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SLOVO ŘEdItELE
Rok 2018 nám rychle uplynul na hladině sladkého opojení z našeho úspěchu. Novou muzejní expozici v Karlo-

vých Varech jsme přihlásili do národní soutěže muzeí Gloria musaealis, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo 
kultury České republiky spolu s Asociací muzeí a galerií. K našemu velkému údivu a radosti zvítězil v kategorii 
Muzejní počin roku 2017 náš projekt „Rekonstrukce budovy a nová stálá expozice Muzea Karlovy Vary“. Kvalita 
práce a profesionalita týmu byla cenou Gloria musaealis dokonale završena. Jsem přesvědčena, že pro všechny 
profese, díky nimž se mohla expozice zrodit od muzejních pracovníků, přes restaurátory, modeláře, sochaře, výtvar-
níky, grafiky, výstaváře, aranžéry, architekty, je úspěch našeho projektu motivací do další práce. V této souvislosti 
je třeba připomenout, že získané ocenění na jaře 2018 významně podpořilo popularizaci nového muzea. Mediální 
a návštěvnický zájem o novou expozici je neutuchající. A nebojme se konstatovat i tu skutečnost, že naše exklusivní 
muzejní expozice popularizuje město Karlovy Vary, jemuž dělá výtečnou reklamu. Věřím proto, že ačkoliv se město 
nijakým způsobem na zrodu nového kulturního stánku nepodílelo, se do budoucna zlepší spolupráce a město bude 
mít zájem vstupovat do společných projektů s námi. 

Pro samý úspěch jsme ale v roce 2018 nespali na vavřínech. Čekal nás takříkajíc osmičkový rok. Hlavní akcí 
roku byla realizace autorské výstavy o událostech roku 1968. V předešlých letech upozaděná publikační činnost se 
v roce 2018 vydařila. Naše muzeum vydalo dvě autorské publikace Neskloníme hlavy. Události roku 1968 v Karlových 
Varech a Křišťálová noc a historie Židů v Karlovarském kraji.

Neméně činní jsme byli v investičních aktivitách. Královská mincovna v Jáchymově dostala nový kabát. Na tom-
to památkovém objektu se realizovaly dvě etapy nové fasády, poslední nás čeká příští rok. dva depozitáře získaly 
nové regálové systémy. Opět jsme o krok posunuli kvalitu depozitárních prostor a sbírkové předměty mohou být 
uloženy efektivněji.

díky mimořádně vysoké úspěšnosti v získání dotací a bezpochyby i díky nebývale vysokým tržbám z návštěv-
nosti ve výši 1,32 mil. Kč si naše muzeum vedlo v průběhu roku velmi dobře. Ve druhém pololetí jsme tak mohli 
oproti plánu více restaurovat, více nakupovat sbírkové předměty a lépe vybavovat depozitáře. tyto aktivity byly 
v předchozích letech značně upozaděny.

Obecní dům Praha, 17. května 2018 ministr kultury Ilja Šmíd předává ředitelce muzea Lence Zubačové hlavní Cenu Gloria musaealis v kategorii 

Muzejní počin roku 2017 za projekt Rekonstrukce budovy a nová stálá expozice Muzea Karlovy Vary, foto M. Čarek
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ZÁKL AdNÍ INfORMACE O MUZEU
Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje v roce 2018 spravovala tři pobočky – v Kar-

lových Varech, v Jáchymově a ve Žluticích. V každé z nich se nachází stálá muzejní expozice.
I nadále převládá tendence měst spravovat si svá městská muzea, tudíž na žádost měst zřizovatel postupně 

uvolňuje naše pobočky v jejich prospěch (2014 Horní blatná usn. RKK 622/05/14; 2016 Nejdek usn. RKK 821/07/16; 
2018 Žlutice usn. RKK 1085/09/18).

V roce 2018 tomu nebylo jinak. K 30. říjnu byla expozice ve Žluticích předána městu. Nutno konstatovat, že ve 
všech třech případech jsme byli v nájmu a objekty patřily městům, které však nevlastní sbírky, takže v konečném 
důsledku jsou objekty městských muzeí prázdné nebo s našimi dočasně zapůjčenými sbírkovými předměty.

Zbrusu nová muzejní expozice v Karlových Varech se nachází v rekonstruované budově. budova též disponuje 
sály pro krátkodobé výstavy a ozvučeným přednáškovým sálem o kapacitě cca 50 osob.

Expozice v Jáchymově se nachází v renesančním objektu Královské mincovny, kde se rovněž nachází reprezenta-
tivní přednáškový sál, dále dvě nádvoří, kde lze pořádat přednášky, konference či různé kulturně-vzdělávací pořady.

Pobočky muzea v Karlových Varech a Jáchymově jsou našimi objekty. Ve správě muzea je také depozitární budo-
va v tepličce a v Karlových Varech, kde se zároveň nachází i 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.

1/ standard fyzické dostupnosti – jediný objekt vykazující bezbariérovou dostupnost je zrekonstruovaný objekt 
v Karlových Varech, kde byl vybudován výtah, u vstupních dveří je místo schodů nájezd a WC pro invalidy. Žádný 
z dalších objektů neposkytuje bezbariérovou dostupnost osobám s omezenou pohyblivostí. V  tomto směru má 
muzeum co zlepšovat, neboť standart fyzické dostupnosti je podstatným kritériem pozitivního vnímání muzea 
veřejností.

2/ standard časové dostupnosti – otvírací doba a přístupnost je přiměřená povaze a umístění poboček muzea, je 
zveřejněna na muzejním webu.Osvědčilo se zrušení polední přestávky. Neefektivní se ukazuje být otevírání mu-
zea již v devět hodin, nešťastné je naopak uzavření muzea v hlavní sezoně již v sedmnáct hodin (obojí v případě 
Jáchymova). Proto se bude v roce 2019 zavádět stejná otevírací doba v Jáchymově jako je v Karlových Varech, ta se 
ukázala být ideální.
Karlovy Vary  říjen–duben středa–neděle   10–17 
 květen–září úterý–neděle   10–18
Jáchymov říjen–duben středa–neděle  9–17 
 květen–září úterý–neděle  9–17
Žlutice květen–září středa–neděle 9–12 13–17
Badatelská knihovna celoročně pondělí  9–12 13–18
Pod Jelením skokem 30  středa 9–12 13–16
Karlovy Vary   po tel. domluvě i jinak 
 – standard ekonomické dostupnosti – roce 2018 byla sjednocena výše vstupného v Jáchymově s Karlovými Vary, 

tedy z 80 Kč na 100 Kč. S ohledem na srovnatelnost nabídky bylo navýšení ceny vstupenky logickým krokem. 
Vstupné do mincovny bylo delší dobu značně podhodnoceno. V ostatní pobočce tj. muzeum Žlutice zůstalo 
vstupné stejné.

Karlovy Vary stálá expozice základní | snížené | rodinné  100 | 60 | 240 Kč
  skupina nad 10 osob 75 Kč
  školy  40 Kč
 přednášky základní  40 Kč
 průvodce pro skupinu na osobu 10 Kč
Jáchymov stálá expozice základní | snížené | rodinné 100 | 60 | 240 Kč
  skupina nad 10 osob 75 Kč
  školy  40 Kč
 koncerty základní  60–90 Kč
 akce nádvoří základní  60–100 Kč
 přednášky základní  40 Kč
Žlutice stálá expozice základní | snížené| rodinné 30 | 15 | 50 Kč

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 PRESS a  také 
držitelé čestných vstupenek, vydaných ředitelkou muzea ke konkrétním příležitostem či VIP osobám.

Na základě informace asociace muzeí o tom, že nebylo na další období uzavřeno memorandum s Národním 
památkovým ústavem, nebude již od roku 2019 poskytována sleva pracovníkům NPÚ.

V průběhu roku probíhá řada akcí, při nichž je vstup do muzea zdarma. Statistika dlouhodobě držela objem ne-
platících osob v úrovni deseti procent z celkového počtu návštěvníků, tato úroveň se udržela i v roce 2018.

Nahoře: Objekt Muzea Karlovy Vary na Nové louce, se stálou expozicí, výstavními a přednáškovým sálem, rekonstrukce objektu dokončena v roce 2017

Dole: Objekt Muzea Jáchymov, renesanční objekt se stálou expozicí a přednáškovým sálem, v roce 2018 provedena na objektu nová fasáda
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CHARAKtERISt IKA Sb ÍRKOVÉHO fONdU
Muzeum Karlovy Vary pečuje o sbírky užitého umění – cín, sklo, porcelán; o národopisné sbírky – nábytek, textil, 

nářadí a nástroje; pečuje o sbírky uměleckých řemesel – produkce karlovarských puškařů; o sbírky k vývoji lázeň-
ství; 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. 2018 čítá 48 416 položek.

AKV IZ ICE / NÁKUPY / dARY / SbĚRY / NÁLEZY / V ÍCENÁLEZY
V  roce 2018 muzeum získalo do svých sbírek celkem 119 přírůstků. bylo nakoupeno celkem 31 sbírkových 

předmětů v celkové výši 69 431Kč. dermoplastických preparátů zoologických nálezů bylo v roce 2018 provedeno 
sedm v hodnotě 9 940 Kč (z toho 3 750 Kč bude v NOK 2019). Ostatní přírůstky sbírkových předmětů byly získány 
ve formě darů, terénních sběrů, nálezů a vícenálezů.

Přírůstek č. 106/2018 římská mince 1 denár nalezena na cestě na hradiště v Radošově, 

Stříbro vyšší ryzosti cca 800¬ - 850 / 1000 (?), průměr 19, 45 / 18, 00 mm, hmotnost 2, 57 g, stav zachovalý, konzervovaná 

Líc: poprsí císaře s vavřínem ve vlasech, opis IMP CAESAR TRAIAN HADRIANUS AVG

Rub: sedící bohyně Libertas s ratolestí v pravici, levicí drží ověnčenou hůl, pod čarou nápis LIB PVB, opis P M TR P COS III. Okrajový provazec setřelý. 

Poznámka: Vzhledem k třetímu titulu Consul a starší podobě císaře jde o minci z konce vlády. Hadrianus byl první římský císař, který nosil plnovous.

S b Í R K Y Nové přírůstky do sbírek karlovarského muzea v roce 2018 byly:
Přír. číslo název sbírkového předmětu kusů způsob nabytí fond

 1/2018 betlém z lipového dřeva 1 vícenález Up
2/2018  Wander- und Wintersportkarte des Erzgebirges r.1929 1 nákup Lm
3/2018  Národnostní mapa severních a vých.Čech r.1935 1 nákup Lm
4/2018  Vojenská mapa Kralovice a břasy 20.léta 20. stol. 1 nákup Lm
5/2018  Mapa Československé republiky 20. – 30. léta 20. stol. 1 nákup Lm
6/2018  Mapa Prahy a okolí 40. léta 20. stol. 1 nákup Lm
7/2018  Oboustranná mapa znázorňující situaci v Evropě za 1. sv.v. 1 nákup Lm
8/2018  Mapa západní Evropy za 2. svět.války r.1940 1 nákup Lm
9-46/2018 Geologické sběry 38 nález Ga, Gb, Gc
47-53/2018 botanické sběry 7 nález bo
54-78/2018  Geologické sběry  25 nález Ga, Gb,Gc 
79/2018 Miska cínová sign. „fein Zinn“ 1 nákup Kc
80/2018 Hrníček na polévku, alpaka, bez sign. 1 nákup Kk
81/2018 Hrníček na polévku, alpaka, sign. „Hotel Post“ 1 nákup Kk
82/2018 Hrníček na polévku, alpaka, sign. „Hans Heiling“ 1 nákup Kk
83/2018 Kabelka, tzv. pompadúrka 1 nákup tk
84/2018 Mapa Sudet a Protektorátu Čechy a Morava 40. léta 20. stol. 1 nákup Lm
85/2018 Miska na vývojku „fischern“ 1 dar Pp
86/2018 Kniha Caspari bruschii redivivi Grundliche beschreibung r.1683 1 nákup Rr
87/2018 Výr velký 1 terénní sběr bv
88/2018 Kulíšek nejmenší 1 terénní sběr bv
89/2018 Králíček ohnivý 1 terénní sběr bv
90/2018 Mullerova malá Mapa Království českého r.1726 1 nákup Lm
91/2018 botanický sběr Spergula morissoni 1 terénní sběr bo
92/2018 Pamětní prapor střeleckého spolku 1 vícenález tk
93/2018 Historické lyže z 1. pol. 20. stol. 1 nákup NmK
94/2018 Portrét starého muže, sign.W. Schneider  1 nákup Uo
95/2018 Litografie tištěná na hedvábí vydaná u příležitosti 500 let K.V. 1 nákup Ug
96/2018 Reklamní plakát Weberův pivovar kol.1900 1 nákup Pl
97/2018 Reklamní plakát golf, W.diessner, 1.pol.20.stol.  1 nákup Pl
98/2018 Kameninová láhev na minerálku – r. 1860 1 nákup Pk
99/2018 Skleněná holba s kovovým víkem - r. 1904 1 nákup Ps
100/2018 Porcelánový čajový servis – po r. 1945 1 nákup Pp
101/2018 Vázička s vedutou japonského pavilonu 1 nákup Pp
102/2018 Kamenná sekera, časný eneolit 1 dar A
103/2018 beschreibung von Karsbad r.1797 1 nákup Rr
104/2018 Obřadní bronzová lžíce zdobená figurálními výjevy, 19. stol. 1 nákup Kk
105/2018 Římská mince z doby Constantina I. 1 terénní sběr N
106/2018 Římská mince z doby P. Hadriana 1 terénní sběr N
110/2018 bronzový srp s bočním výčnělkem 1 terénní sběr A
111/2018 bronzový srp s bočním výčnělkem 1 terénní sběr A
112/2018 bronzový srp s bočním výčnělkem 1 terénní sběr A
113/2018 bronzový srp s bočním výčnělkem 1 terénní sběr A
114/2018 bronzový srp s bočním výčnělkem 1 terénní sběr A
115/2018 bronzový srp s bočním výčnělkem 1 terénní sběr A
116/2018 bronzový srp s bočním výčnělkem 1 terénní sběr A
117/2018 dřevěné pouzdro intarzované vřídlovcem, kolem r.1900 1 nákup NmK
118/2018 Láhev Mattoniho kysibelky r.1875 1 nákup Ps
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119/2018 torzo dřevěné nádoby z Vladaře 1 nález A
120/2018 Plakát cirkus r.1879 1 aukce Pl
121/2018 Obraz pastel Alegorie umění sign. Max Schneider 1 aukce Uo
122/2018 Litografie Orel, sign.Walter Klemm 1 aukce Ug

Poznámka:
Celkem bylo v roce 2018 pořízeno 119 položek, ačkoliv je v přírůstkové knize konečné číslo 122. Omylem došlo 
k duplicitnímu záznamu, u řádků 107 až 109 byl v přírůstkové knize proveden úřední škrt.

Rozbor akvizice podle způsobu nabytí:
 26 ks koupě od soukromé osoby
 3 ks  koupě aukce
  2 ks  koupě z antikvariátu
  2 ks  dar od soukromé osoby
 84 ks nález terénní sběr
 2 ks nález vícenález
 119 ks kontrolní součet

Rozbor akvizice podle zařazení do sbírkového fondu:
 3ks  bv sbírka zoologie – vertebrata
 8 ks  bo sbírka botanika
 40 ks  Ga sbírka geologie
 9 ks  Gb sbírka petrografie
 14 ks  Gc sbírka paleogeologie
 2 ks  NmK sbírka karlovarensia
 2 ks  Uo sbírka umění – obrazy
 2 ks  Ug sbírka umění – grafika
 1 ks  Up sbírka umění – plastika
 3 ks  Pl sbírka plakáty
 4 ks  Kk sbírka kovy- kompozice
 1 ks  Kc sbírka kovy – cín
 9 ks  A sbírka archeoplogie
 2 ks  N sbírka numismatika
 2 ks  tk sbírka textil
 2 ks  Ps sbírka sklo
 3 ks  Pp sbírka porcelán
 1 ks  Pk sbírka tvrdá kamenina
 9 ks  Lm sbírka mapy
 2 ks  Rr sbírka knihy – staré tisky 
 119  kontrolní součet  

Následující dvoustrana: Přírůstek č. 86/2018 Kniha CaspariBruschiirediviviGründlicheBeschreibung des Fichtel-Berges

Poznámka: Dílo je regionálně významným dokumentem. Jedná se o topografické pojednání o Krušnohoří, v edici Theobalda Zacharia, s přítiskem jeho 

vlastní disertace o důlních plynech, Nürnberg, 1683. Zajímavostí je, že autor C. Brusch a otec editora Zachariase se narodili v Horním Slavkově a dále, 

soudě podle razítka, kniha kdysi patřila knihovně v Karlových Varech.

Vpravo: Přírůstek č. 94/2018 Portrét starého muže, olej na plátně, kolem r. 1890, sign. W. Schneider, rozměry 83 x 60 cm

Poznámka: Jde o kopii podle Rembrandtova originálu. Autor se ve svých uměleckých začátcích školil kopírováním děl starých mistrů a umění šerosvi-

tu. Wilhelm Schneider (1864-1935) byl významným karlovarským malířem.
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INVENtARIZACE Sb ÍREK
V roce 2018 byla na základě zákona 122/2000 Sb. a v souvislosti s odchodem kurátorky sbírek do starobního 

důchodu provedena předávací inventura jí svěřených sbírkových fondů nově jmenovanému kurátorovi. Jednalo se 
o následující fondy:

Rr kniha – staré tisky   položky 1 – 1285
Rs kniha – sbírky různé – fotoalba  položky 1 – 40

Dále proběhly standartní inventury:
Ch hodiny    položky 1 – 165
Kk kovy - kompozice   položky 1 – 300
Ks kovy – stříbro, šperk   položky 1 – 288
Kc kovy – cín    položky 1 – 1576
X typáře     položky 1 – 100
Gd zřídelní sintry    položky 1 – 195

Celkem bylo inventarizováno 3949 ks položek, což představuje 8,2 % z celkového objemu sbírky, tudíž byla 
naplněna litera zákona.

V souvislosti s ukončením činnosti pobočky ve Žluticích byla provedena revize stavu sbírek a inventura stavu 
sbírkových předmětů vystavených ve stálé expozici, které byly na dva roky městu zapůjčeny.

V roce 2018 proběhly vizitace stavu dlouhodobě zapůjčených sbírkových předmětů v následujících institucích:
Hrad Loket
Město Ostrov
Moser Karlovy Vary
Galerie umění Cheb - Retromuzeum

ZÁPůJČKY Sb ÍREK
Za účelem stálých expozic poskytlo karlovarské muzeum dlouhodobé zápůjčky svých sbírkových předmětů 
těmto subjektům:
  zapůjčené sbírky / počet položek
Muzeum střední Pootaví, Strakonice  hudební nástroje 1, umění národopis 1
Muzeum Cheb  stříbro 3, kompozice 1, textil 1, sklo 1
Muzeum Šumavy Sušice  kovy cín 1
NPÚ České budějovice– Klášter Kladruby  mince 5, hodiny 1
Město Ostrov – klášter + zámek  mapa 1, plastiky 4, archeologie 14, kovy stříbro 6, archeologie 97
Hrad Loket  militaria 2
ÚPM Praha – Zámek Klášterec n. O.  porcelán 33
Město Loučná pod Klínovcem  umění národopis 17
Městské muzeum františkovy Lázně  kovy kompozice 3, nábytek 6, stříbro 1, sklo 1, porcelán 30
Obec boží dar – muzeum  cín 6, hudební 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  technika 2
Galerie umění Cheb - Retromuseum  porcelán 18
Město Žlutice - muzeum  nábytek 5, cín 4, kovy – železo 30, militaria – chladná 5, 
 militaria – modely 1, militaria – palná chladná 1, 
 militaria – na ratištích 4, militaria – výstroj 1, umění – obrazy 3, 
 archeologie 23, umění – plastika 3, NvN národopis – nástroje 9

Dále byly v roce 2018 za účelem konání krátkodobých výstav zapůjčeny předměty ze sbírek karlovarského muzea těmto 
subjektům:
1/ Zámek Klášterec nad Ohří – výstava Čapek fotografem – 1 sbírkový předmět z fondu N numismatika
2/ Muzeum Cheb– výstava Kostelíček boží – 6 dermoplastických preparátů savců a ptáků
3/ Národní technické muzeum – výstava Horizonty poznání – 3 sbírkové předměty z fondu N numismatika
4/ Muzeum Cheb – výstava Poohří za časů lovců a sběračů – 19 kusů štípané industrie z fondu A archeologie
5/ KÚ Karlovarského kraje – prezentace na Veletrhu cestovního ruchu – 2 sbírkové předměty z fondu NmK karlo-
varensia a 2 minerály sine

REG IStR A ULOŽENÍ Sb ÍREK
Sbírka Muzea Karlovy Vary je registrována v Centrální evidenci sbírek MK ČR. V roce 2018 proběhla v souvislosti 

s přechodem na CES on-line revize všech dosavadních zápisů. Vzhledem ke zjednodušení postupu byla všechna 
nadbytečná čísla I. stupně nahrazena čísly II. stupně. 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. Administrace registru 
sbírek je v souladu s interní směrnicí muzea č. 10/2010, která stanovuje postup pro administrování sbírky.

další přepis karet sbírkových předmětů do počítačové databáze v roce 2018 stagnoval. K 31. 12. 2017 bylo do 
databáze přepsáno cca 45 % karet, v roce 2018 přibyly jen zápisy nových přírůstků do II. stupně evidence. Na přepi-
sy starých karet nemají kurátoři a správci sbírkových fondů dostatečné časové kapacity a brigádník pro tento druh 
práce nebyl v roce 2018 přijat.

Muzeum má své sbírkové předměty deponovány ve dvou objektech v Karlových Varech a tepličce. V depozitáři 
v Karlových Varech je uložení sbírek na uspokojivé úrovni. V tepličce je však stále co zlepšovat. V roce 2018 se poda-
řilo získat finanční prostředky z dotace ISO MK ČR ve výši 140 tis. Kč a další účelově vázané prostředky z prostředků 
Karlovarského kraje. Ve výši 300 tis. Kč tak mohla být dokončena II. etapa osazení speciálními regálovými systémy 
v depozitáři nábytku a navíc mimo původní plán byl vybaven depozitář minerálů a sintrů speciálním zásuvkovým 
systémem. tím dojde ke značně efektivnějšímu uložení sbírkových předmětů, neboť boj s nedostatkem prostoru je 
Achilovou patou každého muzea. Utřídění, uložení a lokační seznamy umístěných předmětů v regálech či zásuvkách 
čeká kurátory dokončit v roce 2019. 

Vpravo: Pohled do expozice přírody v Muzeu v Karlových Varech, v zásuvkách je prezentace drobných a dotykových exponátů
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REStAUROVÁNÍ A KONZERVACE Sb ÍREK
V roce 2018 mohlo muzeum díky vynikajícímu hospodaření provést restaurování v hodnotě 223 300 Kč a taktéž 

konzervování vybraných sbírkových předmětů v hodnotě 83 336 Kč. Muzeum si tyto služby zajišťuje externě, neboť 
nedisponuje žádným odborným pracovištěm. Ochrana sbírek byla financována plně z vlastních zdrojů bez přispění 
grantů z ministerstva kultury. V čerpání dotace na restaurování z grantu ISO MK jsme byli v roce 2018 neúspěšní. 
Přesto jsme díky dobrému hospodaření mohli uvolnit provozní prostředky na restaurování těchto předmětů:

Restaurovány byly tyto sbírkové předměty:     restaurátor
f 168 / knihovna vitrína      Vladimír Hrubý
Mt 98, Mt 154, Mt 173 / terče střelecké    Pavel blattný
tk 340 / pamětní prapor střeleckého spolku Pernink  Helena Kastlová
Mt 97, Mt 107, Mt 126 / střelecké terče    Pavel blattný

Konzervovány byly tyto sbírkové předměty:
10 ks archeologických nálezů     ZPČ muzeum Plzeň
80 ks cínových předmětů původně vystavených v Horní blatné Oblastní muzeum Most

Níže jsou uvedeny nejvýznamnější restaurátorské počiny v roce 2018:
Portrétní malba členů rodiny Hesslerů (Uo 909) z roku 1740, sign. Elias dollhopf, Karlovarsko, olejomalba na plátně, 
rozměry 91,5 x 77 cm, zakázková portrétní malba bohaté rodiny těžaře cínu z Horní blatné.
Stav před restaurováním: drobná odpadlá místa po obvodu malby, vpravo dole silné přemalby a retuše z minulých 
oprav. druhotný zoxidovaný slepý lak činil malbu v tmavých partiích těžko čitelnou, stav neuspokojivý.
Stav po restaurování: zpevnění uvolněné malby, vytmelení odpadlých míst, sejmutí přemalby v pravém dolním rohu 
a ztenčení zoxidovaného laku, retuše defektů a regenerace laku speciálním nátěrem.
Restaurování provedl akademický malíř Mgr. Pavel blattný. Restaurovaný obraz je v plánu vystavit ve stálé expozici 
v Jáchymově.

Střelecký terč z Nejdku (Mt 126) z roku 1863, bez sign., Karlovarsko, papír na dřevě, rozměry 54 x 56,8 cm, na terči 
uveden text: „1863. Vom Vereinsschiessen in Neudek auf der Nebenscheibe 300 W. E. den 1. Preis erhielt fried. Haas 
2 Vereinsthaler nebst figur und fahne. 1863.“
Stav před restaurováním: stav sbírkového předmětu havarijní, nalepený papír na dřevě značně poškozen, původní 
temperová barva zvrásněná, uvolněná a odpadávající, značná povrchová špína, lak zažloutlý, dřevo na zadní straně 
křehké, deska seschlá, při okrajích místy vylámaná.
Restaurátorský zásah: primární fixáž uvolněné malby želatinovou vodou, následný ochranný přelep malby a petri-
fikace zadní dřevěné desky, doplnění vylomených části po obvodu desky. Po sondáži odstraněna povrchová špína 
a nánosy starých laků z malby, v další fázi posílena přilnavost malby k dřevěné podložce. Odpadlá místa v malbě 
vytmelena (mimo otvorů po střelbě), tmely začištěny a zaretušovány. Částečně porušený text a datace znovu rekon-
struovány. Na závěr restaurování byla malba konzervována speciálním nátěrem.
Restaurování provedl akademický malíř Mgr. Pavel blattný. 

Všechny dosavadní restaurátorské a konzervátorské počiny se průběžně prezentují na webových stránkách mu-
zea ve zvláštní záložce „restaurujeme“.

Mt 126 střelecký terč z Nejdku, r. 1863, papír na dřevě, stav před a po restaurování
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Vpravo: Uo 909 Portrét rodiny Hesslerů, r. 1740, olej na plátně, sign. E. Dollhopf, stav po restaurování

Nahoře: Detail obrazu, stav před a po restaurování
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StÁLÉ EXPOZICE
Muzeum provozuje tři pobočky, stálé expozice:
Muzeum Karlovy Vary
Nová expozice o dějinách Karlových Varů, dějinách a přírodě Karlovarska, doplněna interaktivními prvky s ozvuče-
ním a dotykovými exponáty, dále je expozice oživena dětskou cestou s vtipně zobrazenými dějinnými událostmi. 
V roce 2018 byla doplněna oddychová zóna interaktivními hrami v LCd vytvořených speciálně pro expozici;
Královská mincovna Jáchymov
Expozice prezentuje dějiny významného horního města od mineralogie, geologie, archeologie, hornictví, zpra-
cování rud až po numismatiku, vzdělanost a renesanci, dějiny lázeňství, krušnohorský národopis. V roce 2018 byl 
zpracován ideový záměr další části expozice – příroda Krušnohoří, zpracovány byly také obsahy edukativních her 
do monitorů, realizace v roce 2019;
Muzeum Žlutice
Expozice prezentuje faksimile Žlutického kancionálu a dějiny města s důrazem na husitství Žluticka. Od 1. 11. 2018 
provozuje muzeum Město Žlutice.

VÝStAVY VL AStNÍ / PŘEVZAtÉ
Krátkodobých výstav se v roce 2018 v Muzeu Karlovy Vary konalo pět, z toho dvě autorské:

BETLÉMY A OBYČEJE
Adventní výstava s ukázkou historických i současných betlémů ze sbírek Muzea Karlovy Vary a Muzea Cheb. Období 
adventu do tří králů přiblížila prostřednictvím krajových zvyků, pranostik, pověr a typických hraček z Krušnohoří. 
Termín konání: 29. 11. 2017 – 7. 1. 2018
Kurátor výstavy: Romana borusíková
Doprovodný program pro děti: výtvarné dílny a divadlo (v r. 2017)

SVĚT KOSTIČEK
Zapůjčená výstava od soukromého sběratele Petra Šimra představila historii populární stavebnice Lego. Expozici 
doplnily skulptury zvířat a sbírka dnes již nevyráběných kostiček Lego. Pro děti byly k dispozici hrací stolky, kde si 
mohly z Lega vytvořit vlastní svět.
Termín konání: 18. 1. – 10. 3. 2018
Kurátor výstavy: Romana borusíková
Doprovodný program: přednáška autora 25. 1.

KAREL ČAPEK, FOTOGRAF
Zapůjčená výstava z Národního technického muzea v Praze prezentovala portréty osobností, snímky zátiší, snímky 
z cest ale i motivy z přírody, které odrážejí osobnost Karla Čapka. Výstavu doplňovala projekce autentického filmu 
Slovensko bratří Čapků.
Termín konání: 22. 3. – 10. 6. 2018
Kurátor výstavy: Lukáš Svoboda
Doprovodný program: přednáška 12. 4. a 8. 6., divadlo 12. 5.

ALFONS MUCHA / JARMILA PLOCKOVÁ / Kontinuita & řemeslo
Autorská výstava Jarmily Mucha Plockové, vnučky Alfonse Muchy, představila rodovou a  řemeslnou kontinuitu 
umělecké tvorby od plakátů a návrhů světoznámého umělce po autorskou tvorbu jeho pokračovatelky. Projekt byl 
finančně podpořen z Nadace ČEZ, soukromými dárci a barrandov Studio a.s.
Termín konání: 21. 6. – 2. 9. 2018
Kurátor výstavy: Lenka Zubačová
Doprovodný program: den pro festival / komentovaná prohlídka autorky 4.7.

UDÁLOSTI ROKU 1968 V KARLOVÝCH VARECH
Autorská výstava muzea uskutečněná ve spolupráci se Státním okresním archivem v Karlových Varech a za finanč-
ní podpory Ministerstva kultury ČR se konala u příležitosti 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské 
smlouvy. Mapovala úsek dějin od doby plné nadějí a uvolněných poměrů přes násilnou okupaci až po návrat ke 
stalinským pořádkům na počátku sedmdesátých let. K tématu byla vydaná stejnojmenná publikace.
Termín výstavy: 20. 9. – 2. 12. 2018
Kurátor výstavy: Jan Nedvěd
Doprovodný program: workshopy pro studenty středních škol

ZIMNÍ RADOVÁNKY aneb zima v Krušnohoří na přelomu 19. a 20. století
Autorská výstava muzea představila zimu očima městského člověka - historii zimních sportů, rozvoj lyžování a tu-
rismu v Krušných horách. druhá část ukázala krušnohorský venkov s typickými krušnohorskými řemesly, jako bylo 
krajkářství, knoflíkářství, rukavičkářství a řezbářství, které žilo zejména v zimě.
Termín výstavy: 13. 12. 2018 – 24. 2. 2019
Kurátor výstavy: Kristýna Matějů
Doprovodný program: tvořivá dílna pro děti 15.12.

ZÁPůJČKY VL AStNÍCH VÝStAV J INÝM SUbJEKtůM
Jak se dělá muzeum
Panelová putovní výstava propaguje nově otevřené muzeum a zve k jeho návštěvě.
Termín výstavy: leden 2018, místo výstavy: Krajská knihovna Karlovy Vary
Termín výstavy: duben až říjen 2018, místo výstavy: Císařské lázně Karlovy Vary

P R E Z E N tA C E  S b Í R E K
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Muzeum Karlovy Vary vydalo v roce 2018 dvě dlouho očekávané autorské publikace a průvodce novou expozicí:

NESKLONÍME HL AVY. UdÁLOSt I ROKU 1968 V KARLOVÝCH VARECH
Autor: Jan Nedvěd
Vydavatel: Muzeum Karlovy Vary, křest 21. srpna 2018
tisk: Polypress s.r.o.
Grafická úprava, sazba: Karel Voborník, Leben s.r.o.
Formát: A5 – čb tisk – 154 stran
ISBN: 978-80-87458-14-3
Náklad: 300 ks
Kniha je sestavena z archivních materiálů, z odborné literatury, ze zpráv dobového tisku, z fotografií a dalších obra-
zových materiálů, ale také ze vzpomínek aktérů obrodného procesu, invaze a normalizace v karlovarském okresu.

KŘ IŠťÁLOVÁ NOC A H IStORIE Ž Idů V KARLOVARSKÉM KRAJ I
Autor: Lukáš Svoboda
Vydavatel: Muzeum Karlovy Vary, křest 7. listopadu 2018
Tisk: Polypress s.r.o.
Grafická úprava, sazba: Monika Myslivečková, PROtEbE live
Formát: A5 – čb tisk – 158 stran
ISBN: 978-80-87458-15-0
Náklad: 300 ks
financováno z grantu Karlovarského kraje: neperiodické publikace
Kniha pojednává o událostech Křišťálové noci 1938, co jí předcházelo a jak probíhala v největších městech kraje – 
Karlových Varech, Sokolově, Chebu, Mariánských Lázních a františkových Lázních. také přibližuje osm významných 
lokalit v kraji spjatých s historií Židů.

PRůVOdCE EXPOZIC Í 
Muzeum v roce 2018 vydalo průvodce pro novou expozici v Karlových Varech. Prostřednictvím brožurky se návštěv-
ník při prohlídce muzea dozví to nejdůležitější, průvodce poukazuje na „top“ exponáty. byl vydán v české, německé, 
anglické a ruské mutaci. Exkluzivně je k dostání pouze v pokladně muzea a není v distribuci.

P U b L I K A Č N Í  Č I N N O S t
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Odborní pracovníci publikovali články v odborných časopisech a sbornících:

RNdr. Jan Matějů, Ph.d.
Odborné články 
 – Zavadil V. & Matějů J. 2018: K aktuálnímu výskytu čolka hranatého (Lissotriton helveticus) na Kraslicku. Sborník 

muzea Karlovarského kraje, 26: 153-160.
Populárně naučné články
 – Matějů J. 2018: Nad knihou a trochu o regionálním badatelství. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, 

2018 (2): 24-25. 
 – Matějů J. & tájek P. 2018: O plchovi velkém nejen v Karlovarském kraji. Arnika, přírodou a historií Karlovarského 

kraje, 2018 (2): 2-8. 
Konferenční příspěvky 
 – Matějů J. 2018: K výskytu raků na Kraslicku. Seminář Příroda Kraslicka, Kraslice, 10. 9. 2018.
 – Matějů J. 2018: doupovské hory. Seminář zoologů muzeí a ochrany přírody, Karlovy Vary a dubina 19. až 21. 9. 

2018. 
 – Matějů J. 2018: Monitoring a záchranný program sysla obecného v České republice. Seminář zoologů muzeí 

a ochrany přírody, Karlovy Vary a dubina 19. až 21. 9. 2018. 
 – Matějů J. & Větrovcová J. 2018: Sysel obecný – program záchrany kriticky ohroženého hlodavce Seminář katedry 

zoologie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha, 6. 11. 2018. 
 – Poledníková K. & Matějů J. 2018: Analýza životaschopnosti populace sysla obecného (Spermophilus citellus) 

v České republice. Zoologické dny 2018, Praha, 8. – 9. 2. 2018. – přednáška a publikovaný abstrakt.
 – Větrovcová J., Jariabková M. & Matějů J. 2018: Releases of European Ground Squirrels within the Czech Action 

Plan for this species . 7th European Ground Squirrel Meeting. budapešť, Maďarsko, 3. až 5. října 2018. – před-
náška a publikovaný abstrakt.

Mgr. Kristýna Matějů, Ph.d.
Populárně naučná publikace
 – Matějů K. et al. [2018]: Muzeum Karlovy Vary: Průvodce expozicí. Muzeum Karlovy Vary.

Populárně naučné články
 – Matějů K.: Piják lužní v Karlovarském kraji. Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, 2018 (1): 31-35. 

Konferenční příspěvky  
 – Matějů K. 2018: „Haptická stezka – zpřístupnění stálé expozice Muzea Karlovy Vary osobám se zrakovým posti-

žením“. „Staunen - entdecken- gestalten! Vermittlung im Museum“ drážďany, Německo, 23. – 25. 9. 2018.

Mgr. Jan Nedvěd
Odborná publikace
 – Nedvěd J. 2018: Neskloníme hlavy. Rok 1968 v Karlových Varech. Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, 

Karlovy Vary, 154 pp.
 Odborné články
 – Plachá V. & Nedvěd J. 2018: Vojska Varšavské smlouvy na Sokolovsku. Sborník muzea Karlovarského kraje, 26: 

127-149.
 – Nedvěd J. 2018: Karlovy Vary v roce 1968. Jaro ´68 a nástup normalizace. In: Petráš J. & Svoboda L. (eds.): Česko-

slovensko v letech 1968-1971. ÚStR Praha 2018, p. 156-184.
 – Nedvěd J. 2018: Vybrané útěky z jáchymovských táborů. In: Pinerová K. (ed.): Jáchymov – Jeviště bouřlivého sto-

letí. ÚStR Praha 2018, p. 250-270.
Populárně naučné články
 – Nedvěd J. 2018: Sto let od konce Velké války. Katolický týdeník 2018(46):7.
 – Neděd J. 2018: Karlovarský případ. XXVII. Historický seminář Karla Nejdla, Sborník přednášek, Karlovy Vary, 2018: 

24-30.

Mgr. Lukáš Svoboda
Pohled do expozice Muzea Karlovy Vary – Než tu bylo město a Založení města



28 29

Odborná publikace 
 – Svoboda L. 2018: Křišťálová noc a historie Židů v Karlovarském kraji. Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského 

kraje, Karlovy Vary, 158 pp. 
Odborné články
 – Svoboda L. 2018: Židé v obci Luka. Sborník Muzea Karlovarského kraje, 26: 197-202.

Populárně naučné články
 – Svoboda L. 2018: britští golfoví profesionálové v Karlových Varech před I. světovou válkou. XXVII. Historický 

seminář Karla Nejdla, Sborník přednášek, Karlovy Vary, 2018: 67-73.
 – Svoboda L. 2018: Historie Židů v Krásné Lípě. Arnika, Přírodou a historií Karlovarského kraje, 2018(2): 40-42.

Ing. Lenka Zubačová
Populárně naučné články
 – Zubačová L. 2018: Sto padesát let muzea a nová expozice. XXVII. Historický seminář Karla Nejdla, Sborník před-

nášek, Karlovy Vary, 2018: 7-9.
Konferenční příspěvky  
 – Zubačová L. 2018: „Jak se dělá muzeum?“. „Staunen - entdecken- gestalten! Vermittlung im Museum“ drážďany, 

Německo, 23. – 25. 9. 2018.

V oblasti společensko-vědních a přírodovědných oborů odborní pracovníci dokumentovali, zkoumali a zpraco-

vávali otázky v oblastech daných zaměřením Muzea Karlovy Vary a v souladu s dlouhodobou strategií muzea. Na 
rozdíl od předešlých let, kdy odborní pracovníci usilovně pracovali na přípravě nové muzejní expozice, se jim v roce 
2018 opět otevřel časový prostor na bádání v oblastech jejich zaměření.

Výnosy z činnosti odborných pracovníků v roce 2018 dosáhly částky 143 700 Kč, což je ve srovnání s předchozím 
rokem více jak jednou tolik. 

Mimořádný podíl na této částce (až 95 %) měla činnost přírodovědná tj. odborné práce na publikaci Ryby a mi-
hule 42 tis. Kč, monitoring obojživelníků 14 tis. Kč, monitoring sysla obecného 80 tis. Kč.
Pozn.: Výnosy nezahrnují výnosy z archeologické činnosti, ty tvoří samostatnou kapitolu.

RNdr. Jan Matějů, Ph.d.
 – doplňování sbírek o vlastní sběry;
 – Sběr dat a příprava knihy Ryby Karlovarského kraje;
 – Inventarizace geologické sbírky fond Gd – zřídelní sintry: 195 položek;
 – Zadávání dat o výskytu významných druhů rostlina živočichů do Nálezové databáze ochrany přírody (NdOP), 

celkem od září 2012 zadáno 1095 záznamů, z toho 162 v roce 2018;
 – Monitoring vybraných lokalit obojživelníků, tetřívka obecného a  netopýrů v  Karlovarském kraji (spolupráce 

s AOPK ČR);
 – Monitoring sysla obecného v celé ČR a spolupráce s AOPK ČR na realizaci záchranného programu, více viz www.

zachranneprogramy.cz;
 – Člen redakční rady „Sborníku muzea Karlovarského kraje“ v Chebu;
 – Člen nákupní komise v Muzeu Karlovy Vary;
 – Recenze odborných článků pro Journal for Nature Conservation a pro Sborník muzea Karlovarského kraje;
 – Vedení práce 2 studentek Prvního českého gymnázia v K. Varech v rámci SOČ(práce na krajské úrovni zvítězila);
 – Odborné vedení stáže doktoranda v programu Erasmus+ z technickej Univerzity vo Zvolenu. 

Mgr. Kristýna Matějů, Ph.d.
 – Zpracování tématu historie zimních sportů na Karlovarsku a v Krušnohoří, příprava autorské výstavy „Zimní 

radovánky/Wintervergnügen“;
 – Inventarizace geologické sbírky fond Gd – zřídelní sintry, člen komise;
 – Korektury a redigování Průvodce muzeem, zajištění překladu do AJ, NJ a RJ, korektury graficky a typografie;
 – Zpracování pracovních listů pro předškoláky a mladší školáky do Muzea Karlovy Vary a do Muzea Královská 

mincovna Jáchymov;
 – Příprava podkladů pro herní obsah LCd do odpočinkové zóny v expozici Muzea Karlovy Vary;
 – Účast na mezinárodním sčítání vodních ptáků;
 – třídění entomologického materiálu (hmyz ze světelných lapačů);
 – Reorganizace depozitáře grafiky;
 – Administrace pořízení reflektogramu a fotografie ve vysokém rozlišení obrazu Sv. Kryštofa pro „Cranach digital 

Archive“;
 – Práce se sbírkami, výběr předmětů k restaurování;
 – Řešení badatelských dotazů veřejnosti a odborných institucí, 10 odborných vyjádření;
 – Monitoring klimatu ve stálé expozici.

Mgr. Jan Nedvěd

O d b O R N Á Č I N N O S t

Pohled do expozice Muzea Karlovy Vary – Raný středověk na Karlovarsku, foto S. Wieser
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 – Zpracování tématiky útěků vězňů z Jáchymovských lágrů, pro ÚStR Praha;
 – Revize obsahů tří „osudových“ příběhů 20. století v chystaném edukativním komiksu;
 – Zpracování událostí roku 1968 na Karlovarsku pro chystanou výstavu a publikaci;
 – Inventarizace sbírky fondy Kc – kovy cín: 1576 položek a X – typáře: 100 položek;
 – Řešení badatelských dotazů veřejnosti a odborných institucí, celkem 18 odborných vyjádření;
 – Člen redakční rady „Sborníku muzea Karlovarského kraje“ v Chebu;
 – Recenze odborných článků pro Sborník muzea Karlovarského kraje.

Mgr. Lukáš Svoboda
 – Práce se sbírkami, výběr předmětů k restaurování;
 – Zpracování historie tzv. Křišťálové noci 1938 a obecně historie Židů; v Karlových Varech a Karlovarském kraji 

pro chystanou publikaci;
 – dokumentace židovských hřbitovů a obcí v Karlovarském kraji;
 – dokumentace historie špitálů a nemocnic v Karlových Varech;
 – Člen nákupní komise v Muzeu Sokolov a Karlovy Vary; 
 – Řešení badatelských dotazů veřejnosti a odborných institucí, celkem 45 odborných vyjádření;
 – Popularizační činnost, 8 článků na webu muzea.

bc. Jan tajer
 – Inventarizace sbírky fondy Kovy – stříbro: Ks 288 položek a Kovy – kompozice: Kk 300 položek;
 – Zpracování nezpracovaných archeologických výzkumů z hradu Hartenberg z let 2006, 2007 a 2009;
 – Vedení archeologických dozorů a výzkumů na 19 lokalitách na Karlovarsku;
 – Odborná vyjádření z hlediska archeologické památkové péče k záměru stavebních prací, celkem 32 záměrů;
 – do nově spuštěné databáze Archeologická mapa České republiky zapsáno celkem 18 akcí, z toho 4 v roce 2018.

Ing. Lenka Zubačová
 – Produkce všech výstav v roce 2018;
 – Produkce tisku dvou knih a průvodce expozicí;
 – Zpracování obsahové náplně dramaturgického plánu na rok 2019;
 – Řešení optimalizace migrace dat na nový centrální server;
 – Revize herního obsahu edukativních her do dotykových monitorů v Karlových Varech a Jáchymově;
 – Vizitace stavu sbírek v depozitářích, řešení nápravných opatření;
 – Revize sbírek navržených k restaurování a konzervování;
 – Plán obsahových a technických úprav v expozici v Jáchymově;
 – Publicita nového muzea a redakce webových stránek muzea.

Odborní pracovníci se taktéž aktivně podíleli na prezentaci výstupů své badatelské práce populárně-naučnými 
články na webových stránkách muzea v záložce Muzeum populárně.

VÝStUPY ARCHEOLOGICKÉ
V roce 2018 nebyly prováděny žádné nové archeologické výzkumy. V průběhu roku byla pozornost soustředěna 

na systematické zpracovávání dosud nezpracovaných výzkumů z předešlých let. V nedávném období, byly zpracová-
ny výzkumy z hradu Hartenberg z let 1995 až 1997. V roce 2018 se dokumentovaly výzkumy ze stejné lokality avšak 
z let 2006, 2007 a 2009. bylo zpracováno 28 035 převážně keramických zlomků a sepsány finální nálezové zprávy.

V průběhu roku 2018 se realizovalo19 archeologických zakázek, z nichž 16 bylo dokončeno. Nutno konstatovat, 
že z  tohoto počtu archeologických dozorů bylo sedm zakázek ještě nedokončených z  let 2016 až 2017. Výnosy 
z archeologické činnosti muzea v roce 2018 byly dosaženy ve výši 130 500 Kč. dosažená fakturace byla oproti 
předešlému roku značně vyšší, což bylo způsobeno rozpracovaností předchozích let, která nebyla vyfakturovaná, to 
představuje celých 76 %.

VÝSTAVA / EXHIBITION

KONTINUITA & ŘEMESLO 

ALFONS JARMILA

PLOCKOVÁ

21. 6. – 12. 8. 2018
 

www.kvmuz.cz
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PŘEdNÁŠKY V MUZEU
Karlovy Vary
Za finanční podpory města Karlovy Vary se v roce 2018 uskutečnilo celkem devět zajímavých přednášek:

 25. 1.  tajemství a kouzlo pestrobarevných kostiček; Petr Šimr
 22. 2.  Orangutani, co jedí šišky a žaludy; Stanislav Lhota
 15. 3.  Genealogie; Marta Lihmová
 12. 4.  Příběh vášnivého fotografa; Hasan Zahirovič
 8. 6.  Jak se dášeňka stala nejslavnějším štěňátkem na světě; Hasan Zahirovič
 27. 9.  Události roku 1968 v Karlových Varech; Jan Nedvěd
 18. 10.  Rok 1938 v Karlových Varech; Lukáš Svoboda
 1. 11.  Grafologie; Irena Michaláková
 6. 12.  Vznik Československa na Karlovarsku; Karel Řeháček

Přednášky navštívilo celkem 197 posluchačů, což je o čtvrtinu více lidí oproti předešlému roku, kdy se muzeum 
nově otvíralo. Je to projev toho, že lidé postupně objevují nový přednáškový prostor, který v bývalém muzeum nebyl.

Jáchymov
Za finanční podpory Karlovarského kraje a Města Jáchymov se tradičně preferovala témata přednášek, která 

podporovala publicitu nominace zápisu hornické krajiny Krušnohoří na seznam Unesco nebo témata bezprostřed-
ně se týkající historie Jáchymova a blízkého okolí. V roce 2018 se uskutečnilo celkem osm zajímavých přednášek:

 20. 1.  Významné geofyzikální jevy v západních Čechách; Milan brož, Alena boušková
 17. 2.  Zaniklá sídla a jejich dědictví; Zdeněk Kučera
 17. 3.  Sanace starých důlních zátěží ve svobodném státu Sasko; Marek Nesrsta
 17. 4.  Liška ryšavá, nebo david znovu obživlý?; Martin t. Zikmund
 29. 9.  Letci RAf Karlovarska; daniel Švec
 13. 10.  Vnímání hornické krajiny na české a saské straně Krušných hor; Petr Rojík
 3. 11.  terénní průzkum krušnohorských lokalit v projektu Archaeomontan 2018; Ondřej Malina
 24. 11.  Národní kulturní památka Rudá věž smrti; Lubomír Modrovič

Přednášky navštívilo celkem 262 posluchačů, což představuje stejnou úroveň jako předešlý rok. S ohledem na ka-
pacitu sálu by bylo žádoucí pro příští období návštěvnost přednášek zvýšit.

PŘ ÍROdOVĚdNÉ EXKURZE V tERÉNU 
Akce připravil a vedl Jan Matějů, účast celkem 105 osob.

 25. 4.  Za přírodou a historií na Andělskou horu (spolupráce L. Svoboda) 
Cílem exkurze bylo seznámit veřejnost se životem v rybnících pod hradem, s geologickou historií hradního vrchu, 
historií hradu a obce. 

 12. 5.  Za hranatými čolky a zajímavou květenou na Vysoký kámen (spolupráce J. Brabec)
V rámci procházky krajinou na západním okraji Krušných hor byly veřejnosti ukázány místní přírodní zajímavosti. 
Především čolek hranatý, který se zde na Kraslicku vyskytuje jako na jediném místě v ČR, a dále pak pěkné ukázky 
suchomilné i mokřadní flóry.

 1. 6.  Noční hmyz (spolupráce P. Janšta z Přírodovědecké fakulty UK Praha) 
Smyslem již pátého setkání, které se v tomto roce uskutečnilo nedaleko osady Svatobor, byla ukázka zajímavého 
hmyzu, který létá v noci a představení zajímavostí z jeho života.

 22. 6.  Skalky Skřítků (spolupráce V. Rapprich, Česká geologická služba)
Cílem vycházky do lesních porostů nad osadou dubina bylo představit fenomén Skalek skřítků s ohledem na nej-
novější geologické poznatky. Kromě geologických zajímavostí byla prezentována i místí fauna a flóra. 

 24. 6.   Za sysly na golf
Výprava za jedním z nejohroženějších evropských savců na golfové hřiště v Karlových Varech - Olšových Vratech, 
které je nejzápadnější lokalitou sysla obecného v Evropě.

 19.–21. 9.  Seminář zoologů muzeí a státní ochrany přírody 2018
Odborný seminář na celostátní úrovni byl připraven ve spolupráci s komisí zoologů při AMG a Ministerstvem kul-
tury ČR. Muzeum Karlovy Vary bylo pořadatelem, akce byla finančně podpořena Asociací muzeí a galerií. Seminář 
mimo prohlídky nové expozice sestával z mnoha exkurzí přírodních lokalit v regionu. Seminář splnil svůj cíl, na 
odborné úrovni popularizoval náš region, kde byli mnozí účastníci semináře poprvé. Účast 29 osob. Organizace 
akce Jan Matějů.

PŘEdNÁŠKY PRO J INÉ SUb JEKtY:
Jan Matějů
 – doupovské hory: Knihovna Sokolov, Rotary klub Karlovy Vary, Knihovna Chodov, Knihovna Ostrov; celkem 99 

posluchačů
 – Sysli na Karlovarsku se zvláštním přihlédnutím ke golfovému hřišti: Krajská knihovna, Karlovy Vary   

Setkání přátel přírody Karlovarska v Krajské knihovně v Karlových Varech bylo Muzeum Karlovy Vary tradičně 
spolupořadatelem, 29 posluchačů.

Kristýna Matějů 
 – „Jak se dělá muzeum? – Haptická stezka muzeem Karlovy Vary na 27. konferenci bavorských, českých, hornora-

kouských a saských muzejních odborníků „Žasnout – objevovat – tvořit! Vzdělávání v muzeu“ v drážďanech ve 
dnech 23. – 25. 9. 2018, 200 osob

 – Goethe a Karlovy Vary:seminář pro průvodce, 35 osob

Lukáš Svoboda
Ondřejský hřbitov v Karlových Varech: XXVIII.HSKN, 50 osob 

Jan Tajer
 – Výsledky archeologických výzkumů 2018: XXVIII. HSKN, 50 osob

Lenka Zubačová
 –  „Jak se dělá muzeum? – Haptická stezka muzeem Karlovy Vary na 27. konferenci bavorských, českých, hornora-

kouských a saských muzejních odborníků „Žasnout – objevovat – tvořit! Vzdělávání v muzeu“ v drážďanech ve 
dnech 23. – 25. 9. 2018, 200 osob

V Z d Ě L ÁVÁ N Í
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PŘEdNÁŠKY PRO ŠKOLY
Nabídka přednášek do škol je vyvěšena na webu muzea v záložce Pro školy, rovněž vychází v periodickém ka-

talogu vydávaným Karlovarským krajem. Z této nabídky si pedagog může vybrat vhodné téma, sjednat muzejního 
pracovníka na přednášku přímo do školy nebo si sjednat termín návštěvy v muzeu.

Rok 2018 byl rokem mnoha takříkajíc osmičkových výročí, která byla i aktuálním tématem výuky jak základních 
tak středních škol. Proto byla značná poptávka po přednáškách a  to zejm. k výročí vzniku republiky a okupace 
roku1968. K této události muzeum vydalo publikaci a připravilo výstavu, proto se skvěle spojil zájem škol o před-
nášku Karlovy Vary v roce 1968.
Jan Nedvěd
 – O česko-německém soužití: ZŠ Plesná a Erbendorf, 50 žáků
 – Rok 1918 a Karlovy Vary: SZŠ Karlovy Vary, 100 studentů
 – Karlovy Vary v roce 1968: Obchodní akademie Karlovy Vary, Gymnázium Ostrov, Gymnázium Cheb, ZŠ Otovice, 

ZŠ dalovice, cca 200 posluchačů
Ve spolupráci s neziskovou organizací PROtEbE live proběhl v muzeu se studenty i workshop na téma událostí 
1968.

NAUČNĚ-ZÁbAVNÉ POŘAdY
Na velikonočním jarmarku 24. 3. si návštěvníci v Muzeu Karlovy Vary vyzkoušeli tradiční zvyky od pletení po-

mlázek po zdobení kraslic, vyrobili si jarní dekorace či obdivovali různými technikami zdobená vajíčka a tematické 
řemeslné výrobky. Jarmark navštívilo 88 osob. Produkci zajistila Romana borusíková.

Muzejní noc se v Karlových Varech konala 26. 5., nabízela návštěvníkům samostatné komentované prohlídky 
jednotlivých částí muzejní expozice, ale také soutěže pro děti i dospělé. Součástí muzejní noci byla dílna a program 
na nádvoří muzea. Atmosféru dokresloval hudební doprovod. Účastnilo se 145 osob. Produkci zajistili Jan Matějů, 
Kristýna Matějů.

Den historických řemesel se konal prázdninovou neděli 5. 8. na nádvoří Královské mincovny v Jáchymově. Ná-
vštěvníci mohli spatřit ukázky historických řemesel spolku danar, ale předváděná řemesla si také vyzkoušet jako 
např. košíkáře, tesaře, kováře či písaře. Součástí odpoledního programu byly i komentované prohlídky tematických 
částí expozice. Na své si přišly i děti, pro něž byly připraveny kvízy, hádanky, hry. Mohly si také vyrobit vlastní pečeť 
či minci. Akce se zúčastnilo 161 osob. Produkci zajistili Jan Matějů, Kristýna Matějů.

Nejen netopýří noc v Královské mincovně se konala 7. 9. v rámci mezinárodní noci pro netopýry s cílem představit 
veřejnosti málo známý život netopýrů. Netopýří noc nebyla zaměřena ale jen na netopýry, průvodci představili také 
další drobné savce – bělozubky, rejsky, myšice, norníky, hraboše a jinou „havěť“.Na přednáškách, při soutěžích a kví-
zech, které probíhaly po celém objektu, se návštěvníci dozvěděli i zajímavosti o těchto drobných savcích. Úspěšnou 
akci ještě doplnila projekce filmu o životě a ochraně netopýrů. Vrcholem večera byly ukázky živých netopýrů, což 
vzbudilo velký zájem. Účastnilo se 110 návštěvníků. Produkci zajistil Jan Matělů a Přemysl tájek z CHKO Slavkovský 
les.

VZdĚL ÁVAC Í PROGRAMY PRO ŠKOLY
dne 3. a 4. prosince se konal v mincovně již XV. ročník naučně-vzdělávací soutěže O pohár Královské mincovny, 

která je určená žákům základních a středních škol regionu. Cílem soutěže je podpořit povědomí o památkách a his-
torii regionu. formát byl oproti předešlým ročníkům pozměněn. tematicky byla soutěž v roce 2018 zaměřena na tzv. 
„osmičkové“ letopočty a související události zejména v regionu. Soutěže se účastnilo 49 žáků a studentů. Produkci 
zajistil Jan Nedvěd, Marcel Paška a Romana borusíková.

Edukační programy s pracovními listy, s prohlídkou a výkladem dané části stálé expozice na témata: Založení 
města a lázeňství, Karlovarská řemesla, Cesta za předky, Příroda Karlovarska a Poklady Země navštívilo expozici 
v Karlových Varech celkem 367 žáků, edukátora v expozici zajistila Romana borusíková.

V této souvislosti je třeba konstatovat, že se stále nedaří pedagogy přesvědčit na návštěvu muzea pouze za 
účelem absolvování jednoho tématu. bohužel školy převážně navštěvují muzeum s prohlídkou celého muzea, tím 
přicházejí o interpretaci a hloubku výkladu, který je pro školáky v programech připraven hravou a zábavnou formou. 
díky tomu si nabyté informace zapamatují lépe a dlouhodobě.

Programy školám také skvěle doplňuje výukový portál Učíme se v muzeu, který pedagogům nabízí originální 
výukový materiál pro práci se žáky ve škole, v terénu a v muzeu. Na tomto projektu musíme s pedagogy v příštím 
období více zapracovat, neboť právě žáci a studenti pro muzeum představují veliký potenciál.

V Královské mincovně s ohledem na malé množství škol se na rozdíl od Karlových Varů nijak cíleně edukativní 
programy nerealizují. Jsou však zpracovány nápadité pracovní listy s  tematikou hornictví, které jsou pro rodiče 
s dětmi nebo školní skupiny připraveny v pokladně muzea. Personál je připraven spolupracovat při zpracování od-
povědí na otázky z pracovních listů.

Nově byly v roce 2018 pro děti předškolního věku připraveny zcela originální a nápadité pracovní listy do expo-
zic jak v Jáchymově tak v Karlových Varech. byly přijaty s velkým ohlasem a jsou k dispozici na pokladnách našich 
muzeí.

J INÉ KULtURNÍ AKCE
dlouhodobě oblíbený adventní koncert v Královské mincovně v  Jáchymově s názvem Štědrej večer nastal již 

tradičně v podání dAd kvintetu navštívilo 90 posluchačů.

Ukázka edukačního komiksu Příběhy 20. století, ilustrace Markéta Křečková, tisk březen 2019
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Hodnocení návštěvnosti nově otevřené expozice v Karlových Varech je v roce 2018 již objektivní, neboť předešlý 
rok nové muzeum ještě nefungovalo plných 12 měsíců. Novou expozici shlédlo 12 402 osob, což představuje v prů-
měru tisíc osob za měsíc, meziroční nárůst je o 5 133 lidí více. V Jáchymově pomyslná hranice deseti tisíc lidí za rok 
nebyla na rozdíl od předešlého roku dosažena. Královskou mincovnu za rok navštívilo 9 891 osob.Počet neplatících 
návštěvníků v roce 2018 představoval celkem 2 347 osob a největší podíl měla pobočka v Karlových Varech.

tržba ze vstupného předčila všechna očekávání, ačkoliv bylo v plánu dosáhnout na jeden milion Kč, dosažená 
hodnota byla mnohem vyšší. Muzeum v roce 2018 navštívilo celkem 23 091 osob. Celkové tržby ze vstupného do-
sáhly v roce 2017 výše 1 017 379 Kč a o rok později byly dokonce 1 320 662 Kč, což je meziročně o 30 % více. V této 
souvislosti je třeba se ohlédnout o pět let nazpátek, kdy tehdy ještě s pobočkami Horní blatná a Nejdek byly tržby 
sotva poloviční. Proto je výsledek roku 2018 úspěšný a věřme, že tento progres zájmu o muzeum bude pokračovat 
i v příštích letech.

Vynikající bilanci měla návštěvnost nové expozice v Karlových Varech, kde byl meziroční nárůst v osobách 70 % 
a v penězích 55 %. V Jáchymově byla návštěvnost v osobách na úrovni předchozího roku, v penězích byl meziroční 
nárůst 12 %, ten byl způsoben zavedením vyšší ceny základního vstupného z 80 Kč na 100 Kč. Návštěvnost muzea 
ve Žluticích byla k celkově dosaženému počtu nezajímavá a neperspektivní. Z tohoto pohledu není delimitace této 
pobočky pro instituci žádnou ztrátou.

Přehled návštěvnosti podle poboček, porovnání let 2015–2018:
 OSOBY    TRŽBY 
Pobočka / rok 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Karlovy Vary 597 0  7 269 12 402 11 550 0 429 842 667 392
Jáchymov 9 834 11 133 10 690 9 891 491 186 525 062 570 838 640 730
Žlutice 988 1 332 874 798 16 495 19 970 16 699 12 540
Nejdek 1 027 1 952 0 0 12 865 26 330 0 0

celkem 12 446 14 417 18 833 23 091 532 096 571 362 1 017 379 1 320 662

Poznámka:
 – Uvedená návštěvnost pobočky Karlovy Vary 2015 je pouze za leden, následovalo uzavření expozice a rekon-

strukce objektu do dubna 2017.
 – Uvedená návštěvnost pobočky Karlovy Vary 2017 je za období ode dne otevření nové expozice tj. od 19. 4., není 

tedy celých 12 měsíců.

bAdAtELSKÁ KNIHOVNA
Muzejní knihovna čítá přibližně 24 850 svazků. badatelům nabízí témata regionální, archeologická, vědecko-

-výzkumná, národopisná, numismatická, nabízí rovněž studium historicko-stavebních památek Karlovarska. Karlo-
varskými knižními specifiky jsou průvodce, adresáře, tištěné kroniky a seznamy lázeňských hostů. V knihovně se 
nachází také vzácné spisy vlastivědné a balneologické místních historiografů a lékařů. Mimo regionální literaturu 
nabízí knihovna badatelům také rozsáhlý fond knih o dějinách, umění a lázeňství.

V roce 2018 muzeum opět dosáhlo na dotaci VISK 7 MK ČR ve výši 27 000 Kč a mohlo pokračovat ve XII. etapě 
digitalizace Kurlistů, které poskytují cenné údaje o pobytech významných osobností v Karlových Varech. byly digi-
talizovány ročníky 1922 až 1924. Za dvanáct let systematické digitalizace jsou v knihovně k elektronickému bádá-
ní k dispozici ročníky: 1839–1848, 1854–1889, 1891–1894, 1898–1917, 1922–1924, 1926–1928 a 1934–1937. 
Postupná digitalizace přináší badatelům značný uživatelský komfort a díky digitalizaci se omezuje riziko dalšího 
poškozování vzácných knižních originálů.

Muzejní knihovna se nachází v budově ředitelství muzea, v ulici Pod Jelením skokem 30, v Karlových Varech. 
V roce 2018 ji navštívilo 142 badatelů, prezenčně bylo zapůjčeno 384 knih. byla provedena katalogizace nových 
titulů v počtu 209 kusů. Nové knihy do muzejní knihovny byly pořízeny za 15 072 Kč a periodika za 13 036 Kč, což 
je v obou případech více než v předešlých letech. Mimo to byly zakoupeny dvě vzácné knihy do sbírky starých tisků 
(viz kapitolu Akvizice, výše).

WEbOVÉ StRÁNKY
Webové stránky s doménou www.kvmuz.cz jsou s funkčním redakčním systémem, návštěvnost stránek je uspo-

kojivá. V roce 2017 byl realizován redesign stránek. Stejně jako v předchozích letech se i v roce 2018 pravidelně 
vkládaly články zejména do záložky muzeum populárně.

Muzejní stránky mají link na edukativní web www.ucimesevmuzeu.cz, který poskytuje pedagogům metodický 
návod na neformální způsob výuky o historii regionu s vazbou na on-line výukový kurz, exkurze v terénu a návštěvu 
muzea. Originální edukativní web je pedagogy hojně využíván a je na něj pozitivní zpětná vazba.

Opačná reakce je však na web www.cestakesvobode.eu, který prostřednictvím časové osy nabízí seznámení se 
s obecnými či regionálními novodobými událostmi. Jedinečné stránky byly muzeem vytvořeny v roce 2009 k dva-
cátému výročí od Sametové revoluce. bohužel je třeba si přiznat, že stránky nenaplnily očekávání. Nevyvine-li 
redaktor stránek a pracovník muzea v jedné osobě dostatečnou snahu o oživení, budou webové stránky po deseti 
letech zrušeny. Za stávajícího stavu, ačkoliv výroba webu stála nemalé prostředky, je bezpředmětné stránky bez 
větší snahy a zájmu uměle udržovat při životě. Návštěvnost tohoto webu je totiž minimální.

Muzejní facebook má stále lineární nárůst fanoušků. Kromě programových upoutávek na aktuální dění v muzeu 
se na facebook pravidelně vkládaly odkazy na nové články na webu a krátká videa s upoutávkou na akce muzea.

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
facebook fanoušci 381 450 640 731 821 959 1093
Web osoby za rok 32 646 32 338 42 802 43128 45 283 58 345 70 325
osoby průměr den 89 89 117 120 124 145 242

N ÁV Š t Ě V N O S t

NmK 239 pouzdro na zápisník zdobený mozaikou leštěného vřídlovce, 12 x 17 cm, suvenýr 30. léta 20. století, foto S. Wieser



38 39

PRACOVNÍC I MUZEA V ROCE 2018

Administrativní budova Belveder
Ing. Lenka Zubačová ředitelka příspěvkové organizace
RNdr. Jan Matějů, Ph.d. vedoucí odbor. odd., kurátor přírodo-vědných sbírkových a mobiliárních fondů 
Mgr. Lukáš Svoboda kurátor hist. sbírkových a mobiliárních fondů
Mgr. Jan Nedvěd kurátor hist. sbírkových a mobiliárních fondů
bc. Marcel Paška kurátor hist. sbírkových a mobiliárních fondů (od 1.10.)
Mgr. Kristýna Matějů, Ph.d. dokumentátor 
bc. Jan tajer archeolog 
Mgr. Jiří Klsák archeolog (do 13.11. dPČ ), domovník
Yvetta Viktoříková knihovník (do 31.7.)
david Čech knihovník (od 1.5.) 
Ing. Romana borusíková kulturně-výchovný pracovník
bc. Pavla Perglová  dokumentátor 
Ing. Mgr. Miroslava bezchlebová rozpočtář, finanční a mzdová účetní
Jana Marková správce budov
Halyna Melnyk uklízečka (od 1.9.)
Lucie Mazálková uklízečka (do 31.12., od 10.8. Md)

Pobočka Muzeum Nová louka, Karlovy Vary
Lenka Klausová pokladník 
Miroslava Joniaková průvodce 
Šárka Hoiszová dozorce 
Eva Vlčnovská, diS průvodce (dPČ)
bc. Pavel Plouhar  dozorce (od 25.9. dPP, dPČ)
Ivona Kažová uklízečka (do 30.6., od 1.7. dPP – pom. práce)
Halyna Melnyk uklízečka (od 1.7. dPP, od 1.9. kombinovaně) 

Pobočka Muzeum Jáchymov
Milada Palánová správce památkového objektu
Libuše Zemanová průvodce
daniela frankovičová průvodce 
Mgr. Ladislava Kulhavá dozorce (sezonní pracovnice)
Jan frankovič dozorce (sezonní pracovník)
Jarmila Skopařová uklízečka

Pobočka Muzeum Žlutice
Kamila Neckářová průvodce, uklízečka (sezonní pracovnice)

Sezonní pracovníci posilují v hlavní sezoně úvazky kmenových pracovníků, neboť v době od května do září mají 
pobočky v Karlových Varech a Jáchymově pracovní týden od úterý do neděle. U kmenových pracovníků by bez posil 
docházelo ke značnému převisu odpracovaných hodin. V případě pobočky v Karlových Varech byly s ohledem na 
vysokou nemocnost pracovníků v hlavním pracovním poměru využity posily na dPČ a dPP i v době mimo hlavní 
sezónu.

 – Počet pracovníků k 31.12.2018  21
 – Neobsazený počet prac. pozic  3 (odborný pracovník, grafik, dozorce)
 – Průměrný plat v roce 2018  26 335 Kč
 – meziroční nárůst průměrného platu 12 %O
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Ukázka herních prvků v dotykovém monitoru, oddychová zóna Muzeum Karlovy Vary

Ukázka herních prvků v dotykovém monitoru, oddychová zóna Muzeum Karlovy Vary

Skládání částí oděvu tažením na displeji, interpretace herního prvku figurek čerpá látku z expozice

Pohled do expozice Muzea Karlovy Vary, časová osa s prezentací vývoje oděvu
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PROVOZNÍ VÝdAJE
Výdaje na provoz organizace byly kryty převážně příspěvkem od zřizovatele. V roce 2018 však byly vytvořeny 

nezanedbatelné výnosy z vlastní činnosti, které významně posílily příjmovou část rozpočtu.
Příspěvek na provoz od zřizovatele se v posledních třech letech zvyšoval o cca 15 %. tento nárůst byl způsobený 

jak zákonným navyšováním platových tarifů zaměstnanců, tak i výší odpisů (narůst téměř o 100 % díky investiční 
činnosti v předcházejícím období zejm. rekonstrukce muzea v Karlových Varech). tento příspěvek na pokrytí odpisů 
z majetku organizace muzeum odvádí zřizovateli v plné výši zpět. Potěšitelná skutečnost je, že za poslední tři roky 
rostou vlastní výkony muzea (vstupné, odborná činnost) a také externí finanční zdroje na realizaci individuálních 
projektů. Meziroční nárůst těchto výnosů muzea činí 35 %. Získané prostředky muzeum využívá ke stálému zkvalit-
ňování expozic, k vyšší úrovni práce se sbírkami a k vyšší úrovni výstavních projektů.

Výdaje na odbornou činnost muzea se v roce 2018 soustředily na realizaci výstavních projektů (cca 860 tis. Kč), 
ediční činnost (cca 220 tis. Kč), restaurování a konzervaci sbírkových předmětů (310 tis. Kč).

Zafinancováno bylo také zpracování obsahů informačních systémů (interaktivní aplikace her v oddychových 
zónách expozic a obsahy pro audioprůvoce).

Pokračovala revitalizace Muzea Jáchymov – realizovala se oprava fasády, zlepšilo se osvětlení interiérů a vitrín 
v expozici, byla zahájena přípravná fáze na rozšíření stálé expozice Příroda Krušnohoří.

Položka
2018/2017          

v %
2017/2016           

v %
2018                         

v tis. Kč
2017                 

v tis. Kč
2016               

v tis. Kč
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele                                                                      
(včetně dotace na záchranný archeologický výzkum v r. 2016 a 2017) 118,2% 114,5% 14 201 12 011 10 489

          z toho příspěvek na pokrytí odpisů 121,6% 170,9% 2 703 2 222 1 300

Příspěvek na provoz bez podílu na odpisy 117,5% 106,5% 11 498 9 789 9 189

Výnosy z vlastních činností a externí finanční příspěvky a dotace 135,2% 150,5% 3 152 2 333 1 550

Osobní náklady                                                                                                               
(mzdové náklady, zákonné pojištění a ostatní sociální náklady) 115,0% 115,0% 9 042 7 862 6 835

Průměrný plat 111,9% 115,9% 26 335 23 524 20 302

Vybrané ukazatele 2016–2018

H O S P O d A Ř E N Í
INVESt IČNÍ VÝdAJE

Revitalizace objektu Královská mincovna Jáchymov se realizuje za finanční podpory z rozpočtu Karlovarského 
kraje již třetí rok. V roce 2018 se realizovala I. a II. etapa opravy fasády, celkové výdaje dosáhly výše 1,6 mil. Kč. 
Předpoklad dokončení III. fáze je v roce 2019.

Investiční akce Rekonstrukce opěrné zdi – Mincovní ulice, Jáchymov (dotace z r. 2016 ve výši 8 mil. Kč) byla 
z důvodu složitého územního a technického řešení odložena. Pokračování namísto muzea zajistí Karlovarský kraj 
v koordinaci s Městem Jáchymov. Cílem akce je záchrana tzv. Staré mincovny. Na stavbu bylo vydáno stavební po-
volení již v roce 2017, realizace akce měla proběhnout v roce 2018. Pod tlakem Města Jáchymov bylo rozhodnuto, 
že bude stavebníkem místo muzea Město Jáchymov. Proto muzeum alokované prostředky ve výši 7 389 mil. Kč 
vrátilo zpět zřizovateli. Muzeum uhradilo projektovou přípravu na akci ve výši 311 tis. Kč. S ohledem na havarijní 
stav opěrné zdi je třeba zdůraznit naléhavost zahájení akce, neboť sesuvem svahu dochází k masivní destrukci 
památkově chráněné Staré mincovny.

Za finanční podpory MKČR z grantu integrované ochrany sbírek a za podpory zřizovatele se v roce 2018 podařilo 
instalovat speciální regálové systémy v depozitářích nábytku a geologie. Podstatně se zvýšila úroveň a efektivita 
uložení sbírek. Investiční výdaje dosáhly částky 440 tis. Kč.

V roce 2018 byl z rozpočtu zřizovatele poskytnut účelový příspěvek ve výši 300 tis. Kč k pořízení užitkového 
vozidla. Automobil dacia dokker tak na sklonku roku nahradil dožitý vůz Škoda Octavia, který se však ještě podařilo 
za 10 000 Kč prodat.

SPRÁVA NEMOVItOSt Í MUZEA V ROCE 2018
Muzeum Karlovy Vary spravuje budovy, ve kterých jsou umístěny výstavní sály, stálé expozice, depozitáře a zá-

zemí pro zaměstnance. 

Na základě zřizovací listiny má muzeum ve vlastní správě 5 objektů: 
 – Administrativní budova – Pod Jelením skokem 30, Karlovy Vary
 – Depozitární budova – Pod Jelením skokem 32, Karlovy Vary
 – Stálá expozice a výstavní sály – Muzeum Nová louka 23, Karlovy Vary
 – Stálá expozice – Královská Mincovna, nám. Republiky 37, Jáchymov
 – Depozitární budova – teplička 37

Pobočka muzea ve Žluticích, která byla umístěna v objektu města Žlutice, byla k 31.10.2018 zrušena. Prostory 
byly vráceny majiteli tj. Městu Žlutice, který v budoucnu v objektu plánuje rozsáhlou rekonstrukci a vybudování 
nového městského muzea.
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Spotřeba materiálu 500 000 675 419 360 334 447 738

Spotřeba energie 1 300 000 981 251 1 176 980 887 886

Prodané zboží 350 000 373 111 314 746 83 818

Aktivace majetku -90 000 -20 000 -172 920

Opravy a udržování 2 000 000 1 741 840 429 335 1 937 114

Cestovné 60 000 37 097 22 457 40 673

Náklady na reprezentaci 30 000 16 170 15 470 12 851

Ostatní služby 1 650 000 2 112 991 1 294 957 1 260 247

Mzdové náklady 6 650 000 6 587 919 5 776 758 5 028 470

          z toho ostatní osobní náklady 100 000 318 105 316 228 279 641

Zákonné sociální pojištění 2 245 000 2 179 779 1 845 339 1 616 744

Jiné sociální pojištění 25 000 17 952 15 205 13 295

Zákonné sociální náklady 280 000 256 534 224 761 176 737

Ostatní náklady na činnost, daně, poplatky 250 000 183 831 172 375 285 134

Odpisy 2 750 000 2 747 118 2 267 938 1 301 208

Tvorba a zúčtování opravných položek 0 -806 -21 733 122

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 400 000 883 657 851 385 689 945

NÁKLADY CELKEM 18 400 000 18 773 863 14 573 387 13 781 982

Výnosy z prodeje služeb 1 000 000 1 320 662 1 017 379 586 272

Výnosy z pronájmu 135 000 134 850 131 810 131 007

Výnosy z prodaného zboží 420 000 469 692 417 371 149 647

Jiné výnosy z vlastních výkonů 100 000 280 200 96 900 67 420

          z toho odborné práce 149 700 64 500 25 120

          z toho výnosy archeologické činnosti 130 500 32 400 42 300

Smluvní pokuty 0 0 264 800

Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku 0 10 000 31 816

Použití vlastních fondů 1 700 000 1 839 430 385 039 1 770 671

Ostatní výnosy 235 000 434 900 104 010 301 740

Úroky a ostatní finanční výnosy 17 000 49 768 41 392 99 397

Výnosy z transferů celkem 14 793 000 14 481 151 12 161 107 10 685 388

VÝNOSY CELKEM 18 400 000 19 020 653 14 651 624 13 791 542

z toho:

Výnosy - příspěvky od zřizovatele celkem 14 201 000 12 011 000 10 489 300

Výnosy - vlastní výkony 2 778 612 2 228 596 1 399 444

Výnosy - vlastní dotace a granty 373 549 104 879 150 860

Výnosy - bez příspěvků zřizovatele celkem 3 152 161 2 333 475 1 550 304

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 246 790 78 237 9 560

Skutečnost 2017                           
v Kč

ČERPÁNÍ ROZPOČTU V ROCE 2018

Ukazatel  (vybrané položky)
Schválený 

rozpočet 2018                    
v Kč

Skutečnost 2016                           
v Kč

Skutečnost 2018                           
v Kč 2018 2017 2016

Ministerstvo kultury ČR Rok 1968 v Karlových Varech (výstava) 118 0 0

Ministerstvo kultury ČR Digitalizace knižního fondu (VISK 7) 27 44 45

Karlovarský kraj Záchranný archeologický výzkum 0 250 500

Karlovarský kraj / Program odboru kultury
Křišťálová noc 1938 v Karlovarském kraji                                                
(neperiodická publikace) 44 0 0

Karlovarský kraj ArchaeoMontan (udržitelnost projektu) 50 50 50

Nadace ČEZ 100 x x

Individuální dárci 40 x x

Asociace muzeí a galerií Seminář AMG 12 x x

Statutární město Karlovy Vary Muzejní noc 6 6 0

Statutární město Karlovy Vary Přednášková činnost 8 10 0

Město Jáchymov Kulturně-výchovná činnost 30 35 45

Město Nejdek Kulturně-výchovná činnost, provoz muzea x x 20

EHP MGS / MŽP Záchranný program sysla obecného (ALKA) x 10 51

Neinvestiční dotace celkem 435 405 711

2018 2017 2016

Karlovarský kraj Rekonstrukce expozice Nová Louka 0 0 0

Karlovarský kraj Nová expozice Muzea Karlovy Vary 0 0 18 226

500

376

Karlovarský kraj Pořízení výstavních předmětů do nové expozice 0 0 300

1 965

-376

Karlovarský kraj
Revitalizace objektu Královská mincovna Jáchymov                
– II. etapa 700 0 0

Karlovarský kraj Rekonstrukce opěrné zdi – Mincovní ulice, Jáchymov *                                                         0 0 8 000

Karlovarský kraj Pořízení užitkového vozidla 300 0 0

Karlovarský kraj Vybavení depozitáře v Tepličce – regálový systém 300 0 0

Ministerstvo kultury ČR Ochrana sbírkových předmětů (regálový systém) 140 0 0

Neinvestiční dotace celkem 1 440 0 28 991

Investiční příspěvky, dotace a granty v letech 2016–2018

Neinvestiční příspěvky, dotace a granty v letech 2016–2018

Poskytovatel Akce (program)
Dotace / příspěvek / dar v tis. Kč

Alfons Mucha / Jarmila Mucha Plocková                                                     
/ Řemeslo & Kontinuita (výstava)

Poskytovatel Akce (program)
Dotace / příspěvek / dar v tis. Kč

Karlovarský kraj Oprava fasády objektu Nová louka 0 0

*akce odložena, zpětný odvod do rozpočtu kraje 7,389 mil. Kč v r. 2018

Karlovarský kraj
Revitalizace objektu Královská mincovna Jáchymov                
– I. etapa

0 0
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HOSPOdAŘENÍ S PROStŘEdKY VL AStNÍCH  

f INANČNÍCH fONdů V R. 2018

Fond odměn: (v tis. Kč)      
Počáteční stav k 1. 1. 2018 415
Konečný stav k 31. 12. 2018 415

Fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteční stav k 1. 1. 2018 103
Tvorba:
- zákonný příděl (2 % z objemu mzdových prostředků) 125
Použití:
- příspěvek na stravování zaměstnanců   84
- vitamínové prostředky pro zaměstnance 12
Použití celkem:  96
Konečný stav k 31. 12. 2018 132

Fond rezervní
Počáteční stav k 1. 1. 2018 242
Tvorba:
- příděl z vytvořeného zisku za rok 2017 78
- účelové dary a příspěvky – výstava Alfons Mucha….  140
- účelový dar - odměna – 1. cena Gloria Musaealis  70
Tvorba celkem:  288 
Použití:
- realizace výstavy Alfons Mucha…   140
na rozvoj odborné činnosti 8
Použití celkem:  228 
Konečný stav k 31. 12. 2018 302

Fond investic
Počáteční stav k 1. 1. 2018 8 691
Tvorba:
- tvorba fondu ve výši odpisů dlouhodobého majetku  2 747
- účelové prostředky – dotace ISO z MKČR 140
- účelové prostředky – dotace od Karlovarského kraje 1 000
- výnos z prodeje dlouhodobého majetku 10
Tvorba celkem:  3 897 
Použití:
- pořízení majetku – Regálové systémy II. a III. etapa   440
- pořízení majetku – účelové vozidlo 304
- nákup sbírkových předmětů 79
- oprava fasády Muzea Jáchymov (I. a II. etapa)  1 611
- odvod do rozpočtu zřizovatele 10 092
Použití celkem: 12 526
Konečný stav k 31. 12. 2018   62

Přírůstek č.102/2018 plakát propagující vystoupení anglického cirkusu ve Střelnici v Karlových Varech v r. 1879, litografie, rozměry 105 x 36 cm
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Busta Marie Curie Sklodowské, autorské dílo akademické sochařky Marie Šeborové, patinovaná sádra, rozměry 45 x 18 cm, 

socha bude vystavena v Muzeu Jáchymov v expozici Počátky radonového lázeňství
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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 interních směrnic k finanční kontrole a dalším hos-
podářským činnostem. 

V roce 2018 nebyly v muzeu provedeny žádné externí finanční kontroly. Odborem interního auditu a kontro-
ly Krajského úřadu Karlovarského kraje bylo provedeno preventivní auditní šetření k monitoringu uveřejněných 
smluv v registru smluv.

 – dokončení investiční akce v Královské mincovně – III. etapa fasády;
 – Příprava investiční akce – rozšíření expozice v Jáchymově o téma Příroda v Krušnohoří;
 – Příprava investiční akce – vybudování parkingu v sídle muzea;
 – Zpracování obsahů do audioprůvodců do expozic v Karlových Varech a Jáchymově;
 – Realizace komiksových skládaček Prožij osudy 20. století;
 – Produkce akce Zahájení festivalu muzejních nocí v Muzeu Karlovy Vary;
 – Realizace autorského výstavního projektu muzea: Hory oheň plivající aneb sopky Karlovarského kraje;
 – Realizace souboru akcí ke třicátému výročí od Sametové revoluce.

KO N t R O L N Í  Č I N N O S t

V Ý H L E d  2019

Přírůstek č. 104/2018 obřadní lžíce bronzová s figurálními výjevy Kristova života a utrpení, 

kopie z 19. století zhotovena podle originálu z poloviny 16. století, výška 24 cm.

Poznámka: Provedení figurálních miniatur je na vysoké rytecké úrovni a je blízké generaci rytců z Jáchymova z 2. čtvrtiny 16. století. 

Předmět bude vystaven v Muzeu v Jáchymově v expozici renesance.
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Rok 2018 byl rokem bilancování mezi úspěchem a zamyšlením, kam muzeum dál posouvat. Úspěch v podobě 
ocenění za nejlepší muzejní expozici byl novým impulzem do další práce ale současně závazkem k pokračování 
vysoké úrovně, kterou jsme novou expozicí nastavili. 

V tomto směru chci poděkovat všem kolegům, kteří se stejně jako já radovali z obdržené ceny, avšak ihned po-
chopili, že nelze spát na vavřínech. V průběhu roku kolegové přicházeli s novými nápady a podněty, co dál v našich 
muzejních expozicích vylepšovat a čím přilákat další návštěvníky. A tak se například začaly pro zahraniční návštěv-
níky připravovat audio průvodce ve čtyřech mutacích, díky nimž se zvedne další úroveň služeb hostům našeho 
muzea.

děkuji pracovníkům na pobočkách, kteří s profesionalitou jim vlastní příkladně zvládali styk s veřejností. tako-
vým přístupem permanentně zlepšovali pověst našeho muzea a to mě samozřejmě těší. I tento fakt měl bezesporu 
velký vliv na dosažení vynikající návštěvnosti a tržeb. 

další mé poděkování směřuji těm, kteří nás podpořili mediálně. Zvláštní poděkování patří Českému rozhlasu 
Karlovy Vary, jež v roce 2018 zahájil svoji samostatnou činnost a jež je dlouhodobě naším příznivcem.

děkuji také níže uvedeným za jejich finanční podporu, bez které bychom nemohli připravit výstavu k padesáté-
mu výročí okupace 1968 nebo výstavní projekt Jarmila Mucha Plocková. byli to tito donátoři: Ministerstvo kultury 
České republiky, Nadace ČEZ, barrandov Studio a.s. a soukromí dárci, dále Město Jáchymov, které přispělo na kul-
turní aktivity v Královské mincovně.

Za odbornou pomoc děkujeme řediteli Státního okresního archivu v Karlových Varech, České geologické službě, 
pracovníkům Agentury ochrany přírody a v neposlední řadě tomášovi Vylitovi za odbornou radu při katalogizaci 
geologické sbírky.

Nemalý dík patří našemu zřizovateli Karlovarskému kraji, který financoval provoz muzea, poskytnul neinvestiční 
dotaci na vydání nové autorské publikace a poskytnul investiční dotaci na realizaci nové fasády na objektu Králov-
ské mincovny.

díky mimořádně vysokým vlastním příjmům mohly být uskutečněny záchranné restaurátorské počiny restaurá-
torů Pavla blattného, Heleny Kastlové, Vladimíra Hrubého, jejich odborný zásah na vybraných sbírkových předmě-
tech přispěl k záchraně movitého kulturního dědictví, stejně tak Oblastní muzeum Most a Západočeské muzeum 
v Plzni, s jejichž odbornou pomocí byly konzervovány vybrané sbírkové předměty ze železa a cínu. Všem uvedeným 
děkuji za jejich profesionální práci a splnění termínu dodávky.

 A nakonec se obracím k návštěvníkům. děkuji jim za přízeň, kterou k nám chovají a věřím, že se do muzea 
budou stále rádi vracet. My se budeme na oplátku snažit překvapovat novými aktivitami.

Ing. Lenka Zubačová, ředitelka muzea

P O d Ě KO VÁ N Í

NmK 198, 199 polotovary z vřídelního kamene k výrobě karlovarských suvenýrů, první třetina 20. století
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NA OtÁZKU: „CO S E Vá M V M u Z E u l í b i lO?“ NÁM dĚt I NAKRESL ILY. . .
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