Výroční zpráva 2008
Krajské muzeum
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ

Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, (zastupitelstvo Karlovarského kraje na zasedání dne
14. 12. 2006 pod číslem usnesení ZK 217/12/06 projednalo a rozhodlo o sloučení tří muzejních příspěvkových organizací v jednu příspěvkovou
organizaci Krajské muzeum Karlovarského kraje se sídlem v Chebu), ve smyslu ustanovení § 15. a) zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní
povahy. Ve smyslu § 2 výše uvedeného zákona, ve smyslu Zřizovací listiny KMKK plní organizace funkce muzea ve všech sbírkových, vědeckých
a výstavních atributech této činnosti. Umožňuje návštěvu expozic a výstav, poskytuje další informační služby související s předmětnou činností. Je
poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb podle zákona č. 483/2004 Sb.
Do roku 2008 pracovníci muzea vstupovali s nadějemi, že rok 2008 bude rokem, který nebude jednoduchým, vzhledem k druhému roku sloučení
tří krajských muzeí do jedné příspěvkové organizace Karlovarského kraje, ale organizačně méně složitým, než byl rok 2007. Také moje naděje se
však brzy ukázaly opravdu jen nadějemi. Realita byla skutečně jiná, přestože jsme v prvním roce sloučení celou řadu slučovacích výkonů již museli
realizovat, a to ryze z existenčních důvodů, byla to jen skutečně planá naděje, a nemohlo tomu být ani jinak, vzhledem k nesourodému celku, který
sloučením vznikl. Všechna tři pracoviště jsou naprosto odlišná ve všech úsecích činnosti, jsou odlišná svým vývojem, svojí identitou v městě působení a samozřejmě a především personálním složením a tudíž i výsledky své práce.
V průběhu prvního roku po sloučení, tedy v roce 2007, kdy se vyřizovala téměř po celý rok ekonomicko-provozní slučovací agenda, bylo nutné i v roce
2008 v této agendě pokračovat, protože ne na všech úsecích došlo k řádnému výkonu těchto nutných agend. Rok 2007 jednoznačně ukázal potřebu
dvoustupňového způsobu řízení organizace, proto v závěru roku 2007 byla vytvořena dvě systematizovaná místa náměstků ředitelky, a to pro oblast
ekonomicko-investiční a majetkovou a pro oblast odbornou. 1. 1. 2008 nastoupila na pozici ekonomicko-investičního náměstka Ing. Květa Kunová.
Pozice odborného náměstka byla po celý rok 2008 neobsazena z mnoha důvodů. A to především z důvodu limitu mzdových prostředků, dále pak
z důvodu prostorového a lokačního působení.
Dosud také není vyřešena optimální struktura odborných pracovišť. Na všech třech pracovištích je odlišná odborná struktura v jednotlivých odděleních. V Sokolově bylo vytvořeno i oddělení Česko-bavorského geoparku a technických památek. Kromě jiného také v této souvislosti od počátku
roku až do 1. 5. 2008 probíhala aktualizace vnitřních předpisů, dále pak kontrola a sjednocování obsahů pracovních náplní a aktualizace pracovních
náplní dle pracovního zařazení v souladu s katalogem prací u všech pracovníků. Této nevděčné a náročné práce se ujala nová náměstkyně společně
s paní Růženou Duškovou, mzdovou a personální referentkou.
V oblasti ekonomické agendy došlo k opětnému přenesení a provádění hlavního účetnictví do Chebu, tak jak mělo původně být, a to od 1. března
2008. Byl vytvořen ekonomický úsek, který odborně spadá pod vedení Ing. Květy Kunové, náměstkyně pro ekonomiku a investice. Od 1. dubna 2008
byla jmenována také zástupkyní ředitelky KMKK. K 1. květnu byla poradou vedení KMKK schválena nová struktura KMKK a následně předložena
svému mateřskému odboru Karlovarského kraje. (viz Personálie)
V roce 2008 už mělo vedení muzea větší možnost ovlivnit program a provoz všech muzejních poboček (tomu tak v roce 2007 nebylo, protože se
pracovalo v nastavených programech z předcházejícího roku). Do jaké míry se podařilo alespoň částečně změnit zajeté stereotypy a nastavit nové
vidění a nové přístupy k muzejní práci, to bude předmětem analýzy práce a hospodaření muzea v roce 2008. Strategické vize v muzejní práci lze plnit
jen dlouhodobě a systematicky, proto nelze po dvouletém období sloučení provádět vnější a vnitřní hodnocení změn, které jsou sice dlouhodobě
naplánovány, ovšem velmi těžko se realizují v daném prostředí, které lze měnit jen postupně.
V roce 2008 k nejnáročnějším úkolům patřilo dokončení rekonstrukce budovy Belveder pro pracoviště muzea v Karlových Varech. Po náročném
prvním pololetí, kdy stavba běžela na plné obrátky, se podařilo dne 4. července stavbu zkolaudovat a dne 6. srpna představit veřejnosti a nakonec
k 1. září 2008 došlo i k přestěhování pracovišť, depozitářů a knihovny.
Dalším velmi náročným a zodpovědným úkolem pro vedení muzea byl proces přípravy na rekonstrukci školní budovy v Chebu na muzejní depozitář.
Tomu předcházel výběr zpracovatele žádosti o finanční prostředky, spolupráce s vybranou agenturou, odevzdání žádosti v termínu, očekávání výsledků, podepsání smlouvy o poskytnutí finančních prostředků s ROP NUTS II Severozápad a příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele stavby.
Jsme rádi, že se nám tento náročný proces podařilo splnit a že budeme moci v roce 2009 zahájit stavbu a ještě v témže roce stavbu ukončit.
Dalším významným úkolem, který se podařilo splnit, bylo vytvoření ideového záměru a libreta muzejní expozice lázeňství pro budovu Císařských
lázní. Přestože na pracovišti v Karlových Varech se specializuje plně na dějiny lázeňství PhDr. Stanislav Burachovič, tvorby libreta se nakonec musel
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ujmout chebský historik Mgr. Zbyněk Černý ve spolupráci s Mgr. Lubomírem Zemanem a RNDr. Tomášem Vylitou a dalšími. Vytvořili pro projektové
zadání plně fundovaný a v případě realizace návštěvnicky atraktivní podkladový materiál v podobě ideového záměru a libreta. Rok 2009 bude rokem,
kdy se rozhodne o situaci budovy Císařských lázní v Karlových Varech. Věřím, že i v případě nerealizace expozice lázeňství v budově Císařských lázní
bude možné se zpracovaným libretem s obměnou pracovat pro eventuální novou expozici v budově muzea na Nové Louce v Karlových Varech.
Další prioritou v činnosti KMKK bylo otevření štoly č. 1 Barbora v Jáchymově pro veřejnost dne 24. května při příležitosti Dne politických vězňů.
I zde bylo třeba nasadit neobvyklé úsilí pracovníků sokolovské pobočky, kteří se zasadili o to, že štola byla otevřena ve zkráceném termínu a byla
zpřístupněna pro veřejnost.
K úspěchu managmentu muzea patří návrh na koupi historického hrázděného statku v Milíkově čp. 18 s vizí vybudovat zde jediný skanzen v majetku
Karlovarského kraje. To se také podařilo. Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém zasedání dne 17. dubna 2008 odsouhlasilo koupi statku včetně

Statek čp. 18 v Milíkově

inventáře a příslušných pozemků. Objekt byl v roce 1999 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek v Karlovarském kraji pod
rejstříkovým číslem 101532, kod 9617 Milíkov čp. 18. V průběhu roku byl zadán a zpracován Stavebně historický průzkum s návrhem využití objektu
pro zpřístupnění veřejnosti. Pro rok 2009 bude prioritou připravit projektovou dokumentaci v souladu s nároky na památkovou ochranu a rozhodnout
o možnostech financování.
Další sledovanou investiční akcí byla druhá etapa výměny oken v sokolovském zámku, kterou se podařilo v termínu ukončit. V závěru roku zde bylo
započato s rekonstrukcí výstavní síně, která bude v novém představena veřejnosti počátkem března roku 2009.
V tvorbě výstav a expozic byly nově vybudovány v jáchymovské pobočce expozice Krušnohorské zemědělství a lázeňská ordinace, dále pak nová
expozice v Hornickém muzeu v Krásně věnovaná významnému krásenskému rodáku Willimu Russovi. V krásenském muzeu byla také v květnu zprovozněna důlní mašinka, která slouží jako návštěvnická atrakce. Návštěvníci se mohou touto mašinkou svézt a také se vozí.
Na úseku Česko-bavorského geoparku se vedla důležitá a mnohdy složitá jednání v ujasnění koncepce projektu, který by měl být předložen do druhé
výzvy ROP NUTS II Severozápad. Také byly provedeny kroky k získání dolu Jeroným, který byl prohlášen za nemovitou kulturní památku, do majetku
Karlovarského kraje. Bylo realizováno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, která by měla být odevzdána do konce června roku
2009.
Na úseku ediční činnosti bylo dosaženo změny v koncepci muzejního sborníku, nová redakční rada si zadala nemalé úkoly – zvýšit odbornost
a kvalitativní úroveň jednotlivých příspěvků, vylepšit grafickou úpravu. Zde vyjadřuji pochvalu celému týmu pod vedením Mgr. Černého, protože svá
náročná předsevzetí a úkoly splnil. Také se podařilo vydat velmi prospěšnou a čtenářsky vyhledávanou knihu o památných stromech, jejímž autorem
je renomovaný odborník RNDr. Jaroslav Michálek z Muzea Sokolov.
Muzeum Cheb je také specializovaným pracovištěm péče o lidovou kulturu a každoročně provádí celoplošný dotazníkový výzkum. V roce 2008 byl
realizován dotazníkový výzkum na téma obyčejová tradice.
V oblasti zahraničních vztahů muzeum nejvíce spolupracuje v příhraničních prezentačních aktivitách v rámci projektů přeshraniční spolupráce.
Výjimkou tentokrát byla výstava Kloss- Knödel- Knedlík, která se konala v hornofranském Abenbergu, cca 30 km západně od Norimberka. Muzeum
Cheb participovalo na výstavě Ora et labora ve waldsassenském muzeu k výročí založení waldsassenského kláštera. Úspěšné turné po bavorských
muzeích absolvovala výstava Zmizelé Chebsko. V závěru roku se chebské muzeum tradičně účastnilo svými exponáty velké výstavy betlémů ve
waldsassenském klášteře. V Chebu se také konalo již 17. setkání pracovníků muzeí z Bavorska, Saska a České republiky s názvem Stolečku, prostři
se s podtitulem Strava jako interetnický fenomén.
Vedle podařených akcí a projektů se nám nedaří zvýšit úroveň vnější komunikace (propagace a marketing) jako celku. Od 1. ledna 2008 jsme spustili
nový informační web. Zde se např. ukazuje problematičnost sloučení tří muzeí, protože každé ze tří muzeí si zajišťuje komunikaci samostatně, tudíž
propagace a výstupy směrem k médiím jsou na různých úrovních. V rámci nové struktury byla vytvořena pozice pracovníka pro vnější vztahy, místo
je však neobsazené opět z praktických důvodů – vnitřní limit mzdových prostředků, prostorové řešení, materiální zajištění (služební vozidlo), tato
práce nelze dělat jen od stolu. Taktéž v oblasti muzejní pedagogiky je obdobná situace. Zde si velmi dobře vede Muzeum Cheb, v Karlových Varech se
situace mírně zlepšuje, v Sokolově muzejní pedagogika absentuje ve smyslu společné přípravy a realizace rámcových vzdělávacích programů. Velmi
se zlepšila práce se školami v Muzeu v Horním Slavkově, kde proběhlo několik soutěží pro školy a vždy s vysokou účastí základních a základních
praktických škol.
Velmi důležitým ukazatelem pro muzea je jejich návštěvnost. Návštěvnost v roce 2008 se zvýšila o 8 000 návštěvníků ve srovnání s návštěvností roku
2007, všechny pobočky muzea navštívilo celkem 98 000 návštěvníků.
Ředitelka muzea, kromě náročného výkonu vedení KMKK, se také věnovala náročné pozici předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR a povinnostem
z této funkce vyplývajícím. Kromě běžné asociační agendy zastupuje muzejní obec navenek, to znamená, že se účastní celé řady aktivit a setkání
v rámci českého muzejnictví. Je členkou Výstavní rady Národního muzea, redakční rady Věstníku AMG a často je jmenována do různých výběrových
komisí, kde zastupuje profesní komoru AMG, a zároveň je i reprezentantem Karlovarského kraje.
Za svoji dlouholetou muzejní činnost a propagaci muzejnictví byla oceněna jako Osobnost Karlovarského kraje v neziskové sféře za rok 2008.
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Muzeum Cheb, Umění všedního dne

Sbírky

Muzeum Horní Slavkov, 20. 9., otevření Pluhova domu

Sbírky

Péče o sbírky
Restaurování
Cheb

Nejdůležitější událostí roku 2008 v oblasti sbírkotvorné činnosti bylo
zakoupení hrázděného statku chebského typu v Milíkově čp. 18 včetně
inventáře, 271 položek vybavení statku a celé usedlosti. K nákupu byl
pořízen znalecký posudek, nákup projednal Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost KMKK .
V Karlových Varech byla v červnu dokončena rekonstrukce administrativní budovy a depozitární budovy v ulici Pod Jelením skokem, a tak
veškeré činnosti v průběhu roku směřovaly k přípravě a  stěhování sbírek, knihovny, archivu. Příprava sbírek ke stěhování, důkladné balení
sbírek a jejich evidence při přesunu zaměstnalo téměř celé první pololetí
všechny odborné pracovníky. Jednalo se o sbírkové fondy nacházející
se v depozitářích na Zámeckém vrchu: podsbírka umění – obrazy a grafika, karlovarensie, hodiny, plastiky, podsbírka přírodovědeckých sbírek
a podsbírka archeologie. Podsbírka stříbro a numizmatika představovaly
i nelehký úkol přesunout těžké skříňové trezory.
V Sokolově bylo pokračováno v inventuře tzv. loketských sbírek, která
snad bude v roce 2009 ukončena, předměty byly odvezeny do depozitářů památkového ústavu a bude rozhodnuto a řešeno s památkovým
ústavem, jak dále postupovat ve věci ztráty sbírek.

Restaurování 4 kusů péřových obrázků G 2192,G 2193, G 2198,
G 2261
Restaurovala: Alena Grendysová Kadavá
Restaurování 2 kusů poškozených plastik Willi Russ a Marie Russ:
KP 2063 Panna Maria a KP 2175 „Chebané držte pevně pospolu”
Restaurovali: manželé Němcovi

Karlovy Vary
Restaurování 1 kusu špencru TK 448
Restaurovala: Marie Šlechtová

Sokolov
Nebyly zadány žádné předměty k restaurování.
Ve všech třech muzeích probíhají průběžně konzervátorské zásahy,
odborné pracoviště pracuje v Chebu v počtu 3,5 odborných
pracovníků. Konzervátoři se velkou měrou podílejí na přípravě
sbírkových předmětů k vystavení a zároveň pomáhají při instalaci
výstav.
V Chebu prováděli pomocné práce při přípravě a instalaci výstavy
Umění všedního dne, ošetření a konzervace předmětů ze sbírky
hospodářského nářadí po vrácení výstavy Jak se dříve hospodařilo –
celkem 16 ks – pro výstavu v Jáchymově, konzervace hospodářského
nářadí pro expozici v Jáchymově, konzervace 3 ks lidového nábytku
pro zápůjčku do expozice statku Bernard:
Nb 35, Nb 155, Nb 180
výstava Když zazní zvony svatební – praní, žehlení + čištění
K 1804, Nb 814/3, E 4283, 4284, O 7890, + 3 ks sine (zápůjčky),
E 3608, 3613, 3040, 3566.
výstava Velká válka: sbírka Mt-18ks
Mt 321, Mt 484, Mt 479, Mt 490, Mt 489, Mt 500, Mt 493, Mt 422,
Mt 421, Mt 264, Mt 404, Mt 642, Mt 583, Mt 634, Mt 297, Mt 294,
Mt 349, Mt 423
čištění obrazu Fridrich Barbarossa zakládá Chebský hrad pro
připravovanou novou část expozice
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Konzervační zásah před registrací:
telefonní ústředna z bunkru CO v Chebu
2 ks várnic z bunkru CO v Chebu
hudební nástroje:
základní očištění předmětů v depozitáři – 24 ks
keramika a porcelán:
W. Russ – KP 341, 1955, 1961, 2026, 2035, 2055 – 6 ks
KP 14, 31, 93, 342, 406, 1224, 2140, 2224, 2226 – 9 ks
sochy:
přípravné práce, čištění a fixace odpadávající polychromie ze sbírky
soch – 26 ks:
S 237, 240, 849, 494, 727, 828, 486, 770, 729, 634, 886, 887, 412,
872, 882, 288, 405, 406, 481, 873, 874, 883, 334, 373, 951
obrazy:
očista od prachu a snímání zašlé pokostové vrstvy na obrazech,
drobnější opravy: 56 ks
O 2, 9, 10, 18, 23, 44, 47, 48, 55, 56, 57, 96, 104, 111, 115, 116, 121,
147, 150, 169, 208, 231, 232, 256, 289, 298, 303, 349, 357, 380,
385, 388, 434, 465, 556, 557, 580, 585, 724, 879, 883, 886, 888,
895, 896, 900, 920, 922, 929, 948, 953, 984, 986, 1073, 1107
militária:
5 ks – Mt 85, 148, 304, 308, 309
grafika:
1 ks – G 343

Konzervace archeologických nálezů:
Cheb, Kamenný dům, 2001: A 6635 – dymník – rekonstrukce
Kolová 2007
Cheb, Šlikova, 2004 + rekonstrukce 3 ks kachlů
Cheb, hrad, dvorek, 2007
Cheb, hrad, 2005: rekonstrukce 1 ks nádoby
Cheb, studna, Provaznická, 1992
Dolní Lomany – staré sbírky – 2 nádoby
Úbočí, 2008 – 2 ks železa
Cheb, Dlouhá 40, 2005: rekonstrukce 1 ks nádoby
Kynžvart, zámek, Sládkův dům, 2006: rekonstrukce 2 ks nádob
Libá, zámek, 2008: mytí, lepení; dokončeno – kosti (35 sáčků),
keramika (17 sáčků)
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Starý Hrozňatov, 2008: mytí, lepení; kosti (16 sáčků), keramika
(42 sáčků)
Dolní Lomany, staré sbírky: rekonstrukce 2 ks nádob
Cheb – mytí a lepení keramiky z Chebského hradu, 2007 – západní
kasematy
Libá – třídění a lepení nálezů
Cheb – keramika z Kamenného domu – studně 1/2001

Konzervační práce pro Sbírky Muzea Karlovy Vary:
16 ks (NvV 98, 46, 399, 425, 189, 188, 43, 98, 20, 86, 89, 391, 96,
415, 379,K 1466)
Expozice Jáchymov – konzervace hospod. nářadí a strojů pro expozici
zemědělství
posouzení chemikálií v Muzeu Karlovy Vary
vyhodnocení stavu vystavených předmětů v expozici jáchymovské
latinské školy Bc. Jitkou Neoralovou, restaurátorkou papíru z muzea
v Roztokách
V Karlových Varech byly konzervovány sbírky dodavatelsky, neboť
vlastní odborné kapacity v pobočce Muzea Karlovy Vary nejsou.
Prostřednictvím Západočeského muzea v Plzni byla provedena
konzervace 50 ks archeologických nálezů:
- bronzový srp 2 ks (sine) – nálezy Hroznětín
- bronzová sekerka (sine) – nález Hroznětín
- středovéké šipky 10 ks (A 583-584, A 681-688)
- železný srp (A 819)
- železné předměty 13 ks (sine) – nálezy sv. Linhart
- bronzový prsten (sine) – nález sv. Linhart
- železné předměty 9 ks (sine) – nálezy Kostelní Horka
- železné předměty 4 ks (sine) – nálezy hrad Valeč
- předměty bronzové 2 ks (sine) – nálezy hrad Valeč
- cínová přezka (př 52/03) – nález sv.Mikuláš
- nůž cín-železo (př.113/03) – nález sv. Mikuláš
- železný prsten (př.26/02/III) – nález sv. Mikuláš
- železné čepy 2 ks (sine) – nálezy hrad Hřebeny
- bronzová rolnička (sine) – nález hrad Hřebeny
- fragment klíče (sine) – nález hrad Loket
Náklady na konzervaci archeologických nálezů činily 30 000,- Kč, byly
kryty z účelové dotace KÚ na archeologickou činnost.

V Sokolově také není odborné konzervátorské pracoviště, zde jsou
nejvíce konzervovány – udržovány předměty v Hornickém muzeu
v Krásně. Jedná se o důlní stroje, které vyžadují pravidelnou údržbu.
V roce 2008 byla provedena ochrana karlovarských plastik před jejich
nastěhováním do nového depozitáře insekticidním ozářením. Likvidace
dřevokazného hmyzu a jiných parazitních organizmů byla zajištěna dodavatelsky na speciálním pracovišti k tomu určeném v Středočeském
muzeu v Roztokách u Prahy. Byly to tyto sbírkové předměty:
-Up 378 Kristus v hrobě
-Up 347 sedící apoštol
-Up 367 postava šaška
-Up 349 sedící apoštol
-Up 365 stojící apoštol
-Up 220 sousoší sv. Trojice
-Up 29 sedící P. Marie
V roce 2008 proběhla II. etapa mikrofilmování knih lázeňských hostů v Karlových Varech tzv. „Kurlistů“ z let 1865-1875 (I. etapa z let
1901-1910). Celkové náklady činily 80 132,- Kč, 56 000,- Kč bylo kryto
z programu VISK 7 MKČR.
Dále v roce 2008 proběhla II. etapa digitalizace 6 svazků vzácných
balneologických spisů z let 1580 až 1622. Celkové náklady činily
97 049,- Kč, 66 000,- Kč bylo kryto z programu VISK 6 MKČR.
V roce 2008 pokračovala digitalizace ohrožených periodik v knihovním
fondu Muzea Cheb v rámci grantu MK ČR VISK 7 – Egerer Zeitung.
V měsíci květnu byla ve sklepních výstavních prostorách muzea v Chebu, kde byla instalována expozice chebské lidové keramiky, objevena
dřevomorka. Bylo třeba zajistit odborné posouzení (RNDr. Eva Martínková) a na základě konzultací a odborného posudku byly prostory vyklizeny, sbírkové předměty dezinfikovány omýváním 3procentním ajatinem
a přestěhovány do karanténního prostoru. Ke konzultaci byli také přizváni pracovníci Metodického centra pro konzervaci z Technického muzea
v Brně. S MTC Technickým muzeem v Brně má KMKK, Muzeum Cheb
uzavřenou partnerskou smlouvu právě pro věci metodiky a konzultace
v prevenci a ochraně sbírkových předmětů. Sklepní prostor je uzavřen
a expozice zrušena.

Akvizice
Cheb
Akvizice pro sbírku Muzea Cheb v roce 2008:
Název sbírky: Sbírka Muzea Cheb
Evidenční číslo sbírky: CHM/001-12-28/39001
Soupis realizovaných nákupů pro Sbírku Muzea Cheb:
NOK 01/08
podsbírky 25 – jiné – keramika a porcelán
nábytek
textil
hospodářské nářadí
sklo
P 51/08
Mobiliář statku čp. 18 – Milíkov – 271 položek
z vybavení domu a usedlosti
NK 10.3. 2008, kupní smlouva 27. 6. 2008
prodávající: Marie a Josef Ševčenkovi,
Palackého 1213/18, 350 02 Cheb
cena: 619 000,- Kč
NOK 02/08:
podsbírka 13 – numismatika
P 05/08
Pamětní stříbrná mince – 650. výročí nařízení Karla IV.
o zakládání vinic
inv.č. N 14 395
nákup od: ČNSm– pobočka Cheb
cena: 290,- Kč
P 06/08
Sada oběžných mincí 2008
inv.č. N 14 396
nákup od: ČNS - pobočka Cheb
cena: 330,- Kč
P 35/06
Pamětní stříbrné mince – 5 ks:
Vstup do schengenského prostoru
100. výročí úmrtí Josefa Hlávky
100. výročí založení Národního technického muzea
150. výročí narození Viktora Ponrepa
100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje
inv.č. N 14397-14401
nákup od: ČNS – pobočka Cheb
cena: 1450,- Kč
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NOK 03/08:
podsbírka 25 – jiná – hospodářské nářadí
P 38/08
Model formy pro rošt do žíhací pece pro ESKU Cheb
nákup od: Slévárna Chomutov a.s.,
Beethovenova 1269/68, 430 18 Chomutov
zakoupeno v roce 2007
cena: 100,- Kč
NOK 04/08:
podsbírka 25 – jiná – hodiny, kovy, současné dějiny
P 39/08
Předměty z vybavení domácnosti, 20.- 60. léta 20. stol.:
stojánek na razítka s razítky, razítko – datumovka,
rámeček s fotografií K. Gottwalda, nástěnné hodiny PRIM,
tranzistorové rádio DOLLY 3
nákup od: Jan Mach, ANTIK CAFE,
Pluhova 203, Horní Slavkov
zakoupeno v roce 2007
cena: 1830,- Kč
NOK 05/08:
podsbírka 25 – jiná – keramika a porcelán, hospodářské nářadí
P 40/08
hospodský porcelánový tácek pod půllitr,
50. léta 20. stol.
drátěný skládací pařáček pro ohřívání potravin,
30. léta 20. stol.
nákup od: Eva Kodýtková,
Antik Bazar – Zastavárna,
komisní prodej, Rožmberská 5, Vimperk
zakoupeno v roce 2007
cena: 180,- Kč (80,- tácek, 100,- pařáček)
NOK 07/08:
podsbírka 25 – jiná – keramika a porcelán, hospodářské nářadí,
textil
P 43/08
Drobné předměty z vybavení kuchyně:
zadělávací mísa s modrým dekorem, 20. léta 20. stol.
vyšívaná nástěnná kuchařka s textem,
30.- 40. léta 20. stol.
hliníková lopatka na mouku, 50. léta 20. stol.
naběračka na knedlíky, 40. léta 20. stol.
šťouchadlo na brambory, 40. léta 20. stol.
nákup od: Starožitnosti U Zlaté koruny,
Na Můstku 38, 588 56 Telč
cena: 700,- Kč
12

NOK 06/08:
25 – jiná – současné dějiny
P 41/08
Pohlednice – Poohří v Chebu, 1915
Mariánské Lázně – Bellewue, 50. léta 20. stol.
Hornický dům Sokolově, 50. léta 20. stol.
Náměstí v Sokolově, dtto
Žlutice, 1. pol. 20. stol. Stříbro, 1949-1950
Pomník J. K. Tyla v Plzni, 50. léta 20. stol.
nákup od: František Michálek, Obchod s přírodninami,
Karlovo nám. 11, Třebíč
cena: 240,- Kč
NOK 09/08
podsbírka 25 – jiná – současné dějiny
P 46/08
DVD – Oprava věží kostela Sv. Mikuláše v Chebu
vydavetel: Nadační fond Historický Cheb, 2008
nákup od: Turistické infocentrum Cheb,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb
cena: 150,- Kč
NOK 08/08
podsbírka 25 – jiná – loutky, modely, hračky
P 45/08
Panenky – 2 ks
panenka Lego - pravděpodobně typ DUPLO
(Lego hračky pro děti 3-6 let), 70.- 80. léta 20. stol.
panenka – typ určený pro upomínkové série
lidových krojů,
měkčené PVC, 70. léta 20. stol.
nákup od: Občanská záložna, Staré náměstí 10,
Ostrov, 363 01
cena: 100,- Kč
NOK 11/08
podsbírka 25 – jiná – loutky, modely, hračky
P 50/08
Dětský pokojíček pro panenky – 7 kusů nábytku:
šatní skříň, kredenc, toaletní skříňka pod zrcadlo, stolek
pod lavabo, 2 křesla, lavice.
Z rodinné pozůstalosti
materiál: smrkové dřevo, černý povrch. nátěr, mosazné
cvoky
datace: 20.- 30. léta 20. století
prodávající: Malvína Malovická, Makovského 1223,
160 00 Praha - Řepy
cena: 2000,- Kč

NOK 10/08
podsbírka 25 – jiná – hospodářské nářadí:
P 47/08
Elektrický vysavač zn. Efi SHAMPOO s příslušenstvím
výrobce: Baumgarten, K. G. Berlin, datace: kol. 1935
prodávající: Josef Desort, Jabloňová 1, 350 02 Cheb
cena: 1000,- Kč

Soupis darů pro Sbírku Muzea Cheb
NOK 12/08
podsbírka 13 – numismatika:
P 04/08
Pamětní plaketa – FIJO Cheb 1976
dárce: Mgr. Markéta Plevná Šalátová, Táborská 28, Házlov
inv.č. N 14 394
NOK 13/08
podsbírka 25 – textil:
P 36/08
Cestovní kufr – 50. léta 20. stol.
dárce: RNDR. Jaroslav Boček,
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 12, 350 02 Cheb
inv.č. E 4373
Kuchařské zástěry – 2 ks
dárce: Svatava Bendová, Ztracená 16, 350 02 Cheb
inv. č. E 4374-4375
NOK 14/08
podsbírka 25 – kovy:
P 42/08
Staré označení ulic a čp. v Chebu: dnešní Hálkova ul.
(Holldolferstrasse), č. 51
dar: Terea Cheb, správce bytového fondu

Soupis terénních výzkumů a sběrů pro Sbírku Muzea Cheb
NOK 15/08
podsbírka 9 – archeologie:
P 01/08
Sklo a keramika z „kamenného domu“ v Chebu
Archeologický výzkum 2001 a 2002
inv.č. A 6621-6635

NOK 16/08
podsbírka 5 – botanika:
P 19/08
Herbářové položky
Inv.č. Bo 2142-Bo 2388
NOK 17/08
podsbírka 25 – jiná – současné dějiny
P 07/08
Soubor novoročních přání – PF 2008
inv.č. SD 8041-8060
P 08/08
Tiskoviny – ZDCH
inv.č. SD 8061-8074
P 09/08
Propagační materiál – kulturní a sportovní
akce v regionu
inv.č. SD 8075-8099
P 10/08
Propagační materiál –
kulturní a sportovní akce – Cheb
inv.č. SD 8100-8106
P 11/08
Propagační materiál – GVU Cheb a G4
inv.č. SD 8107-8113
P 12/08
Tiskoviny různého charakteru
inv.č. SD 8113-8117
P 13/08
Propagační materiál -Karlovarský kraj
inv.č. SD 8118-8127
P 14/08
Propagační materiál – Město Cheb
inv.č. SD 8128-8137
P 15/08
Propagační materiál ZDCH
inv.č. SD 8138-8143
P 16/08
Propagační materiál poboček KMKK, p.o.
inv.č. SD 8144-8151
P 17/08
Propagační materiál – přeshraniční spolupráce
inv.č. SD 8152-8154
P 18/08
Kalendáře s chebskými motivy
inv.č. SD 8155-8156
P 20/08
Propagační materiál ZDCH
inv.č. SD 8157-8161
P 21/08
regionální propagační materiál
inv.č. SD 8162-8168
P 22/08
Propagační materiál – Město Cheb
inv.č. SD 8169-8171
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P 23/08
P 24/08
P 48/08
P 49/08

Tiskoviny rozličného charakteru
inv.č. SD 8172-8175
Plakáty kulturních akcí v regionu
inv.č. SD 8176-8182
Propagační materiál politických stran pro krajské
a senátní volby 2008, město Cheb a region:
brožury, letáky, plakáty etc. – 22 + 39 ks
inv.č. SD 8191-8238

NOK 18/08
podsbírka 25 – jiná – hospodářské nářadí:
P 44/08
Slánka stolní – třídílná, umělá hmota, rok výroby 1982
výrobce: OPP Žďár n. Sázavou, Lisovna nových hmot
Velké Meziříčí
NOK 19/08
podsbírka 14 – militária:
P 25-4/08 Repliky kyjů pro boj v zákopech
a dřevěná řehtačka pro ohlašování plynového útoku 1. sv. válka.
Vyrobeno pracovištěm ochrany sbírek KMKK Muzeum
Cheb pro potřeby výstavy Velká válka a následně pro
podsbírku militárií
inv.č. Mt 651-660

Soupis vícenálezů ve Sbírce Muzea Cheb
NOK 20/08
podsbírka 25 – jiná – grafika:
P 2/08
Dřevoryt „V dílně“
datace: 1933-1935
Nesignováno
inv.č. G 2331
V roce 2008 byly nákupy pro Sbírku Muzea Cheb
realizovány v celkové výši 627 000,- Kč:
z toho:
inventář statek Milíkov čp. 18: 619 000,- Kč
ostatní realizované nákupy a předplatné: 8000,- Kč
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Karlovy Vary
Sbírka Muzea Karlovy Vary KVM/002-02-22/048002
Soupis realizovaných nákupů pro Sbírku Muzea Karlovy Vary
Předměty nakoupené v Antik S. Mašek, Karlovy Vary, dne 20. 12.
2007 v celkové ceně 12 700,- Kč:
2/2008
3/2008
4/2008
5/2008

Truhla lidová, 2. pol. 19. stol. (pořízeno v 12/07,
tudíž nebylo předmětem NOK 2007)
Dámské rukavice, kolem r. 1900 (pořízeno v 12/07, tudíž
nebylo předmětem NOK 2007)
Kristus na kříži, 2. pol. 19. stol. (pořízeno v 12/07, tudíž
nebylo předmětem NOK 2007)
Otisk na modrotisk, kol. 1900 (pořízeno v 12/07, tudíž
nebylo předmětem NOK 2007)

V roce 2008 byly pořízeny sbírkové předměty:
Př. 6/2008 Kameninová lahev na minerální vodu z Kyselky, 		
19. stol.
Nákup od: Pavla Kunzová, Stružná u Bochova
Cena: 500,- Kč
Zařazení: podsbírka 24 – další, sklo, porcelán
Př. 7/2008 Kazeta intarzovaná vřídlovcem, kolem 1900
Nákup od: Vladislava Plachová, Antik tolar, TGM 51,
Karlovy Vary
Cena: 5200,- Kč
Zařazení: podsbírka 16 – uměleckého řemesla
Př. 8/2008 Krušnohorská lidová skříň, r. 1828
Nákup od: Jiří Hnilička, Škroupova 5, Karlovy Vary
Cena: 20 000,- Kč
Zařazení: podsbírka 16 – uměleckého řemesla
V roce 2008 bylo akvizicí do sbírkových fondů pořízeno celkem za
25 700,- Kč.

Sokolov

Registr sbírek

Sbírka Muzea Sokolov
Soupis realizovaných nákupů pro Sbírku Muzea Sokolov
Evidenční číslo sbírky: MSO /002-4-19-088002
Nákupy
Obraz Třídírna uhlí, autor David Friedmann, olej na plátně
J. Král, ul. ČSA, Habartov
Cena: 5000,-Kč
Zařazení: podsbírka – historická
Medaile 15 let Jáchymovských dolů
Česká numizmatická společnost Cheb
Cena: 198,- Kč
Zařazeno: podsbírka – historická
Medaile HDB Sokolov
Česká numismatická společnost Cheb
Cena: 115,- Kč
Zařazeno: podsbírka – historická
Nákupy do Sbírky Muzea Sokolov byly realizovány v celkové výši
5313,- Kč

U všech třech sbírek – Muzeum Cheb, Muzeum Sokolov a Muzeum Karlovy Vary byly uzavřeny přírůstkové knihy za rok 2007, k daným termínům byly prováděny změny v CES. V Chebu k 31. 1. 2008 provedlo MK
ČR aktualizaci změn CES podle žádostí z 29. 11. 2007 a 15. 1. 2008
(archeologie). K 25. 2008 provedlo MK ČR aktualizaci změn CES podle
žádosti z 30. 6. 2008. K 20. 11. 2008 provedlo MK ČR aktualizaci změn
CES podle žádosti z 10. 11. 2008.
V Muzeu v Sokolově byla rovněž provedena průběžná inventarizace
sbírek zapsaných v centrální evidenci sbírek pod číslem MSO/002-0419/088002. Inventarizováno bylo 700 inventárních čísel: H 1/0-H 700/0,
což představuje 901 kusů (tj. 8,66 %) sbírkových předmětů podsbírky
historie. Po dohodě vedení Krajského muzea Karlovarského kraje a vedení Národního památkového ústavu, územní pracoviště v Lokti, probíhala
generální revize sbírkových fondů tzv. loketských sbírek. Za KMKK v této
komisi pracovali Ing. Petr Uhlík a Mgr. Romana Beranová Vaicová.
V Karlových Varech se průběžně prováděla aktualizace seznamu stálých expozic včetně jejich fotodokumentace, časově nejnáročnější bylo
zpracování seznamu sbírek nové části expozice v Jáchymově včetně
zpracování interních a externích zápůjček sbírkových předmětů. Registr
sbírek rovněž sledoval řádnost výpůjčních a zápůjčních smluv a jejich
platnost.
V souvislosti s časově náročnou přípravou a vlastním stěhováním sbírkových fondů z objektu na Zámeckém vrchu do objektu Pod Jelením
skokem, nebyly v roce 2008 provedeny žádné inventury sbírkových fondů KVM/002-02-22/048002, rovněž tak byly jen ve velmi omezené míře
prováděny zápisy evidenčních karet do databázových souborů.
Revize stavu sbírek byly v průběhu roku prováděny ve všech dalších
depozitářích mimo objekt na Zámeckém vrchu.

15

Muzeum Cheb, 27. 9., Knihobraní – křest knihy PhDr. Tomáše Dostála Poslední vítězné tažení císaře Napoleona

Odborná činnost

Muzeum Cheb, 26. 6., křest knihy Zmizelé Čechy – Cheb

Odborná činnost
Odborná činnost muzea vychází z odborného zaměření a dlouhodobých
plánů jednotlivých odborných pracovníků muzea.

Archeologická pracoviště v Karlových Varech
a v Chebu
Archeologická činnost Karlovy Vary
Činnost archeologická byla v roce 2008 oproti předchozím letům
redukována a to zejména v oblasti letních výzkumů z důvodu
probíhajícího stěhování z objektu na Zámeckém vrchu do budovy Pod
Jelením skokem.
Byly provedeny výzkumy v rámci plánovaných záchranných
archeologických dozorů financovaných z účelové dotace KÚ KK ve
výši 135 400,- Kč:
výzkum pravěké lokality u Hroznětína
výzkum hradu Loket, lokalita vých. křídla a drobné arch. akce
v lokalitě hradu
výzkum pravěkého hradiště Vladař
dozor hradu Hartenberg u Hřeben (čištění studny na nádvoří, záp.
křídlo paláce)
dozor při odvodnění okolí fary u kostela sv. Jiří v Bečově
dozor při restaurování barok. schodiště u Paláce princů v Ostrově
záchranný výzkum při rekonstrukci domů č.p. 10 a č.p. 87 v Lokti

Nerealizovány výzkumy
u kostela sv. Máří Magdalény v Boru u Ostrova,
kostela sv. Linharta u Karlových Varů
Byly provedeny výzkumy v rámci plánovaných akcí NPÚ Loket
v částce 126 365,- Kč.
Výzkum v zámeckém parku Valeč, lokalita zámeckého parku,
práce jsou nasmlouvány etapově, druhá navazující část proběhne
v 1. pololetí 2009.
Byly provedeny komerční výzkumy v rámci společenské poptávky
nebo v rámci probíhajících zemních prací v regionu
v celkové částce 174 150,- Kč.
zemní práce Multifunkční hala
zemní práce nákupní centrum Macro
zemní práce silniční obchvat Nové Sedlo-Jenišov

Provedeny vizitace stavu nemovitých arch. památek
vč. fotodokumentace v regionu a následně provedena aktualizace
údajů na serveru Státního archeologického seznamu.

Archeologická činnost Cheb
V roce 2008 zajišťovali archeologickou činnost muzea PhDr. Pavel
Šebesta a Bc. Martin Šedivý, který zahájil ve školním roce 2008/2009
magisterské presenční studium archeologie. K 3. 11. 2008 mu byl
stávající pracovní poměr převeden na dohodu o pracovní činnosti.
Ke stejnému datu nastoupila do pracovního poměru na místo
archeologa Mgr. Markéta Macků.

Archeologický výzkum
Libá zámek – 1. patro: počet sond: 9
Libá zámek: počet sond: 6, počet brigádníků: 6
Starý Hrozňatov zámek:počet sond: 4, počet brigádníků: 6
Záchranné akce
ZAV v jižní věži kostela sv. Mikuláše v Chebu (26. 3.)
Chebský hrad, propad hlíny na JZ bastionu (14. 4.)
Pomezí, výkop elektriky u kostela (30. 4.)
Hartoušov čp. 3, nález studně (3. 9.)
Archeologický dohled
Příprava smlouvy o dohledu na Optimalizaci trati Planá-Cheb
(16.-17. 1.)
Fr. Lázně, sanatorium Brussel v Anglické ul. (22. 2.)
Fr. Lázně NTP (19. 11.)
Příprava ZAV Libá, jednání s Ing. Holoubkem a prohlídka na místě
(25. 1., 6. 2.)
Příprava sledování RD a kostela sv. Vavřince v Třebeni – jednání
stavební úřad
Fr. Lázně a OÚ Třebeň
Třebeň, základy RD (14. 5.)
Lipová, Optimalizace trati ČD (28. 5., 7.10.)
Starý Hrozňatov, zámek (28. 5., říjen-listopad, 9 dní)
Libá zámek, zemní práce (9. 6., říjen-prosinec, 15 dní)
Mariánské Lázně, rekonstrukce plynu na Hlavní třídě (29. 7., 8. 10.,
23. 10.)
Mariánské Lázně, trafostanice v Dusíkově ul. (13. 10, 14. 10., 23. 10.)
Mariánské Lázně, hotel Krakonoš (15. 10., 23. 10.)
stavba silnice u Velké Šitboře (26. 8.)
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Stebnice, stavba trati ČD (14. 8.)
Třebeň, stavba RD, (3. 9.)
Hartoušov 3, studna (7. 10.)
trať Planá u Mar. Lázní – Cheb, optimalizace žel. Tratě (16. 1.)
Třebeň, rodinné domky, 1. etapa (9. 1.)
Lázně Kynžvart, I. etapa výstavby trafostanice k závlahovému zařízení
v rámci nově budovaného areálu golfového hřiště (14. 4.)
Lázně Kynžvart, dohled na přípojku povrchových vod k trafostanici
v rámci areálu nově budovaného golfového hřiště (4. 7.)
Lázně Kynžvart, dohled na I. etapu výstavby závlahového zařízení
v rámci nově budovaného areálu golfového hřiště (4.-18. 7.)
železniční trať Dohled na optimalizaci železniční trati v úseku „LipováVšeboř“ (duben, květen)

Terénní průzkum
Úpatí Slavkov. lesa Grün, zaniklá samota Na Růžku, žid. hřbitov Úbočí
(26. 8.).
Zahájena archeologická dokumentace prostoru Lázně Kynžvart-Úbočí
v rámci výzkumného projektu s pracovním názvem „Proměny krajiny
mezi Lázněmi Kynžvart a Kynšperkem nad Ohří“.
Prostor bývalé vojenské střelnice – lokalizace reliktů cest,
fotodokumentace + GPS lokalizace bývalého silničního značení,
identifikace zaniklých objektů.
Archeologická dokumentace prostoru Lázně Kynžvart-Úbočí v rámci
výzkumného projektu s pracovním názvem „Proměny krajiny mezi
Lázněmi Kynžvart a Kynšperkem nad Ohří“.
Povrchové sběry v prostoru zaniklého hradu Boršengrýn (hradní jádro
a předhradí), průzkum hradního příkopu za pomoci detektoru kovů,
průběžná fotodokumentace.
Identifikace zaniklého (pravděpodobně novověkého) kostela
„Kreuzkirchel“, nacházejícího se v těsné blízkosti zaniklé cesty
spojující Dolní Žandov a Úbočí, povrchové sběry.
Nedestruktivní průzkum prostoru zaniklých skláren v Úbočí u Dolního
Žandova a fotodokumentace zjištěné nelegální detektorářské
prospekce.
26. 8. 2008 průzkum vesnice Grün na úpatí Slavkovského lesa, zaniklá
hospoda Na Růžku, židovský hřbitov u Manského Dvora a v Úbočí.
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Práce na nálezových zprávách a vyúčtováních
Nálezové zprávy za rok 2007 odeslány poštou do ARÚ Praha 23. 4.
NZ Libá do formuláře ARÚ
plány pater zámku Libá se sondami
sanatorium Brussel v Anglické ul. (vyúčtování)
NZ 2007 odeslány e-mailem do ARÚ a NPÚ (28. 3.), poštou do ARÚ
Praha (23. 4.)
NZ Libá 2008 (17., 29.-30. 4., říjen-prosinec)
NZ Cheb, sv. Mikuláš, (odevzdáno 7. 5.)
NZ Starý Hrozňatov, kreslení plánu nalezených situací (29.-30. 9.,
říjen/listopad)
NZ ČD Lipová (7. 10.)
NZ Hartoušov 3, studna (7. 10.)
NZ Mariánské Lázně, trafostanice v Dusíkově ul. (13., 14., 23.10.)
NZ NTP Hlavní třída (29. 7., 8., 23. 10.)
NZ Mariánské Lázně, hotel Krakonoš (15. 10., 23. 10.)
Františkovy Lázně NTP (19. 11.)
NZ trafostanice – Lázně Kynžvart
NZ pro Bohemia Invest s.r.o. – Lázně Kynžvart, budoucí golfové hřiště
V první polovině března zahájen projekt monitorující nelegální
prospektorskou činnost detektorářů v Karlovarském kraji. Ke
sledování dochází zejména prostřednictvím internetového serveru
www.detektorweb.cz.
Cílem jest zlepšit oboustrannou komunikaci mezi tzv. „hledači
pokladů“ a archeologickým oddělením naší instituce. Výsledkem by
pak měla být lepší a komplexnější ochrana archeologického dědictví
v Karlovarském kraji.

Přírodovědná pracoviště Cheb a Sokolov
Přírodovědná pracoviště KMKK si kladou za cíl vytvořit centrum základní dokumentace a prezentace živé i neživé přírody regionu. Základním
prostředkem k dosažení tohoto cíle je tvorba a správa přírodovědných
sbírek a dále pak činnost publikační a osvětová (výstavy, přednášky
a exkurze). V roce 2008 tvořili přírodovědná pracoviště KMKK nadále
pouze čtyři přírodovědní pracovníci (2 odborní přírodovědci a 1 dokumentátor v Muzeu Sokolov a 1 odborný přírodovědec v Muzeu Cheb).
Je proto obdivuhodné, že jejich práce je celostátně vysoce pozitivně
hodnocenou činností KMKK.
Výzkumné práce se v roce 2008 soustředily především na zpracování
výstupů projektů zahájených v uplynulých letech. Intenzivní práce na
vyhledávání a dokumentaci významných stromů Karlovarského regionu
(RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr Uhlík, Světlana Kuncová) byly završeny vydáním publikace Památné stromy Karlovarského kraje (RNDr.
Jaroslav Michálek) a doprovodnou výstavou „Kouzlo starých stromů
Karlovarského kraje“ v Krajské knihovně Karlovy Vary (1. až 30. 10.
2008). Další tři publikované práce RNDr. Jaroslava Michálka jsou výstupem z průzkumu a dokumentace významných stromů Dyleňského
lesa a západní části Krušných hor. Na pracovišti Muzeum Sokolov pokračoval v roce 2008 též výzkum starých a památných stromů v dalších oblastech ČR a to kompletní dokumentací ve vojenském prostoru
Brdy-Jince, na Strakonicku, Prachaticku, Českokrumlovsku, v Novohradských horách a na Pacovsku (RNDr. Jaroslav Michálek). Dále pokračují práce na bibliografii starých a památných stromů ČR (RNDr. Jaroslav Michálek, Světlana Kuncová), zpracování geografických dat
o významných stromech ČR (Ing. Petr Uhlík). Nově byla započata rozsáhlá digitalizace středoformátových diapozitivů a barevných negativů
z let 1979 až 2008 (cca 1500 ks), přednostně podkladů pro publikace
a přednášky přírodovědných pracovníků Muzea Sokolov (Světlana Kuncová). Botanický průzkum Těšovských pastvin na Chebsku byl završen rozsáhlejší sborníkovou publikací „Květena Těšovských pastvin“
(RNDr. Jiří Brabec a kol.).
Nadále pokračují podrobné výzkumy na menších územích v regionu.
V roce 2008 to byly např. monitoring populací hořečku drsného Sturmova v Karlovarském kraji a přilehlých oblastech, doplňování floristických údajů z údolí Teplé a dokumentace flóry Ašského výběžku (RNDr.
Jiří Brabec). Lichenologický průzkum (Ing. Petr Uhlík) související se semináři a exkurzemi probíhal na Kraslicku a v údolí Ohře, pokračuje sledování lokality vzácného lišejníku malohubky laločnaté u Božího Daru.
Spolu s AOPK Karlovy Vary proběhl lichenologický průzkum vybraného
území rezervace SOOS zaměřený na výskyt epifytických lišejníků, zejména rodů provazovka (Usnea) a vousatec (Bryoria). Geomorgologic-

kou dokumentaci erozních jevů v prostředí výsypek a hnědouhelných
lomů Silvestr a Medard prováděla ve spolupráci s Ing. Rudolfem Tyllerem Světlana Kuncová. Ze získaných materiálů je chystána v Muzeu
Sokolov na rok 2009 výstava s přednáškou.
Přírodovědná pracoviště KMKK spolupracují na třech výzkumných projektech Vědy a výzkumu (VaV 2006-2011). Ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni (Mgr. Jaroslava Nesvadbová) je zpracovávána
„Studie švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na lokalitě Pastviště
u Fínů“. První publikační výstup měl v roce 2008 dlouhodobý „Výzkum
populací hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp.
bohemica) v České republice“. Obě studie (řešitel za KMKK RNDr. Jiří
Brabec) jsou součástí projektu VaV 2B06178 Priority druhové ochrany
cévnatých rostlin, jehož řešiteli jsou Botanický ústav AV ČR (garant
Doc. Zuzana Münzbergová, Ph.D.) a ústřední pracoviště AOPK ČR (garant Mgr. Jitka Horáčková). RNDr. Jiří Brabec spolupracuje též s pracovníky Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně (Mgr. Lukáš Krinke),
botanického oddělení Národního muzea v Praze (Mgr. Otakar Šída,
Mgr. Michal Ducháček) a Herbáře Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. Michal Štefánek) na projektu VaV Ministerstva kultury ČR „Roubalův herbář a kartotéka flóry Kladenska jako podklad historických změn květeny regionu“, ze kterého byla v roce 2008 publikována analýza kriticky
ohrožených druhů středního Kačáku.
Sbírkotvorná činnost v Muzeu Sokolov byla věnována reinstalaci sbírkové dokumentace z původního, v současné době zcela nevyhovujícího
programu evidence sbírek AMUZ, na nový program DEMUS (Ing. Petr
Uhlík, RNDr. Jaroslav Michálek). V Muzeu Cheb byly přednostně zpracovávány sběry ke květeně Těšovských pastvin a středního Kačáku
(RNDr. Jiří Brabec). Přírodovědná pracoviště se snaží alespoň zčásti
zajistit dokumentaci regionu i v oborech, které nejsou v muzeu personálně obsazeny (např. všechny zoologické a geologické obory) nebo
ve kterých nepůsobí žádní odborní pracovníci ani v dalších institucích
na území Karlovarského kraje (většina zoologických oborů, bryologie
apod.). V roce 2008 tak pokračovalo zejména intenzivní mapování výskytu savců na Ašsku – čtverce 5638, 5639, 5738 a 5739 mamaliologického průzkumu ČR, který koordinuje RNDr. Miloš Anděra, CSc.
z Národního muzea v Praze (spolupráce RNDr. Jiří Brabec).
Přírodovědní pracovníci KMKK přednesli v roce 2008 celkem 11 odborných přednášek a to jak na celostátních konferencích tak na regionálních seminářích, např. přednáška Ing. Petra Uhlíka „Lišejníky Komářího
vrchu u Kraslic“ na semináři Příroda Kraslicka a její ochrana 8. září
2008, cyklus tří přednášek RNDr. Jaroslava Michálka „Staré a památné
stromy Karlovarska, Sokolovska a Chebska“ v Krajské knihovně Karlovy Vary a přednáška RNDr. Jaroslava Michálka „Staré a památné stro-
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my Dyleňského lesa“ v rámci semináře „Dyleňský les – krajina, příroda
a jejich ochrana“ 16. října 2008 v Mariánských Lázních. KMKK je v rámci Karlovarského kraje jedním z hlavních pořadatelů přírodovědných regionálních exkurzí. Z 12 akcí pořádaných nebo spolupořádaných KMKK
vedli přírodovědní pracovníci muzea 9 exkurzí (RNDr. Jiří Brabec – 6;
Ing. Petr Uhlík – 3). Další dvě celodenní exkurze byly připraveny též
speciálně pro zájemce o botaniku ze studentů a pedagogů Gymnázia
Václava Beneše Třebízského Slaný a Gymnázia Zikmunda Wintera Rakovník (RNDr. Jiří Brabec). Prezentační činnost zahrnovala v roce 2008
kromě výše uvedeného též instalaci a prezentaci výstavy „Ohře – řeka
pozoruhodná“ v nejdeckém muzeu a výstavy „Neznámý svět drobných
savců“ v muzeích v Sokolově a v Nejdku.
Přírodovědní pracovníci KMKK se podílejí i na dalších nepřírodovědných činnostech muzea. Z těch časově nejnáročnějších to v roce 2008
byla především započatá předávací inventura sbírky PÚ Plzeň, tzv. Loketský fond (Ing. Petr Uhlík).
Všichni odborní přírodovědní pracovníci v rámci svého zaměření zpracovávají vyžádané recenze, posudky grantových návrhů, diplomových
prací a zúčastní se práce redakčních rad regionálních i celostátních
přírodovědných periodik. V roce 2008 to byly např. recenze článků do
časopisů Zprávy České botanické společnosti, Muzeum a Současnost
– řada přírodovědná, Sborník muzea Karlovarského kraje, posudky pro
grantovou agenturu Univerzity Karlovy, MŽP ČR a oponentní posudky diplomových prácí kateder botaniky PřF UK Praha a PřF JČU České
Budějovice (RNDr. Jiří Brabec). V redakci „přírodovědného sborníku
Kraslicka“ a v celostátní komisi ankety Strom roku ČR, organizované
Nadací Partnerství, pracuje RNDr. Jaroslav Michálek, v redakci časopisů „Sborník muzea Karlovarského kraje“, „Zprávy České botanické
společnosti“ a „Erica“ působí RNDr. Jiří Brabec.

V roce 2008 se podíleli přírodovědní pracovníci KMKK na následujících publikacích:
Abazid D., Brabec J. et Chotovinská H. (2008):
Zvláště chráněná území Jihočeského kraje, Přírodní památka Hroby. –
Ing. Václav Šedivý – OSSIS Tábor, 1. vydání, 8 p.
Brabec J. (2007):
Svatý Kříž u Chvalšin. – In: Čeřovský J., Podhajská Z. et Turoňová D.
[eds], Botanicky významná území České republiky. Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, Praha, p. 318-322.
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Brabec J. (2008):
Lokality hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp.
bohemica) ve VVP Boletice – jejich význam v rámci areálu druhu
a možnosti ochrany. – Silva Gabreta, Vimperk, 14(3): 163-172.
Brabec J. B., Krinke L. Z. et Abazid D. (2008):
Botanici v Tatrách. – Věstník AMG ČR 6/2008: 19-22.
Brabec J. et Abazid D. (2008):
Pozor na vrby! anebo podzimní seminář botanické komise AMG –
Věstník AMG ČR 2/2008: 6.
Brabec J. et Fuka V. (2008):
Pyrola chlorantha Sw. – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2008):
Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. – Zprávy České
botanické společnosti 43: 308-309.
Brabec J. et Malec B. (2008): Gentianella amarella (L.) Börner subsp.
amarella. – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2008): Additamenta ad floram
Reipublicae Bohemicae. VII. – Zprávy České botanické společnosti 43:
279-280.
Brabec J., Štefánek M., Šída O. et Krinke L. (2008):
Kriticky ohrožené druhy rostlin na středním toku Kačáku – Muzeum
a současnost, řada přírodovědná, 23: 179-190.
Brabec J., Tájek P. et Hertel H. (2008):
Květena Těšovských pastvin – Sborník muzea Karlovarského kraje 16:
267-306.
Michálek J. (2008):
Nejmohutnější jedle v západní části Krušných hor. – Arnika 1/2008:
20-23, 4 photo.
Michálek J. (2008):
Památné stromy Karlovarského kraje. – Krajské muzeum
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Muzeum Sokolov, 80 p.,
1 diagr., 30 fig., 184 photo color., 1 map. et 1 diagr. append.
Michálek J. (2008):
Přehled starých a památných stromů Dyleňského lesa. – Arnika
2/2008: 22-31, 1 fig., 12 photo color.
Michálek J. (2008):
Staré a památné stromy Dyleňského lesa. – In: Trégler M. [ed.],
Dyleňský les – krajina, příroda a jejich ochrana. Sborník přednášek
ze semináře konaného dne 16. 10. 2008 v Mariánských Lázních,
p. 53-65, 1 fig., 1 diagr., 14 photo color., ed. Městský úřad Mariánské
Lázně, odbor životního prostředí.

Historie, regionální historie, kulturní
dějiny, dějiny umění, národopis,
Cheb, Karlovy Vary, Sokolov
V oblasti společenskovědních oborů plnili pracovníci odborné a vědecké úkoly v souladu s krátkodobými a střednědobými plány muzea, ale
i v souladu s jejich dlouhodobými badatelskými, výzkumnými, výstavními a prezentačními úkoly.

Cheb
Mgr. Zbyněk Černý pokračoval v dlouhodobém výzkumu v projektu Eliáš
Dollhopf (1703-1773) – barokní malíř západních Čech. Jedná se o dlouhodobý státní grant Věda a výzkum, který by měl končit v roce 2011.
Dále pracoval na projektu Chebské patricijské rody, pro sborník KMKK
připravil k publikování článek o Chebské pamětní síni padlým v 1. světové válce. Pro Hornické muzeum v Krásně zpracoval libreto, scénář a realizaci dlouhodobé expozice o tamějším rodákovi Willi Russovi, včetně
odborného prezentačního programu – komentované prohlídky v okruhu
dochovaných prací v krásenské krajině, připravil a provedl počítačovou prezentaci fotografií přednáškou z rodinného alba Russů. Jak už
jsem napsala v úvodu Mgr. Z. Černý byl hlavním zpracovatelem záměru
a libreta expozice lázeňství pro budovu Císařských lázní. Průběžně se
věnuje výzkumu a dokumentaci chebské moderní architektury v letech
1900-1945.
PhDr. Tomáš Dostál se věnuje dlouhodobě obecným a regionálním vojenským dějinám, proto byl autorem a kurátorem výstavy Velká válka
aneb konec zlatého věku, dále započal s přípravou na výstavu pro rok
2009 Chebsko ve víru válek 18.- 20. století. Jeho publikační aktivity
jsou také zaměřeny na dějiny vojenství. Nakladatelství Veduta vydala
PhDr. Tomáši Dostálovi knihu s napoleonskou tematikou – Poslední vítězné tažení Napoleona v Evropě.
PhDr. Iva Votroubková kromě povinností s registrací sbírek a vedení
odborného oddělení zodpovídá za činnost pracoviště tradiční lidové
kultury, zpracovala nástin využití statku v Milíkově, je odborným garantem využití a zpřístupnění expozice na statku v Milíkově, připravila
přednášku a prezentaci o statku v rámci muzejního veletrhu v Třebíči
na semináři Lidové architektury, dále pak přednesla přednášku na konferenci v Chebu Stolečku, prostři se, Strava jako interetnický fenomén,
kde přednesla přednášku o tradiční stravě na Chebsku. Podílela se na
dokončení textů a kompletaci dějin Města Skalné.

Slavnostní otevření štoly č. 1 Barbora v Jáchymově, 24. 5.

Muzeum Nejdek, 6. 3., vernisáž výstavy Okamžiky BEZtíže
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Mgr. Alena Koudelková zpracovává dějiny divadla v Chebu, dále se věnuje počátkům kinematografie v Chebu. Pro potřeby prezentace milíkovského statku provedla rešerše na základě archivního výzkumu.

Karlovy Vary
V Muzeu Karlovy Vary byla jako všechna ostatní činnost, tak i odborná
poznamenána stěhováním, kterého se zúčastnili všichni zaměstnanci
muzea.
Mgr. Lukáš Svoboda pokračoval ve studiu židovských dějin, především
se věnoval otázce dějin Židů v Karlových Varech, pro sborník KMKK
zpracoval další židovský hřbitov, tentokrát v Poutnově. Podílel se na
odborné přípravě výstavy Green story.
PhDr. Stanislav Burachovič se dlouhodobě věnuje dějinám lázeňství,
podílel se na přípravě a realizaci výstavy Slavní návštěvníci Karlových
Varů a zpracovával texty k výročí města a podával odborné konzultace
k výročí města 650 let Karlových Varů.
Mgr. Jan Nedvěd participoval na přípravě výstav a programů pro expozici na Nové louce a v Jáchymově. Pro veřejnost připravil přednášky
k regionálním dějinám 20. století.
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Sokolov
Mgr. Romana Beranová Vaicová byla autorkou scénáře výstavy Sokolovské osmičky, na výstavě byly připomenuty důležité roky v historii
města, které v roce končící na osmičku, znamenaly důležité datum pro
městské dějiny. Odborně se podílela na přípravě projektu 730 let města
Sokolov, který bude realizován v roce 2009. Odborně působila při realizaci projektu Naučné stezky po zaniklých lokalitách Slavkovského lesa.
Kromě těchto úkolů spolupracovala na přípravě stálé výstavy v Habartově k událostem roku 1938 v Habartově, kde by mělo být v roce 2009
otevřeno místní muzeum k této události. Mgr. Beranová Vaicová studuje
problematiku politických procesů v 50. letech 20. století pro plánované
rozšíření expozice v Hornickém muzeu v Krásně a v Jáchymově.
Jiří Beran se dlouhodobě věnuje studiu hornictví na Sokolovsku, svých
získaných znalostí využívá především při odborných korekcích stávajících expozic, v roce 2008 se především zabýval kromě jiného přípravou
scénáře a textu komentáře k průběhu třicetileté války na Sokolovsku.
Odborně pomáhal při realizaci otevření štoly č. 1 v Jáchymově a v Krásně. Průběžně se věnuje dokumentaci památek a událostí na Sokolovsku.
Rudolf Kříž se především podílel na zpřístupnění štoly č. 1 v Jáchymově (úklid štoly, ošetření exponátů, instalace exponátů, zajištění provozu
atd.) a dále zajistil organizačně zprovoznění vláčku v Hornickém muzeu
v Krásně.
Rudolf Klier se věnuje převážně počítačové prezentaci pro muzeum Sokolov, Muzeum Karlovy Vary a Česko-bavorský geopark. Provádí průběžně dokumentaci sbírek. Společně s Rudolfem Křížem spolupracoval
na zpřístupnění štoly č. 1 v Jáchymově a na zprovoznění důlního vláčku
v Hornickém muzeu v Krásně.
V rámci pobočky Muzea Sokolov pracuje úsek Česko-bavorského geoparku, zde pracuje pan Ing. Rudolf Tomíček a Bc. Jiří Loskot. Oba dva
se podíleli na opravách a údržbě informačních tabulí v rámci projektu
ČBG, připravili a zajistili výběrové řízení pro výběr projektanta na akce
ČBG – rekonstrukce barokní fary pro sídlo ČBG, vybudování zázemí
u štoly č. 1 v Jáchymově a zpřístupnění národní kulturní památky dolu
Jeroným v Čisté ve Slavkovském lese. Průběžně vyřizují agendu potřebnou k převodu majetku z ČR na Karlovarský kraj.

Prezentace muzea
Krajské muzeum Karlovarského kraje se prezentuje především svými
stálými expozicemi, výstavním programem, publikační činností, přednáškami, propagačními akcemi pro širokou veřejnost. Počátkem roku
byl spuštěn nový informační internetový servis www.kmkk.cz, kde jsou
uveřejňovány akce a informace ze všech poboček KMKK. Kromě vlastních internetových stránek je muzeum prezentováno na webu Karlovarského kraje a dalších stránkách městských informačních center (Cheb)
a také celostátních turistických serverech.
V rámci muzea se stále ještě nedaří uplatnit a nejen nerealizovat výstavní strategii obnovy stálých expozic, ale ani reálně plánovat v souladu
s finančními toky realizace výstav a expozic na profesionální úrovni.
Stále ještě působí vlivy z minulosti, zažité přístupy k realizaci výstav
dělaných vlastními silami. Je to důsledkem nedostatku finančních prostředků, ale také i přístupu jednotlivých pracovníků zvyklých na výstavy nemuzejního typu, které nevyžadují erudici ani časové vytížení. Stálé
expozice jsou v některých pobočkách zastaralé, neatraktivní, nepřitažlivé. Jedná se především o stálou expozici v Sokolově a v Karlových
Varech a také expozice v pobočkách v Nejdku a ve Žluticích. Od roku
2008 je výstavní činnost v rámci KMKK koordinována Výstavní radou,
která je poradním orgánem ředitelky muzea. V roce 2008 se rada sešla
dvakrát: 1. 2. a 1. 9. 2008. Byla realizována další část stálé expozice
v mincovně v Jáchymově, která také přitáhla zvýšený počet návštěvníků. Do jáchymovské mincovny přišlo o 7 procent více návštěvníků.
Stálá expozice byla rozšířena tematicky o Život v Krušnohoří a ukázku
dobové balneoordinace. Sál numizmatiky byl doplněn o figurínu mincíře. Působivá je i nová i instalace restaurované plastiky sv. Prokopa,
patrona všech horníků.
Další událostí v Jáchymově bylo otevření štoly č. 1, do štoly po rekonstrukci pro zpřístupnění byla nainstalována náznaková expozice důlní
techniky. Štola byla slavnostně otevřena dne 24. května 2008. Přestože
jsme zde nastavili zkušební provozní řád a zkrácenou provozní dobu,
tak štola přilákala téměř 4 tisíce návštěvníků, a to od června do září
a ve zkrácené otevírací době pouze tři dny v týdnu. Proto bude v roce
2009 zesílena propagace a štola bude otevřena v turistické sezóně od
středy do neděle.
K dalšímu zatraktivnění stálých expozic KMKK přispělo zprovoznění důlní drážky pro návštěvníky v Hornickém muzeu v Krásně, dráha
byla vybudována na místě původního venkovního prostoru dolu Vilém
a je dlouhá 197,6 metrů. V hlavní budově byla instalována dlouhodobá výstava přibližující osobu významného krásenského rodáka Williho
Russe.

Kraslice, seminář ochrany přírody

Krušnohorské zemědělství v Jáchymově
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VÝSTAVY V MUZEU Karlovy Vary
Autorské výstavy z vlastních sbírek a sbír. zápůjček

Historie české stavebnice Merkur
zápůjčka:
Kurátor výstavy:
Doba trvání:

od soukr. sběratele I. Mládka
Mgr. Jan Nedvěd
říjen-prosinec, prodlouženo do 25. 1. 2009

Green story
Výstava o historii golfu v Karlovarském kraji
Karlovy Vary – Nová louka
autor výstavy:
Mgr. Lukáš Svoboda, Vladislav Podracký
		
za SDM Horní Slavkov
doba trvání:
červenec-září

Moje-město-vary.cz, fotosoutěž žáků SŠ
Karlovy Vary – Zlatý klíč
zápůjčka:
Jiří Hanek
kurátor:
Mgr. Lukáš Svoboda
doba trvání:
březen-duben

Arabská žena
Most k našim předkům
Výstava o archeologických výzkumech
Karlovy Vary – vestibul Krajského úřadu
autor výstavy:
Mgr. Jiří Klsák, Mgr. Tomáš Vizovský,
zámek Bečov, Mgr. L. Foster za NPÚ Plzeň
doba trvání:
březen

Slavní návštěvníci Karlových Varů
Karlovy Vary – Galerie umění
autor výstavy:
PhDr. Stanislav Burachovič
doba trvání:
květen-červen

zápůjčka
kurátor výstavy:
doba trvání:

Česko-arabská společnost
Ing. Lenka Zubačová
červen-září

Motivy z Karlovarského kraje, fotokluby Karlovy Vary
a Sokolov
zápůjčka
kurátor výstavy:
doba trvání:

p. Pohanka a p. Erdmann
PhDr. Stanislav Burachovič
říjen

Dějiny udatného národa, kachle Vendy Hůrky

Výstavy krátkodobé a převzaté

zápůjčka leporela
kurátor výstavy:
doba trvání:

Lucie Seifertová, kachle Vendy Hůrka
Yveta Viktoříková
listopad-prosinec

Tajemný makrosvět, fotografie Pavla Krásenského

Okamžik BEZtíže, OS Dětská radost, II.ročník

Karlovy Vary – Nová louka
doplněno přírod. sbírkami z fondu Muzea Karlovy Vary
Kurátor výstavy:
Bc. Jan Tajer
Doba trvání:
březen-duben

Nejdek
pomoc handicapovaným dětem v Nejdku
(výtěžek z prodeje prací žáků)
kurátor výstavy:
Ing. Romana Borusíková
doba trvání:
březen

Čáry, máry, fuk, karikatury Ericha Eibela
zápůjčka:
kurátor výstavy:
doba trvání:
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Rakouské kulturní fórum Praha
Ing. Romana Borusíková
květen-červen

Ohře, řeka pozoruhodná, autorská výstava muzea Sokolov
kurátor:
doba trvání:

Mgr. Jan Nedvěd
duben-květen

Neznámý svět drobných savců, autorská výstava Muzea Cheb
kurátor výstavy:
doba trvání:

Bc. Jan Tajer
červen-září

Křížová cesta očima dětí
ZŠ a OS JoN, dětské práce ke 150. výročí znovuotevření Křížové cesty
v Nejdku
kurátor výstavy:
PhDr. Stanislav Burachovič
doba trvání:
říjen-listopad

Adventní věnce a dětské pohledy
soutěž o vazbu adventních věnců a nejhezčí pohlednici Nejdku
kurátor výstavy:
Marta Dvořáčková
doba trvání:
prosinec

Prezentace autorských výstav - mimo KMKK,
Muzeum Karlovy Vary
Green Story

Muzeum Karlovy Vary, 27. 1., vernisáž výstavy Green Story

Muzeum Mariánské Lázně
kurátor výstavy:
Mgr. Lukáš Svoboda
doba trvání:
říjen-leden

Archeologický výzkum kostela sv. Mikuláše
Zámek Sokolov
kurátor výstavy:
doba trvání:

Mgr. Jiří Klsák
červen-srpen

Budovatelský plakát
Gymnázium Ostrov
kurátor výstavy:
doba trvání:

Mgr. Lukáš Svoboda
březen-duben

Muzeum Nejdek, 12. 6., vernisáž výstavy Neznámý svět drobných savců
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VÝSTAVY V MUZEU CHEB
Vlastní autorské výstavy a výstavy ze sbírkových
zápůjček
A. V. E. Valdštejn aneb Barokní sny
Albrechta Václava Eusebia
Vzestup a pád „proradné šelmy“.
Albrecht z Valdštejna a Cheb
ukončení výstavy:

24. 2. 2008

Velká válka aneb konec zlatého věku
autor námětu
a scénáře:
kurátor výstavy:
instalace:
		
vernisáž:
účast na vernisáži:
program na vernisáži:

PhDr. Tomáš Dostál
PhDr. Tomáš Dostál
pracovníci Muzea Cheb, firma Nivnický
a Skalický, Brno
8. 10. 2008
127 osob
Malý kavárenský orchestr dr. Pěnkavy

Proměny věží kostela sv. Mikuláše (jako vstupní část
expozice)
autor námětu:
kurátor:
otevřeno od:
realizace:
		

Mgr. Zbyněk Černý
Mgr. Zbyněk Černý
1. 8. 2008
Mgr. Zbyněk Černý,
Mgr. Alena Koudelková, PhDr. Tomáš Dostál

Převzaté výstavy
Umění všedního dne - Václav Hanuš, Jizerská krystalerie
autor výstavy:
		
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
program:
účast na vernisáži:
instalace:
doba trvání:
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převzatá výstava z Muzea skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Mgr. Zbyněk Černý
5. 3. 2008
Malý kavárenský orchestr dr. Pěnkavy
120 osob
pracovníci Muzea Cheb
do 3. 5. 2008

Když zazní zvony svatební
autor výstavy:
		
		
doplnění výstavy
za KMKK:
kurátor výstavy:
vernisáž:
program:
		
účast na vernisáži:
instalace:
		
doba trvání:

převzatá výstava z Muzea východních
Čech v Hradci Králové
autorka: PhDr. Zdena Lenderová
PhDr. Iva Votroubková
PhDr. Iva Votroubková
17. 5. 2008
otevřeno v rámci
Chebské muzejní noci 2008
105 osob
Zuzana Červenková
+ pracovníci Muzea Cheb
do 30. 8. 2008

Dějiny udatného českého národa
a Rozkošná historie Vendyho Hůrky
kurátor výstavy:
instalace:
		
zahájení:
derniéra:

Irena Michaláková
autoři, PhDr. Iva Votroubková,
pracovníci Muzea Cheb
3. 9. 2008
v rámci Knihobraní 27. 9. 2008

Výstavy v rámci KMKK
Neznámý svět drobných savců
kurátor výstavy:
kde:
termín:
instalace a demontáž:
celkem:

Bc. Jan Tajer
Muzeum Nejdek
12. 6.- 28. 9. 2008
RNDr. Jiří Brabec a Bc. Jan Tajer
930 návštěvníků

Po stopách Williho Russe
kurátor výstavy:
kde:
termín:
instalace:
		

Mgr. Zbyněk Černý
Muzeum Krásno
3. 4. 2008
Mgr. Zbyněk Černý, Václav Klečka,
pracovníci Muzea Cheb

Výstavy v zahraničí
Zmizelé Chebsko / Das verschwundene Egerland
kurátor výstavy:
kde:
termín:
instalace:
		

PhDr. Iva Votroubková
Vogtländisches Freilichmuseum Eubabrunn
12. 4.- 30. 7. 2008
pracovníci Muzea Cheb,
Společnost Aloise Johna

Zmizelé Chebsko / Das verschwundene Egerland
kurátor výstavy:
kde:
termín:
instalace:
		

PhDr. Iva Votroubková
Egerland Museum Marktredwitz
21. 8.- 31. 12. 2008
PhDr. Iva Votroubková
Společnost Aloise Johna

Participace na probíhajících výstavách v zahraničí
Kloss - Knödel - knedlík – SRN – Abenberg – do 31. 12. 2008
Ora et labora – SRN - Waldsassen – do 6. 1. 2009
Chemnitz und das Erzgebirge im 30-Järigen Krieg
– 4. 5.- 24. 8. 2008
Výstava betlémů – SRN – Waldsassen – do 11. 1. 2009

Muzeum Cheb, 26. 9., vernisáž výstavy Dějiny udatného českého národa

Muzeum Cheb, výstava Když zazní zvony svatební
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VÝSTAVY V MUZEU SOKOLOV
Vlastní autorské výstavy
Sokolovské osmičky
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program:
účast na otevření:
instalace:
doba trvání:

Mgr. Romana Beranová Vaicová
Mgr. Romana Beranová Vaicová
27. 9. 2008
28. 9. 2008
Dobývání sokolovského zámku
1500 osob
Muzeum Sokolov
do 30. 11. 2008

Štola č. 1 Jáchymov
autor námětu
a scénáře:
kurátor výstavy:
instalace:
vernisáž:
účast na vernisáži:

Mgr. Romana Beranová Vaicová, Rudolf Kříž
Rudolf Kříž
Muzeum Sokolov
24. 5. 2008
520 osob

David Friedmann
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program:
účast na otevření:
instalace:
doba trvání:
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Mgr. Romana Beranová Vaicová
Mgr. Romana Beranová Vaicová
7. 5. 2008
6. 5. 2008
ZUŠ Sokolov
65 osob
Muzeum Sokolov
do 31. 8. 2008

Převzaté výstavy
Neznámý svět drobných savců
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program:
účast na otevření:
instalace:
doba trvání:

RNDr. Miloš Anděra
RNDr. Jaroslav Michálek
12. 3. 2008
11. 3. 2008
ZUŠ Sokolov
65 osob
Muzeum Sokolov
do 25. 5. 2008

Tajemná Afrika
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
instalace:
doba trvání:

převzatá výstava – manželé Šochovi
Helena Láchová
16. 4. 2008, bez vernisáže
Muzeum Sokolov
do 25. 5. 2008

Mikuláš pod Krudumem
autor výstavy:
		
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
účast na otevření:
instalace:
doba trvání:

Mgr. Jiří Klsák
Muzeum Karlovy Vary
Jiří Beran
6. 6. 2008
5. 6. 2008
135 osob
autoři, Muzeum Sokolov
31. 8. 2008

9. ročník fotografické setkání
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program:
účast na otevření:
instalace:
doba trvání:

FOS
Helena Láchová
9. 3. 2008
8. 3. 2008
ZUŠ Sokolov
155 osob
autoři, Muzeum Sokolov
do 20. 4. 2008

Novodobé ostrostřelecké terče
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program:
účast na otevření:
instalace:
doba trvání:

Ostrostřelci zemí koruny české
Jiří Beran
28. 9. 2008
27. 9. 2008
Dobývání sokolovského zámku
viz Sokolovské osmičky
autoři, Muzeum Sokolov
do 30. 11. 2008

Kouzlo vánočního času
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program:
účast na otevření:
instalace:
doba trvání:

Mgr. Mikolášová – ZUŠ Sokolov
Helena Láchová
6. 12. 2008
5. 12. 2008
ZUŠ Sokolov
120 osob
autoři, Muzeum Sokolov
do 4. 1. 2009

Ohlédnutí – Jiří Černý
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program:
účast na otevření:
instalace:
doba trvání:

Muzeum Sokolov, 5. 6., vernisáž výstavy Mikuláš pod Krudumem

Jiří Černý
Helena Láchová
10. 1. 2008
9. 1. 2008
Dětský domov Horní Slavkov
30 osob
autor, Muzeum Sokolov
do 2. 3. 2008

Muzeum Sokolov, 11. 3., vernisáž výstavy Neznámý svět drobných savců
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Jaro a velikonoce – MŠ Horní Slavkov

Slavkovský porcelán 1808-2008

autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program:
účast na otevření:
instalace:
doba trvání:

autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program:
účast na otevření:
instalace:
doba trvání:

MŠ Horní Slavkov
Helena Láchová
22. 3. 2008
21. 3. 2008
MŠ Horní Slavkov
47 osob
autor, pracovníci Muzea Sokolov
do 20. 4. 2008

Porcelánka Haas & Czjzek
Helena Láchová
21. 9. 2008
20. 9. 2008
ZUŠ Horní Slavkov
320 osob
autor, pracovníci Muzea Sokolov
do 11. 11. 2008

Potřetí v muzeu
Procházka světem dětí i dospělých – ZUŠ Horní Slavkov
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program:
účast na otevření:
instalace:
doba trvání:

ZUŠ Horní Slavkov
Helena Láchová
15. 5. 2008
14. 5. 2008
ZUŠ Horní Slavkov
47 osob
autoři, pracovníci Muzea Sokolov
do 29. 6. 2008

autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program:
účast na otevření:
instalace:
doba trvání:

ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov
Helena Láchová
27. 11. 2008
26. 11. 2008
autoři
70 osob
autor, pracovníci Muzea Sokolov
do 4. 1. 2009

Willi Russ
SOU Horní Slavkov se představuje
autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program:
účast na otevření:
instalace:
doba trvání :
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SOU Horní Slavkov
Helena Láchová
18. 7. 2008
17. 7. 2008
ZUŠ Horní Slavkov
56 osob
autor, pracovníci Muzea Sokolov
do 14. 9. 2008

autor výstavy:
kurátor výstavy:
otevření výstavy:
zahájení výstavy:
program:
účast na otevření:
instalace:
		
doba trvání :

Mgr. Zbyněk Černý
Mgr. Zbyněk Černý
30. 4. 2008
27. 4. 2008
Po stopách Williho Russe
70 osob
Mgr. Zbyněk Černý, Václav Klečka,
pracovníci KMKK
neurčito

Výstavy v rámci KMKK
Ohře řeka pozoruhodná
autor:
kurátor výstavy:
kde:
termín:
instalace a demontáž:

RNDr. Jaroslav Michálek
Bc. Jan Tajer
Muzeum Nejdek
9. 4.- 1. 6. 2008
RNDr. Jiří Brabec a Bc. Jan Tajer

Výstavy mimo KMKK
Kouzlo starých stromů Karlovarského kraje
kurátor výstavy:
kde:
termín:
instalace:
		

RNDr. Jaroslav Michálek
Krajská knihovna Karlovy Vary
1. 10.- 30. 10. 2008
Muzeum Sokolov,
Krajská knihovna Karlovy Vary

Geopark se představuje
kurátor výstavy:
kde:
		
termín:
instalace:

Bc. Jiří Loskot
Veletrh Informatika
a cykloturistika Hradec Králové
13. 3.- 15. 3. 2008
J. Loskot

Muzeum Sokolov, 23. 5., Muzejní noc

„Planeta Země mocná a zranitelná“
kurátor výstavy:
kde:
termín:
instalace:

Bc. Jiří Loskot
divadlo v Mariánských Lázních
4. září - 10. října 2008
Bc. Jiří Loskot

Muzeum Sokolov, 6. 3., práce přírodovědců, dokumentace
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Knižní publikační činnost
V roce 2008 bohužel byla omezena publikační činnost a to z důvodu
nedostatku finančních prostředků. Cílem je zachovat a pokračovat ve
vydávání sborníku, který je jediným vlastním prostorem k publikování
výsledků regionálního výzkumu a vychází jako jediné vlastivědné periodikum v Karlovarském kraji. V roce 2008 vyšel sborník sice až na konci
listopadu, ovšem nejen v nové grafické úpravě, ale zvýšil především
úroveň odborných článků, jak bylo naším cílem.

Sborník muzea Karlovarského kraje
redakce: Mgr. Zbyněk Černý

Výroční zpráva Krajského muzea Karlovarského kraje za rok
2007
redakce: PhDr. Eva Dittertová

Zmizelé Chebsko / Das verschwundene Egerland
Zajištění 2. vydání publikace – v distribuci od 20. 7. 2008.
Tisk financován Společností Aloise Johna

RNDr. Jaroslav Michálek
Památné stromy Karlovarského kraje – Krajské muzeum
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Muzeum Sokolov

Schloßbergmuseum v Chemnitz vydává u příležitosti výstavy
„Chemnitz im Zeitalter von Wallenstein und Gryphius“.
Příspěvek „Otto Jäger. C. a k. rytíř nebes“. Pro Sborník KMKK
2008. Článek v digitalizované podobě poskytnut pro webové stránky
Krajského muzea Karlovarského kraje.
Příspěvek „Ve jménu cti a slávy…“ Pamětihodné okamžiky
z regionálních válečných dějin a jejich němí svědkové. Pro výroční
Sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů 2008.

PhDr. Pavel Šebesta
Chebský Kamenný dům cisterciáků – kapitola pro katalog výstavy Ora
et labora, Waldsassen 2008.
Kaiserpfalz in Eger / Císařská falc v Chebu
in: Archäologische Begleitung der Sanierung Oberes Schloss (Greiz) in
Kooperation mit der Kaiserpfalz Cheb, Greiz str. 52 - 62.
Nové pravěké lokality na Chebsku; in: Archeologické výzkumy
v severozápadních Čechách 2001- 2007 (Smržův sborník) Most 2008.
Hygiena ve středověkém Chebu
in: Archeologia historica 2008, Brno.
Přínos archeologického výzkumu pro SHP zámku ve Starém
Hroznatově, in: Průzkumy památek, Praha.

PhDr. Iva Votroubková
Podhled do sbírky keramiky Krajského muzea Karlovarského kraje
Muzea Cheb, in: Keramika a sklo, prosinec 2008.

RNDr. Jiří Brabec

Články a publikace odborných pracovníků mimo KMKK
Mgr. Zbyněk Černý
Čas secese ve městě Chebu, in: Historia culturae XIII, Studia 8,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav; České
Budějovice 2007, s. 18-41.

PhDr. Tomáš Dostál
Příspěvek ke 135. výročí založení chebského muzea: 1873-2008 pro
Chebský deník
Příspěvek „Schlimmer als der Türke.“Heinrich Holk, Albrecht
von Wallenstein und das Kriegsgeschehen im Jahre 1632“
pro doprovodný katalog „Der Kelch der bittersten Leiden“, který
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Brabec J. (2008): Lokality hořečku mnohotvarého českého
(Gentianella praecox subsp. bohemica) ve VVP Boletice – jejich
význam v rámci areálu druhu a možnosti ochrany. [Localities of
Gentianella praecox subsp. bohemica in Boletice Military Area – its
importance in taxon area and possibilities of protection.] – Silva
Gabreta, Vimperk, 14(3): 163-172.
Brabec J. (2007): Svatý Kříž u Chvalšin. – In: Čeřovský J., Podhajská
Z. et Turoňová D. [eds], Botanicky významná území České republiky.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, p. 318-322. ISBN 97880-87051-14-6.
Brabec J., Štefánek M., Šída O. et Krinke L. (2008): Kriticky ohrožené
druhy rostlin na středním toku Kačáku – Muzeum a současnost, ser.
natur, 23: 179-190.
Brabec J., Tájek P. & Hertel H. (2008): Květena Těšovských pastvin –
Sborník muzea Karlovarského kraje 16: 267-306.

Brabec J. et Fuka V. (2008): Pyrola chlorantha Sw. – In: Hadinec J. et
Lustyk P. (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. –
Zprávy Čes. Bot. Společ. 44.
Abazid D., Brabec J. et Chotovinská H. (2008): Zvláště chráněná
území Jihočeského kraje, Přírodní památka Hroby. – Ing. Václav
Šedivý – OSSIS Tábor, 1. vydání, 8 p.
Abazid D. et Brabec J. (2008): Hroby. – Informační cedule ZCHÚ
Hroby.
Brabec J. et Abazid D. (2008): Pozor na vrby! anebo podzimní
seminář botanické komise AMG – Věstník AMG ČR 2/2008: 6.
Brabec J. et Malec B. (2008): Gentianella amarella subsp. amarella
(L.) Börner. – In: Hadinec J. et Lustyk P. (2008): Additamenta ad
floram Reipublicae Bohemicae. VI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 44.
Brabec J. B., Krinke L. Z. et Abazid D. (2008): Botanici v Tatrách. –
Věstník AMG ČR 6/2008: 19–22.

Publikování v periodikách a v odborných časopisech
PhDr. Stanislav Burachovič:
Historiografie českomoravského lázeňství, studie pro NPÚ Praha
O životě Heinricha Mattoniho, časopis Bazén
Vznik Karlových Varů, 10 dílů o historii – k 650. výročí města,
Vydavatel SPA Magazin
Vznik Karlových Varů, Radniční listy
Kdy byly založeny Karlovy Vary?, Osmičky v dějinách Karlových Varů,
Promenáda
Císařské lázně, Mezinárodní sborník projektu Thermae Europae
Historie Alžbětiných lázní, Mladá fronta
Karlovarský muzikolog Josef Zuth, Sborník 50. Dvořákova podzimu
Rok 1938 v Karlových Varech, Sborník vědecké konference v Greizu,
SRN
Židé na Karlovarsku, Sborník semináře Riedellhof, SRN (konal se
v r. 2007)

Pro externí subjekty odborní pracovníci participovali
na publikacích
Mgr. Lukáš Svoboda
Green Story – doprovodná publikace k autorské výstavě
Vydavatel SDM Horní Slavkov

Mgr. Jiří Klsák
Průvodce po významných archeologických lokalitách
v Karlovarském kraji
Vydavatel KÚ KK

Mgr. Jiří Klsák
Vladař, tajemství minulosti II
Vydavatel OS Vladař

PhDr. Stanislav Burachovič
Genius loci západočeských lázní
Vydavatel Nakladatelství Marie Holečkové
Příběh o založení Karlových Varů
Vydavatel Klub přátel Karlových Varů

Muzeum Jáchymov, 8. 10., soutěž O pohár Královské mincovny
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Přednášková činnost
Důležitou součástí prezentace muzea je i přednášková činnost. Přednášky jsou již tradičními muzejními vzdělávacími akcemi v podzimních
a zimních měsících ve všech třech pracovištích KMKK. Muzeum jednak
zajišťuje přednášky externích přednášejících a jednak sami odborní
pracovníci přednášejí ve vlastním muzeu nebo pronášejí přednášky
mimo své vlastní muzejní pracoviště. Nejoblíbenějším a také nejnavštěvovanějším cyklem přednášek je cyklus Z Chebu křížem krážem, který
organizuje RNDr. Jiří Brabec, na který finančně přispívá Město Cheb.

Cheb
Přednáškový cyklus „Z Chebu křížem krážem“
6. 3. 2008
Idioti na plavbě kolem světa
přednášející: Ivan Orel (mořeplavec a cestovatel Praha)
počet účastníků: 128
27. 3. 2008
Malajsie - nejen na motýly
přednášející: Ing. Vladimír Hula, PhD. (Mendelova
zemědělská a lesnická Univerzita Brno)
počet účastníků: 108
10.4. 2008
Keňa.? Hakuna matata! aneb putování národními parky Keni
přednášející: RNDr. Petra Nová, Ph. D. (Centrum ekologické výchovy
Ochrany fauny ČR, Votice) a Mgr. Jan Schnitzer (Laboratoř pro
výzkum biodiverzity PřF UK Praha)
počet účastníků: 114

Přednášky mimo přednáškový cyklus
21. 2. 2008
Albrecht z Valdštejna - zakladatel stálých armád
přednášelící: PhDr. Ladislav Čepička (VHÚ Praha)
v rámci derniéry výstavy A. V. E. Valdštejn
počet účastníků: 60
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4. 6. 2008
Chebská archeologie – prezentace při semináři archeologů
přednášející: PhDr. Pavel Šebesta
v rámci konference archeologů muzeí a ÚPP ČR (ve spolupráci s AMG)
počet účastníků: 73
16. 10. 2008
Dějiny a stavební vývoj kostela sv. Mikuláše v Chebu
přednášející: PhDr. Pavel Šebesta
pro dobrovolnický aktiv charity Cheb
počet účastníků: 25

Exkurze a vlastivědné vycházky
Cyklus pořádá ZO ČSOP Kladská a KMKK – Muzeum Cheb ve
spolupráci s 3. ZO ČSOP Cheb, Městským muzeem Mariánské Lázně,
Správou CHKO Český les a Správou CHKO Slavkovský les.
Akce, kdy pořadatelem bylo KMKK Muzeum Cheb, mají datum uvedené
tučně.
28. března 2008, pátek
Noční vábení sov
vedení: Pavel Nechvátal (Správa CHKO Slavkovský les – náhradou
za nemocného RNDr. Pavla Řepu)
počet účastníků: 12 + 1 vedoucí
5. dubna 2008, sobota
Jarní otevírání kynžvartských kyselek
vedení: Ing. Jaromír Bartoš a kol. (ZO ČSOP Kladská)
počet účastníků: přes 200
12. dubna 2008, sobota
Obojživelníci U sedmi rybníků
vedení: Jiří Mařík (4. ZO ČSOP v Chebu) a RNDr. Jiří Brabec
(Muzeum Cheb)
počet účastníků: 23 + 2 vedoucí
19. dubna 2008, sobota
Den země u Prelátova pramene
ZO ČSOP Kladská a další

1. května 2008, čtvrtek
Vítání ptačího zpěvu v Mariánských Lázních
vedení: RNDr. Pavel Řepa (Správa CHKO Slavkovský les)
RNDr. Oldřich Bušek
počet účastníků: 33 + 2 vedoucí
1. května 2008, čtvrtek
Vítání ptačího zpěvu v Chebu
vedení: Ing. Dětmar Jäger a Aleš Jelínek (4. ZO ČSOP Cheb)
počet účastníků: 30 + 2 vedoucí
10. května 2008, sobota
Vítání ptačího zpěvu v Tachově
vedení: RNDr. Pavel Řepa (Správa CHKO Slavkovský les), RNDr. Milena
Prokopová, Ph.D. (Správa CHKO Český les), Aleš Jelínek
(4. ZO ČSOP Cheb)
počet účastníků: 12 + 3 vedoucí
17. května 2008, sobota
Po rozkvetlém úpatí Slavkovského lesa
vedení: Mgr. Přemysl Tájek (Správa CHKO Slavkovský les)
počet účastníků: 41 + 1 vedoucí

Seminář archeologů, 4. 6.

31. května 2008, sobota
Nejcennější partie údolí Teplé
vedení: RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
počet účastníků: 26 + 1 vedoucí
31. května 2008, sobota
Den země u Prelátova pramene
ZO ČSOP Kladská a další
počet účastníků: cca 350,
14. června 2008, sobota
Botanická vycházka na Ztracený rybník a pramennou oblast
Slatinného potoka
vedení: RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
počet účastníků: 5 + 1 vedoucí

Exkurze Obojživelníci u Sedmi rybníků, 12. 4
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14. června 2008, sobota
Den Českého lesa
počet účastníků: cca 800

28. 9. 2008, neděle
Slavnostní otevření Naučné stezky Mnichovské hadce
počet účastníků: 80

21. června 2008, sobota
Vodní ptactvo na Americe
vedení: RNDr. Pavel Řepa (Správa CHKO Slavkovský les)
počet účastníků: 13 + 1 vedoucí

4. 10. 2008 od 7:00, sobota
Festival ptactva
přednášející: RNDr. Pavel Řepa (Správa CHKO Slavkovský les)
počet účastníků: 15

22. 8. 2008 od 20:30, pátek
Evropská noc pro netopýry
vedení: Libor Dvořák (Správa CHKO a NP Šumava),
Mgr. Přemysl Tájek (Správa CHKO Slavkovský les)
počet účastníků: 250

Odborné přednášky a exkurze provedené mimo KMKK-MCH

23. 8. 2008 od 20:30, sobota
Evropská noc pro netopýry
vedení: Mgr. Petra Cehláriková (Správa CHKO Český les),
Mgr. Přemysl Tájek (Správa CHKO Slavkovský les)
počet účastníků: 150
5. 9. 2008 od 16:20, pátek
Hořeček drsný Sturmův a hnědásek chrastavcový na Pile
u Karlových Varů
vedení: RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)
počet účastníků: 12 + 2 vedoucí
13. 9. 2008 od 8:30, sobota
Houbařská vycházka s mykology
vedení: Jiří Pošmura, Pavel Syřiště a Jan Šimice
(Mykologický kroužek, Lázně Kynžvart)
počet účastníků: 21
19. 9. až neděle 21. 9. 2008, pátek
Výstava hub
vedení: Jiří Pošmura, Pavel Syřiště a Jan Šimice
(Mykologciký kroužek, Lázně Kynžvart)
počet návštěvníků: přes 1000
27. 9. 2008 od 9:45, sobota
Mechorosty a lišejníky
přednášející: Ing. Petr Uhlík (Muzeum Sokolov)
a Radka Mudrová (Muzeum Českého lesa v Tachově)
počet účastníků: ca 24
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14. 2. 2008
„Severem Maroka“,
místo: Domov seniorů Spáleniště, Cheb
přednášející: RNDr. Jiří Brabec
počet účastníků: 41
21. 2. 2008
„Sahara a velehory severní Afriky“
místo: Domov seniorů Spáleniště, Cheb
přednášející: RNDr. Jiří Brabec
počet účastníků: 32
5. 5. 2008
Botanická exkurze na Vladař
(pro muzejníky z Mariánské Týnice)
vedení: RNDr. Jiří Brabec a Ing. Václav Somol
počet účastníků: 12
5. 6. 2008
Botanická exkurze na Džbánsku
(pro studenty a pedagogy Gymnázia VBT Slaný a Gymnázia ZW
Rakovník)
vedení: RNDr. Jiří Brabec, Mgr. Michal Štefánek
počet účastníků: 18
6. 6. 2008
Botanická exkurze na Džbánsku
(pro studenty a pedagogy Gymnázia VBT Slaný a Gymnázia ZW
Rakovník)
vedení: RNDr. Jiří Brabec
počet účastníků: 14

22. 1. 2008
„Sbírka militárií Krajského muzea Karlovarského kraje, Muzea Cheb“
místo: chebská pobočka ČNS
přednášející: PhDr. Tomáš Dostál
počet účastníků: 16
16. 9. 2008
„Za císaře pána a jeho rodinu aneb vítězství a porážky chebských
pěších jednotek za světové války“
místo: chebská pobočka ČNS
přednášející: PhDr. Tomáš Dostál
počet účastníků: 20
4. 12. 2008
„Napoleonské variace“
přednáška pro 8. ročník 3. ZŠ Cheb
přednášející: PhDr. Tomáš Dostál
počet účastníků: 60
18. 12. 2008
Autorské čtení z knihy Poslední vítězné tažení císaře Napoleona pro
žákovskou konferenci Spisovatelé našeho kraje pořádanou v rámci
projektu Podpora čtenářské gramotnosti na ZŠ v roce 2008 (projekt
3. ZŠ Cheb) – Produkční centrum Kamenná, Cheb
autor: PhDr. Tomáš Dostál
počet účastníků: 240

Exkurze Nejkrásnější partie údolí Teplé, 31. 5. 2008

27. 3. 2008
Univerzita třetího věku ZPČU
Exkurze s výkladem v muzejní knihovně
přednášející: Irena Michaláková
počet účastníků: 30
17. 9. 2008
40. konference středověké archeologie, Plzeň
„Hygiena ve středověkém Chebu“
přednášející: PhDR. Pavel Šebesta
počet účastníků: 60

Exkurze Nejkrásnější partie údolí Teplé, 31. 5. 2008
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Karlovy Vary
V roce 2008 probíhal tradičně přednáškový cyklus ve Zlatém klíči
a nově pak v přednáškovém sále v Královské mincovně v Jáchymově.
Oba cykly byly finančně podpořeny z prostředků těchto měst.
V Karlových Varech proběhlo celkem v době od ledna do listopadu celkem 9 přednášek, z toho pět jich bylo zajištěno kmenovými pracovníky muzea. V Jáchymově se uskutečnilo od března do prosince celkem
6 přednášek, z nichž polovina byla zajištěna odbornými pracovníky
muzea.

Přednášky – Karlovy Vary Zlatý klíč
26. 1. 2008
Osvětim, mašinérie smrti
přednášející: Mgr. Jan Nedvěd
počet účastníků: 18
12. 3. 2008
Amenhotep III. a jeho manželka Ti
přednášející: Mgr. Michael Balík
počet účastníků: 27
16. 4. 2008
Mezopotámie – život starověkého člověka
přednášející: Mgr. Jan Nedvěd, Mgr. Lukáš Svoboda
počet účastníků: 15
21. 5. 2008
Obrazy z dějin Karlových Varů
přednášející: PhDr. Stanislav Burachovič
počet účastníků: 30
18. 6. 2008
Naučné stezky Karlovarského kraje
přednášející: Ing. Stanislav Wiesser
počet účastníků: 25
20. 8. 2008
40 let od okupace
přednášející: Mgr. Jan Nedvěd
počet účastníků: 20
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17. 9. 2008
Etiketa žen v arabském světě
přednášející: Mgr. Lukáš Svoboda
počet účastníků: 30
29. 10. 2008
Vznik ČR a ohlas v Karlových Varech
přednášející: Mgr. Milan Augustin
počet účastníků: 26
19. 11. 2008
Karlovarský vřídlovec a jeho vztah k pramenům
přednášející: RNDr. Tomáš Vylita
počet účastníků: 60

Přednášky – Královská mincovna Jáchymov
1. 3. 2008
Zmizelý svět
přednášející: PhDr. Stanislav Burachovič
počet účastníků: 44
5. 4. 2008
Lákavé Tahity
přednášející: Stanislav Hořínek
počet účastníků: 14
17. 5. 2008
Počátky jáchymovského hradu a města Jáchymova
přednášející: Mgr. Jiří Klsák
počet účastníků: 22
14. 6. 2008
Jáchymovský tolar a jeho dědictví
přednášející: Petr Vorel
počet účastníků: 25
23. 11. 2008
Judaismus včera a dnes
přednášející: Karol Sidon
počet účastníků: 65

6. 12. 2008
Vánoční zvyky na Karlovarsku
přednášející: PhDr. Stanislav Burachovič
počet účastníků: 5

Přednášky – Muzeum Nejdek
23. 10. 2008
Zmizelý svět – zaniklé obce v pohraničí
přednášející: PhDr. Stanislav Burachovič
počet účastníků: 35

Historický seminář Karla Nejdla
V roce 2008 se uskutečnil již XVIII. ročník Historického semináře Karla
Nejdla, na kterém se organizačně a obsahově karlovarské muzeum
podílí. Pracovníci muzea na něm přednesli tyto referáty:
Mgr. Jiří Klsák: Památky hrdelního soudnictví
PhDr. Stanislav Burachovič: Johan Georg Pupp, jeho synové a vnuci
Mgr. Lukáš Svoboda: Nové poznatky o historii golfu
v Karlových Varech
Mgr. Jan Nedvěd: Zajatecký tábor v Jindřichovicích
Muzeum Jáchymov, 23. 11., vrchní pražský a zemský rabím Karol Sidon

Dále byly pracovníky karlovarského muzea zajišťovány
přednášky v jiných institucích:
15. 1. 2008
Archeologický výzkum na Hřebenech
místo: Sokolovská knihovna
přednášející: Mgr. Jiří Klsák
počet účastníků: 40
24. 1. 2008
Krudum – bájná hora
místo: Krajská knihovna Karlovy Vary
přednášející: Mgr. Jiří Klsák
počet účastníků: 60
1. 4. 2008
Pravěk
místo: Krajská knihovna Karlovy Vary
přednášející: Mgr. Jiří Klsák
počet účastníků: 20
Muzeum Karlovy Vary, 17. 9., Etiketa žen v arabském světě
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Muzeum Cheb, 15. 3., pečení velikonočních beránků se starostou Města Chebu MUDr. Janem Svobodou

16. 4. 2008
Pravěk
místo: Sokolovská knihovna
přednášející: Mgr. Jiří Klsák
počet účastníků: 13
11. 5. 2008
Historie Karlových Varů
místo: Klub důchodců Karlovy Vary
přednášející: Mgr. Jiří Klsák
počet účastníků: 40
25. 9. 2008
Historie a současnost Karlových Varů
místo: Krajská knihovna Karlovy Vary
přednášející: Mgr. Jiří Klsák
počet účastníků: 90
18. 10. 2008
Obrazy ze starých Karlových Varů
místo: Cheb – spolek AEK
přednášející: PhDr. Stanislav Burachovič
počet účastníků: 200
23. 10. 2008
Život a dílo Heinricha Mattoniho
místo: ZŠ Rybáře, Karlovy Vary, pro učitele a důchodce
přednášející: PhDr. Stanislav Burachovič
počet účastníků: 20

Ve dnech 27.- 30. 3. 2008 proběhl v Nečtinách tradiční seminář na téma
Dějiny staveb 2008, jehož se zúčastnili Bc. Jan Tajer a referát přednesl
Mgr. Jiří Klsák: Kostel sv. Máří Magdalény v Boru u Ostrova (spolu
s Mgr. L. Zemanem a Bc. J. Konůpkem)
Ve dnech 10.-13. 5. 2008 proběhla v Královské mincovně v Jáchymově
ve spolupráci s Národním technickým muzeem Praha celorepubliková konference stavebně historického průzkumu na téma „Technická
infrastruktura budov a sídel“. Reprezentační prostory muzea byly za
tímto účelem poskytnuty pro společenskou akci a pro odborný blok
přednášek, určených nejen pro účastníky konference ale i pro širokou
veřejnost. Smyslem této akce bylo zamyslet se nad stavem památek
v Jáchymově a iniciovat aktivity k jejich nápravě. Akce se zúčastnilo 80
posluchačů. Na této konferenci byly rovněž předneseny referáty pracovníků karlovarského muzea:
Mgr. Jiří Klsák: Hrad Freundenstein a počátky města Jáchymova.
Vodní režim v barokním Ostrově (spolu s Mgr. L. Zemanem).
PhDr. Stanislav Burachovič: Dějiny a kultura Jáchymova v době renesance a baroka.
Ve dnech 4.- 6. 5. 2008 proběhl v rámci projektu Thermae Europae
v lázeňském sanatoriu Sanssouci kongres na téma „Evropské lázeňské
sympozium“, kde byly předneseny referáty pracovníků karlovarského
muzea: Mgr. Jiří Klsák: Lázeňské dědictví v ČR a jeho zhodnocení
(spolu s Mgr. L. Zemanem), PhDr. Stanislav Burachovič: Goethe a západočeské lázně.
Ve dnech 15.-19. 9. 2008 proběhl 40. ročník mezinárodní konference
archeologie středověku na téma „Hmotná kultura každodenního života
ve středověku a v raném novověku“, kde vystoupil s referátem Bc. Jan
Tajer: Objemová charakteristika kuchyňské keramiky 13.- 14. století.

15. 11. 2008
Greiz – vědecká konference
přednášející: PhDr. Stanislav Burachovič
Rok 1938 v Karlových Varech
počet účastníků: 100

Ve dnech 24.- 25. 9. 2008 proběhl v Nýrsku 2.seminář na téma „Židé
v Čechách“, kde vystoupil s referátem Mgr. Lukáš Svoboda: Staré židovské hřbitovy na území Slavkovského lesa.

9. 12. 2008
Vánoční obyčeje na Karlovarsku
místo: Pedagogické centrum
přednášející: PhDr. Stanislav Burachovič
počet účastníků: 20

Dne 20. 9. 2008 proběhla v rámci 50. Dvořákova karlovarského podzimu konference na téma „Hudební historie Karlových Varů XX. století“,
kde byl přednesen referát: PhDr. Stanislav Burachovič: Karlovarský
muzikolog Josef Zuth.

Dne 19. 9. 2008 se konala Česko – německá vědecká konference v Horní Plané, referát přednesl PhDr. Stanislav Burachovič: Společné úspěchy Čechů a Němců.

43

Muzeum Sokolov
Přednáškový cyklus
31. 1. 2008
Havaj – ohnivé souostroví v Pacifiku
přednášející: Mgr. Jan Šperl
počet posluchačů: 20
28. 2. 2008
Aljaška – země na konci světa
přednášející: Mgr. Jan Šperl
počet posluchačů: 40
27. 3. 2008
Jihozápad Spojených států amerických
přednášející: Mgr. Jan Šperl
počet posluchačů: 22
17. 4. 2008
Ve stínu habartovského incidentu
přednášející: Mgr. Vladimír Bružeňák
počet posluchačů: 45

16. 10. 2008
Myanmar
přednášející: Michal Šoch
počet posluchačů: 20
13. 11. 2008
Machu Picchu
přednášející: RNDr. Karel Wolf
počet posluchačů: 70
11. 12. 2008
Indonésií nad vodou i pod vodou
přednášející: Michal Šoch
počet posluchačů: 31

Přednášky mimo přednáškový cyklus
15. 5. 2008
Pocta řece - 25 miliónů let od vzniku Ohře
místo: Muzeum Nejdek
přednášející: Ing. Petr Uhlík

23. 5. 2008
Tajemná Afrika
přednášející: Michal Šoch
počet posluchačů: 53

8. 9. 2008
Lišejníky Komářího vrchu u Kraslic – přednáška na semináři Příroda
Kraslicka a její ochrana
místo: Kraslice
přednášející: Ing. Petr Uhlík

23. 5. 2008
Madagaskar
přednášející: Bc. Petr Krása
počet posluchačů: 76

7. 10. 2008
Staré a památné stromy Karlovarska
místo: Krajská knihovna Karlovy Vary
přednášející: RNDr. Jaroslav Michálek

18. 9. 2008
Sokolovsko z letu ptáka
přednášející: Pavel Holec
počet posluchačů: 21

4. 11. 2008
Staré a památné stromy Sokolovska
místo: Krajská knihovna Karlovy Vary
přednášející: RNDr. Jaroslav Michálek
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2. 12. 2008
Staré a památné stromy Chebska
místo: Krajská knihovna Karlovy Vary
přednášející: RNDr. Jaroslav Michálek
16. 10. 2008
Staré a památné stromy Dyleňského lesa
místo: Městské muzeum Mariánské Lázně
(v rámci semináře Dyleňský les – krajina, příroda a jejich ochrana)
přednášející: RNDr. Jaroslav Michálek

15. 10. 2008
„Česko- bavorský geopark a jeho iniciativy v Karlovarském kraji.“
místo: Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram
přednášející: Ing. Rudolf Tomíček
počet posluchačů: 38 osob
22. 4. 2008
Česko-bavorský geopark
místo: Muzeum Cheb
přednášející: Ing. Rudolf Tomíček
počet posluchačů: 44 osob

10. 7. 2008
Historie hornictví na Sokolovsku
místo: Muzeum Sokolov
přednášející: Jiří Beran
počet posluchačů: 10 (pro ČBU a OBU)
19. 6. 2008
Historie Sokolovska
místo: Muzeum Sokolov
přednášející: Jiří Beran
počet posluchačů: 26
10. 7. 2008
Zaniklé lokality na Sokolovsku
místo: Muzeum Sokolov
přednášející: Mgr. Romana Beranová Vaicová
počet posluchačů: 10 (pro ČBU a OBU)
27. 9. 2008
Třicetiletá válka na Sokolovsku
místo: Muzeum Sokolov
přednášející: Jiří Beran
počet posluchačů: 1500
(během akce Dobývání sokolovského zámku)
16. 12. 2008
Těžba kovů pro mincování v bývalém Loketském kraji
místo: Česká numismatická společnost Cheb
přednášející: Ing. Rudolf Tomíček
počet posluchačů: 40 osob

Muzeum Krásno, 17.5., zahájení provozu muzejní důlní drážky
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Muzejní pedagogika

Cheb
Populárně vzdělávací a kulturní programy pro školy
Návštěvnost programů pro školy za 1.- 4. čtvrtletí 2008:
Celková návštěvnost: počet realizací: 183 + 6 (vysvědčení)
počet škol: 72 + 2 (vysvědčení)
počet dětí: 3 733 + 180 (vysvědčení)
Seznamujeme se s muzeem
počet realizací: 3
počet škol: 8 (5. ZŠ Cheb, ZŠ Kostelní náměstí, Cheb, SCHŠ,
ZŠ Sokolov, ZŠ Mánesova Sokolov, MŠ Bezručova Cheb, ZŠ Hazlov,
ZŠ Plesná)
počet dětí: 193
Erby
počet realizací: 4
počet škol: 2 (SCHŠ Cheb, ZŠ Kostelní náměstí, Cheb)
počet dětí: 58
Albrecht z Valdštejna
pročet realizací: 7
počet škol: 6 (2. ZŠ Cheb, 4. ZŠ Cheb, 3. ZŠ Cheb, SCHŠ,
3. ZŠ Sokolov, OA Karlovy Vary)
počet dětí: 113
Hurá na hrad
pročet realizací: 14
počet škol: 8 (ZŠ Mánesova, 3. ZŠ Sokolov, SCHŠ, ZŠ
Kostelní náměstí, Cheb, ZŠ Lipová, 5. ZŠ Cheb,
MŠ Zlatý vrch v Chebu, MŠ Hazlov)
počet dětí: 274
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Umění všedního dne
počet realizací: 1
počet škol: 1 (ZŠ Lipová)
počet dětí: 9
Na jeden den průvodcem
počet realizací: 4
počet škol: 4 (ZŠ Kostelní náměstí, Cheb; 3. ZŚ Sokolov,
3. ZŠ Cheb, Gymnázium Cheb)
počet dětí: 77
Tajuplné příběhy města Chebu
počet realizací: 5
počet škol: 5 (ZŠ Mánesova Sokolov, ZŠ Kostelní náměstí, Cheb;
1. ZŠ Cheb, 2. ZŠ Cheb,
MŠ Komenského, Cheb)
počet dětí: 82
Řeč portrétů
počet realizací: 1
počet škol: 1 (3. ZŠ Cheb)
počet dětí: 18
Muzejní rallye
počet realizací: 9
počet škol: 7 (ZŠ Kostelní náměstí, Cheb; ZŠ Plesná,
3. ZŠ Cheb, Gymnázium Cheb,
ZŠ Tachov, OA Karlovy Vary)
počet dětí: 181
Městská rallye
počet realizací: 2
počet škol: 2 (ZŠ Kostelní náměstí, Cheb; ZŠ Plesná)
počet dětí: 33

Cechy
počet realizací: 4
počet škol: 4 (ZŠ Kostelní náměstí, Cheb; SCHŠ, ZŠ Plesná,
3. ZŠ Cheb)
počet dětí: 58
Muzejní prázdninový tábor – 2 běhy
termín: 14. 7.- 18. 7., 28. 7.- 1. 8.
počet dětí celkem: 50

Pasování na školáky
slavnostní akce na hradě se skupinou Redicio Excors
počet dětí: 70 dětí
Předávání závěrečných a maturitních vysvědčení
pro 9. třídy 3. ZŠ Cheb (2 třídy) a maturanty SIŠ v Chebu (4 třídy)
počet dětí: 180 osob

Mimoškolní aktivity pro děti, seniory a veřejnost
“Dějiny udatného českého národa“ – (Leporelo Lucie Seifertové)
počet realizací: 41
počet škol: 12 (Cheb – 1. ZŠ, 2. ZŠ, 3. ZŠ, 4.ZŠ, 5. ZŠ, 6. ZŠ,
ZŠ Kostelní náměstí, MŠ Zlatý Vrch, ZŠ Lipová, ZŠ Tři Sekery,
ZŠ Hazlov)
počet dětí 829
Velká válka aneb konec zlatého věku
počet realizací: 63
počet škol: 11 (Cheb – 1. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 6. ZŠ,
ZŠ Plesná, ZŠ Kynžvart, ZŠ Lipová, ZŠ Loket, SCHŠ, ISŠ Cheb,
OA Karlovy Vary)
počet dětí: 1325
Tvořivé dílny
počet realizací: 11
počet škol: 6 (ZŠ Lipová, ZŠ Tři Sekery, 3. ZŠ Cheb,
ZŠ Kynžvart, SCHŠ, ISŠ Cheb)
počet účastníků: 269

Odpolední výtvarné dílny
počet realizací: 6
počet účastníků: 64 (senioři, Dětský domov)
11. 10. 2008
Cesty na poznáním – rodinné exkurze s poznávacím a vzdělávacím
programem
Pičín – Pohádkový dům Vítězslavy Klimtové a Plzeň, Divadlo Alfa
počet účastníků: 43
13. 12. 2008
Praha – Anežský klášter, Staroměstské nám., Mořský svět,
Strahovský klášter
počet účastníků: 45

Dílna knihaře
počet realizací: 2
počet škol: 1 (4. ZŠ Cheb)
počet účastníků: 48
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Karlovy Vary
V 2008 proběhla celá řada tematických přednášek, jak na půdě samotné školy tak v přednáškovém sále ve Zlatém klíči. Přednášky pro
školy se dostaly do povědomí vyučujících, kteří nás již sami oslovují
s žádostí o prezentaci daného tématu. V této skutečnosti vidíme oproti
předchozím letům velký posun v komunikaci se školami.

Externí přednášky ve školách (popř.pro školy v našem
zařízení)
3. 1. 2008
Budovatelský plakát
Keramická škola
přednášející: Mgr. Lukáš Svoboda
počet účastníků: 50
7. 2. 2008
Osvětim, mašinérie smrti
Trivis, obchodní akademie
přednášející: Mgr. Jan Nedvěd
počet účastníků: 60
13. 3. 2008
Budovatelský plakát
Gymnázium Ostrov
přednášející: Mgr. Lukáš Svoboda
počet účastníků: 64
2. 7. 2008
Co je archeologie
Tábor Březová
přednášející: Bc. Jan Tajer
počet účastníků: 60
3. 10. 2008
Mezopotámie
Trivis, obchodní akademie
přednášející: Mgr. Jan Nedvěd
počet účastníků: 62
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17. + 22. 10. 2008
Židé v Karlových Varech
Trivis, obchodní akademie
přednášející: Mgr. Lukáš Svoboda
počet účastníků: 49
23. 10. 2008
Okupace 68 v Karlových Varech
Gymnázium Ostrov
přednášející: Mgr. Jan Nedvěd
počet účastníků: 27
12. 11. 2008
Političtí vězni
SOŠ Dolní Žďár
přednášející: Mgr. Jan Nedvěd
počet účastníků: 25
27. 11. 2008
Okupace 68 v Karlových Varech
ZŠ Truhlářská
přednášející: Mgr. Jan Nedvěd
počet účastníků: 20
4. 12. 2008
Vánoční obyčeje na Karlovarsku
ZŠ Truhlářská
přednášející: PhDr. Stanislav Burachovič
počet účastníků: 41
Kromě komentovaných prohlídek pro děti ve stálé expozici na Nové louce, kterou zajišťuje Ing. Romana Borusíková proběhly dvě soutěže jako
doprovodné akce k výstavám Green Story a Merkur.
V Jáchymově proběhl v prosinci již V. ročník vědomostní soutěže pro
žáky ZŠ a SŠ „O pohár královské mincovny“. Soutěž si pro svoji zábavně populární formu získává rok od roku stále větší oblibu, účast soutěžících v letošním roce dosáhla výše 64 osob. Kurátorem obsahové
a organizační části byl Mgr. Jan Nedvěd, ostatní odborní pracovníci se
podíleli na zdárném průběhu soutěže. Celá akce sklidila i velmi kladný
mediální ohlas.

Sokolov
Soutěž „O nejkrásnější kraslice“
V rámci výstavy „ JARO A VELIKONOCE proběhla ve dnech
21. 3.- 20. 4. 2008 soutěž „O nejkrásnější kraslice“. Již od února
připravovaly děti z Horního Slavkova kraslice nejrůznějšími technikami
(malované, zdobené krajkou či těstovinami).
Z těchto malých uměleckých děl vznikla přehlídka nápadů, barev
a dětského umu. Všichni návštěvníci muzea měli za úkol formou
hlasování vybrat tu, která je nejkrásnější. Hlasování probíhalo ve dvou
kategoriích: 1. kat. do 8 let, 2. kat. 9-14 let
Vyhlášení vítězů proběhlo 21. 4. 2008
účast: 78 dětí
Soutěž „Nejkrásnější vánoční ozdoba“
Doprovodnou akcí výstavy „Potřetí v muzeu“ byla soutěž „Nejkrásnější
vánoční ozdoba“, která probíhala ve dnech 6. 12.-14. 12. 2008.
Soutěže se zúčastnilo více než 70 dětí, které vyrobily cca 200 ks
rozmanitých ozdob, z nejrůznějších materiálů. Návštěvníci muzea
vybírali formou hlasování tu nejkrásnější. Soutěžilo se ve třech
věkových kategoriích – MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ. Vyhodnocení
soutěže a předání cen se uskutečnilo 19. 12. v 16.00 hod. Soutěže se
zúčastnilo 85 dětí.

Muzeum Sokolov, 27. 9., dobývání zámku

Pasování na školáka
Nádvoří sokolovského zámku
termín: 18.- 20. 6. 2008
účast: 85 osob
Komentované prohlídky expozic a výstav:
3. 6. 2008 expozice Sokolov, ZŠ Loket, 40 osob, J. Beran
4. 6. 2008 Jáchymov, ZŠ Ostrov, 17 osob, R. Kříž
18. 6. 2008 Jáchymov, štola č. 1, ZŠ Ostrov, 31 osob, R. Kříž
20. 6. 2008 Jáchymov, štola č. 1, SPŠ Ostrov, 28 osob, R. Kříž
7. 10. 2008 expozice Sokolov, ZŠ Chodov, 34 osob, J. Beran
22. 10. 2008 Krásno, ZŠ Chodov, 44 osob, J. Beran
Přednášky pro školy
24. 4. 2008 Cesta k pramenům Gangy, ZŠ v Krajkové I. a II. stupeň,
(2x přednáška), P. Uhlík
10. 9. 2008 Funkce muzea ve společnosti, Gymnázium Sokolov,
17 osob, J. Beran
Muzeum Horní Slavkov, 21. 4., velikonoční výstava
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Muzeum Cheb, 27. 9., Knihobraní

Kulturní a společenské akce,
prezentační akce
Muzea Karlovarského kraje kromě svých odborných prezenčních aktivit
pořádají celou řadu kulturních akcí, které jsou nejen velmi dobře navštěvovány, ale často jsou to akce, které jsou organizovány celostátně
a mají tudíž centrální propagaci jako jsou např. Dny evropského kulturního dědictví či dny otevřených dveří u příležitosti Mezinárodního dne
muzeí. V posledních letech při příležitosti Mezinárodního dne muzeí se
konají muzejní noci, jsou vyhlašovány výsledky muzejní soutěže Gloria
musaealis a od roku 2008 je slavnostně zahajován Festival muzejních
nocí, který má také celostátní propagaci, protože na pořadatelství se
podílí Asociace muzeí a galerií, Asociace krajů a pořádající kraj. V roce
2008 se zahájení konalo na zámku v Mikulově. V tyto dny jsou muzea
otevřena pro své návštěvníky zdarma.
Muzejní noci se konaly ve všech třech muzeích, měly velmi dobrou návštěvnost. V Chebu se muzejní noc setkala s obrovským úspěchem,
v podvečer byla zahájena výstava Když zazní zvony svatební, ve 20 hodin se konala ve Valdštejnské obrazárně módní přehlídka svatebních
šatů. Vyvrcholením večera byla skutečná svatba za přítomnosti oddávajícího starosty Města Chebu MUDr. Jana Svobody.
V Chebu si návštěvníci zvykli především na již tradiční sobotní akce
před velikonocemi a vánocemi, kdy ve všech prostorách muzea se něco
koná – prodej , divadelní představení, koncerty, výstavy či ukázky a degustace výročního pečení. Také podzimní Knihobraní, setkání s knihou
v muzejním prostředí, se stalo pravidelnou nabídkou muzejní prezentace včetně tematicky zaměřených aktivit. V roce 2008 bylo tématem
Knihobraní Toulky českou minulostí a středem pozornosti byl samozřejmě autor proslulé řady knih Petr Hora-Hořejš. S chebským muzeem je
vždy na konci srpna tradičně spjato zahájení Valdštejnských slavností
a noční hostiny na chebském hradě. Valdštejnská obrazárna je každoročně místem konání mnoha společenských a kulturních akcí, nejinak
tomu bylo v roce 2008.
V Karlových Varech byly muzejní akce více zaměřené na 650. výročí
založení města. Tak tomu bylo i při muzejní noci dne 17. května. Program se sestával z komponovaných pořadů, které vytvářely jednotný
tematický naučně zábavný večer.
Velmi oblíbeným cílem návštěvníků je jáchymovská mincovna, kde
proběhla celá řada akcí, jedna z velmi vydařených byla také Živé obrazy z jáchymovské kroniky, kdy šlo o komponovaný pořad z cyklu
Jáchymovské mincování. Zde odborným pracovníkům pomáhal pan

Samuel Palán, spřízněná duše jáchymovského muzea. O úspěchu pořadu svědčí vysoká návštěvnost večera a to 200 lidí. Muzeum Karlovy
Vary se podílelo na přípravě oslav 450 let Žlutického kancionálu, dále
pak společně s Rotary Klubem v Karlových Varech připravilo odhalení
pamětní desky na budově muzea na Nové louce panu Vladimíru Jáchymovskému, v Nejdku se konal tradiční adventní jarmark, v Jáchymově
se prezentovalo Divadlo ve sklepě.
Také v Muzeu v Sokolově se konala úspěšná muzejní noc, která byla
součástí třídenní akce konané v Městské knihovně a v Městském kulturním středisku, kdy tématem Vítejte v Africe bylo seznámení návštěvníků
s kulturou a životem Afričanů. V hornickém muzeu v Krásně jsme sezónu
zahájili příjemnou kulturně-turistickou akcí, kdy kromě vernisáže jsme
uspořádali putování krásenskou krajinou po místech, kde jsou umístěna
díla krásenského sochaře Williho Russe. Promítání z rodinného alba
Russů už bylo jen třešinkou na vynikajícím dortu. Hornické muzeum
v Krásně se každoročně zapojuje i do místních májových oslav, vloni
tomu nebylo jinak a v muzeu byla slavnostně zprovozněna důlní drážka,
která pro sezónu byla jeho největší návštěvnickou atrakcí.
V září se každoročně na nádvoří sokolovského zámku koná Zámecký
rockfest, přehlídka regionálních rockových kapel. V září byl také poprvé
pro veřejnost v rámci Slavkovských slavností otevřen v Horním Slavkově Pluhův dům, množství návštěvníků, které do domu a muzea zavítalo,
obdivovalo jedinečnou krásu slavkovské renesance. Adventní čas byl
také bohatý na akce, které se konaly v každé pobočce, tisíce návštěvníků v Chebu opět přesvědčily pořadatele, že tyto akce jsou velmi oblíbenými a veřejností očekávanými. Nově jsme uspořádali společně s Městy Krásno a Horní Slavkov také adventní akce. V Krásně bylo otevřeno
muzeum a vystaven hornický betlém, na náměstí se konalo představení
s živým betlémem. V Horním Slavkově jsme společně s vedením města
Horní Slavkov uspořádali vánoční soutěž pro děti, koncert dětí ze Základní umělecké školy pro širokou veřejnost a koncert plzeňské skupiny
Colegium Fidle dolce pro zvané hosty a zastupitele města a partnerského města Arzberg. Koncert byl vyvrcholením dobré spolupráce města
s Muzeem v Horním Slavkově.
Všechny tyto akce, ačkoliv nejsou součástí odborné práce odborných
pracovníků muzea, jsou organizačně velmi náročné, ale muzea kromě
svého odborného poslání zpřístupňovat návštěvníkům sbírkové předměty a vytvářet podvědomí o kulturním dědictví, mají také v místech
svého působení nezastupitelnou roli kulturního prostředí, jsou místem
zážitku, setkávání, a to se děje právě na těchto společenských akcích
pro širokou veřejnost.
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Muzeum Jáchymov, 7. 6., otevření nové expozice

Ekonomická,
investiční
a provozní
činnost

Cheb 19. 6., instalace věží kostela sv. Mikuláše

Investiční akce
Na úseku investičních akcí jsme splnili všechny vytýčené úkoly a osobně se domnívám, že rok 2008 byl z pohledu investičních aktivit rokem
velmi bohatým a tudíž i náročným. K nejsledovanějším akcím roku 2008
z pohledu investic, tak jako v roce předcházejícím, bylo dokončení rekonstrukce objektů v Karlových Varech Belveder a Jelen, dále pak zpřístupnění štoly č. 1 v Jáchymově a nákup hrázděného statku včetně
mobiliáře v obci Milíkov pro vybudování skanzenu. Neméně důležitou
akcí bylo ukončení výměny oken v zámku Sokolov.

Muzeum Sokolov
Zámek Sokolov
výměna oken – dokončení – 2 500 000,- Kč
skutečně použité finanční prostředky: 1 868 925,- Kč
Hornický skanzen Barbora
zpřístupnění a výstroj štoly č. 1 – 3. etapa: 2 000 000,- Kč
skutečně použité finanční prostředky: 1 194 760,- Kč
Česko-bavorský geopark
příspěvek: 4 755 00,- Kč, vyčerpáno 114 240,-Kč
Zámek Sokolov – výstavní síň – elektroinstalace
příspěvek: 1 177 076,50 - Kč, použito 27 608,- Kč

Muzeum Karlovy Vary
Projektová dokumentace – stavební úpravy objektů Pod Jelením
skokem probíhala v letech 2006-2008.
Celková výše příspěvku činila: 650 000,- Kč.
Vyčerpáno bylo: 529 540,-Kč, z toho v roce 2008 329 540,Výtah Belveder
příspěvek: 1 724 779,- Kč
skutečně použité finanční prostředky: 1 724 779,- Kč

Muzeum Karlovy Vary – ředitelství, pořízení speciálních úložných
systémů do depozitářů III. etapa
příspěvek: 500 000,- Kč, uhrazeno: 1 035 038,- Kč
Muzeum Karlovy Vary obdrželo investiční dotaci z MK ČR v rámci
programu ISO, která činila na uvedenou akci: 500 000,- Kč
Montáž úložných systémů I. etapa Belveder
hrazeno z vlastních prostředků KMKK – 92 820,- Kč

Muzeum Cheb
Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář KMKK,
p.o. v Chebu
příspěvek: 2 225 544,- Kč, vyčerpáno 290 000,- Kč
Nákup mobiliáře statku č.p. 18 Milíkov
příspěvek: 160 000,- Kč, vyčerpáno v plné výši
Nákup historického statku č.p. 18 Milíkov
příspěvek: 4 400 000,- Kč, uhrazeno 4 381 000,- Kč
Nákup Škoda Fabia
hrazeno z vlastních prostředků KMKK: 72 000,- Kč
Vzhledem k úsporám v jednotlivých investičních akcí požádalo KMKK
zřizovatele o přesun úspory kapitálových prostředků na jinou investiční
akci realizovanou KMKK.
Zřizovatel vyhověl všem žádostem. Celkově bylo při realizaci investičních projektů nevyčerpáno 1 620 744,50 Kč, které byly dále použity na
dofinancování akcí, u nichž byl investiční příspěvek KK nižší. Zároveň
mohl být započat nový projekt Zámek Sokolov – výstavní síň – elektroinstalace, který bude dokončen v měsíci únoru roku 2009. Do následujících let budou překlenuty další dva projekty: Česko-bavorský
geopark a Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář KMKK,
p.o. v Chebu.

Rekonstrukce objektů č.p. 393 a 392 v ulici Pod Jelením skokem
v Karlových Varech
příspěvek zřizovatele činil: 17 758 519,50 Kč
vyčerpalo se od roku 2007 celkově: 17 948 519,50 Kč,
z toho 11 888 111,50 Kč v roce 2008
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Přehled použití nevyčerpaných investičních prostředků:
1. Hornický skanzen Barbora – zpřístupnění a výstroj štoly č.1
III. etapa
Úspora 805 240,- Kč byla účelově rozdělena:
a) 496 240,- na akci Zámek - výstavní síň - elektroinstalace
b) 160 000,- Kč - na akci Nákup mobiliáře statku č.p. 18 Milíkov
c) 149 000,- Kč - přesun z investičních prostředků na neinvestiční na
akci Nákup mobiliáře statku č.p. 18 Milíkov
2. Nákup historického statku Milíkov č.p. 18
Úspora ve výši 19 000,- Kč – Zámek – výstavní síň – elektroinstalace
3. Projektová dokumentace - stavební úpravy objektů Pod Jelením
skokem
Úspora 165 460,- Kč rozdělena:
a) 109 948,50 Kč – na akci Rekonstrukce objektů č.p. 393 a 392
v ulici Pod Jelením skokem v Karlových Varech
b) 24 779,- Kč na akci Výtah Belveder
c) 30 732,50 Kč na akci Zámek – výstavní síň – elektroinstalace
4. Zámek Sokolov - výměna oken - dokončení
Úspora 631 074,50,- Kč byla přesunuta na akci Zámek – výstavní síň
– elektroinstalace

Provozní činnost
Krajské muzeum Karlovarského kraje sídlí v několika objektech, které jsou v převážné většině staršími objekty, které neprošly v minulosti
modernizací z mnoha důvodů. Buď jsou v majetku jiného subjektu než
zřizovatele, nebo nebyly prioritou v minulých letech daného muzea,
či zkrátka se nevyvinuly dostatečné tlaky na uvolnění finančních prostředků na opravu a rekonstrukci objektů. Bohužel v současné době se
krajské muzeum potýká v některých objektech s kritickým stavebně
– technickým stavem budov jako např. na pracovišti sokolovského muzea. Proto také údržba, která je pravidelně na objektech prováděna, je
mnohdy nedostatečná vzhledem ke stavu objektu a zároveň i finančně
nákladná. Z 22 objektů prošlo v nedávné minulosti rekonstrukcí pouze
Muzeum v Chebu, jak expoziční budova, tak i administrativní budova,
nově vzniklo Muzeum v Horním Slavkově, dále pak Hornické muzeum
v Krásně, Královská mincovna v Jáchymově a nejnověji byly pro Muzeum Karlovy Vary opraveny dvě nové budovy pro správní a depozitární
účely. Pro depozitáře v Chebu se bude v roce 2009 rekonstruovat objekt
v Chebu.
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Bohužel zůstává k řešení kritického stavu pracoviště v Sokolově, které je velmi zanedbané a nevyhovující už z předcházejícího období, zůstávají k řešení depozitární prostory pro Muzeum v Karlových Varech.
Pro další roky nás čeká zásadní rozhodnutí ve věci zřizování poboček
v Nejdku a ve Žluticích, to samozřejmě souvisí s objekty, které jsou
v majetku měst Nejdku a Žlutic. Zde je stav expozic, stav budov a vybavenosti velmi špatný. Bohužel právě v těchto nemodernizovaných objektech je náročná údržba, vysoká náročnost na provoz (energie, EPS
a EZS) a s tím souvisejí i finanční prostředky.
Pravidelné revize zařízení (výtahy, zabezpečovací technika, kotle, komíny, hromosvody atd.) a jejich následné odstraňování vzhledem k jejich
opotřebovanosti jsou velkou finanční zátěží v rozpočtu KMKK. Provozní
úseky zajišťovaly tzv. běžnou údržbu, ovšem pod tímto slovem se skrývá celá řada náročných oprav.

Personálie
V personální oblasti došlo k několika výrazným změnám. Především
k 1. 1. 2008 nastoupila na základě výběrového řízení Ing. Květa Kunová, která byla k 1. dubnu 2008 jmenována náměstkyní pro ekonomiku
a investice. Také byla jmenována zástupkyní ředitelky muzea KMKK.
K 1. květnu 2008 byla aktualizována struktura muzea, bylo vytvořeno
dvoustupňové řízení, byly vytvořeny nově pozice náměstka pro odbornou činnost a náměstka pro ekonomiku a investice. Pozice náměstka
pro odbornou činnost zůstává neobsazena, dále bylo vytvořeno pracovní místo pro centrální propagaci, styk s veřejností a PR. Toto místo
zůstává také neobsazeno z důvodu mzdových prostředků. Tyto činnosti
jsou prozatím řešeny dílčím způsobem v jednotlivých pobočkách v kumulaci s jinými funkcemi.
Pozice náměstka pro ekonomiku a investice se stala klíčovou funkcí
v ekonomické struktuře krajského muzea vzhledem ke stále obtížné situaci v hospodaření muzea. Zde bylo a stále je zapotřebí změnit způsob
chápání nové koncepce užití svěřených finančních prostředků v rámci
krajského muzea, respektovat investiční priority krajského muzea a pochopit muzeum jako jeden celek. Proto zde byla nutná pozice, která by
sjednocovala, vyhodnocovala a plánovala ve spolupráci s vedením muzea ekonomické činnosti směrem dovnitř muzea, směrem ke zřizovateli
a směrem k vnějším ekonomickým a kontrolním subjektům.
Další posilou pro oblast ekonomiky, investic a projektového plánování se stala Ing. Miroslava Kaloudová, která nastoupila dne 1. června

2008 na pozici projektového referenta, své pracovní místo má v Muzeu
v Sokolově, ovšem pracuje pro KMKK v oblasti vyhledávání finančních
zdrojů pro financování činnosti, oprav a údržby objektů, dále pak pro
oblast odborných činností, správy a ochrany movitého kulturního dědictví. Kromě této činnost je seznamována s chodem účetní a ekonomické agendy v Muzeu Sokolov. Ze své pracovní náplně se také věnuje
projektové činnosti Česko-bavorského geoparku. Personální situace na
odborných úsecích je stabilizována, bohužel na pracovišti Muzea Sokolov není odborně na potřebné úrovni. Bylo by třeba ji posílit o pozici
regionálního historika a historika montánních věd.
Také situace na úseku muzejní pedagogiky není v Sokolově dostatečná
a v Karlových Varech jen zčásti. Zde vidím slabé stránky v personální
politice. V Muzeu Cheb došlo k personální výměně na pozici muzejního
pedagoga, odešla Mgr. Denisa Morkesová a na její místo nastoupila
Mgr. Milena Pečárková, která kontinuálně pokračovala v práci se školami a už si začíná vytvářet svoji vlastní koncepci a strategii muzea
jako vzdělávací instituce. Dalším problémem zůstává oblast průvodcovských a dozorových služeb ve vazbě na zákoník práce a nepravidelnou provozní dobu. Tento stav se bude řešit v roce 2009, kdy muzeum
pokud bude otevřeno v hlavní turistické sezóně denně kromě pondělí,
budeme muset řešit situaci s náhradními volny atd, tudíž bychom museli přijmout ještě brigádníky do expozic a výstav.
V muzeu pracovalo na začátku roku 2008 69 zaměstnanců a na konci
roku 76. Průměr z počtu fyzických osob z jednotlivých měsíců roku
2008 činí 77 zaměstnanců.

Odchody zaměstnanců
Budínová Bohumila
Malá Martina
Dostálová Marcela
Šimková Jana
Bc. Humeníková Eva
Macháček Zdeněk
Mgr. Morkesová Denisa
Vopršál Marek
Bc. Šedivý Martin
Svobodová Jana

7. 1. 2008
31. 3. 2008
30. 4. 2008
30. 4. 2008
28. 5. 2008
31. 5. 2008
4. 8. 2008
14. 8. 2008
31. 10. 2008
31. 12. 2008

Příchody nových zaměstnanců
ing. Kunová Květa
1. 1. 2008
Bc. Perglová Pavla
23. 4. 2008
Bc. Pešek Jiří
14. 5. 2008
Havlíková Lucie
21. 5. 2008
Ing. Kaloudová Mirka 1. 6. 2008
Rottová Helena
2. 6. 2008
Hodík Ivo		
18. 6. 2008
Mgr. Pečárková Milena 27. 8. 2008
Mgr. Macků Markéta
3.11.2008
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Hospodaření muzea

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2008

Sloučením krajských muzeí Cheb, Karlovy Vary a Sokolov bylo nutné
provést kroky vedoucí k sjednocení problematiky na úseku ekonomiky, investic, plánování, rozpočtování, majetkové evidence a finančních
operací. To bylo částečně provedeno již v roce 2007, ovšem některé
výkony nebylo možno vzhledem k personální situaci realizovat, proto
bylo pokračováno ve vnitřní „reformě” především v roce 2008.
Organizační uspořádání vyžadovalo ze tří samostatně hospodařících
a účtujících jednotek vytvořit tři relativně samostatně finančně jednající
pobočky a centrálu komplexně účtující, která by za celou organizaci
zajišťovala úkony s rozpočtováním, výkaznictvím, zúčtovacím a platebním stykem, finančními zdroji a úvěry, personální a mzdovou agendou.
Optimální varianta v dané situaci byla nalezena v přerozdělení ekonomických agend s cílem zajistit adekvátní množství spravovaných evidencí jednotlivých rozpočtářů a hlavní účetní v následujících bodech:
a) kumulovaná pozice: hlavní účetní KMKK se sídlem v Chebu a rozpočtář Muzea Cheb
b) rozpočtář v Muzeu v Karlových Varech, který spravuje majetkovou
evidenci KMKK
c) rozpočtář v Muzeu v Sokolově, který vykonává správu internetového
zasilatelského obchodu KMKK a realizuje vydané faktury KMKK
Řádné přeorganizování jednotlivých ekonomických úkonů bylo možné
jen za úpravy stávajících pracovních náplní, které neodpovídaly skutečně prováděným činnostem, převážně u administrativně- technických
zaměstnanců.
Následně byla provedena revize pracovních náplní všech zaměstnanců
KMKK. Zjištěné nedostatky byly opraveny dle platných právních norem
a v návaznosti na Organizační schéma s platností 1. 6. 2008, které bylo
zhotoveno na základě pokynu zřizovatele.
V průběhu roku docházelo dle nově navržené koncepce k úpravě jednotlivých interních předpisů, úpravě elektronického bankovnictví, oběhu účetních dokladů, vymezení úkonů a osob odpovědných v řetězci
finanční kontroly.
Problematická byla apelace na respektování interních předpisů, proto byl vytvořen jednotný koncept principu seznamování se s novými
předpisy.
Účetnictví organizace, vedené v Muzeu Sokolov, bylo dnem 1. 3. 2008
protokolárně předáno do Muzea Cheb. Účetní rok je však účtován v sídle organizace od 1. 1. 2008.
V roce 2008 byl také sloučen majetek organizace ze tří samostatných
jednotlivých sestav, což bylo provedeno v Muzeu Karlovy Vary.

V průběhu roku proběhly čtvrtletní kontroly závazků a pohledávek.
K 31. 12. běžného roku je vždy provedena inventarizace, fyzická (majetku) a dokladová (zůstatky na účtech vykazované ve výkaze Rozvaha).
Dále byly provedeny čtyři interní kontroly. Z každé kontroly je proveden
písemný záznam.
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V roce 2008 byly provedeny následující tři kontroly externích
orgánů:
1. Okresní správa sociálního zabezpečení Cheb
Kontrolní orgán provedl kontrolu pojistného, provádění nemocenského
pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění provedené ve dnech
7.ledna 2008 za období 1. 2. 2006 - 30. 11. 2007 ve smyslu zákona
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Výsledkem kontroly bylo zjištění přeplatku nemocenské dávky ve výši
2214,- Kč. Platebním výměrem č. 1/6/08 OSSZ Cheb byla uvedená
částka odvedena. Opatření k nápravě nebylo uloženo. Rozpočtová kázeň nebyla porušena.

2. Finanční úřad v Chebu
FÚ provedl kontrolu skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti
odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 44 a) zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů. Byly kontrolovány tři dotace poskytnuté MK ČR. Výsledkem kontroly bylo zjištění nedodržení závazné podmínky, neoprávněné použití účelového určení dotace. Byla porušena
rozpočtová kázeň a platebním výměrem č. 2/2008 byl správcem daně
vyměřen odvod do státního rozpočtu ve výši 3000,- Kč a penále ve výši
2677,- Kč. MF ČR rozhodlo o prominutí uvedených finančních částek
na základě žádosti organizace o prominutí odvodu, penále a dopočtu
penále.
3. Odbor kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje, p.o.
Předmětem veřejnoprávní kontroly bylo použití finančních prostředků
v rámci hospodaření příspěvkové organizace, se zaměřením na zadávání veřejných zakázek v období 1. 1. 2007 - 31. 7. 2008 podle ust.§
9, ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Výsledkem kontroly bylo doporučení organizaci, aby nedocházelo
k vyloučení nabídek uchazečů o VZ v případě nesplnění předem stanovených podmínek, pokud si toto právo KMKK nevyhradí ve výzvě,
při výběru dodavatelů v rámci vyloučení a zmírnění rizik by mělo být

ověřováno, zda budoucí dodavatelé mají ke své činnosti potřebná živnostenská oprávnění. Opatření k nápravě nebylo uloženo. Rozpočtová
kázeň nebyla porušena.

Nemovitosti a pozemky KMKK
Dne 17.4.2008 zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK
81/04/08 schválilo úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova č.p.18 na st. 35, vč. st.p.č. 35, p.p.č. 41 a p.p.č.
38, vše v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní – 4 381 000 Kč
V katastru nemovitostí zapsáno dne 30. 6. 2008.
Darovací smlouvou KMKK získalo pozemky a budovu pro účely Českobavorského geoparku od dárce Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les, vklad do katastru nemovitostí dne 21. 5. 2008.

Výběrová řízení
• Zpracování kompletní žádosti o finanční podporu z fondu Evropské
unie v obsahu a rozsahu v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad na akci Stavební úpravy budovy školy na centrální
depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. Baltazara Neumanna 523/1, Cheb
• Muzeum Karlovy Vary – vybavení depozitářů speciálním regálovým
systémem, III.etapa
• Modernizace budovy Děkanství a jeho okolí a povrchového zázemí
u dolu Jeroným
• Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark
• Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. Baltazara Neumanna 523/1, Cheb -TDI
(započato v roce 2008, ale dokončeno v roce 2009)
• Stavební úpravy – výměna dlažby, zhotovení el. rozvodů a osvětlení
v části výstavních prostor 1. NP zámku Sokolov

Informace o úkonech k FÚ v Chebu a ÚP Cheb
Dnem 1. 1. 2008 je organizace registrována jako plátce DPH, jelikož
splnila podmínku dle zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, § 94, odst.1. Plátcem DPH je KMKK, p.o. od 1. 3.
2008 – čtvrtletně. První daňové přiznání bylo podáno Finančnímu úřadu
v Chebu 25. 4. 2008.
ÚP v Sokolově poskytl KMKK příspěvek na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání dle zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti na místo knihovníka v Muzeu Sokolov ve výši
12 000,- Kč/měsíc od 14.5.2008-31. 10. 2008.

Bankovnictví KMKK
Byl zřízen pro účely poskytnutí příspěvku a půjčky od zřizovatele a pro
příjem dotace z EU na akci Stavební úpravy budovy školy na centrální
depozitář KMKK nový bankovní účet č. 43-1879770237/0100 u Komerční banky, a.s. v Chebu.
Následně byl zřízen pro účely poskytnutí příspěvku a půjčky od zřizovatele a pro příjem dotace z EU na akci Česko-bavorský geopark nový
bankovní účet č. 43-1954940217/0100 u Komerční banky, a.s. v Chebu.

Interní záležitosti
FKSP - z fondu byl udělen peněžitý dar 1 x při příležitosti pracovního
výročí, 4 x při prvém odchodu do důchodu, 12 x při příležitosti životního
jubilea zaměstnance a 4 x pracovníkům za bezplatný odběr krve. Dary
byly vyplaceny v souladu s interními a obecně závaznými pravidly.
Účtování o stavu zásob – stávající způsob „B“ účtování stavu zásob nahrazen způsobem „A“ s platností od 1. 1. 2008.
Program FaMa+ – do programu Karlovarského kraje na evidenci nemovitého majetku byly zaznamenány informace o budovách v Muzeích
Cheb, Sokolov a Karlovy Vary
Služební mobilní telefony - byla uzavřena rámcová smlouva Krajského
úřadu Karlovarského kraje v síti T-MOBILE pro Muzeum Cheb a Karlovy Vary od 04/2008. K rámcové smlouvě se v srpnu 2008 připojilo
dle možností též Muzeum Sokolov. Došlo k cenové úspoře za telefonní
služby.
Pojištění – s firmou RESPECT, a.s. byla ukončena Smlouva o spolupráci
v oblasti pojišťovnictví a zrušena Plná moc. Nově byla uzavřena Smlouva o zprostředkování a správě pojištění a udělena Plná moc firmě Aon
Stach ČR, spol. s r.o., která je novým makléřem KÚ KK.
E-shop KMKK – po zkušebním provozu je od 1. 4. 2008 aktivována
možnost nákupu zboží prostřednictvím internetu na www.kmkk.cz.
Provoz zajišťuje za celé KMKK Muzeum Sokolov. Za správu odpovídá
informatik Muzea Cheb.
Nové směrnice:
Směrnice 24/2008 – Zadávání veřejných zakázek
Směrnice 27/2008 – Provoz internetového obchodu KMKK
Směrnice 28/2008 – FKSP
Směrnice 29/2008 – Užívání autorského práva
Směrnice 30/2008 – Uplatňování DPH v KMKK
Směrnice 31/2008 – Sbírkotvor. činnost, správa a ochrana sbírek
Směrnice 32/2008 – Evidence, účtování a oceňování zásob
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Muzeum Sokolov, 27. 9., dobývání zámku

Výsledky hospodaření

Náklady a výnosy KMKK v roce 2008

Fond odměn – 911

NÁKLADY – CELKEM KMKK

Počáteční stav k 1. 1. 2008

Č. účtu

Položka

Plán 2008

Čerpání 2008

v%

Tvorba:

501

Spotřeba materiálu

1 700 000

2 089 827,31

122,93

502

Spotřeba energie

3 192 000

4 133 736,12

129,50

Rozdělení HV 2007 – příděl ze
zisku

504

Prodané zboží

150 000

423 778,31

282,52

Použití:

511

Opravy a udržování

802 000

741 162,54

92,41

Konečný stav k 31. 12. 2008

512

Cestovné

155 000

95 888,41

61,86

513

Náklady na reprezentaci

36 000

59 852,50

166,26

518

Ostatní služby

4 864 000

5 598 033,68

115,01

521

Mzdové náklady

16 700 000

16 118 678,00

96,52

524

Zákonné sociální pojištění

5 845 000

5 557 177,00

95,08

527

Zákonné sociální náklady

334 000

315 131,30

94,35

531

Daň silniční

542

Ostatní pokuty a penále

5 000

545

Kurzové ztráty

2 000

548

Manka a škody

549

Jiné ostatní náklady

742 000

774 271,87

551

Odpisy DNM a DHN

2 691 000

2 662 444,80

591

Daň z příjmu

-1 800,00
3 789,23

189,46

3 440,44
104,35
98,94

146 979,00

NÁKLADY CELKEM

37 218 000

38 722 390,51

Plán 2008

Plnění 2008

104,03

VÝNOSY – CELKEM KMKK
Č. účtu

Položka

602

Tržba z prodeje služeb

1 400 000

1 956 563,73

604

Tržba za prodané zboží

710 000

656 057,01

621

Aktivace materiálu a zboží

644

Úroky

654

Kurzové zisky

648

Zúčtování fondů

649

Jiné ostatní výnosy

691

Příspěvky a dotace na provoz

VÝNOSY CELKEM
Výsledek hosp. před zdaněním
591

Daň z přijmu

Výsledek hosp. po zdanění

64

v%
139,75
92,40

299,38
40 000

57 675,43

144,19

1 000

1 689,92

168,99

500 000

545 000,00

109,00

1 769 000

1 308 273,54

73,96

32 798 000

34 337 139,50

104,69

37 218 000

38 862 698,51

104,42

287 287,00
146 979,00
140 308,00

Kč
277 190,05

19 189,00

296 379,05

Náklady KMKK v roce 2008 členění dle výběru
Spotřeba materiálu
z toho:

Podíl na celk. výdajích v %

2 089 827,31
314 073,39

DDHM

675 818,90

1,75

Instal.materiál na výstavy, expozice

144 573,00

0,37

4 133 736,12

0,81

10,68

Voda

247 918,37

Teplo

824 078,42

2,13

Plyn

919 289,33

2,37

2 141 910,00

5,53

Elektrická energie
Pohonné hmoty a paliva
Prodané zboží

0,64

0,00
423 778,31

Opravy a udržování
z toho:

5,40

Pohonné hmoty a maziva

Spotřeba energie
z toho:

Částka v Kč

0,00
1,09

741 162,54

1,91

Oprava a servis EZS,EPS,CCTV

239 024,40

0,62

Oprava a údržba aut

171 388,44

0,44

Cestovné

95 888,41

Náklady na reprezentaci

59 852,50

0,15

5 598 033,68

14,45

Ostatní služby
z toho:

Inzerce a propagace

75 666,10

0,20

Restaurování

308 608,00

0,80

Sbírky

652 700,00

1,69

Nájemné

442 210,11

1,14

DDNHM

38 557,00

0,10

Tisk publikací a ostat.materiálu
Mzdové náklady
z toho:

319 280,80
16 118 678,00

Platy zaměstnanců
Ostatní
Odstupné

Zákonné sociální pojištění
z toho:

0,25

0,82
41,63

15 775 764,00

40,74

285 664,00

0,74

57 250,00
5 557 177,00

0,15
14,35

Povin.poj.na zdravot.pojištění

1 429 004,00

3,69

Povin.poj.na soc.zab a přísp.na polit.
zaměst.

4 128 173,00

10,66

Zákonné sociální náklady

315 131,30

0,81

-1 800,00

0,00

Kurzové ztráty

3 789,23

0,01

Manka a škody

3 440,44

0,01

774 271,87

2,00

Daň silniční

Jiné ostatní náklady
z toho:
Odpisy DNM a DHM
Daň z příjmu právnických osob
Provozní výdaje celkem

Poplatky správní

115 685,80

Pojištění majetku, ostatní ručení

535 773,00
2 662 444,80

0,30
1,38
6,88

146 979,00

0,38

38 722 390,51

100,00
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Náklady a výnosy KMKK v roce 2008 - členění dle muzeí
NÁKLADY – JEDNOTLIVÁ MUZEA
Muzeum Cheb

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Sokolov

Čís.
účtu

Položka

501

Spotřeba materiálu

600 000

710 762,74

130,31

500 000

689 204,45

137,84

600 000

689 860,12

114,98

502

Spotřeba energie

950 000

1 272 937,96

133,99

1 250 000

1 614 447,32

129,16

950 000

1 246 350,84

131,19

504

Prodané zboží

50 000

331 732,74

663,47

50 000

52 570,46

105,14

50 000

39 475,11

78,95

511

Opravy a udržování

260 000

176 497,87

67,88

160 000

459 231,30

287,02

382 000

105 433,37

27,60

512

Cestovné

50 000

42 161,19

84,32

30 000

22 502,80

75,01

75 000

31 224,42

41,63

513

Náklady na reprezentaci

15 000

32 462,00

216,41

15 000

21 313,50

142,09

6 000

6 077,00

101,28

518

Ostatní služby

1 500 000

1 391 277,88

92,48

1 435 000

1 209 848,84

84,31

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociální pojištění

527

Zákonné sociální náklady

531

Daň silniční

542

Ostatní pokuty a penále

5000

545

Kurzové ztráty

2000

548

Manka a škody

549

Jiné ostatní náklady

691 000

754 499,43

551

Odpisy DNM a DHN

1 012 000

1 001 321,00

591

Daň z příjmu
28 443 000

29 462 165,56

Plán 2008

NÁKLADY CELKEM

Čerpání v Kč

v%

1 929 000

2 996 906,96

155,36

16 700 000

16 118 678,00

96,52

5 845 000

5 557 177,00

95,08

334 000

315 131,00

94,35

Plán 2008

Čerpání v Kč

v%

Plán 2008

Čerpání v Kč

v%

-1 800,00
3 789,23

189,46

2 929,44

511,00
109,19

20 000

7 376,53

36,88

31 000

12 395,91

39,99

98,94

1 068 000

998 842,00

93,52

653 000

662 281,80

101,42

103,58

4 593 000

5 257 277,24

114,37

4 182 000

4 002 947,41

95,72

146 979,00

VÝNOSY – JEDNOTLIVÁ MUZEA
Muzeum Cheb

Muzeum Karlovy Vary

Muzeum Sokolov

Čís.
účtu

Položka

602

Tržba z prodeje služeb

600 000

888 823,32

148,14

400 000

531 932,00

132,98

400 000

535 808,41

133,95

604

Tržba za prodané zboží

450 000

273 181,79

60,71

60 000

69 582,64

115,97

200 000

313 292,58

156,65

621

Aktivace materiálu a zboží

644

Úroky

40 000

57 278,99

143,20

654

Kurzové zisky

1 000

1 689,92

168,99

648

Zúčtování fondů

400 000

545 000,00

136,25

649

Jiné ostatní výnosy

1 069 000

563 051,76

52,67

691

Přísp.a dotace na provoz

32 370 000

33 356 139,50

103,05

VÝNOSY CELKEM

34 930 000

35 685 165,28

102,16

Plán 2008
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Plnění v 2008

v%

Plán 2008

Plnění v 2008

v%

Plán 2008

Plnění v 2008

v%

299,38
396,44
100 000
450 000

791 616,85

175,91

392 000,00
910 000

1 785 430,87

196,20

250 000

-46 395,07

-18,56

428 000

589 000,00

137,62

1 378 000

1 392 102,36

101,02

Účelové příspěvky, dary, dotace a granty přijaté v roce 2008
Původ: Projekt/ Muzeum

Cheb

Karlovy Vary

Karlovarský kraj: Záchranný archeologický výzkum

200 000

200 000

Karlovarský kraj: Nákup mobiliáře statku č.p. 18, Milíkov

149 000

Město Cheb: Z Chebu křížem krážem
Město Cheb: Knihobraní
SR: Zákl.dokumentace a identifikace součas.stavu tradič.lid. kultury
Státní rozpočet: Eliáš Dollhoph

23 000
29 559,60
72 380
52 974,90

Státní rozpočet - Knihovna 21.století: Knihobraní

5 000

Česko německý fond budoucnosti: Velká válka

3 000

Dary

2 000

Státní rozpočet - VISK 7: Mikrofilmování

Sokolov

105 000

56 000

Město Karlovy Vary: Přednášky

15 000

Státní rozpočet - ISO: Restaurování Tk 448 ŠPENCR

35 000

Město Karlovy Vary: Muzejní noc

20 000

Město Jáchymov: Kulturní aktivity

17 520

Státní rozpočet -VISK 6: Digitalizace vzácných balneolog. spisů

66 000

Město Sokolov: Přednáškový cyklus

16 000

Město Sokolov: Muzejní noc

20 000

Město Sokolov: Dobývání Sokolovksého zámku

50 000

Město Sokolov: Zámecký rockfest

6 000

Město Sokolov: Sokolovský advent

12 000

Karlovarský kraj: Příspěvek na provoz (RK 419/06/08)

300 000
46 225

Úřad práce v Sokolově: Příspěvek na společ. účeln. pracovní místo
Město Horní Slavkov: Provozní příspěvek

450 000

Město Krásno: Provozní příspěvek
Celkem

35 000
641 914,50

409 520,00
CELKEM KMKK:

935 225,00
1 986 659,50
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Příjmy KMKK investiční a neinvestiční v roce 2008
Příjem
1. Příspěvky od zřizovatele
2. Dotace ze státního rozpočtu
3. Vlastní příjmy
4. Ostatní příjmy
Celkem

Neinvestiční
Kč

Investiční

% na celk. příjmech

Kč

% na celk. příjmech

33 219 000,00

85,48

17 931 544,00

392 354,90

1,01

500 000,00

2,37

4 506 039,01

11,59

2 662 444,80

12,62

21 093 988,80

100,00

745 304,60

1,92

38 862 698,51

100,00

85,01

Hospodaření finančních fondů KMKK v roce 2008
Počáteční stav
k 1. 1. 2008

Fond - číslo
Fond odměn - 911
Fond rezervní - 914
Fond investiční - 916
FKSP- 912

Fond rezervní – 914
Počáteční stav k 1. 1. 2008

Kč
1 763 633,69

Tvorba:
Rozdělení HV 2007 – příděl ze zisku
Odvod a penále do SR - vrácení
Dary
Tvorba celkem

Tvorba

277 190,00

19 189,00

0,00

296 379,00

1 763 633,69

84 431,61

392 677,00

1 455 388,30

13 228 509,90

20 593 988,80

25 209 822,00

8 612 676,70

290 932,88

331 031,30

262 291,00

359 673,18

FKSP – 912
Počáteční stav k 1. 1. 2008
Vratka za zájezd z roku 2007
Zákonný příděl (2% z objemu mzd.prostředků I.-XII.2008)

315 131,30

2 000,00

Tvorba celkem

331 031,30

84 431,61

Použití:
Stravování zaměstnanců (I.-XII.2008)

5 677,00

Rekreace a dětské tábory

Dary

2 000,00

Kultura, tělovýchova a sport

Použití celkem
Konečný stav k 31. 12. 2008
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15 900,00

5 677,00

Odvod a penále do SR

Úhrada na rozvoj organizace (daň z příjmu PO)

Kč
290 932,88

Tvorba:
76 754,61

Použití:

Nákup mobiliáře statku č.p.18, Milíkov

Konečný stav
k 31. 12. 2008

Použití

310 000,00
75 000,00
392 677,00
1 455 388,30

Dary
Ostatní

188 532,00
25 511,00
1 000,00
46 000,00
1 248,00

Použití celkem

262 291,00

Konečný stav k 31. 12. 2008

359 673,18

Fond investiční – 916
Počáteční stav k 1. 1. 2008

Kč
13 228 509,90

Tvorba:
Zámek Sokolov - výměna oken - dokončení

2 500 000,00

Hornický skanzen Barbora - zpřístupnění a výstroj štoly č. 1 - 3.etapa

1 194 760,00

Zámek Sokolov - výstavní síň - elektroinstalace

496 240,00

Česko-bavorský geopark

4 755 000,00

Výtah Belveder

1 700 000,00

Muzeum KV - ředitelství, pořízení speciál. úlož. systémů do depozitářů III.etapa

500 000,00

Stavební úpravy budovy školy na centrál.depozitář KMKK, p.o. v Chebu

2 225 544,00

Nákup historického statku Milíkov

4 400 000,00

Nákup mobiliáře statku č.p. Milíkov
Tvorba z fondu majetku ve výši odpisů 2008
Tvorba celkem

160 000,00
2 662 444,80
20 593 988,80

Použití:
Zámek Sokolov - výměna oken - dokončení

1 868 925,50

Hornický skanzen Barbora - zpřístupnění a výstroj štoly č. 1 - 3.etapa

1 194 760,00

Česko-bavorský geopark
Zámek Sokolov - výstavní síň - elektroinstalace
Projektová dokumentace - staveb.úpravy objektů Pod Jelením skokem
Výtah Belveder
Rekonstrukce objektů č.p.393 a392 v ul.Pod Jelením skokem v Karl.Varech
Muzeum KV - ředitelství, pořízení speciál. úlož. systémů do depozitářů III.etapa
Montáž úložných systémů I.etapa Belveder
Stavební úpravy budovy školy na centrál.depozitář KMKK, p.o. v Chebu
Nákup historického statku Milíkov
Nákup mobiliáře statku č.p. Milíkov
Nákup Škoda Fabia
Odvod z investičního fondu zřizovateli
Použití celkem
Konečný stav k 31. 12. 2008

114 240,00
27 608,00
329 540,00
1 724 779,00
11 888 111,50
535 038,00
92 820,00
290 000,00
4 381 000,00
160 000,00
72 000,00
2 531 000,00
25 209 822,00
8 612 676,70
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Vyhlášení osobnosti Karlovarského kraje, 21. 11.

Výhled do roku 2009
Rok 2008 byl pro Krajské muzeum Karlovarského kraje druhým rokem sloučení tří krajských muzeí Karlovarského kraje. Byl to rok, ve kterém jsme
pokračovali v započatých krocích, především v oblasti ekonomiky, investic a provozu sjednocování jednotlivých výkonů. Byly znovu aktualizovány
vnitřní směrnice, byla provedena kontrola a aktualizace pracovních náplní a celá řada dalších dílčích úkolů v tomto směru. Dosáhli jsme ukončení
investičních akcí, především rekonstrukce objektu Belveder a Jelen pro pracoviště a depozitáře karlovarského muzea, byla otevřena štola č. 1
v Jáchymově, rozšířena stálá expozice v Jáchymově. Díky vstřícnosti zřizovatele se povedlo zakoupit nádherný hrázděný statek v Milíkově čp. 18
včetně pozemků a movitého vybavení. V dalších letech před námi stojí obrovský úkol. Zajistit finanční prostředky na otevření statku pro veřejnost.
Uspěli jsme se žádostí ve vyzvě 4.1 EU ROP NUT II Severozápad a byly nám přiděleny finanční prostředky na rekonstrukci školy na muzejní depozitář
v Chebu.
Velkým úkolem pro rok 2009 bude především rozhodnout společně se zřizovatelem, jakým směrem se bude ubírat modernizace a řešení rekonstrukce
Muzea Sokolov.
KMKM provozuje muzea jednak v krajském majetku, jednak v objektech, které jsou majetkem obcí a měst. Zde bude nutné najít společně se zřizovatelem způsob provozování těchto pobočkových expozic, které se nacházejí v nevyhovujících, provozně a finančně velmi náročných budovách, které
ovšem Karlovarský kraj nemůže opravit a ani zrekonstruovat. Jedná se především o objekt muzea v Nejdku a ve Žluticích. V roce 2009 Muzeum
Karlovy Vary po dohodě s firmou Golem, která nabyla koupí objekt Zlatý klíč v centru Karlových Varů, tento objekt opustí. Muzeum Karlovy Vary také
opustí v roce 2009 objekt depozitáře v Černavě.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům muzea za spolupráci při náročném řízení, všem, kteří svoji práci pro muzeum dělají rádi,
všem kteří se zasloužili o dobré jméno krajského muzejnictví. Přála bych si, abychom všichni v muzeu vnímali naši muzejní práci jako odkaz paměti
našich předchůdců, ale zároveň jsme to my, co předáváme poselství a uchování paměti budoucím generacím. Chtějme naše nadšení, naše okouzlení
muzejním světem předat budoucím, aby převzali naše poselství úcty k paměti našeho regionu. Paměti, která je uložena v expozicích a depozitářích
muzeí Karlovarského kraje.
Děkuji za spolupráci všem příznivcům a sympatizantům muzea, děkuji starostům a zastupitelům měst, kde zřizujeme pobočky, za jejich podporu
a přízeň muzeím. Děkuji všem, kteří přispěli finančně a podpořili tak některé projekty.
Děkuji za spolupráci odboru kultury, lázeňství, cestovního ruchu a památkové péče a odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje za významnou pomoc při investičních akcích.
Děkuji mediálním partnerům, kteří pomohli v mediálním světě pozitivně zviditelnit Krajské muzeum Karlovarského kraje. A nemohu zapomenout na
naše návštěvníky a čtenáře .
Děkuji za Vaši přízeň a těším se s Vámi se všemi na akcích KMKK v roce 2009.
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