
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA CHEB 
příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

za rok 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydalo Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje 



VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA CHEB ZA ROK 2018 
 
 

  

MUZEUM CHEB 2 

 

2 

 
 
 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

ŘEDITELE MUZEA CHEB: 

 
 
Vážení přátelé,  

do rukou se Vám dostává výroční zpráva Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2018. Již 
tradičně jsme upřednostnili verzi elektronickou, kterou si můžete stáhnout z našich webových stránek. 

I rok 2018 byl naplněn pilnou prací, za níž nás návštěvníci odměnili svojí spokojeností. Loňský rok se nesl především 
ve znamení významných výročí, která jsme si zvykli již tradičně označovat za osudové osmičky. Je příznačné, že 
region Chebska, který naše muzeum představuje, neměl ke všem událostem, především ve 20. století, stejný vztah 
jako regiony v centru našeho státu. I toto regionální specifikum jsme se pokusili uchopit. Osudy z významných os-
mičkových let jsme si připomněli především třemi akcemi: hned na jaře přijela delegace německé sociální demokra-
cie, která navštívila budovu centrálního depozitáře. Příslušníci této strany se v roce 1938 rozhodně postavili na ob-
ranu tehdejší republiky a jejich hlavní sídlo, nacházející se v budově dnešního centrálního depozitáře, bylo regulérně 
dobýváno místními bojůvkami. Atmosféru první republiky jste mohli načerpat během naší muzejní noci. Sté výročí 
vzniku Československé republiky připomněla autorská výstava Cheb nebo Eger?, jež představovala osudy Chebska 
v letech 1918 až 1938. 

Během roku jste však mohli navštívit i řadu dalších akcí. Návštěvnickou sezónu jsme otevírali výstavou Jany Vackové 
a jejích Litohrátek, na níž navazovaly dvě autorské výstavy Poohří za časů lovců a sběračů a Kostelíček Boží. Již 
tradičně mohli návštěvníci zavítat na cyklus přednášek Z Chebu křížem krážem či se účastnit exkurzí v rámci akce 
Pojďte s námi do přírody. Během nich nebyly navštěvovány pouze přírodní pozoruhodnosti, ale tentokrát ve větší 
míře i méně známé historické pamětihodnosti. Bohatý program byl zajištěn i pro děti školou povinné, které navští-
vily řadu našich edukativních programů a v době prázdnin i naše příměstské tábory. Na závěr roku jsme se mohli 
pochlubit vydáním knihy Květena Sossu a okolí, která bude zajímavým počtením nejen pro milovníky rostlin. 

Naše sbírkové předměty mohli návštěvníci spatřit i na řadě dalších míst, za připomenutí stojí zvláště výstava Gustav 
Nosek – Muž ve stínu, na které jsme spolupracovali s Muzeem loutek v Plzni. 

Největším počinem loňského roku pak bylo zahájení rekonstrukce hrázděného statku v Milíkově, který je financován 
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Podařilo se nám získat finanční prostředky i na 
řadu dalších činností. Budova centrálního depozitáře byla vybavena stínící technikou, byl dovybaven depozitář ar-
cheologie regálovým systémem a taktéž jsme zahájili projekt světelné koncepce expozice Muzea Cheb. 

Lze říci, že rok 2018 byl úspěšným a v řadě ohledů položil základy pro činnost muzea na řadu dalších let dopředu. 

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří naši činnost podporují. A taktéž návštěvníkům, jejichž neutuchající 
zájem je hlavním smyslem naší práce. 

 
MUZEUM CHEB 
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AKVIZICE 

 

 

Jednání nákupní a odpisové komise, poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea Cheb se konalo 6. 12. 2018. 
Akvizice pro Sbírku Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje za rok 2018 jsou zapsány v Knize přírůstků pod 
přírůstkovými čísly: P 01/18 – P 6/18. 
 

 Členové nákupní a odpisové komise schválili nákupy realizované muzeem za rok 2018 (NOK 01/2018 – NOK 
02/2018). Celková cena nákupů pro Sbírku Muzea Cheb v roce 2018, hrazených z rozpočtu muzea k datu 31. 12. 
2018, byla 16 000,– Kč. 

 

 Členové komise se seznámili a vzali na vědomí další akviziční činnosti Muzea Cheb v roce 2018: dary do Sbírky 
Muzea Cheb (NOK 03/2018 – NOK 04/2018),vlastní terénní výzkumy, sběry a nálezy pracovníků muzea pro Sbírku 
Muzea Cheb (NOK 05/2018 – NOK 06/2018), přeřazení předmětů v rámci Sbírky  Muzea Cheb a vyřazení 
předmětů ze Sbírky Muzea Cheb (NOK 07/2018). 
 

 Nejvýznamější akvizicí roku 2018 byl nákup sedmi kusů černobílých dřevořezů s regionální tématikou do 
podsbírky Grafika. 
 

 
 

SBÍRKOVÝ FOND 

 

 

RESTAUROVÁNÍ 
 
V roce 2018 byly v rámci projektu Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově (Registrační číslo 
projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001674) zadány externí restaurátorské práce pro Sbírku Muzea Cheb, 
podsbírka Statek Milíkov u konzervátora A. Lišky v počtu 86 ks sbírkových předmětů.  
Grant podávaný v roce 2017 na dotační příspěvek na MK ČR na restaurování – dotační program ISO/D-c nebyl získán. 
 

KONZERVACE  
 
V roce 2018 zůstalo pracoviště ochrany sbírek personálně obsazeno Dušanem Vančurou. V průběhu roku bylo 
využíváno externí spolupráce s konzervátorkou Evou Plesníkovou, Antonií Richtrovou a Gabrielou Vyskočilovou. 
Konzervační zásahy byly před zahájením návštěvnické sezóny 2018 provedeny na sbírkových předmětech v expozici 
muzea a na předmětech z fondu muzea vystavených na Chebském hradě. Konzervační a restaurátorské práce byly 
realizovány celkem na 18 vybraných předmětech z fondu Muzea Cheb a 8 předmětech pro muzeum Sokolov. 
Konzervace byla provedena na vybraných předmětech z fondu muzea, zejména z podsbírky Sochy, Textil, 
Hospodářské nářadí, Různé sbírky a Hudební nástroje. Průběžně byly zpracovávány archeologické nálezy 
z historického jádra města Chebu, vnitrobloku Provaznické ulice, Židovské ulice a náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. 
Pro Muzeum Sokolov byly konzervovány kovové a dřevěné předměty z cínového dolu Jeroným. 
 

Ke konzervačním zásahům byly vyhotoveny konzervační listy 01 – 18/ 2018. 

 
CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ 

 
Depozitář archeologie společně se skladem konzervace byly v roce 2018 dovybaveny novými regály, na které se 
podařilo získat dotaci od Ministerstva kultury ČR v rámci programu "Integrovaného systému ochrany movitého 
kulturního dědictví ISO D/b". Náklady na vybavení depozitáře podsbírky Archeologie úložným systémem (II. etapa) 
činily celkem 66 308,- Kč vč. DPH. Úložný systém dodala firma PROMAN s. r. o. Do depozitáře textilu bylo koncem 
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roku 2018 zakoupeno 242 kusů speciálních archivních krabic vyrobených na míru pro uchování sbírkových předmětů, 
zejména čepců, klobouků apod. Nové krabice nahradí starší typy kartonových krabic, které již nesplňují požadavky 
na dlouhodobé uchování sbírkových předmětů. Pro podsbírku botanika bylo v roce 2018 zakoupeno 80 herbářových 
krabic, které slouží pro dlouhodobé konečné uložení herbářových listů. Velká část těchto krabic byla obratem 
využita. Pro entomologickou část zoologické podsbírky bylo zakoupeno 60 speciálních entomologických krabic 
různých velikostí.  
 
V celém objektu centrálního depozitáře byly nainstalovány ochranné rolety do oken pro odstínění světla a tepla. 

 
DEPOZITÁRNÍ REŽIM SBÍRKY MUZEA CHEB 

 
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. 

 
Pravidelné sledování depozitárního režimu centrálního depozitáře je v gesci správce centrálního depozitáře Muzea 
Cheb konzervátora Dušana Vančury: pravidelné měření, kontrola, zjišťování závad. 

 
DEPOZITÁRNÍ PRÁCE 
 
Pořádání depozitáře archeologie (II. etapa) po umístění nového úložného systému. Úklidové práce v depozitáři. 
 

 

 

 

SBÍRKOVÁ AGENDA, KATALOGIZACE A EVIDENCE SBÍREK 

 

 

VEDENÍ SBÍRKOVÉ AGENDY 

 
Elektronická podoba agendy Sbírky Muzea Cheb byla v roce 2018 vedena v muzeem užívané SQL databázi Sbírkový 
fond Muzea Cheb. Vedle elektronické podoby je vedena ručně psaná Kniha přírůstků, dále jsou archivovány v tištěné 
podobě originály tzv. červených karet ke 2. stupni evidence sbírkových předmětů, 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. 

 
Průběžně vedena agenda Centrální evidence sbírek (CES). 
 

 
Výpůjčky předmětů ze Sbírky Muzea Cheb v roce 2018: 
 
Smlouvy o výpůjčce předmětů ze Sbírky muzea Cheb za rok 2018 jsou vedeny pod čísly 01/2018 – 24/2018. Smlouvy 
o výpůjčce ze Sbírky muzea Cheb, uzavřené v průběhu roku jako výpůjčky pro výstavní, studijní, analytické či jiné 
účely, byly vystaveny následujícím institucím: Národní muzeum, Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, 
Městské muzeum Mariánské Lázně, Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, p. o., Galerie výtvarného umění 
v Chebu, Městské muzeum Františkovy Lázně, Západočeské muzeum v Plzni, p. o., Muzeum středního Pootaví Stra-
konice, Národní památkový ústav, ÚPS v Českých Budějovicích a Praze, Státní okresní archiv Cheb, Centrum tradič-
ních řemesel Královské Poříčí, o.p.s., Kanonie premonstrátů v Teplé, Společnost Balthasara Neumanna, město 
Cheb, město Ostrov, město Žlutice a obec Nečtiny. 
 
Smlouvy o užití reprodukcí – 20 ks. 
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EVIDENCE A KATALOGIZACE 

 
Sbírkový fond 
 

současné dějiny SD 9 923–10 133 tj. 279 ks Plevná Šalátová 

botanika Bo 3 299–3 412 tj. 114 ks Brabec 

grafika G 2 334/1–7 tj. 7 ks Bäumlová 

sfragistika SF 1 443–1 444 tj. 2 ks Bäumlová 

obrazy O 1 266–1 270 tj. 5 ks Beránek 
 loutky, modely, hračky   L 317    tj.  1 ks     Koudelková 

 

 
Nesbírkový fond 
 

Zpracovávání a evidence digitální fotodokumentace: cca 3 100 digitalizátů. 
 

 

Knihovna 
 

Evidence přírůstků: 221 ks 

Výpůjčky zaměstnanců a badatelů včetně MVS: 

• zaměstnanci: 922 

• badatelé: 80 

• MVS: 9 
 

 

DIGITALIZACE A POČÍTAČOVÁ EVIDENCE SBÍREK A KNIHOVNY  
 
Digitalizace sbírkového fondu muzea: 

 
• doplnění fotografií sbírkových předmětů do el. databáze podsbírek cín: C 1 560, grafika: G 3 56, 716, 717, 1 398, 

1 399, 1 400, 1 401, 1 402, kovy: 490, 491, 492, 895, 920, 1297, manuskripta: MS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, militária: Mt 
146, obrazy: O 168, 1177, 1183 

 

 

INVENTARIZACE SBÍRKOVÉHO FONDU 

 
Řádné inventury 
 
Na základě příkazu ředitele č. 5/2018 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 2017–2027 provedeny řádné inventury v podsbírkách: 
 

podsbírka 8 – Zoologie:      počet inv. č. 1 115 
správce podsbírky: Jiří Brabec 
 
podsbírka 25 – jiná – Hodiny:      počet inv. č. 147 
správce podsbírky: Alena Koudelková 
 

podsbírka 25 – jiná – Loutky, modely, hračky:    počet inv. č. 317 
správce podsbírky: Alena Koudelková 

 
podsbírka 25 – jiná – Hudební nástroje:    počet inv. č. 275 
správce podsbírky: Dušan Vančura 
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podsbírka 25 – jiná – Nábytek:      počet inv. č. 862 
správce podsbírky: Iva Votroubková 
 
podsbírka 25 – jiná – Hospodářské nářadí:    počet inv. č. 1 026 
správce podsbírky: Iva Votroubková 
 
V roce 2018 prošlo inventurami sbírkového fondu celkem 3 742 inv.č. předmětů ze Sbírky Muzea Cheb. Minimální 
zákonem stanovené 5% penzum pro inventarizaci sbírkového fondu bylo překročeno. 
 
 

 

ODBORNÁ ČINNOST MUZEA 

 

 

Odborná činnost a akce muzea pro veřejnost byly v roce 2018 zajišťovány s finanční grantovou 
podporou: 
 
Ministerstvo kultury České republiky:  

• Tradiční lidová kultura – Dokumentace a identifikace soudobých projevů tradiční lidové kultury 8. etapa. Grant 
MK ČR – Podporara tradiční lidové kultury, kat. B. 

• Program  – „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“: Dílna písaře. 
 

 
4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Cheb, pobočný spolek:   

• Podpora vydání knihy „Brabec, J. – Velebil, J. (eds.) 2018: Květena Soosu a okolí. Cheb“, v rámci programu 
„Ochrana biodiverzity“ pořádaného Českým svazem ochránců přírody ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí a Lesy České republiky, s. p. 

• Podpora vydání knihy „Brabec, J. – Velebil, J. (eds.) 2018: Květena Soosu a okolí. Cheb.“ v rámci „Programu 
na poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací“. 

• Podpora vydání knihy „Brabec, J. – Velebil, J. (eds.) 2018: Květena Soosu a okolí. Cheb.“ v rámci dotačního 
programu města Chebu, projekt „Příroda Soosu a okolí – Květena Sooské pánve“. 

 

Město Cheb:   

• Velikonoční jarmark v muzeu 2018 

• Z Chebu křížem krážem aneb Pojďte s námi do přírody 

• Velikonoční a vánoční  soutěž dětských prací „Velikonoční zajíček...“, „Vánoční zvonění“ 
 

Integrovaný regionální operační program (IROP): 

• Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově 
(Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001674) 

 

 

 

ARCHEOLOGICKÉ PRACOVIŠTĚ 

 

 

Mgr. MICHAL BERÁNEK a Mgr. MARKÉTA JANÁKOVÁ 
 
V roce 2018 zajišťovali archeologickou činnost muzea dva odborní pracovníci – archeologové: Mgr. Michal 
Beránek a Mgr. Markéta Janáková. 
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Archeologické dohledy a výzkumy: 
 
V roce 2018 provedlo Muzeum Cheb 51 archeologických akcí ve formě archeologického výzkumu nebo dohledu. 
Proběhly následující terénní archeologické výzkumy včetně částečného vyhotovení nálezových zpráv (výběr): 

 
• Aš, Mírová ul. – parkoviště Mírová 
• Aš, Sídliště Mikulášská – revitalizace sídliště Příbramská-Mikulášská 
• Aš, ZUŠ LaRitma – II. etapa rekonstrukce 
• Františkovy Lázně, Americká ul. – rekostrukce RD 
• Františkovy Lázně, Národní a Jiráskova ul. – rekonstrukce hotelu Luna 
• Hazlov, hrad a zámek – rekonstrukce hradu a zámku 
• Cheb, hrad – zjišťovací výzkum u JV bastionu 
• Cheb, Hradební ul. – 4. ZŠ, svislé hydroizolace 
• Cheb, Nám. Krále J. z Poděbrad, radnice – zateplení objektu C městského úřadu 
• Cheb, Nám. Krále J. z Poděbrad – výstavba podzemních kontejnerů 
• Cheb, ul. Baltazara Neumana – zjišťovací výzkum pro výstavbu garáží 
• Cheb, Židovská ul. – celková rekonstrukce ulice 
• Lázně Kynžvart – rekonstrukce kostela sv. Markéty 
• Mariánské Lázně, Úšovice – II/230 silniční obchvat Mariánské Lázně 
• Mostov, zámek – rekonstrukce hotelového objektu 
• Salajna čp. 9 – přestavba na pension 
• Skalná – rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele 
• Vonšov – úprava vstupní části areálu Soos 

 
V roce 2018 proběhly následující terénní dohledy včetně vyhotovení nálezových zpráv (výběr): 

 
• Aš, Nedbalova a Všehrdova ul. – výstavba rodinných domů pro organizaci Domov Pata p.o. 
• Františkovy Lázně – jímka minerálního pramene Stanislav 
• Háj u Staré Vody – přípojky kNN 
• Cheb, Havlíčkova ul. – výstavba parkoviště 
• Cheb, Hradební ul. – rekonstrukce vodovodního řadu 
• Cheb, Hradební ul. – Zdravotní škola, svislé hydroizolace 
• Cheb, Karlovarská ul. – rodinný dům, ČOV 
• Cheb, Pražská ul. – Obchodní centrum Pražská 
• Cheb, průmyslová zóna – výstavba haly Rejman 
• Cheb, ul. Obrněné brigády – rekonstrukce kanalizace na objektu dětské knihovny 
• Cheb, Valdštejnova a Májová ul. – výstavba podzemních kontejnerů SO 01; SO 02 
• Chlum sv. Máří – výstavba místních komunikací 
• Kraslice, Družstevní ul. – přípojky kNN 
• Milíkov – rekonstrukce hrázděného statku čp. 18 
• Podhradí u Aše, hrad – výstavba schodiště na bergfrit 
• Pomezí nad Ohří – výstavba dešťové kanalizace 
• Salajna čp. 12 – rekonstrukce chlévního traktu 
• Salajna čp. 18 – statické sondy 
• Skalná, Lom Karel – rozšiřování lomu 
• Slatina u Fr. Lázní – zpřístupnění štoly na sopce Komorní hůrka 
• Vysočany u Ovesných Kladrub – rekonstrukce statku 
• Žírovice, Seníky – výstavba chodníku a související infrastruktury 

 
Recenze, posudky: 
 

Recenze tří článků pro časopisy Castellologica bohemica, Archeologie západních Čech, Zprávy památkové péče. 

 
Průvodcovská činnost – 3 exkurze. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA CHEB ZA ROK 2018 
 
 

  

MUZEUM CHEB 8 

 

8 

 
 

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 2018. 
 

 
Mgr. MICHAELA BÄUMLOVÁ 
 
Publikační činnost: 

• Michaela Bäumlová, A jedra håut sa Håimat gern. Kamna pro chebské národopisné muzeum, Sborník muzea 
Karlovarského kraje 26 (2018), s. 81–125. 

• Michaela Bäumlová, Soos – malé lingvistické tonutí, Jiří Brabec – Jiří Velebil (eds.) Květena Soosu a okolí, 
s. 6–9. 

 

Práce na rukopisech: 

• Michaela Bäumlová, Gindelyho kolekce ve sbírce Muzea Cheb. 
• Michaela Bäumlová, Luby a Lubsko v období vrcholného středověku. 

 
Výstavní činnost: 

 Práce na libretu přidělené části nové stálé expozice muzea. 

 Autorka scénáře i realizace výstavy Kostelíček boží (výstava věnovaná architektuře, vývoji a hmotnému 
vybavení církevních staveb), včetně anotace výstavy a tiskových zpráv, přípravy přednášky o pozdně gotické 
architektonické monstranci z chrámu sv. Mikuláše. 

 

Depozitární a administrativní práce spojené s výstavní činností: 

• Instalace výstavy. 
• Příprava podkladů pro soudní řízení město Loket vs. Karlovarský kraj / Muzeum Cheb . 
• Příprava podkladů pro restaurátorský průzkum a restaurátorskou zprávu KP 2 204 (národopisná kamna  

W. Russe). 
• Příprava podkladů pro zhotovení kopií 2 párů chebských krojů - 2. třetina 19. století. 
• Přepracování rubriky Historie muzea na webových stránkách MCH. 
• Příprava podkladů pro reportáž ČT o zemětřesení na Chebsku – historická část (23. 5.). 

 

Sborník muzea Karlovarského kraje 25 (2017): 

• Členka redakční rady, výkonná redaktorka. Redakční recenze čtyř příspěvků, korektury a redakce dvou 
příspěvků a korektury německojazyčných resumé. 

 
Práce se sbírkami: 

• Doplnění fotografií v podsbírkách K, KP, O. 
• Oprava a doplnění chybných určení v podsbírkách C, G, K, Mt, MS, O. 
• Fotodokumentace sbírkových předmětů z podsbírky K, KP. 

 
Badatelská činnost: 

• Studium rkp. katalogu chebského národopisného muzea (Museum für Volkskunde Eger). 
• Rekonstrukce části sbírek chebského národopisného muzea (kolekce M – Müller a E – Egerland vč. souboru 

Gindely). 
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Průvodcovská činnost: 

• 3 exkurze – provádění v českém i německém jazyce. 

 
Lektorské služby: 

• Doplnění podkladů pro výrobu makety rukopisu v rámci projektu Dílna písaře. 
• Tlumočení a lektorské služby v rámci projektů řešených Muzeem Cheb. 
• Překladové práce spojené s akcemi muzea pro veřejnost, vyžádané překlady korespondence. 

 
 
Mgr. ALENA KOUDELKOVÁ 
 

Výstavní činnost: 

• Práce na libretu přidělené části nové stálé expozice muzea. 
• Spolupráce při přípravě národopisné expozice na statku v Milíkově, fotodokumentace vybraných sbírkových     

předmětů z podsbírky  Textil pro vytvoření  replik chebského kroje. 
• Spolupráce na mezinárodním výstavním projektu „Staré loutky z Čech / Historische Marionetten aus Böhmen, 

Egerland Museum Marktredwitz. 
• Spolupráce s Muzeem loutek v Plzni na výstavním projektu „Gustav Nosek. Muž ve stínu“ (autorka výstavních 

textů, studium písemné pozůstalosti G. Noska, zajištění fotografického materiálu pro grafické zpracování 
výstavy atd.) . 

 
Prezentační činnost: 

• Spolupráce na organizaci Muzejní noci 2018. 
• Pravidelné měsíční zprávy o činnosti muzea do Chebských radničních listů a Chebského servisu. 
 

Výkonná redaktorka: 

• Výroční zpráva Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje 2017 

(práce s textem, korektury, výběr fotografií, vazba). 

• Sborník muzea Karlovarského kraje 26 (2018) 
(komunikace s přispěvateli, shromažďování příspěvků, koordinace recenzního řízení, úprava odborných přís-
pěvků dle redakčních pravidel, přípravy k tisku, korektury atd.), vyhledání archivních pramenů a fotografické 
dokumentace k příspěvku J. Fialy, Mládežnický dechový orchestr a Mezinárodní festival mládežnických or-
chestrů FIJO v Chebu (SOkA Cheb). 

 
Vedení agendy ke sbírkotvorné a evidenční činnosti Muzea Cheb: 

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

 
Grantové žádosti: 

• Podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR o poskytnutí dotace „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v mu-
zejnictví pro rok 2019“: Dílna loutkáře aneb vábivý svět loutek Gustava Noska (vytvoření replik loutek Spejbla 
a Hurvínka spolu s pracovním sešitem pro muzejní edukační programy). 

 
Fotodokumentace činnosti Muzea Cheb: 

• dle potřeby 
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Průvodcovská činnost: 

 Centrální depozitář: Gymnázium Cheb, podsbírka Loutky, modely, hračky, 31. 1. 208, 30 dětí 

 Expozice muzea: dle potřeby 

 
Konference, vzdělávání: 

 Škola muzejní propedeutiky (ŠMP) 2017/2018 – nástavbový kurz (AMG, místo konání: Národní technické 
muzeum v Praze) – ukončení studia 12. 9. 2018, obhajoba závěrečné práce „Libreto k výstavě Loutky 
z depozitáře“. 

 
 
PhDr. IVA VOTROUBKOVÁ 
 

 

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“ (8. etapa). 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018 obdrželo Muzeum Cheb od MK ČR 19. 3. 2018. Státní 
dotace byla Muzeu Cheb schválena ve výši 20 000,- Kč. Přidělenou dotaci obdrželo Muzeum Cheb prostřednictvím 
Karlovarského kraje 4. 6. 2018. 

Úkolem dokumentace bylo získat základní fotomateriál, případně další dokumentační materiál, k tématu recepce 
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 2018. 

 
V roce 2018 byl získán dokumentační materiál z následujících obcí: 

 
okres Cheb: Aš, Cheb– Chebsko, Ovesné Kladruby, Tuřany 

okres Karlovy Vary: Pila, Abertamy, Kolová 

okres Sokolov: Vintířov 

 
V průběhu řešení dokumentačního projektu v průběhu roku 2018 bylo regionální pracoviště TLK v úzkém kontaktu 
s respondenty telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové pošty. Úkolem regionálního pracoviště bylo rovněž 
zajišťování propagace akcí lidové kultury. Propagační materiál byl zasílán e-mailem a poštou. 

 
 
Krajský seznam nemateriálního kulturního dědictví Karlovarského kraje: 
 

 V roce 2018 byla zahájena jednání o možnosti zápisu na Krajský seznam nemateriálních statků TLK Karlovar-
ského kraje masopustních obchůzek v Hroznětíně a okolí. 

 24. 2. 2018, při příležitosti masopustní obchůzky v Tuřanech, byl za účasti zástupce Karlovarského kraje předán 
obci certifikát o zápisu obnovené masopustní obchůzky v Tuřanech, Lipoltově a Návrší. 

 Velikonoční cesta 2018 – přeshraniční spolupráce se spolkem Osterpfad Thükop, e.V z Berga/Elster.  
Spolupráce navázala na kontakty a uzavřenou partnerskou smlouvu z roku 2017. V roce 2018 se Muzeum Cheb 
a město Cheb připojilo k tzv. Velikonoční cestě Durynsko–Sasko–Čechy, ve které jsou zaangažována převážně 
města na německé straně hranice. Muzeum Cheb je první institucí zapojenou do projektu na české straně hra-
nice. V sobotu 24. března byla v nádvoří muzea umístěna tzv. velikonoční koruna, kterou jako dárek přivezla do 
Chebu delegace organizátorů Velikonoční cesty ze sdružení Thükop z Berga/Elsteru. K oficiálnímu předání ko-
runy došlo za účasti zástupců města již 17. března a od 24. března do 8. dubna pak byla koruna k vidění v nádvoří 
Muzea Cheb. 
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TLK – Lektorská činnost, posudky apod.: 
 

 Recenzní posudek pro časopis Český Lid (EÚ AV ČR, pracoviště Brno): Tradiční pohřeb na Chebsku. Funerální 
rituály a obyčeje německého obyvatelstva na našem území do roku 1945. 

 

Zpracovány a podány žádosti na granty pro rok 2018 a 2019: 
 

 Zpracována a předána závěrečná zpráva k plnění grantu MK ČR – ORNK  Podpora tradiční lidové kultury, kat. 
B – Dokumentace a identifikace projevů tradiční lidové kultury v Karlovarském kraji, 7. etapa. 

 Zpracována a předána  závěrečná zpráva k plnění grantu MK ČR – ORNK Podpora tradiční lidové kultury, kat. 
A  – edice rukopisu Antona Kohla Altbäurische Stücke oder Umadum – Staroselské kousky neboli do kolečka 
+ CD nahrávka, editor Tomáš Spurný. 

 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“ (9. etapa).  

 Zpracována a podána žádost o grant města Chebu pro akci Velikonoční jarmark v muzeu 2019.  

 
Akce pro veřejnost: 
 

Programová příprava a zajištění průběhu akcí, účast na akcích: 
 

 Chebský masopust 2018 (14. ročník) 

 Velikonoční jarmark v muzeu 2018 (19. ročník) 

 Advent v muzeu 2018 (20. ročník) 
 

Vedení a správa agendy Sbírky Muzea Cheb. 
 

 
Mgr. MARKÉTA PLEVNÁ ŠALÁTOVÁ 
 

 

Výstavní činnost – Autorka scénáře i realizace výstavy „Cheb nebo Eger? “ (výstava věnovaná vývoji Chebu a 
Chebska mezi lety 1918 až 1938). 
 

• Noc s Andersenem – příprava a organizace akce s Mgr. Pečárkovou, 23. – 24. 3. 2018. 

• Podzimní nocovka – příprava a organizace akce s Mgr. Pečárkovou, 2. 11. 2018. 

• Podzimní slavnost – příprava a organizace akce s Mgr. Pečárkovou, 15. 9. 2018. 

• Knihovna – průběžná bibliografie z regionálního a odborného tisku, průběžná katalogizace a rekatalogizace, 
verifikace stavu periodik v muzejní knihovně pro referenční centrum NKČR, MVS, meziknihovní výměny, 
povinné výtisky. 

• Rozšiřování knihovního fondu, grant Česká knihovna. 

• Databanka digitalismů: správa a zpracování fotografií z roku 2018, smlouvy o užití reprodukcí. 

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

• Ideový záměr nové expozice – 19. a 20. století s Mgr. Koudelkovou. 

• Průvodcovská činnost: exkurze v knihovně. 

• Korektury textů – dle potřeby. 

• Progagace muzea: vedení institucionálního účtu na sociální síti Facebook. 

 

Další činnost viz kapitola Evidence a katalogizace. 
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Mgr. MILENA PEČÁRKOVÁ 

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

• Chebský masopust 2018 

• Velikonoční jarmark v muzeu 2018 

• Muzejní noc 2018 

• Podzimní slavnost 2018 

• Advent v muzeu 2018 

 
Doprovodné edukační programy k probíhajícím výstavám: 

• Jana Vacková – Litohrátky a jiné 

• Poohří za časů lovců a sběračů 

 
Soutěže pro školní kolektivy: 

Obsahová a organizační příprava, instalace, vyhodnocení a vyhlášení výsledků: 
 

• velikonoční výtvarná soutěž „Velikonoční zajíček“  
• vánoční výtvarná soutěž  „Vánoční zvonění“ 

 

Noc s Andersenem 
• příprava a organizace akce 

 
Muzejní noc 2018 
• „První republika – i tak to mohlo býti, pojďte s námi slaviti...“, obsahová a organizační příprava, sestavení 

programu, zajištění průběhu, podíl na propagaci 

 
Jarní výtvarný tábor v muzeu 
• příprava a realizace 7. ročníku jarního prázdninového tábora – „Když barvy tančí“ 
• příprava a organizace vernisáže k výstavě „Když barvy tančí“ 

 
Letní výtvarný tábor v muzeu: 
 

• příprava a realizace dvou běhů 14. ročníku letního výtvarného tábora pod názvem „Na týden archeologem“ 

• příprava a realizace 5. ročníku divadelního tábora pod názvem „Artuš a jeho parta“ 

 
Podzimní slavnost  

• obsahová a organizační příprava – sestavení programu, zajištění průběhu, podíl na propagaci 

Chebské dvorky  

• výtvarná dílna pro veřejnost na nádvoří muzea 

Podzimní nocovka v muzeu 

• obsahová a organizační příprava 

 

Přímá edukační činnost pro školy – 1 479 dětí, celkem muzeum navštívily děti z 22 škol (11 chebských a 11 
mimochebských) – ZŠ a MŠ Tři Sekery, ZŠ a MŠ Milhostov, ZŠ a MŠ Lipová, ZŠ Skalná, ZŠ Karlovy Vary, ZŠ 
Mariánské Lázně, ZŠ Plzeň, ZŠ Kynšperk, ZŠ Praha, Gymnázium a SOŠ Chodov, MŠ a školní družina Luby.  
Celkem bylo realizováno 75 akcí pro školy. 
 

Obsahová příprava a vedení výtvarných dílen pro seniory. 
 

Zajištění divadelních představení pro mateřské a základní školy ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb. 
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PŘÍRODOVĚDNÉ PRACOVIŠTĚ 

 

 

RNDr. JIŘÍ BRABEC 
 

Mapování pro Atlas rozšíření rostlin ČR (spoluautorství a spolupráce): 

Od roku 2014 probíhá v ČR rozsáhlý projekt Excelence „Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS)“, 
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 2018 
přispělo poznatky o rozšíření 8 druhů v šestém díle atlasu. Do dalších dílů atlasu byly v roce 2018 odevzdány 
informace o 10 druzích. Hojně je též využívána botanická podsbírka Muzea Cheb. 
Pro sedmý díl atlasu byl J. Brabec přímým spoluautorem 13 map (12 map taxonů rodu Gentianella – společně 
s J. Kirschnerem) a mapy Cochlearia danica (společně s M. Ducháčkem, P. Kúrem a R. Pauličem). 

 
Monitoring vzácných druhů západních Čech: 

Projekt částečně navazuje na již ukončený „Projekt na zachování populací vzácných rostlin bezlesého prostředí 
v Čechách a Sasku“ (nositel projektu Univerzita Jana Evangelisty Purkyněv Ústí nad Labem a Technische Universität 
Dresden), který si kladl za cíl systematické mapování vybraných druhů v Karlovarském kraji. V současné době 
probíhá mapování a monitoring druhů vybraných buď přímo Muzeem Cheb, nebo ve spolupráci s AOPK ČR, RP 
Slavkovský les. V roce 2018 bylo pokračováno v monitoringu vstavače kukačky (Orchis morio) a revizi a monitoringu 
vybraných lokalit následujících druhů: hadí mord maloúborný (Scorzonera parviflora), sivěnka přímořská (Glaux 
maritima), hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), plavín štítnatý (Nyphoides peltata), vítod douškolistý (Polygala 
serpyllifolia), rdest rdesnolistý (Potamogeton polygonifolius). Ověřen byl také výskyt vzácných druhů na obnaženém 
dně vodní nádrže Skalka a v okolí Františkových Lázní a Žírovice (výsledky byly částečně publikovány). 

 
Příroda Sooské pánve: 

Projekt pracovně nazvaný „Příroda Sooské pánve“ si klade za cíl shromáždit výstupy z několika přírodovědných 
oborů, které by měly být zakončeny populárně naučnou publikací. Snahou je, aby většina nových přírodovědných 
průzkumů Soosu a okolí vyšla ve Sborníku muzea Karlovarského kraje, nebo v jiných odborných publikacích či 
samostatných odborných monografiích. V roce 2018 proběhly dokončovací práce na Květeně Soosu a okolí. 
Samostatná knižní publikace vyšla na konci 2018 (editoři J. Brabec a J. Velebil). Finanční prostředky na tuto 
publikaci byly shromážděny ve spolupráci se 4. ZO ČSOP Cheb.  

 
Květena Chebska: 

V roce 2013 byl započat projekt s cílem postupného mapování květeny Chebska. Abychom se vyvarovali 
hromadění 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 2016–2018 probíhaly intenzivní práce na 
3. díle, který zahrnuje část Chebské pánve zahrnující Soos a jeho nejbližší okolí vymezené obcemi Zelená (býv. 
jáma Karel severně obce) – Nová Ves – Povodí – Nový Drahov. Třetí díl vyšel na konci roku 2018 jako součást 
knihy „Květena Soosu a okolí“ (autoři J. Brabec a J. Velebil). Zároveň byly v  roce 2018 započaty práce na 4. díle 
květeny, který se bude týkat povodí Plesné v úseku zhruba od Mostku po Hartoušov. 

 
Neofyty Chebska: 

V současné době je opět věnována intenzivní pozornost novým nepůvodním druhům květeny ČR, které se k nám 
šíří zejména v posledních letech. V roce 2018 byly zaznamenány nové lokality jitrocele vraní nožky (Plantago 
coronopus) na dálnici D6, lžičníku dánského (Cochlearia danica), vodního moru amerického (Elodea nuttallii) v Ohři 
a Luženských rybnících a rozrazilu cizího (Veronica peregrina) na přehradě Skalka. Nálezy byly odevzdány 
mapovatelům těchto druhů v ČR nebo samostatně publikovány. 
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Seminář botanické komise AMG ČR (Dřenice, Chebsko 11. – 15. 6. 2018): 

Kompletní příprava semináře včetně ubytování, zajištění exkurzního autobusu, zajištění financování, příprava 
exkurzí, příprava exkurzních materiálů, vedení nebo spoluvedení čtyř z šesti exkurzí v rámci semináře, zajištění 
vedení nebo spoluvedení exkurzí dalšími odborníky. 
 

Projekt Gentianella – hořeček: 

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

• V roce 2018 byla provedena úprava studie „Záchranný program hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella 
amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)” na základě 
odborných připomínek AOPK ČR. Záchranný program je v současné době ve schvalovacím řízení na MŽP ČR. 

• Práce na excerpci českých herbářů pro zpracování historického rozšíření taxonů rodu Gentianella v ČR. 
• Opublikovány byly mapy rozšíření taxonů rodu Gentianella v ČR. 
• Terénní práce na taxonech rodu hořeček – lokality hybridogenní populací rodu Gentianella v Krušných horách; 

monitoring a výzkum populační biologie Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana; monitoring lokalit G. praecox 
subsp. bohemica, G. amarella v ČR). 

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

• Vyšla publikace (Münzbergová et al. 2018) z projektu MGSII-18 Botanického ústavu AV ČR „Sběr odborných 
podkladů pro aktualizaci Záchranného programu pro hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. 
bohemica“ financovaného MŽP ČR a EHP fondy 2009–2014, na kterém jsme participovali. 

• Opublikovány byly nové nálezy taxonů rodu Gentianella z roku 2017. 

 
Projekt Spiranthes spiralis – švihlík krutiklas: 

Zahrnuje organizaci a koordinaci studia populace švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na lokalitě Pastviště u Fínů. 
V roce 2018 proběhly jarní a podzimní terénní práce na monitorigu populace Spiranthes spiralis. Projekt probíhá ve 
spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, Jihočeskou Univerzitou v Českých Budějovicích (Katedra botaniky), 
ZO ČSOP Silvatica a nově též Českou zemědělskou univerzitou Praha (Katedra ekologie lesa) a PřF UK Praha 
(Katedra experimentální biologie rostlin). 

 
Terénní průzkumy mimo projekty: 

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

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

• Badatelské dotazy. Celkem za rok 2018 zodpovězeno 95 bad. dotazů (z toho 48 k regionální přírodovědě). 
• Redakční recenze 5 příspěvků do časopisu Zprávy České botanické společnosti. 
• Recenze rukopisu do časopisu Preslia a sborníku Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná. 
• Rukopisné práce jsou uvedeny v přehledu publikací 

 
Sborník muzea Karlovarského kraje 26 (2018): 

• Byla obměněna redakční rada sborníku a proběhlo setkání redakční rady.  
• Editace a korektury přírodovědných statí (tři články, dvě recenze, obrazová příloha). Recenze rukopisů 

(1 článek). 
• Práce vedoucího redaktora. 
 

Grantové žádosti: 

• Realizace a vyúčtování projektu města Cheb „Z Chebu křížem krážem aneb Pojďte s námi do přírody“ za rok 
2018 a sepsání žádosti pro rok 2019. 
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• Spolupráce na realizaci projektu 4. ZO ČSOP Cheb na město Cheb „Příroda Soosu a okolí – Květena Sooské 
pánve“. 

• Spolupráce na realizaci projektu s názvem „Květena Soosu a okolí”, který obdržela 4. ZO ČSOP Cheb v rámci 
programu „Ochrana biodiverzity“ pořádaného Českým svazem ochránců přírody ve spolupráci s Minis-
terstvem životního prostředí a Lesy České republiky, s. p. 

• Spolupráce na realizaci projektu 4. ZO ČSOP Cheb z „Programu na poskytování dotací z rozpočtu Karlo-
varského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací“. 

 
Akce pro veřejnost: 

• Realizace 14. ročníku přednáškového cyklu „Z Chebu křížem krážem“ (viz kap. 5.3 Přednášková činnost). 
• Příprava, koordinace a realizace 14. ročníku cyklu přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody“, včetně 

tvorby plakátů, propagace, rozesílání pozvánek a editorské práce na celosezónním kalendáři (viz kap. 5.4 
Exkurze a vlastivědné vycházky). 

• Vzdělávací přednášky, vedené exkurze pro školy, odbornou a širokou veřejnost (viz kap. 5.3 Přednášková 
činnost a 5.4 Exkurze a vlastivědné vycházky). 

• Propagace akcí. 

 
Konference, vzdělávání: 

• Výroční schůze západočeské pobočky České botanické společnosti, Plzeň, 10. 2. 2018 
• Seminář botanické komise AMG ČR, Chebsko, 11.–15. 6. 2018 
• Seminář Příroda Kraslicka, Kraslice, 10. 9. 2018 
• Podzimní determinační seminář botanické komise AMG ČR – František Krahulec: česnek – Allium, exkurze 

archeoskanzen; Brno a Velké Pavlovice, 16.–17. 10. 2018 

 
Determinace, popis přírodnin a zpracovávání terénních dat mimo projekty: 

• Přepis dat a floristických zápisů z terénních exkurzí (Ašsko, Soos a okolí). 
• Schedování (lokalizace) a determinace sběrů zejména přír. č. 03/17 a 02/18 z let 2017 a 2018. 

 
 

 

 

DIGITALIZACE, SPRÁVA POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A INTERNETOVÉHO PROSTORU 

 

 

JAN BITTL 
 

• Správa internetového prostoru a digitalizovaných prezentací Muzea Cheb. 

• Pravidelná aktualizace internetových stránek Muzea Cheb. 

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

• Kompozice virtuálních expozičních celků a prezentačních projektů. 

• Správa a údržba počítačové sítě. 

• Instalace a reinstalace PC stanic a serverů. 

• Tvorba a údržba softwarového a hardwarového zázemí organizace. 

• Péče o posílení a rozvoj počítačové gramotnosti. 

• Inventarizace počítačové techniky organizace. 

• Technická spolupráce na realizaci odborných projektů muzea. 

• Kurátorské aktivity spojené se správou podsbírky cín. 
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ODBORNÉ KOMISEA RADY 

 

 

Odborní pracovníci v roce 2018 byli členy následujících odborných komisí a rad: 

 
Jiří Brabec: 
 

• Knihovní komise České botanické společnosti 
• Revizní komise České botanické společnosti 
• Hodnotící komise, Oblastní kolo Biologické olympiády, kategorie A, B Slaný 26. 3. 2018, 6. 4. 2018 
• 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 

 
Michal Beránek: 
 

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

 

Markéta Janáková: 
 

• Karlovarská archeologická komise (KVAK) 

 
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 2018 zastoupení v následujících oborových komisích a v senátu AMG: 

 
Jiří Brabec: 
 

• Botanická komise AMG 

Dušan Vančura: 
 

• Komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů AMG 

Iva Votroubková: 
 

• Etnologická komise AMG 

 
 

VÝSTAVNÍ A EXPOZIČNÍ ČINNOST 

 

 

STÁLÁ EXPOZICE MUZEA: 

 
Expozice muzea otevřena: 

leden – únor: pouze soboty a neděle 
březen – duben: denně kromě Po, Út  
květen – září: denně kromě Po  
říjen – prosinec: denně kromě Po, Út 
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Statek Milíkov: 
 

Z důvodů probíhajících rekonstrukčních prací objekt pro veřejnost uzavřen. 
 
 

VLASTNÍ AUTORSKÉ VÝSTAVY: 
 
Poohří za časů lovců a sběračů 
 

vernisáž: 31. 5. 2018 
termín: 1. 6. 2018 – 30. 9. 2018 
autor: Michal Beránek, Jan Eigner 
kurátor výstavy: Michal Beránek 
instalace výstavy: Beránek, Eigner, Bártko, Vedral 
 

vernisáž: 
• úvodní slovo: Martina Kulová, Jan Eigner, Michal Beránek 

• program: hudební vystoupení skupiny Primitivové neznámé kultury 

• návštěvnost: 42 osob 

 

 
Kostelíček boží 
 

vernisáž: 11. 10. 2018 

termín: 12. 10. 2018 – 6. 1. 2019 

autor: Michaela Bäumlová 

kurátor výstavy: Michaela Bäumlová  
instalace výstavy: Bäumlová, Bártko, Vedral 
 

vernisáž: 
• úvodní slovo: Michaela Bäumlová 

• program: přednáška M. Bäumlové 

• návštěvnost: 41 osob 

 

 
Cheb nebo Eger ? 
 

vernisáž: 25. 10. 2018 

termín: 26. 10. 2018 – 6. 1. 2019 

autor: Markéta Plevná Šalátová 

kurátor výstavy: Markéta Plevná Šalátová 

instalace výstavy: Plevná Šalátová, Bártko, Vedral 
 

vernisáž: 
• úvodní slovo: Martina Kulová, Markéta Plevná Šalátová 

• program: komentovaná prohlídka M . Plevné Šalátové 

• návštěvnost: 35 osob 

 

 
PŘEVZATÉ VÝSTAVY: 
 

Jana Vacková – Litohrátky a jiné 
 

vernisáž: 2. 3. 2018 

termín: 3. 3. 2018 – 20. 5. 2018 

autor: Jana Vacková 
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kurátor výstavy: Irena Michaláková 

instalace výstavy: Michaláková, Votroubková, Bártko, Vedral 
 

vernisáž: 
• program: hudební vystoupení Petra Vacka na akordeon 

• úvodní slovo: Iva Votroubková, Irena Michaláková, Jana Vacková 

• návštěvnost: 48 osob 

 

 
VÝSTAVY ZAPŮJČENÉ DO JINÝCH  INSTITUCÍ: 
 
Zapůjčení souboru loutek G. Noska na výstavu Gustav Nosek – Muž ve stínu, Muzeum Loutek Plzeň, Západočeské 
muzeum v Plzni, p.o. 
termín:  12. 6. 2018 – 31. 12. 2018 
vernisáž:  16. 6. 2018 v rámci Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova 
 Plzeň, 58 návštěvníků 
 

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

 

 
PUBLIKACE MUZEA CHEB: 
 

Výroční zpráva Muzea Cheb, p. o.  Karlovarského kraje za rok 2017 
 

výkonná redakce: Alena Koudelková, Jan Bittl 
text: Michal Beránek, Jana Kacetlová, Martina Kulová 

grafická úprava: Muzeum Cheb 

vydavatel: Muzeum Cheb, 2018 

 
Sborník muzea Karlovarského kraje 26 (2018) 
 

redakce: Jiří Brabec, Alena Koudelková, Michaela Bäumlová, Lukáš Smola 

grafickáúprava: Eva Prokopová, Grafický ateliér Ateva, Praha 

tisk: HB PRINT, s. r. o., Cheb 

vydavatel: Muzeum Cheb, 2018 

náklad: 300 výtisků 

ISBN: 978-80-85018-97-4 
 

Redakční rada Sborníku muzea Karlovarského kraje pracovala v roce 2018 ve složení:  
vedoucí redaktor: Jiří Brabec 

výkonní redaktoři: Michaela Bäumlová, Alena Koudelková, Lukáš Smola 

členové redakční rady: Jaromír Bartoš, Michal Beránek, Karel Halla, Jan Matějů, Jan Nedvěd, Štěpán Karel Odstrčil, 
Michael Rund 

 
Květena Soosu a okolí 
 

editoři: Jiří Brabec, Jiří Velebil 
předmluva: Jiří Brabec, Jiří Velebil 
autoři dílčích textů: Michaela Bäumlová, Jiří Brabec, Dětmar Jäger, Pavel Jaška, Petr Kuneš, Petr Rojík, 

Tomáš Suda, Jiří Velebil 
grafická úprava: Eva Prokopová, Grafický ateliér Ateva, Praha 

tisk: HB PRINT, s.r.o., Cheb 
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vydavatel: 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Cheb (Blanická 166/20, 350 
02 Cheb), Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje (Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 
493/4, 350 11 Cheb), 2018 

náklad: 1 000 výtisků (500 vázaných, 500 brožovaných) 
ISBN (brožované vydání): 978-80-85018-95-0 

ISBN (vázané vydání): 978-80-85018-96-7 

 
Na tahu. Omalovánkový komiks 

autoři:    Milena a Martin Pečárkovi, Matěj a Jiří Brabcovi 
kresby:    Mirek Vostrý 
tisk:    HP Print, s.r.o., Cheb  
vydavatel:   Muzeum Cheb ve spolupráci se 4. ZO ČSOP Cheb, 2018 (2. nezměněné vydání) 
náklad:    5 000 výtisků 
ISBN:    978-80-85018-94-3 

 
Dílna písaře. Pracovní sešit k edukačnímu programu 

autor:     Milena Pečárková 
vydavatel: Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje za finanční podpory Ministerstva kultury 

České republiky 
náklad: 2 000 ks 
ISBN: 978-80-85018-98-1 

 
 

 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ MUZEA: 

 
MICHAELA BÄUMLOVÁ 
 
Původní publikace a krátká sdělení: 

 Bäumlová, M, A jedra håut sa Håimat gern. Kamna pro chebské národopisné muzeum, in: Sborník muzea Kar-

lovarského kraje 26 (2018), s. 81–125. 

 Bäumlová, M., Soos – malé lingvistické tonutí, in: Brabec, J.  – Velebil, J. (eds.): Květena Soosu a okolí, 6–9. 

 
 

JIŘÍ BRABEC 

 
a) Původní publikace a krátká sdělení: 

 
• Brabec J. (2018): – Co přináší řeka? Botanické zajímavosti z obnažovaného dna Skalky. – Arnika. Přírodou a 

historií Karlovarského kraje 2/18: 14–17. 
• Brabec J. & Velebil J. (2018) [eds]: Květena Soosu a okolí. – 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb, 424 p. + mapa. 
• Brabec J. & Velebil J. (2018): Květena Soosu a okolí. – In: Brabec J. & Velebil J. [eds], Květena Soosu a okolí. 

4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb, p. 37–385. 
• Brabec J. & Velebil J. (2018): Předmluva aneb cesta z Prahy do „západní gubernie“. – In: Brabec J. & Velebil J. 

[eds], Květena Soosu a okolí. 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb, p. 5. 
• Brabec J. & Velebil J. (2018): Rostlinný pokryv Soosu zejména z botanického pohledu. – In: Brabec J. & Velebil 

J. [eds], Květena Soosu a okolí. 4. ZO ČSOP Cheb a Muzeum Cheb, p. 386–393. 
• Ducháček M., Kúr P., Paulič R. & Brabec J. (2018): Cochlearia danica. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., 

Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., 
Kocián P., Wild J. & Petřík P., Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. Preslia 90, p. 441–
442 + electron. append. 
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• Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávní-
ček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. & Petřík P. (2018): Distributions of vascular plants in the 
Czech Republic. Part 7. – Preslia 90: 425–531. 

• Kirschner J. & Brabec J. (2018): Gentianella. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Ducháček M., 
Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. & Petřík 
P., Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. Preslia 90, p. 467–477 + electron. append. 

• Münzbergová Z., Šurinová M., Husáková I. & Brabec J. (2018): Strong fluctuations in aboveground population 
size do not limit genetic diversity in populations of an endangered biennial species. – Oecologia 187: 863–872. 

• Brabec J. (2018): Bromus commutatus Schrad. [Jesenická plošina] – In: Lustyk P. & Doležal J. (2018): Addita-
menta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy České botanické společnosti 53: 55. 

• Brabec J. (2018): Bromus secalinus L. [Halštrovská vrchovina a Jesenická plošina] – In: Lustyk P. & Doležal J. 
(2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy České botanické společnosti 53: 56. 

• Brabec J. (2018): Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce [Chebská pánev] – In: Lustyk P. & Doležal J. (2018): 
Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy České botanické společnosti 53: 62. 

• Brabec J. & Košnar J. (2018): Gentianella amarella (L.) Börner subsp. amarella [Českomoravská vrchovina, Trpín]. 
– In: Lustyk P. & Doležal J. (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy České bota-
nické společnosti 53: 84. 

• Brabec J. & Velebil J. (2018): Aira praecox L. [Chebská pánev] – In: Lustyk P. & Doležal J. (2018): Additamenta 
ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy České botanické společnosti 53: 50. 

• Brabec J. & Velebil J. (2018): Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz [Chebská pánev] – In: Lustyk P. & 
Doležal J. (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy České botanické společnosti 
53: 77. 

• Hadinec J. & Brabec J. (2018): Gentianella amarella (L.) Börner subsp. amarella [Praha-Holyně]. – In: Lustyk P. & 
Doležal J. (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy České botanické společnosti 
53: 83. 

• Krinke L. & Brabec J. (2018): Holinky vhodné aneb Seminář Botanické komise AMG na Chebsku. – Věstník AMG 
5/2018: 25–26. 

 

b) Rukopisy: 
 
• Brabec J. (2018) [ed.]: Seminář muzejních botaniků ČR a SR Chebsko 11.–15. června 2018. – Ms., 93 p. [Depon in: 

Badatelské centrum, Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje; nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Cheb.] 
• Brabec J. (2018): Spiranthes spiralis – monitoring populace v rámci Národního programu ČSOP „Ochrana bio-

diverzity“, podporovaného Ministerstvem životního prostředí a Lesy České republiky, s. p. (projekt č. 131810). 
– Ms., 15 p. [Zprávy a materiály 2018, depon in: ÚVR ČSOP Praha a Muzeum Cheb.] 

• Brabec J. (2018): Monitoring hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v ČR 
(sezóna 2018) – Ms., 54 p. + 45 p. elektronická příloha. [Zprávy a materiály 2018; depon in: ústřední pracoviště 
AOPK ČR, Praha a 13/18 ZO ČSOP Silvatica, Brejl.] 

• Brabec J. (2018): Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (Gentianella amarella) a hořečku 
drsného Sturmova (Gentianella obtusifolia subsp. Sturmiana) (sezóna 2018). ) – Ms., 274 p. [Zprávy a materiály 
2018; depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha a 13/18 ZO ČSOP Silvatica, Brejl.] 

 

 
PRÁCE V REDAKČNÍCH RADÁCH MIMO MUZEUM CHEB: 
 

Jiří Brabec: 
 

• Zprávy České botanické společnosti 
• Erica 
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PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 

 

 

Přednáškový cyklus Z Chebu křížem krážem: 

V roce 2018 se realizoval již 14. ročník přednáškového cyklu Z Chebu křížem krážem. 
 

 

DEN PŘEDNÁŠKA ÚČASTNÍCI 

středa 10. ledna 2018 
Ing. Jaromír Novák: 

Antarktida – z konce světa na konec světa I. 
76 účastníků 

čtvrtek 11. ledna 2018 
Ing. Jaromír Novák: 

Antarktida – z konce světa na konec světa II. 
51 účastníků 

čtvrtek 25. ledna 2017 

RNDr. Jaroslav Michálek: 

Památné a významné stromy Karlovarského kraje se zvláštním 

zřetelem k Chebsku 

83 účastníků 

čtvrtek 22. února 2017 
Mgr. Michael Fokt: 

Řecké ostrovy – perly Středomoří 
105 účastníků 

čtvrtek 8. března 2017 
RNDr. Jiří Brabec: 

Novinky v květeně Chebska + film Jana Svatoše: Africa Obscura 
25 účastníků 

čtvrtek 8. března 2017 
MgA. Jan Svatoš: 

24 hodin strážcem nosorožců 
46 účastníků 

 
• Celková návštěvnost: 386 účastníků. 
 
 

Společenskovědní přednášky: 

 

DEN PŘEDNÁŠKA ÚČASTNÍCI 

17. prosince 2018 
Mgr. Jan Hasil: 

Chebsko v raném středověku, křest knihy 
25 účastníků 

 

• Celková návštěvnost společenskovědních přednášek: 25 účastníků. 
 

 

Odborné přednášky a exkurze provedené mimo MCH: 

 
Přírodovědné přednášky a exkurze:  počet: 19 449 posluchačů 
Společenskovědní přednášky a exkurze: počet: 11 348 posluchačů 

 
Michal Beránek 
 
• Přednáška Archeologie odpadních areálů – výzkumy Muzea Cheb v roce 2017 (Městská knihovna Loket);  

22. 2. 2018. Návštěvnost: 53 osob. 
• Přednáška Doba římská a stěhování národů (Ekonomická fakulta ZČU v Chebu); 1. 3. 2018.  

Návštěvnost: 12 osob. 
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• Přednáška Středověká transformace (Ekonomická fakulta ZČU v Chebu); 22. 3. 2018. Návštěvnost: 14 osob. 
• Přednáška Vesnice a venkovské prostředí ve středověku (Ekonomická fakulta ZČU v Chebu); 29. 3. 2018.  

Návštěvnost: 13 osob. 
• Přednáška Město ve středověku (Ekonomická fakulta ZČU v Chebu); 5. 4. 2018. Návštěvnost: 13 osob. 
• Přednáška Dějiny budovy centrálního depozitáře (centrální depozitář Muzea Cheb); 28. 4. 2018.  

Návštěvnost: 50 osob. 
 

 

Markéta Janáková 
 

• Přednáška Velká Morava a počátky českého státu (Ekonomická fakulta ZČU v Chebu); 15. 3. 2018. 
Návštěvnost: 14 osob. 

• Přednáška Církevní archeologie (Ekonomická fakulta ZČU v Chebu)19. 4. 2018. Návštěvnost: 12 osob. 
• Přednáška Invitia invidia (Regionální muzeum a galerie v Jičíně); 18. 5. 2018. Návštěvnost: 48 osob. 
• Exkurze Archeologie Chebu v rámci Mezinárodního dne archeologie (dvě vycházky centrem města Chebu); 

20. 10. 2018. Návštěvnost: 71 osob. 
 

 

Jiří Brabec 
 

• Přednáška Bobr evropský (8. třída, ZŠ Okružní, Aš); 17. 1. 2018. Návštěvnost: 22 osob. 
• Přednáška Čápi a jiní brodiví (5. B, ZŠ Hlávkova, Aš); 18. 4. 2018. Návštěvnost: 25 osob. 
• Přednáška Obojživelníci Chebska (7. třída, ZŠ Okružní, Aš); 20. 4. 2018. Návštěvnost: 26 osob. 
• Přednáška Obojživelníci Chebska (Gymnázium Cheb, přírodovědný kroužek); 20. 4. 2018.  

Návštěvnost: 13 osob. 
• Přednáška Žáby, mloci, čolci... (Mateřská škola a stacionář, Pastýřská, Cheb, třída Rybičky); 24. 4. 2018  

(60 min.). Návštěvnost: 17 osob. 
• Přednáška Obojživelníci Chebska (Gymnázium Aš, prima); 25. 4. 2017. Návštěvnost: 27 osob. 
• Exkurze Krušné hory – důl Johanes a květena v okolí Zlatého potoka (septima Gymnázium Cheb);  

18. 5. 2018. Návštěvnost: 25 osob 
• Exkurze Krušné hory – důl Mauritius a květena Krušnohorského plató (Hřebečná, Kovářská) (vybraní účastníci 

přírodovědných soutěží prima, sekunda, tercie; Gymnázium Cheb); Návštěvnost: 29 osob. 
• Exkurze Džbán 2018 – Královka, Líský (Gymnázium VBT Slaný, terénní praxe); 7. 6. 2018.  

Návštěvnost: 35 osob. 
• Exkurze Džbán 2018 – Hadovka, Smradenský dolík, (Gymnázium VBT Slaný, terénní praxe); 8. 6. 2018.  

Návštěvnost: 19 osob. 
• Exkurze Džbán 2018 – Bílichovský dolík, (Gymnázium VBT Slaný, terénní praxe); sobota 9. 6. 2018.  

Návštěvnost: 15 osob. 
• Exkurze Vodní makrofyta Ohře (botanická komise AMG ČR; terénní seminář); 14. 6. 2018.  

Návštěvnost: 36 osob. 
• Exkurze Květena Luženských rybníků (botanická komise AMG ČR; terénní seminář); 15. 6. 2018.  

Návštěvnost: 23 osob. 
• Přednáška Čápi a jiní brodiví (DDM a ŠD Luby; přírodovědně archeologická exkurze); 16. 7. 2018.  

Návštěvnost: 20 osob. 
• Exkurze Bobří svět v létě (DDM a ŠD Luby; přírodovědně archeologická exkurze); 17. 7. 2018.  

Návštěvnost: 18 osob. 
• Exkurze Kocelovické pastviny – nová národní přírodní památka (AOPK ČR, RP České Budějovice); 15. 9. 2018.  

Návštěvnost: 24 osob. 
• Exkurze Příroda Slavkovského lesa (Křížky, Upolínová louka, Kladská rašeliniště) (Gymnázium Aš, kvinta, eko-

logický kurz); 27. 9. 2018. Návštěvnost: 25 osob. 
• Exkurze Management ochrany přírody v praxi, NPR Soos – likvidace invazního druhu rodu Aster – hvězdice 

(Doprovodný blok krajského kola ekologické olympiády, Gymnázium Cheb); 4. 10. 2018.  
Návštěvnost: 25 osob. 
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• Exkurze a zadání praktického úkolu krajského kola ekologické olympiády Zpracování návrhu na vyhlášení ma-
loplošného zvláště chráněného území, Nový rybník u Studánky (Krajské kolo ekologické olympiády,  
Gymnázium Cheb); 4. 10. 2018. Návštěvnost: 25 osob. 

 
Alena Koudelková 
 

• Z historie Valdštejnských slavnostních her (Regionální muzeum a galerie v Jičíně) ; 18. 5. 2018.  
Návštěvnost: 48 osob. 
 

 

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, Muzeum Karlovy Vary, p. o. 
Karlovarského 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 sdružením Mezi lesy a dalšími organizacemi. V roce 2018 proběhlo celkem 22 akcí, ve kterých bylo 
Muzeum Cheb přímým organizátorem nebo spoluorganizátorem, na kterých se finančně podílelo nebo byly tyto 
akce vedeny pracovníky Muzea Cheb. Tyto akce celkem navštívilo 924 návštěvníků. V uvedeném přehledu jsou 
pouze akce (celkem 16 akcí), při kterých byl vedoucím, spoluvedoucím nebo organizátorem RNDr. Jiří Brabec či 
Mgr. Michal Beránek. 
 
V roce 2018 bylo pokračováno v obhospodařování zasilatelského adresáře přírodovědných akcí západních Čech. 
Adresář byl převeden do systému Mail-Komplet.cz. Celkem byly rozeslány dva informační materiály poštou 
(program přednášek Z Chebu křížem krážem, kalendář Pojďte s námi do přírody) a 15 informačních e-mailů. 
 

 

DEN AKCE ÚČASTNÍCI 

pondělí 9. dubna 

2018 

RNDr. Jiří Brabec: 

Křivatce chebských parků 

15 účastníků 

+ 1 vedoucí 

neděle 22. dubna 

2018 

Jiří Mařík, Ing. Kateřina Maříková a RNDr. Jiří Brabec: 

Obojživelníci okolí Soosu, revitalizace jámy Zelená po letech 

35 účastníků 

+ 3 vedoucí 

sobota 5. května 

2018 

RNDr. Milena Prokopová, Ph.D; RNDr. Jiří Brabec; Mgr. Michal Berá-

nek: Na bobří hráze a předjarní květenu na Pomeznou u Chebu 

60 účastníků 

+ 2 vedoucí 

sobota 12. května 

2018 

RNDr. Jan Matějů, Ph.D. a RNDr. Jiří Brabec: 

Za hranatými čolky a zajímavou květenou na Vysoký kámen 

14 účastníků 

+ 2 vedoucí 

neděle 13. května 

2018 

RNDr. Jiří Brabec; Mgr. Michal Beránek; Mgr. Markéta Janáková: 

Žírovice – botanické zajímavosti a pohřebiště z doby bronzové 

21 účastníků 

+ 1 vedoucí 

sobota 26. května 

2018 

Ing. Dětmar Jäger, RNDr. Pavel Jaška, Aleš Jelínek a RNDr. Jiří Brabec: 

Ptactvo Sooské pánve 

42 účastníků 

+ 4 vedoucí 

sobota 26. května 

2018 

RNDr. Jiří Brabec: 

Květena slanomilných luk Soosu 

11 účastníků 

+ 1 vedoucí 

neděle 27. května 

2018 

RNDr. Eva Martínková a RNDr. Jiří Brabec: 

Květena a ochrana přírodní rezervace Děvín 

12 účastníků 

+ 2 vedoucí 



VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA CHEB ZA ROK 2018 
 
 

  

MUZEUM CHEB 24 

 

24 

pondělí 11. června 

2018 

RNDr. Jiří Brabec: 

S botaniky na Ašsko 

43 účastníků 

+ 1 vedoucí 

úterý 12. června 

2018 

RNDr. Jiří Brabec a Ing. Jiří Velebil: 

S botaniky na Soos a okolí 

43 účastníků 

+ 2 vedoucí 

středa 13. června 

2018 

Mgr. Přemysl Tájek: 

S botaniky za květenou Slavkovského lesa 

42 účastníků 

+ 1 vedoucí 

sobota 16. června 

2018 

Ing. Petr Uhlík, RNDr. Jaroslav Michálek a RNDr. Jiří Brabec: 

Květy Ohře z raftu (pro plavce a nadšence) 

24 účastníků 

+ 3 vedoucí 

neděle 17. června 

2018 

Ing. Petr Uhlík a RNDr. Jiří Brabec: 

Květy Ohře z raftu (pro plavce a nadšence) 

10 účastníků 

+ 2 vedoucí 

sobota 25. srpna 

2018 

Mgr. Michal Beránek a Mgr. Jan Albert Šturma: 

Rostliné invaze a historické pozůstatky dob minulých 

23 účastníků 

+ 2 vedoucí 

sobota 13. října 

2018 

Mgr. Michal Beránek a Mgr. Jan Albert Šturma: 

Goethe a signálka 

31 účastníků 

+ 2 vedoucí 

sobota 3. listo-

padu 2018 

Mgr. Michal Beránek a Mgr. Jan Albert Šturma: 

Zaniklé obce Ašska 

26 účastníků 

+ 2 vedoucí 

 
 
 
 

POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍA KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 

 
 

Edukativní programy pro školy: 
 

Vzdělávací a kulturní program Počet akcí Počet účastníků 

Seznamujeme se s muzeem 9 203 

Dílna archeologa 2 34 

Dílna knihaře 7 177 

Dílna písaře 7 158 

Příběh o svatebním džbánu 1 6 

Muzejní rallye 2 35 

Loutky z depozitáře 2 49 

Albrecht z Valdštejna 6 151 

Cechy, erby 2 25 

Tvořivá dílna 5 121 

Litohrátky a jiné... 9 95 

Poohří za časů lovců a sběračů 23 425 

Celkem 75 1479 
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Výtvarná dílna – senioři 

• Volnočasová aktivita pro seniory: 14 kurzů 
• Počet účastníků: 141  

 
Jarní výtvarná dílna v muzeu (7. ročník) – Když barvy tančí 

• Příměstský prázdninový tábor pro děti 
• Termín: 12. 2. – 16. 2. 2018 
• Počet účastníků: 140 

 
Když barvy tančí – vernisáž (obrazy vznikly v průběhu jarního tábora) 

 Termín: 8. 3. 2018 

 Počet účastníků: 63 

 
Noc s Andersenem 

• Termín: 23. – 24. 3. 2018 
• Počet účastníků: 21 

 

Podzimní nocovka 
 Termín: 2. –  3. 11. 2018 

 Počet účastníků: 36 

 
Chebské dvorky – výtvarná dílna pro veřejnost 

• Termín: 7. 6. – 9. 6. 2018 
• Počet účastníků: 287  
 

Chebský eintopf – výtvarná dílna pro veřejnost 

• Termín: 15.9. 2018 
• Počet účastníků: 176  
 

Letní výtvarná dílna v muzeu (14. ročník) – Na týden archeologem 

• Příměstský prázdninový tábor pro děti 
• Počet realizací: 2 běhy 
• Termín: 9. 7. – 13. 7. 2018 a 6. 8. – 10. 8. 2018 
• Počet účastníků: 315  
• Závěrečné vystoupení pro veřejnost: 181 účastníků 

 
Artuš a jeho parta – divadelní tábor 

• Příměstský prázdninový tábor 
• Termín: 23. 7. – 27. 7. 2018 

• Počet účastníků: 125  
• Závěrečné vystoupení pro veřejnost: 197 ůčastníků 

 

DDM Luby – Dílny archeologa 

• Termín: 16. 7. – 17. 7. 2018 

• Počet účastníků: 28  

 

DDM Luby – Chebské pověsti 

• Termín: 30. 10. 2018 

• Počet účastníků: 20  
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Divadelní představení pro MŠ a ZŠ 

Tři představení v několika reprízách ve Valdštejnské obrazárně: 

• „Staré pověsti české“ – počet repríz 6, počet návštěvníků: 420 

• „První republika“ – počet repríz 5, počet návštěvníků: 402 

• „Vánoční zvyky“ – počet repríz 3, počet návštěvníků: 219 

 
Výtvarné soutěže pro školy 
• jarní soutěž – „Velikonoční zajíček“ ( 37 soutěžních prací, hlasujících: 2 949) 
• vánoční soutěž – „Vánoční zvonění“ ( 33 soutěžních prací, hlasujících: 2 882) 
• celkem hlasujících: 5 831 
 
 

 

OSTATNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MUZEA 

 

 

Muzejní programy pro širokou veřejnost: 
 

Chebský masopust 2018 

14. masopustní průvod městem připravený společně s městem Cheb, Západočeským divadlem v Chebu, Základní 
uměleckou školou Jindřicha Jindřicha v Chebu a Městským dechovým orchestrem.  
• Termín: 10. 2. 2018 

• Počet účastníků: 1 030 

 
Velikonoční jarmark v muzeu 2018 (19. 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 Chebu. 
• Termín: 24. 3. 2018 

• Počet návštěvníků: 2 979  
• Počet hlasujících ve velikonoční výtvarné soutěži „Velikonoční zajíček“: 2 949 hlasujících 

• Vyhlášení výsledků soutěže: 138 účastníků 

 
Muzejní noc – „První republika – i tak to mohlo býti, pojďte s námi slaviti...“ 

15. ročník akce probíhající v rámci Festivalu muzejních nocí. Tematicky zvolený program v rámci celorepublikové 
akce Osudové osmičky. 
• Termín: 26. 5. 2018 
• Počet návštěvníků: 437  
 

Podzimní slavnost  

Obnovená tradice podzimních oslav sklizně s ochutnávkami a prodejem kulinářských specialit. Doplněno kulturním 
programen. 
• Termín: 22. 9. 2018 

• Počet návštěvníků: 678 

 

Mezinárodní den archeologie 

Připojení se k mezinárodní iniciativě dne popularizace archeologie jako svébytné vědecké disciplíny. 
Program: dvě průvodcované exkurze centrem města a seznámení posluchačů s archeologickým dědictvím města 
Chebu. 
• Termín: 20. 10. 2018 

• Počet návštěvníků: 71 
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Advent v muzeu 2018 (20. ročník) 

Tradiční adventní trh v prostorách muzejní expozice: mikulášské a vánoční drobnosti, adventní a vánoční výzdoba, 
dřevěné hračky, drobná keramika a drobné rukodělné výrobky, tradiční i méně tradiční vánoční cukroví, malované 
perníky. Bohatý doprovodný program. 
• Termín: 1. 12. 2018 

• Počet návštěvníků: 2 979 

• Počet hlasujících ve vánoční výtvarné soutěži „Vánoční zvonění“: 2 949 hlasujících 

• Vyhlášení výsledků soutěže: 142 účastníků 

 

Koncerty Kruhu přátel hudby 

Pořádány ve spolupráci s KC Svoboda, celkem 8 abonentních koncertů, účast: 625 posluchačů. 
 

Školní koncerty (ZUŠ, pěvecký soubor Koťata) 

V průběhu roku celkem 3 koncertní vystoupení, účast: 147 posluchačů. 
 

Koncerty Peškova komorního orchestru: 

12.6. a 26.12. 2018, účast: 188 posluchačů. 
 

Koncerty pěveckého sboru Špalíček: 

22. 5. a 11. 12. 2018, účast: 219 posluchačů. 
 

ZUŠ Open: 24. 5. 2018 

Prezentace jednotlivých oborů ZUŠ Jindřicha Jindřicha, účast: 45 posluchačů. 

 

V součinnosti s městem Cheb byla veřejnosti v roce 2018 nabídnuta možnost uzavírání sňatků ve 
Valdštejnské obrazárně muzea. 

Celkový počet: 1 svatba, 32 osob 
 
 
 

METODIKA A PORADENSTVÍ 

 

 

Badatelské služby 
 
Badatelna muzea: 12 badatelských návštěv (knihovna, fotoarchiv, podsbírka Současné dějiny). 

 
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 117 badatelských 
dotazů. 
 

 Badatelské služby v rámci pracoviště TLK: 16 e-mailových badatelských dotazů. 

 
Poradenství, lektorování apod. 
 

Iva Votroubková 

• V rámci pracoviště TLK jsou pravidelně poskytovány konzultační služby studentům i zájemcům o tradiční 
lidovou kulturu obecně. 

• V rámci činnosti regionálního pracoviště TLK zpracován recenzní posudek pro časopis Český Lid (EÚ AV ČR, 
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pracoviště Brno): Tradiční pohřeb na Chebsku. Funerální rituály a obyčeje německého obyvatelstva na našem 
území do roku 1945. 

 
Michal Beránek 

• Konzultace prací: Jan Král – bakalářská práce na FF ZČU v Plzni, Mgr. Jan Eigner – disertační práce FF UK 
v Praze, Eliška Heppnerová – bakalářská práce, FF ZČU v Plzni 

• Lektorování publikací: Hasil, J. 2018: Chebsko v raném středověku. Archeologie středoevropského regionu 
v 7. – 12. století. Praha.  

 

 
 

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. 
 

 
 

NÁVŠTĚVNOST MUZEA CHEB V ROCE 2018: 

MĚSÍC EXPOZICE MILÍKOV PŘEDNÁŠKY 
EDUKATIVNÍ 
PROGRAMY 

EXKURZE 
PŘÍRODA 

CELKEM 

leden 214 zavřeno 210 93 – 517 

únor 1231 zavřeno 105 390 – 1726 

březen 3537 zavřeno 25 – – 3981 

duben 3654 zavřeno 46 112 50 3862 

květen 1549 zavřeno – – 998 2751 

červen 1384 zavřeno 
 
 

– 632 223 2239 

červenec 1085 zavřeno – 586 – 1671 

srpen 1180 zavřeno – 260 115 1555 

září 1833 zavřeno – 417 295 2545 

říjen 850 zavřeno – 470 126 1446 

listopad 558 zavřeno – – 32 1097 

prosinec 6378 zavřeno 25 310 – 6713 

celkem osob 23453  411 4400 1839 30103 
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PROVOZNÍ ODDĚLENÍ  

 

 
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje již od roku 2017 systematicky připravuje rekonstrukci teplovodního vytá-
pění, nové elektroinstalace a zavedení kompletní datové sítě do expozičních a kancelářských prostor budovy mu-
zea č. p. 492 a 493. 
  
Rok 2018 byl ve znamení dokončení přípravné fáze projektu „Změna způsobu vytápění a nové elektroinstalace na 
budově Muzea Cheb č. p. 492” a „Oprava omítek a výmalba objektu Muzea, Pachelbelův dům“. Konkrétně se jed-
nalo dodání dokumentace pro provádění stavby (DPS) se zapracovanými případnými připomínkami ze stavebního 
řízení a dokončenou rozpočtovou částí a výkazu výměr, včetně předání stavebního povolení s nabytím právním 
moci.  V prosinci byla stavebním úřadem města Cheb přijata stavební dokumentace ke schválení. Projektová doku-
mentace byla doplněna o Stratigrafický průzkum vnitřních omítek, který zpracoval Mgr. Marcel Hron, akademický 
sochař a restaurátor, na náklady města Chebu.  
 
Město Cheb uvolnilo ze svého rozpočtu na rekonstrukci 3 500 tis. Kč a z rozpočtu Karlovarského kraje byla aloko-
vána částka 3 300 tis. Kč. 
 
Současně s akcí „Změna způsobu vytápění a nové elektroinstalace na budově Muzea Cheb č. p. 492” bude probíhat 
„Rekonstrukce EZS, EPS a CCTV budovy muzea – III. etapa – Zavedení datové sítě” (částka dle předpokládaného 
rozpočtu 1 600 tis. Kč). 
 
Na nové elektroinstalace navazuje projekt „Světelné koncepce expozice Muzea Cheb”, který zpracovala firma  Ku-
běnský spol. s. r. o. Na základě zpracované koncepce byly uvolněny v lednu 2018 finanční prostředky ve výši 4 800 
tis. Kč z rozpočtu Karlovarského kraje. 
 
Ve spolupráci se Správou majetku města Chebu z programu Regenerace památkové zóny proběhlo restaurování 
vitrážových oken na Pachelbelově domě, č. p. 492, při němž bylo zachováno maximum původního skla a při jeho 
doplnění byla použita výrobní technologie jako u originálu. Byly vytvořeny nové olověné profily včetně oboustran-
ného pocínování a repasovány okenní rámy a křídla. 
 
V kooperaci se Správou majetku města Chebu proběhla revitalizace muzejní herny. Jednalo se výměnu podlahové 
krytiny a vybavení vestavěným nábytkem. 
 
Pro potřeby archeologie byl v rámci veřejné zakázky „Provádění technického zajištění archeologických výkopo-
vých prací a příslušné dokumentace“ vybrán uchazeč Jan Král, který rámcovou smlouvu na dodávku archeologic-
kých výkopových prací získal na dobu dvou let.  
 
Pracoviště archeologie bylo vybaveno geodetickou GPS ve výši 165.649,- Kč včetně DPH. GPS dodala firma Geoob-
chod, s r.o. 
 
Za přispění Ministerstva kultury byl v rámci programu ISO D/b, vybaven depozitář podsbírky Archeologie úložným 
systémem („Vybavení depozitáře podsbírky Archeologie úložným systémem II. etapa.“).  Náklady na vybavení de-
pozitáře činily celkem 66 308,- Kč vč. DPH, dodala firma PROMAN s. r. o. 
Dodávka byla koncipována jako systém stavebnicových policových regálů. Všechny regály jsou určeny pro ruční 
obsluhu a ukládání kusového materiálu. Regály jsou provedeny jako stavebnicově zavěšované, umožňující snadnou 
montáž (provádí se nastrčením jednotlivých prvků do zámků na sloup) i demontáž. Regály mají vysokou příčnou i 
podélnou tuhost.  
 
V rámci vyhlášeného programu ISO D/b pro rok 2019, byla zpracována žádost na vybavení depozitáře Obrazů úlož-
ným systémem. 



VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA CHEB ZA ROK 2018 
 
 

  

MUZEUM CHEB 30 

 

30 

 
Centrální depozitář byl opatřen stínící technikou. Jednotlivé depozitáře byly vybaveny interiérovými roletami, 
které splňují požadavky na odstínění a ochranu místnosti před přehřátím slunečními paprsky. Náklady na dodávku 
stínící techniky činily 246 187,- Kč včetně DPH, dodala firma Žaluzie Kalouš. 
 
V první polovině roku 2018 probíhala výběrová řízení v rámci projektu „Rekonstrukce a zpřístupnění chebského 
statku v Milíkově“, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), oblast podpory, 
prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Specifický cíl 3.1. Zefektivnění prezentace, po-
sílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich 
zpřístupnění.  
 
Proběhla úspěšně výběrová řízení na: 
 
• „Restaurování a konzervování sbírkových předmětů projektu Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku 

v Milíkově“, kterou vyhrál Aleš Liška s nabídkovou cenou 946 500,- Kč. 
• „Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“, kterou vyhrála firma BOLID- M s nabídkovou cenou 

17 985 292,- Kč. 
• Autorský dozor stavebníka při realizaci akce Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově, vyhrála 

firma Projekt stav, spol. s.r.o. s nabídkovou cenou 132 132,- Kč. 
• „Technický dozor stavebníka při realizaci akce Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“, vy-

hrála firma Projekt stav, spol. s.r.o. s nabídkovou cenou 294 163,- Kč. 
• „Koordinátor BOZP při realizaci akce Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“, vyhrála firma 

OTS Group s.r.o. s nabídkovou cenou 122 694,- Kč. 
 
V rámci projektu proběhla poptávková řízení na: 
 
• „Poptávka modelu statku chebského typu v Milíkově č. p. 18“, vyhrála firma M´PLAN s. r. o. s nabídkovou cenou 

217 800,- Kč. 
• „Poptávka na expoziční mřížové stěny “, vyhrála firma PONTTE. CZ – Jiří Novotný s nabídkovou cenou  

24 143,- Kč.  
• „Poptávka na výrobu a montáž pultových výstavních vitrín“, vyhrála firma Bláha ús, s. r. o. s nabídkovou cenou 

79 787,- Kč. 
 
V září 2018 byla předána stavba zhotoviteli a byly započaty přípravné práce. Zřízení staveniště, vykácení a nutné 
prořezy dřevin, následně vytvoření nových inženýrských sítí a zemní práce pro výstavbu nového sociálního zařízení.  
Stavba byla zakonzervována k 15. 12. 2018 a práce v zimním období byly přerušeny. 
 
Všechna výběrová i poptávková řízení byla, jako v předchozím roce, kromě přímého oslovení uchazečů zveřejněna 
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 tráv-
níků a ostatních venkovních prostor. Dále během celého roku provozní oddělení zajišťovalo technickou přípravu 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. Jejich působení bylo ukončeno k 30. 6. 2018. 
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HOSPODAŘENÍ MUZEA 

 

 
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje hospodaří podle rozpočtových pravidel pro příspěv-
kové organizace. V roce 2018 jsme obdrželi od našeho zřizovatele finanční příspěvek na činnost ve výši 15 089 tis. 
Kč. Do investičního fondu nám zřizovatel stanovil částku ve výši 4 800 tis. na akci Výměna osvětlení v budově expo-
zice Muzea Cheb a dále 170 tis. na pořízení geodetické GPA GNSS pro potřeby archeologie.   

Získali jsme další finanční prostředky z jiných zdrojů. Ministerstvo kultury ČR  podpořilo projekt týkající dokumen-
tace tradiční lidové kultury v Karlovarském kraji a  přispělo na realizaci projektu „Dílna písaře“ z programu Podpory 
výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví. Také přispělo investičním příspěvkem na pořízení vybavení depozitáře 
archeologie ve výši 46 tis. Kč. 

Město Cheb se již tradičně podílí na financování některých muzejních aktivit pro veřejnost, které se každoročně 
pořádají, a to Velikonoční jarmark, přírodovědné vycházky do přírody, či přednášky. Finančně podpořilo i nákup cen 
do vánoční soutěže. V letošním roce se opět konaly podzimní slavnosti. Tuto akci nám také podpořilo město Cheb 
s 50 % úhradou nákladů.   

Celkově byl rok 2018 ukončen kladným hospodářským výsledkem. Výsledek hospodaření činil 578 tis. Kč. Takto 
vysokého zisku jsme docílili četnými archeologickými dohledy a výzkumy, které dosáhly více jak 800 tis. Kč. V roce 
2018 také využijeme ustanovení Zákona o dani z příjmů § 20 odst. 7 a snížíme základ daně o 216 tis. Kč a částku ve 
výši daňové povinnosti 41 tis. Kč použijeme v roce 2019 na rozvoj organizace. Hospodářskou situaci v roce 2018 
vystihují tabulkové přehledy o hospodaření s poskytnutými prostředky. 

 
 

PERSONÁLIE 

 

 
V průběhu roku 2018 pracovalo v muzeu 20 zaměstnanců, průměr z počtu fyzických zaměstnanců za celý rok 2018 
činil 19,5 zaměstnanců. 
 
Vzhledem k sezónnímu provozu muzea a projektu Tradiční lidová kultura byli v roce 2018 v naší organizaci zaměst-
naní pracovníci na dohody o provedení práce.  
 

Odchody zaměstnanců v průběhu sledovaného roku: 
 
Ing. Roman Procházka    24. 1. 2018 
Jana Kupcová     31. 3. 2018 
Ing. Bc. Blanka Andrášiková   31. 5. 2018 
Květa Štenglová    4. 5. 2018 
Jan Hank     30. 6. 2018 
Naděžda Raithel    31. 12. 2018 
 

Příchody nových zaměstnanců v průběhu sledovaného roku: 
 
Květa Štenglová    1. 3. 2018 
Naděžda Raithel    1. 5. 2018 
Jan Bittl     29. 8. 2018 
Silvia Viragová     pracovala u naší organizace v rámci Dohody o vytvoření pracovních 

příležitostí veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolu-
financovaného ze státního rozpočtu a po ukončení této dohody pře-
šla do pracovního poměru na dobu neurčitou. 
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NÁKLADY A VÝNOSY MUZEA V ROCE 2018       

NÁKLADY       

Č. účtu Položka Plán Čerpání % 

501 Spotřeba materiálu 400 000 512 136,44 128,03 

502 Spotřeba energie 1 200 000 1 044 091,00 87,01 

504 Prodané zboží 100 000 169 681,77 169,68 

511 Opravy a udržování 373 700 146 448,77 39,19 

512 Cestovné 50 000 48 817,00 97,63 

513 Náklady na reprezentaci 20 000 15 719,00 78,60 

518 Ostatní služby 1 100 000 2 227 145,28 202,47 

521 Mzdové náklady 6 080 000 7 206 791,00 118,53 

524 Zákonné sociální pojištění 1 948 200 2 360 808,00 121,18 

525 Jiné sociální pojištění 20 000 19 442,00 97,21 

527 Zákonné sociální náklady 91 200 301 694,20 330,81 

531 Daně a poplatky 0 225,00 0,00 

549 Ostatní náklady z činnosti 200 000 180 115,74 90,06 

551 Odpisy majetku zřizovatele 2 190 000 2 257 205,00 103,07 

558 Náklady z pořízení DDHM 300 000 505 665,00 168,56 

569 Haléřové vyrovnání 0 4,11 0,00 

591 Daň z příjmů 0 0,00 0,00 

NÁKLADY CELKEM 14 073 100 16 995 989,31 120,77 

VÝNOSY  

602 Výnosy z prodeje služeb 600 000 485 432,04 80,91 

604 Výnosy z prodaného zboží 200 000 234 491,22 117,25 

648 Čerpání fondů 196 700 63 710,00 32,39 

649 Ostatní výnosy z činnosti 600 000 1 091 602,17 181,93 

663 Kurzovní zisk 0 5 163,90 0,00 

669 Ostatní finanční výnosy 0 4,43 0,00 

672 Příspěvky a dotace na provoz 12 366 400 15 693 712,07 126,91 

VÝNOSY CELKEM   13 963 100 17 574 115,83 125,86 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – ZISK   578 126,52   
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PŘÍJMY V ROCE 2018          Neinvestiční 

PŘÍJEM Kč 
% na celkových 

příjmech 

1. Příspěvek od zřizovatele  15193085 86,5 

2. Dotace ze státního rozpočtu 500628 2,8 

3. Vlastní příjmy 1584691 9,0 

4. Ostatní příjmy 232001 1,3 

5. Použití fondů 63710 0,4 

CELKEM 17574115 100,0 

 

ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY, DOTACE A GRANTY PŘIJATÉ V ROCE 2018 Kč 

Úřad práce 163898 

Karlovarský kraj – neinvestiční dotace Milíkov 141028 

MK ČR – Tradiční lidová kultura 18247 

Město Cheb – Velikonoční jarmark 27455 

Město Cheb – Z Chebu křížem krážem 25000 

Město Cheb – Podzimní slavnost 15000 

Město Cheb – Vánoční soutěž 6000 

MK ČR – Edukační aktivity.Dílna písaře 104000 

CELKEM 500628 

 

FOND ODMĚN – 411 Kč 

Počáteční stav k 1. 1. 2018 144931,46 

Tvorba a použití:   

Převod z výsledku hospodaření z roku 2017 88228 

Použití: 6710 

Konečný stav k 31. 12. 2018 226449,46 

 

FOND REZERVNÍ – 413 Kč 

Počáteční stav k 1. 1. 2018 160 383,82 

Tvorba:   

Převod z výsledku hospodaření z roku 2017 352 910,60 

Použití:   

Rozvoj organizace – dle Zákona o dani z příjmů § 20 odst. 7 57 000,00 

Konečný stav k 31. 12. 2018 456 294,42 
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INVESTIČNÍ DOTACE V ROCE 2018   

MK ČR- ISO D – Vybavení depozitáře archeologie 46000 

Karlovarský kraj – nákup GPS  170000 

 

FOND FKSP – 412 Kč 

Počáteční stav k 1. 1. 2018 106584,08 

Tvorba:   

Základní příděl 2 % z objemu mzdových prostředků 2018 139298,2 

Použití: 81720 

Kultura 5890 

Životní pojištění 4800 

Penzijní připojištění 20000 

Stravenky 42130 

Rekreace 3900 

Dary – životní a pracovní jubilea 5000 

Konečný stav k 31. 12. 2018 164162,28 

 

FOND INVESTIČNÍ – 416 Kč 

Počáteční stav k 1. 1. 2018 4350556,39 

Tvorba:   

Tvorba majetku ve výši odpisů 2257205 

Rekonstrukce Milíkov – KUKK 513910,92 

Pořízení GPS 170000 

Osvětlení expozice 4800000 

Projekt nové expozice 1000000 

Tvorba celkem 8741115,92 

Použití:   

Odvod  do rozpočtu zřizovatele 2257300 

Nákup GPS 180169 

Spoluúčast na vybavení depozitáře 20308 

Pořízení kulturních předmětů 16000 

Použití celkem 2473777 

Konečný stav k 31. 12. 2018 10617895,31 

 


