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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE MUZEA CHEB

Vážení přátelé, do rukou se Vám dostává „Výroční zpráva Muzea 
Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, za rok 2016“. 
Z úsporných důvodů jsme i tentokrát upustili od nákladné tištěné 
verze a upřednostnili verzi elektronickou, kterou si můžete stáh-
nout z našich webových stránek.

Rok 2016 byl pro muzeum z hlediska návštěvnosti opět úspěš-
ným rokem. Celkem k nám našlo cestu 32 346 návštěvníků, pro něž 
jsme připravili řadu lákavých výstavních projektů. Rok jsme zahá-
jili velice milou výstavou grafik Milana Bauera a aprílových knížek 
Libora Michaláka nazvanou „Na jedné vlně“. V dubnu ji vystřídala 
výstava „Hurá do školy!“, zapůjčená z Národního pedagogického 
muzea a knihovny J. A. Komenského. Úspěch zaznamenala výstava 

nejen mezi školáky, ale také mezi seniory, z nichž se mnozí podíleli na výstavě školními pomůckami 
ze svého mládí. Na konci léta jsme do Chebu přivezli z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou velice zajímavou výstavu nazvanou „Tajemný svět lišejníků“. Pro mnohé z návštěvníků ko-
mentovaných prohlídek se stala jistě nezapomenutelným zážitkem ochutnávka nápojů z lišejníků. K té-
matu jsme uspořádali rovněž exkurzi za lišejníky v okolí Chebu, kterou vedl RNDr. Ondřej Peksa, Ph.D. 
ze Západočeského muzea v Plzni. Na závěr roku jsme pro své návštěvníky přichystali atraktivní výstavu 
z vlastní sbírek nazvanou „Krása času – Hodiny ze sbírky Muzea Cheb“. 

Po prodejně úspěšné knize „Obrazy Chebu“ jsme letos vydali s podporou Města Chebu a  Státního 
fondu kultury MK ČR další zajímavou knihu nazvanou „Příznivé světlo“, věnovanou chebským fotogra-
fům a jejich ateliérům. Nové číslo „Sborníku muzea Karlovarského kraje 24 (2016)“ jsme nyní obohatili 
o rozsáhlou barevnou přílohu. K modelu chebského náměstí, který je a priori určen pro nevidomé a 
slabozraké spoluobčany, jsme letos připravili publikaci „Dotkni se historie“ s osmi plastickými maketa-
mi a textem převedeným do Braillova písma. Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva 
kultury ČR. 

V roce 2016 jsme pilotně vyzkoušeli pořádání akce „Podzimní slavnost mezi jablky, hruškami, mraky 
a draky“, která se váže k tradičním oslavám sklizně. Návštěvnost čítající 1 203 osob nám jasně ukázala, 
že jsme se vydali správným směrem.

Muzeum přichystalo pro školní mládež celkem 14 edukačních programů, jichž se účastnilo 2 063 dětí. 
Od MK ČR jsme získali dotaci na edukativní projekt „Dílna archeologa“, jehož součástí byl také pracov-
ní sešit v podobě komiksu nazvaný „Na skok do chebské minulosti“. 

Jako již tradičně do chebského muzea zavítaly stovky návštěvníků na „Velikonoční jarmark“ a „Ad-
vent v muzeu“. Tentokrát se na obě akce přišlo podívat rekordních 7 807 návštěvníků. „Muzejní noc“ 
jsme prožili s Hurvínkem, který v roce 2016 oslavil krásné devadesáté narozeniny. 

V rámci odborné činnosti jsme vyřídili množství badatelských dotazů, uspořádali řadu přednášek 
(např. cyklus „Z Chebu křížem krážem“) a oblíbených vycházek do přírody s odborníky („Pojďte s námi 
do přírody“). Náš sbírkový fond jsme obohatili o řadu zajímavých předmětů. Zmínit můžeme například 
bustu neznámého muže od významného chebského sochaře Karla Wilferta st.
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V roce 2016 jsme přivítali v muzeu 
více než 30 000 návštěvníků

Během první poloviny roku probíhala intenzivní příprava žádosti na podporu projektu „Rekon-
strukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“ v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP). V prosinci bylo vydáno rozhodnutí IROPu k doporučení financování projektu „Re-
konstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“. Uznatelné náklady na realizaci projektu činí 
21 723 695,- Kč. Jsme tedy na dobré cestě k záchraně a zatraktivnění této pobočky chebského muzea. 
I v roce 2016 pokračovaly na milíkovském statku stavební úpravy kolny, které finančně podpořilo Mi-
nisterstvo kultury z programu záchrany architektonického dědictví. 

Hlavní budova Muzea Cheb prošla další náročnou rekonstrukcí zabezpečovacích systémů a to Re-
konstrukcí a modernizací kamerového systému (CCTV). Z důvodu náročnosti celé akce byla rekon-
strukce rozdělena na dvě etapy. Druhou etapu plánujeme zdárně dokončit na jaře 2017. Rovněž se 
nám podařilo připojit centrální depozitář muzea k internetové síti. Celkové hospodaření muzea zůsta-
lo v kladných číslech. V roce 2016 jsme ve spolupráci s Úřadem práce v Chebu zaměstnali pět pracov-
níků na Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, jejichž angažo-
vání se nám osvědčilo již v předchozích letech.

V prosinci 2016 došlo ke změně na postu ředitele. Po dobu mého výkonu veřejné funkce poslance 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl jmenován ředitelem někdejší náměstek pro odbornou čin-
nost Mgr. Zbyněk Černý.

V uplynulém roce pokračovala velmi dobrá spolupráce s  jinými kulturními organizacemi, veřejností, 
zřizovatelem muzea a Městem Cheb, a podařilo se nám získat množství prostředků z různých dotač-
ních titulů.

Závěrem lze snad jen podotknout, že rok 2016 byl pro nás nejen s ohledem na návštěvnost vskutku 
příznivý. Za tímto úspěchem 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.



VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA CHEB ZA ROK 2016

7

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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ODBORNÁ ČINNOST A SBÍRKOVÝ FOND
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I. AKVIZICE

• Akvizice pro Sbírku Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje za rok 2016 jsou zapsány v Knize přírůstků pod 
přírůstkovými čísly: P 01/16 – P 20/16.

• Členové nákupní a odpisové komise schválili nákupy realizované muzeem za rok 2016 (NOK 01/2016 – NOK 
08/2016). Celková cena nákupů pro Sbírku Muzea Cheb v roce 2016, hrazených z rozpočtu muzea k datu 
31. 12. 2016, byla 15 922,31,- Kč.

• Členové komise se seznámili a vzali na vědomí další akviziční činnosti Muzea Cheb v roce 2016: dary do Sbírky 
Muzea Cheb (NOK 09/2016 – NOK 16/2016), vlastní terénní výzkumy, sběry a nálezy pracovníků muzea pro 
Sbírku Muzea Cheb (NOK  17/2016 – NOK 20/2016).

   

II. SBÍRKOVÝ FOND

2.1  RESTAUROVÁNÍ

2.1.1   V roce 2016 nebyly zadány žádné externí restaurátorské práce pro Sbírku Muzea Cheb. V průběhu roku byly 
vytipovány předměty určené k restaurování v následujícím roce. Na základě výběru zpracována a podána žádost 
o dotační příspěvek na MK ČR – dotační program ISO/D-c:

• Mt 594 – jezdecké sedlo Albrechta za Valdštejna.
• O 1077 – grafická deska pro tisk universitní these (sv. Vincenc mučedník, patron Chebu).
• Rekonstrukce morálně a technicky zastaralého systému CCTV na hlavní budově muzea (1. etapa).

 celkové náklady:  1 357 200,– Kč
 náklady na 1. etapu: 650 000,– Kč
 termín dokončení: 31. 12. 2016

          

Akvizice do Sbírky Muzea Cheb.
Prapor Obce baráčníků v Chebu (1959).
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2.2  KONZERVACE

V roce 2016 zůstalo pracoviště ochrany sbírek personálně obsazeno Dušanem Vančurou. V průběhu roku bylo 
využíváno externí spolupráce s konzervátorkou Antonií Richtrovou a Gabrielou Vyskočilovou.

2.2.1  Konzervační zásahy byly před zahájením návštěvnické sezóny 2016 provedeny na sbírkových předmětech 
v expozici muzea a na předmětech z fondu muzea vystavených na Chebském hradě.

2.2.2  Konzervační a restaurátorské práce byly realizovány celkem na 155 vybraných předmětech. Konzervace 
byla provedena na vybraných předmětech z fondu muzea, zejména z podsbírky hodin, na archeologických nále-
zech z tvrze Pomezná a na předmětech z archeologického výzkumu v parkánu chebských hradeb – kamnářská 
dílna Georga Kummerera.

2.2.3  Ke konzervačním zásahům byly vyhotoveny konzervační listy 01 – 20/ 2016.

2.3  CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ

V roce 2016 skončila doba udržitelnosti projektu „Stavební úpravy budovy školy na Centrální depozitář Krajské-
ho muzea Karlovarského kraje, p. o. v Chebu“ financovaného v rámci regionálního operačního programu NUTS 
II. Severozápad.

2.4  DEPOZITÁRNÍ REŽIM SBÍRKY MUZEA CHEB

2.4.1  Proveden soupis exponátů vystavených v části muzejní expozice věnované 19. a 20. století.

2.4.2  V centrálním depozitáři je průběžně monitorována teplota a relativní vlhkosti prostřednictvím elektronic-
kého systému měření klimatu. Ve zbylých expozičních a depozitárních prostorech dochází k měsíčnímu zazna-
menávání teploty a relativní vlhkosti do depozitárních sešitů.

2.4.3  Pravidelné sledování depozitárního režimu centrálního depozitáře je v gesci konzervátora Dušana Vanču-
ry: pravidelné měření, kontrola, zjišťování závad. 

2.5.  DEPOZITÁRNÍ PRÁCE

2.5.1  Pořádání depozitáře militárií po umístění nového úložného systému. Úklidové práce v depozitáři.  

Centrální depozitář Muzea Cheb. 
Konzervační práce.
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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 2016 vedena v muzeem užívané SQL databázi 
– Sbírkový fond Muzea Cheb. Vedle elektronické podoby je vedena ručně psaná Kniha přírůstků, Kniha úbytků, 
dále jsou archivovány v tištěné podobě originály tzv. červených karet ke 2. stupni evidence sbírkových před-
mětů, smlouvy o výpůjčce předmětů ze Sbírky Muzea Cheb, smlouvy o výpůjčce 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  Výpůjčky předmětů ze Sbírky Muzea Cheb v roce 2016:

Smlouvy o výpůjčce předmětů ze Sbírky muzea Cheb za rok 2016 jsou vedeny pod čísly 01/2016 – 26/2016.

Smlouvy o výpůjčce ze Sbírky muzea Cheb uzavřené v průběhu roku jako výpůjčky pro výstavní, studijní, analy-
tické či jiné účely byly vystaveny následujícím institucím:  Národní památkový ústav, územní památková správa 
v Českých Budějovicích, Kanonie premonstrátů Teplá, Městské muzeum Mariánské Lázně, Muzeum středního 
Pootaví Strakonice, Městské muzeum Františkovy Lázně, Obec Královské Poříčí, Knihovna, Muzeum a Infor-
mační centrum Aš, příspěvková organizace, Národní muzeum Praha, Národní památkový ústav, územní památ-
ková správa v Praze, Obec Nečtiny, Město Ostrov, Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, Galerie 
výtvarného umění v Chebu, Knihařství Jindřich Kulhavý, Společnost Balthasara Neumanna, Muzeum Třineckých 
železáren a města Třince, Divadlo Spejbla a Hurvínka, p. o. hl. města Prahy, Zdeňka Němcová, restaurátorka.

3.1.4  Smlouvy o užití reprodukcí – 13 ks. Licenční smlouvy – 2 ks.

3.2  EVIDENCE A KATALOGIZACE

3.2.1  Sbírkový fond

současné dějiny SD 9517 – 9707 tj. 259 ks Plevná Šalátová

botanika Bo 2629 – 2973 tj. 345 ks Brabec

textil E 4573 – 4576 tj. 4 ks Koudelková

militária Mt 662 – 664 tj. 3 ks (vícenálezy) Bäumlová

nábytek Nb 863 tj. 1 ks Votroubková

sochy S 957 tj. 1 ks Vančura

kamenné artefakty KA 83 tj. 1 ks Vančura

numismatika N 14453 – 14468 tj. 16 ks Bäumlová

•  Revize tzv. červených karet k podsbírce textil a jejich příprava ke knižní vazbě: celkem 4 400 ks karet.
•  Kompletace a uspořádání kopií inventarizačních karet podsbírky sfragistika.

3.2.2  Nesbírkový fond

Zpracovávání a evidence digitální fotodokumentace: cca 7 500 digitalizátů.

3.2.2.2.  Pořízení soupisu 138 skleněných diapozitivů (převážně dokumentace sakrálních objektů a drobných sa-
králních krajinných doplňků ve městě Chebu a širším regionu, přelom 20. a 30. let 20. století, signováno „Dietl“) .
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3.2.3  Knihovna

Evidence přírůstků:  327 ks 
Výpůjčky zaměstnanců a badatelů včetně MVS: 
• zaměstnanci:  889
• badatelé: 64
• MVS: 5

3.3  DIGITALIZACE A POČÍTAČOVÁ EVIDENCE SBÍREK A KNIHOVNY

3.3.1.   Počítačová evidence

3.3.1.2  Přepis staré systematické evidence do databáze Sbírkový fond Muzea Cheb:

• numismatika: 500 inv.č. VPP

3.3.1.3  Digitalizace sbírkového fondu muzea: 

• doplnění fotografií sbírkových předmětů do el. databáze podsbírek militária a numismatika: Mt  – 30 inv. č., 
N – 47 inv. č. 

• provedena oprava chybných určení a doplnění údajů do inventarizačních záznamů v el. databázi pro pod-
sbírky militária, numismatika a grafika: Mt – 14 inv.č., N – 31 inv. č., G – 52 inv. č.

3.3.2  Rekatalogizace knihovního fondu

• 131 knih

3.4  INVENTARIZACE SBÍRKOVÉHO FONDU

3.4.1  Řádné inventury

Na základě příkazu ředitele č. 3/2016 a č. 5/2016 byly v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek 
muzejní povahy, interní muzejní směrnice č. 31/2008 o sbírkotvorné činnosti, správě a ochraně sbírek muzejní 
povahy a plánu inventarizace Sbírky Muzea Cheb na roky 2011–2017 provedeny řádné inventury v podsbírkách:

podsbírka 25 – jiná – grafika:    G 1 – 2 333   počet inv. č. 2 333

Inventura byla zároveň inventurou předávací.
Nový správce podsbírky: Mgr. Michaela Bäumlová.

podsbírky 25 – jiná – současné dějiny, 2. část:  SD  3 001 – 6 000   počet inv. č. 1 863

Inventura provedena v rámci uvedené číselné řady na základě lokace předmětů v depozitáři.
Správce podsbírky: Mgr. Markéta Plevná Šalátová.

3.4.2  V roce 2016 prošlo inventurou celkem 4 196 inv. č. předmětů ze Sbírky Muzea Cheb. Minimální zákonem 
stanovené 5% penzum pro inventarizaci sbírkového fondu bylo překročeno.
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IV. ODBORNÁ ČINNOST MUZEA

Odborná činnost a akce muzea pro veřejnost
byly v roce 2016 zajišťovány s finanční grantovou podporou:

Ministerstvo kultury České republiky:

• Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví: „Dotkni se historie“ – haptický průvodce k modelu 
chebského náměstí.

• Podpora edukativních aktivit a oblasti muzejnictví podporujících rozvoj školních vzdělávacích programů a 
celoživotního vzdělávání na vysokých školách pro rok 2016 – „Dílna archeologa“, včetně pracovního sešitu 
„Na skok do chebské minulosti“.

• Tradiční lidová kultura – Dokumentace a identifikace soudobých projevů tradiční lidové kultury.

Státní fond kultury České republiky:

• Publikace „Příznivé světlo. Chebské fotografické ateliéry 1849–1945“.

EHP fondy 2009–2014 a Ministerstvo životního prostředí České republiky:

• Projekt MGSII-25 „Příprava záchranného programu hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella 
subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)“.

Město Cheb:

• Chebský masopust 2016
• Velikonoční jarmark v muzeu 2016
• Z Chebu křížem krážem aneb Pojďte s námi do přírody
• Vánoční soutěž dětských prací „Radujme se, veselme se“
• Dokončení haptického modelu chebského náměstí
• Sborník muzea Karlovarského kraje
• Publikace „Příznivé světlo. Chebské fotografické ateliéry 1849–1945“

Haptický model chebského náměstí.
Publikace Příznivé světlo. Chebské fotografické ateliéry 1849–1945.
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Dotace Karlovarského kraje:

Neinvestiční záchranné archeologické výzkumy.

Nepřímou podporou odborné práce muzea v roce 2016 byly granty zaměřené na rekonstrukci a zabezpečení 
sbírkových předmětů:

Podpora záchrany architektonického dědictví – Milíkov – kolna – dokončení 2016
ISO A – rekonstrukce CCTV I. etapa, dokončena v prosinci 2016
• celková částka 818 256,- Kč, dotace z MK 200 000,- Kč

Odborná činnost a akce muzea pro veřejnost byly v roce 2016 sponzorsky zajišťovány s finanční podporou:

Sponzoři:

• Nelan spol. s. r. o.
• Kadlec stavební s. r. o.
• Srubmont s. r. o.
• Inspira – vzdělávací středisko s. r. o.

4.1.  ARCHEOLOGICKÉ PRACOVIŠTĚ

Mgr. Michal Beránek

V roce 2016 zajišťoval archeologickou činnost muzea Mgr. Michal Beránek. 

4.1.1   Archeologické dohledy a výzkumy:

4.1.1.1 V roce 2016 proběhly následující terénní archeologické výzkumy včetně částečného vyhotovení 
nálezových zpráv (výběr):

• Hradiště u Chebu – Výstavba haly Tchibo
• Cheb – Předprojektová příprava přístavby knihovny v Chebu 

Archeologický výzkum.
Dílna archeologa – vzdělávací programy pro děti.
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• Milíkov – Předprojektová příprava rekonstrukce statku Milíkov
• Cheb – Základová patka vánočního stromu
• Pomezná – Rekonstrukce tvrze
• Cheb, Provaznická ul. – Podzemní kontejner
• Cheb, Dlouhá  ul. –  Rekonstrukce domu čp. 38/20
• Cheb, Křížovnická ul. – Oprava spadlé hradby
• Kynšperk nad Ohří, Knoflíková ul. – Výstavba kanalizace

4.1.1.2 V roce 2016 proběhly následující terénní dohledy včetně vyhotovení nálezových zpráv (výběr):

• Aš – CTPark Aš
• Drmoul – Výstavba RD
• Františkovy Lázně – Rekostrukce hotelu Praha
• Františkovy Lázně – Přístavba kavárny Gruzie 
• Františkovy Lázně, ul. Pod Lipami – Výstavba RD
• Horní Lomany – Zemní vedení kNN
• Cheb, Jehlářské náměstí – Výstavba mlatové cesty
• Cheb, Nižnětagilská ul. – Zemní vedení kNN
• Cheb, Zlatý vrch – Výstavba RD
• Kynšperk nad Ohří – Výstavba vodovodu pro Kamenný dvůr
• Podhoří u Chebu – Zemní vedení kNN
• Slatina u Fr. Lázní, Komorní Hůrka – Geologický výzkum, spolupráce s Geofyzikálním ústavem AV ČR

4.1.2  Publikační činnost, rukopisy:

Beránek, M. 2015: Der Münzhort aus Abtsroth/Opatov bei Schönbach/Luby. Rahden/Westf. In: Fines Transire 
Jahrgang 24 / 2015, s. 259–269. (ISBN 978-3-89646-219-0; ISSN 1868-2308).
Beránek, M. 2016: Visualisierung der mittelalterlichen Wüstung Hol. In: Fines Transire Jahrgang 25/2016.
Beránek, M. – Pečárková, M. 2016: Na skok do chebské minulosti. Cheb.
  
4.1.3  Recenze, posudky:

Recenze tří článků pro časopisy Archeologie západních Čech 10, Castellologica bohemica, Živá archeologie 
18/2016.

4.1.4   Administrování grantového titulu Ministerstva kultury ČR – Podpora výchovně vzdělávacích  aktivit v mu-
zejnictví pro rok 2016 „Dílna archeologa“.

4.1.5   Průvodcovská činnost – 2 exkurze.

4.1.6   Přednášková činnost viz odst. 5.3.4.
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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 2016.

Mgr. Michaela Bäumlová

4.2.1.2 Publikační činnost: 
 
• Příspěvek  pro Sborník muzea Karlovarského kraje 24 (2016): Mincovní depoty z Opatova a měnové pomě-

ry na waldsasských državách ve 13. a 14. století v kontextu písemných pramenů.

• Práce na připravované stati: Tři epigrafické funerální památky z kostela sv. Mikuláše v Chebu.

4.2.2.3 Výstavní činnost:

• Ideový záměr, textové panely a předběžný výběr exponátů pro expozici v barokní hrobce v kostele sv. Mi-
kuláše (nositel projektu ŘKF Cheb).

• Spolupráce na přípravě výstavy „Krása času“:  překlady z literatury, překlady výstavních textu a popisů 
předmětů, předvýběr exponátů.

• Koncepce a vizualizace výstavy „Kostelíček boží“.

Depozitární a administrativní práce spojené s výstavní činností:

–  Demontáží výstavy, návrat zápůjčky pro ŘKF Cheb.
–  Organizační a propagační práce spojené se zápůjčkou pro výstavu „Krieg“ v Landesmuseu für Vorgeschichte 
Halle.

4.2.1.4 Sborník muzea Karlovarského kraje 24 (2016):

• Členka redakční rady. Překlady resumé z německého jazyka do češtiny (2 články) a korektury německojazyč-
ného resumé (1 článek).

4.2.1.5 Recenze, posudky:

• Recenze 7 příspěvků pro Sborník muzea Karlovarského kraje 24 (2016).

4.2.1.6 Badatelská činnost:

• Studium rukopisných pramenů 16. – 19. století k tématu ikonografie města Chebu, vzniku   jednotlivých děl 
s touto tematikou a urbanistickému vývoji města. 

4.2.2.8 Průvodcovská činnost:

• 4 exkurze – provádění v německém jazyce.

4.2.2.9 Lektorské služby: 

• sovětští a francouzští občané na Chebsku v letech 1941–1945
• vytvoření informačních textů pro haptický model chebského náměstí
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• opravy překladu textu pro leták Carolinin pramen Hohenberg a.d. Eger
• historické rukopisné popisky botanických sběrů, hist. toponomastika ... pro botanickou sbírku
• vytvoření textů a výběr obrazových příloh pro expoziční panely k chebské svatovincentské pouti – Birnsunnta
• konzultace k tématu Umění ve veřejném prostoru – Františkovy Lázně
• překladové práce spojené s akcemi muzea pro veřejnost, vyžádané překlady korespondence

Mgr. Zbyněk Černý

4.2.2.1  Publikační činnost:

• Zbyněk Černý, Příznivé světlo / Gutes Licht. Chebské fotografické ateliéry / Egerer Fotoateliers (1849–1945), 
Cheb 2016, 175 s.

• Lubomír Zeman – Richard Němec – Jan Konůpek – Jana Konůpková Horváthová – Zbyněk Černý – Martin Krsek 
– Jaroslav Zeman, Specifické architektonické styly česko-německého pohraničí – architektura doby nacionální-
ho socialismu (1938–1945), Sborník muzea Karlovarského kraje 24 (2016), s. 59–127.

• Zbyněk Černý, Tak to je můj život. Rozhovor s Jaromírem Boháčem, Sborník muzea Karlovarského kraje 24 
(2016), s. 353–366.

• Lubomír Zeman – Zbyněk Černý, Hrázděné a roubené konstrukce v architektuře Heimatstilu a secese, Svorník 
14/2016, s. 135–154.

• Výroční zpráva Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje 2015.

4.2.2.2  Práce na rukopisech:

• Zbyněk Černý – Marcel Fišer, Umění ve Františkových Lázních. Umění ve veřejném prostoru.

• Zbyněk Černý, Vývoj rodinného domu v Chebu mezi světovými válkami.

• Zbyněk Černý, August Brömse (1873–1773) jako student berlínské akademie v souvislosti s nově objeveným 
souborem kreseb.

• Zbyněk Černý, Akademický sochař Johann Adolf Mayerl (1884–1954).

• Michaela Bäumlová – Zbyněk Černý, historie jednotlivých objektů k haptickému modelu chebského náměstí.

Slavnostní křest publikace Mgr. Zbyňka Černého:
Příznivé světlo. Chebské fotografické ateliéry (1849–1945).
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4.2.2.3  Sborník muzea Karlovarského kraje 24 (2016):

• Vedení redakční rady, organizace recenzního řízení, editace a korektury společenskovědních článků. Re-
cenze rukopisů.

4.2.2.4  Administrace grantové žádosti:

• Státní fond kultury ČR k projektu Příznivé světlo. Chebské fotografické ateliéry (1849–1945).

• SPA Město Cheb k projektu Příznivé světlo. Chebské fotografické ateliéry (1849–1945).

• SPA Město Cheb k projektu Sborník muzea Karlovarského kraje 24 (2016).

• Administrace grantové žádosti na dotační program ISO/D-c 2017: Grafická deska pro tisk universitní these 
na téma sv. Vincence mučedníka, patrona Chebu (inv. č. O 1077).

4.2.2.5 Lektorské posudky (blíže odst. 6.2):

Posudky pro nakladatelství Academia a Spolek přátel Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

4.2.2.6 Přednášková činnost viz odst. 5.3.4. 

Mgr. Alena Koudelková

4.2.3.1 Výstavní činnost:

• Kurátorka výstavy „Krása času. Hodiny ze sbírky Muzea Cheb“, Muzeu Cheb.

• Kurátorka výstavy „Loutka a její příběh“, Muzeum Třineckých železáren a města Třince.
 
4.2.3.2 Prezentační činnost:

• Muzejní noc 2016 „Hurá do školy aneb Hurvínek má narozeniny“.

• Spolupráce na organizaci programu, propagace, instalace loutek Spejbla a Hurvínka v muzejní expozici.

• Text na informační panely pro město Cheb – Pomníky sovětských a francouzských zajatců za 2. světové 
války v Chebu.

Krása času. Hodiny ze sbírky Muzea Cheb.
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4.2.3.3 Výkonná redaktorka:

• Výroční zpráva Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje 2015
– práce s textem, korektury, výběr fotografií, vazba.

• Sborník muzea Karlovarského kraje 24 (2016)
– komunikace s přispěvateli, shromažďování příspěvků, koordinace recenzního řízení, úprava odborných  
příspěvků dle redakčních pravidel, přípravy k tisku, korektury, rozesílání autorských výtisků. 

 
4.2.3.4 Vedení agendy ke sbírkotvorné a evidenční činnosti Muzea Cheb:

Kniha přírůstků, Kniha výpůjček, smlouvy o výpůjčce, kupní smlouvy, darovací smlouvy, pravidelné hlášení do 
Centrální evidence sbírek (CES) na Ministerstvo kultury ČR.

4.2.3.5 Fotodokumentace činnosti Muzea Cheb: dle potřeby.
4.2.3.6 Průvodcovská činnost:

– 2 exkurze: Centrální depozitář, expozice Muzea Cheb.

4.2.3.7 Konference, vzdělávání:

• Škola muzejní propedeutiky 2016/2017 – základní kurz (Národní technické muzeum v Praze, pořádá AMG).

• Školení CES on-line – 15. 6., Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, pořádá Národní technické muze-
um Brno.

PhDr. Iva Votroubková

4.2.4.1  Pověřené regionální pracoviště pro tradiční a lidovou kulturu:

Regionální pracoviště disponovalo s finančními prostředky z grantu MK ČR „Podpora tradiční lidové kultury, 
kat. B“ na další etapě projektu „Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic v Karlovarském kraji“ 
(6. etapa).
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace MK ČR na rok 2016 obdrželo Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského 
kraje od MK ČR 26. 5. 2016. Státní dotace byla chválena ve výši  21 000,– Kč. Přidělenou dotaci obdrželo muzeum 
prostřednictvím Karlovarského kraje.

Úkolem dokumentace bylo získat základní fotomateriál, případně další dokumentační materiál k tématu recep-
ce lidových tradic a zvyků v městech a obcích. Tento materiál pak popsat a následně zaevidovat v budované 
dokumentační databance zřízené v rámci pracoviště TLK. Získaný materiál je převážně výběrového charakteru 
za poslední roky včetně roku 2016.

Pro rok 2016 byly zvoleny obce:

okres Cheb:  Drmoul
   Lipová
   Milhostov
   Stará Voda
   Valy
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okres Karlovy Vary:  Jenišov
   Merklín
   Velichov
okres Sokolov:  Chlum Sv. Maří
   Kaceřov

V průběhu řešení dokumentačního projektu v roce 2016 bylo regionální pracoviště TLK v úzkém kontaktu s re-
spondenty telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové pošty. Úkolem regionálního pracoviště bylo rovněž za-
jišťování propagace akcí lidové kultury. Propagační materiál byl zasílán e-mailem a poštou.

4.2.4.2  Krajský seznam nemateriálního kulturního dědictví Karlovarského kraje:

• Zadavatelem byl v průběhu roku zpracováván nominační návrh na zápis souboru Dyleň jako nejstaršího 
kontinuálně pracujícího folklórního souboru v Karlovarském kraji do Krajského seznamu nemateriálního kul-
turního dědictví Karlovarského kraje. Návrh na zápis bude podáván v roce 2017. 

• Regionální pracoviště konzultovalo s potenciálním zadavatelem přípravu návrhu na zařazení do krajského 
seznamu pro obnovenou masopustní obchůzku v obci Tuřany. Návrh na zápis bude podáván v roce 2017.

 4.2.4.3 TLK – Výstavní činnost:

• Zpracování ideového záměru národopisné expozice pro plánovanou interaktivní expozici v rámci projektu 
Park obnovitelných zdrojů v bývalé textilce v Plesné.

4.2.4.4 TLK – Lektorská činnost, posudky apod.:

• Zpracování posudku pro regionální pracoviště TLK při  Muzeu východních Čech v Hradci Králové pro podá-
ní grantu v kategorii B na odbor regionální a národnostní kultury MK ČR.

4.2.4.5 Zpracovány a podány žádosti na granty pro rok 2017:

• Zpracována a podána žádost na MK ČR o grant z dotačního programu „Podpora tradiční lidové kultury, 
kat. B – Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic v Karlovarském kraji“ (7. etapa). 
Podáno k 14. 9. 2016.

Velikonoční jarmark v muzeu 2016.
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• Zpracována a podána žádost na MK ČR o grant z dotačního prog. „Podpora tradiční lidové kultury, kat. A:
Anton Kohl: Edice rukopisu lidových písní a koleček z Chebska“, edice nepublikovaného rukopisu.
Podáno k 14. 9. 2016.

• Zpracována a podána žádost o grant města Chebu pro akci Velikonoční jarmark v muzeu 2017.
Podáno ke dni 19. 9. 2016.

4.2.4.6 Vyúčtování dotací a příspěvků 2015 a 2016:

• Ke dni 10. 1. 2016 byly zpracovány podklady pro závěrečné vyúčtování a hodnocení dotace MK ČR pro pro-
jekt „Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic v Karlovarském kraji“ – 5. etapa.

• Ke dni 9. 5. 2016 byla zpracována závěrečná zpráva pro vyúčtování dotace z rozpočtu města Cheb na rok 
2016 – Velikonoční jarmark v muzeu.

• Závěrečná zpráva k dotaci MK ČR pro projekt „Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic 
v Karlovarském kraji“ – 6. etapa – realizace v roce 2016.

4.2.4.7 Akce pro veřejnost:

• Programová příprava a zajištění průběhu akcí, účast na akcích.
• Chebský masopust 2016 (12. ročník).
• Velikonoční jarmark v muzeu 2016 (17. ročník).
• Advent v muzeu 2016 (18. ročník).

4.2.4.8 Průvodcovská činnost:

• 14. 3. Valdštejnský okruh – 30 osob
• 20. 6. Milíkov – zasedání kulturní komise KK – 10 osob 
• 8. 10. Milíkov – pro ČR Plzeň (Tajný závod) – 52 osob
• 2. 12. ZŠ Kynšperk nad Ohří – expozice muzea – 34 osob
• 20. 2. CD – studenti gymnázia Cheb – 20 osob

4.2.4.9 Vedení a správa agendy Sbírky Muzea Cheb.

Advent v muzeu 2016.
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Mgr. Markéta Plevná Šalátová

4.2.5.1 Noc s Andersenem – příprava a organizace akce
 termín: 1. – 2. 4. 2016
 účast: 25 dětí

4.2.5.2  Příprava a realizace zápůjčky výstavy Hurá do školy!

4.2.5.3 Knihovna – průběžná bibliografie z regionálního a odborného tisku, průběžná katalogizace a rekatalo-
gizace v programu KP-SYS, verifikace stavu periodik v muzejní knihovně pro referenční centrum NK ČR, MVS, 
meziknihovní výměny, povinné výtisky.

4.2.5.4 Rozšiřování knihovního fondu spoluúčastí v rámci grantu Česká knihovna.

4.2.5.5 Databanka digitalismů: správa a zpracovávání fotografií z let 2002–2016. Celkem roztříděno a popsáno 
cca 12 000 digitalizátů. 

4.2.5.6 Heuristika materiálů k chebské vlastivědě, meziválečnému a poválečnému období na Chebsku.

4.2.5.7  Text pro informační panely Města Chebu – válečné pomníky Cheb, Střížov, Chlumeček.

4.2.5.8  Anotace publikace Příznivé světlo ve Sborníku muzea Karlovarského kraje 24 (2016).

4.2.5.9  Průvodcovská činnost: 4 třídy – expozice muzea, 6 exkurzí v knihovně, komentovaná prohlídka výstavy 
Hurá do školy! – 2x.

4.2.5.10 Další činnost viz kapitola 3.2 Evidence a katalogizace.

Mgr. Milena Pečárková

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

• Chebský masopust 2016                                                                                               
• Velikonoční jarmark v muzeu 2016
• Muzejní noc 2016
• Podzimní slavnost
• Advent v muzeu 2016

4.2.6.2  Doprovodné edukační programy k probíhajícím výstavám: 

• Na jedné vlně
• Hurá do školy!
• Tajemný svět lišejníků

4.2.6.3  Soutěže pro školní kolektivy:

Obsahová a organizační příprava, instalace a vyhlášení výsledků:      

• Vyhlášení soutěže „My tři králové jdeme k Vám...“                                         
• Velikonoční výtvarná soutěž „Beránek 100x jinak ...“ 
• Vánoční výtvarná soutěž „Radujme se, veselme se ...“
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4.2.6.4  Noc s Andersenem – příprava a organizace akce

4.2.6.5  Muzejní noc 2016 - „Hurá do školy aneb Hurvínek má narozeniny ...“ – obsahová a organizační příprava,  
sestavení programu, zajištění průběhu, podíl na propagaci.

4.2.6.6  Jarní výtvarný tábor v muzeu – příprava a realizace 5. ročníku jarního prázdninového tábora – „Na jedné 
vlně“.

4.2.6.7  Letní výtvarný tábor v muzeu:

• Příprava a realizace dvou běhů 12. ročníku letního výtvarného tábora pod názvem „Čáry máry fuk ...“ 
• Příprava a realizace 3. ročníku divadelního tábora pod názvem „Pouliční divadlo“.
                                                                      
4.2.6.8 Podzimní slavnost – obsahová a organizační příprava  – sestavení programu, zajištění průběhu, podíl na 
propagaci.                                                                

4.2.6.9 Chebské dvorky – výtvarná dílna pro veřejnost na nádvoří muzea.

4.2.6.10  Přímá edukační činnost pro školy – 2 063 dětí, celkem muzeum navštívily děti z 19 škol / 9 chebských 
a 10 mimochebských – ZŠ a MŠ Tři Sekery, ZŠ a MŠ Stará Voda, ZŠ a MŠ Drmoul, ZŠ a MŠ Lipová, ZŠ Skalná, ZŠ 
Karlovy Vary, ZŠ Luby, ZŠ Hazlov, ZŠ Plesná, ZŠ Aš. Celkem bylo realizováno 119 akcí pro školy.

4.2.6.11  Ve spolupráci s archeologem obsahová a redakční příprava vydání pracovního sešitu k edukačnímu pro-
gramu Dílna archeologa „Na skok do chebské minulosti“.

4.2.6.12  Obsahová příprava a vedení výtvarných dílen pro seniory.

4.2.6.13  Zajištění divadelních představení pro mateřské a základní školy.

4.2.6.14  Spolupráce na instalaci výstavy „Loutka a její příběh“ v Muzeu Třineckých železáren a města Třince.

4.2.6.15  Vedení studentské praxe – Tereza Hámková, Vyšší odborná škola cestovního ruchu Karlovy Vary  (únor 
– duben 2016).

Muzejní noc 2016.
Podzimní slavnost v Muzeu Cheb.



VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA CHEB ZA ROK 2016

24

4.4.  PŘÍRODOVĚDNÉ PRACOVIŠTĚ

RNDr. Jiří Brabec

4.3.1 Mapování pro Atlas rozšíření rostlin ČR:

Od roku 2014 probíhá v ČR rozsáhlý projekt Excelence „Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLA-
DIAS)“ v rámci kterého je kriticky mapováno rozšíření cévnatých rostlin v ČR. Mapování probíhá ve spolupráci 
s regionálními floristy, kteří hodnotí a doplňují předběžné verze map jednotlivých druhů. Muzeum Cheb v roce 
2016 přispělo poznatky o rozšíření 21 druhů v druhém a třetím díle atlasu. Do dalších dílů atlasu byly v roce 2016 
odevzdány informace o 13 druzích. Hojně je též využívána botanická podsbírka Muzea Cheb.

4.3.2 Projekt „Vzácné druhy západních Čech“ :
Projekt navazující na již ukončený „Projekt na zachování populací vzácných rostlin bezlesého prostředí v Če-
chách a Sasku“ (nositel projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Technische Universität 
Dresden) si klade za cíl systematické mapování vybraných druhů v Karlovarském kraji. V roce 2016 bylo pokračo-
váno v mapování vstavače kukačky (Orchis morio) – ve spolupráci se Správou CHKO Slavkovský les a KS Karlovy 
Vary a vzácných plevelných druhů – v roce 2016 se soustředilo zejména na nově se šířící vzácné druhy sveřepů 
– s. stoklasa (Bromus secalinus) a s. luční (B. commutatus) a další druhy ať již typické pro region (např. pryskyřník 
savojský – Ranunculus sardous – Františkolázeňsko), či naopak v regionu nové (např. mrvka myší ocásek – Vulpia 
myuros).

4.3.3 Příroda Sooské pánve:

V roce 2016 byly práce na projektu pracovně nazvaném „Příroda Sooské pánve“ utlumeny z důvodů priorit ji-
ných projektů. Projekt „Příroda Sooské pánve“ zahrnující výstupy z několika přírodovědných oborů by měl být 
zakončen populárně naučnou publikací. Snahou je, aby většina nových přírodovědných průzkumů Soosu vyšla 
ve Sborníku muzea Karlovarského kraje. V roce 2016 se podařilo pro sborník zajistit historicko-recentní zpraco-
vání avifauny Soosu Dětmarem Jägerem.

4.3.4 Květena Chebska:

V roce 2013 byl započat projekt s cílem postupného mapování květeny Chebska. Abychom se vyvarovali hro-
madění floristických dat bez konkrétních výstupů (ať již z důvodů finančních či jiných), rozhodli jsme se pro 
postupné mapování a publikování květen malých dílčích území. V letech 2016 byla kolektivem pod vedením 
Jiřího Velebila opublikována květena okolí Skalné (2. díl příspěvků ke květeně Chebska). V roce 2016 probíhaly 
intenzivní práce na 3. díle, který zahrnuje část Chebské pánve mezi Novým Drahovem a Novou Vsí. Některé vý-
znamné nálezy, např. nálezy sveřepů a mrvky, byly publikovány v příspěvku Additamenta ad floram Reipublicae 
Bohemicae. XIV. (Zprávy České botanické společnosti 2016: 51, str. 67–68, 161–162).

4.3.5 Projekt „Neofyty Chebska“:

Nově začala být věnována pozornost nepůvodním druhům květeny ČR, které se k nám šíří zejména v posledních 
letech – aktuálně jde zejména o dva nálezy jitrocele vraní nožky (Plantago coronopus) a lžičníku (Cochlearia da-
nica).
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4.3.6 Projekt Gentianella – hořeček:

Zahrnuje monitoring čtyř taxonů rodu hořeček v západních Čechách a v celé ČR, odborné konzultace k realiza-
cím a nastavení záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) 
a projekt na tvorbu záchranného programu pro další dva druhy.

• V roce 2016 probíhala druhá (hlavní) etapa realizace projektu MGSII-25 „Příprava záchranného programu 
hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gen-
tianella obtusifolia subsp. sturmiana)“ z programu „Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště 
chráněné druhy II – EHP fondy 2009–2014“. Nositelem projektu je AOPK ČR, partnerem projektu je Muzeum 
Cheb, p. o. Karlovarského kraje. Projekt je realizován v celkovém finančním objemu 939 780 Kč (z toho part-
ner Muzeum Cheb 817 872 Kč).

• Terénní práce na taxonech rodu hořeček – lokality hybridogenní populací rodu Gentianella v Krušných ho-
rách; výzkum populační biologie Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana; monitoring lokalit G. praecox sub-
sp. bohemica a dohledávání nových lokalit G. amarella v ČR).

• Kontrola a přebírání terénních dat z průzkumů lokalit Gentianella sp. div. v ČR a koordinace prací s kolegy 
z Rakouska, Bavorska a Polska.

• Práce na excerpci českých herbářů pro zpracování historického rozšíření Gentianella amarella v ČR.
• Spolupráce na zpracování vegetační studie taxonů rodu Gentianella a studie fitness Gentianella amarella 

subsp. amarella.
• Spolupráce na projektu MGSII-18 Botanického ústavu AV ČR „Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Zá-

chranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica“ financovaného 
MŽP ČR a EHP fondy 2009–2014. Z tohoto projektu již byly do redakcí zaslány tři články, jeden je přijat k pu-
blikaci.

4.3.7 Projekt Spiranthes spiralis – švihlík krutiklas:

Zahrnuje organizaci a koordinaci studia populace švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na lokalitě Pastviště 
u Fínů. V roce 2016 proběhly terénní práce na studiu populace Spiranthes spiralis (výstup viz rukopisné práce). 
Projekt probíhá ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, Jihočeskou Univerzitou v Českých Budějovi-
cích a ZO ČSOP Silvatica. 

4.3.8 Tajemný svět lišejníků:

• Převzatý výstavní projekt (Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou) realizovaný za vydat-
né pomoci ing. Petra Uhlíka (Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje). 

Tajemný svět lišejníků.
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• Sběr přírodnin, artefaktů, instalace, bourání a odvoz výstavy. Tvorba pracovních listů pro 2. a 3. stupeň (spo-
lečně s Mgr. Hedvikou Millionovou).

• Edukační program pro 2. a 3. stupeň.

4.3.9 Terénní průzkumy mimo projekty:

• Botanické terénní akce a sběrné cesty v regionu (zejména Ašsko, Františkolázeňsko, méně Dyleňský les, 
Slavkovský les, Poohří, Džbán).

4.3.10 Determinace, popis přírodnin a zpracovávání terénních dat mimo projekty:

• Přepis dat a floristických zápisů z terénních exkurzí (Ašsko, Skalensko, Džbán).
• Schedování (lokalizace) a determinace sběrů zejména přír. č.05/16 z roku 2016.

4.3.11 Práce na rukopisech, přednáškách, recenzích, výstavách a publikacích mimo projekty:

• Badatelské dotazy. Celkem za rok 2016 zodpovězeno 105 bad. dotazů (z toho 56 k regionální přírodovědě). 
• Vyžádané recenze pro přírodovědné časopisy a sborníky: Příroda Kraslicka (1 článek). Recenze Sborníku 

Dyleňský kras.
• Redakční recenze 7 příspěvků do časopisu Zprávy České botanické společnosti.

4.3.12 Sborník muzea Karlovarského kraje 24 (2016):

• Organizace recenzního řízení, editace a korektury přírodovědných statí (6 článků, dvě recenze, zadní před-
sádka). Recenze rukopisů (1 článek).

4.4.  DIGITALIZACE, SPRÁVA POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A INTERNETOVÉHO PROSTORU

Jan Bittl

4.4.1 Správa internetového prostoru a digitalizovaných prezentací Muzea Cheb.

4.4.2 Pravidelná aktualizace internetových stránek Muzea Cheb.

4.4.3 Správa interní databáze pro digitalizaci sbírkových fondů a sbírkovou agendu muzea.

4.4.4 Kompozice virtuálních expozičních celků a prezentačních projektů.

4.4.5 Správa a údržba počítačové sítě.

4.4.6 Instalace a reinstalace PC stanic a serverů.

4.4.7 Tvorba a údržba softwarového a hardwarového zázemí organizace.

4.4.8 Péče o posílení a rozvoj počítačové gramotnosti.

4.4.9 Inventarizace počítačové techniky organizace.

4.4.10 Technická spolupráce na realizaci odborných projektů muzea.

4.4.11 Kurátorské aktivity spojené se správou podsbírky cín.

4.4.12 Terénní fotodokumentace.
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4.5.  ODBORNÉ KOMISE A RADY

Odborní pracovníci v roce 2016 byli členy následujících odborných komisí a rad:

Jiří Brabec:

• Knihovní komise České botanické společnosti      
• Hodnotící komise, Oblastní kolo Biologické olympiády, kategorie A, Slaný 27. 3. 2015
• 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:

• Územní komise pro prohlašování věcí za kulturní památky NPÚ ÚOP v Lokti
• Komise kultury Města Chebu
• Pracovní skupina pro památky Města Chebu

Michal Beránek:

• Karlovarská archeologická komise (KVAK)
• Pracovní skupina pro památky Města Chebu

Iva Votroubková:

• Komise regionálních pracovišť TLK při MK ČR    
• Grantová komise MK ČR – Podpora tradiční lidové kultury, kat. B
• NOK Národní muzeum – Národopisné oddělení 
• NOK Muzeum Českého lesa v Tachově
• NOK Muzeum Karlovy Vary      

Muzeum Cheb mělo v roce 2016 zastoupení v následujících oborových komisích a v senátu AMG:

Jiří Brabec:

• Botanická komise AMG

Zbyněk Černý:

• Komise dějin umění AMG

Dušan Vančura:

• Komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů AMG

Iva Votroubková:

• Etnologická komise AMG
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V. PREZENTAČNÍ ČINNOST MUZEA

5.1.  VÝSTAVNÍ A EXPOZIČNÍ ČINNOST

5.1.1  STÁLÁ EXPOZICE MUZEA:

Expozice muzea otevřena:
 leden – únor pouze So, Ne   květen – září denně kromě Po
 březen – duben denně kromě  Po, Út  říjen – prosinec denně kromě Po, Út

Statek Milíkov:

Z důvodů probíhajících rekonstrukčních prací objekt pro běžný provoz uzavřen. Prohlídky pro veřejnost pouze 
pro předem ohlášené skupiny. Od října objekt zcela uzavřen.

5.1.2  VLASTNÍ AUTORSKÉ VÝSTAVY:

5.1.2.1  Krása času. Hodiny ze sbírky Muzea Cheb

vernisáž:  10. 11. 2016  
termín:   11. 11. 2016 – 1. 1. 2017
autor:   Alena Koudelková, Dušan Vančura
kurátor výstavy: Alena Koudelková, Dušan Vančura
instalace výstavy: Koudelková, Vančura, Beránek, Bártko, Vedral, Fabián
 
vernisáž:   
• program:  Barbora Císařovská, klavír
• úvodní slovo:  Zbyněk Černý, komentovaná prohlídka: A. Koudelková, D. Vančura
• návštěvnost:   108 osob

Expozice na statku v Milíkově.
Krása času. Hodiny ze sbírek Muzea Cheb.
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5.1.3  PŘEVZATÉ VÝSTAVY:

5.1.3.1  Na jedné vlně. Milan Bauer – grafika, Libor Michalák – aprílové knížky

vernisáž:  14. 1. 2016  
termín:   15. 1. – 27. 3. 2016
autor:   Milan Bauer, Libor Michalák
kurátor výstavy: Irena Michaláková, Iva Votroubková
instalace výstavy: autoři výstavy, Michaláková, Beránek, Bártko, Vedral, Fabián
 
vernisáž:   
• program:  hudební variace v podání Marty a Emilie Bauerových a Dioga Rocha Grade
• úvodní slovo:  Irena Michaláková, Pavel Marek
• návštěvnost:   82 osob

5.1.3.2  Hurá do školy!

vernisáž:  7. 4. 2016
termín:   8. 4. 2016– 7. 8. 2016
autor:   Magdaléna Šustová, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
kurátor výstavy: Markéta Plevná Šalátová
instalace výstavy: Plevná Šalátová, Bártko, Vedral

vernisáž:
• program:  pěvecký sbor Koťata
• úvodní slovo:  Zbyněk Černý, Magdaléna Šustová
• návštěvnost:   96 osob

 
5.1.3.3  Tajemný svět lišejníků

vernisáž:  18. 8. 2016
termín:   19. 8. 2016 – 30. 10. 2016
autoři:   Josef P. Halda, Zdeněk Palice, Petr Uhlík a Ondřej Peksa

Na jedné vlně. Milan Bauer – grafika, Libor Michalák – aprílové knížky.
Hurá do školy!
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kurátor výstavy: Jiří Brabec
instalace výstavy: Brabec, Uhlík, Bártko, Vedral, Vančura, Viragová

vernisáž:
• program:  Ochutnávka nápojů z lišejníků, komentovaná prohlídka výstavy s Petrem Uhlíkem
• návštěvnost:   70 osob

doprovodné akce:
• komentovaná prohlídka 8. 10. 2016 – RNDr. Ondřej Peksa, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni)
• exkurze „Lišejníky okolí Chebu“ 8. 10. 2016 – vedoucí RNDr. Ondřej Peksa, Ph.D. (ZMP)
• tři komentované prohlídky v rámci Podzimní slavnosti 15. 10. 2016 – Jiří Brabec

pro školy:
• pracovní listy pro 2. a 3. stupeň; pexeso pro 1. stupeň

5.1.4  VÝSTAVY ZAPŮJČENÉ DO JINÝCH INSTITUCÍ:

5.1.4.1 Loutka a její příběh. 

Místo konání:  Muzeum Třineckých železáren a města Třince
vernisáž:  bez vernisáže                             
termín:   4. 8. – 16. 10. 2016
autor:   Alena Koudelková

5.2.  PUBLIKAČNÍ ČINNOST

5.2.1  PUBLIKACE MUZEA CHEB:

5.2.1.1   Výroční zpráva Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje za rok 2015

výkonná redakce:  Alena Koudelková, Jan Bittl
text:    Zbyněk Černý, Jana Kacetlová, Martina Kulová                  
grafická úprava:   Muzeum Cheb
vydavatel:   Muzeum Cheb, 2016

5.2.1.2  Sborník muzea Karlovarského kraje 24 (2016)

redakce:   Zbyněk Černý, Alena Koudelková, Jiří Brabec, Lukáš Smola
grafická úprava:  Kateřina Rundová
tisk:    HP PRINT, s.r.o., Cheb
vydavatel:   Muzeum Cheb, 2016
náklad:    300 výtisků
ISBN:     978-80-85018-90-5

Redakční rada Sborníku muzea Karlovarského kraje pracovala v roce 2016 ve složení:

vedoucí redaktor: Mgr. Zbyněk Černý
výkonný redaktor: Mgr. Alena Koudelková, Bc. Lukáš Smola, RNDr. Jiří Brabec 
členové redakční rady: Mgr. Michaela Bäumlová, Mgr. Karel Halla, Mgr. Jan Matějů, Mgr. Jan Nedvěd, Ing. Mi-
chael Rund, Mgr. Marcel Fišer
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5.2.1.3  Příznivé světlo / Gutes Licht. Chebské fotografické ateliéry (1849–1945) / Egerer Fotoateliers
(1849–1945)

autor:    Zbyněk Černý
grafická úprava:  Grafický ateliér Ateva, Praha
tisk:    HP Print, s.r.o., Cheb
vydavatel:   Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje, 2016
náklad:    500 výtisků
ISBN:     978-80-85018-89-9

5.2.1.4 Na skok do chebské minulosti – pracovní sešit k edukačnímu programu Dílna archeologa

autor:    Michal Beránek, Milena Pečárková
ilustrace:   Mirek Vostrý
grafická úprava:  Kamil Němec
tisk:    HP Print, s.r.o., Cheb
vydavatel:   Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje 2016
náklad:    2 000 výtisků

5.2.1.5  Dotkni se historie

autor:     Michaela Bäumlová – Zbyněk Černý
ilustrace:    David Linek, Zuzana Landsingerová
grafická úprava:   Monika Přerostová
tisk:     Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana
vydavatel:    Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje ve spolupráci s Vide Manibus, z. s.
náklad:     10 výtisků

5.2.2  PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ MUZEA:

5.2.2.1  Michal Beránek

• Michal Beránek, Der Münzhort aus Abtsroth/Opatov bei Schönbach/Luby. in: Fines Transire Jahrgang 24, 
2015, Rahden/Westf. 2015 s. 259–269. 

• Michal Beránek, Visualisierung der mittelalterlichen Wüstung Hol. in: Fines Transire Jahrgang 25, 2016, 
Rahden/Westf. 2016.

• Michal Beránek – Milena Pečárková, Na skok do chebské minulosti. Cheb 2016.

5.2.2.2  Jiří Brabec

a)  Původní publikace a krátká sdělení:

• Velebil J. & Brabec J. (2016): Poznámky ke květeně Ašska a Chebska II – Skalná a okolí. – Sborník muzea 
Karlovarského kraje 24: 147–199.

• Brabec J., Velebil J. & Chrtek J. jun. (2016): Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. [na Chebsku] – In: Hadinec J. & 
Lustyk P. (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy České botanické společnos-
ti 51: 161–162.

• Brabec J., Velebil J. & Chrtek J. jun. (2016): Bromus commutatus Schrad. [v nejzápadnějších Čechách] – In: 
Hadinec J. & Lustyk P. (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy České botanic-
ké společnosti 51: 67.



VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA CHEB ZA ROK 2016

32

• Brabec J., Velebil J. & Chrtek J. jun. (2016): Bromus secalinus L. [v nejzápadnějších Čechách] – In: Hadinec J. & 
Lustyk P. (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy České botanické společnosti 
51: 67–68.

b)  Publikované recenze:

• Suda J. & Brabec J. (2016): Recenze publikace Jaromír Bartoš & Libor Dvořák [eds]: Dyleňský kras, Městské 
muzeum Mariánské Lázně, ediční řada Mariánskolázeňské monografie sv. 4, Mariánské Lázně, 2015. – Sbor-
ník muzea Karlovarského kraje 24: 375–377.

c)  Rukopisy:

• Brabec J. (2016): Spiranthes spiralis – monitoring populace. – Ms., 15 p. [Zprávy a materiály 2016, depon in: 
ÚVR ČSOP Praha a Muzeum Cheb.]

• Brabec J. (2016): Monitoring hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v ČR 
(sezóna 2016) – Ms., 66 p. + 42 p. elektronická příloha. [Depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha.]

• Brabec J. (2016): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku drsného (Gentianella obtusifolia) a vybraných 
malých lokalit hořečku nahořklého (Gentianella amarella). – Ms., 87 p. [Zprávy a materiály 2016, depon in: 
AOPK ČR Praha a ZO ČSOP Silvatica, Brejl.]

5.2.2.3  Zbyněk Černý

• Zbyněk Černý, Příznivé světlo / Gutes Licht. Chebské fotografické ateliéry / Egerer Fotoateliers (1849–1945), 
Cheb 2016, 175 s.

• Lubomír Zeman – Richard Němec – Jan Konůpek – Jana Konůpková Horváthová – Zbyněk Černý – Martin 
Krsek – Jaroslav Zeman, Specifické architektonické styly česko-německého pohraničí – architektura doby na-
cionálního socialismu (1938–1945), Sborník muzea Karlovarského kraje 24 (2016), s. 59–127.

• Zbyněk Černý, Tak to je můj život. Rozhovor s Jaromírem Boháčem, Sborník muzea Karlovarského kraje 24 
(2016), s. 353–366.

• Lubomír Zeman – Zbyněk Černý, Hrázděné a roubené konstrukce v architektuře Heimatstilu a secese, Svorník 
14/2016, s. 135–154.

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
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5.3.  PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

5.3.1  Přednáškový cyklus Z Chebu křížem krážem:
V roce 2016 se realizoval již 12. ročník přednáškového cyklu Z Chebu křížem krážem.

Den Přednáška Účastníci
21. ledna 2016 
čtvrtek

Mgr. Michael Fokt: 
Réunion – země kontrastů 66 účastníků

4. února 2016
čtvrtek

Doc. RNDr. Vít Grulich:
Za přírodou a lidmi na sever Etiopie 68 účastníků

3. března 2016
čtvrtek

Mgr. Pavla Tájková a Mgr. Přemysl Tájek:
Za orchidejemi, listonosy a kolibříky do Kolumbie a Venezuely 73 účastníků

24. března 2016 
čtvrtek

RNDr. Jiří Moravec, CSc.:
Ještěrky, hadi a želvy České republiky 29 účastníků

• Zajištění, propagace a realizace pěti přednášek v rámci 12. ročníku cyklu v roce 2016.
• Celková návštěvnost 236 účastníků.
• Grantová žádost na finanční příspěvek na rok 2017 (úspěšná, 25 000,– Kč).

5.3.2.  Společenskovědní přednášky:

Den Přednáška Účastníci
5. května 2016
čtvrtek

Tomáš Karel, JUDr. Vilém Knol, Ph.D.:
Česká Falc a hrady Nových Čech  44 účastníků

12. května 2016
čtvrtek

Mgr. Lubomír Zeman, PhDr. Jaroslav Fiala:
Hlavní komunikační cesty do Svaté říše římské  25 účastníků

26. května 2016
čtvrtek

Mnislav Zelený:
Duchovní svět amazonských indiánu  62 účastníků

6. října 2016
čtvrtek

Mgr. Zbyněk Černý:
Chebské fotografické ateliéry 1849–1945  96 účastníků

13. října 2016
čtvrtek

Mgr. Lubomír Zeman:
Hrad Lauf a jeho heraldická výzdoba 27 posluchačů

20. října 2016
čtvrtek

JUDr. Vilém Knol, Ph.D.:
Česká léna v Bavorsku, Vogtlandu a Sasku  33 účastníků

3. listopadu 2016
čtvrtek

doc. Richard Němec, Ph.D., Mgr. Lubomír Zeman:
Místa pobytu Karla IV. na cestě do Norimberku a Lucemburska  28 účastníků

• Celková návštěvnost společenskovědních přednášek: 315 účastníků.
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5.3.3  Odborné přednášky a exkurze provedené mimo MCH:

Přírodovědné přednášky a exkurze:  počet: 22  917 posluchačů
Společenskovědní přednášky a exkurze:   počet: 8  266 posluchačů

Michal Beránek

• Memento mori – výzkumy novověkých pohřebišť v Chebu a Skalné (Městská knihovna Loket). Termín: 
18. 2. 2016. Návštěvnost: 55 osob.

• Dvůr Köstelhof – příspěvek k lidovému domu Chebska (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích). Příspěvek v rámci 48. ročníku mezinárodní konference Archeologie středověku, Archaeologia 
historica 2016. Termín: 21. 9. 2016. Návštěvnost: cca 50 osob.

• Archeologie ve znamení rekonstrukce města (Ekonomická fakulta ZČU v Chebu). Termín: 5. 10. 2016. Ná-
vštěvnost: 25 osob.

• Proměna Chebu v „moderní město“ (Ekonomická fakulta ZČU v Chebu). Termín: 16. 11. 2016. Návštěvnost: 
25 osob.

• Nová archeologie Chebska (Ekonomická fakulta ZČU v Chebu). Termín: 24. 11. 2016. Návštěvnost: 25 osob.

Jiří Brabec

• Přednáška Výzkum a ochrana hořečků v ČR (Jihočeská pobočka České botanické společnosti, České Budě-
jovice) Přednáška k projektu MGSII-25 „Příprava záchranného programu hořečky – hořeček nahořklý pravý 
(Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)“ 
financovaného MŽP ČR a z EHP fondů 2009–2014.; sobota 20. 2. 2016, 9:30–11:30. Návštěvnost: 33 osob.

• Přednáška Václav Somol, Elena Plesková, Jiří Brabec: Vzácná květena Džbánu (Výroční schůze Západočeské 
pobočky České botanické společnosti, Plzeň); sobota 5. 3. 2016 (1,5 hod.). Návštěvnost: 54 osob.

• Přednáška Stačí hořečkům k přežití pastva? (Seminář Pastva v chráněných územích, AOPK ČR a ČZU, Praha); 
čtvrtek 10. 3. 2016, (10 min.). Návštěvnost: 300 osob.

• Přednáška Buďte tak dobří, jako ti bobři (třídy Berušky a Motýlci 2,5 až 5 let, MŠ Nohova, Aš); čtvrtek 17. 3. 
2016, (20 min.). Návštěvnost: 32 osob.

• Přednáška Bobr evropský (třída Sluníčka 5,5 až 7 let, MŠ Nohova, Aš); čtvrtek 17. 3. 2016, (40 min.). Návštěv-
nost: 18 osob.

• Přednáška Výzkum a ochrana hořečků – nové záchranné programy v ČR (Česká botanická společnost a Kate-
dra botaniky PřF UK Praha, Praha) Přednáška k projektu MGSII-25 „Příprava záchranného programu hořečky: 

Přírodovědné exkurze pro veřejnost.
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hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella ob-
tusifolia subsp. sturmiana)“ financovaného MŽP ČR a z EHP fondů 2009–2014. (společně s Pavlem Martin-
cem); pondělí 21. 3. 2016, 17:00–18:30. Návštěvnost: 25 osob.

• Přednáška Bobr evropský (1. B a 1. A, ZŠ Hlávkova, Aš); úterý 5. 4. 2016, (45 min.). Návštěvnost: 43 osob.
• Přednáška Bobr evropský (1. C a 2. A., ZŠ Hlávkova, Aš); úterý 5. 4. 2016, (45 min.). Návštěvnost: 45 osob.
• Přednáška Bobr evropský (4. třída, ZŠ Hlávkova, Aš); úterý 5. 4. 2016, (45 min.). Návštěvnost: 27 osob.
• Přednáška Buďte tak dobří, jako ti bobři (ZŠ a MŠ Okružní, Aš); pondělí 11. 4. 2016, (45 min.). Návštěvnost: 

32 osob.
• Přednáška Buďte tak dobří, jako ti bobři (ZŠ a MŠ Okružní, Aš); pondělí 11. 4. 2016, (45 min.). Návštěvnost: 

27 osob.
• Přednáška Zuzana Münzbergová, Jiří Brabec, Iveta Husáková a Mária Šurinová: Genetická variabilita po-

pulací Gentianella praecox subsp. bohemica v rámci areálu rozšíření a její význam pro přežívání a fitness 
druhu (Česká botanická společnost a Katedra botaniky PřF UK Praha, Praha) Přednáška k projektu MG-
SII-18 „Sběr odborných podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český 
(Gentianella praecox subsp. bohemica“ financovaného MŽP ČR a z EHP fondů 2009–2014.; pondělí 18. 4. 
2016, 17:00–18:30. Návštěvnost: 22 osob.

• Přednáška Obojživelníci Chebska (Gymnázium a SOŠ Aš, prima); pondělí 25. dubna 2016 (2 hod.). Návštěv-
nost: 30 osob.

• Přednáška Obojživelníci Chebska (ZŠ Okružní Aš, 4. B); pondělí 25. dubna 2016 (1,5 hod.). Návštěvnost: 29 
osob.

• Přednáška Žáby, mloci, čolci... (Mateřská škola Hazlov); úterý 26. dubna 2016 (1 hod.). Návštěvnost: 21 
osob.

• Přednáška Obojživelníci kolem nás (3. B, ZŠ Hlávkova, Aš); úterý 26. dubna 2016 (1 hod.). Návštěvnost: 25 
osob.

• Přednáška Žáby, mloci, čolci... (Mateřská škola a stacionář, Pastýřská, Cheb); středa 27. dubna 2016 
(1 hod.). Návštěvnost: 17 osob.

• Exkurze Na kytky a za bobrem na Porcelánku; sobota 14. května 2016 (3 hod.). Návštěvnost: 27 osob.
• Exkurze Bílichov 2016 – Bílichovské údolí a Líská stráň (Gymnázium VBT Slaný, terénní praxe) (společně 

s Mgr. M. Štefánkem, Mgr. L. Krinkem, Mgr. O. Šídou a doc. M. Hejcmanem); čtvrtek 2. června 2016 (celo-
denní). Návštěvnost: 30 osob.

• Exkurze Bílichov 2016 – Ročovská stráň, Úlovice (Gymnázium VBT Slaný, terénní praxe) (společně 
s Mgr. L Krinkem, Mgr. O. Šídou a J. Hadincem); pátek 3. června 2016 (celodenní). Návštěvnost: 22 osob.

• Exkurze Příroda Slavkovského lesa (Kladská rašeliniště, Dům přírody Kladská, Křížky a Upolínová louka, 
Důl Jeroným, okolí Krásna – rozhledna) (Gymnázium Aš, kvinta, ekologický kurz); středa 15. června 2016 
(celodenní). Návštěvnost: 22 osob.

• Exkurze pro katedru botaniky PřF UK Praha: Biotopy a květena v NPR Soos a v západní části Chebské 
pánve v rámci přednášky Vegetace střední Evropy; pondělí 27. června 2016 (celodenní). Návštěvnost: 36 
osob.

Zbyněk Černý

• S nasazením vlastní cti. Hornoslavkovský malíř Eliáš Dollhopf (1703–1773), Muzeum Sokolov. Termín: 11. 2. 
2016. Návštěvnost: 30 osob.

• August Brömse (1873–1773) jako student berlínské akademie v souvislosti s nově objeveným souborem 
kreseb, GAVU Cheb. Termín 30. 6. 2016. Návštěvnost: 25 osob.

Iva Votroubková
• Od adventu do Tří králů, ZŠ Lipová (určeno pro rodiče s dětmi, spojeno s výtvarnou dílnou). Termín: 2. 12. 

2016. Návštěvnost: 31 osob. 
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5.4.  EXKURZE A VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY

5.4.1  Cyklus exkurzí a přírodovědných akcí Pojďte s námi do přírody:

Cyklus pořádá ZO ČSOP Kladská, Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovar-
ského kraje, Správa CHKO Český les a Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci s 4. ZO ČSOP Cheb, Muzeem 
Sokolov, p. o. Karlovarského kraje, Městským muzeem Mariánské Lázně, ZO ČSOP Silva Lunae, občanským sdru-
žením Mezi lesy a dalšími organizacemi. V roce 2016 proběhlo celkem 15 akcí, ve kterých bylo Muzeum Cheb pří-
mým organizátorem nebo spoluorganizátorem a na kterých se finančně podílelo. Tyto akce celkem navštívilo 912 
návštěvníků. V uvedeném přehledu jsou pouze akce (celkem 10 akcí), při kterých byl vedoucím, spoluvedoucím 
nebo organizátorem RNDr. Jiří Brabec.

V roce 2016 bylo pokračováno v obhospodařování zasilatelského adresáře přírodovědných akcí západních Čech. 
Celkem byly rozeslány tři informační materiály poštou (program přednášek Z Chebu křížem krážem, kalendář 
Pojďte s námi do přírody, podzimní program) a 25 informačních e-mailů.

Den Akce Účastníci

sobota
16. dubna 2016

RNDr. Milena Prokopová, Ph.D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les) 
a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb):
Na bobří hráze a předjarní květenu na Pomeznou u Chebu

48 účastníků
+ 2 vedoucí

neděle
24. dubna 2016

Jiří Mařík, Ing. Kateřina Maříková (oba 4. ZO ČSOP Cheb) a RNDr. Jiří 
Brabec (Muzeum Cheb):
Obojživelníci Chebska – pískovna Obilná

56 účastníků
+ 3 vedoucí

sobota
28. května 2016

Radka Mudrová a Petr Mudra (oba Muzeum Českého lesa v Tachově): 
Za mechorosty do oblasti Dyleně

17 účastníků
+ 2 vedoucí

neděle
29. května 2016

RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb) a Jiří Mařík (4. ZO ČSOP Cheb):
Příroda západní části Chebské pánve

27 účastníků
+ 4 vedoucí

sobota
11. června 2016

Ing. Petr Uhlík, RNDr. Jaroslav Michálek (oba Muzeum Sokolov), RNDr. 
Jiří Brabec (Muzeum Cheb):
Květy Ohře z raftu (pro plavce a nadšence)

25 účastníků
+ 3 vedoucí

neděle
12. června 2016

RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb):
Květy Ohře z raftu (pro plavce a nadšence)

14 účastníků
+ 1 vedoucí

sobota
18. června 2016

Ing. Jiří Velebil (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné za-
hradnictví, Průhonice) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb):
Dendrologicko-botanická exkurze do okolí Lubů

29 účastníků
+ 2 vedoucí

sobota
8. října 2016

RNDr. Ondřej Peksa, Ph.D. (Západočeské muzeum v Plzni):
Lišejníky v okolí Chebu

14 účastníků
+ 1 vedoucí

neděle
16. října 2016

RNDr. Petr Rojík, Ph.D. (geolog, Rotava):
Geologická exkurze na Goethovy skalky

111 účastníků
+ 2 vedoucí

sobota
22. října 2016

RNDr. Jaroslav Michálek (Muzeum Sokolov):
Za pozoruhodnými stromy na Kladskou

31 účastníků
+ 1 vedoucí
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5.5.  PRŮVODCOVSKÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY

5.5.1  Průvodcovské služby v Muzeu Cheb

• Zajišťování objednaných odborných průvodcovských služeb ze strany odborných pracovníků Muzea Cheb: 
23 prohlídek, celkem 366 osob.

5.5.2  Průvodcovské služby mimo Muzeum Cheb

• Exkurze Milíkov – Klub českých turistů. Prováděl Michal Beránek. Termín: 19. 3. 2016. Počet účastníků: 204 
osob.

• Exkurze Milíkov – v rámci jednání kulturní komise KK. Prováděli: Michal Beránek, Iva Votroubková. Termín: 
20. 6. 2016. Počet účastníků: 10 osob.

• Exkurze Milíkov – Tajný závod, akce ČR Plzeň. Prováděla Iva Votroubková. Termín: 8. 10. 2016. Počet účast-
níků: 52 osob.

• Exkurze vedené Jiřím Brabcem viz 5.3.4 Jiří Brabec.

5.6.  POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

5.6.1  Edukativní programy pro školy:

Vzdělávací a kulturní program Počet akcí Počet účastníků

Seznamujeme se s muzeem 10 188

Dílna archeologa 7 146

Dílna knihaře 13 242

Dílna písaře 3 25

Dílna kovotepce  2 15

Tvořivá dílna 15 211

Příběh o svatebním džbánu 2 22

Albrecht z Valdštejna 5 89

Cechy, erby 3 29

Karel IV. 10 206

Muzejní rallye 1 22

Na jedné vlně 17 320

Hurá do školy 12 237

Tajemný svět lišejníků 19 311

Celkem 95 2 063
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5.6.2  Výtvarná dílna – senioři
• Volnočasová aktivita pro seniory: 9 kurzů
• Celkový počet účastníků: 90 osob

5.6.3  Jarní výtvarná dílna v muzeu (5. ročník) – Na stejné vlně
• Příměstský prázdninový tábor pro děti
• Termín: 7. 3. – 11. 3. 2016
• Celkový počet účastníků: 125 osob

5.6.4  Noc s Andersenem
• Termín: 1. – 2. 4. 2016
• Celkový počet účastníků: 25 osob

5.6.5  Letní výtvarná dílna v muzeu (12. ročník) – Čáry máry fuk
• Příměstský prázdninový tábor pro děti
• Počet realizací: 2 běhy
• Termín: 11. 7. – 15. 7. 2016 a 8. 8. – 12. 8. 2016
• Celkový počet účastníků:  360 osob
• Závěrečné vystoupení pro veřejnost: 182 osob
 
5.6.6  Pouliční divadlo – divadelní tábor
• Příměstský prázdninový tábor
• Termín: 18. 7. – 22. 7. 2016
• Celkový počet účastníků:  170 osob
• Závěrečné vystoupení pro veřejnost:  210 osob

5.6.7  Divadelní představení pro MŠ a ZŠ
• 14 představení ve Valdštejnské obrazárně
• Počet návštěvníků: 1 051 osob

5.6.8  Hraná prohlídka města Chebu v podání herců Západočeského divadla v Chebu
• 2 akce
• Počet návštěvníků: 80 osob

Letní výtvarné dílny v muzeu. Pouliční divadlo.
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5.6.9.  Chebské dvorky – výtvarná dílna pro veřejnost
• Termín:  9. 6. – 11. 6. 2016
• Celkový počet účastníků: 190 osob

5.6.10 Výtvarné soutěže pro školy
• Vyhodnocení soutěže – „My tři králové jdeme k Vám...“ 
• Jarní soutěž  – „Beránek 100x jinak ...“ ( 65 soutěžních prací, hlasujících: 2 596)
• Vánoční výtvarná soutěž „Radujme se, veselme se ...“  (29 soutěžních prací, hlasujících: 1 878)
• V soutěžích hlasovalo celkem: 4 474 osob.

5.7.  OSTATNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MUZEA

Muzejní programy pro širokou veřejnost:

5.7.1  Chebský masopust 2016
• 12. masopustní průvod městem připravený společně s Městem Cheb, Západočeským divadlem v Chebu, Zá-

kladní uměleckou školou Jindřicha Jindřicha v Chebu a Městským dechovým orchestrem. Termín:  6. 2. 2016.
• Počet účastníků: 1 342 osob

5.7.2  Velikonoční jarmark v muzeu 2016 (17. ročník)
• Tradiční den otevřených dveří v muzeu spojený s bohatým programem pro veřejnost, velikonoční jarmark 

v prostorách muzejní expozice. Akce uskutečněna s finanční grantovou podporou Města Cheb.
• Termín: 19. 3. 2016
• Počet návštěvníků:  3 507 osob

5.7.3  Muzejní noc – „Hurá do školy aneb Hurvínek má narozeniny“
• 12. ročník akce probíhající v rámci Festivalu muzejních nocí. Tematicky propojený program s probíhající stej-

nojmennou výstavou.
• Termín: 21. 5. 2016
• Celkový počet návštěvníků: 386 osob

Chebský masopust 2016.
Muzejní noc – Hurá do školy aneb Hurvínek má narozeniny.
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5.7.4  Podzimní slavnost – „Mezi jablky, hruškami, mraky a draky“
• Pilotní akce navazující na tradiční podzimní oslavy sklizně  
• Termín: 15. 10. 2016
• Celkový počet návštěvníků: 1 203 osob

5.7.5  Advent v muzeu 2016 (17. ročník)
• Tradiční adventní trh v prostorách muzejní expozice: mikulášské a vánoční drobnosti, adventní a vánoční vý-

zdoba, dřevěné hračky, drobná keramika a drobné rukodělné výrobky, tradiční i méně tradiční vánoční cukroví, 
malované perníky. Bohatý doprovodný program. 

• Termín: 26. 11. 2016
• Počet návštěvníků: 4 300 osob
 
5.7.6  V součinnosti s městem Cheb byla veřejnosti v roce 2016 nabídnuta možnost uzavírání sňatků ve Valdštejn-
ské obrazárně muzea. Celkový počet: 1 svatba. 86 osob.

VI.  METODIKA A PORADENSTVÍ

6.1  Badatelské služby

6.1.1  Badatelna muzea: 17 badatelských návštěv.

6.1.2  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 pracovníci muzea 185 badatelských 
dotazů.

6.2  Poradenství, lektorování apod.

Iva Votroubková
• V rámci pracoviště TLK jsou pravidelně poskytovány konzultační služby studentům i zájemcům o tradiční lido-

vou kulturu obecně.
• V rámci činnosti regionálního pracoviště TLK zpracování posudku pro regionální pracoviště TLK při  Muzeu vý-

chodních Čech v Hradci Králové pro podání grantu v kategorii B na odbor regionální a národnostní kultury MK 
ČR – Lidový nábytek ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Michal Beránek
• Konzultace prací: Marek Bartoš – bakalářská práce na FF ZČU v Plzni, Mgr. Jan Eigner – disertační práce FF UK 

v Praze, Anastázie Ryšková – bakalářská práce na FF UK v Praze.

Jiří Brabec
• Oponentský posudek bakalářské práce Mileny Vláškové „Porovnání realizace managementu odbornou firmou 

a vlastníkem pozemku v rámci péče o chráněná území“. – Katedra speciální produkce rostlinné, ZF JČU České 
Budějovice.

• Konzultace diplomové práce Ireny Koškové (ZF JČU České Budějovice).
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Zbyněk Černý
• Lektorský posudek publikace: Petr Nový, Ve službách módy a stylu. Česká bižuterie v období první republiky 

(1918–1938) pro nakladatelství Academia.
• Lektorský posudek publikace: Průvodce stálými expozicemi Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou pro 

vydavatele Spolek přátel Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

   

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 2016

Návštěvnost Muzea Cheb v roce 2016:

MĚSÍC EXPOZICE MILÍKOV PŘEDNÁŠKY EDUKATIVNÍ 
PROGRAMY

EXKURZE 
PŘÍRODA CELKEM

leden  453    zavřeno  66     53    -  572    

únor  1687    zavřeno  68     541    -  2296    

březen 5826 204  102     758    -  6890    

duben 926    zavřeno  -     322     104     1352    

květen  1385    zavřeno  131       479     50     2045    

červen  1837    10  -     554     121     2522    

červenec  1439    zavřeno  -  662    -  2101    

srpen  1394    zavřeno  -       260    -  1654    

září  1019    zavřeno -  45    300  1364    

říjen  1937    52  209     296     205     2699    

listopad  5169 zavřeno  28     270     -       5467

prosinec  2983    zavřeno -  306    -  3289    

CELKEM OSOB 26055 266 604 4546 780 32251
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PROVOZNÍ ODDĚLENÍ
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I. ČINNOST PROVOZNÍHO ODDĚLENÍ V ROCE 2016

Začátek roku 2016 byl vyplněn systematickou přípravou na podání žádosti o podporu na projekt „Rekon-
strukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově” v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,  
Specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, číslo výzvy 21. – Muzea.

Prvním úkolem bylo zajistit profesionálního administrátora na zpracování projektové žádosti o dotaci, Studii 
proveditelnosti, finanční analýzu a administraci projektu v systému MS2014+. Na základě poptávkového řízení, 
v němž bylo osloveno osm uchazečů, byla vybrána jediná podaná nabídka a to paní Mgr. Petry Šorfové ze spo-
lečnosti Safirea s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou 58 080,-Kč. Poptávkové řízení bylo administrováno formou 
elektronického nástroje e-zak Karlovarského kraje na profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profi-
le_display_57.html.

Následujícím krokem byla nutná revize a aktualizace projektové dokumentace, výkazu výměr a celkového 
rozpočtu stavby. Na základě poptávkového řízení, v němž bylo osloveno sedm uchazečů, byla vybrána jediná 
podaná nabídka a to pana Ing. Martina Volného ze společnosti Projekt stav s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou 
157 300,-Kč. Poptávkové řízení bylo administrováno formou elektronického nástroje e-zak Karlovarského kraje 
na profilu zadavatele:  https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_57.html.

31. 7. 2016 byla kompletní žádost podána přes elektronický nástroj MS2014 +. V prosinci bylo vydáno rozhod-
nutí IROPU k doporučení financování projektu „Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově”. 
Uznatelné náklady na realizaci projektu činí: 21 723 695,- Kč.

I v roce 2016 pokračovaly stavební úpravy kolny na statku v Milíkově, které finančně podpořilo Ministerstvo 
kultury, z programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2016, částkou 180 000,- Kč. Z důvodu nepře-
vzetí stavby zhotovitelem, firmou Pegisan sta, s.r.o., byla stávající smlouva o dílo vypovězena a bylo vyhlášeno 
nové výběrové řízení na „Stavební úpravy statek Milíkov – Kolna, dokončení 2016.“ Předmětem výběrového 
řízení bylo dokončení vápenných omítek, demontáž stávající podlahy a pokládka nové dlažby, dokončení nové 
podlahy půdy, elektroinstalace a hromosvod. Ve výběrovém řízení bylo osloveno pět uchazečů, nabídku podaly 
dvě stavební firmy. Nejvýhodnější nabídku podala firma Bolid M, s.r.o. s nabídkovou cenou 185 875,- Kč. Výběro-
vé řízení bylo administrováno formou elektronického nástroje e-zak Karlovarského kraje na profilu zadavatele:   
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_57.html. 

Díky vícepracím, které byly v průběhu realizace stavby schváleny Státní památkovou péčí, se cena zakázky 
navýšila na částku 206 180,- Kč. Dílo bylo dokončeno ke dni 14. 12. 2016.

stavební úpravy kolny na statku v Milíkově.
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Hlavní budova Muzea Cheb v roce 2016 prošla další náročnou rekonstrukcí zabezpečovacích systémů a to „Re-
konstrukcí a modernizací kamerového systému (CCTV)“. Z důvodu náročnosti celé akce byla rekonstrukce rozdě-
lena na dvě etapy. V I. etapě proběhla výměna kabeláže a koncových prvků (IP kamery) v budově nové expozice 
č. p. 493. V prostorách pokladny byl vybudován nový profesní management SW. II. etapa bude realizována počát-
kem roku 2017. Na základě vypracované projektové dokumentace bylo vyhlášeno výběrové řízení, v němž bylo 
osloveno osm uchazečů. Nabídku na veřejnou zakázku podali dva uchazeči. Jako nejvýhodnější nabídku komise 
zvolila nabídku společnosti G4S Secure Solutions (CZ), a.s. s cenou 1 316 967,15,- Kč. I. etapa byla fakturována na 
částku 818 256,- Kč. Muzeum obdrželo na tuto rekonstrukci finanční příspěvek Ministerstva kultury z programu 
ISO na zabezpečení movitého kulturního dědictví v roce 2016 v částce 200 000,- Kč. Výběrové řízení bylo admini-
strováno formou elektronického nástroje e-zak Karlovarského kraje na profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlo-
varsky.cz/profile_display_57.html. 

I. etapa byla dokončena ke dni 7. 10. 2016.

Po takto náročné rekonstrukci kamerového systému, která se neobešla bez stavebních zásahů do omítek, bylo 
nutné provést kompletní výmalbu expozičních prostor. V poptávkovém řízení podal nejvýhodnější nabídku pan 
Tomáš Štítný. Celkové náklady na výmalbu expozice byly 50 295,-Kč. 

V návaznosti na zajištění funkčnosti a nezbytnou provázanost v GVN nadstavbě nových a modernizovaných 
zabezpečovacích systémů byla vypracována projektová dokumentace společností G4S Secure Solutions (CZ), a.s 
na výměnu a rozšíření datové sítě v prostorách muzea. Díky nové moderní datové síti bude vytvořen sofistikovaný 
systém ochrany. Cena projektová dokumentace činila 39 930,- Kč.    

Vzhledem ke špatnému technickému stavu stolů, které muzeum intenzivně využívalo při pořádání kulturních 
akcí, bylo pořízeno 25 kusů skládacích stolů, které jsou skladné a lépe manipulovatelné. V poptávkovém řízení a 
v rámci průzkumu trhu byly vybrány stoly společnosti B2B Partner s.r.o v celkové částce 84 397,50,- Kč včetně 
dopravy a zárukou 7 let.     

Centrální depozitář muzea se v letošním roce připojil k internetové síti společnosti WIA spol. s.r.o. WIA podala 
nejvýhodnější nabídku jak z pozice realizace, tak z pozice dodávky služby a zajištění provozu sítě. Celková částka 
za realizaci byla 29 802,- Kč. 

Garáže na centrálním depozitáři byly vybaveny regálovým systém k uložení archeologických artefaktů. V rámci 
poptávkového řízení a průzkumu trhu, byla vybrána firma MECALUX Česká republika, která za částku 27 830,- Kč 
dodala, dopravila a namontovala osm kusů regálů. 

Provozní oddělení si v letošním roce pořídilo pojízdné hliníkové lešení od společnosti JKK Professional s.r.o. za 
částku 31 194,- Kč, lešení bylo vybráno na základě poptávkového řízení a průzkumu trhu.  

stavební úpravy kolny na statku v Milíkově.
nový regálový systém v depozitáři archeologie.
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Všechna výběrová i poptávková řízení byla, jako v předchozím roce, kromě přímého oslovení uchazečů zveřej-
něna formou elektronického nástroje e-zak Karlovarského kraje na profilu zadavatele:  https://ezak.kr-karlovarsky.
cz/profile_display_57.html. 

Pracovníci provozního oddělení prováděli údržbové a úklidové práce ve všech objektech Muzea Cheb, úpravy 
trávníků a ostatních venkovních prostor. Dále během celého roku provozní oddělení zajišťovalo technickou pří-
pravu na muzejní akce, jako masopust, Muzejní noc, Velikonoce, příměstské tábory, advent, výstavy, vernisáže, 
koncerty, přednášky a semináře. I v letošním roce jsme k pomocným pracím využili uchazeče z evidence Úřadu 
práce Cheb, kteří byli zapojeni v projektu „Veřejně prospěšných prací“ spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 
Evropského sociálního fondu. Celkem se u nás zapojili v rámci veřejně prospěšných prací dva uchazeči z evidence 
Úřadu Práce Cheb.

Nový kamerový systém.
výmalba místností v expozici muzea.
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HOSPODAŘENÍ MUZEA
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VÝSLEDKY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MUZEA V ROCE 2016

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje hospodaří podle rozpočtových pravidel pro pří-
spěvkové organizace. V roce 2016 jsme obdrželi od našeho zřizovatele finanční příspěvek na činnost ve výši 
10 837 tis. Kč a na udržitelnost projektu „Stavební úpravy budovy školy na Centrální depozitář“ 1 500 tis. Kč. Do 
investičního fondu nám zřizovatel stanovil částku ve výši 1 500 tis. na akci rekonstrukci EZS, EPS a CCTV budovy 
muzea – III. etapa.  Zřizovatel nám také podpořil záchranný archeologický výzkum ve výši 200 tis. Kč.  

Získali jsme i další finanční prostředky z jiných zdrojů. V programu ISO MK ČR jsme obdrželi 50 % podíl  na za-
bezpečení objektů muzea. V programu záchrany architektonického dědictví se nám podařilo dokončit opravu 
kolny na statku v Milíkově. 

Ministerstvo kultury ČR nám podpořilo projekt týkající se dokumentace tradiční lidové kultury v Karlovarském 
kraji. Letos jsme opět využili dotace z programu Kulturní aktivity a získali tak Průvodce k haptickému modelu 
chebského náměstí, který bude pomůckou pro občany s vadami zraku. Dalším projektem, který napomáhá zís-
kávat nejmenší návštěvníky našeho muzea, je pořízení Archeologické dílny. Tuto akci podpořilo také Minister-
stvo kultury v rámci podpory výchovně vzdělávacích aktivit. Město Cheb se již tradičně podílí na financování 
některých aktivit pro veřejnost. Díky jeho podpoře jsme dokončili haptický model náměstí. Také se podílelo na 
financování vydání naší tradiční publikace, Sborníku muzea Karlovarského kraje.

Dále nám podpořilo akce, které se každoročně pořádají, a to Velikonoční jarmark a přírodovědné vycházky 
do přírody, či přednášky a podpořilo finančně i nákup cen do vánoční soutěže. V letošním roce jsme vydali další 
publikaci s názvem Příznivé světlo. Na jeho vydání se podílelo Město Cheb a Státní fond kultury. 

Celkově byl rok 2016 ukončen kladným hospodářským výsledkem. V letošním roce také využijeme ustanovení 
Zákona o dani z příjmů § 20 odst. 7 a snížíme základ daně o 211 tis. Kč a částku ve výši daňové povinnosti 40 tis. 
Kč použijeme v následujících třech letech na rozvoj organizace. Hospodářskou situaci v roce 2016 vystihují tabul-
kové přehledy o hospodaření s poskytnutými prostředky.

PERSONÁLIE

V průběhu roku 2016 pracovalo v muzeu 21 zaměstnanců, průměr z počtu fyzických zaměstnanců za celý rok 
2016 činil 22 zaměstnanců.

Vzhledem k sezónnímu provozu muzea a projektům Tradiční lidová kultura, Malé grantové schéma MGS II-25  – 
Záchranný projekt Hořeček pravý a Záchranný archeologický výzkum  byli v roce 2016 v naší organizaci zaměst-
naní pracovníci na dohody o provedení práce. V roce 2016 využila naše organizace spolupráce s Úřadem práce 
v Chebu a zaměstnala 5 pracovníků na Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu.

Odchody zaměstnanců v průběhu sledovaného roku: žádné.
Příchody nových zaměstnanců v průběhu sledovaného roku: žádné.

Změna ředitele:
• Dne 22.11.2016 došlo v naší organizace ke změně na postu ředitele Muzea Cheb. Pan Ing. Roman Procházka 

požádal Krajský úřad Karlovarského kraje o pracovní volno z důvodu výkonu veřejné funkce poslance PSP 
ČR. Dne 12.12.2016 byl na místo ředitele Muzea Cheb jmenován pan Mgr. Zbyněk Černý.
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Náklady a výnosy Muzea v roce 2016

NÁKLADY

č. účtu položka Plán čerpání %
501 Spotřeba materiálu 400000,00 502157,19 125,54
502 Spotřeba energie 1200000,00 1236017,00 103,00
504 Prodané zboží 100000,00 315139,69 315,14
511 Opravy a udržování 373700,00 332518,90 88,98
512 Cestovné 50000,00 41115,19 82,23
513 Náklady na reprezentaci 20000,00 9051,00 45,26
518 Ostatní služby 1100000,00 2555639,92 232,33
521 Mzdové náklady 6080000,00 6052508,00 99,55
524 Zákonné sociální pojištění 1948200,00 1945220,00 99,85
525 Jiné sociální pojištění 20000,00 16019,00 80,10
527 Zákonné sociální náklady 91200,00 216348,00 237,22
531 Daně a poplatky 0,00 50,00 0,00
538 Ostatní daně a poplatky 10000,00 7960,00 79,60
549 Ostatní náklady z činnosti 200000,00 178480,67 89,24
551 Odpisy majetku zřizovatele 2190000,00 2224092,29 101,56
558 Náklady z pořízení DDHM 300000,00 514357,31 171,45
563 Kurzové ztráty 0,00 275,81 0,00
591 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00

NÁKLADY CELKEM 14083100,00 16146944,97 114,39

VÝNOSY 

602 Výnosy z prodeje služeb 600000,00 557910,50 92,99
603 Pronájem 120000,00 139000,00 115,83
604 Výnosy z prodaného zboží 200000,00 289725,32 144,86
648 Čerpání fondů 196700,00 21329,00 10,84
649 Ostatní výnosy z činnosti 600000,00 968818,90 161,47
672 Příspěvky a dotace na provoz 12366400,00 14222152,76 115,01

VÝNOSY CELKEM  14083100,00 16198934,48 115,02

Výsledek hospodaření - zisk: 51989,51
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Účelové příspěvky, dotace a granty přijaté v roce 2016 Kč

Účelový příspěvek z rozpočtu KÚ KK - Centrální depozitář 1500000,00
Účelový příspěvek z rozpočtu KÚ KK - záchranný arch. výzkum 200000,00
Příspěvek z rozpočtu KÚ KK - Statek Milíkov 264379,00
Příspěvek KÚKK - vydání Sborníku muzea 2016 80000,00
Město Cheb - vánoční soutěž 5000,00
Město Cheb - Velikonoce 20000,00
Město Cheb - Cheb křížem krážem 15000,00
Město Cheb - Sborník muzea 2016 30000,00
Město Cheb - dokončení modelu náměstí 48000,00
Město Cheb - publikace Příznivé světlo 30000,00
Národní památkový ústav - Sborník muzea 2016 10000,00
Státní rozpočet: Tradiční lidová kultura 21000,00
Státní fond kultury - publikace Příznivé světlo 35000,00
MK ČR - Kulturní aktivity - Průvodce k haptickému modelu 98000,00
MK ČR - Kulturní aktivity - Dílna archeologa 63000,00
MK ČR - Obnova a zpřístupnění chebského statku v Milíkově 164944,00
Ministerstvo životního prostředí - Záchranný projekt hořeček 408936,00
Státní rozpočet: příspěvek úřad práce Cheb 362627,00

CELKEM 1855886,00

Příjmy v roce 2016          Neinvestiční

Příjem Kč % na celkových příjmech

1. Příspěvek od zřizovatele 12910645,76 79,70
2. Dotace ze státního rozpočtu 1311507,00 8,10
3. Vlastní příjmy 1639825,72 10,10
4. Ostatní příjmy 315628,00 1,90
6. Použití Rezervního fondu 21329,00 0,10

CELKEM 16198935,48 100,00
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Fond FKSP - 412 Kč

Počáteční stav k 1.1.2016 61473,39

Tvorba:

Základní příděl 1 % z objemu mzdových prostředků 2015 85981,01

Použití: 82380,00

Kultura 1800,00
Životní pojištění 4800,00
Penzijní připojištění 21600,00
Stravenky 46980,00
Rekreace 7200,00

Konečný stav k 31.12.2016 65074,40

Fond rezervní - 413 Kč

Počáteční stav k 1.1.2016 196 775,07

Tvorba:

Převod z výsledku hospodaření z roku 2015 6 166,50

Použití:

Rozvoj organizace - dle Zákona o dani z příjmů § 20 odst.7 21 329,00

Konečný stav k 31.12.2016 181 612,57

Fond odměn - 411 Kč

Počáteční stav k 1.1.2016 132991,46

Tvorba a použití:

Převod z výsledku hospodaření z roku 2015 1542,00

Konečný stav k 31.12.2016 134533,46

Investiční dotace v roce 2016 Kč

MK ČR - ISO A - Rekonstrukce zabezpečení budovy muzea 200000,00
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Fond investiční - 416 Kč

Počáteční stav k 1.1.2016 822130,24

Tvorba:

Tvorba majetku ve výši odpisů 2248092,29
Příspěvek KÚ KK - rekonstrukce EPS 1500000,00

Tvorba celkem 3748092,29

Použití:

Odvod  do rozpočtu zřizovatele 2224000,00
Rekonstrukce zabezpečení budovy muzea 618256,00

Použití celkem 2842256,00

Konečný stav k 31.12.2016 1727966,53
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