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ÚVOD

Slovo ředitele
Úkoly roku 2013 vycházely ze strategie rozvoje muzea na období 2010 až 2015 a z konkrétního plánu činnosti 

na rok 2013. Přesto v průběhu roku vznikaly nové neméně důležité úkoly. V uplynulém roce se také uskutečnila celá 

řada vydařených muzejních výstav, přednášek a jiných akcí, jimiž jsme se veřejnosti zviditelnili. Ráda bych však uved-

la pouze čtyři aktivity, které byly vedeny kolektivní snahou vytvořit v muzeu něco nového, něco perspektivního, něco 

smysluplného. Tyto počiny navzdory jiným úspěchům považuji z hlediska času a významu za nejdůležitější, byly jimi:

 > zpracování ideového záměru a libreta nové expozice v Karlových Varech, 

výběr architekta a zpracování 1. fáze architektonicko-výtvarného projektu této expozice;

 > aktivní účast v mezinárodním projektu ArchaeoMontan fi nancovaného z evropské dotace, 

v rámci tohoto projektu zhotovení nového exponátu do stálé expozice v Královské mincovně v Jáchymově;

 > získání evropské dotace pro projekt Učíme se v muzeu, 

zahájení jeho přípravné fáze s termínem realizace v roce 2014;

 > realizace dílčích stavebních úprav v depozitární budově v Tepličce.

Dosažený hospodářský výsledek ve výši 398 tis. Kč je velmi uspokojivý zvláště pak, vezmeme-li v úvahu, že dotace 

na provoz muzea byla meziročně nižší o 0,5 % a srovnáním let 2010 až 2013 byla dotace nižší o 4 %. Podařilo se nám 

příjmovou část rozpočtu udržet ve vynikajících číslech, což nebyly pouze příjmy ze vstupného, ale i příjmy získané 

z dalších aktivit muzea. Výsledek se také zlepšil díky vyúčtované dotaci Cíl 3 výstavy Umění lovu, který jsme předešlý 

rok předfi nancovali z vlastních provozních prostředků. 

Základní informace o muzeu
Muzeum Karlovy Vary spravuje pět poboček – v Karlových Varech, v Jáchymově, v Nejdku, v Horní Blatné a ve 

Žluticích, v každé z nich se nachází stálá muzejní expozice. V Karlových Varech a v Nejdku jsou navíc sály pro pořádá-

ní krátkodobých výstav. V Jáchymově je reprezentativní přednáškový sál a dvě nádvoří, kde lze pořádat konference 

či kulturně-vzdělávací pořady. Pobočky muzea v Karlových Varech a Jáchymově jsou našimi objekty. Ostatní budovy 

jsou ve vlastnictví měst a muzeum je zde v nájmu. V naší správě je ještě depozitární budova v Tepličce a v Karlových 

Varech, kde se současně nachází i administrativní budova.

Městský úřad v Horní Blatné projevil zájem o převedení muzea pod jejich správu. Na základě usnesení ZM ze dne 

5. 8. 2013 požádal starosta města našeho zřizovatele o delimitaci. Zřizovatelem nebylo zatím k věci zaujato žádné 

závazné stanovisko, kterým bychom se měli v příštím období řídit.

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.

 > standard fyzické dostupnosti – žádný z objektů užívaných muzeem neposkytuje bezbariérovou dostupnost oso-

bám s omezenou pohyblivostí. V tomto ohledu muzeum stále nesplňuje standart fyzické dostupnosti.

Avšak v rámci projektových prací na nové expozici v Karlových Varech je třeba konstatovat, že tento projekt za-

hrnuje mj. i výstavbu bezbariérového přístupu do muzea.

 > standard časové dostupnosti – otvírací doba a přístupnost je přiměřená povaze a umístění poboček muzea, je 

zveřejněna na muzejním webu.

Detail kuboexpresivní malby na váze, Pp 2594, 

Adolf Hegenbarth, 1928, porcelánka Březová, 

foto Bořivoj Hořínek
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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 květen–září středa–pátek   13–16     

    sobota–neděle   10–16

Žlutice květen–září středa–neděle 9–12 13–17

Badatelská knihovna celoročně pondělí  9–12 13–18

Pod Jelením skokem 30  středa 9–12 13–16

Karlovy Vary   po tel. domluvě i jinak 

 

V pobočce Karlovy Vary se v době konání mezinárodního filmového festivalu upravuje otvírací doba na sedm 

dní v týdnu a bez polední pauzy. Tato úprava se v době velké kumulace lidí ve městě ukázala být vůči návštěvníkům 

festivalu vstřícným krokem.

 > standard ekonomické dostupnosti – v roce 2013 muzeum nezvyšovalo cenu vstupného v žádné ze svých poboček. 

Ceny vstupenek jsou do stálých expozic, na výstavy, přednášky či jiné kulturní a výukové programy dostupné všem 

sociálním vrstvám.

Karlovy Vary stálá expozice základní / snížené / rodinné 60 / 30 / 120 Kč

 výstava základní / snížené  40–60 / 20–30 Kč

 přednášky základní  30 Kč

Jáchymov stálá expozice základní / snížené / rodinné 60 / 30 / 120 Kč

 koncerty základní  60–90 Kč

 divadlo základní  60 Kč

 akce nádvoří základní  60 Kč

 přednášky základní  30 Kč

Nejdek 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

 přednášky základní  30 Kč

Existuje také tzv. kombinovaná vstupenka za 100 Kč na osobu, která výhodně poskytuje návštěvu do všech po-

boček do jednoho měsíce od zakoupení. Avšak zřejmě s ohledem na vzdálenosti mezi jednotlivými pobočkami není 

tento bonus návštěvníky téměř vůbec využíván.

Volný vstup do muzea 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 a také držitelé čestných vstupenek, vydaných ředitelkou 

muzea ke konkrétním příležitostem či VIP osobám.

V průběhu roku probíhá řada akcí, při nichž je vstup do muzea zdarma. Je třeba konstatovat, že po mnoha letech 

došlo k poklesu neplatících návštěvníků. Tuto kategorii návštěvníků jsme si jasně vymezili a to zejm. s ohledem na 

fakt, že dlouhodobě držíme ceny vstupenek na velmi nízké úrovni. V roce 2013 navštívilo muzeum 1 792 neplatících 

osob, což z celkového počtu návštěvníků představuje pouhých 9 % a meziroční úbytek představuje 577 osob.

Váza s víkem, Pp 2594, 

Adolf Hegenbarth, 1928, 

porcelánka Březová, v. 305 mm,

foto Bořivoj Hořínek
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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 – produkce karlovarských puškařů a brusičů vřídlovce; o sbír-

ky k vývoji lázeňství; o sbírky umění – regionální grafi ky, plastiky, obrazy, staré tisky; muzeum také pečuje o sbírky 

archeologické a přírodovědné. V roce 2013 byla zřízena nová podsbírka již existujícího fondu Karlovarensia. Do této 

podskupiny s názvem „sport“ budou řazeny získané sportovní artefakty mající vazbu ke Karlovým Varům (např. 

golfové hole a míčky). 

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“. Celá sbírka k 31. 12. 2013 čítá 47 625 položek.

Akvizice / nákupy / dary
V roce 2013 muzeum získalo do svých sbírek celkem 44 přírůstků, nákupy se uskutečnily v hodnotě 8 581 Kč, der-

moplastické preparáty zoologických nálezů byly v hodnotě 7 910 Kč, ostatní akvizice byla ve formě darů. 

Nové přírůstky do sbírek karlovarského muzea v roce 2013 byly:

Přír. číslo název sbírkového předmětu kusů způsob nabytí fond

 1/2013 lázeňský pohárek „Karlovy Vary“ 1 nákup Pp

 2/2013 lázeňský pohárek „Brusel“ 1 nákup Pp

 3/2013 replika Jáchymovského šlikovského tolaru 1 dar N

 4/2013 replika Kutnohorského tolaru Maxmiliána II. 1 dar N

 5/2013 replika Pražského tolaru Rudolfa II. 1 dar N

 6/2013 replika Opavského tolaru Karla z Liechtensteina 1 dar N 

 7/2013 vyšívané dečky s krajkami 3 dar Tk

 8/2013 dečka s ažurovou výšivkou 1 dar Tk

 9/2013 ubrus háčkovaný 1 dar Tk

10/2013 cínový talíř, rytina rozhledny Krásno 1 dar Kc

11/2013 miniatura krásenské rozhledny, cín, kolem r. 1990 1 dar Kc

12/2013 pohár cínový, Prague 2004 1 dar Kc

13/2013 holba cínová, erb Horní Slavkov 1 dar Kc

14/2013 holba cínová, Sokolovská uhelná 1 dar Kc

15/2013 holba cínová, ministerstvo obrany 1 dar Kc

16/2013 holba cínová, kostel sv. Jiří Horní Slavkov 1 dar Kc

17/2013 holba cínová, Sokolovská uhelná (sv. Barbora) 1 dar Kc

18/2013 holba cínová, kostel sv. Jiří Horní Slavkov 1 dar Kc

19/2013 psí známka cínová, 1930 1 dar Kc

20/2013 torzo cínové mísy, cca 17. století 1 dar Kc

21/2013 prototyp cínové plakety, relikviář 1 dar Kc

22/2013 pohárek lázeňský, reklamní, SPŠK KV 1 nákup Pp

23/2013 lázeňský pohárek s nápisem Karlovy Vary1932 1 dar Pp

24/2013 plechovka na oplatky, Karlovy Vary, 1910 1 nákup NmK

25/2013 plechovka na oplatky, Karlovy Vary, 50. léta 1 nákup NmK

26/2013 hoboj, výrobek Strobach Carlsbaad 1 dar H

27/2013 replika Olomouckého tolaru moravských stavů 1 dar N

28/2013 replika Kroměřížského tolaru biskupa Liechtensteina 1 dar N

Plechovka na lázeňské oplatky, 

50. léta 20. stol., Karlovy Vary, 

přírůstek 25/2013

Secesní plechovka na lázeňské oplatky, 

1910, Karlovy Vary, 

přírůstek 24/2013
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29/2013 dermoplastický preparát vydry říční 1 nález Bv

30/2013 dermoplastický preparát brhlíka lesního 1 nález Bv

31/2013 terciérní ryba 1 vícenález Gc

32/2013 golfový míček, asi Dunlop, Anglie 1915–25 1 nákup NmKs

33/2013 golfový míček, SPARCO, Anglie 1915–25 1 nákup NmKs

34/2013 golfový míček, GALIRUB, Anglie 1915–25 1 nákup NmKs

35/2013 golfový míček, SPITFIRE, Anglie 1915–25  1 nákup NmKs

36/2013 golfový míček, asi Dunlop, Anglie 1915–25 1 nákup NmKs

37/2013 golfový míček, KRO FLITE, Anglie 1915–25 1 nákup NmKs

38/2013 golfový míček, Slazenger, 60. léta 20. století 1 nákup NmKs

39/2013 golfový míček, APOLLO, 70. léta 20. století 1 nákup NmKs

40/2013 golfový míček, PRO AM, 70. léta 20. století 1 nákup NmKs

41/2013 golfový míček, pga, 70. léta 20. století 1 nákup NmKs

42/2013 golfová hůl, Jigger-Auchterlonie, 1910–15 1 nákup NmKs

43/2013 oděvy členek karlovarského pěveckého sboru 1966–90 6 dar Tk

44/2013 geologická sbírka RNDr. Jana Hlouška 1 dar Ga

Rozbor akvizice podle způsobu nabytí:

16 ks  koupě od soukromé osoby, ve starožitnictví nebo v aukci

25 ks  dar  od soukromé osoby

 2 ks nález terénní sběr

 1 ks  vícenález

Rozbor akvizice podle zařazení do sbírkového fondu:

12 ks Kc sbírka Kovy, cín 

 4 ks Tk sbírka Textil

11 ks NmKs  sbírka Národopis, Karlovarensia – sport

 6 ks  N sbírka Numismatika, mince

 4 ks  Pp sbírka Porcelán 

 2 ks  NmK  sbírka Národopis, Karlovarensia

 2 ks Bv  sbírka Zoologie, vertebrata

 1 ks  Gc  sbírka Geologie, paleogeologie

soubor Ga sbírka Geologie

 1 ks H sbírka Hudební nástroje

Inventarizace sbírek
Pravidelná inventarizace sbírek proběhla dle dlouhodobého plánu a dle Interního pokynu ředitele č. 4/2013 u těchto 

sbírkových fondů:

F  nábytek 295 položek správce sbírky Bc. Jan Tajer

Ga  geologie 1333 položek správce sbírky RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

Gb  petrografi e 141 položek dtto.

Gc  paleogeologie 81 položek dtto.

Gd  zřídelní sintry 195 položek dtto.

Ge  geologie, různé 3 položky dtto.

Kž  kovy, železo 599 položek správce sbírky Bc. Jan Tajer

H  hudební nástroje 75 položek správce sbírky Ing. Lenka Zubačová

Pohárek lázeňský, reklamní, 1965,

v. 330 mm, SPŠK Karlovy Vary, 

přírůstek 22/2013
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Celkem bylo zrevidováno 2722 sbírkových položek, což činí 5,07 % celé sbírky muzea, tudíž byl naplněn § 3 Vy-

hlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., jenž předepisuje každoročně uskutečnit inventarizaci 

minimálně 5 % z celkového objemu muzejní sbírky. Kontrola stavu dlouhodobě zapůjčených sbírek jiným subjektům 

proběhla v roce 2013 v těchto institucích: NPÚ Plzeň, Klášter Kladruby, Město Boží Dar, Muzeum Cheb

Zápůjčky sbírek
Za účelem stálých expozic poskytlo karlovarské muzeum dlouhodobé zápůjčky svých sbírkových předmětů těmto 

institucím:

zapůjčené sbírky / počet položek

Muzeum střední Pootaví, Strakonice hud. nástroje 1, umění národopis 1

Národní technické muzeum Praha technika 1

Muzeum Cheb stříbro 3, kompozice1,textil 1, 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 Praha – 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 porcelán 20

Dále byly v roce 2013 za účelem konání krátkodobých výstav zapůjčeny předměty ze sbírky karlovarského muzea 

těmto subjektům: 

 > Kurort Oberwiesenthal – zapůjčena výstava Umění lovu 

 > Galerie umění Karlovy Vary – výstava Waldemar Fritsch zapůjčeno 17 ks porcelánu

 > Muzeum Aš – zapůjčena výstava 100 let terénní archeologie v karlovarském kraji

 > Galerie umění Karlovy Vary – výstava 60 let Galerie umění zapůjčeny 2 plakáty

 > Městské muzeum Mariánské lázně – zapůjčena výstava Umění lovu

Uložení sbírek
Muzeum má své sbírky deponovány ve dvou objektech. V depozitáři v Karlových Varech je uložení sbírek na 

uspokojivé úrovni. V depozitáři v Tepličce proběhly v roce 2013 z provozních prostředků částečné vnitřní stavební 

úpravy tak, aby se do nově vzniklého prostoru mohl přesunout sbírkový fond Va - technika. Další efektivní využití 

uvolněného prostoru je závislé na získání prostředků na nákup specielního regálového systému. Vzhledem k tomu, 

že jsme v roce 2013 nezískali pro tento účel grantové prostředky z ISO MK ČR, bude snahou vyřešit tento problém 

v roce 2014.

nahoře: replika Opavského tolaru Karla z Liechtensteina, Ag, přírůstek 6/2013  

uprostřed: replika Kroměřížského tolaru biskupa Liechtensteina, Ag, přírůstek 28/2013 

dole: replika Pražského tolaru Rudolfa II., Ag, přírůstek 5/2013
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Registr sbírek
Sbírka Muzea Karlovy Vary je registrována v Centrální evidenci sbírek MK ČR. V roce 2013 bylo do registru za-

psáno celkem 44 položek. Podle zákona 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy je v muzeu vedena chrono-

logická evidence sbírek I. a II. stupně tj. v přírůstkové knize a v katalogizačních kartách, dále je vedena pomocná 

evidence předmětů, evidence zápůjček a výpůjček interních a externích. Administrace registru sbírek vychází ze 

směrnice muzea č. 10/2010.

V roce 2013 opět nedošlo k výraznému posunu v práci s programem Evidence sbírek, který byl před třemi lety 

vytvořen tzv. na klíč. Smyslem tohoto programu je zefektivnění práce s registrem sbírek. Vzhledem ke vstupní in-

vestici, je dosavadní stupeň užívání zavedeného programu na neuspokojivé úrovni. Průběžně sice dochází k přepisu 

karet sbírkových předmětů do databáze, bohužel ale práce pokračuje velmi pomalým tempem. K tomuto účelu jsou 

během roku využíváni brigádníci – dokumentátoři. Ze statistických údajů však vyplývá, že s databází pracuje jen 

minimum odborných pracovníků. Tento fakt je vzhledem k široké využitelnosti programu „Sbírky“ neuspokojivým 

konstatováním.

Záměr provést upgrade softwaru tj. párování fotografie sbírkového předmětu s příslušnou katalogizační kartou, 

nebyl zatím realizován. Předpokladem pro tuto nadstavbu je, aby byl získán dostatek vstupních dat a to jak fotogra-

fií sbírek, tak přepsaných katalogizačních karet. V průběhu roku byl však pořízen jen velmi malý objem nových dat, 

databáze se nijak významně nerozšířila. Z těchto důvodů nebyl upgrade v roce 2013 realizován.

K 31. 12. 2013 má muzeum vyfotografováno celkem 6 349 sbírkových předmětů, z toho však v roce 2013 přibylo 

pouze 208 položek, což představuje meziroční nárůst pouhá 3 % (Pozn. předchozí rok byl meziroční nárůst 19 %). 

Fotografovány byly zejména nové přírůstky a sbírky ve stálé expozici v muzeu v Karlových Varech. Ke konci roku 

2013 nebyla dokončena digitalizace žádných dalších sbírkových fondů uložených v depozitářích. 

Restaurování sbírek
V roce 2013 získalo muzeum z programu ISO Ministerstva kultury ČR prostředky na restaurování sbírek ve výši 

pouhých 14 000 Kč na jediný restaurátorský počin o celkové částce 28 000 Kč. 

Tk 488 ŠÁTEK PAMĚTNÍ, 1. polovina 19. století

 > Popis sbírkového předmětu – pamětní šátek z jemného bavlněného batistu, s barevným tiskem - motiv hořící 

Moskvy 14. září 1812 za tažení Napoleona I. do Ruska. V osmi polích jsou znázorněny plánky jednotlivých fází bi-

tvy národů u Lipska ve dnech 16. - 18. října 1813, ve čtyřech rozích jsou vyobrazeny portréty jednotlivých armád: 

Kutuzov – ruský, Schwarzenberg – rakouský, von Blücher- pruský a Bernadotte – švédský.

 > Stav před restaurováním – celkový stav šátku byl velmi vetchý, vlákno křehké, vysušené, četná místa vykazovala 

fragmentární stav, na okrajích šátku byly zbytky papírové lepenky.

 > Restaurátorský zásah – nejprve byl šátek v horizontální poloze vyčištěn, zbytky lepenky odstraněny. Šátek byl ná-

sledně v celé ploše podložen batistem natónovaným do stejného odstínu. Četné flotáže byly vyrovnány, fixovány 

a skeletovány k novému podkladu pomocí kladeného stehu. Na závěr byl šátek v celé ploše napařen a vytvarován 

do požadovaného tvaru. Odborným restaurátorským zásahem došlo k oživení barevného potisku a k eliminaci 

postupující destrukce bavlněného vlákna. Nešetrným složením byl šátek poškozen a deformován. Odborným 

zásahem byl dosažen zpět původní tvar o rozměrech 98 x 98 cm. Restaurování provedla Helena Kastlová a usku-

tečnilo se za finanční podpory z programu ISO.

V roce 2013 bylo také provedeno odborné konzervování tří kusů lidových kabátců (Tk 54, Tk 55, Tk 449), osmi 

kusů hornických kabátců (Tk 22, Tk 26, Tk 28, Tk 29, Tk 30, Tk 31, Tk 495, Tk 535) a jednoho kusu tzv. „mukl“ saka 

(bez evid. čísla). Oděvy byly především zbaveny od plísně, molů a dalších nečistot. Konzervování 12 kusů položek 

provedla Helena Kastlová. Konzervování bylo financováno z provozních prostředků.

Všechny dosavadní restaurátorské a konzervátorské počiny se průběžně prezentují na webových stránkách mu-

zea ve zvláštní záložce „restaurujeme“. Ze statistik vyplývá, že je tato sekce hojně navštěvována.

V listopadu 2013 byla podána žádost na MK ČR o poskytnutí finančních prostředků z programu ISO na rok 2014 

na restaurování 5 ks sbírkových předmětů – Uo 508 plastický obraz, Up 223 reliéf, Mt 91, Mt 92 a Mt 94 střelecké 

terče. Kvalifikovaný odhad nákladů na restaurování bude 135 319 Kč, žádost o podporu byla podána ve výši 67 000 

Kč. Výběr předmětů k restaurování byl proveden s cílem použít zrestaurované předměty do nové muzejní expozice 

v Karlových Varech.

Tk 488 šátek pamětní

stav před a po restaurování
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PREZENTACE SBÍREK

Stálé expozice
Muzeum provozuje pět svých poboček, stálé expozice jsou:

Muzeum Karlovy Vary – expozice o dějinách a přírodě Karlovarska s důrazem na specifi ka lázeňského města

Královská mincovna Jáchymov – expozice o dějinách významného horního a lázeňského města s důrazem na 

jáchymovskou ražbu mincí a národopisu v Krušnohoří

Muzeum Nejdek – expozice dějin města a krušnohorského národopisu

Muzeum Horní Blatná – expozice dějin těžby cínové rudy v okolí Horní Blatné

Muzeum Žlutice – expozice dějin města s důrazem na husitství Žluticka

Výstavy vlastní / převzaté
Výstavní sály k pořádání krátkodobých výstav jsou v objektech Karlovy Vary a v Nejdku, kde se během roku 2013 

konalo celkem dvanáct výstav:

Muzeum Karlovy Vary

 > BARVY – OSUD UPROSTŘED MOŘE

Výtvarná díla Svatopluka Sulka (1921-2005), zapomenutého umělce evropského formátu, soukromá sbírka byla za-

půjčena od Miroslava Dostála, synovce autora, prostřednictvím galeristy Jana Karbaše, představovala průřez jeho 

celoživotní tvorby. Výstavu fi nančně podpořil Nadační fond Zlatá Praha.

termín konání: 6. 2. – 3. 3. 2013

kurátor výstavy: Lenka Zubačová

počet návštěvníků: 154 osob, z toho 70 osob neplatících 

výše vstupného: 60/30 Kč, tržba ze vstupného 3 510 Kč  

doprovodný program: nebyl

Rybář Korsika, Svatopluk Sulek, 

70 x 100 cm, foto Miroslav Dostál
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 > JE FERDA NEJLEPŠÍ MRAVENEC?

Putovní výstava zapůjčena z Muzea Komenského v Přerově a Oblastní galerie v Liberci. Prezentovala originální kres-

by Ondřeje Sekory, dále byla doplněna o makrofotografie mravenců autorky Veroniky Souralové a také ukázkou 

formikária (pozn. skutečné mraveniště), výstava tak získala mezioborový přesah. Obohatila ji rovněž řada interaktiv-

ních prvků s tématikou hlavního hrdiny a jeho kamarádů.

termín konání: 13. 3. – 12. 5. 2013

autor výstavy: PhDr. Zita Suchánková, muzeum Roztoky u Prahy

kurátor výstavy: Jan Nedvěd

počet návštěvníků: 1 447 osob, z toho 489 osob neplatících

výše vstupného: 60/40 Kč, tržba ze vstupného 44 200 Kč

doprovodný program: 2 loutková představení, 2 výtvarné dílny, 2 přednášky

 > JEŠTĚ JSME VE VÁLCE

Komiksy z rukou pěti výtvarníků vypovídající o pěti skutečných příbězích lidí, kteří se dostali do střetu s totalit-

ní mocí, jejich zkušenost se stala námětem pro komiks. Putovní výstava, zapůjčena od neziskové organizace Post  

Bellum, byla doplněna o dobové muzejní artefakty.

termín konání: 15. 5. – 23. 6. 2013

kurátor: Lukáš Svoboda

počet návštěvníků: 293 osob, z toho 30 osob neplatících

výše vstupného: 60/40 Kč, tržba ze vstupného 9 910 Kč

doprovodný program: komentované prohlídky, přednáška, muzejní noc

Výstava děl O. Sekory s názvem

Je Ferda nejlepší Mravenec?

byla jednou z nejnavštěvovanějších

Komiksová výstava Ještě jsme ve válce,

kurátor výstavy Lukáš Svoboda
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 > DESIGN BY ŠÍPEK

Výstava představila autorská díla světoznámého designéra, skláře, architekta Bořka Šípka, byla připravena ve spo-

lupráci s autorem. Prezentovala průřez jeho tvorbou od počátků až po úplnou současnost jako byl např. originální 

intarzovaný nábytek či originální lustr.

termín konání: 29. 6. – 1. 9. 2013

kurátor: Lenka Zubačová

počet návštěvníků: 828 osob, z toho 177 osob neplatících

výše vstupného: 60/40 Kč, tržba ze vstupného 32 140 Kč

doprovodný program: nebyl

Na výstavě Design by Šípek byla představena 

nová luxusní kolekce intarzovaného nábytku 

Archilles vyrobená podle návrhů Bořka Šípka, 

na obrázku bar Agamemnon

Lenka Zubačová, ředitelka muzea, 

Jan Ficek, majitel Dřevovýroby 

a Bořek Šípek
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Kolekce pro Swarovski,  

Design by Šípek

Hrnek pro Václava Havla, 

Design by Šípek

Lustr Galaxy Luminia 

poprvé představen v dubnu 2013 

na světové výstavě designu v Miláně,

podruhé na výstavě v Karlových Varech

na výstavě Design by Šípek



24 25

 > NA VLNĚ DOBRODRUŽSTVÍ

Výstava známých i neznámých ilustrací malíře Zdeňka Buriana, rozsáhlá sbírka originálních kvašů byla zapůjčena od 

soukromého sběratele Jakuba Sluky.

termín konání: 4. 9. – 27. 10. 2013

kurátor výstavy: Jan Nedvěd

počet návštěvníků: 767 osob, z toho 125 osob neplatících

výše vstupného: 60/30 Kč, tržba ze vstupného 23 100 Kč

doprovodný program: plánovaná přednáška byla pro nemoc zrušena

 > NEJVZÁCNĚJŠÍ ROSTLINY ČR

Putovní výstava makrofotografií z hledáčku více autorů, členů redakce Botany.cz, byla zapůjčena od Přírodovědné 

společnosti a doplněna o herbářové položky vzácných a ohrožených druhů ze sbírky muzea.

termín konání: 30. 10. – 1. 12. 2013

kurátor výstavy: Jan Matějů

počet návštěvníků: 256 osob, z toho 60 osob neplatících

výše vstupného: 40/20 Kč, tržba ze vstupného 5 200 Kč

doprovodný program: přednáška 

Ilustrace Zdeňka Buriana 

„Pak se přiblížil k nepřátelské lodi zezadu…“

 z knihy Karla Maye Ohnivá puška, 

29 x 20 cm, foto Jakub Sluka

Lenka Zubačová, ředitelka muzea,

Jakub Sluka, soukromý sběratel děl Zdenka Buriana,

Vladimír Prokop, znalec díla,

Jan Nedvěd, kurátor výstavy Na vlně dobrodružství
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 > VÁNOCE NA KLOPĚ

Výstava broží s vánoční tématikou byla zapůjčena z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a doplněna o betlé-

my ze sbírky karlovarského muzea. 

termín konání: 11. 12. 2013 – 12. 1. 2014

kurátor výstavy: Romana Borusíková

počet návštěvníků: 502 osob, z toho 84 osob neplatících

výše vstupného: 40/20 Kč, tržba ze vstupného 9 360 Kč

doprovodný program: 2 výtvarné dílny

Muzeum Nejdek

 > SLUNÍČKOVÁ VÝSTAVA

7. ročník prodejní výstavy výrobků sdružení Dětská radost a prací žáků ZŠ z Nejdku. Výtěžek z prodeje velikonočních 

dekorací jde tradičně ve prospěch potřeb handicapovaných dětí z Nejdku.

termín konání: 7. 3. – 5. 4. 2013

kurátor výstavy: Romana Borusíková

počet návštěvníků: 299 osob

výše vstupného: 30/15 Kč, tržba ze vstupného 4 950 Kč

doprovodný program: ukázka paličkování OS Krušnohorská krajka

 > UMĚNÍ LOVU – OD OBŽIVY KE KRATOCHVÍLI

Autorská výstava muzea (premiéra v roce 2012 v Karlových Varech) představila vývoj lovu od paleolitu do konce  

18. století, přiblížila techniku a způsob lovu, náboženský i světský význam lovu, jakož i umělecké zpracování lovec-

kých výzbrojí a výstrojí.

termín konání: 11. 4. – 26. 5. 2013

kurátor výstavy: Lukáš Svoboda

počet návštěvníků: 136 osob, z toho 20 osob neplatících

výše vstupného: 30/15 Kč, tržba ze vstupného 2 160 Kč

doprovodný program: přednáška

 > LOUTKY Z CHEBSKÝCH SBÍREK

Výpůjčka putovní výstavy loutek ze sbírky Muzea Cheb. Prezentovala zejm. Noskovy loutky Spejbla a Hurvínka a také 

rodinná loutková divadla.

termín konání: 6. 6. – 15. 9. 2013

autor výstavy: Alena Koudelková, Muzeum Cheb

kurátor výstavy: Romana Borusíková

počet návštěvníků: 264 osob, z toho 20 osob neplatících

výše vstupného: 30/15 Kč, tržba ze vstupného 5 235 Kč

Pierot, L 198, autor: Šárka Váchová,  

výstava Loutky z chebských sbírek,  

foto Dušan Vančura
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 > RUDNÉ HORNICTVÍ NA NEJDECKU

Autorská výstava muzea, která si kladla za cíl připomenout počátky, historii a konec hornické činnosti na Nejdecku. 

Výstavu finančně podpořila firma ZPA Industry a.s. Praha, závod Nejdek.

termín konání: 19. 9. – 8. 12. 2013

autoři výstavy: Jan Matějů, Lukáš Svoboda

kurátor výstavy: Jan Matějů

počet návštěvníků: 357 osob, z toho 30 osob neplatících

výše vstupného: 30/15 Kč, tržba ze vstupného 4 530 Kč

doprovodný program: přednáška

Muzeum Jáchymov

 > TAJEMNÉ PODZEMÍ KRUŠNOHOŘÍ

Putovní výstava s cílem popularizovat hornickou krajinu Krušnohoří na cestě k zápisu do Unesco, panelovou výstavu 

připravil Krajský úřad Karlovarského kraje, oddělení památkové péče.

termín konání: 26. 6. 2013 zahájení putovní výstavy

Zápůjčky vlastních výstav jiným subjektům
 > HVĚZDNÉ NEBE NAD KYSELKOU

Autorská výstava vytvořená spolu s NPÚ Loket v roce 2012. Věnuje se vzniku, historii a architektuře zaniklých lázní 

s důrazem na jejich urbanismus. 

místo konání: Fragnerova galerie Praha a atrium Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

termín konání: 2. 5. – 10. 7. 2013

Po té byla panelová výstava předána Lázním Kyselka k trvalé prezentaci.

 > 100 LET TERÉNNÍ ARCHEOLOGIE V KARLOVARSKÉM KRAJI

Autorská výstava, která proběhla v Karlových Varech v rámci grantu Cíl 3 v roce 2011

místo konání: Muzeum Aš  

termín konání: 5. 9. – 27. 10. 2013

kurátor výstavy: Jan Tajer

 > UMĚNÍ LOVU – OD OBŽIVY KE KRATOCHVÍLI

Autorská výstava, která proběhla v Karlových Varech v rámci grantu Cíl 3 v roce 2012

místo konání: Muzeum Mariánské Lázně

termín konání: 10. 10. 2013 – 6. 1. 2014

kurátor výstavy: Lukáš Svoboda

Zhodnocení výstavní činnosti
V roce 2013 shlédlo12 výstav celkem 5 303 osob tj. o 557 osob méně oproti předešlému roku. Tržby z výstav činily 

úhrnem 145 060 Kč tj. o 5 705 Kč méně oproti předešlému roku a představují 28 % z celkových tržeb (tj. ze vstupného 

a včetně všech stálých expozic). Náklady na realizaci všech výstav dosáhly výše 85 894 Kč. 

Výdaje vyúčtované v únoru 2013 za výstavu Umění lovu (realizace v r. 2012) ve výši 299 tis. Kč byly z evropské 

dotace proplaceny v prosinci 2013. Tím se podařilo posílit rozpočet, kterým byl v předchozím roce uvedený výstavní 

projekt předfinancován.

Lze konstatovat, že každá z realizovaných výstav dokázala ze svých příjmů pokrýt své náklady (má se na mysli ná-

klady výstavní). Pouze výstava Ještě jsme ve válce (Karlovy Vary) a výstava Rudné hornictví na Nejdecku (Nejdek) byly 

výrazně ztrátové. V případě Karlových Varů šlo o vysoké půjčovné a v případě Nejdku šlo o tisk a překlady panelů, 

přestože zde byl získán sponzorský dar, nepodařilo se tržbami pokrýt náklady na jejich tisk.

výstava Vánoce na klopě představila originální bižuterii 

ze sbírky Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST

V roce 2013 karlovarské muzeum vydalo jednu publikaci:

Nejvzácnější rostliny České republiky

Reedice katalogu ke stejnojmenné putovní výstavě, která se konala v muzeu. 

Vydavatel: Přírodovědná společnost, podzim 2013

Náklad: 50 ks, 2. vydání

ISBN 978-80-260-3906-8

Odborná publikační činnost pracovníků muzea
PhDr. Stanislav Burachovič

Články v populárně naučných a vzdělávacích časopisech/periodikách: 

 > Burachovič S. 2013: Leben und Leute um das Hotel Richmond, Karlsbader Zeitung 3/2013

 > Burachovič S. 2013: Na výlet do karlovarských lesů, Sylva Bohemica 6/2013

 > Burachovič S. 2013: Klášter Teplá, Spa Journal 9/2013

 > Burachovič S. 2013: Josef Heinrich. Muž, jenž miloval les, Mladá fronta 15. 10. 2013

 > Burachovič S. 2013: Magická místa Karlovarského kraje, Azus 2013, ISBN nemá

RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

Články v odborných publikacích: 

 > Matějů J., Dvořák S., Tejrovský V., Bušek O., Ježek M. & Matějů Z. 2012: Current distribution of Procyon lotor in 

north-western Bohemia, Czech Republic (Carnivora: Procyonidae). Lynx, n. s. 43(1-2): 133-140. 

 > Matějů J., & Kratochvíl L. 2013: Sexual size dimorphism in ground squirrels (Rodentia: Sciuridae: Marmotini) does 

not correlate with body size and sociality. Frontiers in zoology, 10(1): 1-10. 

 > Baláž V., Civiš P., Vojar J., Šandera M., Matějů J., Havlíková B., Rozínek R. & Garner, T.W.J. 2013: Summary of Ba-

trachochytrium dendrobatidis research in the Czech Republic in wild and captive amphibians during the last fi ve 

yers. In 17th European Congress of Herpetology. Veszprém, Hungary: University of Pannonia, 2013, p. 56

Články v populárně naučných a vzdělávacích časopisech/periodikách: 

 > Matějů J. 2013: Medvídek mýval v Karlovarském kraji, Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje 2/2013: 

s. 12-14. 

 > Matějů J. 2013: Nejzápadnější lokalita sysla obecného v ohrožení, Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje 

2/2013: s. 36-37 

 > Bogush P., Jehlička J., Kolář F. & Matějů J. 2013: Biologická olympiáda, Seznam přírodnin pro poznávačku katego-

rie A, B. Česká zemědělská univerzita v Praze a Ústřední komise Biologické olympiády, Praha. 93 pp. 

Mgr. Jan Nedvěd

Články v odborných publikacích: 

 > Nedvěd J.: Okresní konference KSČ v Karlových Varech 16.-18. 3. 1968, In: Sborník muzea Karlovarského kraje 21 

(2013), Cheb 2013, s. 99-116, ISBN 978-80-85018-83-7 

 > Nedvěd J.: Proměny osídlení v Krušných horách, In: Proměny montánní krajiny. Historické sídelní a montánní 

struktury Krušnohoří, Loket 2013, s. 10-13, ISBN 978-80-904960-3-3 

 

Dívka s karafi átem, Pp 2863,

Waldemar Fritsch, 1935,

keramická škola Karlovy Vary,

v. 175 mm, foto Bořivoj Hořínek
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Mgr. Lukáš Svoboda

Články v odborných publikacích: 

 > Svoboda L.: Způsoby dokumentace židovských hřbitovů v Karlovarském kraji, In: Deset let Školy muzejní pro-

pedeutiky, Sborník absolventských prací žáků Školy muzejní propedeutiky 2008-2012, ročník VI. – X., Asociace 

muzeí a galerií České republiky, Praha 2012, s. 77-94, ISBN 978-80-86611-53-2. 

 > Svoboda L., Novák J. C., Sedlák P.: Československá golfová hřiště, Golf Club Praha ve spolupráci se serverem Gol-

farch.cz, Praha 2013, s. 167 (kapitoly: ztracené hřiště I. S. C. Carlsbad-Karlovy Vary-Kaiserpak, s. 10-15; ztracené 

hřiště Golf Clubu Franzensbad-Františkovy Lázně, s. 32-35), ISBN 978-80-260-3714-9.

 > Kolektiv autorů: V paměti synagogy – mapa židovských hřbitovů a památek v Karlovarském kraji, Balime o. s., 

2013 (odborná spolupráce) 

 > Svoboda L., Smola L.: Karlovarský hřbitov a jeho osobnosti, Správa lázeňských parků, Karlovy Vary 2013, infor-

mační brožura. 

Články v populárně naučných a vzdělávacích časopisech/periodikách:

 > Svoboda L. 2013: Františkovy Lázně – Nejpřízračnější ze hřišť, For Golf 3/2013: s. 54-57. 

 > Svoboda L. 2013: Gejzírpark u Teplé, For Golf 6/2013: s. 60-64. 

 > Svoboda L. 2013: Židovský špitál spolkla demolice, Karlovarské radniční listy 3/2013: s. 18-21. 

 > Svoboda L. 2013: Židovský templ a synagoga, Karlovarské radniční listy 6/2013, s. 18-19. 

 > Svoboda L. 2013: Zaniklé střelnice v Karlových Varech, Karlovarské radniční listy 8/2013, s. 18-21. 

Ing. Lenka Zubačová

Články v populárně naučných a vzdělávacích časopisech/periodikách: 

 > Zubačová L. 2012: Počátky krajkářství v Krušnohoří (1. část). Krušnohorský herzgebirge luft 11/2012: s. 10-11.

 > Zubačová L. 2012: Krajkářství v Krušnohoří (2. část). Krušnohorský herzgebirge luft 12/2012: s. 7-8.

 > Zubačová L. 2013: Krajkářství v Krušnohoří (3. část). Krušnohorský herzgebirge luft 1/2013: s. 10-11.

ODBORNÁ / VÝZKUMNÁ ČINNOST

V oblasti společensko-vědních oborů odborní pracovníci dokumentovali, zkoumali a zpracovávali otázky v oblas-

tech daných zaměřením karlovarského muzea a v souladu s dlouhodobými úkoly stanovenými jak ročním plánem 

činnosti, tak i dlouhodobou strategií muzea.

PhDr. Stanislav Burachovič

 > Zpracování scénáře k nové expozici (moduly 1, 2, 3, částečně 4)

Mgr. Lukáš Svoboda

 > Zpracování scénáře k nové expozici (moduly 4, 5, 8, 9)

 > Dokumentace a dlouhodobý výzkum židovských hřbitovů v Karlovarském kraji, pokračuje dokumentace hřbitovů 

v Lomničce, v Arnoltově a Bečově nad Teplou 

 > Spolupráce s občanským sdružením Balime na projektu V paměti synagogy:Vyprávět příběh

 > Ve spolupráci s NPÚ Loket zpracování lokační mapy významných osobností včetně legendy – Městský hřbitov 

Karlovy Vary

 > Zpracování autorské výstavy Rudné hornictví na Nejdecku, dílčí část

 > Je členem nákupní komise v Muzeu Sokolov a Karlovy Vary

RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

 > Zpracování scénáře k nové expozici (modul 6)

 > Vedení nálezové databáze v prostředí GIS, zadávání nových dat do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP)

 > Provádění pravidelného monitoringu vybraných lokalit obojživelníků v Karlovarském kraji

 > Realizace celostátního monitoringu lokalit sysla obecného a spolupráce na realizaci jeho záchranného programu 

 > Monitoring netopýrů na vybraných lokalitách v Karlovarském kraji 

 > Spolupráce na přípravě soutěžních úkolů celostátní Biologické olympiády – kategorie C a D 

 > Vedení diplomové práce: „Srovnání kondice populací sysla obecného v souvislosti se stanovištními podmínkami“

 > Zpracování autorské výstavy Rudné hornictví na Nejdecku, dílčí část

 > Je členem redakční rady Muzea v Chebu

Mgr. Jan Nedvěd

 > Zpracování scénáře k nové expozici (modul 10)

 > Zpracování dokumentace ke konferenci KSČ v K.Varech v r.1968

 > Je členem redakční rady Muzea v Chebu

Mgr. Jiří Klsák

 > Je členem nákupní komise v Muzeu Sokolov

Bc. Jan Tajer

 > Zpracování scénáře k nové expozici (modul 7)

 > Vedení archeologického výzkumu na hradě Hartenberg, zpracování kresebné dokumentace

 > Vedení záchranného archeologického výzkumu zámku v Ostrově

Psí známka cínová, 1930, 

Schönfeld / Krásno, 

přírůstek 19/2013
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Ing. Lenka Zubačová

 > Zpracování ideového záměru nové muzejní expozice v Karlových Varech

 > Koordinace zapracování ideového záměru nové expozice do jednotlivých modulů scénáře, koordinace s architek-

ty při přípravě výtvarné studie nové expozice

 > Dokumentace a typizace kroje z oblasti severozápadního Krušnohoří

 > Účast na semináři v Technickém muzeu v Brně „Textil v muzeu“, recenze 2 článků ve sborníku, editace v roce 2014

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 2013 byly provedeny tyto záchranné archeologické výzkumy:

Hřebeny – hrad Hartenberg

 > V letech 1995–97, 2007–2012 již proběhly rozsáhlé výzkumy hradu, na něž navazoval i výzkum v roce 2013, který 

se zaměřil na prostory hradního jádra. Odkryté situace pomohly osvětlit stavební vývoj objektu před velkou go-

tickou přestavbou. Náklady na výzkum byly kryty zřizovatelem z účelové dotace. Závěrečná fáze dlouhodobého 

výzkumu hradu se předpokládá v roce 2014.

Ostrov - Šlikovský zámek

 > V roce 2013 pokračoval záchranný archeologický výzkum a dozor při rekonstrukci zámku v Ostrově (bývalá prů-

myslová škola). V průběhu roku pokračovaly práce v renesanční části zámku, následně se přesunuly také do 

barokní části a nakonec do exteriéru (Rastattské náměstí). Pod barokní částí zámku byl identifikován průběh 

středověkého opevnění města a most vedoucí přes obranný příkop. Během rekonstrukce zámku proběhly a do 

konce roku byly uzavřeny dvě fáze dozoru, třetí a závěrečná fáze by měla být dokončena v lednu 2014. 

 > V roce 2013 bylo provedeno 19 archeologických dozorů o celkové fakturaci ve výši 64 350 Kč. Meziročním srov-

náním byla při stejném počtu dozorů v r. 2013 dosažena poloviční fakturace. Důvodem je rozsah odvedených 

hodin v součinnosti s rozsahem potřebného dozoru. Převážně šlo o pokládky inženýrských sítí v Karlových Varech 

a okolí. Výzkum a dozory zajišťoval Jan Tajer.

Záchranný archeologický výzkum,  

středověká studna o průměru 1 m a hloubky 4 m

Záchranný archeologický výzkum, 

oblouk středověkého mostu vedoucí přes 

obranný příkop městského opevnění Ostrova

Revitalizace Šlikovského zámku v Ostrově, atrium
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VZDĚLÁVÁNÍ

Mimo sbírkotvorné činnosti plní muzeum také funkci vzdělávací. Prostřednictvím sbírek muzeum návštěvníkům 

zprostředkovává nový pohled na historii v regionu. Muzeum pořádá řadu vzdělávacích aktivit. Pro muzejní programy 

je využíváno jednak odborných pracovníků z řad muzea ale i externích lektorů. Poslední praxe ukázala, že zejména 

v Karlových Varech jsou oproti regionální historii předmětem nového zájmu i přednášky cestopisné a přírodopisné. 

V případě edukativních programů se jedná nejčastěji o doprovodné programy k výstavám či komentované pro-

hlídky ve stálé expozici.

Přednášky
V průběhu roku 2013 proběhlo v muzeu v Karlových Varech 8, v Jáchymově 9, v Nejdku 2. Celkem bylo uskutečně-

no 19 přednášek a to jak externími přednášejícími, tak muzejními pracovníky. Oproti roku předešlému bylo v r. 2013 

o tři přednášky méně. Nejvíce šlo o doprovodné přednášky tematicky vhodně volené k dané výstavě:

Pobočka Karlovy Vary

 27. 2. Jan Matějů Afrika očima zoologa

 10. 4.  Jan Nedvěd Osobnost Ondřeje Sekory

 24. 4.  Jan Straka Společenství u hmyzu a lidí

 22. 5.  Přemysl a Pavla Tájkovi Putování po Indii a Nepál

 12. 6. Jan Nedvěd Totalitní režimy v Československu

 25. 9.  Daniel Křížek Islámské umění

13. 11.  Vladimír Melichar Nejvzácnější rostliny Karlovarska 

  6. 12. Vít Zavadil Chile 2012

Pobočka Jáchymov

 2. 3. Jan Matějů Montánní krajina Krušných hor

  6. 4. Stanislav Wieser Krajina Doupovských hor

 18. 5. Pavel Šolc Karlovarská léčba, její vývoj a logika

 15. 6. Vít Tejrovský Galapágy

  7. 9. Zdeněk Tarant Sluneční soustava jak ji neznáme

 28. 9. Petr Rojík Pověsti Krušných hor očima geologa

19. 10. Filip Prekop Nové poznatky o hradu Freundenstein

 2. 11. Petr Rojík Hudba Krušných hor očima geologa

 6. 11. Milan Metlička Pravěk na Karlovarsku

Pobočka Nejdek

 16. 5. Lukáš Svoboda Od pěstního klínu k ručnici

10. 10. Jan Matějů Krajina a příroda Krušných hor

Z uvedených přednášek vzbudila největší pozornost přednáška Petra Rojíka Pověsti Krušných hor očima geologa 

a přednáška Stanislava Wiesera Krajina Doupovských hor, na které přišlo do Královské mincovny 59 a 48 posluchačů. 

Celkově však byla návštěvnost uvedených přednášek podprůměrná. Přednášky fi nančně podpořila města Karlovy 

Vary a Jáchymov.

Všechny přednášky v roce 2013 navštívilo 336 osob, což je oproti předchozímu roku o polovinu méně. Nezájem 

o pořádané přednášky vede k zamyšlení, jaká poutavá témata pro přednášky zvolit či jak zlepšit publicitu o konání 

přednášky. Jisté je, že prázdný sál je pro přednášejícího i pořadatele značně demotivující.

doprovodné akce k výstavě Ferda Mravenec, 

studentský seminář Stopy totality v Jáchymově, 

seminář k výstavě Nevzácnější rostliny ČR
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Pro jiné instituce bylo odbornými pracovníky muzea uskutečněno řadu dalších přednášek:

Stanislav Burachovič

 > Tajůplná místa na Žluticku

 > Zmizelé Karlovy Vary

 > Zapomenutí rodáci z Krušných hor

Jan Nedvěd

 > Socialistické Československo

 > KSČ v Československu

 > Izrael

 > Okresní konference KSČ

Jan Matějů

 > Přírodovědné zajímavosti Doupovských hor

 > Afričtí savci

 > Batrachologie a herpetologie

 > Žabí ráj pánevní

Lukáš Svoboda

 > Židé ve Zlatém věku Karlových Varů

 > Židé v Hroznětíně

 > Sýrie

 > Střelecký mlýn v Březové

 > Zajímavosti z Karlových Varů

 > Karlovarské střelnice

Ve školách byly odbornými pracovníky muzea pro žáky základních a středních škol uskutečněny tyto přednášky:

Stanislav Burachovič 

 > Slavní návštěvníci Karlových Varů

Jan Matějů  

 > Kratičké povídání o netopýrech

 > Obojživelníci a plazi ČR

Jan Nedvěd 

 > Druhá světová válka

 > Soužití Čechů a Němců v pohraničí do roku 1946

Nabídka přednášek do škol je vyvěšena na webu muzea v záložce „pro školy“. Z nabídky si pedagog může vybrat 

a sjednat muzejního pracovníka přímo do školy. Zájem o tento systém v uplynulém roce opadl, naopak stoupl zájem 

o zápůjčky panelových výstav do interiérů škol. Nabídka těchto výstav je rovněž prezentována na muzejním webu. 

Zápůjčky panelových výstav školám byly: První světová válka, Českoslovenští legionáři, 1989 – Cesta ke svobodě, 

Green story, 100 let archeologie.

Vzdělávací workshopy
V březnu 2013 se v Královské mincovně konal mezinárodní workshop uskutečněný v rámci přeshraničního pro-

jektu ArchaeoMontan, jehož lead partner je Saský zemský archeologický ústav v Drážďanech. Karlovarské muzeum 

je v projektu jedním ze čtyř českých partnerů. Workshop měl bohatý program a věnoval se středověké hornické 

krajině v Sasku a Čechách (účast 120 osob).

V září se v mincovně uskutečnilo slavnostní odhalení modelu, který nabízí pohled na Královskou mincovnu včet-

ně dnes již neexistujícího Domu mincmistra. Tento jedinečný exponát pro stálou expozici vznikl za finanční podpory 

přeshraničního projektu ArchaeoMontan. Model má rozměry 1,2 x 1,2 m, je v měřítku 1 : 50, vyroben byl v modelář-

ské dílně věznice v Horním Slavkově (účast 55 osob).

Projekt ArchaeoMontan,  

odhalení modelu mincovny,  

M. Dočekal, ředitel věznice, 

L. Zubačová, ředitelka muzea,  

Ch. Hemker, vedoucí projektu

Projekt ArchaeoMontan, 

mezinárodní workshop 

věnovaný středověké 

hornické krajině v Krušnohoří
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Přírodovědné exkurze v terénu
Kde žije čolek hranatý / 25. 5. 2013

Přírodovědná exkurze do oblasti mezi Kraslicemi a Luby, jejímž cílem bylo představit jednoho z našich nejvzác-

nějších obojživelníků čolka hranatého, cestou přes zachovalé mokřadní lokality a slatiny byli k vidění též kvetoucí 

porosty chráněných druhů a také dospělý jedinec naší nejběžnější žáby – skokan hnědý. (průvodcoval Jan Matějů 

spolu s Janem Brabcem z Muzea Cheb)

Exkurze do Slavkovského lesa / 28. 5. 2013

Cílem exkurze byla přírodní rezervace Smraďoch, národní přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem a Kladská 

a národní přírodní památka Křížky. Předmětem exkurze byla typická flóra a fauna Slavkovského lesa a vývoj přírod-

ních hodnot v této oblasti. (průvodcoval Jan Matějů)

Sysli sviští na golfovém hřišti / 23. 6. 2013

Cílem exkurze bylo spatřit jednoho z nejohroženějších evropských savců. Výlet do nejzápadnější lokality sysla 

obecného v Evropě - na golfové hřiště v Karlových Varech. Účastník exkurze získal informace o syslím životě a viděl 

syslíky na vlastní oči. (průvodcoval Jan Matějů)

Exkurze do údolí Ohře / 14. 9. 2013

Exkurze do údolí Ohře na pomezí Doupovských a Krušných hor představila jedinečný komplex dochované krajiny 

s širokou paletou vzácných živočichů a rostlin. Cílem vycházky byla především užovka stromová a její biotop s hájo-

vou květenou, ale také mnoho ptačích a hmyzích druhů. (průvodcoval Jan Matějů) 

Přírodovědné exkurze v terénu navštívilo celkem 96 osob.

Vzdělávací programy pro školy
Pro žáky pravidelně probíhají komentované prohlídky ve stálé expozici v Karlových Varech. Smyslem muzejní 

pedagogiky je najít vhodný způsob a formu interpretace daného tématu s cílem vyvolat v dětském návštěvníkovi 

vlastní zážitek a poznání. 

Na tento cíl navazuje výukový program Učíme se v muzeu. Obsahová příprava tohoto výukového projektu pod-

pořeného z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) byla zahájena v říjnu 2013 (reali-

zace v roce 2014). Projekt bude obsahovat výukové programy v muzeu, online výukový kurz a programy terénních 

exkurzí. Všechny tři úrovně edukativního projektu budou podmíněny návštěvou muzea. Témata uvedených tří částí 

se budou navzájem propojovat. Na přípravné fázi se budou podílet mimo odborných pracovníků také pedagogové 

z partnerských škol, jejichž primárním úkolem bude ve zkušebním období (1. pololetí 2014) programy s žáky testovat 

a před realizací projektu poskytnout muzeu zpětnou vazbu.

V rámci dalšího vzdělávacího projektu Stopy totality se v červnu v prostorách Královské mincovny uskutečnil již 

podruhé seminář a prezentace studentských prací ze škol z Čech a Moravy (účast 33 osob). Tento projekt, jejímž 

nositelem je Občanské sdružení Zapomenutí, je zaměřen na období let 1945-1965 ve snaze vzbudit v žácích zájem 

o nedávné dějiny a místa, odkud zapomenutí hrdinové pocházejí. Po semináři s pamětníky proběhla i prohlídka 

expozice zejména části nazvané Jáchymovské peklo. Akci zajišťoval Jan Nedvěd.

V září se v Královské mincovně konal pro Gymnázium Ostrov dějepisný seminář zaměřený na region (účast 30 

studentů). Pro základní školu v Jáchymově byl v rámci Noci s Andersenem uspořádaný program hledání pokladu 

v podzemí mincovny (účast 30 žáků). Akce zajišťovala Milada Palánová.

V listopadu se konal v karlovarském muzeu seminář pro studenty Střední průmyslové školy, keramické a sklářské, 

obor Ekologie a životní prostředí. Studenti se seznámili se základními přírodními podmínkami oblasti, flórou a fau-

nou. Měli také jedinečnou příležitost prohlédnout si a „osahat“ celou řadu přírodovědných exponátů, které nejsou 

běžně vystavovány. Seminář vedl Jan Matějů (účast 34 studentů).

Kde žije čolek hranatý, exkurze do přírody

Za užovkou do údolí Ohře, exkurze do přírody

Sysli sviští na golfovém hřišti, exkurze do přírody
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V prosinci proběhl v mincovně jubilejní X. ročník naučně-vzdělávací soutěže O pohár Královské mincovny zamě-

řený na historii Karlovarského kraje, určený žákům základních a středních škol. Soutěž si svým netradičním pojetím 

získala u žáků i pedagogů velkou oblibu. Jubilejní ročník byl kromě neformálního soutěžního klání obohacen i o di-

vadelní etudy o slavných návštěvnících Jáchymova v podání Pouličního divadla V. Braunereitera. Soutěže se zúčast-

nilo celkem 70 žáků z celkem 15 škol v kraji. Akci finančně podpořil Karlovarský kraj. Soutěž zajišťoval Jan Nedvěd.

Naučně-zábavné pořady
V rámci celorepublikového festivalu muzejních nocí se konala 25. května v muzeu v Karlových Varech muzejní 

noc s názvem Ještě jsme ve válce. Celý obsah byl v duchu stejnojmenné komiksové výstavy, jejímž byla doprovodným 

programem. Scénář akce mimo mluveného slova zahrnoval i hudební a dramatickou produkci. Nízká účast jen 52 

osob byla způsobena konáním karlovarského půlmaratónu před budovou muzea, čímž byl značně omezen přístup 

do objektu. Dramaturgii připravili Jan Nedvěd a Lukáš Svoboda. Akci finančně podpořilo město Karlovy Vary.

Jiné kulturní akce
V dubnu proběhla v karlovarském muzeu dvě divadelní představení jako vydařený doprovodný program k výsta-

vě. Tradiční loutkové divadlo Zvoneček uvedlo Příběhy ze života Ferdy Mravence. Akci finančně podpořil Karlovarský 

kraj (účast 76 dětí).

Již po čtvrté nabídla mincovna netradiční prohlídku muzejních prostor v rámci akce Jáchymovského mincování, 

tentokrát (nejen) ve stylu Beatles. Konala se netradičně pojatá komentovaná prohlídka, na nádvoří mincovny pro-

běhlo hudební vystoupení bubeníků Drumbandu Františka Zemana. Poté zazněly písně Beatles v provedení jáchy-

movské kapely Groove Town, která si pro tuto příležitost připravila speciální program. Na druhém nádvoří si ná-

vštěvníci mohli vyzkoušet paličkování či řemeslo drátenické, hrnčířské nebo si nechat namalovat obličej. Scénář 

hudebního vystoupení připravil Samuel Palán, řemeslné ukázky zajistila Lucie Ridošková. Akci finančně podpořilo 

Město Jáchymov (účast 253 osob).

V prosinci proběhly tradiční vánoční koncerty a to ve dvou pobočkách: v Nejdku vystoupil Soubor lesních rohů 

Corni s citerou (46 osob). V Jáchymově vystoupil DaD kvintet (62 osob).

 Jubilejní X. ročník O pohár Královské mincovny, 

naučně-vzdělávací soutěž o Karlovarském kraji 

obohohatily divadelní scénky o slavných 

návštěvnících Jáchymova

Jáchymovské mincování, tentokrát (nejen) ve stylu Beatles, 

retro průvodce, retro návštěvník, květinové děti,  

Beatles / kapela Groove Town
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NÁVŠTĚVNOST

V roce 2013 navštívilo muzeum na všech pobočkách celkem 19 165 návštěvníků, meziroční pokles byl 13 %. Tržby 

ze vstupného dosáhly 601 654 Kč, meziroční pokles byl pouhá 3 %. Z toho jen výstavy navštívilo 5 303 osob, tomu 

odpovídala tržba 145 060 Kč. Podíl tržeb z výstav na celkových tržbách činil 24 %. Meziroční pokles tržeb o pouhá tři 

procenta lze z hlediska obecného poklesu návštěvnosti muzeí považovat za úspěch zvláště pak, že objektivní plán 

tržeb byl v rozpočtu stanoven na 600 tis. Kč. a tuto částku se nám podařilo v příjmové části rozpočtu dosáhnout. 

Návštěvnost podle poboček, porovnání 2012/2013:

 OSOBY KČ

 2012 2013 2012 2013

Pobočka Karlovy Vary 6 832 6 576 232 270 228 356

Pobočka Jáchymov 10 206 8 821 312 995 312 718 

Pobočka Nejdek 1 750 1 137 28 530 20 355

Pobočka Žlutice 2 047 1 377 30 780 22 975

Pobočka Horní Blatná 1 240 1 254 15 630 17 250

Celkem 22 075 19 165 620 205 601 654

Mincovna Jáchymov dosáhla meziročního poklesu osob 44 %, což bylo způsobeno velkým podílem neplatících 

návštěvníků (řada akcí zdarma), avšak dosažené tržby si v meziročním srovnání zachovaly stejnou úroveň. Karlovy 

Vary dosáhly poklesu osob jen 4 %. Podíl na celkovém objemu tržeb ze vstupného vykázala pobočka Jáchymov 52 

% a Karlovy Vary 38 %. Z tohoto pohledu vytvářejí ostatní pobočky Nejdek, Horní Blatná a Žlutice jen velmi malou 

příjmovou část rozpočtu.

Pobočka Žlutice oproti předchozím letům vykazovala v roce 2013 mírně sestupný vývoj. Analýza však ukázala 

nejhorší vývoj návštěvnosti muzea v Nejdku, z dlouhodobého sledování má tato pobočka stále klesající tendenci. Ve 

srovnání s náklady na chod muzea je efektivita této pobočky dlouhodobě velmi neuspokojivá. Je nutné konstatovat, 

že není žádná snaha vedení města o podporu existence muzea. V roce 2013 došlo v zájmu úspor provozních nákla-

dů k redukci otvírací doby pouze na sezónu duben – listopad, podobně jako došlo v roce 2012 k omezení provozu 

pobočky v Horní Blatné.

Badatelská knihovna
Muzejní knihovna s více jak 20 000 svazky poskytuje široké možnosti bádání o dějinách a životě na Karlovarsku. 

Knihovna nabízí témata regionální, archeologická, vědecko-výzkumná, národopisná, numismatická, nabízí rovněž 

studium historicko-stavebních památek Karlovarska. Karlovarskými knižními specifi ky jsou průvodce, adresáře, tiště-

né 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.

I v roce 2013 se díky poskytnuté dotaci VISK 7 MK ČR ve výši 50 000 Kč mohlo pokračovat již v VII. etapě digita-

lizace cenných Kurlistů. V tomto roce byly digitalizovány ročníky 1891 až 1894. Všechny dosud digitalizované tituly 

vzácných knih jsou popsány s náhledy na webových stránkách muzea. K badatelským účelům jsou data uložena na 

centrálním serveru muzea a badatelé si je mohou prohlédnout po jednotlivých stránkách přímo v knihovně. Za sedm 

let systematické práce jsou v knihovně již digitalizované tyto ročníky: 1839–1848, 1854–1885, 1891–1894, 1901–1917. 

Nutno poznamenat, že Kurlisty jsou badatelskou veřejností hojně využívány.

Podobně jako tomu bylo v roce 2012, kdy byl do badatelské knihovny získán výjimečný ikonografi cký materiál - 

detailní rodokmen rodiny Mattoni, i v roce 2013 získalo muzeum zajímavý materiál - písemnou pozůstalost význam-

ného karlovarského kronikáře, historika a vlastivědného badatele Vladislava Jáchymovského (1923–2007). Jedná 

se o velmi rozsáhlý soubor písemných a obrazových dokumentů o lázeňství, o vývoji balneologie, o významných 

domech či záznamy o stavebních změnách v Karlových Varech. Muzejní knihovna si díky tomu významně rozšířila 

doprovodný fond regionálních archiválií. Pozůstalost muzeu za symbolickou cenu přenechala dcera Věra Dušková.

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.

Webové stránky
Čtvrtým rokem funguje současná podoba webových stránek s doménou: www.kvmuz.cz. V průběhu kalendářní-

ho roku se systematicky naplňuje programová rubrika, která se ukázala být nejčastějším údajem o návštěvě muzej-

ního webu.

Statistika také ukázala, že nejčtenější články jsou v sekci Příroda Karlovarska, Restaurujeme či Zajímavosti a typy 

na výlet. Další strukturu webu tvoří informace o stálých expozicích. Stránky jsou i v anglické a německé mutaci. Me-

ziroční porovnání počtu návštěvníků se ukázalo být téměř identické. 

Muzejní stránky mají link k portálu www.cestakesvobode.eu, na který mohou čtenáři přidávat za redakčního 

dohledu muzea nové články a fotografi e. Ani v roce 2013 nebylo vynaloženo většího úsilí ke zvýšení návštěvnosti. 

Bohužel tento web se prakticky stává neživou doménou, ačkoliv je logisticky velmi zdařile proveden.

Čtyři roky po založení muzejního facebooku statistika zaznamenala v období let 2012–2013 skokový nárůst fa-

noušků. Na facebook je link ze stránek muzea.

 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013

Facebook fanoušci 201 317 381 450

Web počet osob za rok 16 202 26 626 32 646 32 338

Web průměr osob za den 44 73 89 89

V r. 2013 na webu:

 exkluzivní návštěvníci 24 % noví návštěvníci 76 %

Demografi cké údaje o návštěvnících webových stránek:

město: Praha 23 % Karlovy Vary 19 %

země: ČR 28 512 návštěv tj. 88 % Slovensko 3 % Německo 3 %

věk: 18–24 let 28 % 25–34 let 34 % 35–44 let 16 %

Celých 80 % bylo vyhledávání stránek z prohlížečů, nejčastěji používané prohlížeče byly Google Chrome 30 %, 

Internet Explorer 29 % a Firefox 28 %. Oproti předchozímu roku lze sledovat skokový nárůst (až o 300 %) zájmu 

vyhledávání našich stránek na „chytrých telefonech“ 1 868 návštěv. Z operačního systému jednoznačně vede systém 

Android 1 053 návštěv, což představuje 56 % ze všech vyhledávání na mobilech.

Z uvedené statistiky jasně vyplývá, že budoucnost „malých“ zařízení je obrovská, technologické možnosti se pře-

kotně vyvíjí a ze stran subjektů zabývajících se cestovním ruchem stoupá rovněž zájem o prezentaci muzeí v různých 

mobilních aplikacích.
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PERSONÁLIE

Seznam zaměstnanců v roce 2013
 > Administrativní budova Belveder

Ing. Lenka Zubačová ředitelka příspěvkové organizace

Ing. Romana Borusíková kulturně-výchovný pracovník

Lucie Ridošková dokumentátor (zástup za MD)

Bc. Pavla Perglová  dokumentátor (nástup na MD od 21. 7. 2009)

Eva Smíšková  rozpočtář, fi nanční a mzdová účetní

PhDr. Stanislav Burachovič kurátor historických sbírkových a mobiliárních fondů

Mgr. Lukáš Svoboda kurátor historických sbírkových a mobiliárních fondů

Mgr. Jan Nedvěd kurátor historických sbírkových a mobiliárních fondů

Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D. kurátor přírodov. sbírkových a mobiliárních fondů (nástup na MD od 22. 3. 2010)

RNDr. Jan Matějů, Ph.D. kurátor přírodov. sbírkových a mobiliárních fondů (zástup za MD)

Mgr. Jiří Klsák archeolog (dohoda o činnosti), domovník

Bc. Jan Tajer archeolog 

Yvetta Viktoříková knihovník 

Mgr. Martin Salí  provozně-technický pracovník, vedoucí provozního úseku 

Ivo Hodík provozář / údržbář

Ivona Kažová uklízečka

 > Pobočka Muzeum Nová Louka, Karlovy Vary

Dagmar Bártová pokladník

Martin Smíšek pokladník, dokumentátor 

Lenka Vondráková uklízečka 

Dagmar Bártová domovník

Eva Šimlová zřízenec v kulturním zařízení ( sezonní pracovník)

Lenka Klausová zřízenec v kulturním zařízení (sezonní pracovník)

 > Pobočka Královská mincovna Jáchymov

Milada Palánová správce památkového objektu

Libuše Bajcurová průvodce

Věra Tomková zřízenec v kulturním zařízení (sezonní pracovník)

Vlastimil Tichý uklízeč (sezonní pracovník)

 > Pobočka Muzeum Žlutice

Kamila Neckářová průvodce, uklízečka (sezonní pracovník)

 > Pobočka Muzeum Nejdek

Michaela Dvořáčková průvodce, uklízečka 

 > Pobočka Muzeum Horní Blatná

Christa Schneiderová pokladník, zřízenec v kulturním zařízení (sezonní pracovník)

Dívka v kloboučku, PpB 2863,

Waldemar Fritsch, 1935,

porcelánka Březová, v. 145 mm, 

foto Bořivoj Hořínek
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HOSPODAŘENÍ

Muzeum v roce 2013 plánovalo vyrovnaný rozpočet ve výši 13 133 tis. Kč, který schválila rada Karlovarského kraje 

usnesením č. RK/189/03/13. Tento plánovaný rozpočet byl krytý příspěvkem na provoz poskytnutým zřizovatelem ve 

výši 10 004 tis. Kč, příspěvkem od zřizovatele na projekt ArcheoMontan ve výši 104 tis., dotacemi na kulturně-výchov-

nou činnost od Města Karlovy Vary, Jáchymova a Nejdku v celkově plánované výši 95 tis. Kč, plánovanými dotacemi 

MK ČR z programu VISK 7 ve výši 56 tis. Kč (digitalizace knih) a z programu ISO ve výši 14 tis. Kč (restaurování sbírek). 

Dále byly v rozpočtu započteny plánované částky na projekty Cíl 3 ArchaeoMontan ve výši 864 tis. Kč a na projekt 

OPVK Učíme se v muzeu ve výši 500 tis. Kč. Zbylá část rozpočtu byla kryta z plánovaných výnosů muzea. Příspěvek 

na provoz představoval 76 % plánovaných nákladů, z toho byly 67% náklady na mzdy a zákonné sociální pojištění.

Muzeum i přes nižší provozní příspěvek od zřizovatele a přes zvyšování nákladů z důvodu nárůstu cen vykázalo 

ke konci roku zlepšený hospodářský výsledek ve výši 398 tis. Kč, čehož dosáhlo zvýšením svých výnosů a efektivním 

čerpáním nákladů.

Příspěvek na provoz byl v průběhu roku usnesením RK č. 615/07/13 navýšen o 150 000 Kč na zajištění záchranných 

archeologických výzkumů (dále jen ZAV).

V průběhu roku byl plánovaný rozpočet upravován v důsledku posunu realizace projektu ArchaeoMontan a niž-

šího čerpání nákladů na projekt Učíme se v muzeu. Oba projekty budou z převážné části realizovány a čerpány až 

v roce 2014. V upraveném rozpočtu byly rovněž poníženy plánované náklady na výstavu Bořka Šípka (nepřidělení 

dotace z MK ČR), náklady na digitalizaci knih (poskytnutí nižší dotace VISK) a náklady na kulturní aktivity (poskyt-

nutí nižší dotace z města K. Vary).
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Miniatura krásenské rozhledny, cín, 

autor Erhard Ott, kolem r. 1990

přírůstek 11/2013

 > Plánovaný počet pracovníků 25, 5

 > Neobsazený počet míst 2

 > Průměrný přepočtený počet pracovníků 23, 78

 > Počet pracovníků k 31. 12. 2013 21

 > Průměrná mzda v roce 2013 17 147 Kč
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Schválený rozpočet a rozpočtové změny v roce 2013
Ukazatel Schválený  Upravený %

Náklady 13 133 000 11 819 000  90,79

Spotřeba materiálu 357 000  357 000 100,00

Spotřeba energie 1 580 000 1 580 000 00,00

Prodané zboží 50 000 50 000 100,00

Opravy a údržba 205 000 205 000 100,00

Cestovné 30 000 30 000  100,00

Náklady na reprezentaci 20 000 20 000 100,00

Ostatní služby 2 613 000 1 299 000 49,71

Mzdové náklady 5 000 000 5 000 000 100,00

v tom mzdy zaměstnanců  5 000 000 5 000 000 100,00

OON 0 0

Zákonné sociální pojištění  1 690 000 1 690 000 100,00

Zákonné sociální náklady  165 000 165 000 100,00

Jiné sociální pojištění 15 000  15 000  100,00

Jiné ostatní náklady 176 000 176 000 100,00 

Odpisy dlouhodobého majetku 1 172 000 1 172 000  100,00

Náklady z drobn. dlouhod. maj. 60 000  60 000  100,00

Výnosy  13 133 000 11 819 000 90,79

Výnosy z prodeje služeb   635 000 600 000 94,49

Výnosy z pronájmu  327 000 327 000 100,00

Výnosy z prodaného zboží  60 000 60 000  100,00

Čerpání fondů  37 000 37 000 100,00 

Ostatní výnosy z činnosti  80 000  80 000 100,00

Úroky  1 000  1 000 100,00

Příspěvek zřizovatele na provoz 10 004 000  10 004 000 100,86

Dotace z MK ČR-VISK, ISO  70 000 64 000  91,43

Příspěvek na provoz – města 95 000 80 000  84,21

Grant Cíl 3 výstava Umění lovu 281 000 281 000 100,00

Projekt ArchaeoMontan:

 Příspěvek zřizovatel (10%) 104 000 0 

 Grant Cíl 3 + SR (90%) 864 000  93 000  10,76

Projekt Učíme se v muzeu:

 Dotace OPVK 500 000 42 000 8,40

Výstava Bořek Šípek  75 000  0

Dotace na archeologický výzkum   150 000 

 

Výsledek hospodaření   0  0 

Čerpání rozpočtu v roce 2013
Ukazatel Upravený rozpočet skutečnost k 31. 12. 2013  %  skutečnost v r. 2012 

Náklady  11 819 000  11 631 761  98,42  11 497 061

Spotřeba materiálu  357 000 485 262  135,85  416 749

Spotřeba energie  1 580 000 1 367 509 86,58 1 380 170 

Prodané zboží  50 000  60 403 120,00  50 112 

Opravy a údržba  205 000  207 412  100,98  159 101 

Cestovné 30 000 30 622  102,07  23 209 

Náklady na reprezentaci  20 000 12 957   64,84  15 984 

Ostatní služby  1 299 000  1 160 916  89,38  1 217 322 

Mzdové náklady 5 000 000  4 994 884  99,90  4 868 733

v tom mzdy zaměstnanců  5 000 000  4 802 727  4 660 111 

OON  0  171 378  168 806 

náhrada mzdy za PN  0 20 779   39 816

Zákonné sociální pojištění  1 690 000 1 648 838 97,57 1 603 665 

Jiné sociální pojištění 15 000 13 578   90,52  13 207 

Zákonné sociální náklady  165 000 151 953  92,09  144 711 

Jiné ostatní náklady  176 000 169 002 96,02  175 557 

Odpisy dlouhod. majetku  1 172 000  1 208 408  103,11  1 280 720 

náklady z DDHM  60 000 167 013 278,36  147 821 

Výnosy 11 819 000  12 076 795 102,18  11 939 215

Výnosy z prodeje služeb 600 000 601 654  100,28  620 205

Výnosy z pronájmu 327 000 347 283 106,20  328 505

Výnosy z prodaného zboží 60 000 81 636 106,06  76 414

Čerpání fondů 37 000 39 240 106,05  54 720

Ostatní výnosy z činnosti 80 000  175 551  219,44  48 771 

archeologická činnost  0 64 350   136 100

Úroky 1 000 10 086  1 008,60  4 301

Výnosy z prodej DHM  10 000 

Příspěvek zřizov. na provoz 10 154 000 10 154 000  100,00  10 235 000

 z toho čerpání ZAV  150 000  150 000  100,00  290 400 

Dotace MK ČR - VISK, ISO 64 000 64 000  100,00  77 000

Příspěvek na provoz -města 80 000 100 000  125,00  85 000

Dotace grant Cíl 3 výstava  281 000  299 274 106,41  272 799 

 Umění lovu 

Projekt Cíl 3 ArchaeoMontan  93 000  82 534 88,75

(dílčí vyúčtování 2013)

Projekt OPVK Učíme se v muzeu 42 000  42 183  100,44

(dílčí vyúčtování 2013)

Odpisy HM -investiční transfer  5 004

Výsledek hospodaření  0 398 035   442 154 
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Vybrané ukazatele za rok 2013
Náklady

Pořízení drobného hmotného majetku 147 tis. Kč

Oprava – žlaby, EZS, hromosvody – objekt Teplička  115 tis. Kč

Oprava služebních vozidel 20 tis. Kč

Příprava projektu - nová expozice muzea Nová louka 65 tis. Kč

Výstavní činnost 86 tis. Kč

Projekt Cíl 3 ArchaeoMontan (dílčí náklady 2013) 82 tis. Kč

Projekt OPVK Učíme se v muzeu (dílčí náklady 2013) 42 tis. Kč

Archeologická činnost (čerpání dotace na ZAV) 150 tis. Kč

Kulturně-výchovná činnost 70 tis. Kč 

(přednášky, muzejní noc, koncerty, konference)

Náklady na ochranu majetku (EZS, EPS, HP) 137 tis. Kč

Výnosy

Vstupné celkem na všech pobočkách 602 tis. Kč

Archeologické dozory 64 tis. Kč

Pojistné plnění – muzeum Nová louka – odcizení replik 78 tis. Kč

Získané dotace a granty neinvestiční 598 tis. Kč

Získané příspěvky, dotace a granty v letech 2011–2013
Poskytovatel  Název r. 2013 r. 2012 r. 2011

Ministerstvo kultury ČR  Program ISO restaurování sbírek 14 000  47 000  28 000

Ministerstvo kultury ČR  VISK 6 – digitalizace rukopisů 0 0 20 000 

Ministerstvo kultury ČR VISK 7 – digitalizace Kurlistů 50 000 30 000  50 000

Karlovarský kraj Záchranný archeologický výzkum 150 000 290 000 60 000

Město Karlovy Vary  Muzejní noc 15 000 17 000  20 000

Město Karlovy Vary  Přednáškový cyklus 10 000  13 000  15 000

Město Jáchymov  Kulturně-výchovná činnost 40 000  35 000  35 000

Město Nejdek Kulturně-výchovná činnost 20 000 20 000  20 000

Cíl 3  výstava 1989 – Cesta ke svobodě   284 000

Cíl 3  výstava 100 let archeologie  273 000 

Cíl 3  výstava Umění lovu  299 000 

 Neinvestiční dotace celkem  598 000  725 000 532 000

Karlovarský kraj  rekonstrukce opěrné zdi Mincovna   5 133 000 

Karlovarský kraj  rekonstrukce objektu Teplička   1 000 000 

Karlovarský kraj  výstavní mobiliář   44 184 

Karlovarský kraj  PD nová muzejní expozice 1 500 000 

 Investiční dotace celkem 1 500 000 1 044 184 5 133 000 

Investiční akce v roce 2013
Primárním úkolem v investiční části rozpočtu byla a je příprava nové muzejní expozice v K. Varech, která je 30 

let stará. V průběhu roku bylo realizováno: I.–II. zpracování ideového záměru, III. zpracování obecně definovaných 

standardů, IV. zpracování studie audiovizuálního pojetí expozice, V. zpracování obsahové studie nové expozice, VI. 

zrušení 1. výzvy výběrové řízení na architekta expozice, VII. vyhlášení 2. výzvy na architekta, IX. uzavření smlouvy 

s architektem, X.–XI. koordinační práce s architektem, XII. předání 1. fáze projektu architektonicko-výtvarné studie 

nové expozice.

Na projektovou dokumentaci nové expozice byla zřizovatelem poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 1,5 

mil. Kč. Jelikož musela být zrušena 1. výzva výběrového řízení, došlo ke skluzu v čerpání dotace, a proto byla v roce 

2013 čerpána pouze ve výši 229 tis. Kč. Převážná část této investiční akce bude realizována v roce 2014. Zřizovatel 

schválil odklad vyúčtování do konce srpna 2014.

Hospodaření s investičním majetkem muzea v roce 2013 
Nemovitý majetek

Muzeum Karlovy Vary spravuje a provozuje 8 objektů, ve kterých jsou umístěny výstavní sály, stálé expozice, depo-

zitáře a zázemí pro zaměstnance. 

Na základě Zřizovací listiny má muzeum ve vlastní správě 5 objektů: 

Administrativní budova – Pod Jelením skokem 30, Karlovy Vary

Depozitární budova – Pod Jelením skokem 32, Karlovy Vary

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

Stálá expozice – Královská Mincovna, nám. Republiky 37, Jáchymov

Depozitární budova – Teplička 37

Objekty, kde je muzeum v nájmu měst:

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

Stálá expozice – muzeum Žlutice, Velké náměstí 1

Stálá expozice – muzeum Horní Blatná, Bezručova 127

V roce 2013 nebyla realizovaná žádná investiční akce na nemovitém majetku.

Dlouhodobý hmotný majetek

V roce 2013 muzeum z fondu investic muzea nepoužilo na pořízení DHM žádné finanční prostředky. V rámci 

investičního transferu projektu Cíl 3 ArchaeoMontan byly v roce 2013 použity poskytnuté finanční prostředky v cel-

kové výši 240 tis. Kč na pořízení modelu Královské mincovny a na pořízení 2 ks speciálních pultových vitrín.

Finanční fondy muzea: 
Fond odměn:  tis. Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2013  193

Tvorba:

Přerozdělení ZHV za rok 2012 89

Použití: 0

Konečný stav k 31. 12. 2013 282 

Fond kulturních a sociálních potřeb:

PPočáteční stav k 1. 1. 2013 104

Tvorba:

Zákonný příděl (1 % z objemu mezd) 48

Použití:

Příspěvek na stravování zaměstnanců 59

Rekreace a dětské tábory 0

Dary při životním a pracovním výročí 5

Použití celkem 64

Konečný stav k 31. 12. 2013 88

Fond rezervní:

Počáteční stav k 1. 1. 2013 446

Tvorba:

Přerozdělení ZHV za rok 2012 354

Použití:

Převod do provoz. nákladů – splnění podm. 

§ 20 zákona o daních  37

Konečný stav k 31. 12. 2013 763

Fond investic:

Počáteční stav k 1. 1. 2013 102

Tvorba: 

Dotace zřizovatele na PD – nová expozice 1 500

Tvorba majetku ve výši odpisů 1 204

Zisk z prodeje nepotř. majetku (Fabia) 10

Tvorba celkem 2 714

Použití:

Dílčí čerpání – PD expozice Nová louka 229

Odvod odpisů zřizovateli 1 172

Použití celkem: 1 401

Konečný stav k 31. 12. 2013 1 415
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Modrá váza, Pp 2574,

Eduard Schickl, pro výstavu v Paříži 1937,

keramická škola Karlovy Vary, v. 255 mm,

foto Bořivoj Hořínek
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PODĚKOVÁNÍ

V úvodu výroční zprávy jsem uvedla aktivity, které jsou vedeny kolektivní snahou vytvořit v muzeu něco nového, 

něco perspektivního, něco smysluplného. Něčím novým mám na mysli novou muzejní expozici v Karlových Varech, 

něčím perspektivním mám na mysli rozšíření stávající expozice v Jáchymově a něčím smysluplným mám na mysli 

zaujmout a přivést děti do muzea. V této souvislosti bych ráda poděkovala všem muzejním kolegům, kteří s cílem 

změnit tvář a vnímání našeho muzea mají každý nemalý podíl na některé z uvedených aktivit. Velmi si cením práce 

celého týmu odborných pracovníků, jejich podnětných nápadů, invence a snahy dobrat se cíle. Děkuji ale i řadovým 

pracovníkům na všech pobočkách našeho muzea, neboť především oni vytvářejí v první linii přívětivé prostředí pro 

příchozí návštěvníky. Bez jejich práce by muzeum nemohlo pulzovat svým každodenním rytmem.

Další mé poděkování patří všem níže uvedeným za jejich ochotu podpořit kulturu ať fi nančně či mediálně a dále 

také děkuji těm, kdož nám pomohli v odborné práci. Děkuji tedy:

Ministerstvu kultury České republiky, zřizovateli Karlovarskému kraji, městu Karlovy Vary, městu Jáchymov, měs-

tu Nejdek, městu Horní Blatná, Českému rozhlasu Plzeň – studiu v Karlových Varech, Mladé Frontě redakci Karlovy 

Vary, redakci Karlovarských novin, Národnímu památkovému ústavu v Lokti, Studiu F13, fi rmě Mustang Computer, 

taktéž děkuji restaurátorce Heleně Kastlové, geologovi Janu Rojíkovi a kolegům z muzeí v Chebu a Sokolově. Podě-

kování rovněž směřuji k donátorům: Nadačnímu fondu Zlatá Praha a fi rmě ZPA Industry a.s.

A nakonec mé poděkování patří všem návštěvníkům muzea, kteří se k nám rádi vracejí za novými kulturní zážit-

ky. Děkuji ale i návštěvníkům novým, kteří nás navštívili poprvé a třeba ne naposled. 

Ing. Lenka Zubačová, ředitelka muzea

KONTROLNÍ ČINNOST

Muzeum Karlovy Vary aplikuje příslušná ustanovení zákona č. 320 / 2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416 / 20004 

Sb. ve vlastní směrnici k fi nanční kontrole. 

K 31. 12. 2013 vykazuje muzeum pohledávky v celkové výši 15 876,20 Kč, z toho nezaplacené ke dni splatnosti:

pohledávka za fi  RWE – archeologické dozory na stavbách 12 150,00 Kč

pohledávka za fi  Archeologický ústav Praha 

 – prolongace povolení vývozu předmětů ke konzervaci 2 186,20 Kč

pohledávka za fi  Muzeum Františkovy Lázně – vyúčt. kom. prodeje zboží 540,00 Kč

pohledávka za fi  Hotel Alisa Karlovy Vary – rešerše k historii hotelu 1 000,00 Kč

 

V roce 2013 Muzeum neevidovalo žádnou nedobytnou pohledávku.

V průběhu roku 2013 byly zřizovatelem vydány dvě rozpočtové změny v celkovém fi nančním objemu 200 tis. Kč:

přijetí neinvestiční dotace z MK ČR na projekt VISK 7 50 tis. Kč

navýšení provozního příspěvku od zřizovatele na archeologický výzkum 150 tis. Kč

V roce 2013 byla v muzeu provedena kontrola daní ze závislé činnosti ze strany Finančního úřadu Karlovy Vary. 

Výsledkem kontroly bylo vyčíslení přeplatku na dani v souvislosti s nárokem na odpočet na zaměstnance a penále 

v celkové výši 3 510 Kč. Muzeum tuto částku zaplatilo na základě platebního výměru. Vyplacená částka byla zaevi-

dována jako pohledávka vůči zodpovědnému zaměstnanci. Pohledávka byla v termínu vyrovnána.

V roce 2013 nedošlo v muzeu k žádnému porušení rozpočtové kázně.
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VÝHLED 2014

Stěžejní akcí v roce 2014 bude realizace projektu Učíme se v muzeu, projektu podpořeného z evropské dotace. 

Vytvoření výukových programů a ověření jejich fungování v praxi bude klást nároky především na odborné pracov-

níky a muzejního pedagoga.

Pro rok 2014 bude ale primárním úkolem soustředit veškeré úsilí na projektování revitalizace objektu muzea 

v Karlových Varech, projektování nové muzejní expozice a zpracování žádosti pro získání fi nančních prostředků 

z programu EHP na tuto investiční akci. V roce 2015 oslaví muzeum 150 let od svého založení, a proto realizace nové 

muzejní expozice by byla v tomto roce velmi důstojným počinem.

Maska čerta, Pp 2737,

Waldemar Fritsch, 1934,

keramická škola Karlovy Vary, v. 145 mm, 

foto Bořivoj Hořínek
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