Výroční zpráva 2016
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace Karlovarského kraje
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úvod
slovo ředitele
V poslední výroční zprávě jsem konstatovala, že veškeré úsilí bylo směřováno na tvorbu nové muzejní expozice
v Karlových Varech. V roce 2016 bylo pak toto úsilí dvojnásobné. Výsledky tříleté snahy začaly v roce 2016 nabírat
velmi konkrétní podobu a horizont otevření nového muzea byl s koncem roku 2016 na dosah ruky. Motivační silou
pro práci celého kolektivu bylo stopadesáté výročí vzniku karlovarského muzea, které si připomeneme v roce 2017.
Pro tyto zcela výjimečné důvody byly v roce 2016 upozaděny další muzejní aktivity.
Jediná aktivita nemalého významu byla výstava Bez hranic v Královské mincovně v Jáchymově. Uvedenou výstavu se podařilo v redukovaném rozsahu zapůjčit z Národní galerie v Praze. Krušnohorská část výstavy se představila
v Jáchymově u příležitosti pětistého výročí města. Zájem návštěvníků byl nad očekávání velký a ohlasy příznivé.
V roce 2016 přišlo muzeum po dlouhých čtyřiceti letech o svoji pobočku regionální muzeum v Nejdku. Stalo se
tak na žádost města Nejdek. Bohužel díky tomuto rozhodnutí muselo být muzeum nad rámec plánu práce v krátkém
čase vyklizeno a sbírkové předměty odvezeny do depozitářů.
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základní informace o muzeu
Muzeum Karlovy Vary tedy v roce 2016 ještě spravovalo čtyři pobočky – v Karlových Varech, v Jáchymově, v Nejdku a ve Žluticích. V každé z nich se nachází stálá muzejní expozice.
Expozice v Karlových Varech je od roku 2015 z důvodu rekonstrukce uzavřena. V pobočce v Jáchymově se mimo
rozsáhlou stálou expozici nachází také 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. Nově se v roce 2016 upravila otvírací doba v Jáchymově zrušením polední pauzy
v plné sezóně.
Jáchymov

říjen–duben

středa–neděle

9–12

květen–září

úterý–neděle

9–17

Nejdek

březen–září

středa–neděle

9–12

13–17

Žlutice

květen–září

středa–neděle

9–12

13–17

Badatelská knihovna

celoročně

pondělí

9–12

13–18

středa

9–12

13–16

Pod Jelením skokem 30		

Karlovy Vary			

13–17

po tel. domluvě i jinak

–– standard ekonomické dostupnosti – v roce 2016 byla v rámci zkvalitnění služeb veřejnosti uzavřena smlouva
s Muzeem Sokolov, které spravuje Štolu č. 1 v Jáchymově, o společné zvýhodněné vstupence. Její cena byla stanovena na 100 Kč základní a 70 Kč snížené, 80 Kč skupinové a 250 Kč rodinné vstupné. Praxe však ukázala, že tato
služba nebyla návštěvníky nijak zvlášť využívána.
Ostatní ceny vstupenek zůstaly v roce 2016 nezměněny:
Karlovy Vary

stálá expozice

v rekonstrukci		

Jáchymov

stálá expozice

základní / snížené / rodinné 80 / 50 / 175 Kč

Kč na osobu

		

skupina nad 10 osob

60 Kč

		

školy		

30 Kč

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

Nejdek

Žlutice

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.
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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 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/002-02-22/048002 s názvem „Sbírka Muzea Karlovy Vary“. Celá sbírka k 31. 12. 2016 čítá 48 217 položek.

akvizice / nákupy / dary
V roce 2016 muzeum získalo do svých sbírek celkem 65 přírůstků. Nákupy se uskutečnily v hodnotě 59 910 Kč.
Dermoplastické preparáty zoologických nálezů byly provedeny dodavatelsky v celkové výši 11 090 Kč. Preparace
budou pokračovat i v roce 2017 a to do nové expozice. Ostatní akvizice byly ve formě darů.
Nové přírůstky do sbírek karlovarského muzea v roce 2016 byly:
Přír. číslo

název sbírkového předmětu

kusů

způsob nabytí

fond

1/2016

2 haléře, vzor 1923, ČSR

1

nákup

N

2/2016

2 haléře, vzor 1923, ČSR

1

nákup

N

3/2016

5 haléřů, vzor 1923, ČSR

1

nákup

N

4/2016

5 haléřů, vzor 1923, ČSR

1

nákup

N

5/2016

10 haléřů, vzor 1922, ČSR

1

nákup

N

6/2016

10 haléřů, vzor 1922, ČSR

1

nákup

N

7/2016

20 haléřů, vzor 1921, ČSR

1

nákup

N

8/2016

20 haléřů, vzor 1921, ČSR

1

nákup

N

9/2016

25 haléřů, vzor 1933, ČSR

1

nákup

N

10/2016

25 haléřů, vzor 1933, ČSR

1

nákup

N

11/2016

50 haléřů, vzor 1921, ČSR

1

nákup

N

12/2016

50 haléřů, vzor 1921, ČSR

1

nákup

N

13/2016

1 koruna, vzor 1922, ČSR

1

nákup

N

14/2016

1 koruna, vzor 1922, ČSR

1

nákup

N

15/2016

5 korun, vzor 1925, ČSR

1

nákup

N

16/2016

5 korun, vzor 1925, ČSR

1

nákup

N

17/2016

5 korun, vzor 1928, ČSR

1

nákup

N

18/2016

5 korun, vzor 1928, ČSR

1

nákup

N

19/2016

5 korun, vzor 1938, ČSR

1

nákup

N

20/2016

5 korun, vzor 1938, ČSR

1

nákup

N

21/2016

10 korun, vzor 1930, ČSR

1

nákup

N

22/2016

10 korun, vzor 1930, ČSR

1

nákup

N

23/2016

10 korun, vzor 1928, ČSR

1

nákup

N

24/2016

10 korun, vzor 1928, ČSR

1

nákup

N

25/2016

20 korun, vzor 1933, ČSR

1

nákup

N

26/2016

20 korun, vzor 1933, ČSR

1

nákup

N

27/2016

20 korun, vzor 1937, ČSR

1

nákup

N
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28/2016

20 korun, vzor 1937, ČSR

1

nákup

N

29/2016

10 haléřů, vzor 1940, ČSR

1

nákup

N

30/2016

10 haléřů, vzor 1940, ČSR

1

nákup

N

31/2016

20 haléřů, vzor 1940, ČSR

1

nákup

N

32/2016

20 haléřů, vzor 1940, ČSR

1

nákup

N

33/2016

50 haléřů, vzor 1940, ČSR

1

nákup

N

F

nábytek

27 ks

34/2016

50 haléřů, vzor 1940, ČSR

1

nákup

N

Ch

hodiny

2 ks

správce sbírky Ing. Romana Borusíková

35/2016

20 haléřů, vzor 1947, ČSR

1

nákup

N

Kk

kovy - kompozice

7 Ks

správce sbírky Bc. Jan Tajer

36/2016

20 haléřů, vzor 1947, ČSR

1

nákup

N

Kž

kovy – železo

11 ks

správce sbírky Bc. Jan Tajer

37/2016

20 haléřů, vzor 1951, ČSR

1

nákup

N

Kc

kovy – cín

38 ks

správce sbírky Mgr. Jan Nedvěd

38/2016

20 haléřů, vzor 1951, ČSR

1

nákup

N

Tk

textil

3 ks

správce sbírky Ing. Lenka Zubačová

39/2016

50 haléřů, vzor 1947, ČSR

1

nákup

N

Up

umění – plastika

8 ks

správce sbírky Ing. Romana Borusíková

40/2016

50 haléřů, vzor 1947, ČSR

1

nákup

N

Mc

militaria – chladná

1 ks

správce sbírky Mgr. Lukáš Svoboda

41/2016

50 haléřů, vzor 1951, ČSR

1

nákup

N

Mp

militaria - palná

2 ks

správce sbírky Mgr. Lukáš Svoboda

42/2016

50 haléřů, vzor 1951, ČSR

1

nákup

N

Mt

militaria – terče

1 ks

správce sbírky Mgr. Lukáš Svoboda

43/2016

1 koruna, vzor 1946, ČSR

1

nákup

N

MmV

národopis město výroba

3 ks

správce sbírky Ing. Lenka Zubačová

44/2016

1 koruna, vzor 1946, ČSR

1

nákup

N

NvV

národopis venkov výroba

4 ks

správce sbírky Ing. Lenka Zubačová

45/2016

10 haléřů, vzor 1961, ČSR

1

nákup

N

NvN

národopis výroba nástroje

39 ks

správce sbírky Ing. Lenka Zubačová

46/2016

10 haléřů, vzor 1961, ČSR

1

nákup

N

NmK

národopis město karlovarensia

2 ks

správce sbírky Ing. Lenka Zubačová

47/2016

25 haléřů, vzor 1962, ČSR

1

nákup

N

Pb

bělnina

34 ks

správce sbírky Ing. Lenka Zubačová

48/2016

25 haléřů, vzor 1962, ČSR

1

nákup

N

Ps

sklo

24 ks

správce sbírky Ing. Lenka Zubačová

49/2016

50 haléřů, vzor 1963, ČSR

1

nákup

N

Ph

hrnčina

21 ks

správce sbírky Ing. Lenka Zubačová

50/2016

50 haléřů, vzor 1963, ČSR

1

nákup

N

Pf

fajáns

9 ks

správce sbírky Ing. Lenka Zubačová

51/2016

3 koruny, vzor 1965, ČSR

1

nákup

N

Pk

tvrdá kamenina

4 ks

správce sbírky Ing. Lenka Zubačová

52/2016

3 koruny, vzor 1965, ČSR

1

nákup

N

Uo

umění malba

14 ks

správce sbírky PhDr. Stanislav Burachovič

53/2016

5 korun, vzor 1966, ČSR

1

nákup

N

Un

umění národopis

19 ks

správce sbírky PhDr. Stanislav Burachovič

54/2016

5 haléřů, vzor 1966, ČSR

1

nákup

N

55/2016

Dalibor Nesnídal: Kukátka

1

nákup

Uo

56/2016

Porcelánová placka 30. léta

1

dar

N

provádí zákon č. 122/2000 Sb. Ten předepisuje každoročně uskutečnit inventarizaci minimálně 5 % z celkového ob-

57/2016

Pamětní mince Jáchymov

1

nákup

N

jemu muzejní sbírky. Stalo se tak na základě nedostatečných personálních kapacit. Všichni kurátoři sbírkových fondů

58/2016

Pamětní mince Jáchymov

1

nákup

N

se primárně a dle pokynů ředitelky věnovali přípravě nové muzejní expozice.

59/2016

Šoupálek dlouhoprstý

1

terénní sběr

Bv

Vzhledem k časovému vytížení odborných pracovníků v souvislosti s přípravou nové expozice v roce 2016 ne-

60/2016

Ledňáček říční

1

terénní sběr

Bv

proběhla ani žádná vizitace stavu dlouhodobě zapůjčených sbírek jiným subjektům. Avšak v roce následujícím je

61/2016

Ostralka štíhlá, samec

1

terénní sběr

Bv

provedení revizí všech dlouhodobě zapůjčených předmětů jiným subjektům v plánu.

62/2016

Tetřívek obecný, samice

1

terénní sběr

Bv

63/2016

Tetřívek obecný, samice

1

terénní sběr

Bv

64/2016

Krkavec velký

1

terénní sběr

Bv

zápůjčky sbírek

65/2016

Krkavec velký

1

terénní sběr

Bv

Za účelem stálých expozic nebo pro badatelské účely poskytlo karlovarské muzeum dlouhodobé zápůjčky svých

inventarizace sbírek
V roce 2016 na základě zákona 122/2000 Sb. a v souvislosti se zrušením pobočky v Nejdku byla provedena inventura všech sbírkových předmětů, které byly v této expozici dlouhodobě vystaveny:
správce sbírky Bc. Jan Tajer

Celkem byl zrevidován menší počet sbírkových položek, než předepisuje § 3 Vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se

sbírkových předmětů těmto institucím:
zapůjčené sbírky / počet položek

Rozbor akvizice podle způsobu nabytí:
57 ks

koupě

od soukromé osoby

Muzeum střední Pootaví, Strakonice

hudební nástroje 1, umění národopis 1

1 ks

dar

od soukromé osoby

Muzeum Cheb

stříbro 3, kompozice1, textil 1, sklo 1

7 ks

nález

terénní sběr

Muzeum Šumavy Sušice

kovy cín 1

NPÚ České Budějovice – Klášter Kladruby

mince 5, hodiny 1, cín 41

Město Ostrov – klášter

mapa 1, plastiky 4, archeologie 14

Rozbor akvizice podle zařazení do sbírkového fondu:
57 ks

sbírka numismatika

Město Ostrov – zámek

kovy stříbro 6, archeologie 97

7 ks		Bv

N

sbírka zoologie – vertebrata

Hrad Loket

militaria 2

1 ks		Uo

sbírka umění – malba

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

8

9

Obec Boží Dar – muzeum

cín 6, hudební nástroje 2, plastiky 7, národopis 31,

Druhou část restaurovaných sbírek tvořil výběr předmětů, které budou vystaveny v nové expozici. Jelikož před-

nábytek 3, textil 4, železo 3, typáře 2, hodiny 1

mětů bude pro tento účel celá řada, bylo potřeba s ohledem na finanční náročnost výběr rozfázovat do let 2015 až

Moser, a.s. – muzeum

sklo 12

2017. V roce 2016 se podíleli na záchraně sbírkových předmětů tito odborní specialisté:

Krajský úřad Karlovarského Kraje

porcelán 20

Město Horní Blatná

cín 77, hudební nástroje 1, kovy 1, kovy železo 4,

Restaurátor akad.mal. Pavel Blattný:

militaria 1, technika 5, umění plastika 2, geologie 3

F 131 Cechovní truhlice sladovníků, 17. století, polychromovaná, dřevo

NPÚ České Budějovice – zámek Manětín

textil 1

Mt 91 Střelecký terč cara Petra I, r.1711, olejomalba na plátně

Galerie umění Cheb - Retromuseum

porcelán 18

Mt 92 Střelecký terč cara Petra I, r.1711, olejomalba na plátně

ZČM Plzeň – badatelský účel

archeologie 3 906 zlomků keramiky

Mt 94 Střelecký terč cara Petra I, r.1711, olejomalba na plátně

Univerzita Olomouc – badatelský účel

botanika 21

Mt 99 Střelecký terč Ehrenscheibe „Mattoni“, r.1902, olejomalba na dřevěné desce

Muzeum Cheb – dočasný depot

umění obrazy 3

Mt 155 Střelecký terč perský šah Musaffer ed-din, r.1902, olejomalba na dřevěné desce

Dále byly v roce 2016 za účelem konání krátkodobých výstav zapůjčeny předměty ze sbírek karlovarského muzea

Restaurátor Atelier Artes – Vladimír Hrubý:

těmto subjektům:

F 88 Hrací stůl cara Petra Velikého, dýhovaný, počátek 18. století

1/ Muzeum Cheb – výstava „Krása času“ – 2 sbírkové předměty z fondu H

F 238 Lustr šestiramenný, dřevěný, zlacený, počátek 19. století

2/ Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech – výstava „Lázeňství“ – 20 sbírkových předmětů z fondu Pp
3/ Galerie umění Karlovy Vary – výstava „Karel IV. a jeho doba“ – 1 sbírkový předmět z fondu Up

Restaurátorka MgA. Helena Štěrbová:

4/ Správa pražského hradu – výstava „Koruna na dlani“ – 1 sbírkový předmět z fondu Up

Up 326 Sv. Petr, kamenná plastika, 15. století
Up 327 Sv. Pavel, kamenná plastika, 15. století

Panelové výstavy zapůjčené školám:
ZŠ Poštovní Karlovy Vary – výstava „Umění lovu“ – 16 informačních panelů

Západočeské muzeum v Plzni; konzervace:
Př.č. 15/2010 Archeologický nález tzv. „Bronzový poklad z Mezirolí“

registr a uložení sbírek

Václav Balšán; konzervace:

Sbírka Muzea Karlovy Vary je registrována v Centrální evidenci sbírek MK ČR. V roce 2016 bylo do registru zapsá-

NmK 152 Vývěsní štít domu Modrá štika

no celkem 65 položek. Podle zákona 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy je v muzeu vedena chronolo-

Uo 834 Vývěsní štít domu Zlatý prsten

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

Uo 839 Vývěsní štít domu Mořská panna

dence předmětů nesbírkové povahy, evidence zápůjček a výpůjček jak interních tak externích. Administrace registru

Uo 830 Vývěsní štít domu Bílý orel

sbírek vychází z interní směrnice muzea č. 10/2010.

Uo 829 Plechová deska s reklamou

Průběžně dochází k přepisu karet sbírkových předmětů do počítačové databáze. Na rozdíl od předchozích let se

Uo 831 Vývěsní štít domu Zlatý vůl

přepis karet pohnul výrazně kupředu. Dva pracovníci z uzavřené pobočky v Karlových Varech byli dočasně převedeni

Uo 833 Vývěsní štít domu Zlaté žezlo

na tuto administrativní činnost. K 31. 12. 2016 je do databáze přepsáno cca 40 % karet.

Uo 701 Portrét A. Pittroffa

Muzeum má své sbírkové předměty deponovány ve dvou objektech v Karlových Varech a Tepličce. V depozitáři

Uo 906 Madona u Vřídla

v Karlových Varech je uložení sbírek na uspokojivé úrovni. V druhé depozitární budově proběhlo v minulém období
několik fází prací vedoucí ke kvalitnějšímu úložnému systému. V roce 2016 zde však neproběhly žádné další aktivity

Konzervátorské zásahy na sbírkách byly provedeny v objemu za 46 200 Kč. Všechny dosavadní restaurátorské

z důvodu probíhající rekonstrukce Muzea v Karlových Varech. Po otevření nové expozice budou v roce 2017 pokra-

a konzervátorské počiny se průběžně prezentují na webových stránkách muzea ve zvláštní záložce „restaurujeme“.

čovat další fáze oprav tohoto depozitáře.

restaurování a konzervace sbírek

kopie sbírek
V nové expozici bude mimo jiné haptická stezka, která se skládá z několika dotykových exponátů jako např. reli-

V roce 2016 muzeum provedlo restaurování sbírkových předmětů v celkové hodnotě 204 112 Kč. Restaurovány

éfy vybraných architektonických objektů Karlových Varů nebo také reliéf Doupovské madony či dotyková geologic-

byly předměty deinstalované ze „staré“ expozice i předměty pro expozici novou. Restaurování a konzervování sbír-

ká mapa Karlovarského kraje. Výdaje na pořízení všech haptických exponátů v roce 2016 činily 85 500 Kč. Vytvoření

kových předmětů si muzeum zajišťuje externě, neboť nedisponuje žádnými odbornými pracovníky této specializace.

vybraných haptických exponátů bylo v úzkém souladu se scénářem nové expozice.

Nezbytnost restaurátorského zásahu vykazovaly především textilní sbírky dlouhodobě vystavené ve „staré“ ex-

Nedílnou součástí nové expozice budou také dermoplastické preparáty v expozici přírody (např. ledňáček, ostral-

pozici. Nevhodnou instalací a také vlivem slunečního záření byla textilní vlákna místy silně degradována, proto bylo

ka štíhlá, krkavec obecný, tetřívek, šoupálek i modely obojživelníků). Výdaje na pořízení dermoplastických preparátů

třeba tyto sbírky před uložením do depozitáře zrestaurovat. Byly to sbírkové předměty:

v roce 2016 byly ve výši 11 100 Kč.
Ve výčtu zajímavých přírůstků nelze opomenout originální autorskou práci Dalibora Nesnídala, který na základě

Ug 2512 Pamětní prapor s karlovarským znakem

zadání muzea pro novou expozici vytvořil tzv. kukátka, sérii 14 kreseb na motivy karlovarské historie, jež budou

Ug 2271 Hedvábný prapor s potiskem

v tzv. dětské stezce.

Tk 166 Fragment; výšivka karlovarského znaku
Tk 163 Prapor entomologického spolku
Tk 310 Prapor střeleckého spolku
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prezentace sbírek
stálé expozice
Muzeum provozuje pět poboček, stálé expozice jsou:
Muzeum Karlovy Vary je od roku 2015 z důvodu rekonstrukce uzavřené;
Královská mincovna Jáchymov: expozice představuje dějiny horního města od mineralogie, geologie, archeologie,
hornictví, zpracování rud až po numismatiku, význam vzdělanosti a renesance, dějiny lázeňství, krušnohorský národopis a hudba;
Muzeum Žlutice: expozice představuje faksimili Žlutického kancionálu a dějiny města s důrazem na husitství Žluticka, objekt město průběžně rekonstruuje;
Muzeum Nejdek: expozice představovala dějiny města a krušnohorského národopisu, pobočka na žádost města
ukončila k 30. 11. 2016 svoji činnost.
V roce 2016 byla v Královské mincovně v Jáchymově rozšířena geologická expozice o dosud nevystavované sběry
z pozůstalosti Jana Hlouška. Ke stávající kolekci zahrnující přibližně 385 vzorků minerálů a 80 vzorků hornin bylo
zapůjčeno dalších 35 unikátních vzorků. Mezi novými exponáty je například velmi vzácný vzorek zlata z Jáchymova
a teprve nedávno nalezené a nově pojmenované uranové minerály s názvy vztahujícími se k Jáchymovu. Mezi nimi
i minerál hloušekit, pojmenovaný na počest Jana Hlouška, autora mineralogické expozice V Královské mincovně.

výstavy vlastní / převzaté
Krátkodobé výstavy byly v roce 2016 jen v Jáchymově a v Nejdku, pobočka Karlovy Vary je v rekonstrukci.
Muzeum Jáchymov
Rudné hornictví na Nejdecku
Autorská výstava muzea zobrazila příběh zdejšího kraje – hornickou činnost v nejdecké části Krušných hor, pramennou oblast a povodí říčky Rolavy s nalezišti rud cínu a dalšími geologickými poklady.
termín konání: 23. 3. – 22. 5. 2016
kurátor výstavy: Jan Matějů
Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí
Výstava zapůjčená z Národní galerie v Praze představila neobyčejné kulturní bohatství Krušnohorského regionu
z období mezi lety 1250 až 1550. Jedna ze tří částí výstavy byla věnována Jáchymovu, založenému před pěti sty lety
po objevení ložisek stříbra.
termín konání: 11. 6. – 18. 9. 2016
kurátor výstavy: Lenka Zubačová
doprovodný program: komentované prohlídky 3. 7., 30. 7. a 10. 9. přednášela autorka výstavy doc. Michaela Ottová,
27. 8. přednášel prof. Jan Royt
Obraz Jáchymova v literatuře
Výstava zapůjčena Spolkem Dobrá čeština a Vysokou školou kreativní komunikace rozdělená do čtyř tematických
oddílů: Jáchymov ve vzpomínkách, v poezii a próze, v pověstech a pohádkách a Jáchymov v kázáních a předpisech.
Samostatná část připomněla život a dílo spisovatele Karla Pecky, který strávil v pracovních táborech na Jáchymovsku
téměř deset let.
termín konání: 13. 10. – 31. 12. 2016
kurátor výstavy: Jan Nedvěd
Jáchymov, výstava Bez hranic, autorka Doc. M. Ottová při komentované prohlídce
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Muzeum Nejdek
Radost kolem nás
10. ročník prodejní výstavy výrobků občanského sdružení Dětská radost a prací žáků základních škol z Nejdku. Výtěžek z prodeje interiérových dekorací byl tradičně ve prospěch potřeb handicapovaných dětí z Nejdku.
termín konání: 6. 5. – 5. 6. 2016
kurátor výstavy: Romana Borusíková
doprovodný program: ukázka paličkování

publikační činnost
Jedinou publikací, na níž se muzeum v roce 2016 autorsky
a editorsky podílelo, byla kniha Doupovské hory. Kniha je vůbec

Výstava hraček

první komplexní monografií, která shrnuje nejnovější poznatky

Výpůjčka části sbírky hraček sběratelky Aleny Pleslové, představila historické hračky z období od konce 19. století do

o přírodě, krajině a dílem i o historii Doupovských hor. Kolektiv

poloviny 20. století.

čtyřiceti autorů, specialistů z oblastí geologie, zoologie, botani-

termín konání: 10. 6. – 11. 9. 2016

ky a dalších, na ní pracoval několik let. Obrazově výpravná kni-

kurátor výstavy: Romana Borusíková

ha s četnými boxy a množstvím příloh je určena jak laikům, tak
odborníkům, kteří ocení také hojné odkazy na původní vědecké

Svět kostiček

práce nebo obsáhlý místopisný česko-německý rejstřík s lokaliza-

Výpůjčka části sbírky exponátů sběratele Petra Šimra. Výstava modelů sestavených z továrních setů ze sortimentu

cí a dalšími podrobnostmi.

společnosti Lego za posledních téměř 40 let její produkce.

„Doupovské hory jsou možná nejméně známým pohořím

termín konání: 16. 9. – 30. 10. 2016

v Čechách. Jen málokomu se v minulosti podařilo proniknout do

kurátor výstavy: Romana Borusíková

tohoto bohem zapomenutého prostoru, jehož krása a přírodní
bohatství v současnosti předčí nejeden národní park. Zdejší pus-

zápůjčky vlastních výstav jiným subjektům

tá krajina místy připomíná savanu, po dávném městě a vesnicích

40 let CHKO Slavkovský les

sobě vlastním převládly síly přírody. Teprve nyní se alespoň část

1. místo konání: Mariánské Lázně, Správa CHKO Slavkovský les

tohoto nevšedního kraje v okolí zmenšeného vojenského újezdu

Termín konání: 1. 3. – 30. 4. 2016

otevírá návštěvníkům.“ Pevná vazba, 1. vydání

se slehla zem a nad odvěkým snažením člověka tu s půvabem

2. místo konání: Toužim, infocentrum
Termín konání: 1. 7. – 30. 9. 2016

Matějů J., Hradecký P. & Melichar V. (eds.) 2016: Doupovské hory.

Kurátor výstavy: Jan Matějů

Česká geologická služba a Muzeum Karlovy Vary, Praha, 545 pp.

Green Story					

První rozsáhlá publikace o Doupovských horách veřejnost velmi oslovila.

Termín konání: 11. 7. – 13. 7. 2016
Místo konání: Cihelny golf & Spa Resort, Karlovy Vary

publikační činnost pracovníků muzea

Kurátor výstavy: Lukáš Svoboda

PhDr. Stanislav Burachovič
Umění lovu

Články v reginálních periodikách

Termín konání: 14. 11. 2016 – 31. 1. 2017

–– Burachovič S. 2016: Báňský historik J. T. Peithner z Božího Daru / Kolo času

Místo konání: ZŠ Poštovní, Karlovy Vary

–– Burachovič S. 2016: Pověst o založení Karlových Varů, časopis Bazén a sauna, č. 5/2016

Kurátor výstavy: Lukáš Svoboda

–– Burachovič S. 2016: Karlovarská mast podle J. S. Strobelbergera, In: XXV. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy

participace na výstavních projektech

–– Burachovič S. 2016: Karlovy Vary se představují, Spa-Magazín 4/2016

Výstava Městské divadlo Karlovy Vary 1886 – 2016			

RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

Termín konání: 2. 5. – 27. 5. 2016

Odborné články v mezinárodních impaktových časopisech

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary

–– Matějů J., Kratochvíl L., Pavelková Z., Pavelková-Říčánková V., Vohralík V., & Němec P. 2016: Absolute, not relative

Vary 2016

Partner za muzeum: Stanislav Burachovič

brain size correlates with sociality in ground squirrels. Proceedings of the Royal Society, Biological sciences 283:
20152725. doi: 10.1098/rspb.2015.2725

Vlastní výstavní činnost byla v roce 2016 silně omezena. Odborní pracovníci soustředili veškerý čas přípravě
a realizaci obsahu nové expozice v muzeu Karlovy vary.
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Odborné články v recenzovaných časopisech a sbornících
–– Zavadil V., Tejrovský V. & Matějů J. 2016: Souhrn dosavadních poznatků o rozšíření užovky stromové (Zamenis
longissimus) v Ústeckém kraji. Sborník muzea Karlovarského kraje, 24: s. 129-143
Populárně naučné články
–– Matějů J. 2016: Záhada jedné z nejstarších rezervací v Karlovarském kraji aneb kam zmizel hradní vrch. Arnika,
přírodou a historií Karlovarského kraje 2016(1): s. 13-15

odborná / výzkumná činnost

–– Matějů J. 2016: Divočina za humny – tankové cesty. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje 2016(2): s.
44-47 (v tisku)

V roce 2016 odborní pracovníci finalizovali obsahy tematických modulů pro novou muzejní expozici. V oblasti
společensko-vědních oborů pracovníci dokumentovali, zkoumali a zpracovávali otázky zejména na základě požadavků badatelů. Výnosy z činnosti odborných pracovníků byly v částce 25 120 Kč.

Odborné konference a publikované příspěvky
–– Matějů J. & Poledníková K. 2016: Population viability analysis of the European ground squirrel (Spermophilus
citellus) in the Czech Republic. In: 6th European Ground Squirrel Meeting, 4. – 6. November 2016, Belgrade,

PhDr. Stanislav Burachovič
–– Příprava nové expozice (moduly 1,2,3)
–– Rešerše obrazové dokumentace do nové expozice

Serbia, p. 10.
–– Větrovcová J., Poledníková K. & Matějů J. 2016: News from the ongoing Action Plan for the EGS in the Czech

–– Výběr exponátů pro novou expozici

Republic. In: 6th European Ground Squirrel Meeting, 4. – 6. November 2016, Belgrade, Serbia, p. 42.

–– Spolupráce se zhotovitelem repliky listiny Karla VI.
–– Získání skenů ze stavebního archivu - projekty a plány

Mgr. Jan Nedvěd

–– Účast v porotě na studentské soutěži Příběhy našich sousedů pořádané Post Bellum, sekce střední školy

Populárně-naučný článek
–– Nedvěd J. 2016: Spisovatel Ernst Sommer, In: XXV. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2016

RNDr. Jan Matějů, Ph.D.
–– Příprava nové expozice (modul 6)

Bc. Jan Tajer

–– Sběr a sušení doplňkových přírodnin pro aranžování diorám

Seminář a publikovaný příspěvek

–– Zajištění dermoplastických preparátů a modelů živočichů

–– Tajer J. 2016: Archeologické výzkumy Muzea Karlovy Vary v roce 2015. In: XXV. Historický seminář Karla Nejdla,

–– Příprava textových a fotografických podkladů pro dotykové monitory
–– Příprava tematických map pro expozici

Karlovy Vary 2016, s. 86 - 89

–– Monitoring a mapování syslů na jižní Moravě, demografická studie populace na letišti Miroslav u Znojma, příPopulárně naučný článek

prava osvětových materiálů k projektu Sysli na vinici a propagace projektu (spolupráce K. a L. Poledníkovi Alka

–– Tajer J. 2016: Bronzový poklad z Mezirolí. In: Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje 2016(1): s. 2-3

Wildlife a J. Větrovcová AOPK ČR)
–– Monitoring sysla obecného na všech cca 35 lokalitách v ČR – pravidelné dlouhodobě opakované kontroly lokalit,
spolupráce s AOPK ČR na realizaci záchranného programu, podrobnosti viz www.zachranneprogramy.cz
–– Monitoring obojživelníků na šesti vybraných lokalitách v Karlovarském kraji – pravidelné dlouhodobě opakované kontroly lokalit, spolupráce s AOPK ČR
–– Monitoring netopýrů na cca 20 vybraných lokalitách v Karlovarském kraji – pravidelné dlouhodobě opakované
kontroly lokalit, spolupráce s AOPK ČR
–– Řešení grantu: „Realizace vybraných opatření Záchranného programu sysla obecného na Jižní Moravě“ z Malého
grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II z EHP fondů 2009-2014 v rámci programové oblasti Biodiverzita a ekosystémové služby v Programu CZ02“
–– Spolupráce na přípravě a revize úloh Biologické olympiády, kategorie A a B, ročník 2015/16. Člen pracovní skupiny pro přípravu úloh kat. A a B, podrobnosti viz www.biologickaolympiada.cz
Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D.
––

Příprava nové expozice (koordinace modulů)
–– Konzultace s kurátory modulů, koordinace rozpracovanosti
–– Editace, revize a korektury textů na textové panely
–– Spolu s kurátory příslušných modulů revize bodů na časové ose
–– Finalizace textových a grafických podkladů pro textové panely pro grafické zpracování
–– Finalizace podkladů pro velkoplošnou grafiku v expozici zhotoviteli
–– Finalizace textových a fotografických dokumentů pro dotykové monitory, průběžné konzultace se zhotovitelem ohledně grafického zpracování a funkčnosti
–– Spolupráce s kurátorem na scénáři projekce do modulu 10, příprava podkladů, předání zhotoviteli
–– Revize a úprava seznamu změn v projektu expozice
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–– Dokumentace dodaných replik a restaurovaných předmětů
–– Dokumentace převozu a průběhu repase modelu Karlových Varů

výstupy archeologické

–– Koordinace výroby haptických reliéfů

V roce 2016 byl proveden jeden záchranný archeologický výzkum:

–– Jednání ve věci poskytnutí audionahrávek hlasů zvířat pro interaktivity do expozice přírody a příprava grafických podkladů pro interaktivní panely „zvuky zvířat“

Hrad Kostelní Horka
V roce 2016 pokračoval archeologický výzkum a konzervace neznámého šlechtického sídla navazující na výzkum

Mgr. Jan Nedvěd

z let 1986 až 1989. Byl dokončen výzkum v sondě 1/2016 a následné pořízeni ortofotoplánu plochy výzkumu. Rovněž

–– Příprava nové expozice (modul 10)

byla provedena konzervace nalezených konstrukcí odhalených při výzkumu v letech 1986 až 1989.

–– Vyhledávání zdrojů ze SOkA KV, SOkA Cheb a ZČM Plzeň
–– Získávání fotografií ze SOkA KV a Jindřichovice

V průběhu roku 2016 bylo realizováno 11 významnějších archeologických dozorů v Karlových Varech a bližším

–– Tvorba osudových příběhů 20. století z Karlovarska pro interaktivní hru

okolí. Fakturace za provedené výkony dosáhla výše 42 300 Kč.

–– Tpolu s koordinátorem tvorba scénáře projekce
–– Výběr sbírkových předmětů do vitrín
–– Zpracování textů na panely a na časovou osu
–– Vytvoření grafického srovnání národnostních poměrů na Karlovarsku v průběhu 20. století
–– Zpracování dokumentů útěky z jáchymovských uranových táborů z Národního archivu a Archivu bezpečnostních
složek
–– Účast v porotě na studentské soutěži Příběhy našich sousedů pořádané Post Bellum, sekce střední školy
Mgr. Lukáš Svoboda
–– Příprava nové expozice (moduly 4, 5, 8, 9)
–– Výběr sbírkových předmětů do vitrín
–– Zpracování textů na panely a na časovou osu
–– Finalizace textových a fotografických podkladů pro dotykové monitory
–– Získávání fotografií ze SOkA KV
–– Výběr exponátů ke konzervaci a restaurování
–– Dokumentace židovských hřbitovů a synagogy v Chyši
–– Dokumentace náhrobní desky Carl Mattoni 1801 – 1860
–– Člen sbírkotvorné komise v Muzeu Karlovy Vary a v Muzeu Sokolov
Bc. Jan Tajer
––

Příprava nové expozice (modul 7)
–– Zpracování textů na panely a na časovou osu
–– Výběr exponátů do vitrín
–– Výběr exponátů ke konzervaci
–– Příprava podkladů pro zadání výroby replik a kreseb

–– Vedení revizního průzkumu lokality Kostelní Horka
Ing. Lenka Zubačová
–– Management realizace nové muzejní expozice
Odborní pracovníci se taktéž aktivně podíleli na prezentaci výstupů své badatelské práce na webových stránkách
muzea v záložce Věda a výzkum.
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Jan Tajer
–– Archeologické výzkumy Muzea Karlovy Vary v roce 2016 / XXVI. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary

vzdělávání

Stanislav Burachovič
–– Bájné bytosti Karlovarska / MŠ Bochov, ZŠ Loket

přednášky v muzeu

–– Založení Karlových Varů / ZŠ Tuhnice, Karlovy Vary

V roce 2016 se v Jáchymově uskutečnilo 6 přednášek externími přednášejícími. Za podpory Karlovarského kraje
a Města Jáchymov se zde tradičně konaly přednášky s tématy, které podpořily publicitu nominace zápisu hornické
krajiny Krušnohoří na seznam Unesco.

Jan Nedvěd
–– Zabíjení po česku – Postoloprtská tragédie (Karlovarsko po druhé světové válce) / SŠ pedagogická, Karlovy Vary
Lukáš Svoboda
–– Arabská žena / ZŠ jazyků Libušina, Karlovy Vary

Pobočka Jáchymov
6. 2.

přednášky pro školy

Kameny našeho domova - v rámci zápisu do UNESCO; Petr Rojík

19. 3.

Příroda NPR Božídarské rašeliniště; Vladimír Melichar		

16. 4.

Johann C. Criginger a jeho mapa Čech; Lada Fenclová		

21. 5.

Krušnohorská architektura a urbanismus, nové poznatky počátků horního města Jáchymova,

		

v rámci zápisu do UNESCO; Lubomír Zeman, Martin Volf

15. 10.

Zážitky z cínařské oblasti Dartmoor v Anglii; Petr Rojík, Michael Rund

12. 11.

Zikmund Lucemburský a Kašpar Šlik; Václav Drška (ve spolupráci s NPÚ Loket)

V roce 2016 přednášky navštívilo celkem 285 posluchačů. Počet osob je oproti předchozím letům nižší, neboť pro
dočasnou uzavírku pobočky v Karlových Varech se mohly přednášky konat pouze v Královské mincovně v Jáchymově.

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.

přírodovědné exkurze v terénu
(účast celkem 155 osob), vedl Jan Matějů
–– Raná u Loun, Slavnosti stepí – povídání o syslu obecném a demonstrace živých odchycených syslů, 14. 5. 2016
(spolupráce CHKO České středohoří);
–– Bukový vrch, exkurse pro veřejnost – Lov nočního hmyzu, 3. 6. 2016, (spolupráce P. Janšta a J. Straka, PřF UK);
–– Exkurse pro ZŠ Skalná (Železná hůrka a přehrady bobrů u Břízy nad Ohří), 28. 6. 2016;
–– Vojkovice, exkurse pro veřejnost – Fauna a flóra Ohře (spolupráce P. Krása, AOPK ČR), 5. 8. 2016;

přednášky pro jiné instituce
Stanislav Burachovič
–– Historie Karlových Varů / Klub seniorů Karlovy Vary
–– Regionální literatura a její autoři / Krajská knihovna Karlovy Vary
–– Obrazy z dějin Karlových Varů / Lékařský kongres v Karlových Varech
–– Karel VI. a jeho Karlovy Vary / Rotary klub, Galerie umění Karlovy Vary
–– Povídání o dějinách Karlových Varů / Galerie umění Karlovy Vary v rámci folklórního festivalu
–– Dějiny Kyselky / v rámci Kysibelských slavností v Kyselce

–– Karlovy Vary, park Meandr Ohře, exkurse pro veřejnost – Za rybím tajemstvím řeky Ohře, 28. 8. 2016 (spolupráce
M. Holub, AOPK ČR).

naučně-zábavné pořady
Pro zájemce o geologii bylo určeno Geologické odpoledne v Královské mincovně konané dne 3. 9. 2016. Zazněla
přednáška o minerálech, mineralogii a o Jáchymovu jakožto mineralogické perle Krušnohoří. Návštěvníci zejména
z řad dětí ale i dospělých se zúčastnili soutěží, komentované prohlídky mineralogické expozice muzea. Velký zájem
byl o určování minerálů, které si návštěvníci přinesli s sebou. Odborná spolupráce Jakub Plášil a Pavel Škácha, produkci zajistil Jan Matějů, program navštívilo 71 osob.
V Krajské knihovně Karlovy Vary se konal program pro veřejnost – Setkání přátel přírody Karlovarského kraje

Jan Matějů
–– Práce přírodovědce v regionálním muzeu: od vědeckých publikací k regionální faunistice, ochraně přírody a popularizaci / seminář oddělení zoologie obratlovců, Katedra zoologie, PřF UK Praha
–– K historii krajiny Doupovských hor aneb úvaha o vlivu přírody na historii a historie na přírodu / XXVI. Historický
seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary

dne 21. 10. 2016. Pořadatelem byly Muzeum Karlovy Vary a AOPK ČR, moderoval Jan Matějů. Zúčastnilo se 45 osob.

vzdělávací programy pro školy
V prosinci proběhl v mincovně již XIII. ročník naučně-vzdělávací soutěže O pohár Královské mincovny letos se
zaměřením na výročí 500 let založení města Jáchymova. Soutěž určená žákům základních a středních škol byla roz-

Jan Nedvěd

šířená o otázky ze stálé expozice – hornictví. Nutno konstatovat, že již několik let je zájem o soutěž ze strany střed-

–– Izrael / farní sbor ČCE v Karlových Varech
–– Vybrané útěky z jáchymovských uranových táborů / konference Jáchymov ve 20. století. Místo paměti evropských
dějin, Muzeum Jáchymov

ních škol klesající, a tak bude do budoucna soutěž pravděpodobně směřována jen na základní školy. Účast celkem
37 osob. Produkci zajistil Jan Nedvěd.

–– Příběhy mužů, kterým se zdařil útěk z jáchymovských lágrů / XXVI. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary
–– Karlovy Vary v roce 1968 / konference Československo v letech 1968 až 1971, SOkA České Budějovice
–– Karlovy Vary v roce 1968 / Historická dílna PF ZČU Plzeň
Lukáš Svoboda
–– Dokumentace židovských hřbitovů v Karlovarském kraji / 15. zasedání k problematice sepulkrálních památek,
Akademické konferenční centrum, Praha
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Knihovnice Yvetta Viktoříková pracuje ve výkonném výboru komise knihovníků při AMG.

jiné kulturní akce

Badatelská knihovna se nachází v administrativní budově muzea v ulici Pod Jelením skokem 30, v Karlových Va-

Při příležitosti 500. výročí založení města Jáchymov proběhlo v Královské mincovně na jaře veřejné čtení pro děti
tzv. Noc s Andersenem, kterého se zúčastnilo 24 osob a Čtení z kola příběhů, účast 20 osob.

rech. V roce 2016 ji navštívilo 137 badatelů, prezenčně bylo zapůjčeno 368 knih. Byla provedena katalogizace nových
titulů v počtu 190 kusů. Nové knihy do muzejní knihovny byly pořízeny za 18 171 Kč a periodika za 12 951 Kč.

Na podzim se v reprezentativních prostorách Královské mincovny konala konference Jáchymov ve 20. století
– místo paměti evropských dějin s účastí 63 osob a mezinárodní Mineralogická konference s účastí 50 osob. Pro
účastníky konference byl připraven doprovodný program s komentovanou prohlídkou stálé expozice, Renesanční
objekt mincovny byl účastníky konference hodnocen velmi pozitivně. Podobnými akcemi stoupá prestiž Královské
mincovny.

webové stránky
Sedmým rokem funguje současná podoba webových stránek s doménou: www.kvmuz.cz . V roce 2017 u příležitosti stopadesátého výročí vzniku muzea a u příležitosti otevření nové expozice bude realizován redesign webových

V prosinci se konal v Královské mincovně tradiční adventní koncert DaD kvintetu Poslouchejte křesťané, účast
76 osob.

stránek. V roce 2016 byla nejsledovanější záložkou Rekonstrukce muzea, kam se v průběhu roku pravidelně vkládaly
články o dění na stavbě.
Muzejní stránky mají link na www.ucimesevmuzeu.cz a na www.cestakesvobode.eu a na facebook.
Muzejní facebook má stále lineární nárůst fanoušků. Kromě programových upoutávek se na facebook pravidelně
vkládaly odkazy na nové články na webu. V roce 2016 to byly zejména upoutávky na dění o rekonstrukci muzea.

návštěvnost
Muzeum v Karlových Varech je dva roky veřejnosti uzavřené kvůli probíhající rekonstrukci. Tato skutečnost negativně ovlivnila celkovou návštěvnost muzea. Ačkoliv muzeum navštívilo pouze 14 417 osob, je třeba konstatovat,
že oproti předchozímu roku to bylo o téměř dva tisíce osob více, přestože byla karlovarská pobočka také zavřena.
Meziroční nárůst byl díky muzeu v Jáchymově, kde proběhla úspěšná výstava Bez hranic s vysokou návštěvností.
Dosažené tržby ve výši 571 362 Kč byly nad plánovanými příjmy. V meziročním srovnání byl nárůst v tržbách 7%.

2011
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2013

317

381

450

640

731

821

32 646

32 338

42 802

43 128

45 283

osoby průměr den

73

89

89

117

120

124

Oproti předchozímu roku zaznamenal web v roce 2016 výrazný nárůst exkluzivních návštěvníků 32 %, což meziročně představovalo o 12,5 % osob víc.

vstupného skokově narůst.
Návštěvnost podle poboček, porovnání let 2014–2016:
OSOBY			TRŽBY
2015

2016

2014

2015

2016

Karlovy Vary

10 329

597

0

328 287

11 550

0

Jáchymov

10 572

9 834

11 133

378 330

491 186

525 062

Nejdek

878

1 027

1 952

14 505

12 865

26 330

Žlutice

1 006

988

1 332

15 115

16 495

19 970

532 096

571 362

						
celkem

22 758

12 446

14 417

736 237

badatelská knihovna
Muzejní knihovna čítá necelých 24 500 svazků. Badatelům 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 2016 muzeum opět dosáhlo na dotaci VISK 7 MK ČR ve výši 45 000 Kč a mohlo pokračovat již v X. etapě
digitalizace cenných Kurlistů, které poskytují cenné údaje o pobytech významných osobností v Karlových Varech.
V posledním roce byly digitalizovány ročníky 1934 až 1937. Všechny dosud digitalizované tituly vzácných knih si badatelé mohou digitálně prolistovat přímo v knihovně. Za deset let systematické digitalizace jsou v knihovně k elektronickému bádání k dispozici tyto ročníky: 1839–1848, 1854–1889, 1891–1894, 1901–1917, 1926–1928 a 1934–1937.
Postupná digitalizace přináší badatelům výrazný uživatelský komfort a díky digitalizaci se zabraňuje dalšímu poškozování vzácných knižních originálů.
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2016

26 626

činily 149 647 Kč. S ohledem na otevření muzea v Karlových Varech v roce 2017 je předpoklad, že by měly tržby ze

2014

2015

Web osoby za rok

Facebook fanoušci

V roce 2016 se ve srovnání s předchozími lety dařilo dobře prodeji zboží, převážně knižní povahy, výnosy z prodeje

Pobočka / rok

2014
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Dagmar Bártová

domovník (do 11. 5. 2016)

Pobočka Muzeum Jáchymov
Milada Palánová

správce památkového objektu

Libuše Bajcurová-Zemanová

průvodce

Věra Tomková

zřízenec v kulturním zařízení (sezonní pracovnice)

Mgr. Ladislava Kulhavá

dozorce (sezonní pracovnice)

Vlastimil Tichý

uklízeč (sezonní pracovník)

Jaroslav Kulhavý

uklízeč (dočasný zástup po dobu nemoci)

Pobočka Muzeum Žlutice
Kamila Neckářová

průvodce, uklízečka (sezonní pracovnice)

Pobočka Muzeum Nejdek
Jana Marková

průvodce, uklízečka (v období V. až X.)
dokumentátor (od XI. Objekt Belveder)
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údržbář,
uklízeč

dozorce

dozorce

průvodce

správce
památkového
objektu

Expozice
Muzeum
Jáchymov

průvodce

uklízečka

knihovník

archeolog

archeolog

Pobočka Muzeum Nová Louka, Karlovy Vary

referent
majetkové
správy

domovník

přírodovědec

Mgr. Jiří Klsák

rozmnožovač

uklízečka

uklízečka

administrativní a spisový pracovník (VII. až IX. výpomoc v Muzeu Jáchymov)

Ivona Kažová

dokumentátor

Martin Smíšek

historik umění
(sbírka porcelán)

rozmnožovač (VI. až X. výpomoc v Muzeu Jáchymov)

uklízečka

provozně-technický prac., ved. provoz. úseku (do 30. 4. 2016, od 1. 5. 2016 DPP)

Lenka Klausová

pokladní

Mgr. Martin Salí

historik
umění

knihovník

domovník

Yvetta Viktoříková

domovník

archeolog

administrativní
a spisový
pracovník

archeolog (DPČ)

Bc. Jan Tajer

umění

Mgr. Jiří Klsák

historik

kurátor přírodov. sbírkových a mobiliárních fondů

dokumentátor

dokumentátor

RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

grafik,
výtvarník

Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D.

Expozice
Muzeum
K. Vary

kurátor hist. sbírkových a mobiliárních fondů

historik
umění

kurátor hist. sbírkových a mobiliárních fondů

Mgr. Jan Nedvěd

ekonom

Mgr. Lukáš Svoboda

dokumentátor

kurátor hist. sbírkových a mobiliárních fondů (do 31. 8. 2016, od 1. 9. 2016 DPP)

propagace,
muzejní
pedagogika

rozpočtář, finanční a mzdová účetní

PhDr. Stanislav Burachovič

Odborné
oddělení

Ing. Mgr. Miroslava Bezchlebová

Ekonomický
úsek

dokumentátor

Centrální
registr sbírek

kulturně-výchovný pracovník

Bc. Pavla Perglová

Úsek
marketingu

Ing. Romana Borusíková

Ředitel

ředitelka příspěvkové organizace

organizační schéma Muzea Karlovy Vary k 31. 12. 2016
organizační
schéma k 31.12.2016

Ing. Lenka Zubačová

Objekt
Belveder
K. Vary

Administrativní budova Belveder

Expozice
Muzeum
Žlutice

pracovníci muzea v roce 2016

Vedoucí
provozu

Úsek
provozu budov

personálie

–– Počet pracovníků k 31.12.2016

18

–– Neobsazený počet prac. pozic

4

–– Průměrná mzda v roce 2016

20 302 Kč

správa nemovitostí muzea v roce 2016
Muzeum Karlovy Vary spravuje a provozuje 7 objektů, ve kterých jsou umístěny výstavní sály, stálé expozice, de-

hospodaření

pozitáře 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

provozní výdaje

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

Provozní činnost byla v roce 2016 financovaná příspěvkem od zřizovatele ve výši 9 989 tisíc Kč a účelovými dota-

–– Stálá expozice – Královská Mincovna, nám. Republiky 37, Jáchymov
–– Depozitární budova – Teplička 37

cemi ve výši téměř 650 tisíc Kč.
V souvislosti s přípravou nové expozice Muzea Karlovy Vary byla nemalá část provozních prostředků (470 tisíc Kč)
vynaložena na další restaurování sbírkových předmětů a nákup exponátů.
Expozice Muzea Jáchymov byla v roce 2016 obohacena o významnou výstavu „Bez hranic. Umění v Jáchymově
a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“. Akce byla náročná nejenom na přípravu a instalaci exponátů ale i na finan-

Objekty, kde je muzeum v nájmu měst:
–– Stálá expozice – muzeum Žlutice, Velké náměstí 1
–– Stálá expozice a výstavní sály – muzeum Nejdek, nám. Karla IV. 238

ce. Touto akcí byla však kompenzovaná nulová činnost Muzea Karlovy Vary a taktéž to byl ze strany muzea vzdaný
hold k pětistému výročí města Jáchymova. Výdaje na tuto akci byly téměř 500 tisíc Kč, avšak podařilo se získat úče-

V návaznosti na žádost města Nejdek zřizovatel schválil zrušení pobočky muzea v Nejdku, a tak s platností od 1.

lový příspěvek od zřizovatele a dar z Města Jáchymova, tudíž byly přímé výdaje z provozních prostředků významně

11. 1016 byla pobočka Muzea Karlovy Vary nenávratně po čtyřiceti letech zrušena. Objekt byl zcela vyklizen a pře-

poníženy. Odpovědí na nákladnost výstavy byl velký zájem návštěvníků a zvýšení tržeb ze vstupného.

dán vlastníkovi.

I v roce 2016 se stejně jako v předchozích letech podařilo získat finanční prostředky na digitalizaci vzácných sbírkových knih z dotačního programu MK ČR VISK 7. V roce 2016 byl získán grant ve výši 45 tisíc korun.
Díky mimořádně vysoké dotaci Karlovarského kraje na záchranný archeologický výzkum ve výši 500 tisíc Kč byly
kromě provedení záchranných archeologických výzkumů zpracovány i výzkumy z minulých let, bylo také vyřešeno
uložení archeologické dokumentace díky specielnímu regálovému systému.
Výnosy v roce 2016 byly významně posíleny tržbami ze vstupného a z prodeje zboží. Prodej zboží dosáhl mimořádné výše také díky úspěšnému prodeji nově vydané publikace Doupovské hory. Je třeba připomenout, že výše
dosažených tržeb byla nad rámec tržeb plánovaných. Ty byly dosaženy především návštěvností a tržbami v Královské
mincovně v Jáchymově. Muzeum Karlovy Vary bylo z důvodu rekonstrukce zavřené, tudíž tržby zde byly nulové.
Lze konstatovat, že hospodaření v roce 2016 bylo vyrovnané. Rok 2016 vynesl mírný zisk ve výši 9 560,30 Kč. Dílčí
informace o čerpání rozpočtu jsou v následující tabulce.

investiční výdaje
Rekonstrukce expozice Muzea Karlovy Vary v celoroční investiční činnosti roku 2016 byla primární akcí. Dokončené stavební práce na úpravě objektu dosáhly výše cca 18 mil. Kč. Další investiční výdaje pro novou expozici se týkaly
dodávek interiérových komponentů (vitríny, panely, multimediální prvky apod.), tyto byly ve výši téměř 7,5 mil. Kč
(rozhodující podíl dodávek se očekává ještě v 1. čtvrtletí 2017). Současně byly v objektu dokončeny instalace zabezpečovacích systémů za téměř 376 tisíc Kč. Z investičních prostředků byla také financovaná oprava a nátěr fasády
objektu ve výši 1,7 mil. Kč.
Mimo nové expozice Muzea Karlovy Vary byla také zahájena obnova a modernizace Muzea Jáchymov. V první
etapě byl v objektu instalován kamerový systém, čímž se značně zlepšila další úroveň zabezpečení objektu. Výdaje
na tyto dodávky dosáhly v roce 2016 výše 527 tisíc Kč.
Přehled významných neinvestičních a investičních dotací a porovnání období 2014–2016 je uveden v následující
tabulce.
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Neinvestiční příspěvky, dotace a granty v letech 2014–2016

Čerpání rozpočtu v roce 2016

Ukazatel (vybrané položky)

Schválený
Skutečnost 2016
rozpočet 2016
v Kč
v Kč

Skutečnost
2015
v Kč

Skutečnost 2014
v Kč

Poskytovatel

Akce (program)

Dotace / příspěvek /
dar v tis. Kč
2 016 2015 2 014

Ministerstvo kultury ČR

Restaurování sbírek (ISO A)

0

34

0

Ministerstvo kultury ČR

Digitalizace knižního fondu (VISK 7)

45

48

41

45 913

Karlovarský kraj

Záchranný archeologický výzkum

500

190

200

136 355

231 594

Karlovarský kraj

Nákup sbírkového předmětu

0

0

50

40 673

39 822

42 427

Karlovarský kraj

Nová expozice

0

550

0

10 000

12 851

9 002

29 711

Ostatní služby

1 350 000

1 260 247

1 211 609

1 879 945

Karlovarský kraj

ArchaeoMontan (udržitelnost projektu)

50

50

0

Mzdové náklady

5 200 000

5 028 470

5 127 172

5 079 530

Karlovarský kraj

ArchaeoMontan - dofinancování

0

34

0

100 000

279 641

112 380

245 536

Statutární město Karlovy Vary

Muzejní noc

0

0

15

1 800 000

1 616 744

1 696 698

1 644 806

Statutární město Karlovy Vary

Přednášková činnost

0

0

9

15 000

13 295

13 953

13 520

Město Jáchymov

Kulturně-výchovná činnost

45

35

35

Zákonné sociální náklady

175 000

176 737

153 920

138 101

Kulturně-výchovná činnost, provoz muzea

20

20

20

190 000

285 134

132 963

215 569

Město Nejdek

Ostatní náklady na činnost

1 335 000

1 301 208

1 250 949

1 321 746

Cíl 3 - Evropská územní spolupráce + SR

ArchaeoMontan

0

90

731

0

122

22 416

0

EU - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Učíme se v muzeu

0

0

1 338

500 000

689 945

600 901

937 927

EHP MGS / MŽP

Záchranný program sysla obecného (ALKA)

51

76

0

0

0

15 658

4 877

13 700 000

13 781 982

12 011 569

13 079 575

500 000

586 272

532 096

842 977

500 000

586 272

532 096

736 177

0

106 800

400 000

447 738

477 318

377 856

1 010 000

887 886

1 041 523

1 111 767

50 000

83 818

67 289

1 635 000

1 937 114

Cestovné

30 000

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

130 000

131 007

164 290

209 946

80 000

149 647

110 954

80 729

150 000

67 420

135 605

223 124

z toho odborné práce

25 120

15 905

z toho výnosy archeologické činnosti

42 300

119 700

162 630

1 800 000

1 770 671

34 770

185 000

301 740

55 000

Výnosy z transferů celkem
VÝNOSY CELKEM

Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů

Použití vlastních fondů
Ostatní výnosy
Úroky a ostatní finanční výnosy

Poskytovatel

Akce (program)

Rekonstrukce expozice Nová Louka

Karlovarský kraj

Nová expozice Muzea Karlovy Vary

Karlovarský kraj

Oprava fasády objektu Nová louka

54 530

Karlovarský kraj

179 622

109 970

Karlovarský kraj

99 397

69 618

9 295

10 800 000

10 685 388

11 429 223

12 465 740

13 700 000

13 791 542

12 656 177

14 007 022

Ministerstvo kultury ČR

Rekonstrukce EZS objektu Nová louka
Modernizace sjednocení systému
centralizované ochrany
Pořízení výstavních předmětů do nové
expozice
Revitalizace objektu Královská mincovna
Jáchymov - I. etapa
Rekonstrukce opěrné zdi - Mincovní ulice,
Jáchymov
Ochrana sbírkových předmětů (regálový
systém)

Ministerstvo kultury ČR
Cíl 3 - Evropská územní spolupráce + SR

Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj

Výnosy - příspěvky od zřizovatele celkem
Výnosy - vlastní výkony
Výnosy - vlastní dotace a granty
Výnosy - bez příspěvků zřizovatele celkem
0
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10 489 300

11 134 000

10 254 000

1 399 444

1 226 954

1 540 660

150 860

190 681

1 981 629

1 550 304

1 417 635

3 522 290

9 560

644 608

927 447

1 127 2 439

Investiční příspěvky, dotace a granty v letech 2014–2016

Karlovarský kraj

Z toho

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

711

Neinvestiční dotace celkem

Dotace / příspěvek /
dar v tis. Kč
2 016

2015

2 014

0

0

2 744

18 226 15 000

0

500

1 000

0

0

1 000

0

0

0

280

300

0

0

1 965

0

0

8 000

0

0

0

0

32

Rekonstrukce PZTS v objektu Nová louka

0

200

0

ArchaeoMontan

0

0

80

28 991 17 200 3 136

Neinvestiční dotace celkem
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hospodaření s prostředky vlastních
finančních fondů v r. 2016
Fond odměn:

(v tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2016

492		

Konečný stav k 31. 12. 2016

492

			

Fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteční stav k 1. 1. 2016

77

Tvorba:
- zákonný příděl (1,5 % z objemu mzdových prostředků)

71

Použití:
- příspěvek na stravování zaměstnanců

52

- dary při životním a pracovním výročí

10

Použití celkem:

62

Konečný stav k 31. 12. 2016

86

Fond rezervní
Počáteční stav k 1. 1. 2016

1 288

Tvorba:
- příděl z vytvořeného zisku za rok 2015

645

- dar - výstava „Bez hranic“

10		

Použití:
- na rozvoj odborné činnosti

54

- výstava „Bez hranic“

10

Použití celkem:

64

Konečný stav k 31. 12. 2016

1 879

Fond investic
Počáteční stav k 1. 1. 2016

18 221

Tvorba:
- dotace zřizovatele na opravu fasády muzea v KV
(dofinancování)

500

- dotace zřizovatele na novou expozici v KV, 2. etapa

18 226

- dotace zřizovatele na pořízení výstavních předmětů MKV

300

- dotace zřizovatele na Revitalizaci Muzea Jáchymov

1 965

- dotace zřizovatele na Rekonstrukce opěrné zdi Jáchymov

8 000

- tvorba fondu ve výši odpisů dlouhodobého majetku

1 301

Tvorba fondu celkem

30 292

Použití:
- pořízení majetku - nová expozice KV - rekonstrukce

25 975

- pořízení majetku - PZTS a - CCTV muzea KV, 2. etapa

376

- pořízení majetku - exponáty do nové expozice

300

- pořízení majetku - Revitalizaci Muzea Jáchymov- 1. etapa
- oprava fasády muzea v KV

527
1 707

- odvod do rozpočtu zřizovatele

1 300

Použití celkem:

30 185

Konečný stav k 31. 12. 2016

18 328
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kontrolní činnost

poděkování

Muzeum Karlovy Vary se při svých činnostech řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

Prvořadým úkolem nad všemi jinými byla v roce 2016 realizace nové expozice v Karlových Varech. K tomuto cíli

kontrole, prováděcí vyhlášky č. 416 / 2004 Sb. a ustanovením interních směrnic k finanční kontrole a dalším hospo-

byly soustředěny všechny síly nejen moje ale i všech pracovníků odborného týmu. Skutečnost, že se tento úkol zdál

dářským činnostem.

ještě před třemi lety takřka nesplnitelný sen a že v roce 2016 nabral naprosto konkrétní podobu, byl pro nás všechny

V roce 2016 nebyly v muzeu provedeny externí finanční kontroly.

hnací silou. Jak měsíce v průběhu roku plynuly, zjišťovala jsem, že realizace nové expozice je radostnou prací pro
členy celého týmu, ačkoliv to nebyla mnohdy práce lehká.
Právě pro tyto důvody chci v první řadě poděkovat mým muzejním kolegům, týmu odborných pracovníků, za
jejich nepřetržitou práci na nové expozici. Myslím, že jsme si společně uvědomili, že chceme „být u toho“, protože

výhled 2017
–– Otevření nové expozice muzea Karlovy Vary na jaře roku 2017;
–– Realizace masivní kampaně k nově otevřenému muzeu;
–– Rozběh investičních akcí v Jáchymově (fasáda a opěrná zeď);

pokud předešlá expozice existovala třicet let, pak je nasnadě tušit, jak dlouhý život bude mít expozice nová. Poděkování patří ale i všem, kdož nám k dosažení cíle pomáhali a pomáhají, jsou to odborní konzultanti, restaurátoři,
výtvarníci, tvůrci modelů, grafici, ilustrátoři…
Nechci však zapomenout poděkovat také pracovníkům z Královské mincovny v Jáchymově, neboť právě oni dokázali, že díky jejich přívětivosti k návštěvníkům lze získat dobrou pověst muzea. Nejeden pochvalný e-mail, který
jsem obdržela, toho byl důkazem. Svědčí to o jejich profesionalitě a skvělé práci. Takového pracovního nasazení si
velmi vážím a věřím, že se nám takový přístup k veřejnosti podaří vybudovat i v nově otevřeném muzeu v Karlových
Varech.
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, 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 APP media. 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, Vladimír Hrubý, Helena Šťěrbová svojí odbornou prací přispěli
k záchraně movitého kulturního dědictví a k exponátům do nové expozice. Rovněž nemalou pomoc při konzervování sbírkových předmětů nám poskytlo Západočeské muzeum v Plzni, Regionální muzeum v Teplicích či Václav
Balšán. A dík za vždy příjemnou spolupráci patří i kolegům z muzeí v Chebu a Sokolově. Děkuji také výtvarníkům
a sochařům, kteří se podíleli na tvorbě modelů, kopií exponátů či exponátů dotykových.
A nakonec mé poděkování patří všem návštěvníkům, kteří nedočkavě čekají na novou expozici muzea v Karlových Varech. Ačkoliv čekání od jara 2015 bylo dlouhé, věříme, že jejich očekávání bude naplněno a budou se do nového muzea rádi vracet. Děkuji také návštěvníkům Královské mincovny v Jáchymově, kteří v roce 2016 opět navýšili
své počty. Milí návštěvníci, zachovejte našemu muzeu přízeň.

Ing. Lenka Zubačová, ředitelka muzea
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Muzeum Karlovy Vary,
rekonstrukce vstupní haly a výstavba výtahu
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Muzeum Karlovy Vary,
rekonstrukce kleneb a říms ve vstupní hale
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Muzeum Karlovy Vary,
řešení výstavní grafiky v nové expozici
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Muzeum Karlovy Vary,
repase velkoplošného modelu Karlových Varů
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Muzeum Karlovy Vary,
umístění repasovaného modelu v nové expozici
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Muzeum Karlovy Vary,
instalace sálu příroda a geologie regionu
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Muzeum Karlovy Vary,
instalace sálu archeologie Karlovarska
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Muzeum Karlovy Vary,
instalace sálu obchodní cesty, hrady a řemesla
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Muzeum Karlovy Vary,
instalace audiovizuálních prvků v nové expozici
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