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ÚVOD
Slovo ředitele

Uplynulý rok 2015 byl především ve znamení zahájení prací na nové muzejní expozici v Karlových Varech. V před-

chozím období byla dokončena složitá přípravná fáze od ideového záměru přes scénář expozice po projekt nové expozice. V roce 2015 jsme se již mohli s dostatečnou péčí věnovat výběru zhotovitele stavebních úprav objektu muzea
a zhotovitele vlastní expozice. Ačkoliv jsme na konci roku 2014 byli neúspěšní v získání prostředků z norských fondů,
zřizovatel – Karlovarský kraj, se rozhodl akci nového karlovarského muzea zafinancovat sám.
V roce 2015 byly svým způsobem upozaděny muzejní aktivity směrem k veřejnosti, neboť celý tým odborných pracovníků se s maximálním nasazením věnoval a věnuje obsahu nové muzejní expozice. Motivační silou pro nás všechny
je blížící se stopadesáté výročí vzniku karlovarského muzea, které budeme oslavovat v roce 2017 otevřením nové expozice.
Vezmu-li v úvahu skutečnost, že v roce 2015 byla se shora uvedených důvodů jedinou „produktivní“ pobočkou Královská mincovna v Jáchymově, je dosažený hospodářský výsledek ve výši 645 tis. Kč vynikající bilancí. Je třeba připomenout, že díky zahájené stavební činnosti v objektu v Karlových Varech zde nemohly být vykázány žádné příjmy, ale
úměrně k tomu zde nebyly ani provozní náklady. Dosažený hospodářský výsledek stejně jako předešlá léta posílí náš
rezervní fond, aby mohl být v roce 2016 čerpán. Převodem prostředků z rezervního do fondu investičního bude možné
dofinancovat náročnou investiční akci. Nemalými zisky v minulých pěti letech jsme si cíleně „spořili“ na rezervním fondu,
abychom si byli schopni dofinancovat novou muzejní expozici „z vlastního“. Z tohoto úhlu pohledu jsem přesvědčena,
že náš postoj k náročné investiční akci je více než příkladný.

Základní informace o muzeu

Muzeum Karlovy Vary spravuje čtyři pobočky – v Karlových Varech, v Jáchymově, v Nejdku a ve Žluticích. V každé

z nich se nachází stálá muzejní expozice. V Karlových Varech, jak bylo již uvedeno v úvodu, byla v roce 2015 pobočka
veřejnosti uzavřena z důvodu její rekonstrukce. V Nejdku jsou rovněž sály pro pořádání krátkodobých výstav, které nově
v roce 2015 vznikly také v pobočce v Jáchymově. Mimo to se zde nachází také 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 tj. Žlutice a Nejdek 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 zároveň nachází i administrativní budova, ředitelství
muzea.
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 osobám
s omezenou pohyblivostí. V tomto ohledu muzeum stále nesplňuje standart fyzické dostupnosti. Avšak po rekonstrukci budovy v Karlových Varech bude již alespoň tato pobočka splňovat standart fyzické dostupnosti.
–– standard časové dostupnosti – otvírací doba a přístupnost je přiměřená povaze a umístění poboček muzea, je zveřejněna na muzejním webu.
Jáchymov

Goethova vyhlídka, gobelín,
Květa Horáková,
přírůstek 469/2015
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Vzhledem k sezónní návštěvnosti, která byla dlouhodobě sledována, byla upravena otvírací doba pobočky v Nejdku
na období květen – září, podobně jako je tomu v pobočce ve Žluticích.
–– standard ekonomické dostupnosti – v roce 2015 muzeum zvyšovalo cenu vstupného v Královské mincovně. Stalo
se tak po zralé úvaze vzhledem ke skutečnosti, že se v mincovně za poslední dva roky rozšířil prohlídkový okruh
a obohatila se expozice o nové sály (hornictví ve sklepení, hudba v Krušnohoří či druhé nádvoří se sklepením). Nově
byl upraven systém slev a zaveden byl poplatek za odborný výklad v expozici pro skupinu nad deset osob. Základní
cena vstupného se zvýšila z původních šedesáti na osmdesát korun. I přes tuto skutečnost jsou ceny vstupenek do
všech stálých expozic, na výstavy, přednášky či jiné kulturní a výukové programy stále dostupné všem sociálním
vrstvám.
Karlovy Vary

stálá expozice

v rekonstrukci		

Kč na osobu

Jáchymov

stálá expozice

základní / snížené / rodinné

80 / 50 / 175 Kč

		

skupina nad 10 osob

60 Kč

		

školy		

30 Kč

Nejdek

Žlutice

koncerty

základní		

60–90 Kč

akce nádvoří

základní		

60–80 Kč

přednášky

základní		

30 Kč

stálá expozice

základní / snížené / rodinné

30 / 15 / 50 Kč

výstavy

základní / snížené		

30 / 15 Kč

přednášky

základní		

30 Kč

stálá expozice

základní / snížené/ rodinné

30 / 15 / 50 Kč

přednášky

základní		

30 Kč

Tzv. kombinovaná vstupenka zvýhodňující návštěvu všech poboček do jednoho měsíce od zakoupení se ukázala být
pro návštěvníky nezajímavá a to nejspíše velkou teritoriální rozlohou všech čtyřech poboček. Kombinovaná vstupenka
byla pro nezájem v roce 2015 zrušena. Do budoucna se uvažuje o vytvoření zvýhodněné vstupenky do mincovny a Štoly
č.1, kterou spravuje Muzeum Sokolov.
Volný vstup do muzea mají děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P (jejich průvodci mají slevu 50%), 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. S ohledem na fakt, že se ve srovnání s jinými
muzei ceny vstupenek dlouhodobě drží na velmi nízké úrovni, je tendence držet objem neplatících osob v úrovni deseti
procent z celkového počtu návštěvníků. V roce 2015 navštívilo muzeum pouhých 1 340 neplatících osob, což z celkového počtu návštěvníků představuje přiměřených 11 %.

objekt Královské mincovny v Jáchymově,
v r. 2014 vyhlášen národní kulturní památkou

6

7

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 sbírky
k vývoji lázeňství; o sbírky umění – regionální grafiky, plastiky, obrazy, staré tisky; muzeum také pečuje o sbírky archeologické a přírodovědné.
Muzeum má vedenu svoji sbírku v Centrální evidenci sbírek MK ČR registrovanou pod evidenčním číslem KVM/00202-22/048002 s názvem „Sbírka Muzea Karlovy Vary“. Celá sbírka k 31. 12. 2015 čítá 48 152 položek.

Akvizice / nákupy / dary

V roce 2015 muzeum získalo do svých sbírek celkem 493 přírůstků, nákupy se uskutečnily v hodnotě 31 700 Kč. Der-

moplastické preparáty zoologických nálezů byly provedeny dodavatelsky v celkové výši 69 670 Kč. Preparace budou
pokračovat i v roce 2016 a to za účelem prezentace v nové přírodovědné expozici. Ostatní akvizice byly ve formě darů.
Nové přírůstky do sbírek karlovarského muzea v roce 2015 byly:
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Přír. číslo

název sbírkového předmětu

kusů

způsob nabytí

fond

1/2015 		

Doutníková špička

1

nákup

NmK

2–385/2015

Geologická sbírka Dr. Hlouška - minerály

384

dar

Ga

386–465/2015

Geologická sbírka Dr. Hlouška - horniny

80

dar

Gb

466/2015

Plch velký

1

nález

Bv

467/2015

Gobelín, Květa Horáková, Stylizované květy

1

nákup

Tk

468/2015

Gobelín, Květa Horáková, Cyklus ročních období

1

nákup

Tk

469/2015

Gobelín, Květa Horáková, Goethova vyhlídka

1

nákup

Tk

470/2015

Vojenská mapa - Karlovy Vary

1

nákup

Lm

471/2015

Vojenská mapa - Kraslice

1

nákup

Lm

472/2015

Vojenská mapa - Kadaň

1

nákup

Lm

473/2015

Vojenská mapa - Královice

1

nákup

Lm

474/2015

Vojenská mapa - Klatovy

1

nákup

Lm

475/2015

Vojenská mapa - Horažďovice

1

nákup

Lm

476/2015

Vojenská mapa - Vlašim

1

nákup

Lm

477/2015

Vojenská mapa - Nepomuk

1

nákup

Lm

478/2015

Plán města Karlovy Vary, r. 1940

1

dar

Lp

479/2015

Litografie Jáchymova, r. 1962

1

dar

Ug

480/2015

Orel křiklavý

1

nález

Bv

481/2015

Tchoř tmavý

1

nález

Bv

482/2015

Tchoř tmavý

1

nález

Bv

483/2015

Netopýr rezavý

1

nález

Bv

484/2015

Netopýr rezavý

1

nález

Bv

485/2015

Sysel obecný

1

nález

Bv

Portrét dívky I, kolem 1900,

486/2015

Veverka obecná

1

nález

Bv

Wilhelm Schneider,

487/2015

Hýl obecný

1

nález

Bv

přírůstek 492/2015

488/2015

Tetřívek obecný

1

nález

Bv
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489/2015

Rorýs obecný

1

nález

Bv

490/2015

Lasice hranostaj

1

nález

Bv

491/2015

Křivka obecná

1

nález

Bv

492/2015

W. Schneider, Portrét dívky I

1

nákup

Uo

493/2015

W. Schneider, Portrét dívky II

1

nákup

Uo

Rozbor akvizice podle způsobu nabytí:
14 ks
466 ks
13 ks

koupě

od soukromé osoby, ve starožitnictví nebo v aukci

dar

od soukromé osoby

nález

terénní sběr

Rozbor akvizice podle zařazení do sbírkového fondu:
384 ks

Ga

sbírka geologie

80 ks

Gb

sbírka petrografie

13 ks

Bv

sbírka zoologie – vertebrata

8 ks

Lm

sbírka mapy

3 ks

Tk

sbírka textil

2 ks

Uo

sbírka umění - malba

1 ks

Ug

sbírka umění - grafika

1 ks

Lp

sbírka plány

1 ks

NmK

sbírka národopis – karlovarensia

Inventarizace sbírek

V roce 2015 proběhly na základě Interního pokynu ředitele č. 7/2014 a 8/2014 předávací inventury těchto sbírko-

vých fondů:
A archeologie

4040 položek

správce sbírky Bc. Jan Tajer

Lm mapy

55 položek

správce sbírky Mgr. Lukáš Svoboda

Lp plány

56 položek

správce sbírky Mgr. Lukáš Svoboda

Celkem bylo zrevidováno 4 151 sbírkových položek, což činí 8,7 % 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 % z celkového objemu muzejní sbírky.
Vzhledem k časovému vytížení v souvislosti s novou expozicí v roce 2015 neproběhla žádná kontrola stavu dlouhodobě zapůjčených sbírek jiným subjektům.

Zápůjčky sbírek

Za účelem stálých expozic nebo pro badatelské účely poskytlo karlovarské muzeum dlouhodobé zápůjčky svých sbírkových předmětů těmto institucím:
zapůjčené sbírky / počet položek
Muzeum střední Pootaví, Strakonice

hudební nástroje 1, umění národopis 1

Muzeum Cheb

stříbro 3, kompozice1, textil 1, sklo 1

Muzeum Šumavy Sušice

kovy cín 1

NPÚ Plzeň – zámek Manětín

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

NPÚ České Budějovice – Klášter Kladruby

mince 5, hodiny 1, cín 41

Město Ostrov – klášter

mapa 1, plastiky 4, archeologie 14

Město Ostrov – zámek

kovy stříbro 6, archeologie 97

Hrad Loket

militaria 2

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
10

hloušekit, nový minerál z Jáchymova nazvaný po geologovi J. Hlouškovi, vystaven v expozici

Obec Boží Dar – muzeum

cín 6, hudeb. nástroje 2, plastiky 7,
národopis 31, nábytek 3, textil 4, železo 3, typáře 2, hodiny 1

Moser, a.s. – muzeum

sklo 12

Krajský úřad Karlovarského Kraje

porcelán 20

Město Horní Blatná

cín 77, hudební nástroje 1, kovy 1, kovy železo 4, militaria 1, technika 5,
plastika 2, geologie 3

NPÚ České Budějovice – zámek Manětín

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

Galerie umění Cheb - Retromuseum

porcelán 18

ZČM Plzeň – badatelský účel

archeologie 3 906 zlomků keramiky

Univerzita Olomouc – badatelský účel

botanika 5

Muzeum Cheb – dočasný depot

umění obrazy 3

Dále byly v roce 2015 za účelem konání krátkodobých výstav zapůjčeny předměty ze sbírek karlovarského muzea těmto
subjektům:
1/ Karlovarská krajská nemocnice – putovní výstava 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji - 55 ks předmětů
2/ Regionální muzeum v Teplicích – putovní výstava Umění lovu aneb od obživy ke kratochvíli – 43 ks předmětů
3/ Muzeum Českého lesa v Tachově – putovní výstava 40 let CHKO Slavkovský les – 15 informačních panelů
4/ Botanická zahrada Bečov + Toužim – putovní výstava 40 let CHKO Slavkovský les – 15 informačních panelů
5/ Karlovarský kraj – výstava Lázně bez hranic – 14 ks předmětů
6/ Městské muzeum v Kadani – putovní výstava Umění lovu aneb od obživy ke kratochvíli – 43 ks předmětů
7/ Muzeum Sokolov – výstava Expedice a středověk – 60 ks předmětů
8/ Národní galerie v Praze – výstava Bez hranic. Umění v Krušnohoří – 10 ks předmětů
9/ Krajská knihovna Karlovy Vary – výstava 15 let Krajské knihovny – 2 ks předměty
10/ Karlovarská krajská nemocnice – putovní výstava Betlémy karlovarského muzea – 4 ks předměty
Panelové výstavy zapůjčené školám:
1/ Gymnázium Sokolov – putovní výstava 40 let CHKO Slavkovský les
2/ Základní škola Poštovní, Karlovy Vary – putovní výstava Karlovarské katastrofy

Registr sbírek

Sbírka Muzea Karlovy Vary je registrována v Centrální evidenci sbírek MK ČR. V roce 2015 bylo do registru zapsáno

celkem 493 položek. Podle zákona 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy je v muzeu vedena chronologická
evidence sbírek I. a II. stupně tj. v přírůstkové knize a v katalogizačních kartách, dále je vedena pomocná evidence předmětů nesbírkové povahy, evidence zápůjček a výpůjček jak interních tak externích. Administrace registru sbírek vychází
z interní směrnice muzea č. 10/2010.
Průběžně dochází k přepisu karet sbírkových předmětů do počítačové databáze. Na rozdíl od předchozích let se
přepis karet pohnul výrazně kupředu. Je třeba konstatovat, že kurátoři sbírek mají velmi malé časové kapacity, čemuž
odpovídala stagnace průběžného počtu přepsaných karet. Proto byla v roce 2015 vyčleněna jedna síla na celý pracovní úvazek, která se věnuje pouze přepisu karet do počítačové databáze. Tato pracovní síla byla převedena z uzavřené
pobočky v Karlových Varech a využita pro tuto administrativní činnost. K 31. 12. 2015 je do databáze převedeno 17 080
karet, což představuje z celkového množství 35 %. V roce 2015 byla zapsaná třetina karet, došlo tak k výraznému posunu
v tomto dlouhodobém procesu.
Záměr párovat fotografie sbírkového předmětu s příslušnou katalogizační kartou nebyl dosud realizován. Předpokladem je, aby byl připraven balík vstupních dat a to jak fotografií sbírek tak přepsaných katalogizačních karet. V příštím
období je třeba vytvořit potřebná data, následně bude řešen upgrade stávajícího softwaru „sbírky“.

Andílčí hlava, litinová kamnová deska,
stav před a po restaurování,
přírůstek 6/2009
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Uložení sbírek
Muzeum má své sbírky deponovány ve dvou objektech v Karlových Varech a Tepličce. V depozitáři v Karlových Varech
je uložení sbírek na uspokojivé úrovni. V depozitáři v Tepličce proběhly v roce 2013 stavební úpravy, o rok později zde
byl osazen regálový systém, kam byl přesunut sbírkový nábytek ze „staré“ muzejní expozice v Karlových Varech. Po
dokončení rekonstrukce muzea bude opět soustředěna pozornost na pokračování průběžných oprav depozitáře.

Restaurování sbírek

V roce 2015 muzeum provedlo restaurování sbírkových předmětů v celkové hodnotě 201 017 Kč, z toho činil pří-

spěvek na restaurování z programu ISO MK ČR pouhých 34 000 Kč, zbytek byl krytý z provozních prostředků. Restaurovány byly předměty deinstalované ze „staré“ expozice a předměty pro expozici novou. Restaurování a konzervování
sbírkových předmětů si muzeum zajišťuje externě, neboť nedisponuje žádnými odbornými pracovníky této specializace.
Nezbytnost restaurátorského zásahu vykazovaly především textilní sbírky dlouhodobě vystavené ve „staré“ expozici.
Nevhodnou instalací a také vlivem slunečního záření byla textilní vlákna místy silně degradována, proto bylo třeba tyto
sbírky před uložením do depozitáře nechat zrestaurovat. Jednalo se o pamětní prapor z r. 1858 - Tk 330, praporec střeleckého spolku Tk 313 a tkaný ubrus s motivem Vřídla - Tk 103. Restaurování těchto sbírek provedla Helena Kastlová,
restaurování bylo v hodnotě 60 000 Kč.
Druhou část restaurovaných sbírek tvořil výběr předmětů, které budou vystaveny v nové expozici. Jelikož předmětů
bude pro tento účel celá řada, bylo potřeba s ohledem na finanční náročnost výběr rozfázovat do několika let. V roce
2015 bylo pro tento účel z provozních prostředků uvolněno 141 017 Kč. Restaurovány byly tyto sbírkové předměty:
Up 349 socha Apoštola, polychromovaná dřevořezba, autor neznámý, kolem roku 1712, restauroval Pavel Blattný;
Př.č. 6/2009 Andílčí hlava, kamnová litinová deska, autor neznámý, vročeno 1676, konzervoval Jindřich Kovařík;
Uo 696 + Uo 698 plastické obrazy Karlových Varů, autor neznámý, 2. pol. 19. století, restauroval Martin Kostlán.

Konzervování sbírek

Konzervátorské zásahy na sbírkách různého druhu byly uskutečněny v objemu za 52 650 Kč, z toho pro novou mu-

zejní expozici to bylo za 38 650 Kč.
Všechny dosavadní restaurátorské a konzervátorské počiny se průběžně prezentují na webových stránkách muzea
ve zvláštní záložce „restaurujeme“.

Kopie sbírek

V roce 2015 byla pro účely nové expozice zhotovena celá řada kopií sbírkových předmětů. Důvody pro tuto volbu

jsou různé. Buď je originál sbírkového předmětu ve fragmentárním stavu, nebo nelze originál do expozice zapůjčit,
a nebo bude kopie předmětů hmatovým exponátem, nebo dokonce cílem kopie je exponát zvětšit či zmenšit. Důvody
vytvořit kopii sbírkového předmětu byly v úzkém souladu se scénářem nové expozice, takže v roce 2015 byly zhotoveny: rychtářské právo, záušnice, hlava Karla IV., pyxida z Vladaře, spona z Manětína, kamenné štípané nástroje, votivní
figurky, perkusní zámek, kopie sošky, kopie deníku FW. Tento dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) byl v průběhu roku 2015 pro účely nové expozice pořízen v celkové hodnotě 56 530 Kč.

nahoře / ideální podoba Karlových Varů ve 14.století, rytina W. Schäflera (Ug 1782)
dole / reliéfní deska vyrobena podle rytiny nahoře, předmět bude vystaven v nové expozici
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PREZENTACE SBÍREK
Stálé expozice

Muzeum provozuje pět svých poboček, stálé expozice jsou:
Muzeum Karlovy Vary je, jak bylo uvedeno v úvodu, od roku 2015 v rekonstrukci;
Královská mincovna Jáchymov: expozice představuje dějiny významného horního města od mineralogie, geologie,
archeologie, hornictví, zpracování rud až po numismatiku, dál se dotýká významu vzdělanosti a renesance, dějin lázeňství a prezentuje také krušnohorský národopis;
Muzeum Nejdek: expozice představuje dějiny města a krušnohorského národopisu;
Muzeum Žlutice: expozice představuje dějiny města s důrazem na husitství Žluticka.
V roce 2015 došlo k rozšíření expozice v Jáchymově o další výstavní sál Hudba v Krušnohoří, rovněž byla zatraktivněna expozice numismatiky a geologie. Byla také nainstalována dotyková obrazovka s výukovým programem Poklady
Země, který byl vyprodukován v roce 2014 v rámci projektu Učíme se v muzeu.

Výstavy vlastní / převzaté

Výstavní sály k pořádání krátkodobých výstav byly v roce 2015 pouze v Nejdku, neboť pobočka Kalovy Vary je v re-

konstrukci. Na konci roku se nově otevřely výstavní sály v Jáchymově, kde byly pro tyto účely opraveny prostory bývalého obchodu.
Muzeum Jáchymov
Krušnohorské doly na starých pohlednicích
Putovní výstava s cílem popularizovat hornickou krajinu Krušnohoří na cestě k zápisu na seznam Unesco, výstava ze
soukromé sbírky Michala Urbana.
termín konání: 7. 11. – 22. 11. 2015
doprovodný program: přednáška
Betlémy s vůní dřeva
Výstava zapůjčena z rozsáhlé soukromé sbírky, sběratel a řezbář Václav Nekola představil vánoční dřevořezby betlémy,
louskáčky na ořechy a další tradiční krušnohorské výrobky – jako jsou vánoční pyramidy a kouřící panáčci.
termín konání: 28. 11. 2015 – 10. 1. 2016
kurátor výstavy: Romana Borusíková
doprovodný program: adventní koncert, řezbářská dílna
Muzeum Nejdek
Motýlí RADOST
9. ročník prodejní výstavy výrobků občanského sdružení Dětská radost a prací žáků ZŠ z Nejdku. Výtěžek z prodeje interiérových dekorací byl tradičně ve prospěch potřeb handicapovaných dětí z Nejdku.
termín konání: 7. 5. – 21. 6. 2015
kurátor výstavy: Romana Borusíková
nově instalovaná expozice hudby v Krušnohoří v Královské mincovně
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doprovodný program: ukázka paličkování
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První světová válka

200 let knihovnictví v Karlových Varech

Výstava byla zapůjčena z Muzea Sokolov a doplněna vlastními předměty, informovala o pekle zákopové války přes ná-

termín konání: 1. 12. – 31. 12. 2015

mořní i pouštní operace až po válku v Africe, i válku v odrazu regionálním - na Karlovarsku.

místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary

termín konání: 25. 6. – 27. 9. 2016

partner za muzeum: Stanislav Burachovič

kurátor výstavy: Jan Nedvěd
doprovodný program: přednáška

Vlastní výstavní činnost byla v roce 2015 silně omezena. Odborní pracovníci soustředili převážný čas přípravě obsahu nové expozice. Přesto se poměrně dařilo uplatnit hotové putovní výstavy v jiných institucích, a nebo participovat

Zápůjčky vlastních výstav jiným subjektům

na jiných výstavních projektech v institucích spřátelených. Tímto způsobem byla kompenzována omezená prezentační
činnost muzea.

100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji
termín konání: 1.2. – 30.3.2015
místo konání: Karlovarská krajská nemocnice
kurátor výstavy: Jan Tajer
Betlémy ze sbírky muzea
termín konání: 2. 12. 2015 – 8. 1. 2016
místo konání: Karlovarská krajská nemocnice
kurátor výstavy: Romana Borusíková
Karlovarské, loketské a nejdecké katastrofy
termín konání: 23. 11. – 16. 12. 2015

místo konání: Základní škola Poštovní, Karlovy Vary
kurátor výstavy: Lukáš Svoboda
Umění lovu – od obživy ke kratochvíli
1.místo konání: Regionální muzeum v Teplicích
termín konání: 12. 2. – 29. 3. 2015
2.místo konání: Městské muzeum v Kadani
termín konání: 5. 8. – 28. 9. 2015
kurátor výstavy: Lukáš Svoboda
40 let CHKO Slavkovský les
1.místo konání: Muzeum Českého lesa v Tachově
termín konání: 14. 4. – 10. 5. 2015
2.místo konání: Botanická zahrada v Bečově a v Toužimi
termín konání: 31. 5. – 20. 9. 2015
3.místo konání: vestibul Krajského úřadu Karlovarského kraje
termín konání: 21. 9. – 8. 11. 2015
4.místo konání: Gymnázium Sokolov
termín konání: 9. 11. – 31. 12. 2015
kurátor výstavy: Jan Matějů

Participace na výstavních projektech:
Jaro 1945 v Karlových Varech

termín konání: 30. 3. – 28. 4. 2015
místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary
partner za muzeum: Stanislav Burachovič
Lázně bez hranic
termín konání: 28. 7. – 15. 11. 2015
místo konání: Císařské lázně
partner za muzeum: Lenka Zubačová

Uo 696 plastický obraz, lidová práce, stav po restaurování
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V roce 2015 karlovarské muzeum nevydalo žádnou autorskou publikaci.

Publikační činnost pracovníků muzea
PhDr. Stanislav Burachovič

Články v reginálních periodikách
–– Burachovič S. 2015: Karlovy Vary se představují, SPA Journal 1-3/2015
–– Burachovič S. 2015: Ztracená sláva hor opět ožívá, MF dnes 4.6.2015
–– Burachovič S. 2015: Šprým jménem Kamzík, Festivalový deník č.1
–– Burachovič S. 2015: Základy dnešního muzea vybudoval Anton Pitroff, Karlovarské noviny 17.9.2015
RNDr. Jan Matějů, Ph.D.
Odborné články v mezinárodních impaktových časopisech
–– Kryštufek B., Mahmoudi A., Tesakov A. S., Matějů J. & Hutterer R. 2015: A review of bristly ground squirrels Xerini and
a generic revision in the African genus Xerus. Mammalia. doi: 10.1515/mammalia-2015-0073.
–– Schneiderová I., Schnitzerová P., Uhlíková J., Brandl P., Zouhar J. & Matějů J. 2015: Differences in alarm calls of juvenile and adult European ground squirrels (Spermophilus citellus): Findings on permanently marked animals from
a semi-natural enclosure. Zoo Biology 34(6): 503-512. doi: 10.1002/zoo.21233.
Populárně naučné články
–– Falteisek L. & Matějů J. 2015: Divočina za humny – divočina v podzemí. Arnika, přírodou a historií Karlovarského
kraje 2015(2): 2-8.
–– Matějů J. 2015: Do přírody? Ano, ale za jakou cenu. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje 2015(1): 28.
–– Matějů J. & Holub M. 2015: Koljuška tříostná obsazuje Ohři. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje 2015(2):
29-31.
Odborné konference a publikované příspěvky
–– Zoologické dny Brno 2015, odborná konference, 12.-13. února 2015, Brno:
–– Matějů J., Schnitzerová P., Větrovcov J. & Uhlíková J. 2015: Jedenáct let monitoringu sysla obecného v České republice. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.): Zoologické dny Brno 2015. Brno, p. 161.
–– 1. konference Naše příroda 2015: Péče o bývalé vojenské prostory. 1. prosince 2015, Olomouc:
–– Matějů J. 2015: Přírodní fenomény vojenského újezdu Hradiště. Abstrakta 1. konference Naše příroda 2015: Péče
o bývalé vojenské prostory. Olomouc, p. 4.
Mgr. Jan Nedvěd
Seminář a publikovaný příspěvek
–– Nedvěd J. 2015: Karlovarsko a Velká válka, In: XXIV. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2015, s. 91-99.
Mgr. Lukáš Svoboda
Portrét dívky II, kolem 1900,

Populárně naučný článek

Wilhelm Schneider,

–– Svoboda L. 2015: Obnova židovského hřbitova v Bečově nad Teplou. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje

přírůstek 496/2015
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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. V roce 2015 odborní pracovníci převážně pracovali na obsahu nové muzejní
expozice. Výnosy z činnosti odborných pracovníků byly 15 905 Kč.
PhDr. Stanislav Burachovič
–– Finalizace scénáře nové expozice (moduly 1, 2, 3, částečně 4)
–– Rešeršní práce na realizaci 4 ks modelů kolonád
–– Zpracování 14 námětů z dějin Karlových Varů pro tzv. Dětskou cestu novou expozicí
–– Zajištění obrazových a textových podkladů ke zpracování repliky deníku Filipiny Welser
–– Člen nákupní komise v Muzeu Cheb
–– Zpracování scénáře Hudba v Krušnohoří, výběr exponátů
Mgr. Lukáš Svoboda
–– Finalizace scénáře nové expozice (moduly 4, 5, 8, 9)
–– Rešeršní práce na realizaci modelu radošovského mostu
–– Práce se sbírkami, výběr předmětů k restaurování
–– Zpracování zadávací dokumentace pro výrobu haptických exponátů z kovu a dřeva
–– Zpracování historie židovské obce v Drmoulu pro publikaci, editorská práce, spolupráce s muzeem v Mariánských
lázních (vydavatel)
–– Práce na archivních rešerších k židovským hřbitovům na Plzeňsku
–– Spolupráce na výstavě Expedice a středověk s Muzeem Sokolov
–– Člen nákupní komise v Muzeu Sokolov a Karlovy Vary
RNDr. Jan Matějů, Ph.D.
–– Finalizace scénáře nové expozice (modul 6)
–– Rešeršní práce k expozici
–– Doplňování sbírek o vlastní sběry
–– Výběr živočichů ke zhotovení termoplastických preparátů pro novou expozici
–– Inventarizace a revize původní sbírky minerálů a hornin (465 položek) Dr. Jana Hlouška v expozici muzea v Jáchymově a rozšíření expozice o další zapůjčené exempláře
–– Vedení nálezové databáze v prostředí GIS, zadávání nových dat do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP)
–– Provádění pravidelného monitoringu vybraných lokalit obojživelníků v Karlovarském kraji (spolupráce s AOPK ČR)
–– Monitoring netopýrů na vybraných lokalitách v Karlovarském kraji (spolupráce s AOPK ČR)
–– Mapování syslů v rámci projektu z norských fondů v oblasti jižní Moravy – Modré hory, kontrolní odchyt syslů na letišti
Miroslav, zpracování prozatímních výsledků (spolupráce ALKA Wildlife)
–– Monitoring sysla obecného na cca 35 lokalitách v ČR (spolupráce s AOPK ČR na realizaci záchranného programu,
podrobnosti viz www.zachranneprogramy.cz)
–– Vedení a koordinace celostátní vědomostní soutěže Biologická olympiáda a členství v předsednictvu soutěže.
–– Člen redakční rady Muzea v Chebu
–– Spolupráce na přípravě a třech následných revizích rukopisu článku „Intriguing marmots, naive sousliks? A test
of the social brain hypothesis in the ground-dwelling squirrels“ odeslaného do prestižního Britského časopisu
Proceedings of the Royal Society B

Up 349 Apoštol, stav před a po restaurování
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Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D.

Mgr. Jan Nedvěd

–– Koordinace deinstlace staré muzejní expozice, revize sbírek v součinnosti s kurátory sbírkových fondů, administrace

–– Finalizace scénáře nové expozice (modul 10)

a evidence sbírkových předmětů

–– Vyhledávání dobových plakátů v SOkA Karlovy Vary
–– Zpracování osudu karlovarského spisovatele Ernesta Sommera

–– Příprava nové stálé expozice
–– koodinace s kurátory a příprava seznamů sbírkových předmětů pro jednotlivé části nové expozice (moduly)

–– Vytváření osudových příběhů 20. století pro interaktivní hru

–– příprava konceptu haptické stezky v nové expozici ve spolupráci se specializovanou firmou

–– Dokumentace historie první světové války na Karlovarsku

–– příprava seznamu replik a objektů pro haptickou stezku a koordinace jejich zadání do výroby

–– Dokumentace historie roku 1968 na Karlovarsku

–– vytvoření konceptu tzv. dětské stezky v nové expozici, koordinace s architekty expozice, zpracování doprovod-

–– Člen redakční rady Muzea v Chebu

ných textů
–– revize projektu expozice, sumarizace změn, koordinace s architekty expozice

Bc. Jan Tajer

–– příprava podkladů pro dotykové monitory umístěné v expozici

–– Finalizace scénáře nové expozice (modul 7)

–– příprava podkladů pro audiovizuální prvky v nové expozici

–– Rešeršní práce k realizaci modelu kostela sv. Linharta

–– revize textů na panely, koordinace s kurátory jednotlivých tematických modulů expozice

–– Zpracování podkladů pro časovou osu
–– Zpracování mapových rastrů (o změnách v osídlení v čase)
–– Zpracování zadávací dokumentace pro výrobu figury mezolitického lovce a haptických exponátů
–– Výběr exponátů ke konzervaci
–– Vedení doplňujícího archeologického výzkumu na hradě Hartenberg
–– Vedení doplňujícího archeologického výzkumu zámku v Ostrově
–– Vedení revizního průzkumu lokality Kostelní Horka
Ing. Lenka Zubačová
–– Koordinace jednotlivých částí realizace nové muzejní expozice
–– Realizace expozice Hudba v Krušnohoří
Odborní pracovníci se taktéž aktivně podíleli na prezentaci výstupů své badatelské práce na webových stránkách muzea v záložce Věda a výzkum.

Výstupy archeologické

V roce 2015 byly provedeny tyto záchranné archeologické výzkumy:
Hrad Hartenberg
V letech 1995–1997 a 2006–2014 proběhly rozsáhlé výzkumy hradu. V roce 2015 práce pokračovaly doplňující malou
sondou III/2015, která navazovala na III/2014. Tato sonda v areálu hradu řešila příčiny statické poruchy příčky ve sklepení hradu. Další skupina sond byla vytyčena na předhradí v místech plánované stavební činnosti.
Hrad Kostelní Horka
Vzhledem k plánovanému vynětí lokality Kostelní Horka z území Vojenského újezdu Hradiště proběhl revizní archeologický výzkum neznámého šlechtického sídla navazující na výzkum z let 1986–1989. Úkolem revize bylo moderními
metodami vyhodnotit archeologický potenciál lokality a přinést podklady k řešení památkové ochrany lokality.
Zámek v Ostrově
V návaznosti na velký průzkum zámku v Ostrově v předchozích letech byl dodatečně ještě realizován archeologický
dozor a drobný záchranný výzkum před Pohledovou zdí v zámeckém parku. Výzkum dokumentoval barokní vodní technická díla a části středověkých fortifikací města.
V průběhu roku 2015 bylo rovněž provedeno 10 větších archeologických dozorů v Karlových Varech a bližším okolí.
Fakturace za provedené dozory dosáhla výše 119 700 Kč. Je třeba konstatovat, že dosažené příjmy z archeologické

Up 349 Apoštol, detail sondy před restaurováním

činnosti tvořily v příjmové části rozpočtu významný podíl.
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VZDĚLÁVÁNÍ
Přednášky v muzeu

Během roku 2015 se uskutečnila v Nejdku 1 přednáška a v Jáchymově 9. V pobočce v Karlových Varech se z důvodu
rekonstrukce objektu přednášky konaly pouze v prvním pololetí v počtu 6. V Jáchymově se za podpory Karlovarského
kraje tradičně konala témata přednášek, která podpořila publicitu nominace zápisu hornické krajiny Krušnohoří na seznam Unesco. Celkem se konalo 16 přednášek a to jak externími přednášejícími, tak muzejními pracovníky.
Pobočka Karlovy Vary
4. 2.

Elliáš Dollhopf; Zbyněk Černý

6. 3.

Kuba; Vít Zavadil

8. 4.

První světová válka; Jan Nedvěd

22. 4.

Bájné bytosti Karlovarska; Stanislav Burachovič

13. 5.

Osudové okamžiky Karla IV.; Bohumil Vurm

10. 6.

Češi očima Angličana; Rolf Kasten

Pobočka Jáchymov
31. 1.

Na toulkách Karlovarským krajem; Stanislav Wieser

21. 2.

Keltský poklad z Podmokel; Milan Metlička

14. 3.

Tetřívek obecný plachý obyvatel Krušných hor; Vít Tejrovský

25. 4.

Štola Johannes na Božím Daru; Petr Bohdálek

16. 5.

Život horníků v Krušných horách; Lukáš Svoboda

23. 5.

Totalita; beseda s kardinálem Dukou

3. 7.
19. 9.
24. 10.

Kapucínský klášter Mariánská; Zdeňka Čepeláková, Oldřich Ježek, Josef Halla
Demolice kláštera na Mariánské; Josef Halla
Biologie jihoamerického pralesa; Tomáš Hájek

Přednášky pro jiné instituce:
Stanislav Burachovič

–– Jak jsem potkal Karlovarsko / Knihovna Chodov

Pobočka Nejdek
17. 9.

návštěvnicky nejúspěšnější beseda s kardinálem Dukou na téma totalita

–– Kriminalita ve starých Varech / Klub seniorů

První světová válka; Jan Nedvěd

–– Pojmy pravda a strach před pravdou v česko-sudetoněmeckých vztazích / Křesťanská akademie Karlovy Vary
–– Za ztracenou slávou Západního Krušnohoří / Knihovna Nejdek a Krajská knihovna Karlovy Vary

Zhodnocení přednášek

–– Zaniklá řemesla Karlových Varů / Klub seniorů

V Karlových Varech největší pozornost vzbudila přednáška renomovaného odborníka doktora Bohumila Vurma,

který se dlouhodobě věnuje postavě Karla IV. v historických souvislostech. V mincovně byl úspěšný cyklus přednášek
věnovaný historii dnes již neexistujícího kláštera na Mariánské, tento cyklus byl realizován v úzké spolupráci s Městem
Jáchymov. Celkově lze návštěvnost všech uvedených přednášek hodnotit uspokojivě. Přednášky finančně podpořily
město Jáchymov a Karlovarský kraj.
Celkem je navštívilo 495 posluchačů, což je oproti předchozímu roku téměř stejný počet, avšak je potřeba vzít v úvahu, že v roce 2015 probíhaly vzhledem k rekonstrukci muzea přednášky v Karlových Varech pouze v prvním pololetí.
I přes probíhající rekonstrukci město Karlovy Vary na přednášky bohužel nepřispělo tak, jak tomu bylo v předešlých
letech obvyklé.

–– Historie knihovnictví na Karlovarsku / Krajská knihovna Karlovy Vary
Jan Matějů
–– Historie výskytu užovky stromové v Poohří (&Zavadil V.) / Knihovna Ostrov
–– Ryby Ohře (& Holub M.) / Krajská knihovna Karlovy Vary
–– Matějů J., Poledníková K. & Poledník L.: Realizace vybraných opatření Záchranného programu sysla obecného na
Jižní Moravě. Seminář o syslu obecném, AOPK ČR, Praha
–– Matějů J.: Sysel obecný - výzkum, monitoring, ochrana – úspěchy i prohry. Seminář oddělení zoologie obratlovců,
Katedra zoologie, PřF UK Praha
Jan Nedvěd
–– Osud karlovarského spisovatele Ernesta Sommera / XXV.HSKN
Jan Tajer
–– Archeologické výzkumy Muzea Karlovy Vary v roce 2015 / XXV.HSKN
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Přednášky pro školy
Jan Nedvěd

–– Socialistická éra v Karlových Varech (v rámci programu Stopy totality), Gymnázium Praha
–– 2. světová válka na Karlovarsku, SPŠS Ostrov
–– Rok 1968 a Karlovy Vary, ZŠ Komenského Karlovy Vary
–– Listopad 1989 a polistopadový vývoj, SPgŠG Karlovy Vary
–– Rok 1968, ZŠ Hroznětín
–– Rok 1968, 1. české gymnázium Karlovy Vary
Lukáš Svoboda
–– Židé v Hroznětíně / ZŠ Hroznětín
Stanislav Burachovič
–– Bájné bytosti Karlovarska / školka Stráž nad Ohří
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.
Trvalý je zájem o zápůjčky panelových výstav do interiérů škol. Nabídka těchto výstav je rovněž prezentována na
muzejním webu. Zápůjčky panelových výstav školám byly: 40 let CHKO Slavkovský les, Katastrofy na Karlovarsku a na
Nejdecku.

Přírodovědné exkurze v terénu
(celkem 213 osob), vedl Jan Matějů

–– Ostrovské rybníky, 31. 5. 2015
–– Horní Blatná, 9. a 11. 6. 2015 dvě přírodovědné vycházky pro studenty gymnázia Karlovy Vary
–– Lov nočního hmyzu na světlo, Stráž nad Ohří, 12. 6. 2015 (ve spolupráci s Dr. P.Janštou, PřF UK Praha)
–– Okolí Hřebečné a Rýžovny, 18. 6. 2015 (ve spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny), vedl Lukáš Svoboda
–– Abertamské rašeliniště, 13. 6. 2015 (ve spolupráci s V. Melicharem)
–– Velký lesní rybník u Královského Pořící, 23. 7. 2015
–– Tankodrom Tureč, Doupovské hory, 29. 8. 2015
–– Hartenberg, Hřebeny, 12. 9. 2015 (ve spolupráci s P. Rojíkem a J. Klsákem)

Naučně-zábavné pořady

V rámci celostátního festivalu muzejních nocí se konala 6. června poprvé muzejní noc v Královské mincovně. Muzejní

noc na téma 30. léta dvacátého století v Jáchymově. Program mimo volné prohlídky muzea zahrnoval rovněž hudební
program v rytmu swingu a dobovou módní přehlídkou. V průběhu programu měl Stanislav Burachovič krátkou přednášku na téma „Jak chtěl Masaryk spojit Jáchymov a Karlovy Vary tramvají“. Hojná účast v počtu 96 osob byla odměnou
pro všechny učinkující. Akci finančně podpořilo město Jáchymov. Produkci zajistil Jan Nedvěd, na programu se podílely
Milada Palánová a Libuše Bajcurová.
Netopýří noc v Královské mincovně, která se konala 28. srpna, měla za cíl představit život netopýrů. Program mimo
volné prohlídky muzea zahrnoval hry pro děti a rovněž populárně-naučný program na nádvoří, ve sklepení a v přednáškovém sále. Vyvrcholením večera byla ukázka živých netopýrů, 118 účastníků. Produkci zajistil Jan Matějů ve spolupráci
s Romanou Borusíkovou a Kristýnou Matějů.

muzejní noc v Královské mincovně v duchu třicátých let
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Vzdělávací programy pro školy

Setkání s pamětníky Jáchymovského pekla Zdeněk Mandrholec a Ludvík Florián vyprávěli autentické zážitky z jáchy-

movkých dolů, účast 115 studentů. Beseda skautů s politickými vězni, vzpomínky vyslechlo 29 žáků. Obě akce proběhly
v Královské mincovně.
V prosinci proběhl v mincovně již XII. ročník naučně-vzdělávací soutěže O pohár Královské mincovny zaměřený na
historii Karlovarského kraje, určený žákům základních a středních škol. Soutěž si svým netradičním pojetím získala u žáků
i pedagogů velkou oblibu. Soutěže se zúčastnilo celkem 46 žáků. Produkci zajišťoval Jan Nedvěd.

Jiné kulturní akce

Při příležitosti 450. výročí úmrtí Johanna Mathesia proběhly na jaře a na podzim v mincovně dvě besedy s připomín-

kou této významné osobnosti spojené s rozkvětem Jáchymova v 16. století, účast celkem 60 osob.
V prosinci proběhl v Královské mincovně vánoční koncert „Vondráši, Matouši..“, tradičně vystoupil DaD kvintet, účast
celkem 85 osob.

vlevo / netopýří noc naučně populární
formou přibližovala život netopýrů

vpravo / Up 376 Madona, kolem 1700,
autor neznámý, dřevo
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NÁVŠTĚVNOST
V roce 2015 byla činnost směrem k veřejnosti s ohledem na rekonstrukci muzea Karlovy Vary omezena. To samozřejmě ovlivnilo návštěvnost, která činila pouze 12 446 osob. Meziroční pokles ve výši 45 % odpovídá počtu návštěvníků,
kteří nemohli navštívit zavřené muzeum. Z celkového počtu návštěvníků bylo 11% neplatících osob, což je optimální
poměr.
Dosažené tržby ve výši 532 096 Kč byly nad plánovanými příjmy. Bylo tomu dosaženo díky mírně navýšenému vstupnému muzea v Jáchymově (z 60 Kč na 80 Kč), a tudíž tržby zde byly ve výši 491 186 Kč. Z toho vyplývá, že podíl tržeb
ostatních poboček (Žlutice a Nejdek) byl jako obvykle poměrně zanedbatelnou příjmovou položkou. V roce 2015 se
ve srovnání s předchozími lety dařilo dobře prodeji zboží, převážně knižní povahy, výnosy z prodeje činily 110 834 Kč.
Návštěvnost podle poboček, porovnání let 2013–2015:
		
OSOBY			
TRŽBY
Pobočka

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Karlovy Vary

6576

10 329

597

228 356

328 287

11 550

Jáchymov

8821

10 572

9834

312 718

378 330

491 186

Nejdek

1137

878

1027

20 355

14 505

12 865

Žlutice

1347

1006

988

22 975

15 115

16 495

Horní Blatná

1254

0

0

17 250

0

0

19 165

22 785

12 446

601 654

736 237

532 096

celkem

Badatelská knihovna

Muzejní knihovna čítá 24 000 svazků a poskytuje široké možnosti bádání o dějinách a životě na Karlovarsku. 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, jejichž digitalizované ročníky jsou badatelům k dispozici. V knihovně se nachází také vzácné
spisy vlastivědné a balneologické místních historiografů a lékařů. Mimo regionální literaturu nabízí knihovna i rozsáhlý
fond knih o dějinách, umění a lázeňství.
V roce 2015 muzeum opět dosáhlo na dotaci VISK 7 MK ČR ve výši 48 000 Kč a mohlo pokračovat již v IX. etapě digitalizace cenných Kurlistů, které poskytují cenné údaje o pobytech významných osobností v Karlových Varech. V posledním roce byly digitalizovány ročníky 1926 až 1928. Všechny dosud digitalizované tituly vzácných knih si badatelé mohou
digitálně prolistovat přímo v knihovně. Za devět let systematické digitalizace jsou v knihovně k elektronickému studiu
k dispozici tyto ročníky: 1839–1848, 1854–1889, 1891–1894, 1901–1917, 1926–1928. Postupná digitalizace přináší badatelům výrazný uživatelský komfort a díky digitalizaci se zabraňuje dalšímu poškozování vzácných knižních originálů.
Knihovnice Yvetta Viktoříková pracuje ve výkonném výboru komise knihovníků při AMG.
Badatelská knihovna se nachází v administrativní budově muzea v ulici Pod Jelením skokem 30, v Karlových Varech.
V roce 2015 ji navštívilo 139 badatelů, prezenčně bylo zapůjčeno 273 knih. Byla provedena katalogizace nových titulů
v počtu 159 kusů. Nové knihy do muzejní knihovny byly pořízeny za 24 082 Kč a periodika za 15 941 Kč.

Webové stránky

Šestým rokem funguje současná podoba webových stránek s doménou: www.kvmuz.cz . Pro obnovu a modernizaci

stránek je obvyklá perioda pěti let. Ačkoliv jsou stránky i nadále „pohledné“, v souvislosti se stopadesátým výročím muzea v roce 2017 se plánuje i nový vizuál stránek.
Statistika webu ukázala, že nejčtenější články jsou v sekci Příroda Karlovarska, Restaurujeme či Zajímavosti a typy na
modely kolonád do nové expozice, vlevo předlohy, vpravo kolonády

výlet. Další strukturu webu tvoří informace o stálých expozicích. Stránky jsou také v anglické a německé mutaci ovšem

shora: Kolonáda Nového pramene tzv. Dupárna (r.1811), Mlýnská kolonáda (r.1891),

bez programové části. Muzejní stránky mají link na www.ucimesevmuzeu.cz a na www.cestakesvobode.eu.

litinová Vřídení kolonáda (r.1878), současná Vřídelní kolonáda (r.1975)
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Zajímavé je sledovat v dlouhodobějším horizontu počet návštěvníků. Muzejní facebook za šest let zaznamenává
lineární nárůst fanoušků. Kromě programových upoutávek se na facebook pravidelně vkládají odkazy na nové články
na stránkách muzea.
2010

2012

2013

2015

2014

201

317

381

450

640

731

16 202

26 626

32 646

32 338

42 802

43 128

44

73

89

89

117

120

Facebook fanoušci
Web osoby za rok

2011

osoby průměr den

V roce 2015 na webu: exkluzivní návštěvníci 19,5 %, noví návštěvníci 80,5 %
Demografické údaje o návštěvnících webových stránek:
město:

Praha 26 %;

Karlovy Vary 13 %

Brno 4 %

země:

ČR 88 %

Slovensko 4 %

Německo 3 %

věk:

18–24 let 27,5 %

25–34 let 33,5 %

35–44 let 15,5 %

muži 54 % návštěvníků

Plzeň 3 %

ženy 46 % návštěvnic

Ve srovnání s předchozím rokem je zajímavý nárůst návštěvníků stránek z Prahy a nově i ze vzdálenějších měst Brna
a Plzně, naopak byl zaznamenán pokles návštěvníků webu z Karlových Varů a zcela zanedbatelná sledování stránek
z okolních měst. Jakoby web zajímal více turisty než místní občany, ačkoliv je programová část směrována právě na ně.
Nejčastější vyhledávání muzejních stránek bylo z prohlížeče Chrome 40 %. Prohlížeče Firefox 23 % a Internet Explorer 22 % zaznamenaly oproti předchozímu roku mírný pokles. Další méně používané prohlížeče byly Safari, Android
Browser, Opera (každý kolem 5 %). Vyhledávání muzejních stránek na „chytrých telefonech“ činilo celkem 5175 návštěv,
což je počet stejné úrovně jako o rok dřív. Z operačního systému u mobilů jednoznačně vede systém Android. Poměr
používání webu v průběhu roku 2015 podle jednotlivých typů zařízení je: desktop 82 %, mobil 12 % a tablet 6 %.

Uo 696 plastický obraz, lidová práce, detail
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Pracovníci muzea v roce 2015

údržbář,
uklízeč

dozorce

dozorce

průvodce

správce
památkového
objektu
průvodce,
pokladní

Expozice
Muzeum
Jáchymov
Expozice
Muzeum
Nejdek

PERSONÁLIE

kurátor historických sbírkových a mobiliárních fondů

Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D.

dokumentátor

RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

kurátor přírodovědných sbírkových a mobiliárních fondů

Mgr. Jiří Klsák

archeolog (dohoda o činnosti)

Bc. Jan Tajer

archeolog

Yvetta Viktoříková

knihovník

Mgr. Martin Salí

provozně-technický pracovník, vedoucí provozního úseku

Ivona Kažová

uklízečka

uklízečka

Ředitel

Expozice
Muzeum
K. Vary

domovník

uklízečka

Mgr. Jan Nedvěd

referent
majetkové
správy

kurátor historických sbírkových a mobiliárních fondů

rozmnožovač

kurátor historických sbírkových a mobiliárních fondů

Mgr. Lukáš Svoboda

uklízečka

PhDr. Stanislav Burachovič

uklízečka

rozpočtář, finanční a mzdová účetní

pokladní

dokumentátor (návrat po mateřské dovolené)

Ing. Mgr. Miroslava Bezchlebová

průvodce

Bc. Pavla Perglová

domovník

dokumentátor (zástup za MD do 31.1.2015)

domovník

Lucie Ridošková

Expozice
Muzeum
Žlutice

kulturně-výchovný pracovník

Objekt
Belveder
K. Vary

ředitelka příspěvkové organizace

Ing. Romana Borusíková

Vedoucí
provozu

Ing. Lenka Zubačová

Úsek
provozu budov

Administrativní budova Belveder

Pobočka Muzeum Nová Louka, Karlovy Vary

zřízenec v kulturním zařízení (sezonní pracovnice)

Vlastimil Tichý

uklízeč (sezonní pracovník)

Pobočka Muzeum Žlutice
Kamila Neckářová

průvodce, uklízečka (sezonní pracovnice)

Pobočka Muzeum Nejdek
Jana Marková

průvodce, uklízečka (do 30.9.2015)
dokumentátor (Belveder)
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knihovník

archeolog

archeolog

přírodovědec

historik
umění

historik umění
(sbírka porcelán)
dokumentátor

Věra Tomková

historik
umění

průvodce

administrativní
a spisový
pracovník

správce památkového objektu

Libuše Bajcurová-Zemanová

historik
umění

Milada Palánová

dokumentátor

Pobočka Královská mincovna Jáchymov

grafik,
výtvarník

rozmnožovač (Belveder)

ekonom

zřízenec v kulturním zařízení (do 28.2.2015)

dokumentátor

Lenka Klausová

propagace,
muzejní
pedagogika

uklízečka

Ekonomický
úsek

administrativní a spisový pracovník (Belveder)
Lenka Vondráková

Centrální
registr sbírek

pokladník, dokumentátor (do 31.1.2015)

Úsek
marketingu

domovník
Martin Smíšek

Organizační schéma k 31.12.2015

referent majetkové správy (do 30.6.2015)

Odborné
oddělení

pokladník (do 30.3.2015)

Organizační schéma Muzea Karlovy Vary k 31. 12. 2015

Dagmar Bártová

–

Počet pracovníků k 31.12.2015

–

Neobsazený počet prac.pozic

–

Průměrná mzda v roce 2015
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2
19 415

HOSPODAŘENÍ
A/ Provozní výdaje

Financování činnosti muzea v roce 2015 bylo zajištěné především příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši 10

344 tis. Kč a účelovými dotacemi ve výši cca 1 127 tis. Kč.
Zásadní událostí, která v roce 2015 ovlivnila chod muzea a tím i strukturu provozních výdajů, bylo uzavření staré expozice v objektu muzea na Nové louce v Karlových Varech. Od února se objekt intenzivně vyklízel, následně bylo možné
v srpnu zahájit stavební práce a dlouho očekávanou rekonstrukci expozice muzea. Uzavřením expozice muzea byly sice
sníženy výdaje na odborné aktivity (výstavy, přednášky), na druhé straně se muzeum muselo vyrovnat s nižšími příjmy ze
cobaltkoritnigit

jachymovit

vstupného a prodeje zboží v tomto objektu.
V březnu byl úspěšně dokončen tříletý přeshraniční projekt ArchaeoMontan realizovaný v Muzeu Jáchymov (celkové výdaje projektu dosáhly výše1,238 mil. Kč).
V roce 2015 byla dokončena již IX. etapa digitalizace vzácných sbírkových knih, akce spolufinancovaná z programu
VISK 7 MK ČR částkou 48 tis. Kč. Z Ministerstva kultury se také podařilo získat dotaci ISO MK ČR na restaurování sbírkového předmětu ve výši 34 tis. Kč, celkové náklady na restaurování v r. 2015 dosáhly částky 201 tis. Kč. Celý rozdíl byl
financován z vlastních provozních prostředků.
Značným posílením při financování provozních potřeb v r. 2015 byla účelová dotace poskytnutá zřizovatelem ve výši
550 tis. Kč, která byla použita nejenom na likvidační práce staré expozice, ale především na pořízení exponátů do nové
expozice. Nákup sbírkových předmětů v r. 2015 byl za 101 tis. Kč. Nemalou položkou ve výdajích byla modernizace
osvětlení vitrín v expozici v Jáchymově, pořízení pěti nových vitrín a obnovení nových výstavních sálů v přízemí muzea,
úhrnem téměř 300 tis. Kč.
Oproti předpokládaným nákladům byly skutečné náklady o 1,5 mil. Kč nižší a to zejména z důvodu přesunu opravy
fasády muzea v Karlových Varech na rok 2016 (plánované výdaje 1 mil. Kč), tj. na období, kdy bude realizace stavby
v plném proudu. Úspora vznikla rovněž v oblasti výdajů na odborné služby (výstavní činnost byla z důvodu rekonstrukce
pozastavena) a v oblasti mzdových výdajů (zejména vlivem vysoké nemocnosti zaměstnanců).
Nečekaně úspěšný byl rok 2015 z pohledu výnosů ze vstupného a prodeje zboží. Přes očekávaný pokles návštěvnosti z důvodu rekonstrukce stěžejní pobočky v Karlových Varech dosáhly příjmy včetně prodeje zboží v Muzeu Jáchy-

torbernit

uraninit neboli smolinec

mov částky 580 tis. Kč.
Na záchranný archeologický výzkum poskytl zřizovatel účelovou dotaci ve výši 190 tis. Kč. Města Nejdek a Jáchymov
poskytla účelové dotace z jejich rozpočtu na provoz a kulturní činnost celkem 55 tis. Kč. Bohužel město Karlovy Vary
neposkytlo muzeu žádnou finanční podporu. Věřme, že se pro rok 2016 podaří získat dotaci na rekonstruovaný objekt
muzea resp. na jeho fasádu z uliční strany.
I v těchto omezených provozních podmínkách se podařilo uzavřít hospodářský roku 2015 se ziskem téměř 645 tis.
Kč. Tyto prostředky budou v následujícím roce použity na dofinancování výdajů na novou expozici muzea.
Dílčí informace o čerpání rozpočtu v roce 2015 jsou uvedeny v následujícím přehledu.

B/ Investiční výdaje

Rozhodující podíl na investičních výdajích v r. 2015 měla příprava a zahájení realizace rekonstrukce expozice muzea
v objektu Nová louka za téměř 1 011 tis. Kč. Další investiční akce ve výši 700 tis. Kč - poplachový zabezpečovací systém
muzea – byl financován díky dotaci z MKČR ISO (200 tis. Kč) a příspěvku od zřizovatele. Vzhledem k příznivým výsledkům hospodaření v předcházejících letech byl posílen investiční fond z prostředků vlastního rezervního fondu ve výši
500 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určené na financování náročnějších exponátů do nové expozice nesbírkového charakteru. Jedná se např. o modely kolonád, kopie sbírek či archivních materiálů nebo výroba haptických exponátů. Přehled
zippeit

johanit

významných neinvestičních a investičních dotací a porovnání období 2013–2015 je uveden v následující tabulce.

Ukázka minerálů vystavených v expozici v Jáchymově

38

39

Neinvestiční příspěvky, dotace a granty v letech 2013–2015

ČERPÁNÍ ROZPOČTU V ROCE 2015

Ukazatel (vybrané položky)

Schválený
rozpočet 2015
v Kč

Skutečnost
2015
v Kč

Skutečnost 2014 Skutečnost 2013
v Kč
v Kč

Poskytovatel

Akce (program)

Dotace / příspěvek v tis. Kč
2015

2 014

2 013

Ministerstvo kultury ČR

Restaurování sbírek (ISO A)

34

0

14

Ministerstvo kultury ČR

Digitalizace knižního fondu (VISK 7)

48

41

50

60 404

Karlovarský kraj

Záchranný archeologický výzkum

190

200

150

231 594

207 412

Karlovarský kraj

Nákup sbírkového předmětu

0

50

0

39 822

42 427

30 622

Karlovarský kraj

Nová expozice

550

0

0

15 000

9 002

29 711

12 958

Ostatní služby

1 833 000

1 211 609

1 879 945

1 160 917

Karlovarský kraj

ArchaeoMontan (udržitelnost projektu)

50

0

0

Mzdové náklady

5 100 000

5 127 172

5 079 530

4 994 884

Karlovarský kraj

ArchaeoMontan - dofinancování

34

0

0

80 000

112 380

245 536

171 378

Statutární město Karlovy Vary

Muzejní noc

0

15

15

1 720 000

1 696 698

1 644 806

1 648 838

Statutární město Karlovy Vary

Přednášková činnost

0

9

10

15 000

13 953

13 520

13 578

Město Jáchymov

Kulturně-výchovná činnost

35

35

40

Zákonné sociální náklady

165 000

153 920

138 101

151 953

Město Nejdek

Kulturně-výchovná činnost, provoz muzea

20

20

20

Ostatní náklady na činnost

160 000

132 963

215 569

167 013

1 200 000

1 250 949

1 321 746

1 208 408

Město Horní Blatná

Provoz muzea

10

0

22 416

0

0

Cíl 3 - Evropská územní spolupráce

Umění lovu - od obživy ke kratochvíli

299

480 000

600 901

937 927

169 003

Cíl 3 - Evropská územní spolupráce + SR

ArchaeoMontan

0

15 658

4 877

EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Učíme se v muzeu

13 532 000

12 011 569

13 079 575

11 678 760

EHP MGS / MŽP

Záchranný program sysla obecného (ALKA)

400 000

532 096

842 977

601 654

400 000

532 096

736 177

601 214

0

106 800

328 000

164 290

209 946

347 283

55 000

110 954

80 729

81 636

150 000

135 605

223 124

139 216

400 000

477 318

377 856

485 262

1 264 000

1 041 523

1 111 767

1 367 510

40 000

67 289

45 913

1 115 000

136 355

Cestovné

25 000

Náklady na reprezentaci

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování

z toho ostatní osobní náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění

Odpisy
Tvorba a zúčtování opravných položek

Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Kurzové ztráty
NÁKLADY CELKEM
Výnosy z prodeje služeb
z toho vstupné
z toho odborné práce
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů

z toho výnosy archeologické činnosti

Poskytovatel

119 700

162 630

64 350

Akce (program)

2015
Karlovarský kraj

Projektová dokumentace - rekonstrukce expozice
Nová Louka

0

10 000

Karlovarský kraj

Rekonstrukce expozice Nová Louka

Použití vlastních fondů

1 320 000

34 770

54 530

39 240

Karlovarský kraj

Nová expozice Muzea Karlovy Vary

15 000

0

179 622

109 970

100 685

Karlovarský kraj

Oprava fasády objektu Nová louka

1 000

Karlovarský kraj

1 000

Karlovarský kraj

Rekonstrukce EZS objektu Nová louka
Modernizace sjednocení systému centralizované
ochrany

Ministerstvo kultury ČR

Ochrana sbírkových předmětů (regálový systém)

Ministerstvo kultury ČR

Rekonstrukce PZTS v objektu Nová louka

Cíl 3 - Evropská územní spolupráce + SR

ArchaeoMontan

5 000

69 618

9 295

10 086

Výnosy z transferů celkem

11 274 000

11 429 223

12 465 740

10 746 995

VÝNOSY CELKEM

13 532 000

12 656 177

14 007 022

12 076 796

Z toho
10 794 000

Výnosy - vlastní výkony
Výnosy - vlastní dotace a granty
Výnosy - bez příspěvků zřizovatele celkem
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

0

40

42

2 439

733

11 134 000

10 254 000

10 154 000

1 226 954

1 540 660

1 319 800

190 681

1 981 629

587 991

1 417 635

3 522 290

1 907 792

644 608

927 447

398 035

Neinvestiční dotace celkem

41

2 014

2 013
1 500

0

Výnosy - příspěvky od zřizovatele celkem

1 338

Dotace / příspěvek v tis. Kč

0

Úroky a ostatní finanční výnosy

83

Investiční příspěvky, dotace a granty v letech 2013–2015

Výnosy z prodeje DHM

Ostatní výnosy

731

76

1 127

Neinvestiční dotace celkem

15 905

z toho odborné práce

90

2 744

280
32
200
0

80

220

17 200

3 136

1 720

Správa nemovitostí muzea v roce 2015
zitáře a zázemí pro zaměstnance.

Hospodaření s prostředky vlastních
finančních fondů v r. 2015 (v tis. Kč)

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

Fond odměn:

–– Administrativní budova – Pod Jelením skokem 30, Karlovy Vary

Počáteční stav k 1. 1. 2015

–– Depozitární budova – Pod Jelením skokem 32, Karlovy Vary

Tvorba:

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

- příděl z vytvořeného zisku za rok 2014

185

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

Konečný stav k 31. 12. 2015

492

Muzeum Karlovy Vary spravuje a provozuje 7 objektů, ve kterých jsou umístěny výstavní sály, stálé expozice, depo-

307

–– Depozitární budova – Teplička 37
Fond kulturních a sociálních potřeb
Objekty, kde je muzeum v nájmu měst:

Počáteční stav k 1. 1. 2015

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

Tvorba:

–– Stálá expozice – muzeum Žlutice, Velké náměstí 1

- zákonný příděl (1 % z objemu mzdových prostředků)

70
50

Použití:
- příspěvek na stravování zaměstnanců

33

- dary při životním a pracovním výročí

10

Použití celkem:

43

Konečný stav k 31. 12. 2015

77

Fond rezervní
Počáteční stav k 1. 1. 2015

1 081

Tvorba:
- příděl z vytvořeného zisku za rok 2014

742

Použití:
- převod do investičního fondu

500

- na rozvoj odborné činnosti

35

Použití celkem:

535

Konečný stav k 31. 12. 2015

1 288

Fond investic
Počáteční stav k 1. 1. 2015

2 661

Tvorba:
- dotace zřizovatele na opravu fasády muzea v KV

1 000

- dotace zřizovatele na novou expozici v KV, 1. etapa

15 000

- dotace zřizovatele na zabezpečení muzea v KV

1 000

- dotace MK ČR ISO na zabezpečení muzea v KV

200

- příděl z vlastního rezervního fondu

500

- tvorba fondu ve výši odpisů dlouhodobého majetku

1 251

Tvorba fondu celkem:

18 951

Použití:
- pořízení majetku - nová expozice - rekonstrukce

1 011

- pořízení majetku - PZTS muzea, 1. etapa

695

- pořízení majetku - exponáty do nové expozice

384

- pořízení majetku - technické zhodnocení EZS Jáchymov

51

- odvod do rozpočtu zřizovatele

1 250

Použití celkem:

3 391

Konečný stav k 31. 12. 2015

18 221

dotykový exponát do nové expozice, hlava Karla IV.

42

43

44

45

46

47

KONTROLNÍ ČINNOST
Muzeum Karlovy Vary se při svých činnostech řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, prováděcí vyhlášky č. 416 / 2004 Sb. a ustanovením interní směrnice k finanční kontrole.
V roce 2015 byly v muzeu provedeny tyto finanční kontroly:
–– Město Nejdek - následná veřejnosprávní kontrola poskytnutých příspěvků z rozpočtu města v r. 2014, výsledek:
nezjištěné nedostatky;
–– VZP ČR, pobočka Karlovy Vary - kontrola plateb na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného za období 1/2010–12/2014, nebyl zjištěn nedoplatek ani žádné nedostatky;
–– Karlovarský kraj (odbor kontroly) - realizace projektu „Učíme se v muzeu“ za období od 1.7.2014 do 31.12.2014,
výsledek: nebyly shledány žádné nedostatky;
–– Ministerstvo financí ČR - kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které kraj poskytl své organizaci Muzeu Karlovy Vary, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje (v rámci přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje), závěr: v organizaci je nastaven vnitřní kontrolní systém, který až na nedostatky méně závažného charakteru,
je funkční, drobné nedostatky byly ihned odstraněny.

Up 439 Žena na lvu,
kolem 1930,
Willi Russ, keramika

48
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vlevo / vzpomínka na starou
expozici z let 1987–2014

vpravo / vystěhování staré
expozice, jaro 2015

50

51

52

demontáž a transport velkoformátového

rekonstrukce muzea

modelu Karlových Varů, červen 2015

zahájena v srpnu 2015

53

PODĚKOVÁNÍ

VÝHLED 2016

Ohlédnutím za uplynulým rokem konstatuji, že rok 2015 byl pro nás rokem velmi zásadním a to zejm. ve smyslu for-

–– Stěžejní akcí v roce 2016 bude dokončit k 31. červenci stavební úpravy objektu muzea v Karlových Varech

mulování nových dosud nepoznaných úkolů spojených s realizací nové expozice. Nebylo dne, kdy bychom nevyslovili

a k 30. listopadu dokončit vlastní expozici. Následovat bude zkušební provoz složitého sofistikovaného systému

„nová expozice“.

před vlastním otevřením nové expozice na jaře roku 2017.

Chci především poděkovat mým muzejním kolegům, týmu odborných pracovníků, za jejich práci na detailním doladění scénáře nové expozice, za jejich hluboký zájem při řešení souladu s architektonickým projektem expozice. Můj urputný tlak na plnění termínů a jasné pojmenování priorit často vedl k výměně názorů. Ne vždy jsem nalezla pochopení

–– V této souvislosti bude nutné soustředit veškeré kulturní aktivity na klíčovou pobočku v Jáchymově. Vyvinout maximální úsilí na zmírnění poklesu tržeb z důvodu uzavření pobočky v Karlových Varech.
–– Využít nové výstavní prostory v přízemí Královské mincovny.

ihned, avšak právě komunikace a otevřené jednání vždy nakonec vedlo ke vzájemnému porozumění se snahou dobrat
se společného cíle - nové muzejní expozice. V polovině roku 2015 byla zahájena realizační fáze - provádění stavebních
úprav interiéru, které architektonický projekt expozice definoval jako nezbytný. Po více jak čtvrt století začal nevratný
proces vzniku nové muzejní expozice.
Pod myšlenkou nové expozice však nechci zapomenout poděkovat také řadovým pracovníkům na všech pobočkách
našeho muzea, neboť především oni v první linii vytvářejí přívětivé prostředí pro příchozí návštěvníky. A zejména pobočka v Jáchymově toho byla v roce 2015 důkazem.
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, zřizovateli Karlovarskému kraji, městu Jáchymov, městu Nejdek, redakci Karlovarských novin, zvláštní poděkování patří Českému rozhlasu Plzeň – studiu v Karlových Varech, které se často zajímalo
nejen o kulturní aktivity muzea, ale i o novou expozici v Karlových Varech. Za neúnavnou pomoc při řešení nové muzejní
expozice patří nemalý dík architektonickému ateliéru SGL projekt a také firmě SUDOP projekt. Dlouholetá spolupráce
s firmou Mustang Computer je důkazem naší spokojenosti se spolehlivým fungováním počítačů a všeho, co s tím souvisí. Restaurátoři Pavel Blattný, Helena Kastlová, Martin Kostlán, Jindřich Kovařík svojí odbornou prací přispěli k záchraně
movitého kulturního dědictví. Rovněž nemalou pomoc při konzervování sbírkových předmětů nám poskytlo Západočeské muzeum v Plzni či Regionální muzeum v Teplicích. A dík za vždy příjemnou spolupráci patří i kolegům z muzeí
v Chebu a Sokolově.
A nakonec mé poděkování patří všem návštěvníkům, kteří trpělivě čekají na výsledek nové expozice muzea v Karlových Varech. Ačkoliv čekání do jara 2017 bude ještě relativně dlouhé, snažíme se naše příznivce průběžně informovat
o dění na stavbě prostřednictvím webových stránek, facebooku a rozhlasu. Máme na paměti, že naše krajské město
si zaslouží po třiceti letech mít muzeum, za které by se nemuselo stydět a které by dokázalo podpořit cestovní ruch.
Je více než jisté, že projekt nového muzea bude důstojnou odpovědí na stopadesáté výročí instituce. Osobně jsem
přesvědčena, že za dlouho očekávaný výsledek se nebudeme stydět. Děkuji také návštěvníkům Královské mincovny
v Jáchymově, která se v roce 2015 opět rozrostla o další výstavní sály a je dominantní zastávkou na dlouhé nominační
cestě zápisu Hornické krajiny Krušnohoří na seznam UNESCO. Milí návštěvníci, těším se v roce 2016 na setkání se všemi,
kdož jsou příznivci našeho muzea.
Ing. Lenka Zubačová, ředitelka muzea

Stylizované květy, gobelín,
Květa Horáková,
přírůstek 467/2015
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