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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
do rukou se Vám dostává výroční zpráva Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2020.
Tento rok měl být rokem znovuotevření muzea po dlouhodobé rekonstrukci budov, které využíváme. Běh dějin
tomu však chtěl, aby byl jedním z nejsložitějších v historii našeho muzea. Celosvětová pandemie nemoci COVID-19
výrazně zasáhla do provozu naší instituce a i to málo programů, které jsme realizovali, bylo silně ovlivněno protiepidemickými nařízeními.
Rekonstrukce se dotkla především tzv. Pachelbelova domu, kde byl instalován nový systém vytápění, elektroinstalace, osvětlení i šíření internetového signálu. Všem kolegům patří velký dík za pomoc při úklidu a reinstalaci stálé
expozice, kterou jsme v jednom sále vyměnili. Návštěvníci nyní mohou zhlédnout expozici Williho Russe a národopisu Chebska. O jeden sál jsme také rozšířili Valdštejnský okruh. Současně probíhá taktéž rekonstrukce hrázděného statku č. p. 18 v Milíkově, který je bohužel pro veřejnost uzavřen.
Poděkování patří také všem kolegyním, které se s propuknuvší pandemií vrhly na šití roušek. Ty jsme rozdávali
všem potřebným. Po skončení této první vlny jsme muzeum slavnostně otevřeli vernisáží autorské výstavy „Muzeum se představuje“. Druhá výstava o lidové architektuře Chebska, kterou jsme si pro veřejnost připravili, byla
záhy opět uzavřena, a proto jsme se ji rozhodli prodloužit až do roku 2021. Zároveň se našimi sbírkovými předměty
mohou potěšit i návštěvníci jiných institucí. Za všechny lze jmenovat zápůjčku autorské výstavy „Poohří za časů
lovců a sběračů“ do Muzea Sokolov, p. o. Karlovarského kraje.
Omezena byla samozřejmě i naše přednášková a bohužel i exkurzní činnost. Z velkých a oblíbených akcí pro širokou veřejnost byl realizován pouze Chebský masopust. S postupným rozvolňováním pak proběhly exkurze v rámci
akce
„Pojďte s námi do přírody“. Zapojili jsme se také do pořádání vycházek pod názvem „Archeologické léto“. Jedinou možností realizace pak zůstal rozvoj naší odborné činnost a zázemí muzea. Získali jsme dotační titul ISO na
dovybavení depozitáře kovů, pokračovalo restaurování národopisných kamen Williho Russe a byl realizován další
popularizačně-edukační program, tentokrát „Dílna houslaře“.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří naši činnost podporují. A taktéž návštěvníkům, jejichž neutuchající
zájem je hlavním smyslem naší práce. Po znovuotevření muzea, se skončením všech protipandemických opatření,
se budeme se všemi našimi příznivci těšit na shledanou.
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AKVIZICE
Jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea Cheb se z důvodu opatření vlády ČR proti šíření
nemoci COVID-19 konalo korespondenčně. Akvizice pro Sbírku Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje za rok 2020
jsou zapsány v knize přírůstků pod přírůstkovými čísly: P 01/20 – P 16/20.
• Mimořádnou akvizicí pro sbírkový fond bylo zakoupení sbírky hudebních nástrojů firmy Strunal Schönbach,
realizované Karlovarským krajem, a její včlenění do Sbírky Muzea Cheb (NOK 01/2020). Dále členové poradního
sboru schválili nákupy realizované muzeem za rok 2020 (NOK 02/2020–NOK 03/2020). Celková cena nákupů
pro Sbírku Muzea Cheb v roce 2020, hrazených z rozpočtu muzea k datu 31. 12. 2020, byla 1 625 Kč.
• Členové poradního sboru se seznámili a vzali na vědomí další akviziční činnosti Muzea Cheb v roce 2020: dary
do Sbírky Muzea Cheb (NOK 04/2020 – NOK 08/2020) a vlastní terénní výzkumy, sběry a nálezy pracovníků
muzea pro Sbírku Muzea Cheb (NOK 09/2020 – NOK 15/2020). Zároveň byl do sbírky převeden jeden předmět
z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (NOK 16/2020).

SBÍRKOVÝ FOND
RESTAUROVÁNÍ
V roce 2020 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 pan A. Liška.
Druhou externě realizovanou službou, tentokrát ateliérem paní S. A. Čekalové a M. Raušera, je demontáž a
restaurování národopisných kamen Williho Russe (KP 2204), vše financované z rozpočtového příspěvku
Karlovarského kraje.
Dále byl využit program ISO/D-b – Vybavení depozitáře podsbírky Kovy manipulačním systémem.
Celkové náklady: 119 000 Kč.

KONZERVACE
V roce 2020 bylo pracoviště ochrany sbírek personálně obsazeno Evou Plesníkovou, DiS. a Dušanem Vančurou.
V průběhu roku bylo využíváno externí spolupráce s konzervátorkou Antonií Richtrovou.
Vlastní kapacitou bylo v roce 2020 zkompletováno 33 dřevěných misek a do konzervační lázně byla naložena další
část dřevěného vyztužení jímky (celkem 15 kusů) z archeologického výzkumu MCHA 1/2017 – Provaznická II.,
vnitroblok. Restaurováno bylo 36 předmětů z podsbírek Muzea Cheb (podsbírky K, Sf, L).
Začátkem roku 2020 byly po ukončení stavebních prací provedeny konzervátorské práce na vybavení expozice
muzea (dveře, parkety a desky obložení). Po ukončení rekonstrukce muzejních prostor a následných úklidových
pracech byly znovu adjustovány předměty do vitrín (kasule) a zhotoveno zatemnění v nové časti expozice
(Valdštejnský okruh).
Pro Muzeum Sokolov bylo naloženo do konzervační lázně 5 dřevěných předmětů a zkonzervováno 8 kusů
kovových předmětů (důl Jeroným), pro NPÚ Loket 56 kusů archeologických nálezů.
Z archeologických nálezů Muzea Cheb bylo zkonzervováno 10 kusů předmětů z hrobu německého vojáka
z 2. světové války, dále pak archeologické nálezy z lokalit Libá – lom, Zlatá louka, Pomezná a Chebský hrad,

MUZEUM CHEB

3

4

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA CHEB ZA ROK 2020

celkem 77 kusů předmětů.
Byly zhotovovány podklady (fotografie, analýza textilních materiálů) pro pasportizaci předmětů z podsbírek Nb,
Na a E k restaurování, celkem 60 předmětů. Dále pracovníci zhotovovali podkladové fotografie do evidenčních
záznamů (podsbírka E), celkem 40 kusů.
Ke konzervačním zásahům byly vyhotoveny konzervační listy 01 – 02/ 2020.

DEPOZITÁRNÍ REŽIM SBÍRKY MUZEA CHEB
V centrálním depozitáři je průběžně monitorována teplota a relativní vlhkost 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 a taktéž kontrola a zjišťování závad v centrálním depozitáři je v gesci
konzervátora Dušana Vančury.

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ A DEPOZITÁRNÍ PRÁCE
Po získání finančních prostředků v rámci programu ISO /D-b – Vybavení depozitáře podsbírky Kovy manipulačním
systémem byla část podsbírky umístěna na nové manipulační vozíky, čímž došlo k ulehčení práce s podsbírkou.
Průběžně během roku probíhají v depozitářích k úklidové práce.

SBÍRKOVÁ AGENDA, KATALOGIZACE A EVIDENCE SBÍREK

VEDENÍ SBÍRKOVÉ AGENDY
Elektronická podoba agendy Sbírky Muzea Cheb byla v roce 2020 vedena v muzeem užívané SQL databázi
Sbírkový fond Muzea Cheb. Vedle elektronické podoby je vedena ručně psaná kniha přírůstků a 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 poradního
sboru ředitele muzea pro sbírkotvornou činnost.
Průběžně je vedena agenda Centrální evidence sbírek muzejní povahy (CES).
Výpůjčky předmětů ze Sbírky Muzea Cheb v roce 2020:
Smlouvy o výpůjčce předmětů ze Sbírky muzea Cheb za rok 2020 jsou vedeny pod čísly 01/2020 – 22/2020. Smlouvy
uzavřené v průběhu roku jako výpůjčky pro výstavní, studijní, restaurátorské, analytické či jiné účely, byly
vystaveny následujícím institucím: Národní památkový ústav, ÚPS v Českých Budějovicích, Národní muzeum,
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Kanonie premonstrátů Teplá, Městské muzeum
Mariánské Lázně, Knihovna, Muzeum a Informační centrum Aš, Město Ostrov, Centrum tradičních řemesel
Královské Poříčí, o. p. s., Obec Nečtiny, Společnost Balthasara Neumanna, Městské muzeum Františkovy Lázně,
Město Žlutice, Město Cheb, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského
kraje, Galerie výtvarného umění v Chebu, Haus der Bayerischen Geschichte, Centrum Bavaria Bohemia (CeBB).
Smlouvy o užití reprodukcí – 18 ks.
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EVIDENCE A KATALOGIZACE
Sbírkový fond:
Současné dějiny

SD 10 343–10 462

tj. 195 ks

Plevná Šalátová

Obrazy

O 1272

tj. 3 ks

Plevný

Botanická

Bo 3 569–3 906

tj. 338 ks

Brabec

Grafika

G 2 335–2 347

tj. 12 ks

Bäumlová

Numizmatika

N 14 470–14 476

tj. 6 ks

Bäumlová

Nesbírkový fond:
Zpracovávání a evidence digitální fotodokumentace: cca 2 500 digitalizátů.

Knihovna:
Evidence přírůstků: 312 ks
Výpůjčky zaměstnanců a badatelů včetně MVS:
• zaměstnanci: 799
• badatelé: 6
• MVS: 6

DIGITALIZACE A POČÍTAČOVÁ EVIDENCE SBÍREK A KNIHOVNY
Počítačová evidence:
Přepis staré systematické evidence do databáze Sbírkový fond Muzea Cheb:
•
•
•

V roce 2020 pokračoval přepis starých evidenčních karet do elektronické databáze i jejich přímá digitalizace.
přepis karet: 980 ks
digitalizace karet: 2000 ks

Doplnění digitalizace sbírkového fondu muzea:
• doplnění fotografií či údajů sbírkových předmětů do el. databáze podsbírek Grafika: G 1; 3–5; 6; 8; 12–16; 23;
25–23; 32; 38; 50; 52–55; 64; 76; 90; 93–94; 98-99; 102; 155; 184; 189; 196; 219; 221–224; 229; 235; 238; 242; 244;
251; 253–254; 256; 264; 266; 273; 278; 281; 285; 388–389; 392; 396; 405–407; 410; 414; 424; 434-436; 438;
441–442; 445; 449–450; 453; 460–463; 476–478; 525–527; 530–532; 537; 545; 548–549; 581; 607; 610; 61–622;
645–651; 672/a-c; 676-693; 722–730; 732; 760; 766–767; 772–773; 792; 1201; 1250; 1352; 1397–1399; 1419–1420;
1426; 1445; 1490; 1540; 1554; 1566–1567; 1658; 1675; 2148; 2158; 2167; 2169; 2171; 2174; 2192–2193; 2198–2200;
2202–2205; 2242; 2254; 2256; 2261; 2297, Kamenné artefakty: KA 115, Kovy: K 8; 34; 66–68; 87; 106; 107; 135;
154; 208; 229; 246; 280; 288; 297; 348; 399; 425; 427; 487; 488; 509; 522; 911; 1005–1006; 1011; 1025; 1177; 1305;
1334; 1527; 1593; 1614-1617; 1655, Manusktipta: MS 8–17; 20–21, Militária: Mt 559; 567; 578, Numizmatika:
N 4001; 4387–4388, Obrazy: O 3; 54; 388; 991, Sfragistika: Sf 354–355; 370; 372; 375; 381; 392–396; 399–406;
408; 410–412; 415–419; 421; 423–426; 428; 430–436; 438–442; 444; 446, Současné dějiny: SD 1074, 1121–1122,
2217, Staré tisky: ST 1; 3; 185; 190.
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INVENTARIZACE SBÍRKOVÉHO FONDU
Řádné inventury
Na základě příkazu ředitele č. 4/2020 byly v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy,
interní muzejní směrnice č. 1/2013 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 25 – jiná – Textil (2. část):
předávací inventura
dosavadní správce podsbírky: Alena Koudelková
nový správce podsbírky: Eva Plesníková

počet inv. č. 2076

podsbírka 25 – jiná – Současné dějiny (1. část):
správce podsbírky: Markéta Plevná Šalátová

počet inv. č. 2000

podsbírka 25 – jiná – Sklo:
správce podsbírky: Iva Votroubková

počet inv. č. 461

podsbírka 25 – jiná – Grafika:
správce podsbírky: Michaela Bäumlová

počet inv. č. 2333

V roce 2020 prošlo inventurami sbírkového fondu celkem 6 870 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 2020 zajišťovány s finanční grantovou
podporou:
Ministerstvo kultury České republiky:
• Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví pro rok 2020: Dílna houslaře (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 10. etapa.
Grant MK ČR – Podpora tradiční lidové kultury, kat. B.
• ISO /D-b – Vybavení depozitáře podsbírky Kovy manipulačním systémem
• Česká knihovna 2020
Město Cheb:
• Velikonoční jarmark v muzeu 2020
• Z Chebu křížem krážem aneb Pojďte s námi do přírody
• Podzimní slavnost
Dotace Karlovarského kraje:
• Podpora vydání Sborníku muzea Karlovarského kraje 28 (2020)
• Podpora neinvestičních záchranných archeologických výzkumů
• Projektová dokumentace na rozšíření depozitáře
MUZEUM CHEB
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•
•
•
•
•

Restaurování a konzervování kamen W. Russe
Nákup modulových výstavních vitrín – 3 ks
Investiční dotace na projekt Výměna vytápění v budově muzea a opravu omítek a výmalbu
Právní zastoupení ve věci vydání movitých věcí mezi KUKK a městem Loket
Spolufinancování projektu Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově (registrační číslo
projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001674)

ODBORNÉ ODDĚLENÍ
V oblasti společenskovědní plnili pracovníci odborného oddělení úkoly plynoucí z dlouhodobého plánu odborné
činnosti a z plánu práce odborného oddělení na rok 2020. V období první vlny pandemie nemoci COVID-19 se
odborní pracovníci muzea podíleli na šití a distribuci roušek.
Mgr. MICHAL BERÁNEK a Mgr. MARKÉTA JANÁKOVÁ
V roce 2020 zajišťovali archeologickou činnost muzea.
Archeologické dohledy a výzkumy:
V roce 2020 provedlo Muzeum Cheb 37 archeologických akcí ve formě archeologického výzkumu nebo dohledu.
Proběhly následující terénní archeologické výzkumy včetně částečného vyhotovení nálezových zpráv (výběr):
• Aš, Příbramská ul. – revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, 2. etapa
• Cheb, Hradební ul. – zjišťovací výzkum pro teplovodní přípojku objektu st. 240/1
• Cheb, Kamenná ul. – zjišťovací výzkum pro rekonstrukci ulice
• Cheb, Nám. Krále J. z Poděbrad – elektrická přípojka pro vánoční strom
• Cheb, Školní ul. – nové teplovodní připojení objektu GAVU
• Pomezí nad Ohří – výstavba nového obecního úřadu
• Pomezná – výstavba elektrických přípojek bývalé usedlosti č. p. 1
• Starý Hrozňatov, Maria Loreto – hydroizolace kostela sv. Ducha
• Střížov – výstavba vodovodu a kanalizace
• Třebeň - stavební úpravy kostela sv. Vavřince
• Zádub-Závišín – revizní výzkum nálezu mincovního depotu
V roce 2020 proběhly následující terénní dohledy včetně vyhotovení nálezových zpráv:

• Aš, Skřivánčí ul. – rekonstrukce plynovodu
• Doubrava u Lipové – domovní čistírna odpadních vod a kanalizační přípojka pro statek č. p. 13
• Cheb, Bezručova ul. – celková rekonstrukce ulice
• Cheb, Družstevní ul. – celková rekonstrukce ulice
• Cheb, Dukelská a Karlova ul. – celková rekonstrukce ulice
• Cheb, ul. Obětí nacismu – celková rekonstrukce ulice
• Cheb, Kasární nám. – elektrická přípojka pro ppč. 2271/7
• Cheb, Sadová ul. –celková rekonstrukce vnitrobloku a úprava uhelny
• Cheb, Vrázova ul. – odkanalizování objektu Vrázova č. p. 842/6
• Cheb, Zemědělská ul. – celková rekonstrukce ulice
• Chocovice – revitalizace hospodářského sjezdu HS3
• Kraslice, Palackého ul. – rekonstrukce inženýrských sítí
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• Mariánské Lázně, Americká ul. – rekonstrukce plynovodu
• Mariánské Lázně, Ibsenova ul. – rekonstrukce plynovodu
• Mariánské Lázně, Plzeňská ul. – rekonstrukce plynovodu
• Nový Drahov – rekonstrukce chléva na statku č. p. 1
• Podhoří u Chebu – rekonstrukce inženýrských sítí
• Podhradí u Aše – výstavba chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení
• Pomezná – realizace polní cesty C 3
• Povodí u Třebeně – výstavba přípojky inženýrských sítí pro ppč. 346
• Tůně – výstavba rodinného domu
• Valy u Mariánských Lázní, ul. Pod lesem – rekonstrukce inženýrských sítí
Výstavní činnost:
• spolupráce na přípravě výstavy „Muzeum se představuje“, výběr exponátů z podsbírky Archeologie a Kamenné
artefakty, tvorba textů na výstavní panely
• spolupráce na přípravě výstavy „Lidová architektura Chebska“, výběr exponátů z podsbírky Archeologie, tvorba
textů a ilustrací na výstavní panely

Mgr. MICHAELA BÄUMLOVÁ
Původní publikace a krátká sdělení:
•
•

Bäumlová, M. 2020: Valdštejniana ze sbírky Muzea Cheb. Cheb. In: Sborník muzea Karlovarského kraje 28
(2020), 7–64.
Fischer, B. – Bäumlová, M. – Matějů, J. 2020: Komentovaný překlad seznamu českých obojživelníků Jana Tadeáše Lindackera z roku 1791. Cheb. In: Sborník muzea Karlovarského kraje 28 (2020), 217–230.

Texty publikované na webových stránkách Muzea Cheb:

•

•
•
•
•

Bäumlová, M. 2020: Albrecht z Valdštejna a Chebští před 390 lety [https://muzeumcheb.cz/albrecht-zvaldstejna-a-chebsti-pred-390-lety/].
Bäumlová, M. 2020: Chebské události 1634 v kronice redwitzkého purkmistra Georga Leopolda
[https://muzeumcheb.cz/chebske-udalosti-1634-v-kronice-redwitzkeho-purkmistra-georga-leopolda/].
Bäumlová, M. 2020: Chebské vraždy 1634 ve svědectví Johna Gordona [https://muzeumcheb.cz/chebskevrazdy-1634-ve-svedectvi-johna-gordona/].
Bäumlová, M. 2020: Valdštejnové a chebská kyselka [https://muzeumcheb.cz/valdstejnove-a-chebskakyselka/].
Bäumlová, M. 2020: Poslední šláftruňk Albrechta z Valdštejna [https://muzeumcheb.cz/warmbier-neboliposledni-slaftrunk-albrechta-z-valdstejna/].

Výstavní činnost:
•
•

spolupráce na přípravě výstavy „Muzeum se představuje“, výběr exponátů z podsbírky Sfragistika a Kovy
spolupráce na tvorbě nové části stálé expozice Valdštejnský okruh, expozice W. Russe a národopisu Chebska

Depozitární a administrativní práce spojené s výstavní činností:
• deinstalace, převoz a uložení navrácených sbírkových předmětů z hradu Seeberg
• inventura podsbírky G
• aktualizace lokačních seznamů podsbírek K a Mt

MUZEUM CHEB
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Sborník muzea Karlovarského kraje 28 (2020):
• členka redakční rady, výkonná redaktorka
• redakční recenze jednoho příspěvku, korektury a redakce sazby autorského příspěvku, příspěvků v sekci
společenskovědní a korektury německojazyčných resumé

Práce se sbírkami:
•
•

oprava a doplnění chybných určení v podsbírkách G, KA, MS, Mt, O a SD
fotodokumentace sbírkových předmětů z podsbírky G, Mt, N, ST

Badatelská činnost:
• studium SOkA Cheb, především knihy výdajů 2. poloviny 17. a 18. století – valdštejniana ze sbírky MCH a
materiály k dějinám Muzea Cheb (budovy, osobnosti, sbírky)

Mgr. ALENA KOUDELKOVÁ
Publikační činnost:
•

Koudelková, A. 2020: Život s vůní lipového dřeva. Gustav Nosek, řezbář a loutkář. Cheb. In: Sborník muzea
Karlovarského kraje 28 (2020), 121–144.

Výstavní činnost:
•

spolupráce na přípravě výstavy „Muzeum se představuje“, výběr exponátů z podsbírky Textil, Loutky,
modely, hračky a Hodiny, texty na výstavní panely

Prezentační činnost:
•

spolupráce na edukativních besedách Dílna loutkáře

Práce se sbírkami:
•

inventura podsbírky textil

Autorka a výkonná redaktorka:
•
•

Výroční zpráva Muzea Cheb, p. o. Karlovarskéhokraje 2019, korektury, výběr fotografií, vazba
Sborník muzea Karlovarského kraje 28 (2020), komunikace s přispěvateli, shromažďování příspěvků,
koordinace recenzního řízení, úprava odborných příspěvků dle redakčních pravidel, přípravy k tisku,
korektury atd.

Vedení agendy ke sbírkotvorné a evidenční činnosti Muzea Cheb:
•
•
•
•

vedení sbírkové agendy: kniha přírůstků, kniha výpůjček, smlouvy o výpůjčce, kupní smlouvy, darovací
smlouvy atd.
vytvoření metodického pokynu pro správu a evidenci podsbírek (určeno správcům sbírek)
revize zápisů do knihy přírůstků od roku 2000
pravidelné hlášení změn do Centrální evidence sbírek (CES) na Ministerstvo kultury ČR, akvizice, žádosti o
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•

povolení k vývozu sbírkových předmětů do zahraničí atd.
příprava podkladů pro jednání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea Cheb za rok 2020

Fotodokumentace činnosti Muzea Cheb: dle potřeby

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“
(10. etapa).
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 obdrželo Muzeum Cheb od MK ČR 15. 4. 2020. Státní
dotace byla muzeu schválena ve výši 16 000 Kč. Přidělenou dotaci obdrželo muzeum prostřednictvím
Karlovarského kraje 29. 6. 2020.
Z důvodů protikoronavirových opatření v roce 2020 nedošlo k realizování grantového projektu „TLK
Dokumentace a identifikace projevů tradiční lidové kultury v Karlovarském kraji“ (akce v daném roce se nekonaly
a nepodařilo se získat respondenty). Dotace byla v plné výši přes účet krajského úřadu vrácena MK ČR 23. 11. 2020.
Ve výzkumném záměru však naše instituce i nadále pracuje a byla podána grantová žádost na MK ČR-ORNK
„Podpora tradiční lidové kultury, kat. B pro rok 2021 – Dokumentace a identifikace projevů tradiční lidové kultury v
Karlovarském kraji (11. etapa)“.

Výstavní a prezentačnní činnost:
•
•
•
•

autorka části stálé expozice věnované kamnům W. Russe a národopisu Chebska, instalováno v hlavní budově muzea, otevřeno od 18. 6. 2020
autorka libreta nové národopisné muzejní expozice na statku č. p. 18 v Milíkově
korektury 3D animace stavebního vývoje statku v Milíkově
spolupráce na přípravě výstavy „Muzeum se představuje“, výběr exponátů z podsbírky Sklo a Nábytek,
tvorba textů na výstavní panely

Práce se sbírkami:
•

inventura podsbírky SK

Restaurování:
•
•
•

vytipování sbírkových předmětů k restaurování pro expozici W. Russe a národopisu Chebska, pro expozici
na statku v Milíkově, konzultace průběhu
účast na kontrolních dnech restaurování předmětů z podsbírky Statek Milíkov
účast na kontrolních dnech restaurování národopisných kamen W. Russe z podsbírky Keramika a porcelán

Akce pro veřejnost:
Programová příprava a zajištění průběhu akcí, účast na akcích:
•

Chebský masopust 2020 (16. ročník)

MUZEUM CHEB
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Ing. arch. MARTIN PLEVNÝ
Výstavní činnost:
• autor a kurátor výstavy „Muzeum se představuje“
• příprava a realizace nové části stálé expozice Valdštejnského okruhu
• spoluautor a kurátor výstavy „Lidová architektura Chebska“
Dokumentační činnost:
• pokračování systematické dokumentace města Chebu za rok 2020
• systematická dokumentace okolních obcí za rok 2020; Aš – Hlavní, Karlova, Masarykovo náměstí,
Neumannova; Františkovy Lázně – Luisin pramen a Loimannovy lázně; Plesná – úprava továrny
• dokumentace nálezových situací před stavebními úpravami (Tršnice č. p. 4) a demolicí (bývalé zahradnictví
CHETES)
• dokumentace stavebních úprav a demolic objektů v Chebu a okolí (demolice PS klub, přestavba Baráčnické
rychty).
• dokumentace výstav („Muzeum se představuje, Lidová architektura Chebska“)
• dokumentace rekonstrukce statku v Milíkově
Publikace a rukopisy:
• příprava a vydání publikace Cheb – stavební vývoj města / Bauentwicklung der Stadt
• příprava a vydání pracovního sešitu Dílna houslaře v rámci akce dotované MK ČR
Grafické činnosti a jiné:
• grafické výstupy Muzea Cheb (plakáty k jednotlivým akcím pořádaným Muzeem Cheb: Valdštejnské
promítání a další)
• spoluorganizátor akce Valdštejnské kino: „Popel a hvězdy“

Mgr. MARKÉTA PLEVNÁ ŠALÁTOVÁ
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 účastí v rámci grantu Česká knihovna
Databanka digitalismů:
• správa a zpracování fotografií z roku 2020, smlouvy o užití reprodukcí
Badatelská činnost:
• heuristika materiálů k chebské vlastivědě, meziválečnému a poválečnému období na Chebsku, osobnosti
lázeňství a geologie okresu Cheb
Práce se sbírkami:
• inventura podsbírky SD/1
Prezentační činnost:
• spoluorganizátor akce Valdštejnské kino: „Popel a hvězdy“
progagace muzea vedením institucionálního účtu na sociální síti Facebook, autorství a korektury tiskových
zpráv muzea
MUZEUM CHEB
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dokumentace regionu a zde pořádaných akcí a příležitostná dokumentace aktuálně zkoumaných témat
korektury textů dle potřeby, především publikace Cheb: stavební vývoj města
Další činnost viz kapitola Evidence a katalogizace.

Mgr. MILENA PEČÁRKOVÁ
Doprovodné programy k akcím – pomoc při obsahové přípravě a realizaci:
•

Chebský masopust 2020

Jarní výtvarný tábor v muzeu – příprava a realizace 9. ročníku jarního prázdninového tábora – „Dílna loutkáře“
• příprava a realizace výstavy „Dílna loutkáře“ dětských prací z jarního výtvarného tábora v Turistickém
infocentru Cheb
Letní výtvarný tábor v muzeu:
•
•

příprava a realizace dvou běhů 16. ročníku letního výtvarného tábora pod názvem „Ve stínu Vikingů“
příprava a realizace 7. ročníku divadelního tábora pod názvem „Chebské pověsti“

Chebské dvorky – výtvarná dílna pro veřejnost na nádvoří muzea
Přímá edukační činnost pro školy – 500 dětí, celkem muzeum navštívily děti z 8 škol (5 chebských a 3
mimochebské) – ZŠ a MŠ Tři Sekery, ZŠ Skalná a DDM Františkovy Lázně.
Celkem bylo realizováno 31 akcí pro školy.
Obsahová příprava a vedení výtvarných dílen pro seniory, realizováno 8 kurzů.
Obsahová příprava a vedení besed s nevidomými, spolupráce s Tyflocentrum Cheb a SONS Cheb, realizovány 2
kurzy.
Zajištění divadelních představení pro mateřské a základní školy.
Tvorba pracovního sešitu „Kouzelné housle“ pro 1. stupeň ZŠ.

RNDr. JIŘÍ BRABEC
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 roce 2020 probíhaly intenzivní terénní práce na
4. díle, který zahrnuje část Chebské pánve v nivě říčky Plesná a v okolí v úseku zhruba od Mlýnku přes Milhostov
po Hartoušov. Publikace tohoto dílu se pozdržela do roku 2021 v důsledku nemožnosti nechat si zrevidovat
všechny potřebné herbářové doklady během covidového podzimu 2021.
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
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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 2020 bylo pokračováno v monitoringu vstavače kukačky (Orchis morio) a revizi a
monitoringu vybraných lokalit následujících druhů: nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis), hadí mord
maloúborný (Scorzonera parviflora), hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), vítod douškolistý (Polygala
serpyllifolia) a zejména rdestu rdesnolistého (Potamogeton polygonifolius) v povodí Rokytnice na Ašsku.
Plevele Chebska:
V roce 2020 začaly systematičtější práce na sledování rozšíření plevelných druhů Chebska. Mapovány byly zejména
máky – konkrétně mák vlčí, pochybný, časný a polní (Papaver rhoeas, P. dubium s. str., P. confine a P. argemone).
Neofyty a šířící se druhy Chebska:
V současné době je opět věnována intenzivní pozornost novým nepůvodním druhům květeny ČR, které se k nám
šíří zejména v posledních letech. Na jaře 2020 pokračovala výzva Západočeské pobočky České botanické
společnosti věnovaná šíření efemerní řeřišnice srstnaté (Cardamine hirsuta). Do mapování byla přes
koronavirovou krizi zapojena též laická veřejnost. Podařilo se tak shromáždit a zdokumentovat více než 25 nových
lokalit.
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. V roce 2020 byla navázána úzká spolupráce s
novým správcem Soosu Mgr. Zdeňkem Soukupem a AOPK ČR (zatím zejména v oblasti práce s veřejností a
ochrany vegetace slanisek, zejména před divokými prasaty). Dále proběhl monitoring hadího mordu
maloúborného a příležitostný sběr komárovitých pro dr. Jaroslava Starého. Projekt „Příroda Sooské pánve“ vázne
zejména na nedostatku odborníků a aktuálních studií o neživé přírodě Soosu.
Mapování pro Atlas rozšíření rostlin ČR (spoluautorství a spolupráce):
V letech 2014–2018 probíhal v ČR rozsáhlý projekt Excelence „Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity
(PLADIAS)“ v rámci kterého je kriticky mapováno rozšíření cévnatých rostlin v ČR. Grant byl sice ukončen, ale
mapování koordinované Botanickým ústavem AV ČR (Z. Kaplan) pokračuje dalšími druhy. Mapování probíhalo a
probíhá ve spolupráci s regionálními floristy, kteří hodnotí a doplňují předběžné verze map jednotlivých druhů.
Muzeum Cheb v roce 2020 přispělo poznatky o rozšíření 16 druhů do dalších dílů atlasu. Při mapování je poměrně
intenzivně využívána botanická podsbírka Muzea Cheb.
Projekt Spiranthes spiralis – švihlík krutiklas:
Zahrnuje organizaci a koordinaci studia populace švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) na lokalitě Pastviště u
Fínů. V roce 2020 proběhly jarní a podzimní terénní práce na monitorigu populace Spiranthes spiralis (výstup viz
rukopisné práce). Projekt probíhá ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, Jihočeskou Univerzitou v
Českých Budějovicích (Katedra botaniky), ZO ČSOP Silvatica a Českou zemědělskou univerzitou Praha (Katedra
ekologie lesa).
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 a realizaci záchranného programu pro hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a hořeček drsný Sturmův
(Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana). Od roku 2019 jsou součástí konzultace k projektu zájmovému druhu
hořeček mnohotvarý český v rámci projektu CZ-SK SOUTH LIFE. Monitoring taxonů a většina prací na projektu
MUZEUM CHEB
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Gentianella – hořeček probíhá mimo pracovní úvazek v Muzeu Cheb. Zde jsou uvedeny pouze práce realizované v
Muzeu Cheb v rámci regionální přírodovědy nebo v rámci udržitelnosti projektu MGSII-25 „Příprava záchranného
programu hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův
(Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)“ z programu „Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště
chráněné druhy II – EHP fondy 2009–2014“. V letech 2014–2017 byla nositelem projektu AOPK ČR a partnerem
projektu Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje.
•
V roce 2020 bylo provedeno vypořádání přípomínek a aktualizace rukopisu záchranného programu na
základě doporučení a posudků AOPK ČR a MŽP ČR. Záchranný program byl v prosinci 2020 schválen a
vyhlášen – viz Brabec & Martinec 2020 v kap. publikační činnost.
•
V roce 2020 byla aktualizován a vydán článek o rozšíření hořečku nahořklého v ČR – viz Brabec et al. 2020 v
kap. publikační činnost.
•
Dále proběhla terénní kontrola experimentu na 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).
Terénní průzkumy a další práce mimo projekty:
•
Botanické terénní akce a sběrné cesty v regionu (zejména těžebny Chebska, Františkolázeňsko, Poohří,
Palič a okolí) a mimo region (Křivoklátsko, Džbán)
•
Zhodnocení břehových porostů Ohře mezi Vokovem a Vrbovou pro ornitology
Práce na rukopisech, přednáškách, recenzích, výstavách a publikacích mimo projekty:
•
Redakční recenze šesti příspěvků do časopisu Zprávy České botanické společnosti
•
Recenze knihy „Ohrožené rostliny Ústeckého kraje“ – viz publikační činnost
•
Rukopisné práce jsou uvedeny v přehledu publikací – viz publikační činnost
•
Příprava scénáře a realizace představení botanické podsbírky v rámci výstavy „Muzeum se představuje“
•
Příprava části libreta nové expozice na téma „Příroda Chebska – místo dynamických změn“, spolupráce na
vyhlášení výběrového řízení na projektanta expozice
Sborník muzea Karlovarského kraje 28 (2020):
•
Práce vedoucího redaktora, koordinace recenzního řízení došlých rukopisných prací
•
Editace a korektury přírodovědných statí (pět článků, jedna recenze, obrazová příloha)
Grantové žádosti:
•
Realizace a vyúčtování projektu města Cheb „Z Chebu křížem krážem aneb Pojďte s námi do přírody“ za
rok 2020 a sepsání žádosti pro rok 2021
Akce pro veřejnost:
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a dalším opatřením vlády ČR v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 byla
na jaře a na podzim 2020 zrušena velká část vzdělávacích akcí, exkurzí a vycházek.
Z akcí tak proběhly jen následující:
•
Příprava, koordinace a realizace 16. ročníku cyklu přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody“, včetně
propagace, rozesílání pozvánek a editorské práce na celosezónním kalendáři . Vzhledem k vyhlášení
nouzového stavu a dalším omezením byl kalendář celkem třikrát předěláván a editován.
•
Webové exkurze a náměty jako náhrada za zrušené jarní exkurze byly publikovány na
https://muzeumcheb.cz/kvety/.
•
Vzdělávací přednášky, vedené exkurze pro školy, odbornou a širokou veřejnost
•
Propagace akcí Muzea Cheb
Konference, vzdělávání:
Část akcí plánovaných na jaro a podzim 2020 byla zrušena.

MUZEUM CHEB
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•
•
•

Výroční schůze západočeské pobočky České botanické společnosti, Plzeň, sobota 15. 2. 2020
Online podzimní setkání muzejních botaniků, 10. 11. 2020, s hlavním tématem „Rod Persicaria v České
republice” a dalšími přednáškami
Online plenární zasedání botanické komise Asociace muzeí a galerií ČR, 10. 11. 2020

Determinace, popis přírodnin a zpracovávání terénních dat mimo projekty:
•
Zajištění vzorků slepýše křehkého (Anguis fragilis) pro výzkum hybridogenní zóny slepýšů ve střední
Evropě (pro zoologické oddělení, Národní muzem Praha)
•
Přepis dat a floristických zápisů z terénních exkurzí (zejména Chebsko)
•
Schedování (lokalizace) a determinace sběrů zejména přír. č. 03/19 a 06/20

Mgr. LENKA HARMÁČKOVÁ, Ph.D.
Projekt „Mapujeme jiřičky“:
•
V souvislosti s vyhlášením jiřičky obecné (Delichon urbicum) Ptákem roku 2020 Českou společností
ornitologickou (ČSO) probíhá mapování hnízdišť jiřiček po celé republice.
•
Výzva veřejnosti o zapojení do projektu a zasílání nálezů hnízd jiřiček obecných v Chebu a okolí
•
Mapování hnízd v Chebu a Karlových Varech a jejich zadávání do databáze hnízdišť synantropních ptáků
Projekt „Hnízdění synantropních druhů ptáků v Chebu“:
•
Mapování početnosti a hnízdních preferencí ptáků hnízdících na budovách ve městě Cheb (vyjma rorýsů,
vlaštovek a jiřiček). Analýza vztahu umístění hnízd k typu prostředí, výšce, světové straně, ochraně před
predátory, dostupností potravy a úkrytů apod.
Zpracování terénních dat:
•
Zadávání pozorování do ornitologické faunistické databáze Avif (http://birds.cz/avif) – 510 záznamů pro
okres Cheb, 914 záznamů pro Karlovarský kraj
•
Zadávání hnízdišť synantropních druhů ptáků do databáze Rorysi.cz (http://rorysi.cz/) – 55 záznamů pro
okres Cheb, 66 záznamů pro Karlovarský kraj
• Zapojení do projektu Mezinárodního sčítání vodních ptáků (duben 2020) – 2 lokality (okolí Karlových Varů)
Konference, vzdělávání:
• Seminář zoologů muzeí a ochrany přírody, Jihlava od 9. do 11. září 2020

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

MUZEUM CHEB
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ODBORNÉ KOMISE A RADY

Odborní pracovníci v roce 2020 byli členy následujících odborných komisí a rad:
Jiří Brabec:
•
•
•
•
•

Knihovní komise České botanické společnosti
Revizní komise České botanické společnosti
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
Západočeská pobočka České archeologické společnosti

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 2020 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

MUZEUM CHEB
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VÝSTAVNÍ A EXPOZIČNÍ ČINNOST
STÁLÁ EXPOZICE MUZEA:
Expozice muzea:
po dlouhodobé rekonstrukci otevřena 27. května 2020
květen – říjen (do 11. 10. 2020) a prosinec ( 3. – 17. 12. 2020), otevřeno denně kromě pondělí

Statek Milíkov:
Z důvodů probíhajících rekonstrukčních prací objekt pro běžný provoz uzavřen

Luby – sbírka historických hudebních nástrojů:
leden (od 6. 1. 2020) – březen (do 10. 3. 2020) , otevřeno od pondělí do pátku
květen (od 11. 5. 2020) – říjen (do 11. 10. 2020) , otevřeno od pondělí do pátku
prosinec ( 3. – 17. 12. 2020), otevřeno od pondělí do pátku

VLASTNÍ AUTORSKÉ VÝSTAVY:
Muzeum se představuje
vernisáž:
termín:
autoři:
kurátor výstavy:
instalace výstavy:

18. 6. 2020
19. 6. 2020 – 27. 9. 2020
kurátoři jednotlivých podsbírek Muzea Cheb
Martin Plevný
Bártko, Plevný, Vedral, Vančura

vernisáž:
• úvodní slovo:
• program:
• návštěvnost:

Martina Kulová, Martin Hurajčík, Antonín Jalovec
hudební vystoupení Barbory Císařovské
67 osob

Úpravy stálé expozice, Valdštějnský okruh a expozice W. Russe
vernisáž:
termín:
autoři:
instalace expozice:

18. 6. 2020
od 19. 6. 2020
Martin Plevný, Markéta Plevná Šalátová, Iva Votroubková
Bártko, Plevný, Vedral, Vančura, Votroubková

vernisáž:
• spojena s vernisáží výstavy Muzeum se představuje

Lidová architektura Chebska
vernisáž:
termín:
autor:

MUZEUM CHEB

bez vernisáže
9. 10. 2020 – 22. 8. 2021
Martin Plevný, Michal Beránek
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kurátor výstavy:
instalace výstavy:

Martin Plevný, Michal Beránek
Bártko, Beránek, Král, Plevný, Vedral, Vančura

VÝSTAVY ZAPŮJČENÉ DO JINÝCH INSTITUCÍ:
Zapůjčení kompletní výstavy Poohří za časů lovců a sběračů, Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje
vernisáž:
termín:
autoři:

bez vernisáže
13. 5. 2020 – 1. 11. 2020
Michal Beránek, Jan Eigner

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

PUBLIKACE MUZEA CHEB:
Výroční zpráva Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje za rok 2019
výkonná redakce:
text:
grafická úprava:
vydavatel:

Alena Koudelková, Jan Bittl
Michal Beránek, Jana Kacetlová, Martina Kulová
Muzeum Cheb
Muzeum Cheb, 2020

Sborník muzea Karlovarského kraje 28 (2020)
redakce:
grafická úprava:
tisk:
vydavatel:
náklad:
ISBN:

Jiří Brabec, Michaela Bäumlová, Alena Koudelková, Lukáš Smola
Eva Prokopová, Grafický ateliér Ateva, Praha
HB PRINT, s. r. o., Cheb
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
300 výtisků
978-80-88310-07-5

Redakční rada Sborníku muzea Karlovarského kraje pracovala v roce 2020 ve složení:
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

CHEB – stavební vývoj města / Bauentwicklung der Stadt
autor:
překlad:
grafická úprava:
tisk:
vydavatel:
náklad:
ISBN:

Martin Plevný
Jana Petříková
Martin Plevný, Muzeum Cheb p. o. Karlovarského kraje
HB PRINT, s. r. o., Cheb
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
750 výtisků
978-80-88310-06-8

Kouzelné housle
autoři:

MUZEUM CHEB

Etela Laňková, Milena Pečárková
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ilustrace:
grafická úprava:
tisk:
vydavatel:
náklad:
ISBN:

Etela Laňková
Jan Král
HP Print, s. r. o., Cheb
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
2 000 výtisků
978-80-88310-05-1

Dílna houslaře
autor:
grafická úprava a ilustrace:
tisk:
vydavatel:
náklad:
ISBN:

Martin Plevný
Martin Plevný
HP Print, s. r.o ., Cheb
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
2 000 výtisků
978-80-88310-04-4

PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ MUZEA:
MICHAELA BÄUMLOVÁ
Původní publikace a krátká sdělení:
•
•

Bäumlová, M. 2020: Valdštejniana ze sbírky Muzea Cheb. Cheb. In: Sborník muzea Karlovarského kraje 28
(2020), 7-64.
Fischer, B. – Bäumlová, M. – Matějů, J. 2020: Komentovaný překlad seznamu českých obojživelníků Jana Tadeáše Lindackera z roku 1791. Cheb. In: Sborník muzea Karlovarského kraje 28 (2020), 217–230.

Texty publikované na webových stránkách Muzea Cheb:

•

•
•
•
•

Bäumlová, M. 2020: Albrecht z Valdštejna a Chebští před 390 lety [https://muzeumcheb.cz/albrecht-zvaldstejna-a-chebsti-pred-390-lety/].
Bäumlová, M. 2020: Chebské události 1634 v kronice redwitzkého purkmistra Georga Leopolda
[https://muzeumcheb.cz/chebske-udalosti-1634-v-kronice-redwitzkeho-purkmistra-georga-leopolda/].
Bäumlová, M. 2020: Chebské vraždy 1634 ve svědectví Johna Gordona [https://muzeumcheb.cz/chebskevrazdy-1634-ve-svedectvi-johna-gordona/].
Bäumlová, M. 2020: Valdštejnové a chebská kyselka [https://muzeumcheb.cz/valdstejnove-a-chebskakyselka/].
Bäumlová, M. 2020: Poslední šláftruňk Albrechta z Valdštejna [https://muzeumcheb.cz/warmbier-neboli-poslednislaftrunk-albrechta-z-valdstejna/].

MICHAL BERÁNEK
Rukopisné práce:
•

Beránek, M. v přípravě: Archeologický odraz hmotné kultury a její vývoj v městském prostředí v 17. až
19. století.

JIŘÍ BRABEC
Původní publikace, krátká sdělení a publikované recenze:

•

Ducháček M., R. Paulič, P. Kúr & Brabec J. 2019: Cochlearia danica L. – In: Lustyk P. & Doležal J. (2019): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 54: 75–78. /není
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•
•
•
•

•
•

ve Výroční zprávě za rok 2019/.
Křenová Z., Brabec J., Rössler S. & Kindlmann P. 2019: Can we learn from the ecology of the Bohemian gentian
and save another closely related species of Gentianella? – PLoS ONE 14(12): e0226487.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226487, 1–17. /není ve Výroční zprávě za rok 2019/.
Velebil J. & Brabec J. 2019: Za květy Soosu II. Rašeliniště, rašelinné lesy a další biotopy. – Živa 2019/4: 180–183.
/není ve Výroční zprávě za rok 2019/.
Brabec J. 2020: Divočina za humny – nádraží na Chebsku. – Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje
1/2020: 46–50.
Brabec J. 2020: Ohrožené rostliny Ústeckého kraje. Ondráček Č. [ed.] (2019): Ohrožené rostliny Ústeckého
kraje. Červený seznam květeny Ústeckého kraje a komentář k vybraným taxonům. – Ústecký kraj, Ústí nad
Labem. 224 pp. ISBN 978-80-88140-24-5. – Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 40 (2020):
157–159.
Brabec J. 2020: Orchidej okrotice bílá na nádraží ve Františkových Lázních. – Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje 1/2020: 28–29.
Brabec J., Krinke L., Štefánek M., Kirscher J. & Kirschnerová L. 2020: Současný stav rozšíření hořečku nahořklého
(Gentianella amarella) v ČR. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 55: 221–278.

Rukopisné práce:
•
•
•
•
•
•

Brabec J. 2020: Podzimní monitoring a mapování švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) v NPP Pastviště u
Fínů. – Ms., 16 p. [Zprávy a materiály 2020, depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR a Muzeum Cheb.].
Brabec J. 2020: Spiranthes spiralis – monitoring populace v rámci Národního programu ČSOP „Ochrana
biodiverzity“, podporovaného Ministerstvem životního prostředí a Lesy České republiky, s. p. (projekt č.
132016). – Ms., 16 p. [Zprávy a materiály 2020, depon in: ÚVR ČSOP Praha a Muzeum Cheb.].
Brabec J. 2020: Posílení populace hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica)
na lokalitě „Boletice, vrch Olymp“ u kostela sv. Mikuláše (repatriační zpráva za rok 2020). – Ms., 20 p.
[Zprávy a materiály 2020; depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha a 13/18 ZO ČSOP Silvatica, Brejl.].
Brabec J. 2020: Monitoring hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v ČR
(sezóna 2020) – Ms., 65 p. + 40 p. elektronická příloha. [Zprávy a materiály 2020; depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha a 13/18 ZO ČSOP Silvatica, Brejl.].
Brabec J. 2020: Monitoring populací a stavu lokalit hořečku nahořklého (Gentianella amarella) a hořečku
drsného Sturmova (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) (sezóna 2020). – Ms., 342 p. [Zprávy a materiály 2020; depon in: ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha a 13/18 ZO ČSOP Silvatica, Brejl.].
Brabec J. & Martinec P. 2020: Záchranný program pro hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) v České republice. – Ms., 90 p.,
10 příloh [Depon. in: Ústřední pracoviště AOPK ČR, Praha a MŽP ČR, Praha] Přístupné na
https://www.zachranneprogramy.cz/horecek-nahorkly-a-horecek-drsny-sturmuv/zachranny-program-zp/.

LENKA HARMÁČKOVÁ
Původní publikace, krátká sdělení a publikované recenze:

•

•

Harmáčková, L. 2020: Ptáci Tachova [recenze]. Řepa P. & Prokopová M. (2020): Ptáci Tachova. Nakladatelství
Českého lesa v Domažlicích, Domažlice, 176 s. ISBN 978-80-87316-97-9. In: Sborník muzea Karlovarského kraje
28 (2020), 299–302.
Harmáčková, L. 2020: Zajímavá ornitologická pozorování v Karlovarském kraji v letech 2010–2019. Cheb. In:
Sborník muzea Karlovarského kraje 28 (2020), 237–288.
Harmáčková, L. 2020: Česky psané shrnutí článku Specialization and niche overlap across spatial scales: Revealing ecological factors shaping species richness and coexistence. In: Australian songbirds. Bulletin ČSPE
2020: 12–13.

Rukopisné práce:
•

Harmáčková, L. 2020: Interspecific feeding in birds: An overview and a new report of Eurasian Nuthatches
feeding nestlings of Great Spotted Woodpeckers. In: Acta ornithologica.
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MARKÉTA JANÁKOVÁ
Původní publikace a krátká sdělení:

•

Janáková, M. 2020: Invita invidia. Albrecht z Valdštejna (1583 – 1634) a Cheb. Kynžvart. In: Jadlovská, P. - Cink,
O. (eds.): Metternichové & Kynžvartsko v době Albrechta z Valdštejna, 9–22.

ALENA KOUDELKOVÁ
Původní publikace a krátká sdělení:
•

Koudelková, A. 2020: Život s vůní lipového dřeva. Gustav Nosek, řezbář a loutkář. Cheb. In: Sborník muzea
Karlovarského kraje 28 (2020), 121–144.

MARTIN PLEVNÝ
Původní publikace a krátká sdělení:
•

Plevný, M. 2020: Cheb – stavební vývoj města / Bauentwicklung der Stadt. Cheb.

PRÁCE V REDAKČNÍCH RADÁCH MIMO MUZEUM CHEB:
Jiří Brabec:
•
•

Zprávy České botanické společnosti
Erica

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

Z důvodu rekonstrukce muzea a uzavření dle nařízení vlády ČR v období pandemie nemoci COVID-19 byly
přírodovědné i společenskovědní přednášky výrazně rušeny.
Markéta Janáková, Alena Koudelková
• Přednáška: INVITA INVIDIA (v rámci sezóního projektu NPÚ „Valdštejnové – Lvi ve službách císařů“),
pondělí 14. září 2020, počet: 10 posluchačů
Odborné přednášky a exkurze provedené mimo MCH:
Přírodovědné přednášky a exkurze:
Společenskovědní přednášky a exkurze:

počet: 5
počet: 2

108 posluchačů
60 posluchačů

Michal Beránek
• Přednáška: Archeologie v městské památkové rezervaci Cheb – výzkumy Muzea Cheb v roce 2019 (Knihovna
Loket)
čtvrtek 20. února 2020, počet: 35 posluchačů
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Jiří Brabec
• Přednáška: Květena Soosu a okolí (Městská knihovna Sokolov); středa 4. března 2020. Návštěvnost: 9 osob.
• Exkurze: Džbán 2020 – Bílichovský dolík (vzhledem k omezením MŠMT jen pro učitele Gymnázia VBT Slaný);
čtvrtek 28. května. 2020. Návštěvnost: 12 osob
• Exkurze: Uklidíme Sorgen (v rámci Františkolázeňského léta, 4. ročník, poznávání rostlin z okolí Sorgenu v
rámci her s environmentální tematikou); neděle 9. srpna 2020. Návštěvnost: 46 osob
• Exkurze společně s Mgr. Lenkou Harmáčkovou, Ph.D.: Projektový den mimo školu, pro 8. ročník 4. ZŠ Cheb
(3.II/13 Projektový den mimo školu – Projekt Podpora vzdělávání žáků a učitelů 3,
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017035); čtvrtek 24. září 2020. Návštěvnost: 21 osob

Lenka Harmáčková
• Exkurze: Ptačí svět Chebska (Městské muzeum Františkovy Lázně, expozice Soos); pondělí 28. září 2020. Návštěvnost: 20 osob

Martin Plevný
• Přednáška: Historie okolí Ohře v Chebu (ateliér doc. Ing. arch. Borise Redčenkova a Ing. arch. Jiřího Dandy na
FA ČVUT Praha). Návštěvnost: 25 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. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na jaře a na
podzim 2020 a dalším opatřením vlády ČR v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 byla část exkurzí cyklu „Pojďte
s námi do přírody“ zrušena bez náhrady (akce na jarní květenu, obojživelníky, ptačí zpěv, akce po 12. říjnu apod.),
zčásti přesunuta (bobři aj.), zčásti nahrazena jinými. Celkem v roce 2020 proběhlo 12 akcí, ve kterých bylo Muzeum
Cheb přímým organizátorem nebo spoluorganizátorem. Na akcích se finančně podílelo nebo byly vedeny
pracovníky Muzea Cheb. Aktivity Muzea Cheb celkem navštívilo 253 návštěvníků. V uvedeném přehledu jsou
pouze akce (celkem 10), při kterých byli vedoucími, spoluvedoucími nebo organizátory přímo Mgr. Lenka
Harmáčková, Ph.D. či RNDr. Jiří Brabec.
V roce 2020 bylo pokračováno v obhospodařování zasilatelského adresáře přírodovědných akcí západních Čech
prostřednictvím systému Mail-Komplet.cz. Celkem byl rozeslán jeden informační materiál poštou (kalendář
„Pojďte s námi do přírody“) a 10 informačních e-mailů.
Den
neděle 31. května
2020
sobota 13. června

MUZEUM CHEB

Akce
RNDr. Jan Matějů, Ph.D. a RNDr. Jiří Brabec – Do džungle
v údolí Plesné
RNDr. Jiří Brabec – Za květenou Soosu

Účastníci
18 účastníků +
2 vedoucí
13 účastníků +

Celk.
20
14

22
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2020
neděle 14. června
2020
čtvrtek 25. června
2020
pátek 17. července
2020
sobota 18. července
2020
sobota 5. září 2020
pondělí 28. září 2020
neděle 4. října 2020
sobota 10. října 2020

RNDr. Eva Martínková a RNDr. Jiří Brabec – Mokřady u
Odravy ve Slapanech
Mgr. Lenka Harmáčková, Ph.D. – Za ptačími sousedy
RNDr. Jiří Brabec – Přežívá suchá léta rdest rdesnolistý?
RNDr. Jiří Brabec a RNDr. Eva Martínková – Roste ještě u
Chebu vítod douškolistý?
Mgr. Václav John a RNDr. Jiří Brabec – My chceme motýle!
aneb za hnědáskem na hranici
Mgr. Lenka Harmáčková, Ph.D. a Aleš Jelínek – Festival
ptactva na Soosu
Mgr. Lenka Harmáčková, Ph.D. a Aleš Jelínek – Festival
ptactva v Chebu
RNDr. Milena Prokopová, Ph.D., Mgr. Lenka Harmáčková,
Ph.D. a RNDr. Jiří Brabec – Na bobří hráze na Výhledský
potok u Pomezí nad Ohří

1 vedoucí
27 účastníků +
2 vedoucí
8 účastníků + 1
vedoucí
10 účastníků +
1 vedoucí
16 účastníků +
2 vedoucí
12 účastníků +
2 vedoucí
18 účastníků +
2 vedoucí
4 účastníků + 2
vedoucí
10 účastníků +
3 vedoucí

29
9
11
18
14
20
6
13

Archeologické léto:
U příležitosti rozvolnění po první vlně pandemie COVID-19 byly ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR
v Praze v.v.i. uspořádány dvě archeologické exkurze pod vedením Mgr. Michala Beránka.
Den
sobota 25. července
2020
sobota 22. srpna 2020

Akce
Mgr. Michal Beránek – Archeologická procházka po historickém jádru města Chebu
Mgr. Michal Beránek – Z Františkových lázní přes Žírovice
do Skalné

Účastníci
47 účastníků +
1 vedoucí
14 účastníků +
1 vedoucí

Celk.
48
15

POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

Edukativní programy pro školy:
Vzdělávací a kulturní program

Počet akcí

Počet účastníků

Dílna archeologa

2

61

Dílna loutkáře

25

374

Dílna písaře

2

31

Deinotherium

2

34

Výtvarná dílna – senioři:
•
•

volnočasová aktivita pro seniory: 8 kurzů
celkový počet účastníků: 74

MUZEUM CHEB
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Jarní výtvarná dílna v muzeu (9. ročník) – „Dílna loutkáře“:

•
•
•

příměstský prázdninový tábor pro děti
termín: 24. 2. – 28. 2. 2020
celkový počet účastníků: 125

Chebské dvorky – výtvarná dílna pro veřejnost:

•
•

termín: 11. 6. – 13. 6. 2020
celkový počet účastníků: 282 osob

Letní výtvarná dílna v muzeu (16. ročník) – „Ve stínu Vikingů“:

•
•
•
•
•

příměstský prázdninový tábor pro děti
počet realizací: 2 běhy
termín: 13. 7. – 17. 7. 2020 a 10. 8. – 14. 8. 2020
celkový počet účastníků: 350 osob
závěrečné vystoupení pro veřejnost: 183 osob

Pouliční divadlo aneb letní bláznění – Chebské pověsti:

•
•
•
•

příměstský prázdninový divadelní tábor
termín: 20. 7. – 24. 7. 2019
celkový počet účastníků: 125 osob
závěrečné vystoupení pro veřejnost: 126 osob

Divadelní představení pro MŠ a ZŠ:
•
•
•

dvě představení po jedné repríze ve Valdštejnské obrazárně
„R. Pachman“ – Jan Hus – počet repríz 1, počet návštěvníků: 96
„R. Pachman“ – Holocaust – počet repríz 1, počet návštěvníků: 72

Edukční programy pro nevidomé

•
•

spolupráce s nevidomými ze skupin Tyflocentrum Cheb a SONS Cheb
dvě besedy „Dílna loutkáře “, počet návštěvníků: 10

OSTATNÍ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MUZEA

Muzejní programy pro veřejnost:
Chebský masopust 2020:

16. ročník masopustního průvodu městem připravený společně s městem Cheb, Západočeským divadlem v Chebu,
Základní uměleckou školou Jindřicha Jindřicha v Chebu a Městským dechovým orchestrem.
•
termín: 29. 2. 2020
•
počet účastníků: 800 osob

Velikonoční jarmark v muzeu 2020 (20. ročník):

Zrušen z důvodu rekonstrukce muzea a pandemie nemoci COVID-19.

MUZEUM CHEB
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Valdštejnské kino „Popel a hvězdy“:

•
•

termín: 26. 6. a 10. 7. 2020
počet účastníků: 22 osob

Podzimní slavnost:

Zrušena z důvodu pandemie nemoci COVID-19.

Mezinárodní den archeologie:

Zrušen z důvodu pandemie nemoci COVID-19.

Advent v muzeu 2019 (21. ročník):

Zrušen z důvodu pandemie nemoci COVID-19.
Koncerty Kruhu přátel hudby:
Z důvodu rekonstrukce muzea a pandemie nemoci COVID-19 nebyly pořádány.
V součinnosti s městem Cheb byla veřejnosti v roce 2020 nabídnuta možnost uzavírání sňatků ve Valdštejnské
obrazárně muzea.
Celkový počet: 1 zlatá svatba, 12 osob

METODIKA A PORADENSTVÍ
Badatelské služby:
Badatelna muzea: 5 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 187 badatelských
dotazů.
Badatelské služby v rámci pracoviště TLK: 14 e-mailových badatelských dotazů.

Poradenství, lektorování, recenzování apod.:
Iva Votroubková
•

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

Jiří Brabec
•
•
•

Konzultace bakalářské a následně magisterské práce Anastázie Panské z České zemědělské univerzity v
Praze na téma Fyziologie Spiranthes spiralis
Konzultace managementu a ochrany NPR Soos
Výběrové řízení na pozici „správce NPR Soos“ v Městském muzeu Františkovy Lázně

Michal Beránek
•

Konzultace prací: Mgr. Jan Eigner – disertační práce FF UK v Praze

MUZEUM CHEB
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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

Návštěvnost Muzea Cheb v roce 2020:
MĚSÍC

EXPOZICE

MILÍKOV

LUBY

PŘEDNÁŠKY

EDUKATIVNÍ
PROGRAMY

EXKURZE
PŘÍRODA

CELKEM

leden

zavřeno

zavřeno

-

-

374

-

374

únor

zavřeno

zavřeno

59

-

340

-

1199

březen

zavřeno

zavřeno

-

-

-

-

-

duben

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

-

květen

78

zavřeno

-

-

-

44

122

červen

884

zavřeno

-

12

52

51

999

červenec

2014

zavřeno

80

10

587

76

2757

srpen

2528

zavřeno

48

-

242

137

2955

září

990

zavřeno

1

10

31

34

1067

říjen

245

zavřeno

1

-

-

5

250

listopad

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

zavřeno

-

prosinec

114

zavřeno

-

-

-

-

114

CELKEM OSOB

6739

0

189

32

1626

347

9837
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PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Za přispění Ministerstva kultury ČR byl v rámci programu ISO D/b vybaven depozitář podsbírky Kovy manipulačním systémem 48 ks manipulačních vozíků s oporou pro připevnění těžších předmětů s minimální nosností
300kg. Na základě poptávkového řízení byla vybrána firma REVYKO, spol. s.r.o. Vybavení depozitáře manipulačním systémem proběhlo v jedné etapě. Celková částka za pořízení úložného systému byla 169 245 Kč včetně DPH.
Částka 119 000 Kč byla poskytnuta MK ČR. Zakázka byla dokončena a předána dne 30. 09. 2020.
Z důvodu vypršení rámcové smlouvy z roku 2018 na „Provádění technického zajištění archeologických
výkopových prací a příslušné dokumentace“ byl prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK vybrán nový zhotovitel, firma ZIP, o. p. s, se kterým byla dne 07. 09. 2020 uzavřena nová dvouletá rámcová smlouva na provádění
technického zajištění archeologických výkopových prací a příslušné dokumentace. Celkové hodnota dvouleté
rámcové smlouvy činí 2 420 000 Kč včetně DPH.
V rámci znovuotevření muzea byla provedena pokládka nových zátěžových koberců ve čtyřech místnostech. Jedná se o místnost č. 308 (předpokoj A. z Valdštejna), č. 311 (bývalý depozitář obrazů, nyní je zde prozatímní expozice s Valdštejnovým koněm), č. 401 (foyer před Valdštejnskou obrazárnou) a č. 2 (pokladna). V rámci této
akce byla provedena i úprava praktikáblů v tzv. dlouhé místnosti. Na základě poptávkového řízení byla pokládka
nových zátěžových koberců a úprava praktikáblů realizována firmou Podlahářství Jiří Smrčka a celkové náklady
činily 66 637,85 Kč.
Dále byly v rámci znovuotevření muzea zakoupeny 3ks modulových výstavních vitrín o rozměrech
90 x 90cm. Na základě poptávkové řízení byly vitríny zakoupeny od firmy LOTECH Design spol. s. r. o. za pořizovací cenu 206 944 Kč. V současné době jsou vitríny umístěny v místnosti s prozatímní expozicí u Valdštejnova koně.
V říjnu roku 2020 byla podána žádost na Ministerstvo kultury ČR ve výběrovém řízení v programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – podprogramu D – preventivní ochrana před nepříznivými
vlivy prostředí (ISO II/D) – tematický okruh b – Vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou uchovávány
sbírky zapsané v CES a vybavení depozitářů NPÚ. Jsou v nich dlouhodobě uloženy kulturní památky s potřebnou
technikou na projekt Rozšíření rádiového systému monitorování mikroklimatu v budově Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje, v tzv. Pachelbelově domě, číslo popisné 493/4, 350 02 Cheb, na rok 2021. Žádost byla podána z
důvodu nutnosti přesného sledování hodnot klimatické situace v místnostech se sbírkovými předměty a jejich
následné ochrany před klimatickými vlivy. Celkové náklady projektu v 1. etapě činí 295 140 Kč, výše dotace činí
130 000 Kč. Žádost byla dne 13. 05. 2021 schválena Ministerstvem kultury ČR.
V rámci propagace byla každému zaměstnanci muzea zakoupena polokošile s výšivkou loga muzea. Zaměstnanci tyto polokošile využívají na různých muzejních akcích jako je Muzejní noc, Advent, výstavy, semináře a
jiné. Na základě poptávkového řízení byly polokošile zakoupeny od firmy výšivkynatextil.cz (NON STOPSERVICE
s.r.o.) za pořizovací cenu 320,65 Kč za kus.
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.krkarlovarsky.cz/profile_display_57.html.
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, 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 2021 a 2022.
Pracovníci provozního oddělení prováděli údržbové a úklidové práce ve všech objektech Muzea Cheb,
úpravy trávníků a ostatních venkovních prostor. Dále během celého roku provozní oddělení zajišťovalo technickou přípravu na muzejní akce jako masopust, Muzejní noc, Velikonoce, příměstské tábory, advent, výstavy, vernisáže, koncerty, přednášky a semináře apod.
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HOSPODAŘENÍ MUZEA

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, hospodaří podle rozpočtových pravidel pro příspěvkové organizace. V roce 2020 jsme obdrželi od našeho zřizovatele finanční příspěvek na činnost ve výši
15 589 tis. Kč. Do investičního fondu zřizovatel stanovil částku ve výši 3 500 tis. na akci „Etnografická expozice“.
Zřizovatel také podpořil záchranný archeologický výzkum ve výši 150 tis. Kč.
Získali jsme i další finanční prostředky z jiných zdrojů. Město Cheb poskytlo dotaci ve výši 3 500 tis. na akci „Změna
způsobu vytápění a nové elektroinstalace na budově Muzea Cheb č. p. 492“ a „Oprava omítek a výmalba objektu
Muzea, Pachelbelův dům“. V programu ISO MK ČR jsme obdrželi dotaci na akci „D II 2020 vybavení depozitáře
podsbírky Kovy Muzeum Cheb – místnost 1.18“. Ministerstvo kultury ČR poskytlo dotaci ve výši 16 tis. na projekt
týkající se dokumentace tradiční lidové kultury v Karlovarském kraji – „Dokumentace soudobých lidových zvyků a
tradic v Karlovarském kraji – 10. etapa“ a dále poskytlo dotaci na akci „Dílna houslaře“ ve výši 56 tis. Kč.
Město Cheb se již tradičně podílí na financování některých aktivit pro veřejnost, které se každoročně pořádají, a to
Velikonoční jarmark, Muzejní noc, Podzimní slavnost a přírodovědné vycházky do přírody či přednášky. Tyto akce
podpořilo město Cheb 50% úhradou nákladů.
Celkově byl rok 2020 ukončen se záporným hospodářským výsledkem. Výsledek hospodaření činil – 167 tis. Kč.
Tato ztráta byla ovlivněna pandemií COVID 19. Mnoho plánovaných akcí se neuskutečnilo, vstupné bylo zdarma a
snížil se i prodej zboží.
V letošním roce také využijeme ustanovení Zákona o dani z příjmů § 20 odst. 7 a snížíme základ daně o 300 tis. Kč
a částku ve výši daňové povinnosti 38 tis. Kč použijeme v následujícím roce na rozvoj organizace. Hospodářskou
situaci v roce 2020 vystihují tabulkové přehledy o hospodaření s poskytnutými prostředky.

PERSONÁLIE

V průběhu roku 2020 pracovalo v muzeu 24 zaměstnanců, průměr z počtu fyzických zaměstnanců za celý rok 2020
činil 22,71 zaměstnanců. Vzhledem k sezónnímu provozu muzea a uskutečněným projektům byli v roce 2020 v naší
organizaci zaměstnaní pracovníci na dohody o provedení práce.
Odchody zaměstnanců v průběhu sledovaného roku: 0
Příchody nových zaměstnanců v průběhu sledovaného roku: 2
Martina Roupcová
Mgr. Lenka Harmáčková, Ph.D.
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INVESTICE

Muzeum
V červnu roku 2020 byla dokončena rekonstrukce muzea pod oficiálním názvem „Změna způsobu vytápění a nová elektroinstalace“ a „Rekonstrukce EZS, EPS a CCTV“ (rozšíření a modernizace datových sítí). Výsledkem
rozsáhlé rekonstrukce teplovodního vytápění a nových elektroinstalací bylo osazení nového otopného systému,
který přispěje ke stabilitě teploty a vlhkosti v expozici. Nové elektroinstalace byly připraveny k osazení moderního
expozičního osvětlení, které bude realizováno v následujícím roce. Díky rozšíření a modernizaci datových sítí je
možnost nově se v expozici připojit na muzejní Wi-Fi.
Tato investiční akce byla realizována za podpory Karlovarského kraje, který ze svého rozpočtu uvolnil
částku 5 500 000 Kč. Město Cheb ze svého rozpočtu dofinancovalo rekonstrukci částkou 3 500 000 Kč.

Kamna W. Russe
V únoru roku 2020 bylo dokončeno na Chebském hradě rozebírání unikátních národopisných kamen ze
sbírky Muzea Cheb. Ta byla odvezena do restaurátorské dílny Sylvy Antony Čekalové, kde byly zahájeny restaurátorské práce. V druhé etapě probíhá odstranění cementu a cementové malty z kachlů v maximální možné míře,
formou odbrušování. Probíhá čištění čelních stran kachlů, odsolování a petrifikace uvolněné glazury. První etapa
byla vyfakturovaná na částku 430 000 Kč a druhá etapa na částku 270 000 Kč. Finanční prostředky jsou poskytnuty
z rozpočtu Karlovarského kraje.

Chebský hrázděný statek Milíkov č. p. 18
Rekonstrukce chebského hrázděného statku pokračovala dokončením nové budovy toalet pro návštěvníky. Pozemek statku byl oplocen plaňkovým plotem a proběhla výsadba habrového plotu spolu s dalšími zahradními prvky dle architektonického návrhu.
Po provedeném mykologickém průzkumu a navržení postupu prací byly vyměněny napadené dřevěné
části konstrukce za nové, vytesané původní technologií širočinou (historický typ sekery). Tyto jednotlivé konstrukční prvky byly spojeny historickými tesařskými spoji. Nejznatelnější změnou je demontáž a výroba kopie původního hrázděného štítu, který byl na podzim převezen do Muzea Cheb, aby se stal zajímavým exponátem probíhající výstavy o lidové architektuře na Chebsku.
Na první pohled viditelnou změnu zaznamenala budova obytného domu a to kompletní výměnu střešní
krytiny. Původní dožilé tašky byly vyměněny za tašky pálené ražené. V interiéru proběhly úpravy konstrukcí pro
položení podlah a byly doplněny chybějící výplně hrázdění. Následovala finální výmalba štítu včetně barevných
prvků a nátěry dřevěných roubených částí obytného domu.
V roce 2020 proběhlo výběrové řízení na dodavatele audioprůvodce pro etnografickou expozici na statku
v Milíkově. Předmětem zakázky bylo dodání 20 kusů jednoúčelových zařízení audio-guide s technologie dobíjecího
akumulátoru v uzavírací nabíjecí skříni, dále software, vytvoření mobilní internetové aplikace s vlastním designem
vycházející z identity muzea, zajištění internetové přípojky, zřízení vnitřní sítě a Wi-Fi. Vítězný dodavatel
Promotion & Education, s. r. o. nabídl cenu 592 900 Kč.
Projekt je financován za podpory Evropské unie, Integrovaného regionálního operačního programu,
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001674.

MUZEUM CHEB

29

30

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA CHEB ZA ROK 2020

Centrální depozitář Muzea Cheb
Na přelomu roku 2019 byla vysoutěžena projekční kancelář SUDOP Project Plzeň, a. s. na zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby na rozšíření centrálního
depozitáře. Projekt „Centrální depozitář – projektová dokumentace na rozšíření depozitáře“ řeší rozšíření
stávajícího, již nedostačujícího prostoru depozitáře o přístavbu, která bude splňovat náročné podmínky pro
uchovávání sbírkových předmětů. Součástí projektové dokumentace bude vybavení jednotlivých depozitářů dle
nejdostupnějších technologií určených pro sbírkotvorné organizace. Vysoutěžená cena činí 948 640 Kč.

Nová expozice Muzea Cheb
V říjnu proběhlo výběrové řízení na dlouho připravovaný investiční záměr „Architektonické řešení Nové
expozice Muzea Cheb“. Předmětem plnění veřejné zakázky byl výběr architekta, který navrhne architektonické
řešení expozice na základě libreta, zpracovaného Muzeem Cheb, p. o. Karlovarského kraje. Výsledkem plnění veřejné zakázky bude dodání technického a výtvarného scénáře architektonicko-interiérového řešení celé muzejní
expozice, který bude následně rozpracován do prováděcí dokumentace v podrobnostech pro realizaci expozice.
Smlouva o dílo byla uzavřena s ateliérem Hlaváček – architekti, s. r. o. na celkovou částku 918 390 Kč.
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Náklady a výnosy muzea v roce 2020
NÁKLADY
č. účtu

položka

501

Spotřeba materiálu

502

Spotřeba energie

504

Prodané zboží

508

Změna stavu zásob vl. výroby

511

Opravy a udržování

512

plán

čerpání

%

300 000

361 860,18

120,62

1 300 000

948 705,85

72,97

150 000

142 307,38

94,87

0

-

2 375,00

200 000

233 370,49

116,68

Cestovné

50 000

18 020,00

36,04

513

Náklady na reprezentaci

20 000

7 967,00

39,83

518

Ostatní služby

1 500 000

2 390 876,57

159,69

521

Mzdové náklady

8 060 000

8 764 000,00

108,73

524

Zákonné sociální pojištění

2 656 700

2 920 378,00

109,92

525

Jiné sociální pojištění

20 600

24 192,00

117,43

527

Zákonné sociální náklady

157 200

335 154,72

213,20

531

Daně a poplatky

1 000

50,00

5,00

538

Ostatní daně a poplatky

0

4 500,00

542

Jiné pokuty a penále

0

3 570,00

547

Manka a škody ostatní

0

1 000,00

549

Ostatní náklady z činnosti

200 000

193 686,30

96,84

551

Odpisy majetku zřizovatele

2 971 000

2 436 817,00

82,02

558

Náklady z pořízení DDHM

200 000

311 761,04

155,88

563

Kurzové ztráty

0

0

0

569

Ostatní finanční výnosy

1 000

675,22

67,52

591

Daň z příjmů

0

0,00

0,00

17 787 500

19 096 516,75

107,35

500 000

24 710,00

4,94

0

0,00

88,42

300 000

167 630,25

55,87

NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY
602

Výnosy z prodeje služeb

603

Pronájem

604

Výnosy z prodaného zboží

641

Smluvní pokuty a úroky

0

3 570,00

646

Tržby z prodeje DHM

0

0,00

0

648

Čerpání fondů

57 000

652 187,61

1144,18

649

Ostatní výnosy z činnosti

600 000

1 041 775,33

173,62

663

Kurzovní zisk

0

46,07

664

Přecenění zboží

0

0

0

669

Ostatní finanční výnosy

1 000

1413,44

141,34

672

Příspěvky a dotace na provoz

16 329 500

17 037 936,54

104,33

17 787 500

18 929 269,24

115,92

VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření – ztráta

MUZEUM CHEB
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Příjmy v roce 2020
Příjem
1. Příspěvek od zřizovatele

Neinvestiční
% na celkových příjmech

Kč
15 588 600,00

82,4

870 127,93

4,6

3. Vlastní příjmy

1 891 332,70

9,99

4. Ostatní příjmy

0,00

0,0

579 208,61

3,01

18 929 269,24

100,0

2. Dotace ze státního rozpočtu

5. Použití rezervního fondu
CELKEM

Účelové příspěvky, dotace a granty přijaté v roce 2020

Kč

Účelový příspěvek z rozpočtu KÚ KK – Záchranný archeologický výzkum

150 000,00

MK ČR – Dokumentace soud. projevů lid. zvyků – 10. etapa

16 000,00

MK ČR – Dílna houslaře

56 000,00

Město Cheb – Muzejní noc

26 500,00

Město Cheb – Velikonoce

22 000,00

Město Cheb – Cheb křížem krážem

25 000,00

Město Cheb – Podzimní slavnost

15 000,00

CELKEM

445 500,00

Investiční dotace v roce 2020
MK ČR- ISO – vybavení depozitáře podsbírky Kovy – místnost 1.18

119 000,00

Krajský úřad KK – Etnografická expozice

3 500 000,00

Město Cheb – Změna způsobu vytápění a nové elektroinstalace, oprava omítek a výmalba objektu muzea

3 500 000,00

CELKEM

7 119 000,00

MUZEUM CHEB
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Fond odměn – 411
Počáteční stav k 1. 1. 2020

Kč
46 467,46

Tvorba:
Převod z výsledku hospodaření z roku 2019

27 128,00

Použití:
Odměny
Konečný stav k 31. 12. 2020

Fond rezervní – 413
Počáteční stav k 1. 1. 2020

72 979,00
616,46

Kč
527 696,94

Tvorba:
Převod z výsledku hospodaření z roku 2016

108 511,67

Použití:
Rozvoj organizace – dle Zákona o dani z příjmů § 20 odst. 7
Nesoulad mezi náklady a výnosy
Konečný stav k 31. 12. 2020

Fond FKSP – 412
Počáteční stav k 1. 1. 2020

47 103,28
532 105,33
57 000,00

Kč
230 208,12

Tvorba:
Základní příděl 2 % z objemu mzdových prostředků

173 660,72

Použití:
Kultura, sport

1 440,00

Životní pojištění

4 800,00

Penzijní připojištění

28 800,00

Stravenky

99 060,00

Rekreace

3 800,00

Pracovní a životní jubileum

11 000,00

Pracovní oděvy s logem

9 776,80

Vánoční poukázky

4 800,00

Publikace

1 170,00

Konečný stav k 31. 12. 2020

MUZEUM CHEB
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Fond investiční – 416
Počáteční stav k 1. 1. 2020

Kč
10 215,141,78

Tvorba:
Tvorba majetku ve výši odpisů

2 288 651,57

Příspěvek KÚ KK – Milíkov

716 395,49

Příspěvek KÚ KK – etnografická expozice

500 000,00

Příspěvek KÚ KK – pořízení jelena siky
Tvorba celkem

45 000,00
3 550 047,06

Použití:
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Rekonstrukce muzea
Nákup sbírkových předmětů
Vitríny LOTECH
Police do vitrín
Rekonstrukce statku Milíkov

2 288 600,00
993 844,87
599,00
212 234,00
18 513,00
373 994,66

Kamerový systém

19 280,14

Projekce měření

19 069,60

Vybavení depozitáře vozíky spoluúčast ISO

50 245,12

Kamna W. Russe

430 000,00

Použití celkem

4 406 380,39

Konečný stav k 31. 12. 2020

9 358 808,45
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