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Výhled

ÚVOD
Slovo ředitele
Rok 2011 byl pro karlovarské muzeum více než úspěšný. Druhý rok znovu nabyté právní subjektivity přispěl
k mnohým progresivním rozhodnutím, díky nimž se výrazně posunulo vnímání našeho muzea. Muzeum řádně plnilo své poslání a povinnosti vyplývající ze Zřizovací listiny. Zajímavý obsah dramaturgického plánu významně ovlivnil
příjmy muzea, které byly vysoko nad plánované očekávání. Na tomto vynikajícím výsledku mají bezesporu podíl
všichni zaměstnanci muzea, jimž patří můj nemalý dík. Děkuji všem za jejich vstřícnost ale i obětavost dát muzeu
mnohdy víc než je jen pracovní povinnost. Takového přístupu si velmi vážím a jedině s takovým nasazením budeme
společně schopni transformovat muzeum na moderní kulturní instituci.
Nastavená strategie rozvoje muzea na léta 2010 až 2015 stanovila pro rok 2011 pracovní úkoly, jež se podařily téměř všechny zvládnout. Podtrhuji však tyto čtyři, které byly z hlediska času a významu pro nás nejnáročnější:
1. realizace výstavního projektu v rámci projektu Cíl 3 „100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji“ vč. vydání
doprovodné publikace
2. vydání publikace Karlovarské kalendárium 1325 - 2010
3. dokončení depozitáře plastik
4. realizace investiční akce – Rekonstrukce opěrné zdi v Jáchymově
V předešlé výroční zprávě jsem konstatovala, že rok 2010 byl pro naše muzeum startem k vytvoření moderní kulturní instituce. S ročním odstupem si troufám říci, že rok 2011 byl pro nás dalším rokem vzestupu. Přestože
poskytnutá dotace na provoz muzea byla od zřizovatele o 300 tis. nižší, dokázali jsme si vytvořit dostatečné vlastní
příjmy k předfinancování evropského grantu ve výši 412 tis. Kč a přitom jsme dosáhli zisku 531 tis. Kč. Rok 2011
pro nás byl bezesporu konjunkturou a tato skutečnost jistě povzbuzuje všechny do další práce. Jsem přesvědčena,
že navzdory probíhající ekonomické krizi budeme schopni i v roce 2012 tento vývoj udržet, že budeme schopni
odolávat ekonomickému napětí a že budeme v muzeu zažívat další období vzestupu.

Základní informace o muzeu
Muzeum Karlovy Vary spravuje pět poboček – v Karlových Varech, v Jáchymově, v Nejdku, v Horní Blatné
a ve Žluticích. Ve všech objektech se nachází stálé muzejní expozice, v Karlových Varech a v Nejdku jsou navíc sály
pro pořádání krátkodobých výstav. V Jáchymově je reprezentativní sál a nádvoří, kde lze pořádat různé kulturně-vzdělávací pořady. Pobočky muzea v Karlových Varech a Jáchymově provozujeme ve vlastních objektech, zbylé
jsou objekty obcí a muzeum je zde v nájmu. Provozujeme též depozitární budovu v Tepličce a v Karlových Varech,
zde zároveň s budovou administrativní.
V pobočkách poskytujeme veřejné služby ve smyslu zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č.
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy zaručující jejich územní, fyzickou, časovou a ekonomickou dostupnost.
1/ standard fyzické dostupnosti – žádný z objektů užívaných muzeem neumožňuje bezbariérovou dostupnost osobám s omezenou pohyblivostí. V muzeu neumožňujeme překonávat fyzické bariéry v expozicích při vlastní
interpretaci sbírek. Muzeum se již podruhé neúspěšně snažilo získat grantové prostředky z Nadace ČEZ na úpravy
bezbariérového přístupu do Královské mincovny. V tomto smyslu muzeum stále nesplňuje standart fyzické dostupnosti.

Jan Kristofori, Mít čisté ruce
1963, 50 x 30 cm, foto Georges Ksandr
Výstava k poctě autora v muzeu v Karlových Varech

5

2/ standard časové dostupnosti – otvírací doba a přístupnost je přiměřená povaze a umístění poboček muzea, je zveřejněna na muzejním webu.
Karlovy Vary a Jáchymov

říjen–duben

středa–neděle

9–12

13–17

květen–září

úterý–neděle

9–12

13–17

Nejdek

březen–prosinec

středa–neděle

8.30–12 12.30–16.30

Horní Blatná

celoročně

lichý týden

9.30–15

		

sudý týden

14–18

		

soboty a neděle

9–12

14–17

Žlutice

květen–září

středa–neděle

9–12

13–17

Badatelská knihovna

celoročně

pondělí

9–12

13–18

9–12

13–16

Pod Jelením skokem 30		

středa

Karlovy Vary			

po tel. domluvě i jinak

Od listopadu byla pobočka Horní Blatná uzavřena. Princip sudý/lichý týden bude od roku 2012 nahrazen
stejným režimem jako je ve Žluticích.
3/ standard ekonomické dostupnosti – v roce 2011 muzeum navýšilo cenu vstupenky ve stálé expozici
v Karlových Varech z 30 Kč na 60 Kč. Sjednotil se tak vstup do objemově srovnatelných expozic v Karlových Varech
a v Jáchymově. Rovněž mnoho let zavedené téměř symbolické vstupné v pobočkách Nejdek a Žlutice bylo v roce
2011 navýšeno z 20 Kč na 30 Kč. Dosavadní výše vstupného zde byla velmi podhodnocena s ohledem na skutečnost,
co návštěvníkovi nabízíme. Avšak přes tyto změny zůstaly ceny vstupenek do stálých expozic, na výstavy, přednášky
či jiné programy dostupné tak, aby i nadále umožňovaly přístup všem sociálním vrstvám obyvatel.
Karlovy Vary

Jáchymov

Nejdek

stálá expozice

základní | snížené | rodinné

60 | 30 | 120 Kč

výstava

základní | snížené		

40–60 | 20–30 Kč

přednášky

základní		

30 Kč

stálá expozice

základní | snížené | rodinné

60 | 30 | 120 Kč

koncerty

základní		

90 Kč

divadlo

základní		

60 Kč

akce nádvoří

základní		

60 Kč

přednášky

základní		

30 Kč

stálá expozice

základní | snížené | rodinné

30 | 15 | 60 Kč

výstavy

základní | snížené		

30 | 15 Kč

přednášky

základní		

30 Kč

Horní Blatná

stálá expozice

základní | snížené		

20 | 10 Kč

Žlutice

stálá expozice

základní | snížené		

30 | 15 Kč

Volný vstup mají děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P (jejich průvodci mají slevu 50%), členové Klubu
přátel Karlových Varů, členové Klubu za Krásné Karlovarsko, držitelé průkazu ICOM, AMG, slovenské AMG, členové
NPÚ, slovenské NPÚ, držitelé novinářských průkazů.
V průběhu roku probíhá řada akcí, při nichž je vstup do muzea zdarma jako je např. den seniorů, Den evropského kulturního dědictví, den dětí, mezinárodní den muzeí, muzejní noc atd., těchto akcí rok od roku přibývá. Je
nutné konstatovat, že nejde o zanedbatelný počet neplatících návštěvníků.

plastika horníka, Jáchymovsko
pol. 18. stol., výška 160 cm, nesignováno
stálá expozice muzea Nejdek
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SBÍRKY
Charakteristika sbírkového fondu
Karlovarské muzeum pečuje o sbírky užitého umění – cín, sklo, porcelán; o národopisné sbírky – nábytek,
textil, nářadí a nástroje; pečuje o sbírky uměleckých řemesel – práce karlovarských puškařů a brusičů vřídlovce;
o sbírky k vývoji lázeňství; o sbírky umění – regionální grafiky, plastiky, obrazy, staré tisky; muzeum také pečuje
o sbírky archeologické a přírodovědné. Celá sbírka k 31. 12. 2011 čítá 47 553 položek.
Muzeum má vedenu svoji sbírku v Centrální evidenci sbírek MK ČR registrovanou pod evidenčním číslem
KVM/002-02-22/048002 s názvem „Sbírka Muzea Karlovy Vary“.

Akvizice / nákupy / dary
V roce 2011 muzeum získalo do svých sbírek celkem 28 přírůstků, nákupy se uskutečnily v celkové hodnotě
50 500 Kč.
Nové přírůstky do sbírek karlovarského muzea v roce 2011 byly:
Přírůstkové číslo

název sbírkového předmětu

způsob nabytí

fond

1/2011

vřídlovce leštěné,10 ks

dar

Ga

2/2011

fosilie recentní

dar

Ga

3/2011

drúza krystalů aragonitu

dar

Ga

4/2011

baryt – tabulkové krystaly v puklině žuly

dar

Ga

5/2011

hrachovec, 4 ks

dar

Ga

6/2011

srůsty karlovarských dvojčat, 20 ks

dar

Ga

7/2011

karlovarské dvojče kaolinizované, 2 ks

dar

Ga

8/2011

karlovarské dvojče, 2 ks,

dar

Ga

9/2011

hyalit, 2 ks

dar

Ga

10/2011

beryl v křemenu, 2 ks

dar

Ga

11/2011

drúza krystalů křemene, 2 ks

dar

Ga

12/2011

krystal křemene, 2 ks

dar

Ga

13/2011

krystal albitu a orthoklasu z pegmatitu

dar

Ga

14/2011

krystal orthoklasu, albitu, křemene

dar

Ga

15/2011

krystal orthoklasu (pegmatit)

dar

Ga

16/2011

krystal orthoklasu, albitu, křemene, biotitu

dar

Ga

17/2011

krystal turmalínu (pegmatit), 2 ks

dar

Ga

18/2011

krystal apatitu (pegmatit), 3 ks

dar

Ga

Vlastimil Květenský, bronzový reliéf Zahrado podzimní, cesto zlatá našeho dětství

19/2011

krystal orthoklasu (pegmatit), 4 ks

dar

Ga

1972, průměr 54 cm, signováno

20/2011

krystal záhnědy a muskovitu (pegmatit)

dar

Ga

Muzeum do svých sbírek zakoupilo v roce 2011 dílo z tvorby významného regionálního keramika, sochaře a pedagoga. Je z raného období, kdy

21/2011

krystal křemene, orthoklasu (pegmatit)

dar

Ga

autor dosáhl prvního tvůrčího vrcholu v oboru sochařsky pojednané keramické hmoty. Představuje časný stylistický modul. Zakoupený reliéf nebyl

22/2011

reliéfní obraz Vřídelní kolonády, E.Kocaurek

nákup

Uo

vázán žádnou komerční zakázkou, tudíž má svůj osobní příběh, jak vyplývá i ze štítku psaného rukou autora. Dílo tvořilo výzdobu jeho domu, který

23/2011

pamětní medaile loketského hasičského spolku

nákup

Pp

si ve stejném roce postavil. Odlitím „zahrady“ do bronzu jakoby překonal materiálovou nadčasovost svých realizací v keramických hmotách.

24/2011

kolorovaná kresba, karikatura Becherovka

nákup

Uo

25/2011

bronzový reliéf „Zahrado podzimní...“

nákup

Up

Tvorba akademického malíře Vlastimila Květenského (1930–1985) je významně spjata s karlovarskou výtvarnou scénou. V letech 1966–1973 se pravi-

26/2011

ložní souprava z režné bavlny, 8 ks

dar

Tk

delně účastnil světových výstav, kde získal za ztvárnění aktuální problematiky člověk/technika/příroda řadu prestižních ocenění. V tomto období se

27/2011

přehoz na postel s háčkovanou vsadkou

dar

Tk

autor zabýval vyzrálými technicistními a ekologickými projevy. Nákupem tohoto díla byla jedinečným způsobem doplněna již existující sbírka děl

28/2011

ubrus malý s paličkovanou vsadkou

dar

Tk

z jiného autorova tvůrčího období.
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Rozbor akvizice podle způsobu nabytí:
4 ks
24 ks

koupě

od soukromé osoby, ve starožitnictví nebo v aukci

dar

od soukromé osoby

Mosazné hodinky s budíkem
unikát ze 17. století
stálá expozice muzea Karlovy Vary

Rozbor akvizice podle zařazení do sbírkového fondu:
3 ks

Tk

sbírka Textil

1 ks

Pp

sbírka Porcelán

2 ks

Uo

sbírka Umění – malba

1 ks

Up

sbírka Umění – plastika

21 ks

Ga

sbírka Geologie

Pozn.: Předměty – geologie byly dlouhodobě vypůjčeny pro stálou expozici v Karlových Varech, půjčitel se rozhodl
je po letech muzeu darovat.

Inventarizace sbírek
Pravidelná inventarizace sbírek proběhla dle dlouhodobého plánu a dle Interního pokynu ředitele č. 10/2011
u těchto sbírkových fondů:
Rr kniha – staré tisky

1283 položek

správce sbírky Yvetta Viktoříková

40 položek

správce sbírky Yvetta Viktoříková

Rs kniha – fotoalba
Pf porcelán – fajáns
Uo umění – malba

234 položek
1132 položek

správce sbírky Ing. Lenka Zubačová
kurátor fondu PhDr. Stanislav Burachovič

Celkem bylo zrevidováno 2689 sbírkových položek, což činí 5,6 % celé sbírky muzea, tudíž byl naplněn § 3
Vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., jenž předepisuje každoročně uskutečnit inventarizaci minimálně 5 % celkového objemu sbírky.
Inventarizace externí čili kontrola stavu dlouhodobě zapůjčených sbírek jiným subjektům byla provedena
dle pokynu ředitele u těchto institucí:
Smlouva o výpůjčce č. 14/2010

Muzeum Moser Karlovy Vary

Smlouva o výpůjčce č. 15/2010

Hrad Loket

Vizitace sbírek proběhly řádně za součinnosti výpůjčitelů, zjištěné nedostatky drobného charakteru byly ihned
řešeny na místě, rozdíly nebyly zjištěny. Kontrola stavu sbírek byla bez připomínek, stav sbírkových předmětů byl
uspokojivý. O vizitaci zapůjčených předmětů byl sepsán protokolární zápis.

Zápůjčky sbírek
Za účelem stálých expozic poskytlo karlovarské muzeum dlouhodobé zápůjčky svých sbírkových předmětů
těmto institucím:
zapůjčené sbírky a počet kusů
Muzeum střední Pootaví, Strakonice

hud. nástroje 1, umění národopis 1

Národní technické muzeum Praha

technika 1

Městské muzeum Aš

cín 7

Muzeum Cheb

stříbro 3,kompozice 1,textil 10,sklo 1

ZPČ muzeum v Plzni, Dobrá Voda

kovy kompozice 1, kovy cín 1

NPÚ Plzeň – zámek Manětín

nábytek 2, textil 1, hodiny 1, kompozice 6, cín 3, kovy železo 2

NPÚ Plzeň – Klášter Kladruby

mince 5, hodiny 1, cín 41

Dům kultury Ostrov – klášter

mapa 1, plastiky 2, archeologie 14

Hrad Loket

militaria 73, porcelán 24

Město Loket – Černá věž

militaria ratiště 5

ÚPM v Praze – Zámek Klášterec n. O.

porcelán 33

Město Loučná pod Klínovcem

umění národopis 17

Městské muzeum Františkovy Lázně

kovy kompozice 3, nábytek 6, stříbro 1, sklo 1, porcelán 30

Obec Boží Dar – muzeum

cín 6, hudeb. nástroje 4, plastiky 9, národopis nástroje 30,
nábytek 5, textil 5, obrazy 5, železo 4, typáře 2, hodiny 1

Moser, a.s. – muzeum

sklo 12

Krajský úřad Karlovarského kraje – vestibul

porcelán 2

Dále byly v roce 2011 zapůjčeny sbírkové předměty karlovarského muzea za účelem konání krátkodobých
výstav:

Restaurování sbírek
V roce 2011 muzeum získalo na restaurování sbírek finanční prostředky z programu ISO Ministerstva kul-

1/ České muzeum stříbra v Kutné Hoře pro výstavu Kutnohorské stříbření zapůjčena:
faksimile bible Václava IV.
2/ Museum Mitterteich, Muzeum Cheb pro výstavu Soudruzi pod glazurou zapůjčena:
dekorativní porcelánová váza Pp 2617
3/ Miroslav Hour, Oberwiesenthal, Klingenthal pro výstavu 100 let terénní archeologie zapůjčeno:
30 tematických panelů, modely pravěkých obydlí a replik předmětů
4/ základním školám zapůjčeny putovní výstavy
| ZŠ, Dukelských hrdinů, Karlovy Vary – výstava Budovatelský plakát zapůjčeno:
11 kusů originálních plakátů 1949–1955
| ZŠ, Truhlářská, Karlovy Vary – výstava Pohromy a katastrofy zapůjčeno:
15 tematických panelů
| ZŠ, Poštovní, Karlovy Vary – výstava 1989 – Cesta ke svobodě zapůjčeno:
17 tematických panelů
| ZŠ, Dukelských hrdinů, Karlovy Vary – výstava Architektura Karlových Varů zapůjčeno:
8 tematických panelů, 15.–20. století

Registr sbírek
Sbírka Muzea Karlovy Vary je registrována v Centrální evidenci sbírek MK ČR. V roce 2011 bylo do registru zapsáno celkem 28 položek. Podle zákona 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy je v muzeu vedena
chronologická evidence sbírek I. stupně v přírůstkové knize a systematická evidence II. stupně v katalogizačních
kartách, dále je vedena pomocná evidence předmětů, evidence zápůjček a výpůjček jak interních tak externích.
Administrace registru sbírek vychází ze směrnice muzea č. 10/2010.
V roce 2011 nedošlo k výraznému posunu v oblasti digitalizace sbírek. V roce 2010 byla nově vytvořena databáze dosud přepsaných katalogizačních karet do nově vytvořeného programu „Evidence sbírek“. Cílem tohoto
programu bylo zefektivnění práce s registrem sbírek. Program měl být pro odborné pracovníky „pomocníkem“
např. při řazení podsbírek do požadovaných kategorií nebo pro vyhledávání konkrétních sbírkových předmětů a to
i z fondů jiných kurátorů. Systém rovněž slouží ke katalogizaci nových přírůstků, které však byly v roce 2011 zapsány kurátory sbírek v minimálním počtu. Jak ukazuje statistika systému, s databází se téměř vůbec nepracovalo.
V roce 2012 musí dojít ze strany odborných pracovníků k efektivnější práci s programem „Evidence sbírek“.
V roce 2010 bylo v muzeu vyřešeno úložiště dat na centrálním serveru, který je svojí kapacitou připraven
k ukládání obrazových dat – fotografie sbírkových předmětů. V roce 2011 měla být zahájena intenzivní fotodokumentace sbírkových předmětů se záměrem, že bude fotografie párována s příslušnou katalogizační kartou, která
předmět popisuje. V průběhu roku byl však pořízen malý objem nových dat, tudíž se migrace dat resp. dořešení
párování karta-foto posunula až na rok 2012.
K 31. 12. 2011 je v muzeu digitálně zapsáno 15 805 katalogizačních karet, což představuje 33 % z celého
objemu sbírky, meziroční nárůst činí pouze 2 %. K 31. 12. 2011 má muzeum vyfotografováno celkem 4 991 sbírkových předmětů, což představuje meziroční nárůst 17 %. Jedná se o sbírkové fondy (název fondu a počet ks):
archeologie 244, archiválie 3, botanika 16, zoologie 42, geologie 138, hodiny 193, porcelán 542, staré tisky 30,
kovy 1469, nábytek 66, plakáty 2, militária 1007, národopis 139, numismatika 209, technika 10, textil 467, typáře 6,
umění 624.
Lze konstatovat, že ke konci roku 2011 byla dokončena digitalizace předmětů uložených v depozitářích:
Mt militaria-terče, Mv militaria-výstroj, Ms militaria-střelci, Mc militaria-chladná, Up umění-plastiky.

Uložení sbírek
K uložení svých sbírek muzeum disponovalo třemi depozitárními budovami. Z důvodu dlouhodobě neuspokojivému stavu budovy jsme v roce 2011 opustili objekt depozitáře v Černavě. Uložení sbírkových předmětů se tak
redukovalo do dvou objektů. Uložení sbírek na velmi dobré úrovni lze považovat depozitář v objektu v Karlových
Varech. Opakem je však depozitář v Tepličce. V roce 2012 je proto naplánovaná postupná oprava objektu tak, aby
plně vyhovovala jak po stavební stránce, tak z hlediska efektivního využití úložného prostoru a v neposlední řadě,
aby splňovala bezpečnostní standardy depozitární budovy.
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tury ČR na dva restaurátorské počiny v celkové výši 28 000 Kč, povinný podíl muzea ve výši 28 200 Kč byl uhrazen
z vlastního rozpočtu.
Tk 707 špencr, součást ženského lidového oděvu, konec 19. století
Stav před restaurováním – hedvábný špencr (r Spenzer), součást svátečního oděvu zámožné ženy ze severozápadního Krušnohoří, byl v ohybových částech zteřelý místy až fragmentární, hedvábné okraje oděvu odřeny,
místy byla chybějící korálková výšivka. Oděv byl silně zašpiněn a to zejména v rubové části, které je zhotoveno
z povoskovaného plátna. Celý špencr je šitý ručně.
Restaurátorský zásah – špencr byl po obou stranách odborně vyčištěn, rozrušená místa byla skeletována
pomocí kladeného stehu hedvábnou krepelínou obarvenou v barvě základního materiálu. Po dohodě s muzeem
nebyla místa s chybějící korálkovou výšivkou nově doplněna. Ostatní uvolněná korálková výšivka byla zpevněna
a fixována k podkladu skrytým stehem tak, aby nedocházelo k dalšímu vypadávání korálků. Finální úprava oděvu
spočívala v celkovém vertikálním napaření a zformování do požadovaného tvaru.
Restaurování provedla Helena Kastlová. Odborným restaurátorským zásahem došlo k eliminaci pokračující
nevratné destrukce hedvábného vlákna, skeletáží došlo ke zpevnění fragmentárních částí oděvu.

Špencr Tk 707
stav před a po restaurování

Uo 599 olejomalba na plátně, portrét mladé ženy, 1. polovina 19. století
Stav před restaurováním – olejomalba o rozměrech 50 x 40 cm byla na polychromní vrstvě znečištěna, obrazové plátno bylo značně povoleno, napínací rám obrazu byl do plátna reliéfně otisknut. Plátěná podložka v rubu
byla značně zteřelá a barevná vrstva na ní byla místy uvolněna, polychromní vrstva se místy odlupovala. Rám byl
rozklížen a poškozen výraznými mechanickými defekty.
Restaurátorský zásah – nejdříve byla odborně zajištěna uvolněná polychromní vrstva, po zpevnění barevné
vrstvy se plátno odborně sejmulo z napínacího rámu. Po očištění a napuštění rubu plátna následovala rentoaláž,
čímž došlo ke konzervaci a vyrovnání barevné a podkladové vrstvy. Následoval průzkum lakové a povrchové vrstvy
a poté chemické zbavení nečistoty na vlastní malbě, čímž došlo k odhalení původní tonality obrazu. Plátno bylo
pak napnuto zpět na opravený napínací rám. Defekty v ploše malby byly odborně vytmeleny a vyretušovány. Finálně byla provedena povrchová úprava v celé ploše plátna. Restaurování provedl akad. mal. Václav Potůček.
Všechny dosavadní restaurátorské a konzervátorské počiny se průběžně prezentují na webových stránkách
muzea ve zvláštní záložce „restaurujeme“. Praxe ukázala, že tato záložka je sledována i odbornými kruhy a že
odkazy našich stránek jsou prezentovány i na odborných seminářích restaurátorů.
V listopadu 2011 byla podána žádost na MK ČR o poskytnutí finančních prostředků z programu ISO na rok
2012 na restaurování 9 ks sbírkových předmětů z fondu Tk textil v celkové požadované výši dotace 47 000 Kč.
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Portrét mladé ženy Uo 599
stav před a po restaurování

PREZENTACE SBÍREK
Stálé expozice
Muzeum provozuje pět svých poboček, jejich stálé expozice obsahují:
Muzeum Karlovy Vary – expozice o dějinách a přírodě Karlovarska s důrazem na specifika lázeňského města
Královská mincovna Jáchymov – expozice o dějinách významného horního a lázeňského města s důrazem na
jáchymovskou ražbu mincí
Muzeum Nejdek – expozice dějin města a krušnohorského národopisu
Muzeum Horní Blatná – expozice o dějinách těžby cínové rudy v okolí
Muzeum Žlutice – expozice o dějinách města s důrazem na husitství

Výstavy vlastní / převzaté
Výstavní sály k pořádání krátkodobých výstav jsou v objektech Karlovy Vary a v Nejdku. Zde se v průběhu
roku 2011 konalo celkem deset výstav:
Muzeum Karlovy Vary
JAN KRISTOFORI
Výstava byla malou poctou a vzpomínkou na malíře, grafika, ilustrátora, kreslíře a spisovatele, který se věnoval
především abstraktní strukturální malbě – informelu, dosáhl mezinárodního uznání, patřil k nejznámějším umělcům žijících v zahraničí po roce 1969, který se po roce 1989 vrátil do Čech (1931-2004). Výstava představovala retrospektivu jeho obrazů a objektů.
termín: 10. 3.–10. 4. 2011
kurátor výstavy: PhDr. Stanislav Burachovič
počet návštěvníků: 236 osob z toho 84 neplatících
výše vstupného: 40/20 Kč, tržba ze vstupného 4 200 Kč
doprovodný program: nebyl
LIDOVÉ UMĚNÍ ZÁPADNÍCH ČECH
Výstava byla zapůjčena z Národního muzea Praha a z části doplněna o sbírky Muzea Karlovy Vary. Ukázala na bohatství lidového umění v českém příhraničí, na specifika v pěti oblastech: Karlovarska, Chebska, Chodska, Klatovska
a Plzeňska. Vyprávěla o soužití Čechů a Němců, o prolínání jejich kultur, o jejich životním stylu a jejich projevech
v lidovém umění.
termín: 20. 4.–17. 7. 2011
autor vypůjčené části: PhDr. Alena Voříšková
kurátor a autor výstavy: Ing. Lenka Zubačová, PhDr. Stanislav Burachovič
počet návštěvníků: 947 osob z toho 430 neplatících
výše vstupného: 60/30 Kč, tržba ze vstupného 19 580 Kč
doprovodný program: 2 tvůrčí dílny, 2 přednášky, akce folklorní festival

Jan Kristofori, Věc principu, výřez
1978, 100 x 100 cm, foto Georges Ksandr
Výstava k poctě autora v muzeu v Karlových Varech
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HRY A KLAMY… poznávej se
Interaktivní výstava zapůjčena z IQ parku Liberec, optické klamy, fyzikální jevy, šikovnost, postřeh, zručnost... to
vše v naučně-zábavné formě pro malé i velké
termín: 19. 1.–28. 2. 2011
kurátor výstavy: Ing. Lenka Zubačová
počet návštěvníků: 7 660 osob z toho 806 neplatících
výše vstupného: 60/30 Kč, tržba ze vstupného: 239 150 Kč
doprovodný program: nebyl, otevřeno 7 dní v týdnu
100 let TERÉNNÍ ARCHEOLOGIE V KARLOVARSKÉM KRAJI
autorská výstava muzea krytá z grantu Cíl 3
Shrnovala 100 let bádání v kraji, poukázala na významné archeologické lokality, výzkumy etapizovala do třech
období a představila významné osobnosti, které se v průběhu století výrazně zapsali do archeologického poznání
daných lokalit. Takovýmto souhrnným přehledem v časové ose nebyly archeologické výzkumy dosud nikdy prezentovány.
termín: 27. 7.–30. 10. 2011
kurátor výstavy: Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer
počet návštěvníků: 1 591 osob z toho 281 neplatících
výše vstupného: 30/15 Kč, tržba ze vstupného 21 705 Kč
doprovodný program: komentované prohlídky pro školy (812 dětí), 2 přednášky
KLAUNI, ČERTI a KAŠPAŘI...
Výstava zapůjčena od soukromých sběratelů Marie a Pavla Jiráskových. Byla prezentací vývoje spolkových a rodinných loutkových divadel a loutek z let 1900–1950.
termín: 30. 11. 2011–26. 2. 2012
počet návštěvníků: 355 osob z toho 45 neplatících (údaje ke k. r. 2011)
1 462 osob z toho 223 neplatících (údaje ke konci výstavy)
výše vstupného: 50/25 Kč, tržba ze vstupného 8 375 Kč (údaje ke k. r. 2011)
tržba celkem 40 025 Kč (údaje ke konci výstavy)
doprovodný program: na leden–únor 2012 naplánovány 4 tvůrčí dílny
Muzeum Nejdek
VÍTÁNÍ JARA S RADOSTÍ
prodejní výstava prací žáků ZŠ a OS Dětská radost, která měla již 5. ročník, byla opět připravena ve spolupráci se
školami v Nejdku a občanským sdružením Dětská radost Nejdek. Výtěžek z prodeje velikonočních dekorací šel ve
prospěch handicapovaných dětí v Nejdku.
termín: 24. 3.–30. 4. 2011
kurátor výstavy: Ing. Romana Borusíková, Marta Dvořáčková
počet návštěvníků: 628 osob z toho 68 neplatících
výše vstupného: 30/15 Kč, tržba ze vstupného 5 920 Kč
doprovodný program: ukázka paličkování OS Krušnohorská krajka

Interaktivní výstavu Hry a klamy navštívilo za šest
týdnů 7660 osob, stala se nejúspěšnější výstavou
v roce 2011
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JAN SKOPEC... obraz jako zdroj zážitku a vzrušení
retrospektivní autorská výstava děl amatérského výtvarníka z Chodova u Karlových Varů
termín: 5. 5.–12. 6. 2011
kurátor výstavy: Mgr. Jan Nedvěd
počet návštěvníků: 180 osob z toho 38 neplatících
výše vstupného: 30/15 Kč, tržba ze vstupného 1 825 Kč
doprovodný program: nebyl
DRAHÝ KÁMEN KARLA IV.
Převzatá výstava z Muzea Českého ráje v Turnově, doba Karla IV. se výrazně zapsala do dějin zpracování drahých
kamenů v Čechách, vypovídala o středověkých nalezištích drahokamů.

termín: 16. 6.–18. 9. 2011
autor výstavy: RNDr. Tomáš Řídkošil
kurátor výstavy: Mgr. Jan Nedvěd
počet návštěvníků: 672 osob z toho 40 neplatících
výše vstupného: 30/15 Kč, tržba ze vstupného 11 160 Kč
doprovodný program: přednáška v rámci vernisáže
ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI
Částečně převzatá výstava ze soukromé sbírky Miroslava Jančara, doplněná o sbírky z karlovarského muzea, z muzea Chomutov a Plzeň. Výstava si kladla za cíl připomenout historická tažení, bitvy, strastiplný návrat bojovníků za
národní samostatnost z doby 1. sv. války, z francouzské, italské a ruské fronty, ruské revoluce a občanské války.
termín: 29. 9.–13. 11. 2011
kurátor výstavy: Mgr. Jan Nedvěd
počet návštěvníků: 310 osob z toho 52 neplatících
výše vstupného: 30/15 Kč, tržba ze vstupného 4 770 Kč
doprovodný program: přednáška
MÁME RÁDI VÁNOCE
betlémy ze soukromých sbírek doplněné o výtvarné práce základních škol v Nejdku na téma Vánoce
termín: 24. 11.–30. 12. 2011
kurátor výstavy: Ing. Romana Borusíková, Marta Dvořáčková
počet návštěvníků: 721 osob z toho 147 neplatících
výše vstupného: 30/15 Kč, tržba ze vstupného 9 375 Kč
doprovodný program: paličkování, adventní koncert

Zápůjčky vlastních výstav jiným subjektům
vestibul krajského úřadu – Hrad Hartenberg
základním školám zapůjčeny putovní panelové výstavy:
Budovatelský plakát
Pohromy a katastrofy v Karlových Varech
1989 – Cesta ke svobodě
Architektura Karlových Varů

Zápůjčky vlastních výstav do zahraničí
100 let TERÉNNÍ ARCHEOLOGIE V KARLOVARSKÉM KRAJI
prezentace v partnerském městě Oberwiesenthal v rámci grantového projektu Cíl 3
termín: 2. 11.–11. 12. 2011
kurátor výstavy: Bc. Jan Tajer

Výstava Klauni, čerti a Kašpaři
loutky ze soukromé sbírky manželů Jiráskových
foto Oto Palán
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Zhodnocení výstavní činnosti
V anketě Kulturní událost roku 2011 v Karlových Varech získal projekt „100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji“ 4. místo. Šlo o pilotní autorskou výstavu muzea, která splnila všechna očekávání. Byla velmi dobře
přijata jak odbornou tak laickou veřejností, publicita výstavy byla rozsáhlá. Jednotný vizuální styl celého výstavního projektu realizovalo grafické studio PROTEBE live o. s. Ostrov.
Výstavy uskutečněné v roce 2011 v pobočkách Karlovy Vary a v Nejdku shlédlo celkem 13 300 osob. Tržby
z výstav činily úhrnem 326 060 Kč a představují 40% z celkových tržeb ze vstupného (tj. i včetně všech stálých
expozic). Náklady na realizaci uvedených 10 výstav činily 371 131 Kč. Největší podíl na výstavních nákladech měl
projekt „100 let archeologie“, který byl předfinancován ve výši 220 766 Kč (uvedeno bez nákladů na publikaci 123
155 Kč a bez nákladů projektu na mzdy 67 833 Kč). Předpokládaná částka ve výši 298 tis. by měla být vrácena zpět
do rozpočtu v roce 2012 po vyúčtování projektu Cíl 3. Lze konstatovat, že každá realizovaná výstava pokryla své
náklady svými příjmy ze vstupného.

Archeologie hledá stopy minulosti pod povrchem země.
Díky poznání minulosti lépe chápeme přítomnost.

lic_foto_FIN.indd 1

8/19/2011 12:32:44 PM

Upomínkový pohled z výstavy 100 let archeologie,
jehož cíl byl především edukativní.

Výstava 100 let terénní archeologie v kraji vzbudila
velký zájem škol, navštívilo ji 812 žáků základních
a středních škol
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST
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V roce 2011 karlovarské muzeum vydalo:

Karlovarské kalendárium 1325–2010
Autoři: Stanislav Burachovič, Jan Nedvěd
Vydavatel: Muzeum Karlovy Vary
Tisk: HB print Cheb
Grafická úprava, sazba: Martina Zubačová
Formát: 297 mm x 170 mm – čb tisk – 165 stran
ISBN: 978-80-87458-01-3
Náklad: 500 ks v české mutaci
Financováno z rozpočtu muzea a Klubu přátel Karlových Varů.
Stručné dějiny Karlových Varů v datech od založení města až po současnost. Kniha navazuje na letopisy
místních kronikářů Lenharta, Loewa a Doroschkina. Věnuje velkou pozornost regionálním osobnostem a významným hostům lázní. Nové je zachycení novodobých událostí po roce 1945 až do roku 2010. Doplněna je o rozsáhlou
obrazovou přílohu, mnohé snímky nebyly dosud publikovány.

100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji
Autoři: Jiří Klsák, Jan Tajer, Pavel Šebesta, Filip Prekop, Lukáš Svoboda
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ktivv autorů
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Vydavatel: Muzeum Karlovy Vary
Tisk: HB print Cheb
Grafická úprava, sazba: PROTEBE live Ostrov
Formát: A4 – tisk v barvě – 190 stran
ISBN: 978-80-87458-03-7
Náklad: 500 ks v české a německé mutaci
Financováno z grantu Cíl 3 a rozpočtu muzea.
Doprovodná publikace ke stejnojmennému výstavnímu projektu je přihlášena do národní soutěže Gloria
musaealis. Kniha shrnuje 100 let vývoje archeologického bádání s ohledem na regionální specifika, prezentuje 29
nejvýznamnějších lokalit v kraji. Je chronologicky řazena do 3 etap: výzkumy do r. 1945, do r. 1971 a do současnosti. Je doplněna o přehlednou mapu lokalit včetně GPS souřadnic. Obsahuje i biografické údaje 63 archeologů,
kteří se významně zapsali do poznání daných lokalit. Součástí knihy je CD nosič s nálezovou dokumentací. Kniha je
doplněna o obrazový materiál mnohdy dosud nepublikovaný.

Propagační leporelo Muzeum Nejdek
Tisk: HB print Cheb
Grafika, sazba: Martina Zubačová
Náklad: 5 000 ks
Formát: DL – oboustranný barevný tisk
Financováno z grantu města Nejdek.
Volně dostupný materiál v české, německé a anglické mutaci deklarující historii budovy muzea a muzejní
expozice. Distribuce je na pokladnách v pobočkách muzea a infocentrech v regionu.

Obálka publikace 100 let terénní archeologie
grafická úprava PROTEBE live
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V roce předešlém do národní soutěže Gloria musaealis přihlášená publikace autora Stanislava Burachoviče
Příběh grandhotelu Pupp se v roce 2011 umístila na sedmé příčce z 26 nominovaných knih v kategorii muzejní
publikace roku.
V únoru proběhl v Královské mincovně v Jáchymově slavnostní křest knihy Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb 1519/1520-1619 autorů Lubomíra Nemeškala a Petra Vorla. Muzeum se stalo hostitelem této
významné akce za přítomnosti prof. P. Vorla a manželky zesnulého L. Nemeškala. Šlo o rozšířené vydání původní
publikace z roku 1973.

Odborná publikační činnost pracovníků muzea
PhDr. Stanislav Burachovič
| Laudatio k 70. narozeninám Ing. Stanislava Wiesera, Sborník XX. Historického semináře Karla Nejdla
| Glosa k dějinám rukavičkářství v Abertamech, Sborník ze semináře rukavičkářů v Abertamech
| Lidové tradice na Karlovarsku, Dialog – regionální sdružení
| Po stopách osobností česko – saského pohraničí, Dialog – regionální sdružení
| Lázeňství v Karlovarském kraji, Dialog – regionální sdružení
Mgr. Jiří Klsák
| Archeologické výzkumy Muzea Karlovy Vary 2010, Sborník XX. Historického semináře Karla Nejdla
Mgr. Jan Nedvěd

Křest publikace 100 let terénní archeologie
autoři: Filip Prekop, Lukáš Svoboda, Jiří Klsák,

| Karlovy Vary v 90. letech 20. století, vybrané reflexe dobového tisku, Sborník XX. Historického semináře

Pavel Šebesta, Jan Tajer (zleva)

		 Karla Nejdla
Ostatní drobná publikační činnost na témata historicko-vlastivědná probíhala v průběhu celého roku jak v regio-

Autogramiáda publikace Karlovarské kalendárium

nálních tak i odborných periodikách, aktivně se na publicitě podíleli všichni odborní pracovníci.

autoři: Jan Nedvěd, Stanislav Burachovič (zleva)
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ODBORNÁ / VÝZKUMNÁ ČINNOST
V oblasti společensko-vědních oborů odborní pracovníci dokumentovali, zkoumali a zpracovávali otázky
v oblastech daných zaměřením karlovarského muzea a v souladu s dlouhodobými úkoly stanovenými jak ročním
plánem činnosti, tak i dlouhodobou strategií muzea.
PhDr. Stanislav Burachovič
| Autor Karlovarského kalendária do r. 1989, redakční příprava pro tisk, příprava obrazového materiálu
| Na semináři v krajské knihovně přednesl příspěvek „Význam prostředí a meze jeho využití pro rozvoj
		 lázeňství a cestovního ruchu“
| Příprava publikace Výroční obyčeje na Karlovarsku
| Zpracování dokumentace Heinrich Mattoni a historie lázní Kyselka k připravované výstavě v roce 2012.
Mgr. Lukáš Svoboda
| Zpracoval rejstřík archeologů pro publikaci 100 let archeologie
| Pokračoval v dokumentaci a dlouhodobém výzkumu židovských hřbitovů v Karlovarském kraji. Dlouhodobě
		 probíhající dokumentace hřbitovů: v Lomničce, v Arnoltově a v Drmolu
| Dílčí krátkodobou dokumentaci hřbitovů provedl na základě společenské poptávky v Lázních Kynžvart,
		 ve Vodné a v Odeři
| Dokončení dokumentace židovského hřbitova v Poutnově
| Účast na přípravě projektu Mapa židovských památek v kraji
| Zpracování libreta k připravované výstavě Umění lovu pro rok 2012
| Je členem nákupní komise v Muzeu Sokolov
Mgr. Jan Nedvěd
| Autor Karlovarského kalendária po r. 1989, redakční příprava pro tisk, provedl selekci obrazové přílohy
		 a korektury publikace před editací.
| Dlouhodobě pracuje na dokumentaci událostí r. 1968 v Karlových Varech
| Zpracoval anotaci v anglickém jazyce v publikaci 100 let archeologie
| Na XXI. HSKN přednesl příspěvek „Dvojí osvobození Sudet 1938 a 1945“
| Odborná redakce portálu www.cestakesvobodě.eu vytvořeného v rámci projektu „1989 – Cesta ke svobodě“.
| Je členem redakční rady Muzea v Chebu, zpracoval recenze 2 článků ve sborníku
Mgr. Jiří Klsák
| Odborný scénář pro výstavu „100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji“. Zpracování obsahové linie
		 30 ks výstavních panelů, provedl korektury před editací. Provedl redakční přípravu stejnojmenné publikace
		 pro tisk.
| Je členem nákupní komise v Muzeu Sokolov

Franz Matsch, Madona Ochranitelka Vřídla
malba na plechu, 1900
stálá expozice muzea Karlovy Vary
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Bc. Jan Tajer
| Podílel se na scénáři pro výstavu „100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji“. Zpracoval část
		 výstavních panelů, provedl konečné korektury. Příprava obrazové dokumentace.
| Vedl archeologický výzkum na hradě Hartenberg, zpracoval kresebnou dokumentaci.
| Zpracoval kresebnou dokumentaci z výzkumu Paláce princů v Ostrově.
| Zpracování části libreta k připravované výstavě Umění lovu pro rok 2012
Ing. Lenka Zubačová
| Dlouhodobá dokumentace a typizace kroje z oblasti severozápadního Krušnohoří
| Účast na semináři v Technickém muzeu v Brně „Textil v muzeu, recenze 2 příspěvků ve sborníku ze semináře.
Všichni odborní pracovníci se aktivně podíleli na prezentaci výstupů své badatelské práce na webových
stránkách muzea v záložce věda a výzkum.

Výstupy archeologické
V roce 2011 byly provedeny tyto záchranné archeologické výzkumy:
Hřebeny – hrad Hartenberg
V letech 1995-97, 2007-20010 již proběhly rozsáhlejší výzkumy hradu, na něž navazoval i výzkum v roce
2011, který si vzal za cíl prozkoumat průběh hradního příkopu, ověřit založení 2. brány a ověřit komunikační
schéma v prostoru hradního parkánu a zajistit statiku sondou v hradním areálu. Celkem byly provedeny 4 sondy.
Výzkum prokázal neexistenci bašty u 2. brány, která je uváděna v některých ikonografických pramenech. Dále výzkum prokázal možnost komunikačního spojení parkánu se starší stavební fází 2. brány hradu. Náklady na výzkum
byly kryty zřizovatelem z účelové dotace.
V roce 2011 bylo provedeno celkem 20 archeologických dozorů, v celkové fakturované částce 127 tis. Kč.
Převážně šlo o pokládky inženýrských sítí. Významnější ráz měl dozor při výstavbě bazénu v Karlových Varech a pokládka sítí v Tašovicích, která byla v bezprostřední blízkosti existující archeologické rezervace. Všechny provedené
dozory však byly s negativním archeologickým výsledkem.

Vřídlo, veduta obrazových hodin
olej na plechu, kolem 1830
stálá expozice muzea Karlovy Vary
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VZDĚLÁVÁNÍ
Posláním muzea je mimo sbírkotvorné činnosti také poutavá interpretace sbírek návštěvníkovi a komunikace s ním prostřednictvím vzdělávacích aktivit. V nabízených muzejních programech je využíváno jak vlastních
pracovníků, tak externích lektorů. Hlavním cílem je přiblížit historii a umění v dějinných souvislostech tak, aby návštěvník nenásilnou formou došel k poznání a měl zájem se do muzea vrátit. Ne vždy uspokojivě se dařilo oslovit
návštěvníky se zvolenými okruhy témat. Správná volba obsahu aktivity je jediným měřítkem zájmu lidí muzeum
navštívit a odnést si vlastní zkušenost získanou nenásilnou formou.

Přednášky
V průběhu roku 2011 proběhlo v muzeu v Karlových Varech 7, v Jáchymově 6 a v Nejdku 2, tedy celkem 15
přednášek a to jak externími přednášejícími, tak kmenovými pracovníky. Nejčastěji se jednalo o doprovodné přednášky tematicky vhodné k probíhající výstavě:
Pobočka Karlovy Vary
2. 3.

Václav F. Chvátal

Židovské hřbitovy ve Finsku

6. 4.

Jan Nedvěd

Izrael

Lubomír Zeman

Hrázděný dům v sz Čechách

Stanislav Burachovič

Archeolog Anton Gnirs

25. 5.
7. 9.
5. 10.

Pavel Šebesta

100 let výzkumu chebského hradu

20. 10.

Daniel Křížek

Revoluce v současném arabském světě

23. 11.

Jiří Šlajsna

Války o rakouské dědictví

Pobočka Jáchymov
16. 4.

Jan Nedvěd

Izrael

28. 5.

Lubomír Zeman

Hrázděný dům v Krušnohoří

17. 9.

Lukáš Svoboda

Židé na Karlovarsku

Stanislav Burachovič

Archeolog Anton Gnirs

15. 10.
5. 11.

Tomáš Halík

Lidské stránky božských ctností

19. 11.

Pavel P. Ries

Lze zachránit Kyselku?

Pobočka Nejdek
16. 6.

Tomáš Řídkošil

Drahé kameny Karla IV.

3. 11.

Jan Nedvěd

Českoslovenští legionáři

Z uvedených přednášek vzbudila největší zájem přednáška filozofa a teologa prof. Tomáše Halíka s názvem Lidské
stránky božských ctností, kterou si přišlo vyslechnout 67 osob. Celkem všechny přednášky navštívilo 285 osob.
Pro jiné instituce bylo odbornými pracovníky muzea uskutečněno řadu dalších přednášek:
Stanislav Burachovič

| Dějiny GH Pupp, Obrazy z dějin Karlových Varů, Dějiny Jáchymova, Perleťářství

		 v Krušnohoří, Bílá místa regionálních dějin, J. W. Goethe a zpč. lázně,
J. W. Goethe a Karlovarsko, Historie Ondřejského hřbitova, Kronikář Květoslav
Kroča, Vánoční zvyky na Karlovarsku
Jan Nedvěd

| Izrael

Gotická plastika sv. Pavla
Planá, kolem roku 1450
stálá expozice muzea Karlovy Vary
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Ve školách byly odbornými pracovníky muzea pro žáky základních a středních škol uskutečněny tyto přednášky:
Jan Nedvěd

| Mezopotámie

V říjnu 2011 se konaly v reprezentativním sále Královské mincovny akce:

| Izrael
| Lágry v Jinřichovicích
Stanislav Burachovič

| Pověsti Karlovarska
| Karel IV. a Karlovy Vary
| Odsun Němců z Karlovarska

Lukáš Svoboda

Vzdělávací konference, semináře

| Budovatelské plakáty

Nabídka přednášek do škol je trvale vyvěšena na webovém portálu muzea v záložce „pro školy“, z níž si školy vybírají a sjednávají muzejního pracovníka – lektora přímo do školy. Tento systém se v praxi velmi osvědčil.

Naučně – zábavné pořady, doprovodné akce k výstavám
V roce 2011 karlovarské muzeum zorganizovalo čtyři pořady:
V rámci doprovodného pořadu k výstavě Lidové umění západních Čech proběhly dva komponované pořady:
v době velikonoc Zelený čtvrtek (85 osob) a v červnu ke dni dětí Lidové zvyky na Karlovarsku (96 osob). Pořady
připravila Romana Borusíková.
V rámci celorepublikového festivalu muzejních nocí se v květnu konala muzejní noc s názvem Karlovy Vary
ve znamení architektury, jež byla nesena v humorném duchu, účast 90 osob, obsah a dramaturgii připravili Jan
Nedvěd, Lukáš Svoboda a Stanislav Burachovič.
V září proběhla v muzeu rámci karlovarského folklórního festivalu přehlídka vybraných tanečních souborů

| Kolokvium česko-saské koordinační skupiny pro ochranu přírody a krajiny
		 pro Ministerstvo životního prostředí, účast 21 osob
| Konference Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí
		 pro Českou geologickou službu, účast 65 osob
Z organizace obou akcí v prostorách jáchymovského muzea získalo muzeum do rozpočtu příjmy v celkové
výši 28 200 Kč.

Jiné kulturní akce
Volnočasové aktivity se zejm. v muzeu v Karlových Varech dařilo realizovat oproti předchozímu roku na
lepší úrovni. Nutno však konstatovat, že poptávka veřejnosti po vzdělávacích pořadech je trvalá a tento zájem je
třeba v příštím období ještě více využít, neboť právě v nich je vysoký návštěvnický potenciál.
V březnu mohli návštěvníci Královské mincovny shlédnout monodrama divadelní hry Drana v podání Lucie
Domesové. Představení se konalo v historickém sklepení mincovny za neopakovatelné atmosféry. Relativně nízká
účast 32 osob odpovídala omezené kapacitě sklepních prostor.
V adventním čase proběhly tradiční vánoční koncerty v pobočkách v Nejdku (36 osob) a v Jáchymově (66
osob). Předvádění tradiční výroby paličkovaných krajek spojených s jejich prodejem se konalo v nejdecké pobočce –
akce velikonoční 127 osob a akce vánoční 108 osob.

s názvem Muzika na schodech. Akce byla součástí výstavy o lidovém umění. Pořad konferoval Stanislav Burachovič,
účast145 návštěvníků.

Muzejní noc 2011 nesla téma Karlovarská architektura v průběhu staletí, historici muzea Lukáš Svoboda a Jan Nedvěd se stylizovali do podoby

K téměř každé výstavě byla v průběhu jejího konání tematicky zvolená přednáška. K výstavě 100 let archeologie navíc probíhaly pro veřejnost každé dva týdny komentované prohlídky, které zajišťoval kurátor výstavy Jan

vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, kteří významně ovlivnili tvář města na přelomu 19.-20. století. Návštěvnost akce
byla 90 osob.

Tajer.
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Vzdělávací programy pro školy
Několikátým rokem úspěšně probíhají komentované prohlídky stálou expozicí v Karlových Varech s velkým
zájmem o expozici archeologie, která je doprovázena zdařilými pracovními listy. V roce 2010, 2011 byl záměr zpracovat nové pracovní listy s dalšími tématy ve stálé expozici – vznik Karlových Varů, architektura Karlových Varů,
slavní návštěvníci Karlových Varů, prameny Karlových Varů. Tento záměr se ani v roce 2011 nepodařilo naplnit.

NÁVŠTĚVNOST

V roce 2012 bude tento úkol jednou z priorit muzejního pedagoga v součinnosti s historiky muzea, neboť jedině
takové programy jsou zdrojem zájmu škol o návštěvu stálé muzejní expozice v Karlových Varech.
Za veliký úspěch lze považovat obrovský zájem škol o výstavu 100 let archeologie v kraji, jejíž komentované prohlídky byly doplněny o předvádění pravěkého nářadí a nástrojů, pomocí replik se dětem demonstroval život

Muzeum na všech pobočkách v roce 2011 navštívilo celkem 28 558 návštěvníků, meziroční nárůst byl 26 %.
Tržby ze vstupného dosáhly 819 947 Kč, meziroční nárůst byl 62 %. Z toho jen výstavy navštívilo 13 300 osob, tomu
odpovídala tržba 326 060 Kč.

v pravěku ale třeba i práce archeologa. Děti se mohly aktivně zapojit do plnění uložených úkolů, jejichž odpovědi
nacházely v samotné výstavě. Během dvou měsíců výstavu navštívilo 812 dětí.
V Královské mincovně v Jáchymově v prosinci proběhl již 8. ročník naučně-vzdělávací soutěže zaměřený na

Návštěvnost podle poboček:
Pobočka Karlovy Vary

13 173 osob

388 920 Kč

historii Karlovarského kraje určený žákům základních a středních škol s názvem O pohár Královské mincovny. Sou-

Královská mincovna Jáchymov

9 496 osob

350 277 Kč

těž si úspěšně svojí náročností a netradiční formou zvyšuje svoji pečeť kvality a stále více se dostává do povědomí

Pobočka Nejdek

2 511 osob

33 050 Kč

škol v kraji. Soutěže se v roce 2011 aktivně zúčastnilo celkem 58 dětí z celkem 15 škol v kraji.

Pobočka Žlutice

1 802 osob

26 800 Kč

Pobočka Horní Blatná

1 576 osob

20 900 Kč

vč. 3K karet

Mincovna Jáchymov dosáhla meziroční nárůstu osob 6% a Karlovy Vary 83%. To bylo zejm. díky vysoké návštěvnosti výstavy Hry a klamy (7 660 osob). Jelikož bylo v Karlových Varech zvýšeno vstupné z 30 na 60 Kč, byl meziroční nárůst tržeb 300 %, v Jáchymově byl optimálních 13 %. Podíl na celkovém objemu tržeb poprvé vykazovaly
obě největší pobočky srovnatelné výsledky Karlovy Vary 49% a Jáchymov 43%. Z tohoto pohledu vytvářejí ostatní
pobočky Nejdek, Horní Blatná a Žlutice jen velmi malou příjmovou část rozpočtu. Přesto je nutno konstatovat, že
žádná z nich neměla ve srovnání s předešlým rokem sestupný vývoj návštěvnosti.

Badatelská knihovna
Muzejní knihovna s více jak 20 000 svazky poskytuje široké možnosti studia dějin a života Karlovarska.
Knihovna nabízí témata regionální, archeologická, vědecko-výzkumná, národopisná, numismatická, nabízí rovněž
studium historicko-stavebních památek Karlovarska. Karlovarskými knižními specifiky jsou průvodce, adresáře,
tištěné kroniky a seznamy lázeňských hostů tzv. Kurlisty. Jsou zde též vzácné spisy vlastivědné a balneologické
místních historiografů a lékařů. Mimo regionální literaturu nabízí knihovna i rozsáhlý fond knih o dějinách, umění
a lázeňství.
V průběhu roku bylo zaznamenáno celkem 78 badatelských návštěv. Prostřednictvím internetových dotazů se uspokojilo 54 tazatelů. K odborným pracovníkům byla směřována řada dotazů, o jejichž počtu však nebyla
vedena žádná statistika. Kmenovým pracovníkům muzea bylo k badatelským účelům zapůjčeno 239 knih. V roce
2011 bylo v přírůstkové knize katalogizováno celkem 185 nových položek. Knihy byly nakoupeny za 7 795 Kč,
periodika za 13 582 Kč, vazba periodik a časopisů byla provedena za 28 914 Kč. Nákup nových knih byl oproti roku
2010 nižší, neboť knihovnice byla delší dobu v pracovní neschopnosti.
Úspěšně se v roce 2011 mohlo pokračovat v digitalizaci cenných rukopisů a v digitalizaci Kurlistů, díky získanému grantu z ministerstva kultury VISK 6 a 7 proběhla již V. etapa digitalizace. Všechny dosud digitalizované tituly vzácných knih jsou popsány s náhledy na webových stránkách muzea. K badatelským účelům jsou data uložena
na centrálním serveru a badatelé si je mohou prohlédnout po jednotlivých stránkách přímo v badatelské knihovně.
Knihovnice Yvetta Viktoříková je aktivní členkou výboru komise knihovníků při AMG.
Badatelská knihovna se nachází v administrativní budově muzea v ulici Pod Jelením skokem 30, v Karlových
Varech.

Vincenz Morstadt, Karlovy Vary
kolorovaná mědirytina, kolem 1840
stálá expozice muzea Karlovy Vary
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Webové stránky
Design webových stránek muzea www.kvmuz.cz vznikl před dvěmi lety, jejich autorem je Studio F13 Karlovy
Vary, které soustavně vykonává potřebný servis. V průběhu roku se systematicky naplňovaly jednotlivé záložky
webu. Jednalo se především o programovou a prezentační část webu. Nejnavštěvovanější se ukázala být programová rubrika, v níž se plynule podle termínu konání přesouvají akce do záložek připravujeme – probíhající – minu-

PERSONÁLIE

lé.
V části prezentační jsou záložky, které se jednou měsíčně doplňují, jedná se o sekce: věda a výzkum – zají-

Muzeum má trvale dva odborné pracovníky pod plánovaný stav – výtvarníka a historika. Zejména absence

mavosti a tipy na výlet – exponát měsíce – restaurujeme. Další strukturu webu tvoří konstantní data, aktualizaci

historika rozsáhlého sbírkového fondu porcelánu je dlouhodobě neudržitelná vzhledem k významu této sbírky.

dle potřeby provádí grafické studio. Tyto fixní texty informující o pobočkách, knihovně, o historii muzejních objek-

Neobsazená místa jsou z důvodu omezeného objemu mzdových prostředků.

tů, o obsahu stálých expozic, o kontaktech. Neměnné texty jsou i v anglické a německé mutaci.
Muzejní stránky mají link k portálu www.cestakesvobode.eu, na který mohou čtenáři přidávat za redakční-

Seznam zaměstnanců v roce 2011

ho dohledu muzea nové články a fotografie. Návštěvnost těchto stránek není nijak uspokojivá. V roce 2012 bude

Administrativní budova Karlovy Vary

třeba vynaložit větší úsilí k životaschopnosti tohoto bezesporu originálního portálu, vzniklého za podpory evrop-

Ing. Lenka Zubačová

ředitelka příspěvkové organizace

ských financí.

Ing. Romana Borusíková

kulturně-výchovný pracovník

Lucie Ridošková

dokumentátor (zástup za mateřskou dovolenou)

Bc. Pavla Perglová

dokumentátor (nástup na mateřskou dovolenou od 21. 7. 2009)

Eva Smíšková

rozpočtář, finanční a mzdová účetní

PhDr. Stanislav Burachovič

kurátor histtorických sbírkových a mobiliárních fondů

Mgr. Lukáš Svoboda

kurátor historických sbírkových a mobiliárních fondů

Rok po založení muzejního facebooku je zřejmý nárůst návštěvníků, průměrně se vrací na stránky 57 %
návštěvníků. Facebook má link z webových stránek muzea.

Facebook fanoušci
Web počet osob za rok

r. 2010

r. 2011

201

317

16 202

26 626

44

73

Mgr. Jan Nedvěd

kurátor historických sbírkových a mobiliárních fondů

Mgr. Kristýna Matějů, PhD.

kurátor přírodov. sbírkových a mobiliárních fondů (nástup na MD od 22. 3. 2010)

Mgr. Jiří Klsák

archeolog (zkrácený pracovní úvazek)

Bc. Jan Tajer

archeolog

hodlalo muzeum prezentovat své sbírkové předměty ve 3D metodou konvertorového snímání. Tento záměr byl

Yvetta Viktoříková

knihovník

o rok posunut. Realizace bude uskutečněna teprve podle vývoje hospodaření a ekonomické bilance ve

Ing. Zuzana Zoulová

provozně-technický pracovník – vedoucí provozního úseku

2. pololetí roku 2012. V této souvislosti je třeba konstatovat, že dokonalá příprava tohoto záměru je časově velmi

Mgr. Jana Plechatá

pracovník vztahů k veřejnosti (1. 2.–9. 5. 2011)

náročná.

Ivo Hodík

výstavář, údržbář

Ivona Kažová

uklízečka

Mgr. Jiří Klsák

domovník

Web průměr osob za den

V roce 2011 se plánovalo rozšířit webové stránky o virtuální prohlídku největších stálých expozic, taktéž

Pobočka Muzeum Nová Louka, Karlovy Vary
Dagmar Bártová

pokladník

Martin Smíšek

pokladník, dokumentátor

Zuzana Smílková

průvodce

Hana Havlíčková

zřízenec v kulturním zařízení (do 21. 3. 2011 – odchod do starobního důchodu)

Lenka Klausová

zřízenec v kulturním zařízení (4. 5.–31. 10. 2011)

Lenka Vondráková

uklízečka

Dagmar Bártová

domovník

Pobočka Královská mincovna Jáchymov
Milada Palánová

správce památkového objektu

Věra Tomková

průvodce (prac. poměr ukončen 28. 9. 201,1odchod do starobního důchodu)

Libuše Bajcurová

zřízenec v kulturním zařízení ( nově průvodce od 1. 9. 2011)

Hana Ridošková

zřízenec v kulturním zařízení (24. 8.–31. 12. 2011)

Vlastimil Tichý

uklízeč (1. 6.–30. 11. 2011)

Kostra kávové porcelánové soupravy
porcelánka Chodov, kolem 1845
stálá expozice muzea Karlovy Vary
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Pobočka Muzeum Žlutice
Kamila Neckářová

průvodce (sezonní zaměstnanec)

Kamila Neckářová

uklízečka (sezonní zaměstnanec)

Pobočka Muzeum Nejdek
Marta Dvořáčková

průvodce

Pobočka Muzeum Horní Blatná
Christa Schneiderová

pokladník, zřízenec v kulturním zařízení (prac.poměr do 31.10. 2011)

Georg Opitz, Lázeňská společnost u Nového pramene
kolorovaná mědirytina, kolem 1814
stálá expozice muzea Karlovy Vary
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HOSPODAŘENÍ
Muzeum v roce 2011 hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem ve výši 11 510 tis. Kč, které schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. ZK/286/12/10. Tento plánovaný rozpočet byl krytý příspěvkem na provoz poskytnutým
zřizovatelem ve výši 10 100 tis. Kč, dotacemi na kulturně-výchovnou činnost od Města Karlovy Vary, Jáchymova
a Nejdku v celkové výši 90 tis. Kč, dotacemi MK ČR z programu VISK 6 a 7 ve výši 70 tis. Kč (digitalizace knih)
a z programu ISO ve výši 28 tis. Kč (restaurování sbírek). Zbylá část rozpočtu byla kryta z plánovaných výnosů
muzea. Příspěvek na provoz představoval 88 % plánovaných nákladů, z toho byly 66% náklady na mzdy a zákonné
sociální pojištění.
Hospodaření bylo finančně náročné především z důvodu nutnosti předfinancování grantu Cíl 3 na výstavní
projekt „100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji“ ve výši 412 tis. Kč. Muzeu se i přesto zvýšením svých
výnosů a efektivním čerpáním nákladů podařilo dosáhnout zlepšený hospodářský výsledek ve výši 531 174,46 Kč.
Příspěvek na provoz byl v průběhu roku navýšen o:
150 000 Kč usn. RK č. 811/08/11 na zajištění záchranných archeologických výzkumů (ZAV)

Schválený rozpočet a rozpočtové změny v roce 2011
Ukazatel

Schválený

Upravený

%

Náklady

11 510 000

11 660 000

101,30

395 000

395 000

100,00

1 430 000

1 430 000

100,00

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží

40 000

40 000

100,00

167 000

167 000

100,00

Cestovné

30 000

30 000

100,00

Náklady na reprezentaci

15 000

15 000

100,00

Ostatní služby

1 152 000

1 302 000

113,02

Mzdové náklady

5 000 000

5 000 000

100,00

v tom mzdy zaměstnanců

4 970 000

4 970 000

100,00

Opravy a údržba

OON

30 000

30 000

100,00

1 684 000

1 684 000

100,00

Zákonné sociální náklady

50 000

50 000

100,00

Jiné sociální náklady

20 000

20 000

100,00

Zákonné sociální pojištění

Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní finanční náklady
Výnosy

200 000

100,00

1 317 000

100,00

10 000

10 000

100,00

11 510 000

11 660 000

101,30

Výnosy z prodeje služeb

500 000

500 000

100,00

Výnosy z pronájmu

254 000

254 000

100,00

60 000

60 000

100,00

107 000

107 000

100,00

1 000

1 000

100,00

10 100 000

10 250 000

101,49

- z toho ZAV		

150 000

Výnosy z prodaného zboží
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Příspěvek zřizovatele na provoz

42

200 000
1 317 000

Investiční akce

Příspěvek na provoz ostatní

188 000

188 000

100,00

opěrná zeď v Královské mincovně v Jáchymově

Dotace grant Cíl 3 projekt 1989

300 000

300 000

100,00

stav před a po rekonstrukci

Výsledek hospodaření		

0

0
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Čerpání rozpočtu v roce 2011

Vybrané ukazatele za rok 2011

Ukazatel

Upravený rozpočet

Čerpání k 31. 12. 2011

Náklady

11 660 000
395 000
1 430 000
40 000

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci

Náklady

%

skutečnost v r. 2010

11 470 304

98,37

12 076 864

429 217

108,66

440 670

1 330 207

93,02

1487 162

92 895

232,24

40 699

167 000

224 600

134,49

204 218

30 000

17 959

59,86

31 682

Archeologická činnost (čerpání dotace na ZAV)

64 tis. Kč

Kulturně-výchovná činnost

97 tis. Kč

Pořízení drobného hmotného majetku

78 tis. Kč

Oprava – havárie vodovodní stupačky Nová Louka

24 tis. Kč

Oprava služebních vozidel

36 tis. Kč

Výstavní činnost (bez projektu 100 let archeologie)

15 000

16 939

112,93

12 870

Ostatní služby

1 302 000

1 159 186

89,03

1 635 234

(přednášky, muzejní noc, koncerty, konference)

Mzdové náklady

5 000 000

4 890 151

97,80

4 946 846

Projekt Cíl 3 výstava „100 let terénní archeologie“

v tom mzdy zaměstnanců

4 970 000

4 818 445

96,95

4 920 586

(předfinancováno vlastními zdroji z rozpočtu muzea)

30 000

71 706

239,02

26 260

OON
Zákonné sociální pojištění

137 tis. Kč

Oprava – havárie krovu mincovna Jáchymov

150 tis. Kč

412 tis. Kč

Náklady na ochranu majetku (EZS, EPS, HP)

144 tis. Kč

1 684 000

1 645 729

97,73

1 676 408

Zákonné sociální náklady

50 000

48 184

96,37

98 636

Výnosy

Jiné sociální náklady

20 000

23 585

117,93

11 709

Vstupné celkem na všech pobočkách

820 tis. Kč

Jiné pokuty a penále

0

2 078 		

95

– z toho výstavy konané v Nejdku a v K. Varech

326 tis. Kč

Archeologické dozory

127 tis. Kč

Manka a škody
Jiné ostatní náklady

0

5 163 		

941

200 000

190 319

95,16

194 067

1 317 000

1 385 816

105,23

1 288 614

10 000

8 275

82,75

7 013

11 660 000

12 001 476

102,93

12 143 905

Výnosy z prodeje služeb

500 000

848 012

169,60

580 544

Výnosy z pronájmu

254 000

286 130

112,65

274 370

60 000

124 391

207,32

83 722

28 		

197

Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní finanční náklady
Výnosy

Výnosy z prodaného zboží
Změna stavu zásob

0

Jiné pokuty a penále 		
Ostatní výnosy z činnosti

2 078 		
230 002

214,96

305 696

1 000

8 184

818,40

306

10 250 000

10 159 600

99,12

10 400 000

- z toho čerpání ZAV		

59 600

Příspěvek zřizovatele na provoz
Příspěvek na provoz ostatní

188 000

187 651

99,81

499 070

Dotace grant Cíl 3 projekt 1989

300 000

155 400

51,80

0

531 171		

67 041

Výsledek hospodaření

0

72 tis. Kč

Získané dotace a granty neinvestiční

532 tis. Kč

Dokončení investiční akce
slavnostní kolaudace

0

107 000

Úroky

Pojistné plnění – havárie mincovna a Nová louka

Komentář k některým položkám:
Prodané zboží – vykazované vyšší náklady jsou kompenzovány vyššími tržbami za prodej tohoto zboží.
Opravy a údržba – vyšší čerpání je z důvodů neplánovaných nákladů na havárie krovu v Královské mincovně
Jáchymov, havárie vodovodní stupačky v muzeu Nová louka, Karlovy Vary a naléhavá potřeba oprav zastaralého
vozového parku. Zvýšené náklady byly kompenzovány úsporou v ostatních nákladových položkách.
Ostatní služby – nižší náklady z důvodu nevyčerpání účelového příspěvku od zřizovatele na záchranný
archeologický výzkum. Nevyčerpaný příspěvek ve výši 90,6 tis. Kč byl zaúčtován na rozvahový účet a bude použit
v roce 2012.
Odpisy hmotného majetku – vyšší náklady z důvodu většího objemu technického zhodnocení objektu Královské mincovny (rekonstrukce opěrné zdi) k původně plánovaným odpisům. Navýšení je kompenzováno úsporou
v nákladech a pokrytím z vyšších příjmů.
Ostatní výnosy z činnosti – v plánovaném rozpočtu byl zohledněný předpokládaný příjem financí z grantu
Cíl 3 z projektu „1989 – Cesta ke svobodě“ ve výši 300 tis. Kč. Skutečný příjem z grantu činil 284 tis. Kč a byl rozdělen na rozvahový účet 385-příjmy příštích období ve výši 168,6 tis. Kč a na výsledkový účet-672 ve výši 155,4 tis. Kč.

44

45

Získané příspěvky, dotace a granty v roce 2011/2010
Poskytovatel

Druh

Finanční fondy muzea:
r. 2011

Název

r. 2010

Ministerstvo kultury ČR

Neinvestice

Program ISO restaurování sbírek

28 000

0

Ministerstvo kultury ČR

Neinvestice

VISK 6 – digitalizace rukopisů

20 000

49 000

		
Fond odměn:
Počáteční stav k 1. 1. 2011

Ministerstvo kultury ČR

Neinvestice

VISK 7 – digitalizace Kurlistů

50 000

106 000

Tvorba:

Karlovarský kraj

Neinvestice

Záchranný archeolog. výzkum

60 000

110 000

Přerozdělení ZHV za rok 2010

Karlovarský kraj

Neinvestice

Záchranný archeolog. výzkum

0

129 000

Použití:

		
Město Karlovy Vary

Neinvestice

Muzejní noc

20 000

20 000

Neinvestice

Přednáškový cyklus

15 000

15 000

Fond kulturních a sociálních potřeb:

Město Karlovy Vary

Neinvestice

Věd. konference Hippokrates

0

15 000

Počáteční stav k 1. 1. 2011

Město Jáchymov

Neinvestice

Kulturně-výchovná činnost

35 000

35 000

Tvorba:

Město Nejdek

Neinvestice

Kulturně-výchovná činnost

20 000

20 000

Zákonný příděl (1 % z objemu mzdových prostředků)

Neinvestice

výstava 1989-Cesta ke svobodě

Neinvestiční dotace celkem

73
14
0

Konečný stav k 31. 12. 2011

/převod nevyč. dotace z r. 2009/

Město Karlovy Vary

Cíl 3

tis. Kč

284 000

0

532 000

499 000

0

324 000

87

147
48

Použití:
Příspěvek na stravování zaměstnanců

59

Rekreace a dětské tábory
Karlovarský kraj

Investice

depozitář plastik

Karlovarský kraj

Investice

rekonstrukce opěrné zdi

Karlovarský kraj

Investice

podíl IF v rámci rozdělení muzeí

Investiční dotace celkem

5 132 897

0

0

541 000

5 132 897

865 000

0

Dary při životním a pracovním výročí

15

Použití celkem

74

Konečný stav k 31. 12. 2011

121

Fond rezervní:

Investiční akce v roce 2011

Počáteční stav k 1. 1. 2011

Rekonstrukce opěrné zdi – Královská mincovna Jáchymov 5 132 896,80 Kč

Hospodaření s investičním majetkem muzea v roce 2011
Nemovitý majetek

116

Tvorba:
Přerozdělení ZHV za rok 2010

54

Snížení poč. stavu z důvodu nového vypořádání zůstatku
fondu v rámci rozdělení KMKK

Muzeum Karlovy Vary spravuje a provozuje 9 objektů, ve kterých jsou umístěny výstavní sály, stálé expozice,
depozitáře a ředitelství.
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Použití:
Převod do investičního fondu

50

Konečný stav k 31. 12. 2011

76

Na základě Zřizovací listiny má muzeum ve vlastní správě 6 objektů:
Administrativní budova – Pod Jelením skokem 30, Karlovy Vary

Fond investic:

Depozitární budova – Pod Jelením skokem 32, Karlovy Vary

Počáteční stav k 1. 1. 2011

Stálá expozice a výstavní sály, depozitář – muzeum Nová louka 23, Karlovy Vary

Tvorba:

Stálá expozice, depozitář – Královská mincovna, nám. Republiky 37, Jáchymov

Dotace zřizovatele na rekonstrukci opěrné zdi

5 133

Depozitární budova – Teplička 37

Tvorba majetku ve výši odpisů

1 386

Depozitární budova – Černava 78

Převod z rezervního fondu

426

50

Tvorba celkem
Na základě usnesení zastupitelstva KÚ KK č. ZK 275/09/11 byl v prosinci 2011 objekt Černava bezúplatně
předán obci Černava.

6 569

Použití:
Rekonstrukce opěrné zdi – Královská mincovna

5 133

Odvod odpisů zřizovateli

1 295

Objekty, kde je muzeum v nájmu měst a obcí:

Vrácení zůstatku IF v rámci přerozdělení KMKK

Stálá expozice a výstavní sály – muzeum Nejdek, nám. Karla IV. 238

Použití celkem:

Stálá expozice – muzeum Žlutice, Velké náměstí 1

Konečný stav k 31. 12. 2011

468
6 896
98

Stálá expozice – muzeum Horní Blatná, Bezručova 127
V roce 2011 bylo na nemovitém majetku provedeno technické zhodnocení:
rekonstrukce opěrné zdi v Královské mincovně Jáchymov. Stavební práce v objemu 5 133 tis. Kč prováděla stavební
firma RESA – sanace a rekonstrukce, spol. s r. o. Ostrava IČ 25837982, která zvítězila ve výběrovém řízení.
Dlouhodobý hmotný majetek
V roce 2011 muzeum nepořídilo žádný nový dlouhodobý investiční majetek.
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Podobizna rodiny Kokořovců z Kokořova
olej na dřevě, nesignováno, 1570
150 x 190 cm, foto Jan Borecký
stálá expozice muzeum Žlutice

Červené křížky u sepjatých rukou symbolizují
nežijícího člena rodiny, každý člen rodiny má v dolní
části vyobrazen svůj erb.
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53

54

55

Podobizna horního kontrolora L. Hyvera z Jáchymova
1748, 70 x 85 cm, nesignováno
stálá expozice muzea v Jáchymově

57

KONTROLNÍ ČINNOST
Muzeum Karlovy Vary aplikuje příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004
Sb. ve vlastní směrnici k finanční kontrole.

PODĚKOVÁNÍ
Uplynulou práci v muzeu bych hodnotila jako dobře fungující hodinový strojek. Tímto příměrem chci poděkovat všem pracovníkům muzea, kteří v onom pomyslném soukolí měli každý svoji neopominutelnou roli. Jedině

V roce 2011 Muzeum Karlovy Vary evidovalo penále finančního úřadu za pozdní odvod daně ze závislé
činnosti. Jednalo se o vyrovnání přeplatku na dani zaměstnankyně, která neoprávněně nárokovala odpočet na
zaměstnance v roce 2010. Po zjištění tohoto přeplatku bylo provedeno dopočítání daně a proveden její dodatečný odvod na účet finančního úřadu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o chybu ze strany zaměstnankyně, byla tato
daň včetně penále evidována jako pohledávka vůči této zaměstnankyni. Pohledávka byla do poloviny roku 2011
uhrazena.

tak mohlo naše muzeum v roce 2011 perfektně fungovat a docílit vynikajících výsledků. Velmi pozorně vnímám
zlepšující se pracovní nasazení všech zaměstnanců a vnímám společnou snahu posunout věci v muzeu kupředu.
Další mé poděkování patří všem níže uvedeným za jejich ochotu podpořit kulturu ať finančně či mediálně
a dále také děkuji těm, kdož nám pomohli v odborné práci. Děkuji tedy:
Ministerstvu kultury České republiky, Karlovarskému kraji, městu Karlovy Vary, městu Jáchymov, městu
Nejdek, Mladé Frontě redakci Karlovy Vary, Klubu přátel Karlových Varů, redakci Karlovarských novin, Českému
rozhlasu Plzeň – studiu v Karlových Varech, Pavlovi Šebestovi a Filipu Prekopovi, studiu PROTEBE live, studiu F13

K 31. 12. 2011 vykazuje muzeum pohledávky v celkové výši 17 245,40 Kč, z toho nezaplacené pohledávky

a firmě Mustang Computer, taktéž děkuji restaurátorům Heleně Kastlové a Václavu Potůčkovi. Zvláštní poděkování

po dni splatnosti:

patří Jarmile Kristofori, Petru Vorlovi a manželům Jiráskovým.
V závěru děkuji za přízeň všem našim návštěvníkům, kterým budeme i v roce 2012 připravovat skvělé

Firma RESA Ostrava – přefakturace nákladů za EE a vody

3 506,40 Kč

Firma RWE – archeologický dozor

6 750,- Kč

Firma Baustav – archeologický dozor

6 300,- Kč

Firma Kanzelsberger – prodej publikací

kulturní zážitky.

Ing. Lenka Zubačová, ředitelka muzea

480,- Kč

V roce 2011 muzeum neevidovalo žádnou nedobytnou pohledávku.
V průběhu roku 2011 bylo zřizovatelem vydáno celkem pět rozpočtových změn v celkovém finančním objemu
353 tis. Kč, z toho:
Přijetí neinvestiční dotace z MK ČR na projekt VISK 6 (digitalizace)

20 tis. Kč

Přijetí neinvestiční dotace z MK ČR na projekt VISK 7 (digitalizace)

50 tis. Kč

Navýšení provozního příspěvku od zřizovatele na archeologický výzkum

150 tis. Kč

Investiční příspěvek od zřizovatele na dofinancování investiční akce
rekonstrukce opěrné zdi v Královské mincovně Jáchymov

133 tis. Kč

Muzeum Karlovy Vary v roce 2011 řešilo škodu na majetku ve výši 101 356 Kč. Jednalo se o havárii krovu
v objektu Královské mincovny Jáchymov ve výši 77 488 Kč a havárii vodovodní stupačky v objektu muzea Nová
louka, Karlovy Vary ve výši 23 868 Kč. Z pojistného plnění byly pokryty náklady v částce 71 536 Kč.
V roce 2011 nebyla v muzeu provedena žádna externí kontrola.

Podobizna rodiny Hesslerů
významní těžaři cínu z Horní Blatné
pol. 18. stol., 17 x 83 cm, nesignováno
stálá expozice muzea v Horní Blatné
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VÝHLED
Pro rok 2012 ze strategického plánu rozvoje muzea vyplývají tyto priority:
1 | výstavní projekt v rámci projektu Cíl 3 „Umění lovu“ vč. vydání doprovodné publikace
2 | vydání reedice publikace z roku 1993 „J. W. Goethe a Karlovarsko“ v české a německé mutaci
3 | v rámci edukační činnosti zpracovat a vydat 2. díl pracovních listů pro stálou expozici v Karlových Varech
4 | posílit edukační činnost muzea, poskytované školám všech stupňů v rámci Karlovarského kraje
5 | restaurování 9 sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Karlovy Vary
6 | dokončení softwaru Evidence sbírek, II. etapa
7 | rozšířit webové stránky o virtuální prohlídky stálých expozic
8 | realizace investiční akce – Rekonstrukce depozitární budovy v Tepličce
9 | aktivní účast v projektu Archaeomontan s cílem realizovat expozici hornictví v Královské mincovně v r. 2013
10 | aktivní účast v projektu Montanregion Krušnohoří s cílem vyhlásit Královskou mincovnu v Jáchymově
		 Národní kulturní památkou

Výstava Klauni, čerti a Kašpaři
loutky ze soukromé sbírky manželů Jiráskových
foto Oto Palán
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