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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé, do rukou se Vám dostává výroční zpráva Muzea Cheb,
příspěvkové organizace Karlovarského kraje, za rok 2019.

Přes tato omezení jsme se snažili svou práci odvádět na co nejvyšší úrovni.
Naše dlouhodobá činnost byla v roce 2019 oceněna – kniha Květena Soosu
a okolí od Jiřího Brabce a Jiřího Velebila získala zvláštní ocenění v rámci ceny
Gloria Musealis 2018. Popularizačně-edukační projekt Michala Beránka
a Mileny Pečárkové Dílna archeologa v Muzeu Cheb pak získala 3. místo
v kategorii Muzejní cena v celostátní soutěži Zlatý mamut, Cena Karla Absolona
za popularizaci archeologie.
V loňském roce jsme realizovali autorskou výstavu 30letá válka, která
tematicky doplnila pro návštěvníky v létě zpřístupněný Valdštejnský okruh,
a zprovoznili novou pobočku našeho muzea v Lubech. Ta se věnuje prezentaci
strunných hudebních nástrojů, které zde byly vyráběny. S našimi sbírkami
a výstavami se však návštěvníci mohli setkat i jinde, například do Muzea
Karlovy Vary byla zapůjčena naše výstava Poohří za časů lovců a sběračů.
Zcela bez omezení probíhal program přírodovědných exkurzí Pojďte s námi do
přírody a realizovány byly i některé tradiční akce pro veřejnost, například
Podzimní slavnost či Mezinárodní den archeologie. Zároveň jsme samozřejmě
i nadále rozvíjeli naší odbornou činnost a zázemí našeho muzea. Získali jsme
finance z dotačního titulu ISO na dovybavení depozitáře Obrazů, byla zahájena
demontáž a rekonstrukce národopisných kamen Williho Russe a byl realizován
další popularizačně-edukační program, tentokrát Dílna loutkáře aneb Vábivý
svět loutek Gustava Noska.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří naši činnost podporují. A taktéž
návštěvníkům, jejichž neutuchající zájem je hlavním smyslem naší práce. Po
znovuotevření muzea se se všemi našimi příznivci budeme těšit na shledanou.
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Provoz muzea v roce 2019 byl poznamenán především dlouhodobě
připravovanou rekonstrukcí budov, které naše muzeum využívá. Její realizace
probíhá ještě počátkem roku 2020. Rekonstrukce se dotkla především
tzv. Pachelbelova domu, kde byl instalován nový systém vytápění,
elektroinstalace i šíření internetového signálu. Její průběh omezil i užívání
jednotlivých muzejních prostor a tím i pořádání pravidelných akcí či jejich
velikost. Současně probíhá rekonstrukce hrázděného statku v Milíkově, který je
bohužel pro veřejnost taktéž uzavřen.

4

2019

MUZEUM CHEB
MUZEJNÍ EXPOZICE
Muzeum Cheb patří mezi nejstarší regionální muzea v Čechách a od svého založení
sídlí v budově historického, tzv. Pachelbelova domu na náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad. Bohaté muzejní sbírky jsou prezentovány v rozsáhlé expozici věnované
dějinám města a regionu od počátků po moderní dějiny. Návštěvníkům nabízí také
speciální tzv. Valdštejnský okruh a výstavy pořádané ve výstavním sále v přízemí.
Hojně využívaným prostorem pro pořádání různých společenských akcí je
Valdštejnská obrazárna s atraktivním vzhledem a dobrou akustikou sálu.

V roce 2019 probíhala v obou budovách muzea rekonstrukce – Pachelbelův dům
prošel rekonstrukcí topení, elektroinstalace a sítí a v Müllerově domě se kromě
nového zasíťování rekonstrukce týkala kotelny. Vzhledem k průběhu stavebních
prací bylo možné v omezeném režimu v expozici muzea uskutečnit tradiční akce
a na hlavní návštěvnickou sezónu (červenec – srpen) zpřístupnit Valdštejnský okruh
doplněný následně výstavou 30letá válka / 30jähriger Krieg.
Na podzim roku 2019 došlo k přestěhování depozitáře Obrazů z místnosti
v Pachelbelově domě do Centrálního depozitáře a tím se nabízí možnost využít tuto
místnost, která se nachází vedle úmrtního pokoje Albrechta z Valdštejna, k doplnění
Valdštejnského návštěvnického okruhu. Nadále zde zůstává jedna poslední
místnost využívaná jako depozitář, kterou by bylo vhodné v budoucnosti také
vystěhovat a využít pro návštěvníky.

STATEK V MILÍKOVĚ
Hrázděný statek chebského typu čp. 18 v obci Milíkov zakoupil Karlovarský kraj
v roce 2008 jako ukázku tradiční lidové architektury na Chebsku a svěřil ho do
správy Muzea Cheb.
Vzhledem k rekonstrukci, která na statku probíhá od roku 2017, zůstává expozice
statku uzavřena až do 30. června 2021. Projekt rekonstrukce je financován zejména
z Integrovaného
regionálního
operačního
programu
(CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001674) a jeho cílem je využití potenciálu tohoto
statku k pořádání nekomerčních a vzdělávacích kulturních akcí pro veřejnost
a zřízení naučné etnografické expozice v původních prostorách tohoto historického
objektu.
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Část expozice se nachází také v sousedním, tzv. Müllerově domě, v němž se nachází
ředitelství muzea s kancelářemi pracovníků, muzejní hernou, knihovnou
s badatelnou, několika depozitáři a dalším zázemím pro činnost muzea.

EXPOZICE HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ LUBY – SCHÖNBACH
V létě 2019 zakoupil Karlovarský kraj unikátní sbírku hudebních nástrojů od firmy
Strunal Schönbach. Ta byla svěřena do správy Muzea Cheb, které ji 21. září
slavnostně zpřístupnilo v budově radnice v Lubech v rámci kulturní akce Slavnosti
hudby. Sbírka doplnila stávající muzejní podsbírku Hudebních nástrojů strunnými
nástroji z 19. a 20. století z domácí i průmyslové výroby z Lubů a také dalšími
zajímavými nástroji získanými n. p. Cremona včetně exotických.
Nástroje jsou veřejnosti zpřístupněny ve spolupráci s vedením města Luby ve všední
dny dle otevírací doby městského úřadu a o víkendu na objednávku. Muzeum Cheb
plánuje do budoucna tuto novou pobočku zatraktivnit a jednou z prvních aktivit
k tomu bylo vytištění a distribuce propagačních letáků s informacemi o ní.

ARCHEOLOGICKÉ NALEZIŠTĚ ŽÍROVICE
Tato archeologicky zajímavá lokalita se nachází u Mlýnského rybníka v katastru
Žírovic u Františkových Lázní a spravuje ji také Muzeum Cheb. Jedná se o pravěké
pohřebiště chebské skupiny popelnicových polí z doby bronzové, které je přístupné
bez omezení. Muzeum Cheb plánuje v příštích letech toto turisticky atraktivní místo
nově vhodně upravit.

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ
Bývalá školní budova postavená na konci 19. století se nachází na náměstí Baltazara
Neumanna. V letech 2007–2009 prošla rekonstrukcí a od roku 2009 je využívána
jako Centrální depozitář Muzea Cheb. Kromě depozitárních prostor, kde je uložena
většina muzejních podsbírek, se v budově nachází i pracoviště konzervace.
Kvůli nedostatku prostor pro ukládání sbírkových předmětů a práci s nimi muzeum
plánuje přístavbu v dvorním traktu této budovy.
Vzhledem k režimu práce se sbírkami je do depozitáře povolen vstup pouze ve
výjimečných případech. Nádvoří depozitáře je vedle poskytování zázemí při muzejní
práci využíváno i při různých akcích, v roce 2019 např. v rámci příměstských táborů
nebo při akci Mezinárodní den archeologie.

DALŠÍ PROSTORY

2019

Část Studijního fondu knihovny Muzea Cheb je umístěna v pronajaté místnosti
v objektu ISŠ Cheb v ulici Obrněné brigády.
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Selské hodiny celodřevěné,
Anton Hufnagl, Tři Sekery, 1836

AKVIZICE
Jednání Nákupní a odpisové komise, poradního sboru pro sbírkotvornou
činnost Muzea Cheb, se konalo 21. 1. 2020. Akvizice pro Sbírku Muzea Cheb,
p. o. Karlovarského kraje, za rok 2019 jsou zapsány v Knize přírůstků pod
přírůstkovými čísly: P 01/19 – P 18/19.
Členové Nákupní a odpisové komise schválili nákupy realizované muzeem za
rok 2019 (NOK 01/2019 – NOK 09/2019). Celková cena nákupů pro Sbírku
Muzea Cheb v roce 2019 byla 25 216,– Kč.
Členové komise se seznámili a vzali na vědomí další akviziční činnosti Muzea
Cheb v roce 2019: dary do Sbírky Muzea Cheb (NOK 10/2019 – NOK 14/2019)
a vlastní terénní výzkumy, sběry a nálezy pracovníků muzea pro Sbírku Muzea
Cheb (NOK 15/2019 – NOK 18/2019).
Nejvýznamnější akvizicí roku 2019 byl nákup dermoplastických preparátů do
podsbírky zoologie, pořízených s výhledem na jejich uplatnění v plánované nové
expozici našeho muzea.

SBÍRKOVÝ FOND
RESTAUROVÁNÍ
V roce 2019 bylo realizováno restaurování předmětů z podsbírky Statek Milíkov,
které probíhá v rámci projektu Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku
v Milíkově (registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001674). Externí
restaurátorské práce realizuje A. Liška.
Druhou externě realizovanou službou, tentokrát ateliérem S. A. Čekalové
a M. Raušera, je demontáž a restaurování národopisných kamen Williho Russe
(KP 2204), která je financována z rozpočtového příspěvku Karlovarského kraje.
V roce 2019 byla podána na MK ČR – ISO/D-c grantová žádost na rok 2020 na
restaurování O 1077– grafická deska pro tisk universitní these (sv. Vincenc
mučedník, patron Chebu).

2019

Dále byl využit program ISO/D-b Vybavení depozitáře Obrazy úložným
systémem. Celkové náklady byly 130 680,– Kč.
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KONZERVACE
V roce 2019 bylo pracoviště ochrany sbírek personálně obsazeno Evou
Plesníkovou, DiS., a Dušanem Vančurou. V průběhu roku bylo využíváno externí
spolupráce s konzervátorkou Antonií Richtrovou.

Subdodavatelsky bylo konzervováno 83 předmětů pro Muzeum Sokolov, p. o.
Karlovarského kraje, Územní odborné pracoviště Národního památkového
ústavu v Lokti a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Ke konzervačním zásahům byly vyhotoveny konzervační listy 01–02/2019.
Konzervátorské pracoviště pravidelně monitorovalo teplotu a relativní vlhkost
v expozici a v Centrálním depozitáři.

DEPOZITÁŘE
Po získání finančních prostředků v rámci programu ISO /D-b Vybavení
depozitáře Obrazy úložným systémem byla podsbírka Obrazů kompletně
přestěhována z hlavní budovy do Centrálního depozitáře.
Průběžně v průběhu roku probíhají v depozitářích úklidové práce.

SBÍRKOVÁ AGENDA, KATALOGIZACE A EVIDENCE SBÍREK
VEDENÍ SBÍRKOVÉ AGENDY
Elektronická podoba agendy Sbírky Muzea Cheb byla v roce 2019 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 (2. stupeň evidence
sbírkových předmětů), smlouvy o výpůjčce předmětů ze Sbírky Muzea Cheb,
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Drobnými konzervačními zásahy procházely především deinstalované předměty
ze stálé expozice muzea a taktéž nově získané hudební nástroje vystavované
v Lubech. Rozsáhlejší konzervaci si vyžádal prapor z období třicetileté války,
který byl vystaven na stejnojmenné výstavě, zápůjčka tří loutek pro Moravské
zemské muzeum a model pohraniční strážní věže zapůjčený do brněnského
Technického muzea. Dále proběhla primární konzervace více než 170 ks
dřevěných a textilních archeologických nálezů pocházející z krypty kostela
sv. Mikuláše a jímky v Provaznické ulici.

smlouvy o výpůjčce z jiných organizací a institucí, agenda Nákupní a odpisové
komise, poradního sboru ředitele muzea pro sbírkotvornou činnost. Průběžně
je vedena agenda Centrální evidence sbírek (CES).

VÝPŮJČKY PŘEDMĚTŮ ZE SBÍRKY MUZEA CHEB
Smlouvy o výpůjčce předmětů ze Sbírky muzea Cheb za rok 2019 jsou vedeny
pod čísly 01/2019 – 14/2019. 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, Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje,
Muzeum Šumavy Sušice, Technické muzeum v Brně, Moravské zemské muzeum
Brno, Městské muzeum Mariánské Lázně, Muzeum a Informační centru Aš, p. o.,
Galerie výtvarného umění v Chebu, Městské muzeum Františkovy Lázně,
Západočeské muzeum v Plzni, p. o., Muzeum středního Pootaví Strakonice,
Národní památkový ústav, ÚPS v Českých Budějovicích, Národní památkový
ústav, ÚPS v Praze, Státní okresní archiv Cheb, Centrum tradičních řemesel
Královské Poříčí, o. p. s., Kanonie premonstrátů v Teplé, Společnost Balthasara
Neumanna, město Cheb, Ostrov, Žlutice a obec Nečtiny.
Poskytnutí reprodukcí fotografií z muzejní sbírky či dokumentačních fondů je
ošetřeno Smlouvou o užití reprodukcí – v roce 2019 celkem 19 ks.

EVIDENCE A KATALOGIZACE
Sbírkový fond
současné dějiny
botanika
zoologie
kamenné artefakty
hudební nástroje
Obrazy

SD 10134–10340
Bo 3413–3569
Z 1118–1127
KA 84–126
HN 276
O 1271

tj. 364 ks
tj. 157 ks
tj. 10 ks
tj. 42 ks
tj. 1 ks
tj. 1 ks

M. Plevná Šalátová
J. Brabec
J. Brabec
M. Janáková
D. Vančura
M. Beránek

2019

Knihovna
V roce 2019 bylo zaevidováno 346 ks přírůstků a vyřízeno 9 požadavků na MVS.
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DIGITALIZACE A POČÍTAČOVÁ EVIDENCE SBÍREK
V roce 2019 probíhal přepis evidenčních karet do elektronické databáze
(celkem 1620 ks) i jejich přímá digitalizace (1000 ks) a zároveň došlo k doplnění
některých dalších záznamů.

INVENTARIZACE SBÍRKOVÉHO FONDU

podsbírka 25 – jiná – Textil (1. část): 1800 inv. č. (správce podsbírky:
A. Koudelková)
podsbírka 25 – jiná – Obrazy: inv. č. 1271 inv. č. – předávací inventura
(dosavadní správce podsbírky: M. Beránek, nový správce podsbírky: M. Plevný)
podsbírka 25 – jiná – Různé sbírky: 42 inv. č. (správce podsbírky: D. Vančura)
podsbírka 25 – jiná – Kovy: inventura nebyla dokončena – bude realizována
v roce 2020 (správce podsbírky: M. Bäumlová)
V roce
2019
prošlo
inventurami
sbírkového
fondu
celkem
3 113 inv. č. předmětů ze Sbírky Muzea Cheb. Minimální zákonem stanovené
5% penzum pro inventarizaci sbírkového fondu bylo překročeno.

INVENTARIZACE KNIHOVNY
V roce 2019 byla realizována 1. část inventury knihovny, a to Studijního fondu
v depozitáři v ISŠ Cheb a depozitáře periodik. Inventura bude dokončena v roce
2020 revizí regionální literatury.
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Na základě příkazu ředitele č. 4/2019 byly v souladu se zákonem
č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, 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:

ODBORNÁ ČINNOST MUZEA
Činnost muzea byla v roce 2019 zajišťována s finanční grantovou podporou
těchto institucí:
Ministerstvo kultury České republiky
► Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví pro rok 2019: Dílna
loutkáře aneb Vábivý svět loutek Gustava Noska (tematický okruh Edukační
aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální
evidenci sbírek Muzejní povahy Ministerstva kultury)
► Tradiční lidová kultura – Dokumentace a identifikace soudobých projevů
tradiční lidové kultury, 9. etapa. Grant MK ČR – Podpora tradiční lidové
kultury, kat. B
► ISO /D-b – Vybavení depozitáře Obrazy úložným systémem
► Česká knihovna 2019 – knižní nabídka na akvizici do knihovny
► Veřejné informační služby knihoven (VISK3) – upgrade na knihovnický
systém Verbis a katalog Portaro
Město Cheb
► Velikonoční jarmark v muzeu 2019
► Z Chebu křížem krážem aneb Pojďte s námi do přírody
► Podzimní slavnost
Karlovarský kraj
►
►
►
►
►
►

2019

příspěvek na vydání Sborníku muzea Karlovarského kraje 27 (2019)
pořízení užitkového automobilu pro potřeby archeologů
projektová dokumentace na rozšíření Centrálního depozitáře
restaurování kamen W. Russe
nákup 3 ks modulových výstavních vitrín
investiční dotace na projekt Výměna vytápění v budově muzea a opravu
omítek a výmalbu
► spolufinancování projektu Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku
v Milíkově (registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001674)
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Muzeum Cheb, přírodovědná exkurze Květy Soosu mokrou nohou
(pro nadšence) 15. 6. 2019, průvodce RNDr. Jiří Brabec - foto A. Hříbal

ODBORNÉ ODDĚLENÍ
V oblasti společenskovědní plnili pracovníci odborného oddělení úkoly
plynoucí z dlouhodobého plánu odborné činnosti a z plánu práce odborného
oddělení na rok 2019.

2019

Mgr. Michal Beránek a Mgr. Markéta Janáková
► Zajišťují archeologickou činnost muzea. V roce 2019 provedlo Muzeum
Cheb 50 archeologických akcí ve formě archeologického výzkumu nebo
dohledu. Proběhly následující terénní archeologické výzkumy včetně
částečného vyhotovení nálezových zpráv (výběr):
Drmoul – výstavba rodinného domu
Františkovy Lázně, Národní ul. – rekonstrukce hotelu Luna
Háje u Chebu - Svatý Kříž – revize detektorového nálezu
Hazlov – zámek – celková rekonstrukce pro potřeby obecního úřadu
Hradiště u Chebu, Průmyslový park – výstavba haly SO 08
Hranice, Ruská ul. – celková rekonstrukce ulice
Cheb, Hradební ul. – výstavba hydroizolace Střední zdravotnické školy,
II. etapa
Cheb, Hradební ul. – celková rekonstrukce vnitrobloku Růžový kopeček
Cheb, ul. Úzká – rekonstrukce parkoviště
Cheb, ul. Valdštejnova a Obrněné brigády – celková rekonstrukce ulic
Cheb, ul. Obrněné brigády – zjišťovací výzkum pro přístavbu knihovny
Cheb, hrad – výstavba dešťové kanalizace v příkopu a v okolí JV bastionu
Cheb, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad – výstavba minipivovaru
Cheb - Zlatá louka – výstavba komunikací a inženýrských sítí
Kopaniny – rekonstrukce zámku
Libá – přístavba bývalého mlýna na rodinné bydlení
Milíkov – celková rekonstrukce statku čp. 18
Nebesa u Aše – badatelský výzkum opevnění ze sedmileté války, spolupráce
s FF UHK a FHS UK
Nová Ves u Křižovatky – rozšíření lomu Karel
Podhradí u Aše – výstavba chodníků podél PK III/2175
Salajna – úprava statku čp. 18 na rodinné bydlení
Vojtanov – rekonstrukce PR U sedmi rybníků.
V roce 2019 proběhly následující terénní dohledy, včetně vyhotovení
nálezových zpráv:
Aš, ulice Petra Bezruče a Tylova – celková rekonstrukce ulic
Františkovy Lázně, Anglická ul. – výstavba parkoviště
Františkovy Lázně, Kollárova ul. – výstavba venkovního bazénu LD Monti
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Františkovy Lázně, ul. Pod Lipami – výstavba chodníku
Františkovy Lázně - Krapice – výstavba vedlejší polní cesty
Františkovy Lázně - Slatina – rozšíření Sanatoria Klíma
Cheb, Hradební ul. – výstavba výtahu ve 4. ZŠ
Cheb, Kasární náměstí – rozšíření parkoviště ve vnitrobloku
Cheb, ul. Obětí nacismu – celková rekonstrukce vnitrobloku, výstavba
parkoviště
Cheb, Písečná ul. – celková rekonstrukce ulice
Cheb, Provaznická ul. – výstavba parkoviště
Cheb - Skalka – stavební úpravy v rámci projektu Brána do nitra země
Cheb - Spáleniště – rekonstrukce sídliště Spáleniště, III. a IV. etapa
Mariánské Lázně, Tyršova ul. – přeložka kVN
Nový Drahov - Soos – výstavba turistického centra
Pomezí nad Ohří - Dolní Hraničná – výstavba kanalizace

► práce na libretu přidělené části nové stálé expozice muzea
► autorka scénáře i realizace výstavy 30letá válka / 30jähriger Krieg
► rešerše a překlady do českého jazyka pro výstavu „Faszination Farbe“
v Egerland-Museum Marktredwitz, pro část věnovanou národopisnému
Chebsku, potažmo Karlovarskému kraji
► příprava podkladů k žádosti v programu ISO na restaurování grafické desky
tese sv. Vincence (inv. č. O 1077)
► členka redakční rady a výkonná redaktorka Sborníku muzea Karlovarského
kraje 27 (2019)
► lektorování, konzultace a korektury článku Boldan, K.: Karlštejn jako
„Bergungsdepot“ pro historické fondy zemské knihovny v Praze na sklonku
druhé světové války, Historia litterarum 64/2019 (3-4)
► tlumočení a lektorské služby v rámci projektů řešených Muzeem Cheb,
překlady spojené s akcemi muzea pro veřejnost, vyžádané překlady
korespondence
Mgr. Alena Koudelková
► práce na libretu přidělené části nové stálé expozice muzea
► členka redakční rady a výkonná redaktorka Sborníku muzea Karlovarského
kraje 27 (2019)
► editorka Výroční zprávy Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje, za rok 2018
► pomocná editorka publikace Luby Historie města / Schönbach Geschichte
der Stadt
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Mgr. Michaela Bäumlová

► autorka textové části pracovního sešitu edukačního programu Vábivý svět
loutek Gustava Noska - Dílna loutkáře
► vedení agendy ke sbírkotvorné a evidenční činnosti Muzea Cheb: Kniha
přírůstků, Kniha výpůjček, smlouvy o výpůjčce, kupní smlouvy, darovací
smlouvy, hlášení do Centrální evidence sbírek (CES) – MK ČR.
PhDr. Iva Votroubková
► Pověřené regionální pracoviště pro tradiční a lidovou kulturu – 9. etapa
projektu „Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic
v Karlovarském kraji“: v roce 2019 získán dokumentační materiál k tématu
recepce lidových tradic a zvyků ve městech a obcích z obcí: okres Cheb –
Mnichov, Pomezí nad Ohří a Teplá (činnost folklórního souboru Stázka),
okres Karlovy Vary – Žlutice a Karlovy Vary (činnost Spolku Krušnohorská
krajka) a okres Sokolov – Březová, Josefov, Stříbrná, Kraslice (akce Kraslice
v Kraslicích) a Sokolov (akce Den národnostních menšin Karlovarského
kraje); propagace akcí lidové kultury
► autorka výstavy Kraslice jako symbol velikonoc, součást Velikonoční cesty
Durynsko–Sasko–Chebsko (TIC Cheb)
► autorka libreta národopisné části nové muzejní expozice
► autorka libreta expozice na statku v Milíkově
► spoluautorka výtvarné dílny „Od masopustu k Velikonocům“ pro
komunitně osvětové setkání pořádané ZŠ, MŠ a ŠD Lipová
► programová příprava a organizace akcí: Chebský masopust, Velikonoční
jarmark v muzeu (grant města Cheb) a Advent v muzeu

2019

Ing. arch. Martin Plevný
► příprava a realizace stálé expozice hudebních nástrojů v pobočce Luby
► fotodokumentace města Chebu a obcí okresu Cheb
► fotodokumentace současné výroby hudebních nástrojů v továrně Strunal
Luby
► fotodokumentace nálezových situací při rekonstrukci muzea pro potřeby
stavebně-historického průzkumu
► příprava publikace Cheb – stavební vývoj města
► autor grafické podoby publikace Luby Historie města / Schönbach
Geschichte der Stadt
► autor libreta u části nové stálé expozice muzea – Chebská pevnost (1611–
1866)
► grafické výstupy Muzea Cheb – plakáty a letáky k akcím muzea
► digitalizace půdorysů jednotlivých podlaží expoziční a administrativní
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budovy Muzea Cheb a Centrálního depozitáře
► příprava a srovnání mapových podkladů pro archeology
Mgr. Markéta Plevná Šalátová

Mgr. Milena Pečárková
► spoluorganizace akcí Dílna písaře pro veřejnost, Noc s Andersenem
a Podzimní nocovka
► příprava a realizace jarního příměstského tábora „Muzejní příběhy“
► příprava a realizace 2 běhů letního výtvarného příměstského tábora „Barvy
mezi exponáty“
► příprava a realizace divadelního tábora „Pouliční divadlo aneb letní
bláznění“
► příprava a realizace akce Podzimní slavnost
► příprava a realizace výtvarné dílny pro veřejnost na nádvoří muzea v rámci
Chebských dvorků
► edukační činnost pro školy – celkem 72 akcí pro 1 365 dětí z 10 škol
(6 chebských a 4 mimochebské – ZŠ a MŠ Tři Sekery, ZŠ Nové Sedlo,
ZŠ a MŠ Lipová a Dům dětí a mládeže Aš)
► příprava a realizace výtvarných dílen pro seniory
► zajištění divadelních představení pro mateřské a základní školy
RNDr. Jiří Brabec
► spoluautorství a spolupráce na projektu Mapování pro Atlas rozšíření
rostlin ČR – Muzeum Cheb v roce 2019 přispělo poznatky o rozšíření
12 druhů
► Monitoring vzácných druhů západních Čech: v roce 2019 bylo pokračováno
v monitoringu vstavače kukačky (Orchis morio) a revizi a monitoringu

17

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA CHEB, p. o. Karlovarského kraje

► spoluorganizace akcí Dílna písaře pro veřejnost, Noc s Andersenem
a Podzimní nocovka
► zajištění chodu knihovny a badatelny
► správa digitalismů – zpracovávání fotografií a správa dokumentačních
fondů muzea, smlouvy o užití reprodukcí
► editorka publikace Luby historie města / Schönbach Geschichte der Stadt
► spoluautorka libreta části nové expozice – 19. a 20. století
► grant Česká knihovna a Visk 3
► propagace muzea – facebooková stránka muzea, PR
► fotodokumentace města, regionu a muzejních akcí dle potřeby

►
►

►

►

2019

►
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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)
projekt Příroda Sooské pánve: v roce 2019 dva články o květeně Soosu
a okolí do časopisu Živa
projekt Květena Chebska: v roce 2019 terénní práce na 4. díle – část
Chebské pánve v nivě říčky Plesná a v okolí v úseku zhruba od Mlýnku
přes Milhostov po Hartoušov
Neofyty a šířící se druhy Chebska: v roce 2019 provedena revize rozšíření
tří druhů, lžičníku dánského (Cochlearia danica), vodního moru
amerického (Elodea nuttallii) a jitrocele vranožky; nalezena nová lokalita
sveřepu kýlnatého (Bromus carinatus) na Odravě pod Starým
Hrozňatovem; na výzvu Západočeské pobočky ČBS věnována pozornost
rozšíření efemerní řeřišnice srstnaté (Cardamine hirsuta) se zapojením
laické veřejnosti – shromážděno a zdokladováno více než 20 nových lokalit
projekt Spiranthes spiralis – švihlík krutiklas: jarní a podzimní monitorig
na lokalitě Pastviště u Fínů
projekt Gentianella – hořeček: 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 tvorba záchranného programu
pro další dva druhy
► V roce 2019 přibyly konzultace k projektu zájmovému druhu hořeček
mnohotvarý český v rámci projektu CZ-SK SOUTH LIFE.
► V roce 2019 provedena úprava studie „Záchranný program hořečky –
hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella)
a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)” –
záchranný program v současné době ve schvalovacím řízení na MŽP 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
► pomoc s přípravou a realizací workshopu projektu CZ-SK SOUTH LIFE
„Hořeček mnohotvarý český“, Šumava, 24. – 25. 9. 2019
► založen nový experiment hledající optimální dobu výhrabu stařiny
a mechorostů pro přežívání a růst růžic hořečku mnohotvarého českého
(G. praecox subsp. bohemica) a hořečku nahořklého pravého
(Gentianella amarella subsp. amarella)

Jan Bittl
► pravidelná aktualizace a zajištění chodu internetových stránek Muzea Cheb
► správa interní databáze pro digitalizaci sbírkových fondů a sbírkovou
agendu muzea
► správa a údržba počítačové sítě
► instalace a reinstalace PC stanic a serverů
► tvorba hardwarového zázemí organizace
► inventarizace počítačové techniky organizace
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► vydána publikace (Křenová et al. 2019) z projektu MGSII-25 AOPK ČR
a Muzea Cheb „Příprava záchranného programu hořečky – hořeček
nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný
Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) z programu
financovaného MŽP ČR a EHP fondy 2009–2014
► botanické terénní akce a sběrné cesty v regionu (zejména Ašsko,
Františkolázeňsko, Krušné hory, Poohří, Džbán)
► příprava části libreta nové expozice na téma Příroda Chebska – místo
dynamických změn
► vedoucí redaktor Sborníku muzea Karlovarského kraje 27 (2019)
► příprava a realizace projektu „Z Chebu křížem krážem aneb Pojďte s námi
do přírody“ za rok 2019 – podpořeno z grantu města Cheb
► příprava a realizace přednáškového večera „Kapitoly z přírody Soosu”
spojeného s křestem knihy „Květena Soosu a okolí”
► vzdělávací přednášky, vedené exkurze pro školy, odbornou a širokou
veřejnost
► propagace akcí Muzea Cheb
► vedení družstva Muzea Cheb v rámci Oblastního kola Ekologické olympiády

ODBORNÉ KOMISE A RADY
Odborní pracovníci v roce 2019 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
29. 3. 2019 a 5. 4. 2019)
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)
Martin Plevný
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

2019

Muzeum Cheb mělo v roce 2019 zastoupení v následujících oborových komisích
a v senátu AMG:
Markéta Janáková
Archeologická komise AMG
Jiří Brabec
Botanická komise AMG
Dušan Vančura
Komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů AMG
Iva Votroubková
Etnologická komise AMG
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Nová expozice v Lubech

VÝSTAVNÍ, EXPOZIČNÍ
A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
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Výstava 30letá válka

VÝSTAVNÍ A EXPOZIČNÍ ČINNOST
STÁLÁ EXPOZICE MUZEA
Expozice muzea
leden – červen: uzavřeno z důvodu rekonstrukce
červen (od 29. 6. 2019) – září (do 2. 9. 2019): otevřeno denně kromě pondělí
v omezeném rozsahu – pouze Valdštejnský okruh a výstava
září–prosinec: uzavřeno z důvodu rekonstrukce
Statek Milíkov
Z důvodů probíhajících rekonstrukčních prací je objekt uzavřen.
Luby – sbírka historických hudebních nástrojů
září (od 21. 9. 2019) – prosinec: denně (sobota a neděle dle dohody)

VLASTNÍ AUTORSKÉ VÝSTAVY
30letá válka / 30jähriger Krieg
termín:
26. 7. 2019 – 2. 9. 2019
autor a kurátor výstavy: Michaela Bäumlová
vernisáž:
25. 7. 2019
úvodní slovo M. Beránek, M. Bäumlová
komentovaná prohlídka M. Bäumlové
40 návštěvníků

PŘEVZATÉ VÝSTAVY
Plastiky Tomáše Dolejše a fotografie Jany Mensatorové
vernisáž:

2019

termín:
autor:
kurátor výstavy:
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bez vernisáže,
ve spolupráci s Galerií G4 – Chebské dvorky
13. 6. 2019 – 15. 6. 2019
Tomáš Dolejš, Jana Mensatorová
Iva Votroubková

VÝSTAVY ZAPŮJČENÉ DO JINÝCH INSTITUCÍ
Kraslice jako symbol velikonoc – Kulturní a informační centrum Cheb
vernisáž:
bez vernisáže
termín:
13. 4. 2019 – 24. 4. 2019
autor:
Iva Votroubková
Poohří za časů lovců a sběračů – Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského
kraje
termín:
3. 5. 2019 – 16. 6. 2019
autor:
Michal Beránek, Jan Eigner
vernisáž:
2. 5. 2019
úvodní slovo L. Zubačová, J. Klsák a M. Beránek
55 účastníků

PUBLIKACE MUZEA CHEB
Výroční zpráva Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje, za rok 2018
výkonná redakce:
text:
grafická úprava:

Alena Koudelková, Jan Bittl
Michal Beránek, Jana Kacetlová,
Martina Kulová
Muzeum Cheb

Sborník muzea Karlovarského kraje 27 (2019)
redakce:

Jiří Brabec, Michaela Bäumlová, Alena Koudelková,
Lukáš Smola
grafická úprava:
Eva Prokopová, Grafický ateliér Ateva, Praha
tisk:
HB Print, s. r. o., Cheb
náklad:
300 výtisků
ISBN:
978-80-88310-02-0
Složení redakční rady Sborníku muzea Karlovarského kraje v roce 2019:
vedoucí redaktor:
RNDr. Jiří Brabec
výkonný redaktor:
Mgr. Michaela Bäumlová,
Mgr. Alena Koudelková, Bc. Lukáš Smola
členové redakční rady: Mgr. et Mgr. Jaromír Bartoš,
Mgr. Michal Beránek, Mgr. Karel Halla,
Mgr. Jan Matějů, Mgr. Jan Nedvěd,
Mgr. Štěpán Karel Odstrčil, Ing. Michael Rund
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Luby Historie města / Schönbach Geschichte der Stadt
editoři:
předmluva:
autoři dílčích textů:

grafická úprava:
tisk:
vydavatel:
náklad:
ISBN:

Markéta Plevná Šalátová, Alena Koudelková
Vladimír Vorm
Michaela Bäumlová, Michal Beránek,
Karel Halla, Hana Knetlová, Jana Krtičková,
Tomáš Lenc, Karel Řeháček
Martin Plevný, Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
HB Print, s. r. o., Cheb
Město Luby a Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
1000 výtisků
978-80-88310-00-6

Vábivý svět loutek Gustava Noska – Dílna loutkáře

2019

autoři:
kresby:
grafická úprava:
tisk:
náklad:
ISBN:
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Alena Koudelková, Milena Pečárková, Etela Laňková
Etela Laňková
Kamil Němec
HB Print, s. r. o., Cheb
2 000 výtisků
978-80-88310-01-3

PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ MUZEA
Původní publikace a krátká sdělení:
Michaela Bäumlová
► Bäumlová, M. 2019: Luby a Lubsko v období vrcholného středověku (1154–
1370). Luby – Cheb. In: Luby Historie města / Schönbach Geschichte der
Stadt, 26-48.
► Bäumlová, M. 2019: Gindelyho národopisná kolekce ve sbírce Muzea Cheb.
Cheb. In: Sborník muzea Karlovarského kraje 27 (2019), 49–91.
► Bäumlová, M. 2019: „... slíbila, že zanechá svého pasivního postoje k lidově
demokratickému zřízení“. Dr. Mira Mladějovská (1899–1969). Cheb.
In: Sborník muzea Karlovarského kraje 27 (2019), 215–217.

► Beránek, M. - Hasil, J. 2019: Nástin vývoje keramiky v horním Poohří 7.–
12. století. Plzeň. In: Archeologie v západních Čechách 10, 51–67.
► Beránek, M. v tisku: Archeologie odpadních areálů v Chebu v letech 2017
a 2018. Praha. In: Zprávy ČAS.
► Beránek, M. 2019: O archeologii Lubů a okolí. Luby - Cheb. In: Luby Historie
města / Schönbach Geschichte der Stadt, 7–25.
Zbyněk Černý (†)
► Černý, Z. – Čermáková, B. 2019: „Jsem vděčný, že jsem to mohl prožít“.
Vzpomínky biskupa Františka Radkovského. Cheb. In: Sborník muzea
Karlovarského kraje 27 (2019), 218–240.
Jiří Brabec
► Brabec J. - Velebil J. 2019: Za květy Soosu I. Slaniska. – Živa 2019/3: 113–116.

PRÁCE V REDAKČNÍCH RADÁCH MIMO MUZEUM CHEB
Jiří Brabec
Zprávy České botanické společnosti Erica
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Michal Beránek

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDNÁŠKY
14. 2. 2019, RNDr. Jiří Brabec, Ing. Jiří Velebil, RNDr. Petr Rojík, PhD.,
RNDr. Pavel Jaška, PhD.: Kapitoly z přírody Soosu + křest knihy Květena Soosu
a okolí – 90 účastníků

SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDNÁŠKY
Z důvodu rekonstrukce muzea se společenskovědní přednášky nekonaly.

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY A EXKURZE PROVEDENÉ MIMO MUZEUM CHEB
Přírodovědné přednášky a exkurze:
Společenskovědní přednášky a exkrze:

9 akcí, celkem 543 účastníků
9 akcí, celkem 255 účastníků

Michal Beránek

2019

► přednáška 700 let povýšení Lubů na město (Kulturní dům Luby), 12. 1. 2019,
53 posluchačů
► přednáška Archeologie organických materiálů – výzkumy Muzea Cheb
v roce 2018 (Knihovna Loket), 21. 2. 2019, 20 posluchačů
► exkurze Kulturní památky města Chebu a depozitář Muzea Cheb (studenti
ZČU), 29. 3. 2019, 8 účastníků
► exkurze Kulturní památky města Chebu a depozitář Muzea Cheb (studenti
ZČU), 5. 4. 2019, 12 účastníků
► přednáška Archeologie odpadních areálů v Chebu v letech 2017 a 2018
(Národní muzeum Praha), 10. 4. 2019, 35 posluchačů
► přednáška Archeologie lidové architektury (Skanzen Doubrava), 13. 7. 2019,
29 posluchačů
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► přednáška Monitoring Spiranthes spiralis (Seminář k sledování stavu
biotopů a druhů 2019, AOPK ČR, Kouty), 1. 3. 2019, 80 posluchačů
► přednáška Čápi a jiní brodiví (ZŠ Hlávkova Aš, 3. A), 8. 3. 2019,
23 posluchačů
► přednáška Kniha o květeně Soosu (Městská knihovna Františkovy Lázně),
18. 3. 2019, 27 posluchačů
► beseda Čapí rok (MŠ Nohova, Aš, 1. a 2. oddělení), 20. 3. 2019,
48 posluchačů
► přednáška Čápi a jiní brodiví (MŠ Nohova, Aš, 1. a 2. oddělení), 20. 3. 2019,
27 posluchačů
► přednáška Žáby, mloci, čolci... (Mateřská škola a stacionář, Pastýřská, Cheb,
třída Rybičky), 29. 4. 2019, 13 posluchačů
► přednáška Žáby, mloci, čolci... (Mateřská škola Osvobození, Cheb, třída
Klokánci), 29. 4. 2019, 15 posluchačů
► přednáška Obojživelníci Chebska (družina Svobodné chebské školy),
29. 4. 2019, 26 posluchačů
► přednáška Žáby, mloci, čolci... (1. třída, 2. ZŠ Hlávkova, Aš), 30. 4. 2019,
25 posluchačů
► přednáška Obojživelníci Chebska (Gymnázium Aš, prima), 30. 4. 2019,
30 posluchačů
► přednáška Obojživelníci Chebska (ZŠ Skalná, 7. třída), 2. 5. 2019,
18 posluchačů
► přednáška Obojživelníci Chebska (ZŠ Skalná, 6. třída), 2. 5. 2019,
19 posluchačů
► exkurze Soos a Komorní hůrka (geobotanická exkurze PřF JČU České
Budějovice), 11. 5. 2019, 35 účastníků
► exkurze Džbán 2019 – Bílichovský dolík (Gymnázium VBT Slaný
a Gymnázium Kladno, terénní praxe), vedoucí Mgr. L. Krinke, Mgr. O. Šída,
Ing. V. Somol, CSc. a RNDr. J. Brabec, 30. 5. 2019, 47 účastníků
► exkurze Džbán 2019 – Velký Štít, Toužetín (Gymnázium VBT Slaný, terénní
praxe), vedoucí Mgr. L. Krinke, Mgr. O. Šída, Ing. V. Somol, CSc.
a RNDr. J. Brabec, 31. 5. 2019, 17 účastníků
► exkurze Podhradí u Aše – příroda a historie (4. ZO ČSOP Cheb), vedoucí
Ing. D. Jäger, E. Martínková a RNDr. J. Brabec, 1. 6. 2019, 19 účastníků
► exkurze: Džbán – Dlouhá louka – Spankov (v rámci Floristického kurzu České
botanické společnosti), vedoucí RNDr. J. Brabec, 12. 7. 2019, 12 účastníků
► přednáška „Hořeček český a zásady jeho záchranného programu“ v rámci
workshopu projektu CZ-SK SOUTH LIFE „Hořeček mnohotvarý český“,
Javorník, 24. 9. 2019, 33 účastníků
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Jiří Brabec

► exkurze „Biologie hořečků a management jejich lokalit“ v rámci workshopu
projektu CZ-SK SOUTH LIFE „Hořeček mnohotvarý český“, vedoucí Ing. Jakub
Hromas a RNDr. J. Brabec, 25. 9. 2019, 29 účastníků

Iva Votroubková
► přednáška Od masopustu k Velikonocům (Osvětová komunita při MŠ,
ZŠ a ŠD Lipová), 10. 4. 2019, 28 posluchačů
► přednáška Provoz a hospodaření na chebském statku (Skanzen Doubrava),
13. 7. 2019, 30 posluchačů
► přednáška Tradice vánočního stromu (Osvětová komunita při MŠ, ZŠ a ŠD
Lipová), 10. 12. 2019, 40 posluchačů
Alena Koudelková
► exkurze Centrální depozitář - depozitáře Textilu, Loutek, modelů, hraček
a Hodin (studenti FF ZČU), 29. 3. a 5. 4. 2019, 20 účastníků

EXKURZE A VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY

2019

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.
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V roce 2019 proběhlo celkem 20 akcí (celkem 966 účastníků), ve kterých bylo
Muzeum Cheb přímým organizátorem nebo spoluorganizátorem, na kterých se
finančně podílelo nebo byly tyto akce vedeny pracovníky Muzea Cheb.
Přehled akcí (celkem 13 akcí), při kterých byl vedoucím, spoluvedoucím nebo
organizátorem RNDr. Jiří Brabec či Mgr. Michal Beránek:

neděle
14. dubna
pondělí
15. dubna
sobota
27. dubna
neděle
28. dubna
sobota
25. května
sobota
8. června
neděle
9. června
pátek
14. června
sobota
15. června
neděle
16. června
pátek
16. srpna
sobota
14. září
sobota
19. října

průvodci a název akce
RNDr. Milena Prokopová, Ph. D., RNDr. Jiří
Brabec a Mgr. Michal Beránek: Na bobří
hráze, předjarní květenu a tvrz Pomezná
RNDr. Jiří Brabec: Časně jarní květy Chebu
Jiří Mařík, Ing. Kateřina Maříková a RNDr. Jiří
Brabec: Obojživelníci Chebska, Dřenice
RNDr. Jiří Brabec: Co přináší řeka? Aneb
květena obnaženého dna přehrady Skalka
RNDr. Jan Matějů, Ph.D. a RNDr. Jiří Brabec:
Do džungle v údolí Plesné
Ing. Petr Uhlík, RNDr. Jan Matějů, Ph.D.
a RNDr. Jiří Brabec: Květy Ohře z raftu (pro
plavce a nadšence)
RNDr. Jiří Brabec: Květy Ohře z raftu (pro
plavce a nadšence)

účastníci
55 účastníků,
3 vedoucí
24 účastníků,
1 vedoucí
29 účastníků,
3 vedoucí
19 účastníků,
1 vedoucí
14 účastníků,
2 vedoucí

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA CHEB, p. o. Karlovarského kraje

datum

23 účastníků,
3 vedoucí

10 účastníků,
1 vedoucí
14 účastníků,
RNDr. Jiří Brabec: Slaniska Soosu
1 vedoucí
15 účastníků,
RNDr. Jiří Brabec: Květy Soosu mokrou nohou
1 vedoucí
RNDr. Eva Martínková a RNDr. Jiří Brabec:
16 účastníků,
Květena podél Odravy
2 vedoucí
19 účastníků,
RNDr. Jiří Brabec: Rašeliniště Soosu
1 vedoucí
Ing. Miloš Holub, Ph.D. a RNDr. Jan Matějů,
80 účastníků,
Ph.D.: Ryby Karlovarského kraje
2 vedoucí
Mgr. Michal Beránek a Mgr. Markéta
200 účastníků,
Janáková: Mezinárodní den archeologie
6 vedoucích
v Chebu
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POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

2019

Edukativní programy pro školy
Vzdělávací a kulturní program

Počet akcí

Počet účastníků

Dílna archeologa

15

291

Čápi se vracejí

34

615

Chebská kamna

2

62

Dílna písaře

6

95

Albrecht z Valdštejna

1

8

Deinotherium

11

209

Chebské pověsti

1

15

Návštěva depozitáře

2

70

Celkem

72

1365

► Výtvarná dílna – senioři (volnočasová aktivita pro seniory): 9 kurzů,
96 účastníků
► Jarní výtvarná dílna v muzeu (8. ročník)
– Muzejní příběhy (příměstský
prázdninový tábor pro děti)
18. 2.–22. 2. 2019, 93 účastníků
► Noc s Andersenem
29.–30. 3. 2019, 25 účastníků
► Podzimní nocovka Chebské pověsti
8.–9. 11. 2019, 26 účastníků
► Chebské dvorky – výtvarná dílna pro
veřejnost na nádvoří 13.–15. 6. 2019,
323 účastníků
► Letní výtvarná dílna v muzeu
(15. ročník) „Barvy mezi exponáty“
(příměstský prázdninový tábor pro děti):
2 běhy: 8.–12. 7. 2019 a 5. –9. 8. 2019,
270 účastníků, závěrečné vystoupení pro
veřejnost: 143 osob

30

Foto © Martin Stolař

► Divadelní představení pro MŠ a ZŠ ve Valdštejnské obrazárně:
„R. Pachman“ – 2 reprízy, 139 návštěvníků; „Pohádka s překvapením“ –
3 reprízy, 237 návštěvníků; „Velikonoční zvyky“ – 89 návštěvníků
► Edukční programy pro nevidomé ve spolupráci s nevidomými ze organizací
Tyflocentrum a SONS: Chebské nám. – 11 osob; Dílna archeologa – 10 osob

OSTATNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MUZEA
MUZEJNÍ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
► Chebský masopust 2. 3. 2019
15. masopustní průvod městem
připravený společně s městem
Cheb, Západočeským divadlem
v Chebu, Základní uměleckou
školou
Jindřicha
Jindřicha
v Chebu a Městským dechovým
orchestrem, 1 140 účastníků
► Dílna písaře pro veřejnost
9. 3. 2019
Představení nového muzejního
programu, 47 účastníků
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► Pouliční divadlo aneb letní bláznění – divadelní tábor (příměstský
prázdninový tábor) 22.–26. 7. 2019, 124 účastníků, závěrečné vystoupení
pro veřejnost: 139 osob

► Velikonoční jarmark v muzeu (20. ročník) 24. 3. 2019
Tradiční velikonoční jarmark v prostorách muzejní expozice spojený
s bohatým programem pro veřejnost, 2 320 návštěvníků
► Podzimní slavnost 28. 9. 2019
Obnovená tradice podzimních oslav sklizně s ochutnávkami a prodejem
kulinářských specialit doplněná kulturním programem, 763 návštěvníků
► Mezinárodní den archeologie 19. 10. 2019
Akce k mezinárodní iniciativě a cílem popularizovat archeologii jako
svébytné vědecké disciplíny – na dvoře Centrálního depozitáře se mohla
veřejnost volně seznámit s prací archeologů, archeologickými nálezy
i experimentální archeologií, 200 návštěvníků
► Advent v muzeu (21. ročník) 30. 11. 2019
Tradiční adventní trh v prostorách muzejní expozice, 1 821 návštěvníků

DALŠÍ AKCE
► koncerty Kruhu přátel hudby ve spolupráci s KC Svoboda, celkem
2 abonentní koncerty, 103 posluchačů

METODIKA A PORADENSTVÍ
BADATELSKÉ SLUŽBY
► badatelna muzea: 12 badatelských návštěv
► badatelské konzultace a vyřizování badatelských dotazů jednotlivými
odbornými pracovníky prostřednictvím korespondence či badatelských
návštěv – 108 badatelských dotazů z oblasti vlastivědy a 79 dotazů
z oblasti přírodovědy (z toho 48 k regionální přírodovědě)
► badatelské služby v rámci pracoviště TLK: 19 e-mailových badatelských
dotazů.

PORADENSTVÍ, LEKTOROVÁNÍ, RECENZOVÁNÍ APOD.

2019

Jiří Brabec
► redakční recenze 3 příspěvků do časopisu Zprávy České botanické
společnosti
► recenze rukopisu do časopisu Rakovnický historický sborník
► recenze rukopisu do časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
► recenze dvou rukopisů do časopisu Sborník muzea Karlovarského kraje
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Michal Beránek
► konzultace prací: Jan Král – bakalářská práce na FF ZČU v Plzni,
Mgr. Jan Eigner – disertační práce FF UK v Praze

KONFERENCE A VZDĚLÁVÁNÍ
Odborní pracovníci se pravidelně zúčastňují konferencí a dalších vzdělávacích
akcí podle své odbornosti.
Michal Beránek

Alena Koudelková
► mezinárodní konference o J. A. Komenském, Národní pedagogické
muzeum, Praha, 16. a 17. 5. 2019
Jiří Brabec
► Výroční schůze západočeské pobočky České botanické společnosti, Plzeň,
16. 2. 2019
► Seminář ke sledování stavu biotopů a druhů 2019, AOPK ČR, Kouty,
28. 2. – 1. 3. 2019
► Setkání přátel přírody Slavkovského lesa, Mariánské Lázně, 12. 4. 2019
► Seminář botanické komise AMG ČR, Beskydy, 20.–24. 5. 2019
► exkurze Sekce pro makrofyta České botanické společnosti,
Planá u M. Lázní, 14. 6. 2019
► Floristický kurz České botanické společnosti, Plasy, 7.– 12. 7. 2019
► workshop projektu CZ-SK SOUTH LIFE „Hořeček mnohotvarý český“,
Šumava, 24.–25. 9. 2019
► Setkání příznivců přírody Karlovarska, Karlovy Vary, 25. 10. 2019
► Podzimní determinační seminář botanické komise AMG ČR – Jan Prančl:
lakušník – Batrachium, Pavel Lustyk a Jan Doležal – Novinky v Květeně
České republiky, Brno, 27.–28. 11. 2019
► konference České botanické společnosti na téma „Botanické sbírky
a databáze a jejich využití“, Praha, 31. 11. – 1. 12. 2019
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► Škola muzejní propedeutiky (ŠMP) 2018/2019 – základní kurz (Národní
technické muzeum v Praze), závěrečná práce na téma: Libreto nové
expozice archeologie v Muzeu Cheb
► konference Forum Urbes Medii Aevi XVII, Velké středověké a novověké
výzkumy a co s nimi?, Brno, 18. – 19. 6. 2019,

NÁVŠTĚVNOST MUZEA
Návštěvnost Muzea Cheb v roce 2019:
PŘEDNÁŠKY

EDUKATIVNÍ EXKURZE
PROGRAMY PŘÍRODA

CELKEM

zavřeno

53

328

-

527

zavřeno

zavřeno

90

321

-

452

1133

zavřeno

zavřeno

-

343

8

1484

duben

2313

zavřeno

zavřeno

-

375

127

2815

květen

-

zavřeno

zavřeno

-

276

37

313

červen

884

zavřeno

zavřeno

-

396

87

1367

červene 1029
c
srpen
1407

zavřeno

zavřeno

-

481

-

1510

zavřeno

zavřeno

-

217

279

1903

září

839

zavřeno

57

-

86

135

1117

říjen

200

zavřeno

20

-

10

75

305

listopad 1814

zavřeno

4

-

186

-

2004

prosinec -

zavřeno

27

-

110

-

137

CELKEM
9806
OSOB

0

108

143

3129

748

13934

EXPOZICE

leden

146

zavřeno

únor

41

březen

2019

MĚSÍC

34

MILÍKOV

LUBY

PROVOZ A HOSPODAŘENÍ MUZEA
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Zrekonstruovaná kotelna hlavní budovy muzea

PROVOZNÍ ODDĚLENÍ
Za přispění Ministerstva kultury ČR byl v rámci programu ISO D/b vybaven
depozitář podsbírky Obrazů úložným systémem 14 ks oboustranných
pojízdných rámů na obrazy, kompatibilním se stávajícím kolejnicovým
systémem. Na základě poptávkového řízení byla vybrána firma PROMAN, s. r. o.
Vybavení depozitáře podsbírky Obrazů úložným systémem proběhlo v jedné
etapě. Celková částka za pořízení úložného systému byla 130 680,– Kč včetně
DPH, z níž částka 90 000,– Kč byla poskytnuta MK ČR. Zakázka byla dokončena
a předána dne 2. 9. 2019.
V souvislosti s narůstající činností muzea byl pořízen nový užitkový automobil
Dacia Dokker. Na základě výběrového řízení jej muzeu dodala dne 18. 11. 2019
firma ALGON PLUS - AUTO, a. s., odštěpný závod Cheb. Náklady na pořízení
automobilu v celkové výši 343 056,– Kč včetně DPH byly hrazeny z rozpočtu
Karlovarského kraje.
Z důvodu enormního zdražení byla stávajícímu poskytovateli servisních služeb,
provádění periodických revizí a funkčních zkoušek systémů EZS, EPS a CCTV,
firmě G4S Secure, podána výpověď smlouvy o poskytování předmětných služeb.
Na základě poptávkového řízení byl od 1. 9. 2019 vybrán nový poskytovatel
těchto služeb, místní firma EAF protect s. r. o. Celkové roční náklady na
poskytování předmětných služeb činí 58 268,76,– Kč včetně DPH.

2019

V souladu s doporučením kontrolora Státního inspektorátu práce byl též
změněn stávající poskytovatel kompletních služeb na úseku BOZP a na úseku
požární ochrany, jímž byla firma APPOSTAV spol. s. r. o. Na základě
poptávkového řízení byla jako nový poskytovatel těchto služeb vybrána od
01. 01. 2020 firma OTS GROUP s. r. o. Měsíční paušál na poskytování
předmětných služeb činí 3 146,– Kč včetně DPH.
V prosinci roku 2019 byla podána žádost na Ministerstvo kultury ČR
do výběrového řízení v programu Integrovaný systém ochrany movitého
kulturního dědictví II – podprogram D – preventivní ochrana před nepříznivými
vlivy prostředí (ISO II/D) na rok 2020. Žádost byla podána z důvodu nutnosti
revitalizace vybavení depozitáře podsbírky Kovů umístěného v budově
Centrálního depozitáře muzea. Celkové náklady projektu v 1. etapě činí
288 735,– Kč, požadovaná výše dotace činí 201 000,– Kč. Žádost se v současné
době nalézá v hodnotícím procesu.
Všechna výběrová i poptávková řízení byla, jako v předchozím roce, kromě
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přímého oslovení uchazečů zveřejněna formou elektronického nástroje e-zak
Karlovarského kraje na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_57.html.
Ve spolupráci s městem Cheb bylo provedeno restaurování a výměna pěti
vitrážových oken v Pachelbelově domě. Zrestaurována a vyměněna byla dvě
okna u barokního schodiště, dvě okna ve foyeru a jedno trojkřídlé okno do
nádvoří ve Valdštejnské obrazárně. Akce byla financována z rozpočtu města
Chebu.

Ve spolupráci se státní památkovou péčí byly vybrány stavebně historické prvky
budovy, které budou restaurovány a bude jim navrácen funkční stav. Jedná se
o rekonstrukci a zpřístupnění pavlače a restaurování oken v Pachelbelově
domě. Předpokládané náklady na restaurování pavlače včetně dřevěného
schodiště činí 196 306,– Kč a předpokládané náklady na restaurování oken
v Pachelbelově domě činí 440 440,– Kč. Tyto opravy budou probíhat v průběhu
let 2020 a 2021.
Pracovníci provozního oddělení prováděli údržbové a úklidové práce ve všech
objektech Muzea Cheb, včetně úpravy trávníků a ostatních venkovních prostor.
Dále během celého roku provozní oddělení zajišťovalo technickou přípravu na
muzejní akce (Chebský masopust, Velikonoční jarmark, příměstské tábory,
Advent v muzeu, Podzimní slavnost, Mezinárodní den archeologie, výstava
30letá válka a její vernisáž, otevření Valdštejnského okruhu, koncerty,
přednášky a semináře).

HOSPODAŘENÍ MUZEA
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, hospodaří podle
rozpočtových pravidel pro příspěvkové organizace. V roce 2019 jsme obdrželi
od našeho zřizovatele finanční příspěvek na činnost ve výši 15 056 tis. Kč.
Do investičního fondu nám zřizovatel poskytl částku 550 tis. Kč na pořízení
automobilu pro potřeby archeologie, dotaci na restaurování kamen Williho
Russe 1 200 tis. Kč, dotaci na rekonstrukci muzea 1 mil. Kč a dotaci na projekt
rozšíření depozitáře také 1 mil. Kč. Dále nám povolil posílit z rezervního fondu
investiční fond na rekonstrukci muzea a pořízení vitrín v částce celkem
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Dne 13. 12. 2019 byla prostřednictvím elektronického nástroje e-zak
Karlovarského kraje vysoutěžena firma SUPOP PROJEKT PLZEŇ a. s. na
zhotovení projektové dokumentace na rozšíření centrálního depozitáře.
Celkové náklady na zhotovení projektové dokumentace činí 948 640,– Kč.

350 tis. Kč. Na projekt Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově
bylo použito 531 tis. Kč.
Další finanční prostředky jsme získali z jiných zdrojů. Ministerstvo kultury ČR
našemu muzeu podpořilo projekt týkající se dokumentace tradiční lidové
kultury v Karlovarském kraji a přispělo na realizaci projektu „Dílna loutkáře
z programu Podpory výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví. Také
podpořilo náš projekt na upgrade knihovnického systému z programu VISK 3.
Město Cheb se již tradičně podílí na financování některých aktivit pro veřejnost,
které každoročně pořádáme, a to Velikonočního jarmarku, vycházek do přírody
či přednášek. V letošním roce jsme opět pořádali Podzimní slavnost, kterou také
podpořilo Město Cheb s 50 % úhradou nákladů.
Celkově byl rok 2019 ukončen kladným hospodářským výsledkem. Výsledek
hospodaření činil 136 tis. Kč. Z důvodu uzavření expozice s ohledem na
rekonstrukce budov muzea jsme museli přikročit k úspornějším opatřením.
Expozice byla z větší části roku uzavřena a tím jsme nedosáhli příjmů ze služeb
jako v předchozích letech. V letošním roce využijeme ustanovení Zákona o dani
z příjmů § 20 odst. 7, snížíme základ daně o 248 tis. Kč a částku ve výši daňové
povinnosti 47 tis. Kč použijeme v následujícím roce na rozvoj organizace.
Hospodářskou situaci v roce 2019 vystihují tabulkové přehledy o hospodaření
s poskytnutými prostředky.

PERSONÁLIE
V průběhu roku 2019 pracovalo v muzeu 22 zaměstnanců, průměr z počtu
fyzických zaměstnanců za celý rok 2019 činil 21,5 zaměstnanců.

2019

V roce 2019 byl provoz muzea vzhledem k rekonstrukci omezen, z tohoto
důvodu bylo sjednáno méně dohod. V rámci projektu Tradiční lidová kultura
bylo v roce 2019 v naší organizaci zaměstnáno několik pracovníků na dohody
o provedení práce.
Příchody nových zaměstnanců v průběhu sledovaného roku:
Jirásková Michaela
1. 1. 2019
Plesníková Eva, DiS.
1. 1. 2019
Ing. Procházková Veronika
1. 3. 2019
Ing. arch. Martin Plevný
1. 3. 2019
Odchody zaměstnanců v průběhu sledovaného roku:
Schulz Miroslav (†)
28. 2. 2019 
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MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
IČO: 00074276, DIČ: CZ00074276
id. datové schránky: ux8kk7n
č. účtu: 43-6259620257/0100 (Komerční Banka, Cheb)
sekretariat@muzeumcheb.cz
telefon (sekretariát): +420 739322499
telefon (pokladna): +420 601122664
Centrální depozitář Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje
nám. Baltazara Neumanna 1, 350 02 Cheb
ÚSEK ŘEDITELE

Michaela Jirásková
administrativní pracovnice
ODBORNÉ ODDĚLENÍ
Mgr. Michal Beránek
vedoucí odborného oddělení, archeolog, kurátor podsbírky: Archeologie
PhDr. Iva Votroubková
etnografka, kurátorka podsbírek: Nábytek, Hospodářské nářadí, Keramika a porcelán, Sklo,
Statek Milíkov
Mgr. Markéta Janáková
archeoložka, kurátorka podsbírky: Kamenné artefakty
RNDr. Jiří Brabec
botanik, kurátor podsbírek: Zoologie, Geologie, Botanika
Mgr. Michaela Bäumlová
historička, kurátorka podsbírek: Grafika, Militária, Numismatika, Manuskripta, Staré tisky,
Sfragistika, Kovy
Ing. arch. Martin Plevný
historik architektury, dokumentátor, správce pobočky Luby, kurátor posbírky: Obrazy
Mgr. Alena Koudelková
správkyně Sbírky Muzea Cheb, kurátorka podsbírek: Loutky, hračky, modely, Hodiny, Textil
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Ing. Martina Kulová
ředitelka Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje

Mgr. Markéta Plevná Šalátová
knihovnice, dokumentátorka, kurátorka podsbírky: Současné dějiny
Jan Bittl
správce počítačové sítě a webových stránek, kurátor podsbírky: Cín
Mgr. Milena Pečárková
muzejní pedagožka
Dušan Vančura
konzervátor, kurátor podsbírek: Různé sbírky, Sochy, Hudební nástroje
Eva Plesníková, DiS.
konzervátorka
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
Jana Kacetlová
vedoucí ekonomického oddělení
Růžena Dušková
mzdová účetní
Jan Bittl ml.
průvodce v expozici
Ludmila Stehlíková
pokladní
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ
Ing. Bc. Veronika Procházková
vedoucí provozního oddělení
Miroslav Bártko
údržbář
Rudolf Vedral
údržbář

2019

Silvia Viragová
uklízečka
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VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA CHEB
příspěvkové organizace Karlovarského kraje

za rok 2019
2019
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