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ÚVODNÍ SLOVO
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE MUZEA CHEB

Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Muzea Cheb, příspěvkové organizace Kar-
lovarského kraje za rok 2010. Tentokrát jsme, především z úsporných důvodů, upustili od nákladné 
tištěné zprávy a připravili jsme pouze elektronickou verzi, kterou si můžete stáhnout z našich nových 
webových stránek.
Od mého nástupu do Muzea Cheb v září se očekávala především stabilizace po rozdělení Krajského 
muzea Karlovarského kraje. V rámci úsporných opatření bylo nutné restrukturalizovat muzeum a při-
tom udržet všechny základní činnosti, tedy především neomezovat návštěvnický provoz. Zrušili jsme 
tři pracovní místa a provedli mnoho dalších provozních úsporných opatření, abychom mohli připravit 
provozuschopný rozpočet na následující rok.
Na jaře roku 2010 byla dokončena náročná rekonstrukce nového centrálního depozitáře. Rekonstruk-
ce v objemu téměř 30 mil. korun byla financována z ROP NUTS 2 Severozápad. Ihned po dokončení 
jsme začali balit a stěhovat sbírkové předměty z budovy Špejchar, z areálu františkánského kláštera a 
Gablerova domu. Tato činnost si vyžádala součinnost a spolupráci všech zaměstnanců muzea a byla 
úspěšně ukončena dle stanoveného harmonogramu. Zároveň jsme začali přestěhované sbírkové před-
měty vybalovat a ukládat do nových prostor. 
V uplynulém roce jsme provozovali stálé expozice v hlavních budovách, expozici na Chebském hradě 
a statek v Milíkově. Připravili jsme pro návštěvníky řadu výstav, přednášek, edukativních programů a 
mnoho dalších tradičních akcí pro širokou veřejnost. Vyřídili jsme mnoho badatelských dotazů, vydali 
jsme Sborník muzea Karlovarského kraje. Naše sbírky se podařilo obohatit mimo jiné o jesličky pod 
skleněným šturcem - tzv. betlémovou horu a zakončena byla druhá fáze restaurování tzv. Hallwichovy 
sbírky. Velmi nás potěšilo, že naše prostory navštívilo v roce 2010 celkem 52 621 návštěvníků, což je více 
než před rokem.
V uplynulém roce pokračovala i nadále velmi dobrá spolupráce s ostatními kulturními organizacemi, 
veřejností, naším zřizovatelem a městem Cheb.
Velké poděkování a mé uznání si zaslouží všichni pracovníci muzea za vynaložené úsilí ke zvládnutí 
všech složitých a náročných úkolů minulého roku. Je nutné ocenit jejich snahu, pochopení a ochotu 
řešit pracovní záležitosti, a to často i v době svého osobního volna. 

Ing. Roman Procházka
ředitel
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MUZEUM CHEB
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EXPOZIČNÍ BUDOVA MUZEA CHEB

Expoziční budovu Muzea Cheb najdete v bývalém Městském domě, jednom z nejstarších měšťanských 
domů na chebském náměstí, jmenovaném také Pachelbelův dům. Muzeum, které patří mezi nejstarší 
regionální muzea v Čechách, zde sídlí od 15. května 1874. Již od svého založení je spojováno se zavraž-
děním Albrechta z Valdštejna 25. února roku 1634 a tak navzdory svému širokému zakladatelskému 
programu brzy vstoupilo do podvědomí veřejnosti jako Valdštejnovo muzeum. Dnes patří se svými bo-
hatými sbírkovými a dokumentačními fondy k dějinám Chebu i Chebska a obsáhlou studijní knihovnou 
k nejdůležitějším muzejním institucím v západních Čechách. Ve 26 sálech uměleckohistorické expozice 
se návštěvníci seznámí s bohatou historií města a regionu. Muzeum dále nabízí prohlídku Valdštejnské 
obrazárny a v nádvoří pak malého lapidária. Stálá muzejní expozice je každoročně doplňována sbír-
kovými a výtvarnými výstavami. Vedle výstavní činnosti, správy a odborného zpracování sbírkových 
fondů plní Muzeum Cheb rovněž důležitou roli dokumentačního, informačního a výzkumného centra 
regionální historie. Popularizační práci v této oblasti napomáhá také přednášková a publikační činnost 
muzea.
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CHEBSKÝ HRAD

Unikátní architektonická památka. Architekturou a charakterem patřil k síti císařských falcí a je jediným 
reprezentantem tohoto stavebního typu na území Čech. V dochovaných zbytcích původních staveb se 
snoubí prvky románské s gotickými a barokními. Po třicetileté válce zaznamenává hradní areál největší 
stavební změny: v letech 1652 - 1673 je přeměněn v citadelu a obehnán barokní fortifikací s kasematy. 
Dominantou hradu je románská Černá věž, vystavěná z černého sopečného tufu. V severní části nad ře-
kou se vypíná mohutná stavba hradního paláce. O jeho nádheře svědčí tři dodnes zachovaná pětidílná 
arkádová románská okna. V 15. století bylo nad stávajícím palácem vystavěno hrázděné patro. Nejkrás-
nější a nejlépe dochovanou stavbou hradního areálu je dvojitá patrová kaple, zasvěcená sv. Martinu, 
Erhardu a Uršule. První zmínka o ní pochází z roku 1213, kdy tu císař Friedrich II. podepsal svoji zlatou 
bulu. Základy bývalého Kuchelhausu (Gordonova domu) připomínají rok 1634, kdy zde došlo k zavraž-
dění Valdštejnových důstojníků. Z hradního areálu je přístup do Mlýnské věže. Prohlídka Chebského 
hradu nabízí výstavu z archeologických výzkumů Chebska a prohlídku kachlových kamen krásenského 
keramika a sochaře Williho Russe s národopisnými motivy.
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STATEK MILÍKOV

Chcete-li se seznámit s tradiční lidovou architekturou na Chebsku, nabízí se Vám návštěva hrázděného 
statku čp. 18 v Milíkově. Obec Milíkov (Miltigau) leží na úpatí Slavkovského lesa 3 km vlevo od hlavní 
silnice Cheb - Mariánské Lázně. Nejstarší zmínku o vsi najdeme v německé listině, datované 1. 11. 1311. 
Podle statistických údajů žije v současné době v Milíkově a sousedních obcích celkem 230 obyvatel. 
Usedlost čp. 18 se nachází na severním okraji obce nedaleko kostela sv. Šimona a Judy. Statek má 
klasický půdorys chebského hrázděného statku: přibližně čtvercový dvůr uzavřený obytným stavením 
s chlévem, stodolou, do dvora otevřenou kolnou a výminkem postaveným na místě původních samo-
statných chlévů v 70. letech minulého století. Nejstarší budovou je stodola datovaná k roku 1781. Ro-
kem 1786 je datovaná do dvora otevřená kolna. Obytný dům má přízemí dochované v chlévové části 
staré roubené zdi, které je z vnitřní strany překryto cihlovou přizdívkou. Patro je hrázděné, do dvora 
opatřené dřevěnou pavlačí. V 70. letech byl statek zakoupen jako rekreační chalupa. V roce 2005 byl 
statek čp. 18 v Milíkově zapsán do seznamu kulturních památek. V roce 2008 jej zakoupil Karlovarský 
kraj a jeho provozovatelem je Muzeum Cheb. Návštěvníci tak mohou sledovat proměny ve využívání 
zemědělské usedlosti jako samostatné obytné a hospodářské jednotky, jak tomu bylo do roku 1945, 
přes změny dané vysídlením původních obyvatel, využívání tzv. „na dožití“, jako samostatného hospo-
dářského objektu, až po využívání jako rekreační objekt k tak oblíbenému chalupaření.
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PERSONÁLIE
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PERSONÁLIE - ODCHODY A PŘÍCHODY ZAMĚSTNANCŮ

V roce 2010 došlo v Muzeu Cheb, p.o. Karlovarského kraje ke změně na postu ředitele instituce. 
K 31.7.2010 ukončila své dlouholeté působení v muzeu  PhDr. Eva Dittertová. 
Na Krajském úřadu Karlovarského kraje proběhlo výběrové řízení a novým  ředitelem byl jmenován  
Ing. Roman Procházka, který nastoupil 1.9.2010.

Na počátku a konci roku 2010 v muzeu pracovalo 25 zaměstnanců, průměr z počtu fyzických zaměst-
nanců za celý rok 2010  činil 26,6 zaměstnanců.

Vzhledem k sezónnímu provozu muzea byli v  průběhu roku zaměstnáni zaměstnanci na zkrácený úva-
zek. 

Odchody zaměstnanců v průběhu sledovaného roku:

Mgr. Černý Zbyněk   31.3.2010
Ing. Zoulová Zuzana   31.3.2010
Ing. Kunová Květa   31.3.2010
PhDr. Dittertová Eva   31.7.2010
Ševčenková Marie   30.11.2010
Soukupová Eva   31.12.2010
Hrabě Arnošt    31.12.2010

Příchody nových zaměstnanců ve sledovaném období:

Böhm Josef    1.4.2010
Ing. Procházka Roman  1.9.2010

Ing. Roman Procházka a PhDr. Eva Dittertová.
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ODBORNÁ ČINNOST A SBÍRKOVÝ FOND
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I. AKVIZICE

1.  Akvizice pro Sbírku Muzea Cheb za rok 2010
evidovány pod přírůstkovými čísly  P 01/10 - P 10/10.

2.  Hlavním akvizičním počinem pro Sbírku Muzea Cheb v roce 2010
byl nákup jesliček pod skleněným šturcem - tzv. betlémové hory (kynšperská práce, konec 18. - 1. pol. 
19. stol.). Jesličky byly zakoupeny od soukromé osoby. Realizace nákupu byla schválena nákupní a 
odpisovou komisí v roce 2009 (NK 11. 2. 2009), kdy byla také podána žádost o dotaci MK ČR ISO-C - mi-
mořádný výkup. Finanční prostředky z MK ČR ve výši 75 000,- Kč byly muzeu přiděleny až v roce 2010. 
Celková cena realizovaného nákupu: 150 000,- Kč. 
Betlémová hora (P 09/10) je zapsána v CES v podsbírce 25 - jiná: sochy pod inv. č. S 954.

3.  V roce 2010 se uskutečnilo jedno pracovní jednání nákupní a odpisové komise,
poradního sboru ředitele Muzea Cheb, p.o.  K. k. 25. 10. 2010 - viz protokol č. 1 ze dne 25. 10. 2010.

Členové nákupní a odpisové komise na svém jednání:

- schválili nákupy realizované muzeem v  roce 2010 (NOK 01/2010 - NOK 03/2010).
Celková cena nákupů pro Sbírku Muzea Cheb v roce 2010 činila 152 450,- Kč, z toho z finančních pro-
středků Muzea Cheb 77 450,-  Kč a z financí MK ČR - ISO-C 75 000,- Kč.

- seznámili se a vzali na vědomí další akviziční  činnosti Muzea Cheb, p. o. v r. 2010:
dary do Sbírky Muzea Cheb (NOK 04/2010 - NOK 06/2010)
vlastní terénní sběry pracovníků muzea pro Sbírku Muzea Cheb (NOK 07 - 11/2010). 

          

Tzv. betlémová hora (kynšperská práce, konec 18. - 1. pol. 19. stol.)
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II. SBÍRKOVÝ FOND

1. RESTAUROVÁNÍ

Hallwichova sbírka - 2. část - 22 ks
(význačné osobnosti 1. pol. 17. stol.: inv  č. S 601 - S 605, S 608, S 609, S 611, S 612, S 617, S 621, S 625, 
S 627 - S 631, S 633, S 635, S 637 - S 639)

restaurátor: Zdeňka Němcová, Jablonec nad Nisou
dokončení: předáno 30. 11. 2010
restaurování spolufinancováno grantem MK ČR ISO-D
celkové náklady 138 000,- Kč (59 000,- Kč z rozpočtu muzea)

V řádném termínu byla podána žádost o finanční dotaci na restaurování z grantu 
MK ČR -  ISO-D pro rok 2011:

4 ks péřových obrázků (G 2196, G 2199, G 2202, G 2204)
celkové náklady: 100 000,- Kč
restaurátor: Alena Kadavá Grendysová, Praha
termín dokončení: 31. 12. 2011

2. KONZERVACE

V roce 2010 pracovalo konzervační pracoviště v personálním obsazení Dušan Vančura, Eva Soukupová, 
Václav Klečka. V rámci přípravy podsbírky sochy na stěhování bylo v měsících lednu až červnu 2010 vy-
užíváno externí spolupráce s konzervátorkou a restaurátorkou Antonií Richterovou.

Konzervační zásahy na sbírkových předmětech v expozici Chebského hradu a expozici muzea před 
zahájením sezóny 2010

- čištění keramických kamen, 3 ks
- očištění předmětů v expozici muzea a v expozici  archeologie  na Chebském hradě, úklid  
                                                                                                                                                          

Konzervační zásah na budově statku v Milíkově
- postřik vnějšku a vnitřku dřevěných částí budovy Lignofixem Top

             
Konzervační zásahy na sbírkových předmětech pro potřeby výstav pořádaných v roce 2010

- výstava Orientální zbraně:
militária: 11 ks (Mt 83, Mt 151, Mt 343, Mt 354, Mt 390, Mt 392, Mt 393, Mt 395, Mt 396, Mt 397, 
Mt 485)

Konzervační zásahy v podsbírkách - přírůstky 2010 
Archeologické nálezy:

Libá, hrad 2009 - konzervace 37 pytlíků s železem a keramickými střepy
Skalná 2010 - 18 pytlíků s železem 
Obilná 2010 - 1 pytlík s železem
Kolová 2010 - 83 pytlíky s keramickými střepy                                                                                                           
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Konzervační zásahy na archeologických nálezech:

 Cheb, Šlikova ulice 2004 - rekonstrukce 15 ks keramických kachlů

Konzervační a restaurátorské práce na vybraných předmětech prováděné dle aktuální potřeby:

obrazy: 21 ks (O 140, O 944, O 947, O 41, O 42, O 54, O 205, O 221, O 218,  O 216, O 213, O 223, O 904, O 1228, O 352, 
O 1082, O 124, O 1068, O 1069, O 1081,  O 78)

sochy: 36 ks  (S 894, S 221, S 222, S 254, S 257,  S 698,  S 259, S 132,  S 909,  S89,  S 309, S 910, S 874, S 898, S 311, S 145, 
S 136, S 312, S 317, S 144, S 73, S 148, S 318, S 152, S 305, S 467, S 160, S 316, S 482, S 321, S 320, S 307, S 265, S 331, S 
310, S 325, S 845)

sklo: 24 ks vitrají (Sk 275, Sk 276, Sk 277, Sk 278, Sk 280, Sk 281, Sk 282,  Sk  283, Sk 285, Sk 286, Sk 287, Sk 288, Sk 289, 
Sk 290, Sk 291, Sk 292, Sk 293, Sk 294, Sk 295, Sk 296, Sk 298, Sk 299, Sk 300, Sk 301)

textil: 18 ks (E 478, E 479, E 1131, E 1494, E 1972,  E 1980, E  1992,  E 1993, E 2116, E 2117, E 2118, E 2124, E 2128, E 2130, 
E 2238, E 2455, E 2913, E 3539)

Truhlářské práce pro konzervační zásahy, pro edukativní programy a pro technickou údržbu

Práce konzervátorů při realizaci výstav Muzea Cheb:
instalace výstavy Zbraně orientu    
instalace vánoční výstavy „...o nejkrásnějšího anděla“                                                       

Vedení konzervátorské agendy - konzervační listy a fotodokumentace prací:
zhotovování fotografií před a po konzervaci, zhotovování konzervačních listů k uvedeným plastikám

Péče o přírodovědné sbírky:
desinfekce botanických sbírek vymrazováním 
pravidelná desinfekce entomologických sbírek v depozitáři 

Restaurátorský a konzervační zásah na sbírkovém předmětu.
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3. BALENÍ, STĚHOVÁNÍ A VYBALOVÁNÍ  SBÍREK

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách proběhlo 26.5.2010 výběrové řízení na zajištění stěhování 
sbírkových předmětů z depozitární budovy Špejchar (Frant. nám. 30), depozitáře archeologie z areálu 
františkánského kláštera (Frant. nám. 12), hlavní budovy Muzea Cheb (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 
493/4) a depozitáře přírodovědných sbírek z Gablerova domu (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 507) do 
Centrálního depozitáře.
Na základě výběrového řízení získala zakázku firma Podrazil s.r.o., K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 - Hos-
tivař.

Vlastní stěhování proběhlo ve třech etapách:
1. etapa 28. - 30. 6. 2010
2. etapa 2. -  4. 8. 2010
3. etapa 20. -  22. 9. 2010

Pověřenou odpovědnou osobou za stěhování byl RNDr. Jiří Brabec, organizační zajištění stěhovacích 
prací - RNDr. Jiří Brabec, PhDr. Iva Votroubková. V průběhu každého stěhovacího dne byly pořizovány 
pro převoz a předání sbírek stěhovací protokoly.
Podle rozpisu přidělených služeb se na stěhování sbírkových předmětů v jednotlivých etapách podíleli 
všichni pracovníci odborného oddělení muzea.

Příprava na stěhování - balení sbírek: 
kompletní zabalení:

podsbírka botanika    podsbírka zoologie
podsbírka geologie    podsbírka kovy
podsbírka keramika a porcelán   podsbírka sklo 
podsbírka hospodářské nářadí   podsbírka nábytek
podsbírky sochy, obrazy, RS   podsbírka archeologie

Při balení sbírkových předmětů prováděno jejich částečné očištění. 

stěhování z depozitární budovy špejchar do nového
centrálního depozitáře, 29. 6. 2010.
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Ve dnech 26. - 30. 4. 2010 proběhlo vlastními silami muzea stěhování podsbírek, které nespadaly do 
stěhovací zakázky vázané výběrovým řízením: 

podsbírka textil    podsbírka loutky, modely, hračky
podsbírka hodiny    vybrané kusy z podsbírky keramika a porcelán (W. Russ)

K 31. 12. 2010 byly po přestěhování kompletně vybaleny a uloženy:

podsbírka textil    podsbírka loutky, modely, hračky
podsbírka hodiny    podsbírka botanika
podsbírka zoologie

Po uložení předmětů byla provedena jejich lokace.

Zahájeno bylo vybalování a ukládání předmětů v podsbírce obrazy a podsbírce sochy.
Souběžně byla zahájena v obou podsbírkách lokace předmětů.

4. DEPOZITÁRNÍ REŽIM SBÍRKY MUZEA CHEB

2x měsíčně měření teploty a relativní vlhkosti v depozitární budově Špejchar.
1x měsíčně měření teploty a depozitární vlhkosti v depozitářích v expoziční budově a v budově ředitel-
ství MCH, v depozitářích v Gablerově domě, muzejní expozici.
Pravidelně zapisovány výsledky měření do depozitárních sešitů.
Instalace systému měření klimatu v Centrálním depozitáři 26. 1. 2010.
Pravidelné sledování depozitárního režimu Centrálního depozitáře je v gesci konzervátora Dušana 
Vančury: pravidelné měření, kontrola, zjišťování závad. 

Od 7.10. 2010 jsou v Centrálním depozitáři Muzea Cheb na základě Smlouvy o uložení movitých věcí 
uzavřené mezi Karlovarským krajem a Muzeem Cheb uloženy obrazy z Císařských lázní v Karlových 
Varech. Jedná se o 13 ks převážně velkorozměrových pláten. Doba úschovy je smlouvou sjednána do 
31. 10. 2015.   

stěhování z depozitární budovy špejchar do nového
centrálního depozitáře, balení a vybalování sbírkového fondu.
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5. SBÍRKOVÁ AGENDA, KATALOGIZACE A EVIDENCE SBÍREK

5.1. VEDENÍ SBÍRKOVÉ AGENDY

Elektronická podoba agendy Sbírky Muzea Cheb byla v roce 2010 nadále vedena v muzeem užívané 
m databázovém prostředí Paradox. Vedle elektronické podoby jsou vedeny ručně psaná Přírůstková 
kniha a Kniha úbytků. V tištěné podobě jsou archivovány originály tzv. červených karet ke 2. stupni evi-
dence sbírkových předmětů, smlouvy o zápůjčce předmětů ze Sbírky Muzea Cheb, smlouvy o výpůjčce 
z jiných organizací a institucí a agenda nákupní a odpisové komise, poradního sboru ředitele muzea 
pro sbírkotvornou činnost.

V souvislosti s ukončením působnosti Krajského muzea Karlovarského kraje byly aktualizovány: Re-
žim Sbírky Muzea Cheb a směrnice ředitele Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje pro sbírkotvornou 
činnost, správu, evidenci a ochranu sbírek. Současně byly aktualizovány i formuláře agendy Sbírky Mu-
zea Cheb v PC.

Průběžně vedena agenda CES.

Zápůjčky předmětů ze Sbírky Muzea Cheb v roce 2010:
Smlouvy o zápůjčce předmětů ze Sbírky muzea Cheb za rok 2010 jsou vedeny pod čísly 1/2010 - 54/2010:

a) v měsících leden - únor 2010 byly vystaveny nové smlouvy o dlouhodobé zápůjčce sbírkových před-
mětů ze Sbírky Muzea Cheb pro muzejní instituce.
Tyto smlouvy jsou evidovány pod č. 1/2010 až 37/2010.

b) smlouvy o zápůjčce ze Sbírky muzea Cheb uzavřené v průběhu roku jako zápůjčky pro výstavní a 
studijní účely pro muzea a školy v ČR:
VOŠ uměleckoprůmyslová v Praze, Městské muzeum Mariánské Lázně, Národní zemědělské muzeum  
Praha, Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) Praha - ÚOP Brno - Státní hrad Pernštejn, NPÚ Praha - 
ÚOP Brno - Státní hrad Bítov, Regionální muzeum Vysoké Mýto, Městské muzeum Františkovy Lázně, 
ISŠ Cheb - Houslařská škola, Muzeum Karlovy Vary, Muzeum hlavního města Prahy.

c) v roce 2010 byly realizovány 3 zápůjčky sbírkových předmětů pro výstavy v zahraničí (povolení MK 
ČR k vývozu předmětů):
Vogtländisches Freilichtmuseum Eubabrunn (č. sml. 41/2010) - pro výstavu péřových obrázků
Egerland Museum Marktredwitz (č. sml. 48/2010) - vitraje pro výstavu „Blíže nebesům“
Otto Friedrich Uni Bamberk (č. sml. 49/2010) - archeologický materiál pro výstavu „Hradiště Rauher 
Kulm“.

5.2. EVIDENCE A KATALOGIZACE

a) Sbírkový fond:

současné dějiny: SD 8 332 - 8 376, tj. 88 ks (P 03/10, 07/10)  archeologie: A 71 04 - 7300, tj. 196 inv.č. 
textil: E 4 551- 4 557, tj. 7 ks (P 15/07)    numismatika: N  14 423 - 14 428, tj. 13 ks (P 10/2010)
sochy: S 954, tj. 1 ks (P09/10)     sklo: SK 442 - 443, tj. 2 ks (P 02/10, P 04/10)
keramika a porcelán: KP 2 301, tj. 1 ks (P 02/10)   botanika: Bo 2 389 - 2 402, tj. 14 ks (P 06/09, 08/10)
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b) Nesbírkový fond:
Zpracovávání a evidence digitální fotodokumentace: 158 souborů

c) Knihovna:
evidence přírůstků: 599 ks z toho 342 RL, 255  SF, 2 ST
katalogizace: 540 ks
výpůjční karty: 540 ks
analytický rozpis regionálních článů v časopisech: 313   
výpůjčky zaměstnanců a badatelů včetně MVS: 

zaměstnanci: 83
badatelé: 46
MVS: 1

5.3. DIGITALIZACE A POČÍTAČOVÁ EVIDENCE SBÍREK

Počítačová evidence:
Pokračování v převodu staré evidence sbírek 2. stupně na PC evidenci (Paradox):

zoologie:  80 inv. č.
geologie:  30 inv. č.

V průběhu roku 2010 bylo závazně rozhodnuto o postupném převodu PC evidence Sbírky Muzea Cheb 
do evidenční databáze DEMUS. Byly zakoupeny jednotlivé v Muzeu Cheb aplikovatelné moduly DE-
MUS 01. 
Vedením evidence byla pověřena Mgr. Alena Koudelková. Od měsíce listopadu pak byl jako první za-
hájen převod podsbírky cín z PC evidence Paradox do evidence Demus. Převedeno celkem 45 ks sbír-
kových předmětů.

Byly zahájeny práce na přenosu dat z dosud užívaného programu Paradox  pro program DEMUS 01:  
podsbírka obrazy: 275 inv.č.

Digitalizace sbírkového fondu muzea:
Digitalizace podsbírky cín pro internetové stránky muzea - úprava 1 604 ks inventarizačních karet
Rekatalogizace knihovního fondu: 2 218 knih
evidence přírůstků knihovny v systému KP WIN: 540 knih

    
5.4. INVENTARIZACE SBÍRKOVÉHO FONDU

Na základě příkazu ředitele Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje č. 2 ze dne 24. 2. 2010 byla provede-
na předávací inventura podsbírky:

Sfragistika:

Inventarizační komise:
Mgr. Markéta Macků   předseda 
Jan Bittl     předávající správce podsbírky
PhDr. Tomáš Dostál   přejímající správce podsbírky
Termín provedení: 17. - 24.2. 2010  počet inventarizovaných kusů: 1 551 ks

Z důvodu ukončení pracovního poměru Mgr. Zbyňka Černého byla na základě příkazu ředitele Muzea 
Cheb, p.o. Karlovarského kraje č. 4 ze dne 29. 3. 2010 provedena předávací inventura podsbírky:
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RS - různé sbírky:

Inventarizační komise:
PhDr. Tomáš Dostál   předseda 
Mgr. Zbyněk Černý   předávající správce podsbírky
Dušan Vančura    přejímající správce podsbírky
Termín provedení: 30.3. 2010  počet inventarizovaných kusů: 38 ks

Z důvodu ukončení pracovního poměru paní Ireny Michalákové, knihovnice muzea a správkyně podsbí-
rek manuskripta, staré tisky a grafika, byly na základě příkazů ředitele Muzea Cheb č. 1 ze dne 8.2.2010 
a č. 5 ze dne 10.3.2010 provedeny předávací inventury v uvedených podsbírkách:

Grafika:

Inventarizační komise:
PhDr. Tomáš Dostál   předseda 
Irena Michaláková   předávající správce podsbírky
Dušan Vančura    přejímající správce podsbírky
Termín provedení: 8.2. - 26.2. 2010  počet inventarizovaných kusů: 2 336 ks

Manuskripta:

Inventarizační komise:
PhDr. Tomáš Dostál   předseda 
Irena Michaláková   předávající správce podsbírky
Mgr. Markéta Plevná Šalátová  přejímající správce podsbírky
Termín provedení: 23.3. 2010  počet inventarizovaných kusů: 25 ks

Staré tisky:

Inventarizační komise:
PhDr. Tomáš Dostál   předseda 
Irena Michaláková   předávající správce podsbírky
Mgr. Markéta Plevná Šalátová  přejímající správce podsbírky
Termín provedení: 24.3. 2010  počet inventarizovaných kusů: 300 ks

5.5. ZMĚNY SPRÁVCŮ PODSBÍREK

Z důvodu ukončení pracovního poměru Mgr. Zbyňka Černého byly na základě příkazu ředitele Muzea 
Cheb, p.o. Karlovarského kraje č. 3 ze dne 3. 3. 2010 protokolárně předány podsbírka sochy a podsbírka 
obrazy. Byla provedena kontrola a následně předána veškerá úřední agenda k uvedeným podsbírkám. 
Novým správce podsbírek je pan Dušan Vančura. Předání bylo provedeno ke dni 24. 3. 2010.

Po přestěhování podsbírky loutky, modely, hračky a podsbírky hodiny do nových prostor v Centrál-
ním depozitáři převzala správu uvedených podsbírek Mgr. Alena Koudelková, která provedla vybalení 
a uložení předmětů dle lokačních seznamů.

K 1.5.2010 převzala z důvodu odchodu paní Ireny Michalákové do trvalého důchodu knihovnu Muzea 
Cheb Mgr. Markéta Plevná Šalátová.  V rámci předání funkce proběhly inventury vybraných příručních 
knihoven odborných pracovníků: RNDr. Jiří Brabec, PhDr. Tomáš Dostál, Mgr. Alena Koudelková, PhDr. 
Iva Votroubková. Inventurou tak prošlo 750 ks knih.
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IV. ODBORNÁ ČINNOST MUZEA

Odborná činnost a akce muzea pro veřejnost byly v roce 2010 finančně zajišťovány s finanční granto-
vou podporou: MK ČR:
1.  Účelová podpora vědy a výzkumu - program DD: projekt Eliáš Dollhopf 
3. Lidová kultura - TLK - Dokumentace a identifikace tradičních jevů lidové kultury - 5. kolo dotazníku
4. VISK 7 - digitalizace ohrožených periodik
5. Knihobraní - Toulky přírodou

AOPK ČR:
6. Priority druhové ochrany cévnatých rostlin – modelový druh Gentianella praecox subsp. bohemica

Město Cheb:
7. Z Chebu křížem krážem (přednášky a vycházky)
8. Velikonoce v muzeu
9. Knihobraní - Toulky přírodou

Dotace Karlovarského kraje:
10. Archeologické výzkumy

1. ARCHEOLOGICKÉ PRACOVIŠTĚ

1.1. Mgr. MARKÉTA MACKŮ, Mgr. MARTIN ŠEDIVÝ

V roce 2010 zajišťovali archeologickou činnost muzea Mgr. Martin Šedivý a Mgr. Markéta Macků. Mgr. 
Martin Šedivý byl v roce 2010 zaměstnán na poloviční pracovní úvazek. Kurátorem archeologické pod-
sbírky Muzea Cheb a správcem dokumentačního archivu je Mgr. Markéta Macků.

archeologické práce a terenní výzkumy.
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1.2. ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY

V roce 2010 neprovádělo archeologické pracoviště Muzea Cheb, z důvodu stěhování archeologické 
podsbírky do nového prostoru Centrálního depozitáře, žádné výzkumy větších rozsahů.

Spolupráce na záchranném archeologickém výzkumu na hradišti Kolová (k.ú. Libavské údolí) dlouho-
době ohrožovaném držiteli detektorů kovu. Výzkum prováděla Katedra archeologie FF ZČU v Plzni.

Archeologické dohledy a terénní průzkumy:

Archeologický dohled:
Františkovy Lázně, ul. Národní, rekonstrukce NTL plynovodu.
Aš (dokumentace zjištěné kamenné konstrukce při úvozové cestě na rozhlednu).
Stavba „Cyklostezka Ohře“ (dozor na dílčím úseku stavby mezi obcemi Vokov-Vrbová-Nebanice; 
Loket).
Drmoul, ul. Vodní, RD, kNN.
Libá, základnová stanice spol. T-Mobile a.s.
Lázně Kynžvart, dům New York, kanalizační přípojky.

Terénní průzkumy:
Analytické povrchové sběry na poli východně od obce Skalná. Sběry probíhají v polygonu budou-
cího lomu na kaolín. Mytí nálezů ze sběrů a vyhotovení jejich seznamu (přírůstkové číslo 5/2010).

Vyhotovení cenových nabídek pro jednotlivé akce, fotodokumentace, provádění rešerží starých vojen-
ských map a současné fotomapy za účelem identifikování potenciálních zaniklých antropogenních re-
liktů v trase jednotlivých stavebních akcí. Vyřizování vyjádření k jednotlivým projektovaným stavbám.

Práce na nálezových zprávách:

NZ Chebský hrad - rekonstrukce Mlýnské věže (výzkum v roce 2009)
NZ Zámek Libá (výzkum v roce 2009)
NZ Cyklostezka Ohře, úsek Vokov-Vrbová-Nebanice; Loket (výzkum 2010)
NZ Drmoul, ul. Vodní, RD, kNN (výzkum 2010)
NZ Libá, okr. Cheb, základnová stanice spol. T-Mobile a.s. (výzkum 2010)

Muzejní evidence a zpracovávání nálezových souborů:
Dokončení evidence nálezů z archeologického výzkumu jímek ve Šlikově ulici v Chebu, rok výzkumu 
2004. Konečný stav: inv.č. A 7 001-7 300.

1.3. SPRÁVA SBÍRKY ARCHEOLOGIE

 20. září 2010 byl depozitář archeologie kompletně přestěhován z původních velmi nevyhovujících pro-
storů františkánského kláštera v Chebu do nových prostor Centrálního depozitáře Muzea Cheb. Sou-
časně s balením sbírky proběhlo základní  znovuuspořádávání a třídění sbírky. Byl pořízen orientační 
seznam krabic s nálezy či konkrétních jednotlivostí.   

1.4. PŘÍPRAVA BESEDY PRO EDUKATIVNÍ PROGRAM „DÍLNA ARCHEOLOGA“
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2. PRACOVIŠTĚ SPOLEČENSKOVĚDNÍCH OBORŮ

V oblasti společenskovědní plnili pracovníci odborného oddělení úkoly plynoucí z dlouhodobého plánu 
odborné činnosti a z plánu práce odborného odd. na rok 2010.

Projekt Eliáš Dollhopf (1703 - 1773) - barokní malíř západních Čech (2006 - 2011):
po ukončení pracovního poměru v Muzeu Cheb k 31. 3. 2010 pokračoval řešitel úkolu, Mgr. Zbyněk Čer-
ný, v práci na projektu jako externista na základě uzavřené dohody o provedení práce.

2.1. PhDr. TOMÁŠ DOSTÁL

Kompletní realizace výstavního projektu „Zbraně Orientu“
včetně propagace výstavy v médiích: Česká televize - pořad Toulavá kamera, Český rozhlas Plzeň, ČTK. 

Organizační příprava prezentačních projektů k 950. výročí města Chebu v roce 2011:
výstava „Léta Páně 1061...“:
nová historicko-archeologická expozici na chebském hradě - „Od slovanského hradiště po barokní pevnost“.
propagace veškerých akcí Muzea Cheb k výročí 950 let města Chebu v celoměstských propagačních materiálech.   

Spolupráce na přípravě mezinárodního výstavního projektu
Muzea Mitterteich (německá partnerská instituce): „Genossen unter Glasur/Soudruzi pod glazurou“.

Odborná spolupráce s Českou televizí, studio Brno při natáčení
dokumentárního pořadu pro připravovaný seriál o českých pevnostech a pevnostních městech – díl 
věnovaný městu Cheb.

Zpracování příspěvku „Wrangel ante portas. Obléhání Chebu Švédy v roce 1647“
Překladové práce ČJ-NJ, NJ-ČJ.

z realizace výstavního projektu: „zbraně orientu“, 22. 5. 2010.
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2.2. Mgr. ALENA KOUDELKOVÁ

Zpracování informačního textu k nově zpřístupněné a rekonstruované Mlýnské věže 
 pro webové stránky muzea (včetně doprovodné fotodokumentace)  

Spolupráce na digitalizaci podsbírky cín pro webové stránky Muzea Cheb

Zahájení počítačové evidence sbírkových fondů Muzea Cheb (Demus)
 
Práce výkonného redaktora:
 Sborník muzea Karlovarského kraje 18/2010:

komunikace s přispěvateli, shromažďování příspěvků, koordinace recenzního řízení, úprava od-
borných příspěvků dle redakčních pravidel, přípravy k tisku, rozesílání vydavatelských smluv a 
autorských výtisků  

Výroční zpráva KMKK, p.o. Karlovarského kraje 2009:
 práce s textem, korektury, výběr fotografií

Příprava a realizace přednášky na téma Vybrané kapitoly z dějin města Chebu 
doplněné promítáním dobových fotografií

2.3. PhDr. IVA VOTROUBKOVÁ

Péče o tradiční a lidovou kulturu:

a) činnost pověřeného pracoviště pro tradiční lidovou kulturu byla zaměřena na plnění úkolů spoje-
ných s 5. kolem plošného dotazníkového průzkumu:
téma pro rok 2010 - Společenské vztahy, výtvarná kultura. Pro plnění úkolu byl získán grant MK ČR. 
Kontakty s respondenty, hledání respondentů v obcích, které se minulých kol neúčastnily, rozesílání 
dotazníků - celkem kontaktováno všech 131 obcí v kraji; poskytování konzultací. Ve stanoveném ter-
mínu bylo získáno zpět 117 vyplněných dotazníků, tj. cca 89% obcí kraje. Shromážděné dotazníky byly 
předány k dalšímu zpracování Národnímu ústavu lidové kultury ve Strážnici.

statek milíkov - interiér a přístřešek budovy.



VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA CHEB ZA ROK 2010

24

Odevzdané dotazníky:
 v tištěné podobě 85 dotazníků
 pouze v elektronické podobě 32 dotazníků
 v elektronické i tištěné podobě 2 dotazníky
Podle grantových pravidel bylo pro MK ČR zpracováno pololetní a závěrečné hodnocení pro vyúčto-
vání grantu;

b) zpracována a podána žádost o přidělení grantu MK ČR
(regionální a národnostní kultura) pro rok 2011:
Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic v Karlovarském kraji.

Chebský statek - Milíkov čp. 18
spolu s konzervátory základní očištění předmětů před zahájením sezóny
uspořádání vnitřní instalace statku před zahájením sezóny (duben 2010)
propagační leták Statek Milíkov - obsahová náplň, grafická podoba letáku a grafická podoba pro 
plakáty Statek Milíkov na rok 2010

Projekt 950 let Chebu - 950 tváří a osudů z Chebu
Pro projekt zpracováno a odevzdáno 27 medailonků historických osobností a současníků. 

Zpracování podkladů pro Výroční zprávu KMKK za odborné oddělení Muzea Cheb.

Zpracování a podání žádosti o grant města Chebu pro projekt Rok v muzeu,
jehož části jsou Velikonoční muzejní jarmark 2011, Muzeum středověkým městem a Muzejní advent 
2011: obsahová a programová charakteristika, rozpočet.

2.4. IRENA MICHALÁKOVÁ / Mgr. MARKÉTA PLEVNÁ ŠALÁTOVÁ

K 11.3. 2010 se vrátila po mateřské dovolené zpět Mgr. Markéta Plevná Šalátová. Nastoupila na pozici 
knihovník a historik nejnovějších dějin. Dosavadní knihovnice, paní Irena Michaláková, odešla do trva-
lého důchodu k 30. 4. 2010.

Realizace a vyhodnocení grantu VISK 7 za rok 2010 - Egerer Zeitung, příprava grantů VISK 3 (KP-WIN), 
VISK 7 (Egerer Zeitung - pokračování)) a Knihovna 21. století na rok 2011 - Knihobraní 2011

Obsahová příprava 11. ročníku Knihobraní 2011 - téma: Chebské kulatiny
Průběžná bibliografie z regionálního tisku 
Analytický rozpis periodik
PC-rekatalogizace knihovního fondu
Verifikace stavu periodik v muzejní knihovně pro referenční centrum NK ČR
Zařazování dodatků do Pravidel angloamerické katalogizace (AACR)
Převzetí knihovního fondu, seznámení se s chodem knihovny, zapracování na programu KP-WIN, zajiš-
ťování pravidelných knihovnických prací
Heuristika a studium materiálů k vlastivědě a meziválečnému období na Chebsku
Korektury textů pro sborník Přírodní fenomény a zajímavosti Západních Čech;  další korektury dle ak-
tuální potřeby
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2.5. MILENA PEČÁRKOVÁ

Doprovodné programy k akcím - jejich obsahová příprava a realizace:
Masopust
Velikonoce v muzeu
Knihobraní 
Muzejní advent

Soutěže pro školní kolektivy:
Obsahová a organizační příprava a vyhlášení výtvarné soutěže pro školní družiny - 
Velikonoční dekorace: organizace soutěže, instalace prací, příprava diplomů, cen, sčítání hlasů.

Obsahová a organizační příprava a vyhlášení vánoční výtvarné soutěže 
„...o nejkrásnějšího anděla“: organizace soutěže, instalace výstavy, příprava a výroba diplomů, zajiš-
tění cen, sčítání hlasů

Muzejní noc 2010 - „ Letem světem muzeem“:
Obsahová a organizační příprava programu  - sestavení kompletního programu, zajištění průběhu, po-
díl na propagaci.

„Léto v Krajince“: 
 Obsahová příprava, organizační zajištění a vlastní realizace průběhu 2 výtvarných dílen určených širo-
ké veřejnosti. Realizováno v rámci kulturně-společenského programu organizovaného městem v let-
ních měsících.    

Letní výtvarná dílna v muzeu:
 příprava a realizace 2 běhů 6. ročníku dětského letního prázdninového tábora.
      
Příprava,organizace a realizace rodinných výletů „Cesty za poznáním“:

Šestajovice, Praha
Praha - Muzeum Karlova mostu
Ostrá - středověká vesnice
Praha - Království železnic

letní výtvarná dílna v muzeu, červenec 2010.
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3. DIGITALIZACE, SPRÁVA POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A INTERNETOVÉHO PROSTORU

3.1. JAN BITTL

Změna grafické podoby internetové prezentace Muzea Cheb

nová koncepce vzhledu a struktury internetové prezentace
návrh grafické podoby, příprava stylů a šablon
aktualizace logotypů, bannerů a pevných grafických prvků
sjednocení grafického vzhledu a vnitřní logiky propojení sekcí a podsekcí
pokročilý způsob začlenění galerií k jednotlivým akcím do celku prezentace
finální aplikace stylů a šablon na jednotlivé prezentační celky

Rozšíření internetových stránek Muzea Cheb

koncepce nových a rozšiřujících sekcí stránek
vytvoření vstupních rámců a šablon, rozvržení jednotlivých sekcí systému
definice obsahu jednotlivých částí, vytvoření grafické podoby formulářů
příprava fotografií a textu pro jednotlivé sekce, skenování materiálu
úprava digitálních fotografií, převod textu - kódování
změna architektury a logiky vzájemného propojení sekcí a stránek prezentace
implementace nové architektury odkazů do jednotlivých vrstev prezentace
ladění, naplnění sekcí obsahem

Pravidelná aktualizace internetových stránek Muzea Cheb

kontrola stavu prezentace, konverze textových podkladů
úprava grafických souborů (konverze a optimalizace formátů pro www)
specifikace podoby aktualizovaných částí, rozvržení a obsahová náplň stránek
textová úprava článků, optimalizace informačního toku

Realizace databáze pro digitalizaci sbírkových fondů muzea na internetu

definice databáze v databázovém prostředí SQL
převod dat z databáze Paradox do databází MS Access a SQL
návrh různých možností a variant výběru a členění dat
celková koncepce vzhledu a funkcí prezentace sbírkových fondů formou databázových tabulek a formulářů
definice a realizace PHP skriptů, propojení databází s PHP skripty
vytvoření datových šablon, realizace tabulek a formulářů prostřednictvím PHP a HTML stránek
návrh vyhledávacího a třídícího systému v rámci databáze, implementace pokročilých možností systému
zprovoznění ukázkových databází sbírkových fondů Mt a C v prostředí internetové prezentace Muzea Cheb, 
řešení problémů s přenosem dat na hostingový server
úprava a doplnění části neúplných datových záznamů, příprava fotografického materiálu k vybraným předmě-
tům obou sbírek, doplnění příslušných záznamů o tento materiál

Správa internetového prostoru a digitalizované prezentace Muzea Cheb

zrušení a náhrada internetových stránek KMKK
propojení odkazů na jednotlivé stránky nástupnických organizací
zrušení webové prezentace Chebského hradu, přenos dat na stránky Muzea Cheb
ladění internetových stránek muzea, optimalizace, vyhledávače
aktualizace portálů a rozcestníků, validace HTML kódů, počítadla atd.
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Smírčí a kamenné kříže v okolí Chebu - příprava a realizace projektu

teoretická příprava, mapové podklady
fotodokumentace objektů, zpracování fotodokumentace
tvorba databázového a webového rozhraní
návrh struktury a grafické podoby prezentace
soustředění písemných podkladů a odborné literatury
propojení webového prostředí s mapovým rozhraním Google Maps
příprava sekundárního projektu centrální mapy zachovalých objektů
finální realizace jednotlivých záznamů ve formátu HTML

IISSP (CSÚIS) - technická a teoretická podpora startovací fáze projektu

seznámení se s principy a postupy Integrovaného informačního systému Státní pokladny
implementace datového zázemí na počítačích ekonomického oddělení
registrace účetní jednotky, zodpovědných a náhradních zodpovědných osob v Centrálním systému účetních 
informací státu
synchronizace systémového prostředí na příslušných stanicích nutná k provozu jednotlivých aplikací a převodu 
+ šifrování poskytovaných dat

Teoretická příprava projektu „Digitalizace Sbírky Muzea Cheb“

vypracování několika verzí projektu realizace
konfrontace návrhu s ostatními odbornými pracovníky muzea
definice předpokladů pro možnost budoucího začlenění digitalizovaných částí Sbírky MCH do nadnárodních 
digitalizačních projektů (Europeana, Athena apd.)

Příprava projektu „Rady internetových stránek Muzea Cheb“

písemné vypracování projektu (smysl, cíle, personální zajištění atd.)
spolupráce s jednotlivými členy, návrhy, koncepce, změny…

z internetové prezentace muzea cheb.
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Evidence sbírkových fondů v programu DEMUS

vytvoření teoretického a systémového zázemí evidence
instalace programového balíčku na počítačích odborných pracovníků
koncepce vhodného databázového zázemí běhu aplikací
řešení jednotlivých problémů a konfliktů v předpokládaném softwarovém vybavení stanic
spolupráce na rozjezdu projektu, tvorba pojmosloví a třídníků

Datové schránky muzea 

příprava softwarového a systémového prostředí
implementace šifrovacích a podpisových certifikátů
spolupráce při praktickém zahájení provozu datových schránek

Aplikace a aktualizace účetních programů na počítačích ekonomického oddělení

aktualizace programového vybavení v souvislosti s výstupem dat do projektu IISSP
pravidelná aktualizace programového vybavení, zálohování dat
aktualizace tiskových sestav a podpůrných šifrovacích utilit

Správa a údržba počítačové sítě

reinstalace systémů a softwarová údržba na potřebných stanicích sítě muzea
instalace a optimalizace nově zakoupených počítačů 
reinstalace zastaralých verzí softwaru na všech stanicích 
odstraňování spamů, aktualizace antispamových filtrů
redistribuce neadresované pošty
pravidelná optimalizace a čištění systémového prostředí na jednotlivých stanicích a serverech
nasazení nových verzí softwaru na příslušných stanicích
úprava dokumentů (Paradox, šablony) v souvislosti se změnou názvu muzea
instalace podpisových certifikátů na příslušných PC stanicích
program Gordic - výstup pro správu sociálního zabezpečení
příprava počítačů a tiskáren pro chebský hrad a pokladnu muzea
nastavení systému, zabezpečení a softwarového zázemí počítačů ekonomického oddělení 
spolupráce při tisku barevných dokumentů s odbornými pracovníky muzea, nastavení barevných výstupů, opti-
malizace tisknutých dokumentů
spolupráce při skenování a úpravě dokumentů a fotografických materiálů
pravidelná antivirová kontrola všech počítačů a dat
antivirová prevence a očista napadených počítačů, odstraňování virů a obnova poškozených oblastí systému na 
postižených počítačích
výběr, nákup, nabídky hardwarového a softwarového vybavení muzea, drobné nákupy počítačové techniky 
a spotřebního materiálu
řešení problémů s PC na jednotlivých pracovištích
obnova poškozených dat ze záloh - Paradox, MS Word
konverze importovaných a exportovaných dokumentů do požadovaných formátů
přenosy souborů na datové servery z důvodu sdílení
spolupráce při strukturalizaci ukládaných dat
správa agendy muzea v databázovém prostředí PARADOX
pravidelné zálohování všech pracovních souborů...
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4. PŘÍRODOVĚDNÉ PRACOVIŠTĚ

4.1. RNDr. JIŘÍ BRABEC

Projekt „Přírodní fenomény západních Čech“ (2010)

- spolupráce s neziskovou organizací Mezi lesy na podání dvou grantových projektů na Karlovarský kraj (seminář 
a publikace), finančně podpořena byla publikace, realizovány byly oba projekty
- spoluorganizace semináře „Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech“ a přednáška na semináři na téma 
„Hořeček drsný Sturmův – vymírající svědek pastvy vlhkých luk“
- vyžádání, recenze, editace a korektury příspěvků do sborníku Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech; 
vlastní příspěvek ve sborníku

Projekt „Vzácné druhy západních Čech“ (2010–2013)

- spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Technische Iniversität Dresden na pří-
pravě návrhu přeshraničního projektu Cíl 3 Česko-Sasko „Projekt na zachování populací vzácných rostlin bezle-
sého prostředí v Čechách a Sasku“.
- koordinační schůzky po přidělení projektu, rozdělení prací (Chomutov, Drážďany)

Projekt Gentianella – hořeček (2006–2011)

- zahrnuje: (i) výzkum populací hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v České 
republice v rámci projektu VaV 2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin, jehož řešiteli jsou Botanický 
ústav AV ČR (garant Doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.) a ústřední pracoviště AOPK ČR (garant Mgr. Lucie 
Černá), (ii) monitoring tří taxonů rodu hořeček v ČR, (iii) tvorbu záchranného programu hořečku mnohotvarého 
českého
- terénní práce na taxonech rodu hořeček – Gentianella (lokality hybridogenní populací rodu Gentianella v Kruš-
ných horách; lokality Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana v Karlovarském kraji; lokality Gentianella praecox 
subsp. bohemica a Gentianella amarella v ČR)
- aktualizace podzimních managementů na lokalitách 3 taxonů rodu hořeček v ČR
- zpracování nové verze Záchranného programu hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp.

přírodovědné projekty - terenní výzkum.
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 bohemica) v ČR podle aktuálních požadavků AOPK ČR a MŽP ČR jako jednoho z výstupů projektu „Gentianella“
- zpracování dat o klíčení, růstu a produkci semen G. bohemica, příprava publikace společně s Mgr. Annou Bu-
charovou, Doc. RNDr. Zuzanou Münzbergová, Ph.D. a Mgr. Michalem Štefánkem
- zpracování terénních dat z průzkumů lokalit Gentianella sp. div. v ČR a koordinace prací s kolegy z Rakouska 
a Bavorska

Projekt Spiranthes spiralis – švihlík krutiklas (2006–2011)

- zahrnuje organizaci a koordinaci studia populace švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na lokalitě Pastviště 
u Fínů v rámci projektu VaV 2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin, jehož řešiteli jsou Botanický 
ústav AV ČR (garant Doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.) a ústřední pracoviště AOPK ČR (garant Mgr. Lucie 
Černá)
- terénní práce na projektu Spiranthes spiralis ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, Jihočeskou Uni-
verzitou v Českých Budějovicích a ZO ČSOP Silvatica
- zpracování dat z populační biologie, příprava a realizace přednášky pro Českou botanickou společnost (společ-
ně se Zdeňkem Ipserem a Mgr. Jaroslavou Nesvadbovou)
 
Projekt „Květena Kačáku“ (2006–2011)

- spolupráce na grantu VaV MK ČR „Roubalův herbář a kartotéka flóry Kladenska jako podklad historických 
změn květeny regionu“; společně se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně (Mgr. Lukáš Krinke), bota-
nickým oddělením Národního muzea v Praze (Mgr. Otakar Šída) a Herbářem Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 
Michal Štefánek).
- práce na publikaci Květena Kačáku (determinace a revize herbářových položek, zpracování seznamu lokalit)

Terénní průzkumy mimo projekty

 botanické terénní akce a sběrné cesty v regionu (Ašsko, Sooská pánev, Kraslicko, Dyleňský les)
- spolupráce na mapování výskytu savců ČR koordinovaném dr. M. Anděrou z Národního muzea v Praze; mapo-
vací čtverce 5638, 5639, 5738 a 5739
- pomoc při výzkumu ptáků na Františkolázeňsku
- dokumentace bolševníku velkolepého na historických výzkumných plochách

Determinace, popis přírodnin a zpracovávání terénních dat mimo projekty

- přepis dat a floristických zápisů z terénních exkurzí (Ašsko, Kraslicko, Sooská pánev)
- determinace sběrů z let 2008 až 2009 v herbáři MCH a v nezpracovaných herbářových položkách (společně 
s Mgr. L. Krinke a Mgr. O. Šída)
- schedování (lokalizace) a determinace sběrů z Chebska (přír. č. 06/09, 08/10) z let 2009 a 2010
- determinace položek pro herbář Městského muzea Mariánské Lázně a pro botaniky CHKO Slavkovský les

Práce na rukopisech, přednáškách a publikacích mimo projekty

 práce a odevzdání článku: Hloušek T., Somol V. et Brabec J.: Likvidace invazních rostlin v povodí Klíčavy;
- přípravné práce na článku o květeně a vegetaci údolí Teplé; přípravné práce na článku o lokalitě Pohorsko;
- Kirschnerová L. et Brabec J.: Aktualizace informací o Gentianella amarella a G. bohemica do nového vydání 
Červené knihy Jižních Čech.

Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje č. 18 (2010)

- organizace recenzního řízení, editace a korektury přírodovědných statí
(5 článků, 1 knižní recenze, zadní předsádka)

- recenze rukopisu (1 článek)
- nové přihlášení do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice
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Práce na posudcích, zprávách, grant. návrzích, recenzích, odborných přednáškách

- vyžádaný posudek navrhovaného projektu pro Grantovou agenturu Univerzity Karlovy (GA UK)
- vyžádané recenze pro přírodovědné časopisy a sborníky: Muzeum a současnost, řada přírodovědná (1 článek), 
Živa (1 článek), Erica (1 článek)
- vyžádaný posudek závěrečné zprávy projektu Vědy a výzkumu MŽP ČR
- redakční recenze 19 příspěvků do časopisu Zprávy České botanické společnosti

Projekt „Knihobraní – Toulky přírodou“ (9. 10. 2010)

- podání dvou grantových projektů na Město Cheb a MK ČR (oba finančně podpořeny)
- ve spolupráci s kolegy z muzea vytvoření kompletního hlavního a doprovodného programu a jeho realizace
- organizace knižního minitrhu (společně s Markétou Plevnou Šalátovou)
- organizace „poster session“ na téma: „V přírodě a pro přírodu“ – prezentace organizací působících v přírodě 
Karlovarského kraje a nejbližšího okolí (předsálí Valdštejnské obrazárny 9. 10. 2010)
- realizace dotazníkové akce „nejlepší přírodovědné příručky“ a tvorba seznamu „Regionální přírodovědné pu-
blikace 2005 až 2010“ (společně s Markétou Plevnou-Šalátovou)
- kompletní propagace Knihobraní a doprovodných akcí

5. FOTODOKUMENTAČNÍ PRÁCE

Odborní pracovníci se věnovali rovněž dokumentační práci, která se v ustálené struktuře zaměřuje na 
následující okruhy:

fotodokumentace města a regionu
fotodokumentace událostí
fotodokumentace muzejní činnosti
fotodokumentace k odborným úkolům

Fotodokumentace je pořizována v digitální podobě a získané dokumentační soubory jsou archivovány 
v PC. V roce 2010 bylo pro digitální fotoarchiv muzea získáno 158 dokumentačních souborů.

6. ODBORNÉ KOMISE A RADY

Odborní pracovníci v roce 2010 byly členy následujících odborných komisí a rad:

Hlavní výbor České botanické společnosti - RNDr. Jiří Brabec
Knihovní komise České botanické společnosti - RNDr. Jiří Brabec
Komise oblastního kola biologické olympiády, kategorie A, B, Gymnázium Slaný - RNDr. Jiří Brabec
Rada Husitského muzea v Táboře - RNDr. Jiří Brabec
Rada Herbáře Univerzity Karlovy v Praze - RNDr. Jiří Brabec
Pracovní komise MŽP pro zvláště chráněné druhy rostlin - RNDr. Jiří Brabec
 
Komise regionálních pracovišť TLK při MK ČR - PhDr. Iva Votroubková
Národní rada TLK - PhDr. Iva Votroubková

Karlovarská archeologická komise - Mgr. Markéta Macků, Mgr. Martin Šedivý
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Muzeum Cheb mělo v roce 2010 zastoupení v následujících oborových komisích a v senátu AMG:

Etnologická komise AMG - PhDr. Iva Votroubková
Komise konzervátorů, restaurtátorů a preparátorů AMG - Dušan Vančura
Botanická komise AMG - RNDr. Jiří Brabec
Senát AMG - RNDr. Jiří Brabec
Knihovnická komise AMG - Irena Michaláková, následně Mgr. Markéta Plevná Šalátová
Komise pro militária AMG - PhDr. Tomáš Dostál
Muzeum Cheb je rovněž členem Archeologické komise AMG.

V. PREZENTAČNÍ ČINNOST MUZEA

1. VÝSTAVNÍ ČINNOST

1.1. STÁLÉ EXPOZICE MUZEA

Expozice muzea otevřena od 17.3.2010
Chebský hrad otevřen 1.4. - 31.10.2010
Statek Milíkov: duben - září 2010, otevírací doba: So, Ne, svátky

1.2. VLASTNÍ AUTORSKÉ VÝSTAVY:

Zbraně orientu

otevření: 22.5.2010  
termín trvání: 22.5. - 28.11.2010
autor: PhDr. Tomáš Dostál
kurátor výstavy: PhDr. Tomáš Dostál 
vernisáž: vernisáž výstavy součást programu Muzejní noc 2010
instalace výstavy: Dostál, Vančura, Klečka, Šedivý, Hrabě, Bártko

- program: Lucie Marková - hudební variace na orientální téma
- úvodní slovo:  PhDr. Tomáš Dostál
- návštěvnost: 105 osob

...o nejkrásnějšího anděla

výstava dětských školních soutěžních prací 
otevření: 4.12.2010  
termín trvání: 4.12.2010. - 2.1.2011
autor: školní kolektivy ZŠ a MŠ
kurátor výstavy: Mgr. Milena Pečárková
vernisáž: bez vernisáže, výstava otevřena jako součást Muzejního adventu
instalace výstavy: Pečárková, Vančura, Hrabě, Bártko
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1.3. PŘEVZATÉ VÝSTAVY

Voda a světlo - velkoformátové fotografie Jaromíra Míčky

otevření: 16.3.2010
termín trvání: 16.3. - 9.5. 2010
autor: výběr autor
kurátor výstavy: PhDr. Iva Votroubková
instalace výstavy: Votroubková, Hrabě, Bártko, autor

- vernisáž - program: Lucie Marková - jazzové variace
- úvodní slovo: PhDr. Karel Křivánek, Městské muzeum a galerie Břeclav
- návštěvnost: 41 osob

 

1.4. EXPONÁT MĚSÍCE

Od listopadu 2010 byl výstavní program rozšířen o krátkodobé výstavní prezentace z nové výstavní 
řady s názvem Exponát měsíce, ve které budou představovány významné předměty ze sbírkového 
fondu, nově restaurované předměty nebo významné akvizice pro Sbírku Muzea Cheb.

Exponát měsíce listopadu a prosince:
Oltářní antependium sv. Alžběty a sv. Jakuba z kostela sv. Mikuláše v Chebu z let 1720 - 1730.
Restaurováno s finanční podporou MK ČR ISO-D v letech 2006 - 2007.
Příprava průvodního textu, propagace v médiích, příprava a realizace besedy pro studenty.

Exponát měsíce prosince:
Kynšperská betlémová hora pod skleněným šturcem z 1. pol. 19. stol.
Mimořádný nákup pro Sbírku Muzea Cheb realizovaný v roce 2010 s finanční podporou MK ČR ISO-C 
výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu.
Poprvé představeno veřejnosti 4. prosince v rámci Muzejního adventu.
Příprava průvodního textu, propagace v médiích.

z výstavních projektů muzea roku 2010.
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Z výstavního programu Muzea Cheb byla v roce 2010 zapůjčena výstava Knedlík - Kloss - Knödel

12.3. - 12.6. 2010  - Národní zemědělské muzeum v Praze
9.9. - 10.10. 2010 - Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
  

2. PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2.1. VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉHO MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE, P.O., 2009:

výkonná redakce: Koudelková, Dittertová
text: Dittertová, Kunová
vydáno: březen 2010
grafická úprava: GA-studio, Eva Rundová, Sokolov
tisk: Tiskárna median s.r.o., Karlovy Vary
náklad: 200 výtisků

2.2. SBORNÍK MUZEA KARLOVARSKÉHO KRAJE 18/2010

redakce: Černý, Koudelková, Brabec
korektury: Koudelková,Brabec, Černý
grafická úprava: Eva Rundová
tisk: HB Print, s.r.o., Cheb
vydáno: prosinec 2010
náklad:  300 výtisků

Redakční rada Sborníku Muzea Karlovarského kraje pracovala v roce 2010 ve složení:
vedoucí redaktor: Mgr. Zbyněk Černý
výkonný redaktor: Mgr. Alena Koudelková
členové redakční rady: Mgr. Milan Augustin, Mgr. Michaela Bäumlová, RNDr. Jiří Brabec, Mgr. Karel Halla, Mgr. 
Jan Matějů, Mgr. Jan Nedvěd, Ing. Michael Rund.

z publikační činnosti muzea cheb
sborník muzea, přírodní fenomény...
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2.3. PŘÍRODNÍ FENOMÉNY A ZAJÍMAVOSTI ZÁPADNÍCH ČECH

výkonná redakce, editor, korektury: RNDr. Jiří Brabec
grafická úprava: Eva Rundová
vydavatel: Mezi lesy ve spolupráci s Muzeem Cheb
tisk: HB Print, s.r.o., Cheb
náklad:  600 ks

2.4. ČLÁNKY A PUBLIKACE ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ MIMO MUZEUM CHEB

PhDr. Tomáš Dostál

- „Zkáza Grande Armée. Napoleonovo tažení do Ruska roku 1812“,
in: Válka Revue, listopad 2010.  

- „Peklo pod nebesy. Horská válka na italské frontě 1915 – 1918“,
in: Válka Revue, prosinec 2010.

- „Prorazte obranu nepřítele! Německé úderné oddíly 1915 – 1918“,
in: Válka Revue, leden/únor 2011. 

- „Bitva u Borodina 1812. Nejkrvavější střetnutí od vynálezu střelného prachu“,
in: Válka Revue Speciál, únor 2011.

RNDr. Jiří Brabec

a) Původní publikace:

- Brabec J. (2010): Hořeček drsný Sturmův – vymírající svědek pastvy vlhkých luk.

- Brabec J. [ed.], Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech, Mezi lesy, Prostiboř ve spolupráci 
s Muzeem Cheb, p. o. Karlovarského kraje, pp. 49–66.

- Brabec J. [ed.] (2010): Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech. – Mezi lesy, Prostiboř ve spo-
lupráci s Muzeem Cheb, p. o. Karlovarského kraje, 128 p.

- Brabec J. et Nováková B. (2010): Proč přírodní fenomény západních Čech? – In: Brabec J. [ed.], Přírod-
ní fenomény a zajímavosti západních Čech, Mezi lesy, Prostiboř ve spolupráci s Muzeem Cheb, p. o. 
Karlovarského kraje, pp. 5–6.

- Hloušek T., Somol V. et Brabec J. (2010): Likvidace invazních rostlin v povodí Klíčavy. – In: Kalousková 
N. et Dolejš P., Sborník konference Pitná voda 2010, Pitná voda z údolních nádrží, 17.5. – 20.5. 2010 
v Táboře, W&ET Team, České Budějovice, pp. 295–298.

b) Krátká sdělení

- Brabec J. (2009) [2010]: Carex pendula. – In: Ondráček Č. [ed], Floristický kurz České botanické spo-
lečnosti v Lounech (1. – 7. července 2007), Severočeskou přírodou 40: 69.

- Ondráček Č. [ed], Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. – 7. července 2007), Se-
veročeskou přírodou 40, 1–160. [J. Brabec, spoluautor floristických údajů]
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c) Rukopisné práce

- Brabec J. (2010): Monitoring hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) 
v ČR (sezóna 2010) – Ms., 251 p. + 28 p. elektronická příloha. [Depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, 
Praha]

- Brabec J. (2010): Studie populací hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohe-
mica) – Ms. [Dílčí zpráva projektu VaV 2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin; depon in: 
ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha]

- Brabec J. et Ipser Z. (2010): Studie švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na lokalitě Pastviště u Fínů – 
Ms. [Dílčí zpráva projektu VaV 2B06178 Priority druhové ochrany cévnatých rostlin; depon in: ústřední 
pracoviště AOPK ČR, Praha]

- Brabec J. (2010): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (Gentianella amarella) a ho-
řečku drsného (Gentianella obtusifolia). – Ms., 101 p. [Zprávy a materiály 2010, depon in: ÚVR ČSOP 
Praha a Muzeum Cheb]

d) Práce v redakčních radách mimo Muzeum Cheb

- Zprávy České botanické společnosti  
- Erica

3. PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

3.1. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „Z CHEBU KŘÍŽEM KRÁŽEM“

14. 1. 2010
Doc. Vít Grulich, CSc. (Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita Brno): 
Réunion – ostrov vanilky a kapradin
93 účastníků.

přednáškový cyklus. „z chebu křížem krážem“
valdštejnská obrazárna muzea cheb, březen 2010.
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18. 2. 2010
Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. (Oddělení archeologie krajiny a archeobiologie Archeologického ústavu 
AVČR a Centrum pro teoretická studia UK Praha):
Ostrovy zapomnění aneb převratné objevy v egyptské Západní poušti
112 účastníků.

4. 3. 2010
RNDr. Petr Rojík, Ph.D. (geolog, Rotava):
Mladá vulkanická aktivita v západních Čechách
144 účastníků.

25. 3. 2010
RNDr. Petra Nová, Ph.D. (Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK Praha):
La Palma – neprávem opomíjený kanárský ostrov
61 účastníků.

3.2. PŘEDNÁŠKY MIMO PŘEDNÁŠKOVÝ OKRUH:

V rámci Knihobraní 2010 proběhl v dopoledních hodinách přednáškový seminář 
Přírodní fenomény západních Čech (7 zvaných přednášek):
cca 85 posluchačů na každé z přednášek.

Ve spolupráci s Muzeem Cheb se uskutečnila ve Valdštejnské obrazárně
5.6. 2010: Česko - německá konference Místa paměti
- organizátor Collegium bohemicum, o.p.s. Ústí nad Labem.
Konference byla otevřena rovněž veřejnosti.
80 účastníků.

4. EXKURZE A VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY

4.1 CYKLUS EXKURZÍ A PŘÍRODOVĚDNÝCH AKCÍ „POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY“

Cyklus pořádá ZO ČSOP Kladská, Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje, Správa CHKO Český les 
a Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci s 3. ZO ČSOP Cheb, Městským muzeem Mariánské Lázně, 
ZO ČSOP Silva Lunae, občanským sdružením Mezi lesy a dalšími organizacemi. 
Předkládaný výčet podchycuje exkurze, ve kterých bylo Muzeum Cheb přímým organizátorem nebo 
spoluorganizátorem a na kterých se finančně podílelo v rámci grantu Města Cheb):

17. dubna 2010
Jiří Mařík, Ing. Kateřina Maříková (4. ZO ČSOP Cheb) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb):
Obojživelníci Chebska
51 účastníků + 2 vedoucí

24. dubna 2010
Mgr. Petra Cehláriková (Správa CHKO Český les), PhDr. Pavel Šebesta (archeolog, Cheb) a RNDr. Jiří 
Brabec (Muzeum Cheb):
Na bobří hrad, tvrz Pomezná a časně jarní květenu 
76 účastníků + 3 vedoucí
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1. května 2010
Ing. Dětmar Jäger a Aleš Jelínek (oba 4. ZO ČSOP Cheb):
Vítání ptačího zpěvu v Chebu 
24 účastníků + 2 vedoucí

8. května 2010
Ing. Jaromír Bartoš (Městské muzeum Mariánské Lázně a ZO ČSOP Kladská):
Dyleňský kras 
72 účastníků + 1 vedoucí

22. května 2010
Jiří Pošmura, Pavel Syřiště (Mykologický kroužek Slavkovský les):
Za jarními houbami - odemykání lesa 
20 účastníků + 2 vedoucí

4. června 2010
Vlastimil Cihlář:
Večerní chytání nočních motýlů 
13 účastníků + 1 vedoucí

2. června 2010
Mgr. Přemysl Tájek a Mgr. Pavla Blažková (oba Správa CHKO Slavkovský les), Mgr. Petra Cehláriková 
(Správa CHKO Český les):
Za plavuněmi, masožravkami, motýly a vážkami do okolí Bečova
38 účastníků + 3 vedoucí

28. srpna 2010
Evropská noc pro netopýry v Teplé 
cca 300 účastníků + 5 vedoucích

11. září 2010
Jiří Pošmura a Pavel Syřiště (Mykologický kroužek Slavkovský les):
Na houby s mykology 
25 účastníků + 3 vedoucí

exkurze a vlastivědné vycházky
Obojživelníci Chebska, 17. 4. 2010.
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25. září 2010
RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb) a Ing. Dětmar Jäger (4. ZO ČSOP Cheb):
Na ocúny, ptáky a pamětihodnosti do Podhradí u Aše 
17 účastníků + 2 vedoucí

18. října 2010
RNDr. Petr Rojík, Ph.D. (geolog, Rotava):
Krudum, kostel sv. Mikuláše a důlní díla v okolí
21 účastníků + 1 vedoucí

30. října 2010
Jiří Pošmura a Pavel Syřiště (Mykologický kroužek Slavkovský les):
Poznávání podzimních hub – zamykání lesa 
45 účastníků + 2 vedoucí

4.2. ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A EXKURZE PROVEDENÉ MIMO MCH

Přírodovědné přednášky:   počet: 2  125 posluchačů
Historické a společenskovědní přednášky:   počet: 3    96 posluchačů

19. 4. 2010, Praha - Brabec J., Ipser Z. et Nesvadbová J.:
Jak se žije švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na Pastvišti U Fínů.
Přednáška v rámci jarního cyklu botanických přednášek České botanické společnosti

17.5. – 20.5. 2010, Tábor - Hloušek T., Somol V. et Brabec J.:
Likvidace invazních rostlin v povodí Klíčavy.
Přednáška na konferenci Pitná voda 2010, Pitná voda z údolních nádrží

29. 4. - Domov pro seniory na  Skalce v Chebu
Vybrané kapitoly z historie města Chebu spojené s promítáním dobových i současných fotografií.
32 posluchačů

3. 6. - Domov pro seniory na Spáleništi v Chebu
Vybrané kapitoly z historie města Chebu spojené s promítáním dobových i současných fotografií. 
36 posluchačů

10.8. - Domov pro seniory na Spáleništi v Chebu
Pomníky a pamětní desky v Chebu - 3. část 
28 osob
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5. PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

Zajišťování objednaných odborných průvodcovských služeb ze strany odborných pracovníků
Muzeum Cheb - celkem 772 osob

21.5., 24.5., 7.6., 14. 6., 17. 6., 28. 6., 20.11
školní exkurze na Chebském hradě - celkem 289 dětí
     
7.4., 7.5., 11.5., 12.5., 18.5., 3.6., 16.6., 17.6., 8.12.
provádění v expozici Muzea Cheb - celkem 300 dětí       

19.4. - Univerzita třetího věku ZPČU
exkurze do muzejní knihovny, expozice - cca 20 posluchačů

Exkurze v knihovně:
26.7. a 9.8. - děti z Letního muzejního tábora - celkem 62 dětí 
9.6., 1.11., 22.11., 9.12. - žáci základních škol - celkem 85 dětí
21.12. - SZŠ Cheb - celkem 25 studentů

6. POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

Návštěvnost edukativních programů pro školy a seniory celkově:   
počet realizací: 171
počet škol: 19
počet dětí: 3 417

6.1. EDUKATIVNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Hurá na hrad:
počet realizací: 20
počet škol: 8
počet dětí: 450

Seznamujeme se s muzeem: 
počet realizací: 24
počet škol: 12
počet dětí: 420
  
Cechy:
počet realizací: 5
počet škol: 3
počet dětí: 54

Erby:
počet realizací: 7
počet škol: 5
počet dětí: 80

Dílna archeologa:
počet realizací: 10
počet škol: 6 
počet dětí: 170

Chebské pověsti:
počet realizací: 13
počet škol: 5
počet dětí: 251
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Dílna knihař:
počet realizací: 18
počet škol: 6
počet dětí: 316

Příběh o svatebním džbánu:  
počet realizací: 6
počet škol: 3
počet dětí: 114

Kde? Kdy? Kdo? ...Albrecht z Valdštejna:
počet realizací: 3
počet škol: 2
počet dětí: 66

Dílna písaře:
počet realizací: 15

počet škol: 8
počet dětí: 209

Knedlík - Kloß - Knödel: 
počet realizací: 2
počet škol: 2 
počet dětí: 28

Antependium:
počet realizací: 1
počet škol: 1
počet dětí: 21

Tvořivé dílny:
počet realizací: 23
počet škol: 7
počet dětí: 482

6.2. VÝTVARNÁ VÝCHOVA - SENIOŘI

počet realizací: 16
počet účastníků: 249
Volnočasová aktivita pro seniory - účastní se senioři, včetně seniorů v domě s pečovatelskou službou 
Spáleniště (4x ročně).    

6.3. CESTY ZA POZNÁNÍM

Volnočasová aktivita pro rodiče s dětmi, případně školní skupiny - sobotní akce.
Šestajovice
Praha - Muzeum Karlova mostu
Ostrá - středověká vesnice
Praha - Království železnic

počet účastníků: 178

cesty za poznáním: praha, 20. 11. 2010,
ostrá (botanicus), 9.5. 2010.
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6.4. LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA V MUZEU (6. ROČNÍK)

Forma příměstského prázdninového tábora pro děti. 
termíny: 26. - 30. 7. 2010 a 9. - 13. 8. 2010
počet dětí celkem: 62
            
6.5. VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO ŠKOLY

Velikonoční dekorace

Chebské školy, mimochebské a malotřídní školy
Soutěž vyhlášená pro školní družiny - zúčastnilo se 12 škol
31 soutěžních prací
4 256 hlasujících
Vyhodnocení:  15. 4. 2010 - 130 účastníků
Soutěžní práce vystaveny v expozici muzea od 26.3. do 15.4. 2010.

Výtvarná soutěž „...o nejkrásnějšího anděla“

zúčastnilo se 11 škol
60 soutěžních prací
3 480 hlasujících
Vyhodnocení: 15. 12. 2010 -137 účastníků
Samostatná výstava ve výstavních prostorách muzea 4.12. 2010 - 2.1.2011

výtvarné soutěže pro školy, 15. 12. 2010.
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7. OSTATNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MUZEA

7.1. AKCE POŘÁDANÉ MUZEEM CHEB

Masopust,  Masopust ... aneb návrat trpaslíků do Chebu
6. masopustní průvod městem připravený společně s Městem Cheb a Západočeským divadlem v Che-
bu byl ve znamení staré chebské pověsti o trpaslících, které místní hospodyně odmítaly nadále uplácet 
knedlíky. V závěru masopustního průvodu proběhlo sčítání trpaslíků, kterých bylo napočítáno 136.
Součástí Masopustu byly derniéra výstavy Knedlík - Kloss - Knödel, derniéra soutěžní výstavy dětských 
prací Chebský skřítek a vystoupení dramatického kroužku školní družiny při 4. ZŠ v Chebu Skřítkovské 
zpívánky.
Termín: 6. 2. 2010
Účast: 1000 osob

Velikonoční jarmark v muzeu 2010
Tradiční den otevřených dveří v muzeu spojený s bohatým programem pro veřejnost:
velikonoční jarmark v prostorách muzejní expozice - perníkáři, krajkářky, košíkáři, malování a zdobení 
kraslic a perníků, drátování, velikonoční dekorace, tradiční dřevěné hračky, prodej řemeslných a ruko-
dělných výrobků, pro děti Hrátky s Anagramem, sladké tradiční pečení velikonočního pečiva.
Doprovodný program:
„Zimo, zimo, táhni pryč!“- velikonoční pásmo v podání dětí ze školní družiny 4. ZŠ v Chebu.
„Jaro s písničkou“ - vystoupení dětského pěveckého sboru Koťata 5. ZŠ Cheb.
„Jaro - od masopustu k pomlázce“ - koncert Folklórního souboru Marjánek z Mar. Lázní.
„O Koblížkovi“ - pohádka v podání skupiny Čaplíni herců ZDCH.
„Přišlo jaro, přišlo ...“ - koncert dětských pěveckých sborů a dramatického oddělení ZUŠ v Chebu.
Organizační zajištění průběhu: pracovníci muzea.
Akce uskutečněna s finanční grantovou podporou z Města Cheb.
Termín: 27. 3. 2010     
Účast: 1 800 osob

masopust 6.2. 2010, a velikonoce 27. 3. 2010.
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Otevírání hradu
Zahájení sezóny na Chebském hradě v podání skupiny historického šermu Rectus.
Termín: 10. 4. 2010  
Účast: 570 osob

Letem světem muzeem - Muzejní noc 2010
Téma: Cestování a poznávání cizích zemí.
Program: vernisáž výstavy Zbraně orientu, hry, soutěže, kvízy v expozici, živé sochy v podání studentů 
ISŠ Cheb, vystoupení skupiny orientálních tanečnic Malika Layla, evropské národy v tancích v podání 
žáků 4.ZŠ Cheb, divadelní představení Trumf v podání dramatického odd. ZUŠ v Chebu,  Hip-Hop - ta-
neční skupina Zd. Fialy, Písničky na dobrou noc v podání Jindřicha Skopce.
Termín: 22.5. 2010 (18:00 - 24:00)
Účast: 600 osob

Letní výtvarné dílny v Krajince
Akce ve spolupráci  Produkčního centra Kamenná a Muzea Cheb v rámci Chebského kulturního léta. 
Počet realizací: 2 
Termín: 1x červenec / 1x srpen
Počet účastníků celkem: 90

10. ročník Knihobraní – Toulky přírodou
Program: Tradiční trh nakladatelů a vydavatelů (6 autogramiád deseti autorů prodávaných publikací, 
dvě autorská čtení, křest publikace „Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech“).
Doprovodný program: seminář „Přírodní fenomény západních Čech“, poster session „V přírodě a pro 
přírodu“, tvůrčí dílny pro děti („Hrátky s papírem“, „Tvoříme z přírodních materiálů“, „Leporelo s Lucií 
Seifertovou“, „Namalujme si svoji stromovku“, „Kreslíme s Makovicemi“, „Na chvíli knihařem“), po-
hádka „Čert a kupec Seberád“ v podání Divadla M + M, Křeslo pro hosta – Václav Větvička, koncertní 
vystoupení „Africké rytmy se skupinou TiDiTaDe“ a přednáška fotografa a cestovatele Jana Svatoše 
„Africa obscura“.
Termín: 9. 10. 2010
Počet vystavovatelů: 21
Počet návštěvníků: 466 osob

muzejní noc a knihobraní 2010, 22. 5. 2010.
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Zavírání hradu
Tradiční program pro veřejnost v závěru sezóny na Chebském hradě v podání skupiny historického 
šermu Rectus Cheb.
Termín: 30.10.2010
Počet návštěvníků: 400 osob

Muzejní advent
Tradiční adventní trh v prostorách muzejní expozice: mikulášské a vánoční drobnosti, adventní a vá-
noční výzdoba, dřevěné hračky, drobná keramika a drobné rukodělné výrobky, tradiční i méně tradiční 
vánoční cukroví, malované perníky, ukázky paličkování. Součástí trhu doprovodný program: vánoční 
hrátky a vánoční výtvarná dílna pro děti, vánoční pohádka „Rozhádaná písmenka“ v podání dramatic-
kého kroužku 3. ZŠ Cheb, vystoupení dětského pěveckého sboru Koťata z 5. ZŠ Cheb, vánoční koncert 
dramatického oddělení a dětských pěveckých sboru chebské ZUŠ, pohádka Pozor! Straší! v podání 
divadelní skupiny H+H. Po celý den hlasování v soutěži „...o nejkrásnějšího anděla“ (výstava dětských 
prací).
Termín: 5.12.2009
Počet návštěvníků: 1 958 osob

Příjezd  Jana Lucemburského  na Chebský hrad
Edukativní program pro školy v podání historické skupiny FABER.
Termín: 10.5. - 11. 5.2010
Počet vystoupení: 3
Počet dětí celkem: 700

7.2. AKCE NA NICHŽ SE MUZEUM CHEB SPOLUPODÍLELO

Hod beránka       
Celodenní akce Křesťanského centra v Chebu na Chebském hradě.
Termín: 3. 4. 2010 
Účast: 480 osob

Chebské dvorky 2010
V rámci Chebských dvorků 2010 (organizátor Galerie 4 Cheb) v nádvoří Muzea Cheb (dvorek č. 18) in-
stalace plastik studentů MGF Gymnasia Kulmbach, SRN. V rámci dvorku č. 21 (šance) probíhaly tvůrčí 
dílny pro děti a dospělé, jejichž spoluorganizátorem bylo Muzeum Cheb (spolu s ISŠ a 3.ZŠ Cheb).
Termín: 9. - 12.6. 2010. Účast: dvorek č. 18: 200 osob

Představení ZDCH na Chebském hradě v roce 2010
Večer Tříkrálový 
termín: 26.6. 2010
počet návštěvníků: 125

Legenda o křídovém kruhu
termín: 28.6. 2010
počet návštěvníků: 61

    
Fly Fest 2010
Akce pořádaná Kulturním centrem Kamenná v rámci Chebského kulturního léta na Chebském hradě.
termín: 23. 7. 2010
počet návštěvníků: 341 osob
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Chebské hradní slavnosti
1. ročník pivních slavností připravovaných Chebským pivovarem a.s. v areálu Chebského hradu.
termín: 17.9. - 18.9. 2010
počet návštěvníků: 1 000 osob

V součinnosti s Městem Cheb byla veřejnosti v roce 2010 nabídnuta možnost  uzavírání sňatků ve 
Valdštejnské obrazárně muzea nebo v areálu Chebského hradu.
V měsících duben - říjen proběhly 3 svatby ve Valdštejnské obrazárně a 3 svatby na Chebském hradě.

EXPOZICE HRAD MILÍKOV PŘEDNÁŠKY EDUK. PROG. ROK CELKEM

leden 105 zavřeno zavřeno 93 124 322
unor 1000 zavřeno zavřeno 112 304 1416
březen 2381 zavřeno 46 205 353 2985
duben 4840 2579 43 0 309 7771
květen 2407 3101 137 0 323 5968
červen 1301 2783 43 80 570 4777
červenec 1388 4739 45 0 100 6272
srpen 1937 4951 52 0 135 7075
září 1097 3290 50 0 406 4843
říjen 1911 2088 zavřeno 85 260 4354
listopad 379 zavřeno zavřeno 0 270 649
prosinec 5936 zavřeno zavřeno 0 263 6199
CELKEM OSOB 24682 23531 416 575 3417 52621

NÁVŠTĚVNOST MUZEA CHEB V ROCE 2010
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VI. METODIKA A PORADENSTVÍ

1.1. BADATELSKÉ SLUŽBY

Badatelna muzea:
47 badatelských návštěv + 80 dotazů (email)

Badatelské konzultace a vyřizování badatelských dotazů jednotlivými odbornými pracovníky muzea 
z oblasti regionální a obecné historie, archeologie, vlastivědy, přírodovědy, kronikářství, lidové kultu-
ry, architektury a umění etc.
Novou formou poskytování badatelských služeb jsou rubriky Muzejní poradna a Napište nám, kte-
ré nabízí internetové stránky Muzea Cheb. Prostřednictvím této nabídky vyřídili odborní pracovníci 
muzea z celkového počtu  140 badatelských návštěv a dotazů poskytnutých mimo badatelnu muzea 
celkem 80 dotazů.

1.2. PEDAGOGICKÁ POMOC

Pravidelné poskytování konzultací studentům středních a vysokých škol: 
středoškolská odborná činnost
středoškolské ročníkové práce
vysokoškolské ročníkové práce
bakalářské a magisterské práce.

V tomto smyslu poskytli odborní pracovníci v roce 2010 konzultační služby celkem 11 studentům.

knihovna a badatelské centrum
slouží malým i velkým návštěvníkům.
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PROVOZNÍ ODDĚLENÍ
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I. ČINNOST PROVOZNÍHO ODDĚLENÍ V ROCE 2010

Stěžejním úkolem provozního oddělení v roce 2010 byla příprava přestěhování sbírkových předmětů Sbírky Mu-
zea Cheb z objektů Depozitář Špejchar, Františkánské náměstí 30, Cheb , Depozitář archeologie, Františkánské 
náměstí 32, Cheb , Muzeum Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad  493/4, Cheb, Depozitář, nám. Krále Jiřího z Po-
děbrad 507, Cheb do Centrálního depozitáře v ulici Baltazara Neumana č. p. 523/1 v Chebu. Centrální depozitář 
byl k tomuto účelu nově zrekonstruován z budovy bývalé Střední zemědělské školy. Základem příprav bylo 
zorganizování výběrového řízení na specializovanou stěhovací firmu s výbavou pro stěhování historických sbír-
kových předmětů. Výběrového řízení se zúčastnily 3 firmy v tomto konečném pořadí: 3. místo f. Stahl - stěhovací 
služba Praha s cenou 525 780,- Kč, 2.místo f. Hrubý Moving s.r.o. Praha s cenou 369 600,- Kč a vítězem výběro-
vého řízení se stala f. Podrazil s.r.o. Praha s cenou 359.400,- Kč. Výběrové řízení se uskutečnilo v budově Muzea 
Cheb  na nám. Krále Jiřího z Poděbrad 4 v Chebu. Členové komise hodnocení nabídek byli předseda René Bol-
vári (ZKK), místopředseda Hana Holzmanová (ZKK), PhDr. Eva Dittertová (ředitelka Muzea Cheb), Ing. Helena 
Nováková (Karlovarský kraj) a RNDr. Jiří Brabec (botanik Muzea Cheb). Po podepsání smlouvy o dílo s vítěznou 
firmou Podrazil s.r.o. začalo provozní oddělení s vlastní přípravou stěhování po technické stránce a zajištění 
trasy přepravy včetně vyřízení potřebných záborů. Vlastní stěhování pak proběhlo ve třech etapách, a to 28.6. - 
30.6.2010, 2.8. - 4.8.2010 a 20.9. - 22.9.2010. Během stěhování se nevyskytly větší problémy a sbírky se podařilo 
kompletně přestěhovat. Po vystěhování byl objekt Špejchar kompletně vyklizen, došlo k demontáži regálů a 
jejich převezení do nového centrálního depozitáře. Byla zdemontována veškerá zabezpečení EZS a EPS a bylo 
provedeno odpojení od pultu centrální ochrany Policie ČR  a HZS Karlovarského kraje. Dne 30.9.2010 byl objekt 
Špejchar předán zpět Městu Cheb. Novým nájemcem se stala Galerie Cheb, které byl v rámci Karlovarského kra-
je bezplatně převeden topný systém v objektu včetně tří plynových kotlů.       
V roce 2010 organizovalo provozní oddělení další dvě výběrová řízení, a to na nákup multifunkční tiskárny a na 
zabezpečení proti náletům holubů na nádvoří budovy Muzea. Na nákup tiskárny bylo osloveno 11 firem, své 
nabídky předložilo 5 firem, a to Copyprint s.r.o. Karlovy Vary, Obzor Praha 4, Proxima Karlovy Vary, Techniservis 
s.r.o. Plzeň a Conica minolta s.r.o. Teplice. Nejvýhodnější nabídku předložilo výrobní družstvo Obzor Praha 4 
na kopírovací zařízení Canon iR2380i v ceně 76 431,- Kč, poté byl stroj zakoupen. Výběrového řízení na ochranu 
proti náletům holubů na nádvoří Muzea Cheb se zúčastnily tři firmy, a to Výškové práce Dušánek Františkovy 
Lázně, Pokrývačství Kubále Cheb a Klempířství Bydžovský Františkovy Lázně. Navržená řešení nebyla ale ideální 
a proto bylo výběrové řízení zrušeno. Nově bude vyhlášeno v roce 2011.

stěhování sbírkových předmětů do centrálního depozitáře.
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II. ČINNOST PROVOZNÍHO ODDĚLENÍ V JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH

1. PACHELBELŮV DŮM, EXPOZIČNÍ BUDOVA MCH ČP. 492

V měsících lednu a únoru byla expozice pro veřejnost uzavřena, probíhal jako každoročně generální úklid a drob-
né opravy. Během roku provozní oddělení zajišťovalo technickou přípravu na muzejní akce, jako masopust, vý-
stava zbraní, Muzejní noc, advent a různé semináře. V červenci se podařilo vyřešit letitý problém zatékání skrz 
obvodovou stěnu. Byla odstraněna příčina a po vyschnutí údržba provedla opravu stěny. V rámci opravy byly 
kompletně vyčištěny dešťové žlaby a svody na nádvoří.
Během roku byl v objektu proveden stavebně technický průzkum ing. arch. Peštou. Tento průzkum si objednal 
vlastník objektu Město Cheb pro účely budoucí rekonstrukce.

2. HLAVNÍ BUDOVA MCH, ČP. 493

V červnu došlo k havárii podhledu stropu v šatně herny a bylo nutné rychle přistoupit k opravě, zvláště kvůli 
umístění požárních čidel. Nový podhled byl proveden ze sádrokartonové konstrukce. 

3. CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ BALTAZARA NEUMANA Č.P. 523/1

Po dokončené rekonstrukci byl objekt uveden do provozu. Byly zprovozněny bezpečnostní zařízení EPS, EZS 
a CCTV a provedeno jejich napojení na centrální pulty ochrany Policie ČR  a HZS Karlovarského kraje. 
Poté byly prováděny přípravné práce pro nastěhování - příprava a rozmisťování regálů a pod. Regály převezené 
z objektu Špejchar se budou připravovat a rozmisťovat i v průběhu roku 2011. 
V roce 2010 provozní oddělení uplatňovalo tyto reklamace u dodavatele stavby firmy Jurica a.s.: prohnutá stře-
cha přístřešku ve dvoře, nefunkční telefon ve výtahu, chybně provedená nika pro plynoměr, odstranění plísní

centrální depozitář muzea cheb.
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 ve strojovně výtahu a zprovoznění odvětrání, samovolné spouštění čidel EPS v 1.PP, oprava programu monito-
rovacího systému prostředí, neprůchodná dešťová kanalizace ve dvoře, uvolněná čidla EZS na střešních oknech 
na půdě a porucha kódování EZS. Všechny závady byly dodavatelem stavby odstraněny.
Ve dvoře byly prováděny udržovací práce v zatravněné části s jezírkem, kde je odpočinková zóna. Byly čištěny 
cestičky a jezírko, do kterého byly vysazeny ryby, a prováděno sekání trávy.

4. CHEBSKÝ HRAD

V letošní roce proběhla další etapa obnovy Chebského hradu. Byly dokončeny práce na obnově Mlýnské věže 
zadané Městem Cheb a v květnu převzalo Muzeum Cheb věž do užívání. Poté byla věž otevřena pro veřejnost. 
Věž je vybavena zabezpečovacím zařízením EPS a EZS, které ale ještě není napojeno na centrální pulty ochrany. 
Město Cheb plánuje toto dokončení v roce 2011. Dále na Chebském hradě proběhlo zprovoznění delší dobu 
uzavřených toalet v jihovýchodních kasematech, které byly poničené soustavným zatékáním. Dále provozní 
oddělení zajišťovalo technickou připravenost pro pořádané akce na Chebském hradě, jako Otevření hradu při 
zahájení sezóny, Hod beránka, různé divadelní akce, Valdštejnské slavnosti, Uzavření hradu a pod. Poprvé byly 
na Chebském hradě konány v září dvoudenní pivní slavnosti, kde provozní oddělení provádělo nepřetržitý do-
hled. Každý otevírací den organizovalo provozní oddělení úklid prostor celého hradu, který prováděli občané 
plnící veřejně prospěšné práce. 
Muzeum Cheb zajistilo provedení mykologického průzkumu dřevěného mostu do hradu, při kterém byl zjištěn 
špatný stav mostu a napadení houbou trouchnilkou plotní. Výsledky průzkumu byly předány vlastníkovi mostu 
Městu Cheb, v roce 2011 by měla proběhnout oprava.

5. STATEK MILÍKOV

V roce 2010 byla dokončena projektová dokumentace Stavební úpravy statku Milíkov, kterou vypracoval ing. 
arch. Dostál. V roce 2010 byla z celkové částky 292 740,- Kč dohrazena částka 87.822,- Kč. Vzhledem k pozdnímu 
předání dokumentace bylo účtováno penále v roce 2009 v částce 26 340,60 Kč a v roce 2010 v částce 21 809,13 
Kč. Na stavbu je vydáno platné stavební povolení.
V areálu statku probíhalo v roce 2010 především udržování trávníku. Proběhlo také ničení dřevokazných škůdců.

mlýnská věž na chebském hradě a interiér statku v milíkově.
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6. ŠPALÍČEK - NÁM. KRÁLE JIŘÍHO Č.P. 502

V objektu využívá Muzeum Cheb jednu místnost sloužící jako depozitář, před stěhováním zde byly uskladněny 
především balicí materiály a krabice. Ostatní prostory objektu jsou pronajaty.

7. NÁM. KRÁLE JIŘÍHO Č.P. 507

V tomto objektu má Muzeum Cheb pronajaty tři místnosti. Z jedné byla do nového centrálního depozitáře vy-
stěhována přírodovědná sbírka, v ostatních je knihovna. Muzeum pro knihovnu hledá náhradní prostory, aby 
mohlo nájem v tomto objektu ukončit.

III. POŽÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE V MUZEU CHEB

V letošním roce se jako každoročně uskutečnilo školení pracovníků a vedoucích pracovníků v rámci PO a BOZ, 
dále proběhlo školení řidičů. Dále proběhla pravidelná prověrka dodržování PO a BOZ.
S ohledem na nutnost zajištění součinnosti s pulty policie a hasičů byla prováděna nepřetržitá služba na mobil-
ním telefonu, u které se pravidelně střídali tři pracovníci údržby a konzervace. 
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HOSPODAŘENÍ MUZEA
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HOSPODÁŠKÁ ČINNOST MUZEA

V roce 2010 jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku i přes značné výdaje na stěhování sbírko-
vých předmětů ze starého depozitáře do nově zrekonstruované budovy školy na Centrální depozitář 
a dále s nárůstem energií,  které se navýšily z důvodu souběhu provozu staré budovy depozitáře a pro-
vozu nové budovy. Oproti plánu některých položek byla překročena skutečnost. Jednalo se o položky 
prodané zboží, opravy a udržování, které se těžko odhadují. Také byly překročeny služby, které se 
mimo jiných týkaly stěhování sbírkových předmětů do nového depozitáře. Odpisy se navýšily zařaze-
ním nového depozitáře do majetku a tyto nebyly uvedeny v plánu. Z důvodu navýšení odpisů budovy 
nového depozitáře nám zřizovatel navýšil provozní příspěvek o 1 040 901,-Kč, který jsme zároveň na 
základě usnesení č. RK 704/07/10 odvedli z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele. Radostnější 
zjištěním bylo překročení plánu v oblasti výnosů ze služeb, respektive ze vstupného.

V průběhu roku bylo  provedeno účetní a finanční vypořádání  všech muzeí Karlovarského kraje. Po 
obdržení dotace z Programu Cíle III,  Euregio Egrensis , které se týkalo projektu Knedlík-Klooss-Knödel 
a Sokolov -Falkenau, bude finančně vypořádán rezervní fond Muzea Sokolov a Muzea Karlovy Vary. 
Dotaci obdržíme počátkem roku 2011.  

Výsledky hospodaření jsou dále uvedeny detailně v závěru publikace.

1. ZPRÁVY O VÝSLEDCÍCH KONTROL ZA ROK 2010

V roce 2010 proběhla kontrola Veřejného zdravotního pojištění. Kontrolu provedla Všeobecná zdra-
votní pojišťovna , územní pracoviště Cheb. Byl zjištěn nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní po-
jištění za zaměstnance ve výši 3 482,- Kč  a bylo vypočteno penále ve výši 391,-Kč. 

Proběhla kontrola použití dotace na vybudování Nové expozice dějin Chebska. Kontrolu provedl Fi-
nanční úřad v Karlových Varech. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dále byla provedena  kontrola z Úřadu práce v Sokolově, předmětem kontroly bylo použití poskyt-
nutých prostředků úřadem práce na mzdové náklady zaměstnavatele. Kontrolou bylo zjištěno, že 
poskytnuté prostředky byly využity v souladu s dohodou a k  porušení rozpočtové kázně nedošlo.
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VÝSLEDKY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MUZEA V ROCE 2010

1. NÁKLADY A VÝNOSY MUZEA V ROCE 2010

NÁKLADY A VÝNOSY MUZEA V ROCE 2010

NÁKLADY
č. účtu položka Plán čerpání %

501 Spotřeba materiálu 431000 566054 131,34
502 Spotřeba energie 1500000 1288483 85,90
504 Prodané zboží 50000 105165 210,33
511 Opravy a udržování 50000 135204 270,41
512 Cestovné 10000 23888 238,88
513 Náklady na reprezentaci 1760 3232 183,64
518 Ostatní služby 800000 2285279 285,66
521 Mzdové náklady 6158408 6082107 98,76
524 Zákonné sociální pojištění 2093859 1999723 95,50
527 Zákonné sociální náklady 123160 115582 93,85
528 Jiné sociální náklady 0 21529
542 Pokuty a penále 0 391
549 Ostatní náklady z činnosti 200000 238617 119,31
551 Odpisy majetku zřizovatele 1047913 2090088 199,45
563 Kurzové ztráty 900 548 60,89
569 Ostatní finanční náklady 0 19520 0,00

NÁKLADY CELKEM 12467000 14975410 120,12
VÝNOSY 

602 Výnosy z prodeje služeb 747000 1122904 150,32
604 Výnosy z prodaného zboží 300000 159072 53,02
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 21809
648 čerpání fondů 65000 17000 26,15
649 Ostatní výnosy z činnosti 400000 385656 96,41
662 Úroky 5000 1211 24,22
663 Kurzové zisky 0 95
669 Ostatní finanční výnosy 371746
671 Dotace ze státního rozpočtu 706594
672 Příspěvky a dotace na provoz 10950000 12191868 111,34

VÝNOSY CELKEM  12467000 14977955 120,14
Výsledek hospodaření - zisk 2545
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2. DOTACE, PŘÍJMY, FONDY

ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY, DOTACE A GRANTY PŘIJATÉ V ROCE 2010 Kč

Příspěvek z rozpočtu KÚ KK - stěhování depozitáře 59000
Příspěvky z rozpočtu KÚ KK-Záchranný archeologický výzkum 157706
Město Cheb: Muzejní velikonoce 19953
Město Cheb: Z Chebu křížem krážem 20000
Město Cheb: Příspěvek na stěhování depozitáře 300000
Město Cheb: Knihobraní 30000
Státní rozpočet : Tradiční lidová kultura 70307
Státní rozpočet : Eliáš Dollhopf 129329
Státní rozpočet: Knihobraní 5000
Státní rozpočet : VISK 7 105000
Státní rozpočet: ISO restaurování - Hallwich 44000
Státní rozpočet : ISO výkup sbírkových předmětů - Betlém 75000
Příspěvek ROP: Centrální depozitář 61252
CELKEM 1076547

PŘÍJMY V ROCE 2010

Příjem Kč % na celkových př íjm ech

1. Příspěvek od zřizovatele 12191868 81,4
2.Dotace ze státního rozpočtu 706594,23 4,7
3.Vlastní příjmy 1281976 8,6
4.Ostatní příjmy 797580 5,3
CELKEM 14978018,23 100,0

         Neinvestiční
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FOND ODMĚN - 411 Kč
Počáteční stav k 1.1.2010 220459,05
Tvorba a použití 0
Vypořádání při rozdělení Muzeí KK 146972
Konečný stav k 31.12.2010 73487,05

FOND REZERVNÍ - 413, 414 Kč
Počáteční stav k 1.1.2010 586267
Tvorba :
Dary na akce muzea 17000
Použití:
Vypořádání při rozdělení muzeí KK 231372
Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 251656,5
Použití darů, Muzejní noc, Sborník, Zbraně Orientu 17000
Konečný stav k 31.12.2010 103238,5

FOND FKSP - 412 Kč
Počáteční stav k 1.1.2010 338868,48
Tvorba :
Základní příděl 2 % z objemu mzdových prostředků 2010 115582,4
Použití :
Vypořádání při rozdělení muzeí KK 247510
Jubilea 18000
Stravenky 2010 162177
Konečný stav k 31.12.2010 26763,88

FOND INVESTIČNÍ - 416 Kč
Počáteční stav k 1.1.2010 -23056358
Tvorba :
Tvroba majetku ve výši odpisů 2090088
Příspěvek KÚ KK 300000
dotace z ROP -  stavební úpravy centrálního depozitáře *) 28497491,4
Snížení inv. Fondu - převod investic do Muzea Sokolov-Geopark -3818232
Tvorba celkem 27069347,4
Použití :
Odvod  do rozpočtu zřizovatele 3763802
nákup kopírovacího zařízení 76431
Použití celkem 3840233
Konečný stav k 31.12.2010 172756,4

*) projekt hrazen z půjčky zřizovatele 
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