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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE MUZEA CHEB

Úvodní slovo ředitele 

Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Muzea Cheb, příspěvkové organizace Kar-
lovarského kraje, za rok 2013. Z úsporných důvodů jsme i tentokrát upustili od nákladné tištěné verze a 
upřednostnili jsme verzi elektronickou, kterou si můžete stáhnout z našich webových stránek.

V uplynulém roce jsme pro návštěvníky připravili opět řadu lákavých a atraktivních výstavních pro-
jektů. Rok jsme zahájili výstavou Merkur, svět legendární stavebnice, která se těšila pozornosti nejen 
dětí, ale i všech obdivovatelů a příznivců této populární stavebnice. během hlavní sezóny si návštěv-
níci mohli prohlédnout bohatou sbírku kočárků Miloslavy Šormové, kterou vystřídala přírodovědná 
výstava s názvem Ptáci se vracejí. Vzhledem k příznivému ohlasu se Muzeum Cheb rozhodlo výstavu 
o dalších čtrnáct dní prodloužit, aby ji mohli shlédnout i další zájemci, převážně z řad škol. na závěr 
roku jsme přichystali výstavu z vlastních sbírek nazvanou Kabinet kuriosit aneb Rarity ze sbírek Muzea 
Cheb, jíž se dostalo značného mediálního ohlasu. během celého roku využívaly zejména školy z Chebu 
i blízkého okolí naši širokou nabídku edukačních programů. Již tradičně zavítaly stovky návštěvníků do 
chebského muzea na Velikonoční jarmark a Muzejní advent. 

V rámci odborné činnosti jsme vyřídili mnoho badatelských dotazů, upořádali řadu přednášek a od-
borných vycházek do přírody, vydali jsme sborník Muzea Karlovarského kraje 21 (2013) a participovali 
na vydání publikací Zbyňka Černého eliáš dollhopf  – barokní malíř západních Čech a Jiřího brabce (ed.) 
Ptactvo Chebska. i přes přísná úsporná opatření jsme obohatili náš sbírkový fond, mimo jiné o malova-
nou a řezbami doplněnou chebskou židli.

na statku v Milíkově byla letos dokončena první etapa obnovy statku, konkrétně stodoly. Počát-
kem roku pak došlo k náročnému transportu cca 120 kamenných artefaktů z Chebského hradu do ob-
jektu Centrálního depozitáře a hlavní budovy Muzea Cheb. Podařilo se nám rovněž získat prostředky 
na realizaci první etapy vybavení depozitáře Militarií úložným systémem z prostředků iso MK ČR a 
Karlovarského kraje. Koncem roku jsme pak provedli rekonstrukce počítačové sítě a zahájili přípravy 
na výročí 380 let od zavraždění Albrechta z Valdštejna a 140 let od otevření muzea veřejnosti. Celkové 
hospodaření muzea zůstalo v kladných číslech.

také v roce 2013 jsme získali od Úřadu práce stoprocentní dotaci na mzdové výdaje pro čtyři dlou-
hodobě nezaměstnané, kteří tímto dostali práci v našem muzeu.

V uplynulém roce pokračovala velmi dobrá spolupráce s ostatními kulturními organizacemi, veřej-
ností, naším zřizovatelem a městem Cheb a podařilo se nám získat mnoho prostředků z různých do-
tačních titulů.

Můžeme konstatovat, že rok 2013 byl pro nás opět návštěvnicky příznivým. Již podruhé za sebou 
se nám podařilo přilákat do muzea více jak 30 000 návštěvníků. Za tímto úspěchem jistě stojí poctivá 
práce muzejníků, kteří si zaslouží velké poděkování a mé uznání.

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 zde sídlí od 15. května 
1874. Již od svého založení je spojováno se zavražděním Albrechta z Valdštejna 25. února roku 1634 
a tak navzdory svému širokému zakladatelskému programu brzy vstoupilo do povědomí veřejnosti 
jako Valdštejnovo muzeum. dnes patří se svými bohatými sbírkovými a dokumentačními fondy k ději-
nám 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 sbírkovými 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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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 rekreačního objektu k tak oblíbenému chalupaření.
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ODCHODY A PŘÍCHODY ZAMĚSTNANCů

V průběhu roku 2013 pracovalo v muzeu 25 zaměstnanců, průměr z počtu fyzických zaměstnanců za 
celý rok 2013 činil 22,081 zaměstnanců.
Vzhledem k sezónnímu provozu muzea a projektu tradiční lidová kultura byli v roce 2013 v naší organi-
zaci zaměstnaní pracovníci na dohody o provedení práce. 

Odchody zaměstnanců v průběhu sledovaného roku:

Mgr. Markéta Macků   31.3.2013
Anna Čonková   31.5.2013

Příchody nových zaměstnanců ve sledovaném období:

Mgr. Michal beránek    1.3.2013
Miroslav  schulz   28.5.2013
dana Vrchlavská   2.7.2013

V roce 2013 využila naše organizace spolupráce s Úřadem práce v Chebu a zaměstnala 4 pracovníky na 
dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu.

Mgr. Michal Beránek a Mgr. Markéta Macků
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ODBORNÁ ČINNOST A SBÍRKOVÝ FOND
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I. AKVIZICE

Akvizice pro sbírku Muzea Cheb za rok 2013 jsou evidovány pod přírůstkovými čísly P 01/13 – P 16/13. 

Jednání nákupní a odpisové komise, poradního sboru ředitele Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje 
se uskutečnilo k 20. 12. 2013 korespondenčním způsobem (viz protokol č. 1 ze dne 20. 12. 2013). Členové 
nákupní a odpisové komise schválili nákupy realizované muzeem v roce 2013 (noK 01/2013 – 04/2013, 
16/2013).

Celková cena nákupů pro Sbírku Muzea Cheb v roce 2013 činila k uvedenému datu 19 815,– Kč.

Členové komise se seznámili a vzali na vědomí další akviziční činnosti Muzea Cheb, p.o. v roce 2013: 
dary do sbírky Muzea Cheb (noK 05/2013 – 11/2013), vlastní terénní sběry pracovníků muzea pro sbírku 
Muzea Cheb (noK 12/2013 – 14/2013) a vícenálezy (noK 15/2013).

Z akvizic pro Sbírku Muzea Cheb
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II. SBÍRKOVÝ FOND

2.1 RESTAUROVÁNÍ:

2.1.1  V roce 2013 proběhlo nákladem GAVu Cheb náročné restaurování pozdně gotické oltářní archy 
(inv. č. s 448). Restaurování provedl Pavel blattný. Archa byla zapůjčena do stálé expozice gotické 
plastiky GAVu Cheb.

2.1.2  V řádném termínu byla podána žádost o finanční dotaci vybavení depozitáře a stálých expozic 
MK ČR–iso-d pro rok 2014:

• depozitář podsbírky Militárií – 2. etapa
• celkové náklady: 169 000,– Kč
• dodavatel: ing. Zdeněk bláha, Vraný u slaného
• termín dokončení: 31.12. 2014
          

2.2 KONZERVACE:

V roce 2013 zůstalo pracoviště ochrany sbírek obsazeno personálně dušanem Vančurou. 
V průběhu roku bylo využíváno externí spolupráce s konzervátorkou Antonií Richterovou a Gábinou 
Vyskočilovou.

2.2.1 Konzervační zásahy byly před zahájením sezóny 2013 provedeny na sbírkových předmětech 
v expozici muzea a statku Milíkov. 

2.2.2 Konzervační a restaurátorské práce byla realizovány celkem na 50 vybraných předmětech. 

2.2.3    Ke konzervačním zásahům byly vyhotoveny konzervační listy 01/2013 – 46/2013.
                                                                                                       

2.3 CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ

V roce 2013 byly vyhotoveny nové lokační seznamy v elektronické podobě ke všem podsbírkám ulože-
ným v depozitáři.

2.4 DEPOZITÁRNÍ REŽIM SBÍRKY MUZEA CHEB

2.4.1 V centrálním depozitáři je průběžně monitorována teplota a relativní vlhkosti prostřednictvím  
elektronického systému měření klimatu. Ve zbylých expozičních a depozitárních prostorech dochází 
k měsíčnímu zaznamenávání teploty a relativní vlhkosti do depozitárních sešitů.

2.4.2 Pravidelné sledování depozitárního režimu centrálního depozitáře je v gesci konzervátora du-
šana Vančury: pravidelné měření, kontrola, zjišťování závad.                               
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III. SBÍRKOVÁ AGENDA, KATALOGIZACE A EVIDENCE SBÍREK

3.1 VEDENÍ SBÍRKOVÉ AGENDY

3.1.1 elektronická podoba agendy sbírky Muzea Cheb byla v roce 2013 vedena v muzeem užívané 
sQl databázi – sbírkový fond muzea Cheb. Vedle elektronické podoby je vedena ručně psaná Přírůst-
ková kniha, Kniha úbytků, jsou archivovány v tištěné podobě originály tzv. červených karet ke 2. stupni 
evidence sbírkových předmětů, smlouvy o zápůjčce předmětů ze sbírky Muzea Cheb, smlouvy o vý-
půjčce z jiných organizací a institucí, agenda nákupní a odpisové komise, poradního sboru ředitele 
muzea pro sbírkotvornou činnost.
       
3.1.2 Průběžně vedena agenda Ces.

3.1.3 V průběhu roku 2013 nahradila doposud užívané databázové programy Paradox a demus, elek-
tronická sQl databáze – sbírkový fond muzea Cheb. 

3.1.4    Zápůjčky předmětů ze sbírky Muzea Cheb v roce 2013:

smlouvy o zápůjčce předmětů ze sbírky muzea Cheb za rok 2013 jsou vedeny pod čísly 01/2013 – 15/2013.
                                                                                                              

smlouvy o zápůjčce ze sbírky muzea Cheb uzavřené v průběhu roku jako zápůjčky pro výstavní, studij-
ní, analytické či jiné účely byly vystaveny následujícím institucím:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad nisou, Městské muzeum ve Františkových lázních, egerland 
Museum v Markredwitz, Regionální muzeum v teplicích, Galerie 4 – galerie fotografie, Muzeum Kar-
lovy Vary, Galerie výtvarného umění v Chebu, Městské muzeum Mariánské lázně, národní muzeum, 
národní galerie v Praze, Ústav pro archeologii, das institut für urgeschichte und historische Archäo-
logie Wien.                    
 

Ze sbírkových fondů Muzea Cheb
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3.2 EVIDENCE A KATALOGIZACE

3.2.1  Sbírkový fond

současné dějiny sd 8794–9040 tj. 307 ks
nábytek nb 857 tj. 1 ks
sklo sK 459–461 tj. 3 ks
keramika–porcelán KP 2322 tj. 1 ks
zoologie Z 1099–2005 tj. 7 ks
botanika bo 2436–2450 tj. 15 ks

3.2.2  Nesbírkový fond

Zpracovávání a evidence digitální fotodokumentace: 14 500 digitalizátů.

3.2.3  Knihovna

evidence přírůstků: 300 ks – z toho 206Rl

Výpůjčky zaměstnanců a badatelů včetně MVs: 

• zaměstnanci: 563
• badatelé:  97
• MVs:  9

3.3 DIGITALIZACE A POČÍTAČOVÁ EVIDENCE SBÍREK A KNIHOVNY

3.3.1. Počítačová evidence

3.3.1.1 Převod staré systematické evidence sbírek 2. stupně na PC evidenci (Ms Word):

kovy:    1 800 inv. č.     VPP
textil:     2 556 inv. č.     VPP
současné dějiny:  2 400  inv. č.     VPP
sfragistika:   1 020  inv. č.     VPP
staré tisky:      210  inv. č.     VPP
sklo:       430    inv. č.     VPP
nábytek:      806    inv. č.     VPP
hospodářské nářadí:     730    inv. č.     VPP

3.3.1.2 Přepis staré systematické evidence do databáze sbírkový fond muzea Cheb:

textil:     350    inv. č.
obrazy:   850    inv. č.
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3.3.1.3 digitalizace sbírkového fondu muzea:

• 742 snímků (ho 1 – ho 146)
• 111 snímků (Rs 1 – Rs 38)

3.3.2  Rekatalogizace knihovního fondu:

• 72 knih

3.4 INVENTARIZACE SBÍRKOVÉHO FONDU

3.4.1 Řádné inventury

3.4.1.1 na základě příkazu ředitele Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje č. 4/2013 A ze dne 4. 3. 2013 
byla provedena řádná inventura podsbírky Hospodářské nářadí. 
inventarizační komise:

• Jiří brabec   předseda komise
• Alena Koudelková člen komise
• iva Votroubková  správce podsbírky

termín provedení: do 31. 12. 2013
Počet inventarizovaných kusů: 933 inv. č. 

3.4.2 Mimořádné inventury

3.4.2.1 na základě příkazu ředitele Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje č. 4/2013 ze dne 4. 3. 2013 
byla provedena předávací inventura podsbírky Numismatika. 
inventarizační komise:

• Zbyněk Černý  předseda komise
• Markéta Macků  člen komise, předávající správce
• Michaela bäumlová člen komise, přebírající správce

Uložení sbírkových předmětů v Centrálním depozitáři Muzea
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následně byla na základě ředitele Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje č. 7/2013 A ze dne 24. 5. 2013 
nařízena mimořádná inventura této posbírky.
inventarizační komise:

• Zbyněk Černý  předseda komise
• Michaela bäumlová člen komise
• Michal beránek  člen komise

termín provedení: do 30. 09. 2013, protokolární vypořádání do 31. 10. 2013
Počet inventarizovaných kusů: 18 216 inv. č.

3.4.2.2 na základě příkazu ředitele Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje č. 3/2013 ze dne 4. 3. 2013 
byla provedena předávací inventura podsbírky Archeologie. 
inventarizační komise:

• Zbyněk Černý  předseda komise
• Markéta Macků  člen komise, předávající správce
• Michal beránek  člen komise, přebírající správce
 
termín provedení: do 31. 3. 2013
Počet inventarizovaných kusů: 7 065 inv. č.

3.4.2.3 na základě příkazu ředitele Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje č. 6/2013  ze dne 27. 3. 2013 
byla provedena mimořádná inventura dlouhodobých zápůjček z podsbírky Sochy. 
inventarizační komise:

• Michaela bäumlová předseda komise
• Zbyněk Černý  člen komise
• iva Votroubková  člen komise
  
termín provedení: do 27. 3. 2013
Počet inventarizovaných kusů: 19 inv. č.

3.5 ZMĚNY SPRÁVCů PODSBÍREK:

3.5.1 na základě příkazu ředitele Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje č. 3/2013 ze dne 4. 3. 2013 
byla protokolárně k 31. 3. 2013 předána podsbírka Archeologie novému správci Michalu beránkovi. 

na základě příkazu ředitele Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje č. 4/2013 ze dne 4. 3. 2013 byla pro-
tokolárně k 31. 3. 2013 předána podsbírka numismatika novému správci Michaele bäumlové.

Při převzetí podsbírek byla provedena jejich kontrola a následně předána veškerá úřední agenda k uve-
deným podsbírkám.
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IV. ODBORNÁ ČINNOST MUZEA

Odborná činnost a akce muzea pro veřejnost
byly v roce 2013 zajišťovány s finanční grantovou podporou:

MK ČR:
1. lidová kultura–tlK–dokumentace a identifikace tradičních jevů lidové kultury.

Město Cheb:
2. Přednáškový cyklus Z Chebu křížem krážem
3. Velikonoční jarmark v muzeu
4. Knihobraní 2013 – Mít tak křídla

Dotace Karlovarského kraje:
5. Archeologické výzkumy

4.1.  ARCHEOLOGICKÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Michal Beránek

V roce 2013 zajišťovali archeologickou činnost muzea Mgr. Markéta Macků a Mgr. Michal beránek. 
Kurátorem archeologické podsbírky Muzea Cheb a správcem dokumentačního archivu byla Markéta 
Macků, následně Michal beránek.

4.1.1 Archeologické dohledy a výzkumy:

4.1.1.1    V roce 2013 proběhly následující terénní archeologické výzkumy včetně vyhotovení nálezových 
zpráv (výběr):

• Cheb – hradní dvůr, ústřední vytápění – teplovodní přípojka
• Chebský hrad, Štaufský sloup
• ul. dlouhá, hydroizolace domu čp. 13
• ul. dobrovského, výstavba plotu s podezdívkou
• Vstupní hala Městského úřadu
• libavské Údolí – hradiště Kolová, předstihový výzkum
• Milíkov – hydroizolace kostela a venkovní kabelové vedení nn
• opatov – předstihový výzkum 
• salajna – dům čp. 12, obnova kolny
• havarijní sesuv silnice iii/2111
• starý Rybník – hrad, sanace spadlého zdiva
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4.1.1.2 V roce 2013 proběhly následující terénní dohledy včetně vyhotovení nálezových zpráv (výběr):

• Aš – háj – rozhledna, venkovní vedení knn
• Františkovy lázně – ul. Pod lipami, knn, vedení Vn
• Cheb – Chebský hrad, vodovodní a el. přípojka
• ul. nad řekou, artefakt Kružítko, dětské hřiště – vodní prvky, vystřelovací lavička
• Růžový kopeček, rekonstrukce kašny
• ul. Školní, podzemní kontejnery a kabel nn
• ul. Wolkerova, vodovod, plynovod a výstavba areálových komunikací v areálu bývalých jatek
• lázně Kynžvart – ul. lázeňská a 5. května, přípojka knn, ul. Příčná, inženýrské sítě
• Mariánské lázně – ul. hlavní, elektrická přípojka knn
• ul. Jiráskova, vodovodní přípojka čp. 651
• ul. Ruská, oddrenážování budovy gymnázia
• Školní nám., optické připojení
• salajna – dům čp. 13, hydroizolace chlévního traktu
• stará Voda – přeložka oÚ, kabel nn
• Velká hleďsebe – Klimentov, výměna sloupů vysokého napětí
       
4.1.2 Rukopisy:

• spoluautorský podíl na rukopisu: beránek, M. – taibl, P. – hasilová, P. – hasil, J.: Valová poloha 
„betlém“,  k. ú. Klášter teplá, okr. Cheb: revize stávajícího poznání.

                                                                                                           
4.1.3 Recenze, posudky:

• Redakční recenze pro sborník Krajského muzea Karlovarského kraje 21 (2013):
Zeman, l.: hrázděné stavby jako specifická architektura českého pohraničí.

4.1.4  Přednášková činnost viz odst. 5.3.4.

Archeologické výzkumy a nálezy



Výroční zpráVa Muzea Cheb za rok 2013

18

4.2.  PRACOVIŠTĚ SPOLEČENSKOVĚDNÍCH OBORů

V oblasti společenskovědní plnili pracovníci odborného oddělení úkoly plynoucí z dlouhodobého plánu 
odborné činnosti a z plánu práce odborného oddělení na rok 2013.

Mgr. Michaela Bäumlová

4.2.1.1 Provedení fyzické inventury podsbírky numismatika. 

4.2.1.2  Příprava depozitáře Militárií a numismatiky na montáž úložného systému pro podsbírku Militárie. 

4.2.1.3 Publikační činnost:

• Michaela bäumlová, Knihovny tří diecézních kněží na sklonku středověku. in: boldan, Kamil – Marek, 
Jindřich (ed.), libri catenati egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku 
a raném novověku, s. 33–84. Praha 2013.

 
• Michaela bäumlová, Případ neuvěřitelný, jakož i po staletí neslýchaný. Vražda spáchaná v tepelském 

klášteře roku 1503. sborník Muzea Karlovarského kraje 21 (2013), s. 19–28.

4.2.2.4 Výstavní činnost:

• Kurátor výstavy Kabinet kuriosit aneb Rarity ze sbírek Muzea Cheb, MCh.

4.2.1.5 sborník Krajského muzea Karlovarského kraje 21 (2013):

• Členka redakční rady. Recenze a revize rukopisů (4 články).

4.2.1.6 Recenze, posudky:

• studie o rukopisech, příspěvek Kamila boldana „Písař a tiskař Martin z tišnova“, vyžádáno AV ČR.

Ze sbírkového fondu Numismatika, z výstavního projektu „Kabinet Kuriozit...“
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4.2.1.7 Překladatelské a korektorské práce.

4.2.2.8 Přednášková činnost viz odst. 5.3.4.

4.2.2.9 Průvodcovská činnost – 7 exkurzí.

Mgr. Zbyněk Černý

4.2.2.1 Publikační činnost:

• dokončení rukopisu a vydání publikace eliáš dollhopf. barokní malíř západních Čech. 
sokolov 2013, 144 s. 

• Příprava rukopisu a vydání publikace: Zbyněk Černý – Marcel Fišer, umění v Chebu. umění ve veřejném 
prostoru. sv. ii, Klatovy 2013, 131 s.

4.2.2.2 Výstavní činnost:

• Kurátor výstavy Merkur. svět legendární stavebnice. Výstava ze sbírky Jiřího Mládka, MCh.
• spolukurátor výstavy umění v Chebu. umění ve veřejném prostoru, GAVu Cheb.
• spolukurátor výstavy Kabinet kuriosit aneb Rarity ze sbírek Muzea Cheb, MCh.

4.2.2.3 sborník muzea Karlovarského kraje 21 (2013):

• Vedení redakční rady, organizace recenzního řízení, editace a korektury společenskovědních článků
• Recenze rukopisů (3 články).

4.2.2.4 Administrování žádost žádosti o finanční dotaci MK ČR – iso-d pro rok 2014 na  vybavení depozitáře 
Militárií – 2. etapa. Celkové náklady: 192 000,– Kč.

4.2.2.5 Výroční zpráva Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje 2012.

4.2.2.6 Přednášková činnost viz odst. 5.3.4.

Eliáš Dollhopf (olej na plátně, detail), z vernisáže výstavy „Merkur...“
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Mgr. Alena Koudelková

4.2.3.1 Výstavní činnost:

• Kurátorka putovní výstavy loutky z depozitáře Muzea Cheb:
Království za oponou v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad nisou. termín: 25. 1.– 3. 5. 2013.
loutky z depozitáře Muzea Cheb v Muzeu v nejdku. termín: 6. 6.– 15. 9. 2013.

4.2.3.2  Práce výkonného redaktora:

• sborník muzea Karlovarského kraje 21 (2013):
Komunikace s přispěvateli, shromažďování příspěvků, koordinace recenzního řízení, úprava od-
borných příspěvků dle redakčních pravidel, přípravy k tisku, rozesílání autorských výtisků.  

• Výroční zpráva Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje 2013:
Práce s textem, korektury, výběr fotografií.

4.2.3.3 Vedení agendy ke sbírkotvorné a evidenční činnosti Muzea Cheb:

• Přírůstková kniha, kniha zápůjček, Ces.  

4.2.3.4 Fotodokumentace činnosti Muzea Cheb.

PhDr. Iva Votroubková

4.2.4.1 Pověřené regionální pracoviště pro tradiční a lidovou kulturu:

a) Projekt dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic v Karlovarském kraji – 3. etapa.

MK ČR poskytlo pracovišti tlK neinvestiční dotaci ve výši 20 000,– Kč.  Úkolem dokumentace je získat 
základní fotomateriál, případně další dokumentační materiál k tématu recepce lidových tradic a zvy-
ků v městech a obcích. tento materiál pak popsat a následně zaevidovat v budované dokumentační 

Z výstavního projektu: „Loutky z depozitáře Muzea Cheb“, Tradiční lidová kultura na Chebsku
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databance zřízené v rámci pracoviště tlK. Pro rok 2013 byl sběr dat prováděn v následujících obcích 
Karlovarského kraje:

okres Cheb:  Cheb (mimo akce pořádané Muzeem Cheb)
   tři sekery
   Velká hleďsebe

okres Karlovy Vary:  nejdek
   teplá

okres sokolov: březová
   dasnice
   Jindřichovice
   těšovice

b) součástí dokumentace pro pracoviště tlK byla opět dokumentace z akcí jako masopust, velikonoč-
ní jarmark a adventní trh v Chebu, jejichž pořadatelem je Muzeum Cheb a organizátorem a realizáto-
rem regionální pracoviště tlK působící v rámci muzea.

c) Pro jednání rady kraje byly zpracovány a 20. října 2013 radou odsouhlaseny následující materiály:

• Metodický pokyn pro vedení krajského seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury 
v Karlovarském kraji

• návrhový a evidenční list k zápisu do krajského seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kul-
tury v Karlovarském kraji

d) Podnět pro jednání Rady Karlovarského kraje k udělování ocenění „Mistr tradiční rukodělné výroby 
Karlovarského kraje“, který bude projednán v roce 2014.

4.2.4.2 Zpracování žádosti o grant na město Cheb – 2014:
• název projektu: Velikonoční jarmark v muzeu 2014. Požadovaná dotace ve výši: 20 000,– Kč.

• MK ČR – oRnK – pro pracoviště tlK. Požadovaná dotace ve výši: 20 000,– Kč.

Z masopustních oslav 2013, Adventní pečení v Muzeu Cheb
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4.2.4.3 Výstavní činnost:

• Kurátorka výstavy Kočárky a dítě
(Výstava ze sbírky Miloslavy Šormové a ze sbírky Muzea Cheb), MCh.

• spolukurátorka výstavy Český banát 1978–1982
fotografie stanislava Špouly, křížová chodba Františkánského kláštera, Město Cheb. 

4.2.4.4 Chebský statek – Milíkov čp.18

• spolu s konzervátory základní očištění předmětů před zahájením sezóny a uspořádání vnitřní insta-
lace statku před zahájením sezóny (duben 2013).

4.2.4.5 Akce pro veřejnost:

• Příprava, organizace a realizace projektu Chebský Masoupust (9. ročník).
termín realizace: 2. 2. 2013. návštěvnost: 1 370 osob.

• Příprava, organizace a realizace projektu Velikonoční jarmark v muzeu.
termín realizace: 23. 3. 2013. návštěvnost: 4 711 osob.

• Příprava, organizace a realizace projektu Advent v muzeu (14. ročník).
termín realizace: 30. 11. 2013. návštěvnost: 3 105 osob.

4.2.4.6 Vedení a správa agendy sbírky Muzea Cheb.

4.2.4.7 Průvodcovská činnost – 5 exkurzí. 

4.2.4.8 Přednášková činnost viz odst. 5.3.4.

Mgr. Markéta Plevná Šalátová

4.2.5.1 Akce pro veřejnost:

• Příprava a realizace noc s Andersenem. termín: 5. – 6. dubna 2013. návštěvnost: 21 dětí. 
• Příprava a realizace 13. ročníku Knihobraní 2013 – téma: Mít tak křídla. termín: 5. 10. 2013. návštěv-

nost: 198 osob.

4.2.5.2 Průběžná bibliografie z regionálního tisku.

4.2.5.3 Průběžná rekatalogizace periodik a zápis článků v nové verzi programu KP-win.

4.2.5.4 Verifikace stavu periodik v muzejní knihovně pro referenční centrum nK ČR.

4.2.5.5 heuristika a studium materiálů k vlastivědě a meziválečnému období na Chebsku.
  
4.2.5.6  databanka digitalismů: správa a zpracovávání fotografií z let 2002–2013. Celkem roztříděno  
a popsáno 14 500 digitalizátů.

4.2.5.7 K 31. 1. 2013 byla ukončena inventura knihovního fondu Muzea Cheb. 
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Mgr. Milena Pečárková

4.2.6.1 doprovodné programy k akcím – pomoc při obsahové přípravě a realizaci:

• Masopuste, Masopuste                                                                                                                                    
• Velikonoční jarmark v muzeu                                                                                                                             
• Knihobraní 
• Advent v muzeu

4.2.6.2 doprovodné edukační programy k probíhajícím výstavám:
• text k omalovánkám na tahu (Ptáci se vracejí).

4.2.6.3 soutěže pro školní kolektivy:

obsahová a organizační příprava, instalace a vyhlášení výsledků:                                               
• Jarní výtvarná soutěž sluníčko, sluníčko, popojdi maličko...
• soutěž k výstavě MeRKuR: Kdo šroubuje, nezlobí.
• Fotografická soutěž k výstavě Ptáci se vracejí: Vyfoť opeřence.
• Vánoční výtvarná soutěž Mít tak křídla.

4.2.6.4  noc s Andersenem – příprava a organizace akce.

4.2.6.5 Muzejní noc 2013
• historické kočárky aneb pojďte si hrát do muzea – obsahová a organizační příprava – sestavení 

kompletního programu, zajištění průběhu, podíl na propagaci.

4.2.6.6 Jarní výtvarný tábor v muzeu
• Příprava a realizace 2. ročníku jarního prázdninového tábora „tak trochu jarní tábor“.
            
4.2.6.7  letní výtvarný tábor v muzeu
• Příprava a realizace 2 běhů 9. ročníku letní výtvarné dílny v muzeu.
                                                                      
4.2.6.8  Celkem se zúčastnilo edukačních programů 3 523 osob.

Muzejní pedagogika, Letní výtvarná dílna (Muzejní tábor)
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4.3.  DIGITALIZACE, SPRÁVA POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A INTERNETOVÉHO PROSTORU

Jan Bittl

4.3.1 správa internetového prostoru a digitalizovaných prezentací Muzea Cheb.

4.3.2 Pravidelná aktualizace internetových stránek Muzea Cheb.

4.3.3 správa interní databáze pro digitalizaci sbírkových fondů a sbírkovou agendu muzea.

4.3.4 Kompozice virtuálních expozičních celků a prezentačních projektů.

4.3.5 správa a údržba počítačové sítě.

4.3.6 instalace a reinstalace PC stanic a serverů.

4.3.7 tvorba a údržba softwarového a hardwarového zázemí organizace.

4.3.8 Péče o posílení a rozvoj počítačové gramotnosti.

4.3.9 inventarizace počítačové techniky organizace.

4.3.10 technická spolupráce na realizaci odborných projektů muzea.

4.3.11 Kurátorské aktivity spojené se správou sbírkového fondu Cín.

4.3.12 terénní fotodokumentace.

4.4.  PŘÍRODOVĚDNÉ PRACOVIŠTĚ

RNDr. Jiří Brabec

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

spolupráce s univerzitou Jana evangelisty Purkyně v Ústí nad labem a technische iniversität dresden 
na realizaci přeshraničního projektu Cíl 3 Česko-sasko „Projekt na zachování populací vzácných rostlin 
bezlesého prostředí v Čechách a sasku“.

• zpracování výskytů cílových druhů v Karlovarském kraji pro publikaci
• zpracování dílčích textů k 5 druhům do připravované české a německé publikace; korektury sazby

4.4.2 Příroda sooské pánve

V roce 2013 pokračovaly práce na projektu pracovně nazvaném „Příroda sooské pánve“. tento projekt 
zahrnující výstupy z několika přírodovědných oborů by měl být zakončen populárně naučnou publika-
cí. snahou je, aby většina nových přírodovědných průzkumů soosu vyšla ve sborníku muzea Karlovar-
ského kraje

• botanický průzkum území (předpokládané ukončení 2014), domluva dalších průzkumů, publikace 
dílčích průzkumů ve sborníku muzea
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4.4.3 Projekt „Ptáci se vracejí! ...k poctě Františka lagarde“

V roce 2013 byl projekt kompletně realizován ve spolupráci se 4. Zo ČsoP Cheb. Projekt zahrnoval 
následující akce:

• fotografická soutěž a výstava soutěžních prací „Vyfoť opeřence“ (brabec, Pečárková, Koudelková 
za Muzeum Cheb; licková, Jäger za 4. Zo ČsoP Cheb)

• vydání omalovánkového komiksu o životě čápů bílých „na tahu“, sloužil též jako pracovní listy pro 
MŠ a 1. stupeň ZŠ, autoři a garanti: Pečárková, brabec, Jäger)

• pracovní listy pro 2. a 3. stupeň (brabec, Pečárková)
• publikace „Ptactvo Chebska“ (editor brabec, hlavní autor Jäger)
• dvě doprovodné ornitologické přednášky (organizace brabec, Jäger)
• výstava „Ptáci se vracejí... k poctě Františka lagarde“ (kurátor: brabec; autoři: brabec a Jäger)
• dvě komentované prohlídky výstavy (Jäger, brabec)
• vedené prohlídky pro školy (57× Pečárková, 5× brabec)
• spolupráci na získávání finančních prostředků se 4. Zo ČsoP Cheb

4.4.4 Projekt Gentianella – hořeček

Zahrnuje monitoring čtyř taxonů rodu hořeček v ČR a odborné konzultace k nastavení záchranného 
programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica).

• terénní práce na taxonech rodu hořeček – Gentianella (lokality hybridogenní populací rodu Gen-
tianella v Krušných horách; lokality Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana v Karlovarském kraji; 
lokality Gentianella baltica, G. praecox subsp. bohemica a G. amarella v ČR);

• zpracování podkladů pro plány péče o vybrané lokality Gentianella praecox subsp. bohemica v již-
ních Čechách (5 lokalit);

• zpracování terénních dat z průzkumů lokalit Gentianella sp. div. v ČR a koordinace prací s kolegy 
z Rakouska a bavorska.

4.4.5 Projekt spiranthes spiralis – švihlík krutiklas

Zahrnuje organizaci a koordinaci studia populace švihlíku krutiklasu (spiranthes spiralis) na lokalitě 
Pastviště u Fínů.

• terénní práce na projektu spiranthes spiralis ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, Jiho-
českou univerzitou v Českých budějovicích a Zo ČsoP silvatica.

4.4.6 Projekt „Květena Kačáku“

spolupráce na grantu VaV MK ČR „Roubalův herbář a kartotéka flóry Kladenska jako podklad historic-
kých změn květeny regionu“; společně se sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně (Mgr. lukáš 
Krinke), botanickým oddělením národního muzea v Praze (Mgr. otakar Šída) a herbářem univerzity 
Karlovy v Praze (Mgr. Michal Štefánek).

• vydání rozsáhlého článku Květena středního Kačáku.
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4.4.7 terénní průzkumy mimo projekty:

• botanické terénní akce a sběrné cesty v regionu (Ašsko, Františkolázeňsko, oblast tří seker, západ-
ní část slavkovského lesa).

4.4.8 determinace, popis přírodnin a zpracovávání terénních dat mimo projekty:

• Přepis dat a floristických zápisů z terénních exkurzí (Ašsko, Františkolázeňsko, slavkovský les, bíli-
chovsko, labské pískovce, Kačák).

• schedování (lokalizace) a determinace sběrů (přír. č. 10/11, 04/12, 03/13) z let 2011 až 2013.

4.4.9 Práce na rukopisech, přednáškách, výstavách a publikacích mimo projekty:

• Zpracování a publikace popularizačního seriálu článků nazvaného „hoře, hořce, hořečky“ pro ča-
sopis Živa

• Úpravy a korektury kapitol k druhům rodu hořeček do Červené knihy jižní části Čech.
• Poznámky výskytu hořečků v oblasti Jeseníků a ekologii druhů rodu Gentianella v ČR, pro publikaci 

Chráněné a ohrožené rostliny ChKo Jeseníky.
• Fotografie pro publikaci l. hroudy Rostliny luk a pastvin.

4.4.10 sborník Krajského muzea Karlovarského kraje č. 21 (2013)

• organizace recenzního řízení, editace a korektury přírodovědných statí (3 články, 1 knižní recenze, 
zadní předsádka).

• Recenze rukopisu (2 články).

4.4.11 Práce na posudcích, zprávách, grant. návrzích, recenzích, odborných přednáškách apod. mimo
projekty:

• Vyžádané recenze pro přírodovědné časopisy a sborníky: erica (1 článek), sborník Jihočeského mu-
zea České budějovice (1 článek).

• Posudek 5 prací krajského kola soČ, obor ekologie.
• Posudek bakalářské práce České zemědělské univerzity v Praze.
• Redakční recenze 10 příspěvků do časopisu Zprávy České botanické společnosti.

„Ptáci se vracejí“... nejrozsáhlejší výstavní projekt roku 2013
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4.5.  ODBORNÉ KOMISE A RADY

Odborní pracovníci v roce 2013 byly členy následujících odborných komisí a rad:

Jiří Brabec:

• hlavní výbor České botanické společnosti    
• Knihovní komise České botanické společnosti      
• hodnotící komise, oblastní kolo biologické olympiády, kategorie A, slaný 5. 4. a 12. 4. 2013
• hodnotící komise krajského kola soČ, Gymnázium Cheb, 17. 4. 2013
• Rada husitského muzea v táboře       
• Rada Muzea Českého lesa v tachově
• Rada herbáře univerzity Karlovy v Praze      
• Pracovní komise MŽP pro zvláště chráněné druhy rostlin    

Zbyněk Černý:

• Komise pro prohlašování věcí za kulturní památky nPÚ ÚoP v lokti

Michal Beránek:

• Karlovarská archeologická komise (KVAK)

Iva Votroubková:

• Komise regionálních pracovišť tlK při MK ČR    
• národní rada tlK       

Muzeum Cheb mělo v roce 2013 zastoupení v následujících oborových komisích a v senátu AMG:

Jiří Brabec:

• botanická komise AMG
• senát AMG (do 21. 5. 2013)

Zbyněk Černý:

• Komise dějin umění AMG

Dušan Vančura:

• Komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů AMG

Iva Votroubková

• etnologická komise AMG

V průběhu roku 2013 zajišťovali odborní pracovníci muzea podle aktuální potřeby výpomoc a střídání 
služeb v expozici muzea. 
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V. PREZENTAČNÍ ČINNOST MUZEA

5.1.  VÝSTAVNÍ A EXPOZIČNÍ ČINNOST

5.1.1 STÁLÁ EXPOZICE MUZEA:

expozice muzea otevřena od 1. 3. 2013
statek Milíkov: květen – září 2013, otevírací doba: so, ne, svátky

5.1.2 VLASTNÍ AUTORSKÉ VÝSTAVY:

5.1.2.1 Ptáci se vracejí

otevření:   12. 9. 2013  
termín trvání:   13. 9. – 24. 11. 2013
autoři:    Jiří brabec, dětmar Jäger
kurátor výstavy:  Jiří brabec
instalace výstavy:  Vančura, Vedral, bártko, Jelínek, Jäger, Pečárková, Kupcová, brabec

vernisáž:
   
• program:    Komorní lázeňský orchestřík dr. Pěnkavy
• úvodní slovo:   Roman Procházka, Martin lagarde, Gabriela licková, Jiří brabec
• návštěvnost:    197 osob

5.1.2.2 Kabinet kuriosit aneb Rarity ze sbírek Muzea Cheb

otevření:   5. 12. 2013  
termín trvání:   6. 12. 2013. – 13. 4. 2014
autor:    Michaela bäumlová, Zbyněk Černý
kurátor výstavy:  Michaela bäumlová
instalace výstavy:  bäumlová, Černý, bártko, Vedral

vernisáž:
   
• program:   Jana sahánková, hana strnadová
• úvodní slovo:   Zbyněk Černý
• návštěvnost:    52 osob



Výroční zpráVa Muzea Cheb za rok 2013

29

PŘEVZATÉ VÝSTAVY:

5.1.3.1 Merkur. Svět legendární stavebnice (Výstava ze sbírky Jiřího Mládka)

otevření:   28. 2. 2013
termín trvání:   1. 3. – 12. 5. 2013
autor:    Jiří Mládek
kurátor výstavy:  Zbyněk Černý
instalace výstavy:  Černý, bártko, Vedral

vernisáž:

• program:   Komorní lázeňský orchestřík dr. Pěnkavy
• úvodní slovo:   Roman Procházka, Jiří Mládek
• návštěvnost:    100 osob

 
5.1.3.2 Kočárky a dítě (Výstava ze sbírky Miloslavy Šormové a ze Sbírky Muzea Cheb)

otevření:   23. 5. 2013
termín trvání:   24. 5. – 1. 9. 2013
autor:    Miloslava Šormová, Muzeum Cheb
kurátor výstavy:  iva Votroubková
instalace výstavy:  Votroubková, Šormová, bártko, Vedral, Vančura

vernisáž:

• program:   Pavel Marek – Případ s dítětem (K. Čapek)
• úvodní slovo:   Miloslava Šormová, Roman Procházka
• návštěvnost:    50 osob

Z vernisáží výstav: „Kabinet kuriozit...“, Kočárky a dítě...“
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5.2.  PUBLIKAČNÍ ČINNOST

PUBLIKACE MUZEA CHEB:

5.2.1.1 Výroční zpráva Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje za rok 2012:

výkonná redakce:   Alena Koudelková, Jan bittl
text:                                                    Zbyněk Černý, Jana Kacetlová, Zuzana Zoulová                  
grafická úprava:    Muzeum Cheb
vydavatel:    Muzeum Cheb, 2013

5.2.1.2 Sborník muzea Karlovarského kraje 21 (2013):

redakce:    Zbyněk Černý, Alena Koudelková, Jiří brabec, lukáš smola
grafická úprava:   eva Rundová
tisk:     hP PRint, s.r.o., Cheb
vydavatel:    Muzeum Cheb, 2013
náklad:    300 výtisků

Redakční rada Sborníku muzea Karlovarského kraje pracovala v roce 2013 ve složení:

vedoucí redaktor: Mgr. Zbyněk Černý
výkonný redaktor: Mgr. Alena Koudelková, bc. lukáš smola
členové redakční rady: Mgr. Michaela bäumlová, Rndr. Jiří brabec, Mgr. Karel halla, Mgr. Jan Matějů, 
Mgr. Jan nedvěd, ing. Roman Procházka, ing. Michael Rund.

Z publikační činnosti muzea: Sborník Muzea Karlovarského kraje, Ptactvo Chebska
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5.2.1.3 Zbyněk Černý, Eliáš Dollhopf. Barokní malíř západních Čech. Sokolov 2013, 144 s.

grafická úprava: Vladimír Prokop a Josef Veřtat
tisk:    AZus březová, s. r. o.
vydavatel:  Muzeum Cheb ve spolupráci s Vladimírem Prokopem a lukášem smolou
náklad:  500 výtisků

5.2.1.4 Jiří Brabec [ed.], Ptactvo Chebska. Cheb 2013, 144 s.

grafická úprava: eva Rundová
tisk:   hb PRint, s.r.o., Cheb
vydavatel:  4. Zo ČsoP Cheb ve spolupráci s Muzeem Cheb
náklad:  1000 výtisků

5.2.1.5 Milena et Martin Pečárkovi , Matěj et Jiří Brabcovi, Na tahu.
Omalovánkový komiks. Cheb 2013, 12 s.

kresba: Mirek Vostrý
tisk:  hb PRint, s.r.o., Cheb
vydavatel: 4. Zo ČsoP Cheb ve spolupráci s Muzeem Cheb
náklad: 5000 výtisků

5.2.2 PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKů MUZEA:

5.2.2.1 Michaela Bäumlová

• Michaela bäumlová, Případ neuvěřitelný, jakož i po staletí neslýchaný. Vražda spáchaná v tepel-
ském klášteře roku 1503. sborník muzea Karlovarského kraje 21 (2013), s. 19–28.

5.2.2.2 Jiří Brabec

a)   Původní publikace:

• brabec J., Krinke l., Šída o. et Štefánek M. (2012) [2013]: Květena středního Kačáku. – Muzeum a 
současnost, řada přírodovědná, Roztoky, 27: 27–329.

• brabec J. (2013): hoře, hořce, hořečky i. hořečky v České republice dříve a dnes. – Živa 2013/2: 
58–61.

• brabec J. et lampei bucharová A. (2013): hoře, hořce, hořečky ii. Přežije v Čechách hořeček český? 
– Živa 2013/4: 154–156.

• brabec J. (2013): hoře, hořce, hořečky iii. hořeček drsný sturmův – němá oběť odsunu. – Živa 
2013/5: 206–2009.

• brabec J. [ed.] (2013): Ptactvo Chebska. – 4. Zo ČsoP Cheb a Muzeum Cheb, 144 p.
• brabec J. et Rojík P. (2013): Přírodní poměry Chebska. – in. brabec J. [ed.], Ptactvo Chebska. 4. Zo 

ČsoP Cheb a Muzeum Cheb, p. 7–22.
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• Pečárková M. et Pečárka M., brabec M. et brabec J. (2013): na tahu. omalovánkový komiks. – 4. Zo 
ČsoP Cheb a Muzeum Cheb, Cheb, 12 p.

• Müller F., brabec J. et tájek P. (2013): Carex pulicaris. – in: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rost-
liny Krušných hor – situace v Čechách a sasku, CdsM.cz, Ústí nad labem, p. 29–42.

• Walczak C., ondráček Č. et brabec J. (2013): dianthus sylvaticus. – in: Müller F. et Kubát K. [eds], 
Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a sasku, CdsM.cz, Ústí nad labem, p. 59–74.

• Richter F., Kubát K. et brabec J. (2013): eriophorum latifolium. – in: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzác-
né rostliny Krušných hor – situace v Čechách a sasku, CdsM.cz, Ústí nad labem, p. 75–84.

• brabec J. et Richter F. (2013): Gentianella amarella. – in: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostliny 
Krušných hor – situace v Čechách a sasku, CdsM.cz, Ústí nad labem, p. 85–96.

• Richter F. et brabec J. (2013): Gentianella germanica. – in: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostli-
ny Krušných hor – situace v Čechách a sasku, CdsM.cz, Ústí nad labem, p. 97–104.

• brabec J. et Richter F. (2013): Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana. – in: Müller F. et Kubát 
K. [eds], Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a sasku, CdsM.cz, Ústí nad labem, p. 
113–124.

• brabec J. et Richter F. (2013): Pedicularis palustris. – in: Müller F. et Kubát K. [eds], Vzácné rostliny 
Krušných hor – situace v Čechách a sasku, CdsM.cz, Ústí nad labem, p. 177–188.

• Kirschnerová l. et brabec J. (2013): Gentianella amarella (l.) börner subsp. amarella – hořeček na-
hořklý pravý. – in: lepší P., lepší M., boublík K., Štech M. & hans V. [eds], Červená kniha květeny 
jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých budějovicích, p. 208.

• Kirschnerová l. et brabec J. (2013): Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (A. Kern. & Jos. Kern.) 
holub – hořeček drsný sturmův. – in: lepší P., lepší M., boublík K., Štech M. & hans V. [eds], Červe-
ná kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých budějovicích, p. 209.

• Kirschnerová l. et brabec J. (2013): Gentianella praecox subsp. bohemica (skalický) holub – hoře-
ček mnohotvarý český, h. český. – in: lepší P., lepší M., boublík K., Štech M. & hans V. [eds], Červe-
ná kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých budějovicích, p. 210–211.

• Kirschnerová l. et brabec J. (2013): Gentianella praecox (A. Kern. & Jos. Kern.) e. Mayer subsp. 
praecox – hořeček mnohotvarý pravý, h. šumavský. – in: lepší P., lepší M., boublík K., Štech M. & 
hans V. [eds], Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých budějovicích, 
p. 211.

Poznámka: Všechny kapitoly v publikaci „Vzácné rostliny Krušných hor – situace v Čechách a sasku“ 
vyšly i v německé mutaci „Müller F. et Kubát K. [eds], seltene Pflanzen im erzgebirge – situation in 
böhmen und sachsen“.

b)   Krátká sdělení:

• brabec J. (2013): třtina a psinečky nejsou žádná legrace. – Věstník Asociace muzeí a galerií České 
republiky. 13/1: 16–17.

• Krinke l., Šída o., Štefánek M. et brabec J. (2012) [2013]: s Antonínem Roubalem za květenou Ka-
čáku. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky, 27: 3.

• ipser Z., Jersáková J., brabec J. et balounová Z. (2013): the effect of climatic factors on the popula-
tion dynamics of a critically endangered species spiranthes spiralis (orchidaceae). – 5th internatio-
nal orchid Workshop, orchid Population dynamics, 17–19 May 2013, Rende, italy. (poster).

• brabec J. (2013): Předmluva. – in. brabec J. [ed.], Ptactvo Chebska. 4. Zo ČsoP Cheb a Muzeum 
Cheb, p. 5.
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c) Rukopisné práce:

• brabec J. (2013): botanický inventarizační průzkum lokality bošice, náves (zrušené eVl bošice). – 
Ms. [depon in: krajský úřad Jihočeského kraje]

• brabec J. (2013): botanický inventarizační průzkum PP Čistá hora (eVl Čistá hora). – Ms., 53 p. [de-
pon in: krajský úřad Jihočeského kraje]

• brabec J. (2013): botanický inventarizační průzkum PP háje (eVl háje). – Ms. [depon in: krajský úřad 
Jihočeského kraje]

• brabec J. (2013): botanický inventarizační průzkum PP Úbislav (eVl Úbislav). – Ms., 64 p. [depon in: 
krajský úřad Jihočeského kraje]

• brabec J. (2013): Monitoring hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemi-
ca) v ČR (sezóna 2013) – Ms., 49 p. + 42 p. elektronická příloha. [depon in: ústřední pracoviště AoPK 
ČR, Praha]

• brabec J. (2013): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (Gentianella amarella) a ho-
řečku drsného (Gentianella obtusifolia). – Ms., 144 p. [Zprávy a materiály 2013, depon in: ÚVR ČsoP 
Praha a Muzeum Cheb]

• brabec J. et Abazid d. (2013): botanický inventarizační průzkum PP hroby (eVl hroby). – Ms., 53 p. 
[depon in: krajský úřad Jihočeského kraje]

5.2.2.2 Zbyněk Černý

• Zbyněk Černý – Marcel Fišer, umění v Chebu. umění ve veřejném prostoru. sv. ii, Klatovy 2013, 131 s.
• Zbyněk Černý, eliáš dollhopf. barokní malíř západních Čech. sokolov 2013, 144 s. 

5.2.3 Práce v redakčních radách mimo Muzeum Cheb:

Jiří Brabec:

• Zprávy České botanické společnosti  
• erica
• Journal of the national Museum (Prague), natural history series

Zbyněk Černý: Eliáš Dollhopf..., Zbyněk Černý - Marcel Fišer: Umění v Chebu...
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5.3.  PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

Přednáškový cyklus Z Chebu křížem krážem:
V roce 2013 se realizoval již 9. ročník přednáškového cyklu Z Chebu křížem krážem.

10. ledna 2013
Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.: Napříč Afrikou na stroji času
57 účastníků

24. ledna 2013
RNDr. Jiří Hejkal: Entomolog ve středních Apeninách
48 účastníků

14. února 2013
MUDr. Vít Zavadil: Chile 2012: flora, fauna, krajina, poměry 
71 účastníků

14. března 2013
Mgr. Přemysl Tájek, Mgr. Pavla Tájková a Ing. Jaromír Bartoš: 
Světově významné mokřady Slavkovského lesa
49 účastníků

Přednášky a akce mimo cyklus:

4. dubna 2013
Stanislav Kovařík: Yosemity, turistická destinace a geologicko-geografický fenomén
29 účastníků

17. října 2013
Ing. Petr Lumpe a Mgr. Markéta Ticháčková:
Jeřáb popelavý. Pozoruhodný rok pozoruhodného ptáka.
46 účastníků

Přednáškový cyklus: „Z Chebu křížem krážem 2013“...
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7. listopadu 2013
Vyhlášení soutěže Vyfoť opeřence!
77 účastníků

7. listopadu 2013
RNDr. František Pojer: Na tahu s černými čápy
48 účastníků

5.4.  EXKURZE A VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY

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 pod-
chycuje exkurze, ve kterých bylo Muzeum Cheb přímým organizátorem nebo spoluorganizátorem a na 
kterých se finančně podílelo:

Den Akce Účastníci

6. dubna 2013 Rndr. Milena Prokopová, Ph.d., Mgr. Zbyněk Černý a Rndr. Jiří brabec: Za 
bobry do hrozňatova s výletem na loretu

162 účastníků
2 vedoucí

20. dubna 2013 Jiří Mařík a Rndr. Jiří brabec: obojživelníci Chebska 60 účastníků
2 vedoucí

1. května 2013 ing. dětmar Jäger a Aleš Jelínek: Vítání ptačího zpěvu v Chebu 41 účastníků
2 vedoucí

7. května 2013 Rndr. Jiří brabec: odpoledne s kukačkami na Komorní hůrce 21 účastníků
1 vedoucí

25. května 2013 Rndr. Jan Matějů, Ph.d. a Rndr. Jiří brabec: Kde žije čolek hranatý? 7 účastníků 
2 vedoucí

25. května 2013 Petr Mudra: Za květenou dyleňského krasu 5 účastníků 
1 vedoucí

2. června 2013 Rndr. eva Martínková: Květena luk, mokřadů a rybníků v okolí libé 15 účastníků 
1 vedoucí

15. června 2013 Mgr. Přemysl tájek, Mgr. Pavla tájková a Rndr. Jiří brabec: Mokřadním rá-
jem tepelska, aneb za sirnými vývěry, motýly a vzácným všivcem

42 účastníků
3 vedoucí

26. června 2013 Mgr. Michala Kopečková: Perlorodka a hnědásek chrastavcový na lužním 
potoce

9 účastníků
1 vedoucí

10. srpna 2013 Mgr. Přemysl tájek a Mgr. Pavla tájková: Za popelivkou, plavuněmi a dávným 
řinčením zbraní do Kynžvartských hvozdů

44 účastníků
2 vedoucí

30. srpna 2013 netopýří noc na Kladské 300 účastníků

4. října 2013 Mykologický klub: Výstava hub v domě pro seniory v Chebu 300 účastníků

12. října 2013 Jiří Pošmura a Pavel syřiště: Poznávání podzimních hub – Zamykání lesa na 
Zelené hoře

31 účastníků 
2 vedoucí
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Odborné přednášky a exkurze provedené mimo MCH:

Přírodovědné přednášky a exkurze:  počet: 14  277 posluchačů
společenskovědní přednášky a exkurze:   počet: 5  258 posluchačů

Michaela Bäumlová

• tepelská knihovna ve druhé polovině 15. a na počátku 16. století. Příspěvek pro konferenci Knihtisk, 
zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské.
termín: 8. 11. 2013. 

Michal Beránek

• Archeologie Přemyslovských Čech, Zaniklá vesnice hol v Klánovickém lese, hradiště Kralovice. 
Přednáška v Muzeu v Újezdě nad lesy.
termín: 16. a 23. září 2013. návštěvnost: cca 200 osob.

Jiří Brabec

• Přírodověda v muzeu, exkurze v přírodovědném depozitáři (iV. oddělení družiny 4. ZŠ Cheb)
7. 2. 2013 (2 hod.). návštěvnost: 16 osob.

• obojživelníci kolem nás (6. třída, 4. ZŠ Cheb) 23. 4. 2013 (2 hod.). návštěvnost: 23 osob.
• Žábi, mloci, čolci... (Mateřská škola, Pastýřská, Cheb) 24. 4. 2013 (1,5 hod.).

návštěvnost: 18 osob.
• obojživelníci kolem nás (ZŠ Cheb, Kostelní náměstí) 24. 4. 2013 (0,75 hod.).

návštěvnost: 20 osob.
• obojživelníci Chebska (iV. oddělení družiny 4. ZŠ Cheb) 24. 4. 2013 (1,5 hod.).

návštěvnost: 19 osob.
• exkurze ekologického kroužku – populační biologie vzácných druhů, vstavač kukačka, Komorní 

hůrka u Chebu (svobodná chebská škola) 14. 5. 2013 (odpoledne). návštěvnost: 10 osob.

Jarní botanická exkurze, Přírodověda v muzeu...
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• exkurze biologického semináře na Komorní hůrce (Gymnázium Aš) 15. 5. 2013 (3 hod.).
návštěvnost: 28 osob.

• Vycházka do Poohří, Cheb (iV. oddělení družiny 4. ZŠ Cheb) 16. 5. 2013 (2,5 hod.).
návštěvnost: 19 osob.

• exkurze na Křivoklátsko pro botanickou komisi AMG ČR (vedení společně s ing. Václavem somo-
lem, Csc.) 23. 5. 2013 (celodenní). návštěvnost: 27 osob.

• exkurze na Vinařickou horu pro botanickou komisi AMG ČR 24. 5. 2013 (5 hod.).
návštěvnost: 19 osob.

• Příroda a historie Komorní hůrky a okolí (Gymnázium a soŠ Aš, kvinta) 5. 6. 2013 (5 hod.).
návštěvnost: 26 osob.

• exkurze bílichov 2013 – bílichovské údolí a bor u líského (Gymnázium Vbt slaný, terénní praxe) 
(společně s Mgr. M. Štefánkem, Mgr. l. Krinkem a Mgr. o. Šídou) 6. 6. 2013 (celodenní).
návštěvnost: 20 osob.

• exkurze bílichov 2013 – smradenské údolí a Cikánský dolík (Gymnázium Vbt slaný, terénní praxe) 
(společně s Mgr. M. Štefánkem, Mgr. l. Krinkem a J. hadincem) 7. 6. 2013 (celodenní).
návštěvnost: 13 osob.

• ekosystém les (4. třída, 4. ZŠ Cheb) 6. 12. 2013 (1 hod.). návštěvnost: 19 osob.

Zbyněk Černý

• umění v Chebu před rokem 1945. GAVu, termín: 18. 9. 2013. návštěvnost: 24 osob. 
• udělej si hada ohnivce. Život a dílo eliáše dollhopfa (1703–1773), malíře pozdního baroka. Městská 

knihovna v lokti, termín: 28. 11. 2013. návštěvnost: 19 osob.

Iva Votroubková

• „od adventu do tří králů“: lidové zvyky a tradice. dolní Žandov. termín: 5. 12. 2013.
návštěvnost: 15 osob.

Přednášky a exkurze (Zbyněk Černý, Jiří Brabec)...
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5.5.  PRůVODCOVSKÉ SLUŽBY

5.4.5.1 Průvodcovské služby v Muzeu Cheb

Zajišťování objednaných odborných průvodcovských služeb ze strany odborných pracovníků Muzeum 
Cheb: celkem 118 osob.

5.4.5.2 Průvodcovské služby mimo Muzeum Cheb

• Michal beránek
exkurze Milíkov – salajna, německá skupina. termín: 4. 9. 2013. Počet účastníků: 20.

• iva Votroubková
exkurze městem, seminář lékařů. termín: 29. 6. 2013. Počet účastníků: 20.

5.6.  POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

Edukativní programy pro školy:

Vzdělávací a kulturní program Počet akcí Počet účastníků
hurá na hrad 1 17
seznamujeme se s muzeem 3 66
dílna knihaře 4 85
dílna písaře 4 68
Valdštejn 5 75
Cechy, erby 3 53
tvořivá dílna 5 122
MeRKuR 49 888
Kočárky 2 34
Ptáci se vracejí 62 1 121
Kabinet kuriozit 3 65
Celkem 141 2 594
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5.5.2   Výtvarná výchova – senioři 
• Volnočasová aktivita pro seniory, 13 kurzů, počet účastníků: 128. 

5.5.3   Jarní výtvarná dílna v muzeu (Tak trochu jarní tábor). 2. ročník
• Příměstský prázdninový tábor pro děti. Počet realizací: 1 (18. 2. – 22. 2. 2013).

Celkový počet účastníků: 21 .

5.5.4   Noc s Andersenem – 5. 4. 2013 – 21 účastníků

 5.5.5   Letní výtvarná dílna v muzeu: 9. ročník
• Příměstský prázdninový tábor pro děti. Počet realizací: 2 (8. 7. – 12. 7., 5. 8. – 9. 8. 2013).

Celkový počet účastníků: 81. na závěr tábora uspořádáno divadelní představení. 210 osob.

5.5.6   Výtvarné dílny v rámci Krajinky
• Počet realizací 5, počet účastníků 155.

5.5.7   Výtvarné soutěže pro školy
• Jarní soutěž  – „sluníčko, sluníčko, popojdi maličko...“       
• soutěž k výstavě „MeRKuR“.
• Vánoční soutěž  „Mít tak křídla...“

hlasovalo celkem 3 827 osob.

5.5.8   Divadelní představení pro školy
• „Červená Karkulka“ – 5 představení, 313 návštěvníků.

5.5.9   Výtvarné dílny v průběhu muzejních akcí 
•  Velikonoční jarmark – 31. 3. 2013, Knihobraní – 5. 10. 2013, Advent – 30. 11. 2013.

5.5.10 Tvorba edukativních programů pro školy k výstavám
• MeRKuR
• Ptáci se vracejí, text k omalovánkám „na tahu“
• Kabinet kuriozit

Edukativní a doprovodné programy...
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5.7.  OSTATNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MUZEA

Muzejní programy pro širokou veřejnost:

5.6.1 Chebský Masopust 2013
• 9. masopustní průvod městem připravený společně s Městem Cheb a Západočeským divadlem v Chebu. 

termín: 19. 2. 2013. Počet účastníků: 1 370.
 

5.6.2 Velikonoční jarmark v muzeu 2013
• tradiční den otevřených dveří v muzeu spojený s bohatým programem pro veřejnost: velikonoční jar-

mark v prostorách muzejní expozice. termín: 23. 3. 2013. Počet účastníků:  4 711. Akce uskutečněna s 
finanční grantovou podporou Města Cheb.

5.5.3 Muzejní noc 2013
• letošní ročník Muzejní noci byl tématicky odvozen z probíhající výstavy Kočárky a dítě. Program: vý-

tvarné dílny, malování na obličej, prezentace střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb, 
slavnostní vyhlášení soutěže Kdo šroubuje, nezlobí, pohádka pro děti „KARKulKA“ v podání Radmily 
urbanové a Vlaďky Vítové. termín: 25. 5. 2013. Počet návštěvníků: 500. 

5.5.6  XIII. ročník Knihobraní – Mít tak křídla
• Xii. ročník Knihobraní prezentující návštěvníkům muzea regionální či tématicky zaměřenou literární pro-

dukci se v roce 2013 zaměřil na téma probíhající výstavy Ptáci na tahu. Program: komentovaná prohlídka 
výstavy Ptáci se vracejí, křeslo pro hosta – Michael Fokt, přednáška stanislav Wieser doupovské hory, 
výtvarné dopoledne s ilustrátorem Jiřím Fixlem, tučňákův výlet – loutkové divadlo – divadlo Krab, Čárání 
s etelou laňkovou atd. termín: 5. 10. 2013. Počet návštěvníků: 198. 

Knihobraní, Muzejní noc...
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5.5.7   Advent v muzeu
• 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 tra-
diční vánoční cukroví, malované perníky. doprovodný program: adventní hrátky s knihovnou, před-
vánoční setkání se seeMedia Cheb, Vánoce v muzejní herně, tvořivá vánoční dílna pro šikovné ruce, 
adventní zpívání s Koťaty, Čertí mejdan – kroužek sluníčko, Když se blíží Vánoce – dramatické odd. 
ZuŠ Cheb, Karkulky – podividlo AžažAš, Poslouchejte křesťané – kroužek sluníčko, Adventní koncert 
s vánoční pohádkou Zbyňka Malínského v podání vokálního kvintetu dAd, Velmi malého komorního 
orchestru Varvary divišové z Karlových Varů a jejich hostů. termín: 30. 11. 2013.
Počet návštěvníků: 3 105.

V součinnosti s Městem Cheb byla veřejnosti v roce 2013 nabídnuta možnost uzavírání sňatků 
ve Valdštejnské obrazárně muzea. Celkový počet: 3 svatby. Celkem: 230.

VI.  METODIKA A PORADENSTVÍ

Badatelské služby

badatelna muzea: 36 badatelských návštěv.

badatelské konzultace a vyřizování badatelských dotazů jednotlivými odbornými pracovníky muzea 
z oblasti regionální a obecné historie, archeologie, vlastivědy, přírodovědy, kronikářství, lidové kultury, 
architektury a umění etc. Prostřednictvím korespondence či badatelských návštěv vyřídili odborní pra-
covníci muzea 144 badatelských dotazů.

Pracovníci muzea poskytují rovněž badatelské služby prostřednictvím rubriky Muzejní poradna, kterou
nabízí internetové stránky Muzea Cheb. V rámci této služby vyřídili odborní pracovníci muzea 24 bada-
telských dotazů.

Muzejní Advent 2013, kulturní program ve Valdštejnské obrazárně...
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VII.  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.

    

VIII.  NÁVŠTĚVNOST MUZEA V ROCE 2013

návštěvnost Muzea Cheb v roce 2013:

MĚSÍC EXPOZICE MILÍKOV PŘEDNÁŠKY EDUKATIVNÍ 
PROGRAMY

EXKURZE 
PŘÍRODA CELKEM

leden  183    zavřeno  105     69    -  357    

unor  1 605    zavřeno  71     78    -  1 754    

březen  6 841    zavřeno  47     418    -  7 306    

duben  1 902    zavřeno  29     486     222     2 639    

květen  1 901    -  -       251     192     2 344    

červen  1 322    61  20     227     118     1 748    

červenec  1 059    30  -  128     -  1 217    

srpen  1 620    65  -       163     345     2 193    

září  1 018    11  307    -  1 336    

říjen  1 503    zavřeno  68     648     31     2 250    

listopad  3 887    zavřeno  47     653     -       4 587    

prosinec  2 580    zavřeno  95    -  2 675    

CELKEM OSOB 25421 167 387 3523 908 30406
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PROVOZNÍ ODDĚLENÍ
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I. ČINNOST PROVOZNÍHO ODDĚLENÍ V ROCE 2013

V roce 2013 byla dokončena i. etapa záchrany statku v Milíkově. Zhotovitel – bolid M práce zahájil 
15. dubna a 31. srpna předal zrekonstruovanou stodolu. 

na dokončení stavebních prací byla určena částka 1 573 617,10 Kč. Firma postupovala velmi zod-
povědným a šetrným způsobem, kdy maximálním způsobem využívala stávající materiály a tak se 
podařilo ušetřit část finančních prostředků. Z tohoto důvodu se podařilo proti původnímu projektu 
po odsouhlasení pracovníky památkové péče osadit druhá vrata. na základě poptávkového řízení na 
jejich zhotovitele byla vybrána firma bolid M ze třech uchazečů s nejvýhodnější nabídkou ve výši 
31 339, – Kč. stodola je tak průjezdná na přilehlý pozemek. 

V březnu proběhlo poptávkové řízení na výkon autorského dozoru, ze tří oslovených uchazečů 
byla vybrána nabídka ing. Potužáka. Vzhledem k tomu, že odmítl uzavřít sod, byla smlouva uzavřena 
s druhým uchazečem v pořadí – Projekt stav s.r.o. sokolov. Autorský dozor byl vyzván k účasti na stav-
bě pouze 1x a náklady na jeho výkon činily 899,– Kč. současně pokračoval ve své činnosti i Aleš Kubísek 
jako technický dozor, jeho náklady činily 49 632,– Kč.

současně s probíhajícími pracemi na stodole se realizovalo provizorní propojení stávajícího a no-
vého elektroměrového rozvaděče. tato investice ve výši 24 399,– Kč byla vyvolaná výstavbou nového 
kabelového vedení v obci Milíkov společností ČeZ distribuce. Jednalo se o stavební a elektro práce, 
které byly rovněž realizovány na základě nejvýhodnější nabídky. Cena projektové dokumentace činila 
4 800,– Kč.

Z finančních prostředků ve výši 1 720 000,– Kč určených na dokončení akce Milíkov bylo vyčerpáno 
pouze 1 331 922,– Kč a úspora tak činila 388 079,– Kč.

V únoru proběhlo stěhování kamenných artefaktů z Chebského hradu na základě nového poptáv-
kového řízení, které proběhlo ještě v závěru roku 2012. Z oslovených uchazečů nabídku předložili tři 
uchazeči. nejvýhodnější nabídku předložila firma bolid M ve výši 30 000,– Kč. Kameny byly přestěho-
vány do dvora Centrálního depozitáře, menší část pak do muzea. náhrobní kámen a znak byly osazeny 
na zeď v nádvoří. Jejich uchycení provedla na základě poptávkového řízení firma Pavel Čada – zámeč-
nictví, cena 12 000,– Kč. tato firma zajišťovala i zastřešení dalších dvou kamenných artefaktů.

V červnu byla provedena oprava parketové podlahy ve Valdštejnské expozici. opravu finančně za-
jišťoval vlastník objektu – Město Cheb, práce realizovala firma Podlahářství Voborník. V této místnosti 
se po dokončení opravy podlahy projevila statická porucha ve stropním trámu. Jednalo se o jeho další 
poruchu, oprava proběhla již v předchozích letech. Vlastník zajistil vypracování nového statického po-
sudku a následnou opravu. Realizaci oprav zajišťovala firma Chetes s.r.o. Cheb. Práce byly dokončeny 
koncem listopadu.

V říjnu proběhlo poptávkové řízení na nákup PC a monitorů. bylo předloženo šest nabídek, jako 
nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Mustang Computer v.o.s. Karlovy Vary ve výši 128 756,– Kč.

V listopadu nastoupila firma ing. Zdeněk bláha a provedla montáž i. etapy posuvného úložného 
systému do depozitáře podsbírky Militária. Realizace proběhla na základě výběrového řízení, cena cel-
kem 352 800,– Kč, i. etapa 160 000,– Kč.

V prosinci proběhlo neúspěšné výběrové řízení na dodavatele nového osobního vozidla kombi 
jako náhrady za nepojízdné vozidlo Renault Kangoo. Z oslovených uchazečů nikdo nepředložil svou 
nabídku a výběrové řízení bylo zrušeno. Pořízení nového vozidla bylo možné na základě usnesení Rady 
Karlovarského kraje. Jednalo se o změnu účelu použití nevyčerpané části dotace z akce statek Milíkov 
– odstranění havarijního stavu. 
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V závěru roku pracovníci údržby provedli úpravu skladových prostor v přízemí muzea pro potřeby po-
slanecké kanceláře. Jednalo se o vystěhování sbírkových předmětů, opravu omítek a vymalování místností. 

Všechna výběrová i poptávková řízení byla, jako v předchozím roce, kromě přímého oslovení uchazečů 
zveřejněna i na našich webových stránkách.

během roku probíhala výstavba dalších nových regálů v Centrálním depozitáři. V suterénu budovy mu-
zea probíhaly úpravy prostor na lapidárium. Jednalo se hlavně o opravy omítek a schodiště. osvětlení pro-
stor je v řešení.  

Pracovníci provozního oddělení prováděli údržbové a úklidové práce ve všech objektech Muzea Cheb, 
úpravy trávníků a ostatních venkovních prostor. dále během roku provozní oddělení zajišťovalo technic-
kou přípravu na muzejní akce, jako masopust, výstavy, muzejní noc, Velikonoce, advent, koncerty a různé 
vernisáže nebo semináře. V loňském roce jsme k pomocným pracím mohli využívat i uchazeče z evidence 
Úřadu práce Cheb. Pracovníci se osvědčili, a proto jsme využili této možnosti i v letošním roce. Celkem se 
u nás zapojili v rámci veřejně prospěšných prací čtyři uchazeči. 

Stěhování kamenných artefaktů, stodola statku v Milíkově...
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HOSPODAŘENÍ MUZEA
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VÝSLEDKY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MUZEA V ROCE 2013

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, hospodaří podle rozpočtových pravi-
del pro příspěvkové organizace. V roce 2013 obdržela od svého zřizovatele finanční příspěvek na čin-
nost ve výši 11 467 tis. Kč a 1 950 tis. Kč investičních prostředků. Jako každý rok se nám podařilo získat 
prostředky i z jiných zdrojů.

Z programu iso-d integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví MK ČR jsme získali 
50 % podíl investičních prostředků na vybavení depozitáře militárií úložným systémem. Ministerstvo 
kultury ČR nám opět podpořilo projekt týkající dokumentace tradiční lidové kultury v Karlovarském 
kraji. také Město Cheb se podílelo na financování některých aktivit pro veřejnost. Z investičních pro-
středků poskytnutým zřizovatelem se uskutečnila oprava stodoly statku Milíkov. Z nevyčerpaných in-
vestičních prostředků z akce oprava stodoly statku Milíkov nám byl zřizovatelem odsouhlasen nákup 
osobního automobilu. nákup se uskuteční v první polovině příštího roku.

Rok 2013 byl ukončen kladným hospodářským výsledkem. V letošním roce také využijeme ustano-
vení Zákona o dani z příjmů § 20 odst. 7 a snížíme základ daně o 248 tis. Kč a částku ve výši daňové po-
vinnosti 47 tis. Kč použijeme v následujících třech letech na rozvoj organizace. Pro přiblížení naší hos-
podářské situace v roce 2013 uvádíme tabulkové přehledy o hospodaření s poskytnutými prostředky.

Také rok 2013 přivedl do Muzea Cheb mnoho spokojených návštěvníků...
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Náklady a výnosy Muzea v roce 2013

NÁKLADY

č. účtu položka plán čerpání %
501 Spotřeba materiálu 220000 293006 133,18
502 Spotřeba energie 1200000 1394815 116,23
504 Prodané zboží 50000 54756 109,51
511 Opravy a udržování 250794 152825 60,94
512 Cestovné 20000 27736 138,68
513 Náklady na reprezentaci 5000 4110 82,20
518 Ostatní služby 1000000 1383285 138,33
521 Mzdové náklady 5600000 5516374 98,51
524 Zákonné sociální pojištění 1836000 1820742 99,17
525 Jiné sociální pojištění 15000 14994 0,00
527 Zákonné sociální náklady 61000 58249 95,49
531 Daně a poplatky 0 25 0,00
538 Ostatní daně a poplatky 18000 16960 0,00
549 Ostatní náklady z činnosti 160000 173738 108,59
551 Odpisy majetku zřizovatele 2023206 2023437 100,01
557 Náklady z vyřazených pohledávek 0 1000 0,00
558 Náklady z pořízení DDHM 59000 80036 0,00
563 Kurzové ztráty 0 0,00

NÁKLADY CELKEM 12518000 13016088 103,98

VÝNOSY 

602 Výnosy z prodeje služeb 550000 625806 113,78
603 Pronájem Špalíček 65000 69433 0,00
604 Výnosy z prodaného zboží 100000 98543 98,54
648 Čerpání fondů 279000 13081 4,69
649 Ostatní výnosy z činnosti 120000 422401 352,00
662 Úroky 0 256 0,00
663 Kurzové zisky 117 0,00
672 Příspěvky a dotace na provoz 11204000 11811110 105,42

VÝNOSY CELKEM  12318000 13040747 105,87

Výsledek hospodaření - zisk:   24659
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Příjmy v roce 2013          Neinvestiční

Příjem Kč % na celkových příjmech

1. Příspěvek od zřizovatele 11466863 87,9

2. Dotace ze státního rozpočtu 344247 2,6

3. Vlastní příjmy 965223 7,4

4. Ostatní příjmy 251333 1,9

5. Použití Rezervního fondu 13081 0,1

CELKEM: 13040747 100,0

Fond odměn - 411 Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2013 121911,05

Tvorba a použití:

Převod z výsledku hospodaření z roku 2012 1647

Konečný stav k 31. 12. 2013: 123558,05

Fond rezervní - 413 Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2013 279292

Tvorba: 6588

Převod z výsledku hospodaření z roku 2012 6588,39

Použití: 13081,31

Rozvoj organizace (§ 20 odst. 7 zákona o dani z příjmů) 13081,31

Konečný stav k 31.12.2013: 272799,08

Účelové příspěvky, dotace a granty přijaté v roce 2013 Kč

Příspěvky z rozpočtu KÚ KK – Záchranný archeologický výzkum 250000
Příspěvek z rozpočtu KÚ KK – Stěhování kamenných artefaktů 44000
Příspěvek z rozpočtu KÚ KK – Spoluúčast na koofinancování 8863
Město Cheb – Velikonoce 20000
Město Cheb – Cheb křížem krážem 20000
Město Cheb – Knihobraní 15000
Státní rozpočet – Tradiční lidová kultura 20000
Státní rozpočet – Příspěvek úřad práce Cheb 269247

CELKEM 647110
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Fond FKSP - 412 Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2013 32381,63

Tvorba: 53748,31

Základní příděl 1 % z objemu mzdových prostředků 2012 53748,31

Použití: 42160

Jubilea 4000

Kultura 3560

Životní pojištění 4800

Penzijní připojištění 24000

Rekreace 5800

Konečný stav k 31. 12. 2013: 43969,94

Fond investiční - 416 Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2013 171814,23

Tvorba:

Tvorba majetku ve výši odpisů 2023437,4

Příspěvek KÚ KK – Odstranění hav. stavu  stodoly statku Milíkov 1720000

Příspěvek KÚ KK – Obnova vnitřní počítačové sítě 150000

Příspěvek KÚ KK – Vybavení depozitáře Militárií 80000

Tvorba celkem 3973437,4

Použití:

Odvod  do rozpočtu zřizovatele 1999000

Počítačová síť 152826

Milíkov oprava stodoly 1331921,5

Úložný systém do depozitáře Militárií 80000

Projektová dokumentace Milíkov 38075

Použití celkem 3601822,5

Konečný stav k 31. 12. 2013: 543429,13
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