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1. ÚVODNÍ ČÁST
1.1. Název a sídlo organizace
Muzeum Českého ráje Turnov, příspěvková organizace
adresa: Skálova ul. 71, 511 01 T u r n o v
IČO: 00085804
Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 46001 Liberec
ředitelka muzea: PhDr. Vladimíra Jakouběová
email: muzeum@muzeum–turnov.cz, telefon: 481322106, 481321148, fax 481325 277
Bankovní spojení: České spořitelna Turnov a.s., číslo účtu: 1260590339/0800
Působnost muzea: regionální - pro region Český ráj a Pojizeří
Regionální muzeum se specializací na dokumentaci drahých kamenů a historii zlatnictví a šperkařství.
Usnesením Rady Libereckého kraje č. 834/04/RK pověřeno k výkonu funkce odborného regionálního
pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu v Libereckém kraji.
Právní postavení: příspěvková organizace s právní subjektivitou

1.2. Zhodnocení činnosti organizace s uvedením důležité změny a skutečnosti, které významně
ovlivnily její činnost a hospodářský výsledek, případně zapříčinily ztrátu
Muzeum Českého ráje si dalo na rok 2016 vysoké cíle v rámci svých pracovních aktivit a nových projektů.
Prioritním cílem v roce 2016 byla příprava a podání žádosti o dotaci na projekt Pro horolezce neexistují
hranice v dotačním Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko (Ziel3- Cíl3); oblast podpory: Podpora cestovního ruchu a do kolové výzvy č. 21
Integrovaného regionálního operačního programu MMR. V souvislosti s plánovanou expozicí: Pro horolezce
neexistují hranice, bylo důležité zapojit do provozu nové stálé expozice bezprostředně sousedící objekt čp.
72, který celkově uzavírá areál MČR Turnov. V objektu, jehož zakoupení pro MČR Turnov zajistil
zřizovatel Liberecký kraj v závěru roku 2015, vznikne další část expozice mineralogie, přednáškový sál,
výstavní síň, provozní dílna, konzervátorská dílny a sklad materiálu. Až do konce roku 2018 objekt bude
MČR pronajímat Městu Turnov. Vedle řady jednání se zahraničními partnery, libereckým krajem a dalšími
dotčenými subjekty, řešilo muzeum obsahovou část náplně obou projektů, rozpočty plánovaných akcí
a proces vlastní realizace. Projekt „pro horolezce neexistují hranice“ byl dne 13. 9. 2016 doporučen
k financování z Programu spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a ČR 2014-2020 na MV. V rámci
projektu vzniknou dvě nové expozice - v Muzeu Českého ráje v Turnově a v muzeu v Bad Schandau.
Partnerské organizace získaly na vybudování expozic finance z Programu spolupráce Česká republika
Svobodný stát Sasko 2014-2020. Nově vzniklé expozice první návštěvníci uvidí začátkem roku 2019.
Společnou žádost o podporu projektu nazvaného „Pro horolezce neexistuje hranice“ do programu předložili
Liberecký kraj a jeho partneři začátkem února. Pro Liberecký kraj, který realizuje investiční část projektu,
byla schválena částka ve výši cca 1,4 mil. Eur a částku cca 35 tis. Eur dostane Muzeum Českého ráje
v Turnově na měkké aktivity projektu. Hlavním cílem připravovaného projektu je přispět ke zvýšení
atraktivity přeshraničního turistického regionu, zahrnujícího území Českého ráje a Labských pískovců. Na
české straně, na místě současné galerie, vznikne interaktivní expozice představující historii lezení
v Českém ráji i ve vysokohorských terénech. Součástí expozice zůstane i nadále velkoformátový obraz
Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou. Na saské straně vytvoří novou stálou expozici, která rozšíří stávající
výstavu k 150. výročí prvního zdolání hory Falkenstein.
Se stavbou se v turnovském muzeu začne v roce 2017. Příprava expozice si vyžádá demolici spojovacích
chodeb i objektu kavárny a dílen. Na jejich místě bude vybudována přístavba, ve které bude realizována
vlastní expozice. Stavební práce zahrnou také venkovní úpravy zahrady, atria a schodiště.
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Liberecký kraj, který je jako zřizovatel MČR Turnov hlavním partnerem projektu, inicioval vznik
projektového týmu, který v říjnu 2016 zahájil práci na realizaci projektu. V závěru roku jeho členové město
Bad Shandau navštívili a domluvili podrobnosti zahájení realizace. Liberecký kraj vypsal výběrové řízení na
dodavatele stavby, které dokonce roku 2016 nebylo uzavřeno. V závěru roku 2016 MČR Turnov zahájilo
práce na realizaci tzv. měkkých aktivit projektu. Muzeum Českého ráje v první polovině roku připravovalo
i další projektový záměr - Kulturní dědictví Euroregionu NISA. Projekt Kulturní dědictví ERN, připravovaný
za muzea libereckého kraje Euroregionem NISA nebyl hodnotícím orgánem schválen.
Vedle řešení projektových záměrů muzeum v roce 2016 plnilo celou řadu dalších úkolů. Podobně jako
v předchozích letech i v roce 2016, ve kterém si muzeum připomnělo 130. výročí svého založení, oslovilo
veřejnost řadou zajímavých výstav a akcí, které do muzea a jím provozovaných zařízení přivedly více jak
63 tisíc návštěvníků, což je o 10 tisíc návštěvníků více, než v předchozích letech. Významné výročí
muzeum připomnělo mnoha akcemi, tou hlavní byla výstava Už 130 let, která prezentovala šíři a pestrost
muzejních sbírek, práci odborných oddělení, především pak změny a posun této instituce po roce 2000.
Výstavu doprovázela řada různorodých akcí - Muzejní noc, animace pro nejmenší návštěvníky,
komentované prohlídky a přednášky muzejníků i externích odborníků. Výstavní prostory muzea v průběhu
roku zaplnily i výstavy výtvarné - výstava obrazů a plastik turnovských rodáků, malíře Ladislava
a sochaře Valeriana Karouškových, výstava ze scénografické, kostýmní, malířské, grafické a sochařské
tvorby 17 autorů, soustředěných kolem turnovského rodáka Jünglinga - Scénické ozvěny a výstava
Symposion 2016, prezentující vlastní tvorbu účastníků 24. mezinárodního sympozia šperkařů. Pohled do
historie návštěvníkům poskytly výstavy Hrad a zámek Hrubý Rohozec, svědek příběhů Českého ráje a
mezioborová výstava Slunovrat, Saturnálie, Chanuka a Vánoce. V roce 2016 proběhlo i několik výstav
v prostorách Kamenářského domu a Klenotnice muzea, za všechny připomeňme Horské boudy západních
Krkonoš a Jizerských hor, výstavu 100 let turnovského skautu, dále výstavu Píseň strašlivá z muzejní
sbírky kramářských písní a Třpytivé Vánoce - perličkové ozdoby z Poniklé. V Klenotnici muzea si
návštěvníci mohli mimo stálé expozice prohlédnout Poklady z depozitáře, kolekci drahých kamenů ze
sbírky muzea, která připomněla sběratelskou práci RNDr. T. Řídkošila.
Kromě výstav připravilo muzeum pro návštěvníky řadu akcí a doprovodných programů. Během celého roku
využívaly zejména školy z Turnova i blízkého okolí širokou nabídku edukačních a animačních programů,
zaměřených na tradiční rukodělnou výrobu a výtvarné techniky. Některé edukativní programy doplnily
přednášky, komentované prohlídky a odborné semináře, které byly propojeny s probíhajícími výstavami
a akcemi na Dlaskově statku v Dolánkách. Tam již tradičně zavítaly stovky návštěvníků nejen do nové
stálé expozice Já, Josef Dlask- návrat hospodáře, kterou muzeum připravilo společně s akcí 300 let
Dlaskova statku k významnému výročí založení této národní kulturní památky. Návštěvníci se zde mohli
také zúčastnit tradičních akcí, jako byl Masopust, Velikonoce na statku a Svatováclavské posvícení.
Pracovníci odborného oddělení věnovali svůj čas i evidenci a katalogizaci sbírkových fondů, záchranným
archeologickým výzkumům, digitalizaci a konzervování sbírek, ad. Ty se v roce 2016 rozrostly o řadu darů
a předmětů získaných vlastním sběrem. S tím bezprostředně souvisí i vědeckovýzkumné úkoly odborného
oddělení, jejichž výstupem byla například drobná publikace 300 let Dlaskova statku či reprezentativní
monografie Lidové stavby Libereckého kraje.
MČR Turnov získalo na svoji činnost v roce 2016 příspěvek na činnost, dorovnání platových tarifů
a odměny 9 458 420,- Kč a příspěvek na odpisy ve výši 371 580,- Kč při celkových nákladech organizace
16 158 555,36 Kč (z toho 14 645 414,65 Kč z hlavní činnosti a 1 513 140,71 Kč z doplňkové činnosti).
Výrazným přínosem pro hospodaření organizace byly poskytnuté účelové dotace zřizovatelem během roku
2016 na činnost pověřeného regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu (300 000,- Kč) a na
záchranný archeologický výzkum (146 600,- Kč), dále získané granty od MKČR a MěÚ Turnov v celkové
výši 775 500,- Kč, dotace Úřadu práce na 3 pracovní místa ve výši 441 566,- Kč, bez kterých organizace
není schopna zajistit plynulý chod organizace. Celkové hospodaření muzea zůstalo v roce 2016 v kladných
číslech, a to i díky příjmům z vlastní činnosti organizace.
V roce 130. výročí významné kulturní organizace, jakou je dnes Muzeum Českého ráje je na místě
poděkování všem pracovníkům této organizace, kteří realizují ročně kolem 30 výstav u nás i v zahraničí,
kteří pečují o svěřené sbírkové fondy, významně je rozšiřují, vědecky vyhodnocují a následně prezentují.
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Podílejí se na přípravě a realizaci řady kulturních programů v muzeu, ve městě i na Dlaskově statku
v Dolánkách, na opravě a údržbě objektů. Jsou to lidé, kteří se v posledních 30 letech zasloužili o zvýšení
společenské prestiže tohoto zařízení, prezentaci bohatství tohoto kraje na různých místech světa, a kteří
mají zásluhu skutečnosti, že turnovské muzeum patří mezi nejnavštěvovanější regionální v naší zemi. A to
není málo.
Vladimíra Jakouběová, ředitelka

1.3. Soupis nemovitostí, organizační struktura
pozemky
parcela č.
532
534/2
534/3
533
535
539/1
539/2
536/1
537
538

výměra m2
279
374
138
1310
719
494
332
582
332
214

stavby
č.p.
budovy
70
71
72
bez čp./e
bez čp./e
bez čp./e

na parc.
č.
533
535
537
539/1
539/2
534/

bez čp./e

195

druh pozemku, způsob využití
zahrada
zahrada
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
zahrada

kat. území
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov

způsob využití
občanská vybavenost
občanská vybavenost
občanská vybavenost
občanská vybavenost (depozitář)
občanská vybavenost (galerie)
občanská vybavenost Kamenářský
dům)
jiná stavby (sroubek)

list vlastnictví
932
932
932
932
932
932
932
932
10001
10001

katastrální
území
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov

list
vlastnictví
932
932
10001
932
932
932

Dolánky

241

Dům čp. 71 ve Skálově ulici - hlavní budova muzea, kterou muzeum získalo odkazem v roce 1926 od
továrníka Boháčka a posléze darovací smlouvou od MěÚ Turnov /historický majetek města/ využívá
muzeum pro stálé expozice a výstavní sál. Součástí čp. 71 je galerie (postavená v roce 1974), objekt
depozitářů, rekonstruovaný v roce 1992 a rozšířený o přístavbu v roce 2010, provozní dílna
a kavárna. V roce 2016 byla v objektu dokončena reinstalace osvětlení ve stálých expozicích,
částečná reinstalace expozice mineralogie a oprava kanalizace, která je v havarijním stavu.
Dům U bažanta čp. 70 ve Skálově ul. v Turnově, budova ve správě MČR Turnov od roku 1977.
Je zde umístěno návštěvnické centrum, prodejna, badatelna, kanceláře odborných pracovníků,
konzervátorská dílna, úklidová místnost a sociální zařízení pro návštěvníky. V roce 2016 byly
v objektu provedeny nutné opravy - oprava přívodního kabelu elektřiny. Ostatní práce byly zajištěny
pracovníky oddělení provozu.
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Dům čp. 72 - MČR Turnov získalo v roce 2016 na základě usnesení zastupitelstva Libereckého kraje
právo hospodaření k nemovité věci - p. p. č. 537 o výměře 332 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba v obci Turnov, č. p. 72, občanská vybavenost, nacházející se v katastrálním území
Turnov, obec Turnov. V souladu s usnesením rady libereckého kraje uvedenou nemovitost MČR
pronajalo Městu Turnov. V objektu byla na počátku roku provedena oprava havarijního stavu
prasklého vodního potrubí v suterénu.
Kamenářský dům - je součástí stálých expozic MČR Turnov. V přízemí objektu, které slouží jako
přednášková místnost a prostor pro edukativní dílny je umístěna stálá expozice věnovaná partnerství
měst Turnov a Idar Oberstein, v patře objektu byly v roce 2016 realizovány krátkodobé výstavy.
V roce 2016 byla v přízemí objektu provedena repase nátěru podlahy.
Depozitáře muzea
Depozitář čp. 71 objekt budovy bývalé městské věznice, rekonstruovaný v roce 1992, přístavba
z roku 2010
D1 depozitář archivu, stará budova, bývalá Markova knihovna
D2 depozitář historie, nová budova
D3 depozitář historie a knihovny, nová budova
K1 centrální knihovna, nová budova
K2 knihovna Scheybalova, stará budova
K3 depozitář starých tisků a rukopisů, nová budova
E 1 depozitář etnologie a uměleckého řemesla- nová budova
E 2 depozitář etnologie a uměleckého řemesla textil- stará budova
E 3 depozitář etnologie a uměleckého řemesla- nábytek, nářadí, náčiní- půda stará budova
E 4 depozitář Scheybalova sbírka umělecké řemeslo a etnologie- stará budova
U 1 depozitář umění- nová budova
T tresorová místnost- depozitář šperkařství
A 1 depozitář archeologie
A 2 depozitář archeologie
M 1 depozitář mineralogie
M 2 depozitář geologie a petrografie
Depozitáře jsou z většiny plné, rezervy jsou vytvořeny pouze v depozitáři K1 pro centrální knihovnu.
V průběhu roku dochází k pravidelným kontrolám stavu depozitářů, vlhkosti a teploty. Vždy 1x ročně
je prováděn větší úklid- stírání prachu, vysátí a vytření podlah.
Depozitáře Dlaskův statek
depozitář Dlaskův statek a Rakoušův stroubek - zemědělské a řemeslnické nářadí.
Podmínky pro uložení sbírkových předmětů jsou nevyhovující.
Depozitáře Koňský trh- budova ve správě firmy KERI s.r.o., pronajaté prostory v areálu firmy
KERI s.r.o. slouží k uložení sbírkového fondu zemědělského nářadí sbírkového fondu etnologie.
Depozitář se nachází v záplavovém území.
5

Centrální depozitář Jablonec nad Nisou- budova ve správě Severočeského muzea v Liberci. Muzeum
využívá svěřené prostory pro uložení sbírek mineralogie, archeologie, nábytku a nářadí a náčiní
sbírkového fondu etnologie. V roce 2016 byly přestěhovány do objektu další sbírkové předměty
těchto fondů. Kapacita depozitářů pro uložení sbírkových předmětů je téměř vyčerpána.
Dlaskův statek, Turnov- Dolánky čp. 12- národní kulturní památka. Je užíván na základě nájemní
smlouvy (vrácen v restituci v roce 1993). Zde je umístěna expozice lidového interiéru
a zemědělského nářadí. Součástí areálu je objekt Rakoušův sroubek- Dolánky- ve správě MČR
Turnov. Rakoušův sroubek z roku 1807 byl na své současné místo do areálu Národní kulturní
památky Dlaskův statek v Dolánkách přenesen v šedesátých letech 20. století (původně byl součástí
Rakoušovy usedlosti na Malém Rohozci).
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1.4. Organizační struktura
PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka- etnolog, řízení muzea, kurátor sbírkového fondu etnografie,
uměleckého řemesla, fotoarchivu lid. umění a části Scheybalovy sbírky, evidence sbírek, výzkumná
a publikační činnost, realizace výstav, garant činnosti Pověřeného regionálního pracoviště pro Koncepci
účinnější podpory a tradiční lidovou kulturu v Lbc kraji
Útvar ředitelky hlavní činnost, ekonomika, vedoucí oddělení
PhDr. Jan Prostředník, PhD., zástupce ředitele, vedoucí odborného oddělení, archeolog- kurátor sbírek
sbírkového fondu archeologie, evidence sbírek, garant záchranných archeologických výzkumů pro oblast
Turnovska, Semilska, Jilemnicka a části Českodubska, grantová výzkumná a publikační činnost, realizace
výstav
Mgr. Alžběta Kulíšková, archivář- vedoucí oddělení, historik- kurátor sbírkových fondů starých tisků, archivu,
části Scheybalovy sbírky, evidence a katalogizace sbírek, realizace výstav, výzkumná a publikační činnost
Alena Zlevorová, účetní, zpracování účetnictví, rozpočtu, účetní uzávěrky za hlavní a vedlejší činnosti,
daňového přiznání, DPH, inventarizace, zúčtování grantů
Petra Lazarová, mzdová účetní, personalista, pokladní - mzdová agenda, pokladna, spisová služba,
inventarizace, administrativní práce
Pavel Jiránek, vedoucí oddělení provozu, technik PO a BOZP- zajištění údržby a úklidu objektů a pozemků ve
správě MČR, revize elektro, plyn, hromosvody ad., technické zabezpečení akcí a výstav, technik PO a BOZP
Marcela Beranová DiS, pracovník vztahů k veřejnosti- propagace veškerých aktivit muzea, grafická příprava
a realizace tiskovin, spolupráce se školami
Jan Horenský- provozář, řidič, údržba vozidel, technické zabezpečení výstav a akcí, opravy
a údržba stálých expozic a výstav
Oddělení návštěvnického provozu- útvar ředitelky
Ivana Havrdlíková, obchodní referent- vedoucí návštěvnického provozu a prodejny- evidence, zásobování,
organizační zajištění so a ne služeb, prodej suvenýrů (VHČ)
Adam Jíra- vedoucí pokladny - doprovod návštěvníků, organizace návštěvnického provozu, zajištění prodeje
zboží z hlavní činnosti MČR
Eliška Vélová- průvodce Dlaskův statek - doprovod skupin návštěvníků, prodej vstupenek a zboží
Odborné oddělení
PhDr. Miroslav Cogan- historik umění, kurátor sbírkového fondu umění (obrazy, plastika, grafika) a šperk,
evidence sbírek, výzkumná a publikační činnost, mezinárodní projekty, realizace výstav
Mgr. Jan Bubal, mineralog, kurátor sbírek mineralogie, geologie, petrografie a drahých kamenů, evidence
sbírek, výzkumná a publikační činnost, mezinárodní projekty, realizace výstav
Mgr. et MgA. Veronika Gocová - průvodce, lektor - příprava a realizace edukativních programů
Roman Noska, správce sbírek, evidence I. stupně, CES, nákup sbírek, darovací smlouvy, výpůjčky, zápůjčky,
revize, inventarizace sbírek, kontrola depozitářů, správce sítě, IT
MgA. Marta Havlíčková - pomocné a úklidové práce (dotace VPP)
Petr Hartman- dokumentátor archeologie (VHČ)
Tomáš Štefánek, konzervátor- základní ošetření sbírkových předmětů- kovy, dřevo, ad., výroba výstavních
modelů, realizace výstav
0,6 úvazek Ivana Hanušová, modelář výstavních modelů- tvorba výstavních modelů, aranžérské práce pro
výstavy, základní ošetření sbírkových předmětů- textil, dřevo, papír ad.
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Oddělení historických sbírek
Mgr. David Marek, historik- archivář, kurátor sbírkových fondů historie, numismatiky, sfragistiky, archivu,
evidence sbírek, výzkumná a publikační činnost, realizace výstav
Jana Svobodová Bc. (MD), od 1. 10. 2016 uvolněná funkce - Mgr. Lenka Tuláčková, dokumentátor jevů
tradiční lidové kultury a archeologie /1/2 úvazku/, plnění plošných výzkumných programů etnologie a
archeologie, evidence sbírek (Scheybalova sbírka), realizace výstav
Jitka Petrušková, knihovnice- kurátor sbírek regionální literatury a odborné specializované knihovny se
statutem veřejné knihovny, evidence sbírek, badatelská služba
Mgr. Jiří Sajbt, dokumentátor- (dotace VPP)
Oddělení provozu
Martin Kašpar- domovník Dlaskův statek
Blanka Kosová, uklízečka, úklid objektů MČR a Dlaskova statku 6 objektů o celkové ploše budov 7.491m2
Pavel Drobník- veřejně prospěšné práce (VPP)

1.5. Komentář k personální situaci
V roce 2016 pracovalo v MČR Turnov 27 pracovníků v hlavním pracovním poměru, z toho 2 pracovníci ve
vedlejší činnosti, další 3 pracovní místa byla obsazena s podporou úřadu práce. V uplynulém roce se díky
účelovému příspěvku KÚ Liberec podařilo vyřešit problémy související s nedostatečnou kapacitou
pracovníků, zajišťujících činnost regionálního pracoviště pro naplňování Koncepce účinnější péče o
tradiční lidovou kulturu. Účelově přidělené prostředky byly mimo jiné využity na DPP pracovníků, kteří
zajišťovali zpracování nominace ruční výroby vánočních ozdob ze skleněných perliček na reprezentativní
seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO a na částečné pokrytí pracovního úvazku
dokumentátora. Stále poddimenzován byl i přes snahu o restrukturalizaci počet odborných pracovníků,
zajišťujících záchranné archeologické výzkumy.
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1.6. Statistické ukazatele za rok 2016
Tabulka výkonů
Počet návštěvníků celkem
z toho: návštěvníci akcí, výstav a expozic
z toho návštěvníci Dlaskova statku
z toho návštěvníci edukačních programů
Badatelé: návštěvy / elektronicky
Výnosy ze vstupného /v tis./
Počet výstav/ z toho v jiných organizacích
/z toho v zahraničí
Počet komentovaných prohlídek
Počet akcí, přednášek, koncertů apod.
Počet symposií, konferencí a seminářů
Počet doprovodných programů pro školy
Počet získaných sbírkových předmětů
Náklady na nákup sbírkových předmětů
Počet zapůjčených sbírkových předmětů
Restaurování a konzervování sbírek
Náklady na restaurování /v tis./
Počet získaných přírůstků odborné knihovny
Náklady na získané přírůstky knihovny /v tis./
Počet zpracovaných předmětů ve II. stupni
evidence nové záznamy /re katalogizace
Počet digitalizovaných sbírkových předmětů
Počet inventarizovaných čísel a souborů
Vědeckovýzkumné úkoly mimo archeologii
Počet záchranných archeologických výzkumů
Počet vyjádření ke stavebním činnostem
Ediční činnost- vlastní edice/příspěvky tisk
Výnosy celkem HČ/VČ
/v tis./
z toho dotace od zřizovatele/na odpisy /v tis./
z toho dary : HČ/VČ
/v tis./
z toho vlastní výnosy HČ/VČ
/v tis./
z toho jiné zdroje (dotace, granty)
/v tis./
z toho ostatní výnosy HČ/VČ
/v tis./
Náklady celkem HČ/VČ
/v tis./
z toho osobní náklady HČ/VČ
/v tis./
Počet zaměstnanců : HČ+ DÚP/ VČ
Průměrný plat
Hospodářský výsledek HČ/VČ
/v tis./

2014
54 352
35 149
14 929
4 204
70 / 100
1 120
39 /2/ 11

2015
52 047
33 462
13 934
4 588
63 / 130
930
34 /3/ 0

2016
62 181
36 640
17 574
7 883
84/180
941
21/1/0

25
68
4
153
247
53
1 902
491
7
154
7
10113
5945 / 4168
2 815
0
19
340
225
5/135
13 380/1 380
9 443/349
53/0
2 225/1 367
1 078
232/13
13 408/1 349
8 262/619

40
86
2
158
1 086
84 450
277
4 026
244 360
356
11
6 667
270 / 5475
4 911
26 191
21
362
256
5/129
12 941/1 426
9 086,5/334,1
54/0
2 153/1 423
1 192
175/3
13 017/1 349
8 573/780

19 466
-28/31

19 837
-76/76

27
42
1
171
446
79
335
211
130
205
7
5308
3873/1435
4 007
16 927
25
365
304
4/77
14 633/1 675
9 905/371,6
97/0
2 463/1 671
1 217
579/4
14 645/1 513
9 710/831
22 + 3/2
21 212
-12/162
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2. SPECIFICKÁ ODBORNÁ ČÁST
2.1. Sbírkotvorná činnost
Rok 2016 byl z pracovního hlediska naplněn řadou úkolů, které často nesouvisely přímo se zpracováním
sbírek. Přesto bylo ve druhém stupni zpracováno velké množství sbírkových předmětů, zejména ze sbírky
J. V. Scheybala, nových přírůstků z oboru etnologie a uměleckého řemesla, archivu, archeologie ad. Část
sbírky byla digitalizována. Časově náročná byla inventarizace rozsáhlého fondu mineralogie, geologie,
paleontologie a petrografie.

2.1.1. Evidence sbírek
Statistické ukazatele za rok 2016
Počet evidenčních čísel přírůstků:
Počet zapůjčených předmětů jinému zařízení:
Počet vypůjčených předmětů od jiného zařízení:
Počet inventarizovaných čísel a souborů:

446 př. čísel
335 předmětů
491 předmětů
16 297 předmětů

Počty zpracovaných evidenčních čísel za jednotlivá oddělení:
Sbírkový fond archeologie (PhDr. J. Prostředník, PhD., P. Hartman):
Přírůstky: 125 př. č. /2853 předmětů/205 souborů
II. stupeň: 7 inv. č. /3937 předmětů/298 souborů
Sbírkový fond etnografie, um. řemesla, Scheybalova sbírka: (PhDr. V. Jakouběová, Mgr. L. Tuláčková)
Ve sbírkovém fondu etnologie a uměleckého řemesla dochází k nárůstu sbírkových předmětů
získaných darem. Všechny tyto předměty byly ošetřeny v konzervátorské dílně a zapsány do
přírůstkové knihy, část z nich byly zapsána do evidence II. stupně. Část záznamů v evidenci II. stupně
byla aktualizována.
Přírůstky:
Etnografie: 101 př.č.
Umělecké řemeslo: 79 př.č.
Evidence II. stupně celkem: nově zapsaných 350 inv.č. aktualizovaných 799 inv.č.
Sheybalova sbírka:
181 inv.č. aktualizace 120 inv. č.
Etnografie:
101 inv.č. aktualizace 326 inv. č.
Umělecké řemeslo:
68 inv.č. aktualizace 344 inv. č.
A- FA:
0 inv.č. aktualizace
9 inv. č.
Sbírkový fond umění, Scheybalova sbírka, technologie, exteriérová plastika (PhDr. M. Cogan)
Přírůstky: 11 z toho 1 umění, 10 kamenářství, šperk
Evidence II. stupně celkem: nově zapsaných 70 aktualizovaných: 636
Umění:
2 inv. č., aktualizovaných
58
Scheybalova sb.: 0 inv. č., aktualizovaných
1
Technologie:
46 inv. č., aktualizovaných 542
Exter. plastika: 22 inv. č., aktualizovaných
34
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Sbírkový fond mineralogie a geologie (Mgr. J. Bubal)
Ve spolupráci s Národním muzeem se průběžně provádí rekatalogizace sbírky broušených kamenů a
historických vzorků sbírky, postupně jsou zpracovávány neidentifikované minerály z lokalit
navštívených během roku 2015-2016
Přírůstky:
149 př. č.
sbírka mineralogie:
143 inv. č.
sbírka paleontologie:
3 inv. č.
sbírka geologie:
1 inv. č.
sbírka petrologie:
1 inv. č.
sbírka broušených kamenů:
1 inv. č.
Rekatalogizace:
42 inv. č.
Evidence II. stupně celkem: 149 inv. č.
V mineralogické podsbírce dochází k zápisu sbírky MUDr. Jiřího Šolce odkoupené muzeem od I.
Šrámkové 12.11. 2015. V podsbírce broušených kamenů dochází ve spolupráci s Národním muzeem
k reidentifikaci jednotlivých položek, včetně plánovaných přírůstků.
Příprava přírůstků:
Sbírka geologie
Sbírka mineralogie
Sbírka paleontologie
Sbírka petrologie
sbírka broušených kamenů
Celkem

8
620
22
10
75
735

Sbírkový fond historie a archivu ( Mgr. D. Marek, Mgr. A. Kulíšková)
Přírůstky:
62 př. č.
Evidence II. stupně celkem:
Archiv a historie muzejní:
378 inv. č.
Archiv Scheybal:
605 inv. č.
Archiv a historie:
A-OF-KZ 41 (Karel Zapp)
A-P-FXD 41–45 (František Xaver Drozen)
A-FČR 985–995 (Fotografie Český ráj, 10 karet)
A-FT 1526–1541 (Fotografie Turnov, 15 karet)
A-FU 997–1020 (Fotografie události, 23 karet)
FO 208–369 (Faleristika odznaky, 161 karet)
H 249–266 (Historie, 17 karet)
HM 254–264 (Militaria, 11 karet)
Nm 3732–3735 (Numismatika mince, 3 karty)
Np 1766–1899 (Numismatika platidla, 133 karty)
Celkem zpracováno 378 karet
Scheybalova sbírka - Osobní fond
K 31.12.2016 zapsáno v Bachu celkem 5 767 karet. V rámci osobního fondu se jedná o zpracování
100 % z celku, ze sbírkové části fondu se jedná odhadem o cca max. 5 % celkového množství, v
rámci dokumentace také pouze 5 %. Zpracování financováno z grantu MKČR.
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Dokumentační fond
SCH D-M 1–207 (Dokumentace- místopis, 2 288 ks)
SCH D-O 1–186 (Osobnosti- Čermáková-Sluková, 2 317 ks)
SCH D-O 187–332 (Osobnosti- Václav Havel, 3 634 ks)
SCH D-O 333–398 (Osobnosti- mix osobnosti, 2 367 ks)
Celkem bylo zpracováno 605 karet obsahující 10 606 kusů předmětů.

2.1.2. Knihovna muzea
Počet knihoven:
Počet knihovních jednotek:
z toho knihovních jednotek nesbírkové knihovny:
z toho knihovních jednotek sbírkové knihovny:
Akvizice (nové knihy):
(zbytek nových čísel tvoří zpracování starých fondů)
Počet evidovaných zápůjček:

1
56 730 sv.
14 741 sv.
41 989 sv.
205 sv.
176 ks

Sbírkový fond knihovny (Mgr. A. Kulíšková, J. Petrušková)
Evidence II. stupně:
Knihovna muzejní KRL
203 signatur
Sbírka Scheybal- staré tisky
326 signatur
Knihovna muzejní Staré tisky
1 366 nových signatur
Knihovna Scheybal odborná
426 inv. č.
celkem
2 321 inv. č.
Sbírkové knihovny:
HST 4166–5532 (staré tisky, nově zapsáno, tj. 1366 sv.)
KRL 3797–4000 (regionální literatura, včetně starých fondů, 203 sv.)
SCH ST 637–963 (Scheybalovy staré tisky, 326 sv.)
SCH K 1232–1658 (Scheybalova odborná knihovna, 426 sv.)
Celkem zpracováno 2321 signatur (karet)
V roce 2016 se intenzivně pracovalo v několika částech knihovny. Staré tisky- pokračovalo se v projektu
retrokatalogizace sbírky starých tisků, na kterou byla získána dotace z MKČR, se kterou se počítá i
v dalších letech. Během roku 2016 byly dle platných katalogizačních pravidel zpracovány signatury HST
4167- HST 5532, čímž byla dokončena evidence kompletní muzejní sbírky starých tisků. Ve Scheybalově
sbírce byly zpracovány signatury SCH ST 637- SCH ST 963. Do Souborného katalogu bylo přijato 1863
záznamů. Katalogizace byla prováděna v širším rozsahu, než požadují standardy pro minimální záznam.
Vzhledem k tomu, že se jedná o sbírkové předměty muzea, byla péče věnovaná i popisu stavu knih a jejich
vazbám. Kramářské tisky- v evidenci nebylo pokročeno, ale sbírka byla využita při přípravě výstavy Píseň
strašlivá. Byly doplněny některé záznamy a zdigitalizováno cca 100 písní.
Odborná knihovna- výjimečnou akci představovalo stěhování mineralogické příruční knihovny. Jinak bylo
s fondem pracováno ve standardním rozsahu a režimu. Byly uspořádány příruční knihovny mineralogie,
historie, knihovny a badatelny. Celkem cca 800 svazků (nové lokace, opraveny záznamy).
Scheybalova odborná knihovna- brigádnice zpracovaly signatury SCH K 1232–1658.
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2.1.3. Digitalizace sbírek
Celkem bylo digitalizováno:
4007 inv. č.
Digitalizovány byly sbírkové předměty ze sbírky z fondu archivu, historie, etnografie, archeologie,
mineralogie, umění a uměleckého řemesla. Mimo sbírkového fondu bylo pracováno s dokumentačním
materiálem, který byl získán z terénních výzkumů.
Počty zpracovaných evidenčních čísel za jednotlivá oddělení:
Sbírkový fond archeologie (PhDr. J. Prostředník, PhD., P. Hartman):
Celkem digitalizováno: 2853 předmětů/205 souborů
Sbírkový fond umění:(PhDr. M. Cogan)
Celkem digitalizováno: 232 inv. č.
Sbírkový fond etnografie a uměleckého řemesla: (PhDr. V. Jakouběová, Mgr. L. Tuláčková)
Celkem digitalizováno: 331 ks (stejné položky, které byly evidovány)
E 4660–4756 (97 ks)
E 4757/1–4757/4 (4 ks)
UŘ 1839/1–1839/26 (26 ks)
UŘ 1840/1–1840/4 (4 ks)
UŘ 1841–1847 (7 ks)
UŘ 1848/1–1848/17 (17 ks)
UŘ 1849/1–1849/4 (4 ks)
UŘ 1850–1860 (10 ks)
UŘ 1000–1001
UŘ 1005–1006
Digitalizace prováděná v létě brigádníkem se nedochovala kvůli napadení serveru virem (byla uložena ve
složce digitalizace).
Sbírkový fond mineralogie a geologie: (Mgr. J. Bubal)
Celkem digitalizováno: 131 inv. č.
sbírka mineralogie:
84 inv. č.
sbírka paleontologie:
47 inv. č.
Sbírkový fond historie a archivu: (Mgr. A. Kulíšková, Mgr. D. Marek)
Celkem digitalizováno 351 předmětů
A-OF-KZ 41
A-P-FXD 1–45 (celkem 118 položek)
A-FČR 987–995 (14 položek)
A-F SPM 11–17 (7 položek)
A-FT 1528–1541 (14 položek)
A-FU 1013–1019 (7 položek)
FO 208–369 (161 položek)
H 249–266 (18 položek)
HM 254–264 (11 položek)
Oddělení ztratilo všechny digitalizované dokumenty s výjimkou archivu fotografií, postupně bude nutné
zajistit nové digitalizování. Ztratily se fotografie Historie, Faleristika (diplomy, řády, medaile, odznaky),
Militária, Horolezci, Plakáty divadlo, Turnovské dílo, Vojenští vysloužilci, Vojenští střelci, Scheybalova
historická sbírka, Mapy a plány a řada dalších, dílčích fotografií.
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2.1. 4. Inventarizace sbírek
Počet inventarizovaných čísel a souborů:

16 297 sb. předmětů

Podle plánu inventarizací na období 2013- 2022 měly být v roce 2016 inventovány tyto podsbírky:
- Podsbírka šperkařství a zpracování drahokamů: z ročního plánu 3679 předmětů bylo skutečně
revidováno 3679 předmětů
- Podsbírka numizmatická: z ročního plánu 12618 předmětů bylo skutečně revidováno 12618 předmětů

2.1.5. Konzervování a restaurování sbírek
Počet konzervovaných předmětů:
211 sb. předmětů
V roce 2016 byly realizovány základní konzervátorské zásahy ve fondu archeologie, šperkařství
a zpracování drahokamů a etnografie, historie. Většina ošetřených předmětů byla v souvislosti s expoziční
a výstavní činností muzea a nové přírůstky. Dodavatelem bylo řešeno restaurování obrazu Nechte
maličkých přijíti, na němž pokračovala 2. etapa.

2. 2. Stálé expozice a výstavy
2.2.1. Stálé expozice
Počet stálých expozic MČR Turnov k 31. 12. 2016: 10 expozic
Počet m2 vlastní výstavní plochy 2.103 m2 z toho:
MČR Turnov: 1. 653 m2
Dlaskův statek Dolánky: 450 m2
Pro stálé expozice využíván dům čp. 71 - hlavní budova muzea - přízemí, I. a II. patro budovy
a galerie. Dlaskův statek v Dolánkách - obytný dům a hospodářské budovy.
Klenotnice
Mineralogie a drahé kameny světa
Archeologie Pojizeří
Drahé kameny a turnovští kamenáři
Národopis středního Pojizeří
Z kulturní historie kraje
Galerie- "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou"
Z jednoho kmene (Dlaskův statek v Dolánkách)
Kamenářský dům- expozice Turnov- Idar Oberstein- města kamenářské tradice
Stálé expozice Muzea Českého ráje v Turnově vznikaly postupně od roku 1982. Na jejich nejstarších
částech (etnografie, historie, kamenářství) už je patrná zastaralost ve způsobu instalace, použitých
materiálech a technologiích (hlavně osvětlení), stejně jako fyzická opotřebovanost, protože MČR je díky
poloze v Českém ráji a atraktivnímu zaměření na drahé kameny dlouhodobě nejnavštěvovanějším muzeem
zřizovaným Libereckým krajem. Později otevřená expozice mineralogie (2004) a zvláště Klenotnice (2010)
a Kamenářského domu (2010) tak značně kontrastují se starší částí, kterou by bylo velmi žádoucí
modernizovat a současně obsahově aktualizovat. Tendence současného evropského muzejnictví směřují
od dřívější zahlcenosti informacemi k utříděnému srozumitelnému objasnění pojmů, jevů a událostí se
zdůrazněním jejich kauzality. Zvláštní důraz je kladen na nenásilnou didaktiku formou interaktivního
zapojení návštěvníků, zvláště dětí a mládeže do prohlídky. Tak aby si návštěvníci muzea osvojili poutavou,
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zábavnou formou zajímavé informace a byli motivováni opět přijít. S těmito ambicemi MČR zpracovalo
plán na rekonstrukci starší části stálých expozic v I. a II. poschodí hlavní budovy Muzea Českého ráje
celkové ploše cca 300 m2 a propojení s expozicí Historie horolezectví.
Prioritou záměrů MČR Turnov se pro období 2016–2018 stalo zřízení expozice: Pro horolezce neexistují
hranice. V souladu s Koncepcí činnosti MČR Turnov byla hlavním cílem v roce 2016 příprava a následné
podání žádosti o dotaci na projekt Pro horolezce neexistují hranice v dotačním Programu na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (Ziel3- Cíl3); oblast podpory:
Podpora cestovního ruchu a následně žádosti do kolové výzvy č. 21 Integrovaného regionálního
operačního programu MMR. V druhé polovině roku 2016 byla žádost MČR Turnov schválena v Programu
na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020
rámci cíle „Evropská územní spolupráce“. Projekt bude realizován ve spolupráci s městem Bad Schandau.
Hlavním partnerem projektu je Liberecký kraj, který inicioval vznik projektového týmu, který v říjnu 2016
zahájil práci na realizaci projektu. V závěru roku členové projektového týmu město Band Shandau
navštívili a domluvili podrobnosti zahájení realizace. Libereckým krajem bylo vypsáno výběrové řízení na
dodavatele stavby, které dokonce roku 2016 nebylo uzavřeno. V závěru roku 2016 MČR Turnov zahájilo
práce na realizaci tzv. měkkých aktivit projektu. V souvislosti s touto skutečností byla žádost do kolové
výzvy č. 21 Integrovaného regionálního operačního programu MMR stornována.
V ostatních expozicích muzea po celý rok probíhaly práce menšího charakteru- výměna osvětlení,
malování. Rozsáhlejší reinstalací prošla expozice mineralogie, která se od doby svého zpřístupnění potýká
s technickými problémy, které byly y skutečností, že veškeré práce spojené s instalací expozice museli
pracovníci muzea zajistit vlastními silami (nedostatek finančních zdrojů). Část těchto nedostatků se
podařilo v roce 2016 odstranit, ostatní budou řešeny průběžně v následujících letech. Zásadní proměnou
prošla expozice na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova, kde byla k 300. Výročí založení tohoto
objektu instalována nová stálá expozice Já Josef Dlask- návrat hospodáře. Všechny stávající expozice
MČR Turnov byly zpřístupněny během celého roku 2016.

2.2.2. Krátkodobé výstavy
Počet výstav celkem:
z toho:

27 výstav
11 jiný pořadatel
1 v jiných organizacích

Galerie muzea
25. 2. 2016- 1. 5. 2016
Akad. sochař Valerian Karoušek a akad. malíř Ladislav Karoušek
Výstavy obrazů a plastik turnovských rodáků, malíře Ladislava (1926–92) a sochaře Valeriana (1929–70)
Karouškových, kteří se přes nedlouhou životní a uměleckou dráhu výrazně zapsali do historie českého
výtvarného umění po 2. světové válce.
Příprava a realizace: PhDr. M.Cogan
19. 5.- 31. 12. 2016
Už 130 let….
Výstava k 130. výročí založení muzea připomněla místním i přespolním návštěvníkům bohatou historii
muzea a jeho rozsáhlé a cenné sbírky. Výstavou a doprovodnou kampaní muzeum oslovilo co nejširší okruh
veřejnosti (tedy nejen pravidelné návštěvníky muzea) a představilo jim muzeum jako instituci, která
nejenom pečuje o odkazy našich předků, je odbornou základnou mnoha badatelských a výzkumných
projektů, ale která je i místem, jež významně obohacuje současnou místní kulturu a tradice.
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Na souborné výstavě se prezentovala jednotlivá odborná oddělení muzea. Součástí výstavy byly
doprovodné akce, které veřejnosti nabídly hlubší pohledy do jednotlivých aspektů muzejní činnosti- např.
prohlídky výstavy komentované jednotlivými odbornými pracovníky, Muzejní noc s doprovodným
kulturním programem, program pro dětské návštěvníky, cyklus přednášek apod.
Příprava a realizace: PhDr. M. Cogan, Mgr, A. Kulíšková, Mgr. D. Marek, PhDr. V. Jakouběová,
PhDr. J. Prostředník PhD., Mgr. J. Bubal
Výstavní sál
4. 2.- 6. 3. 2016
Česko- polský dětský výtvarný salón
Výtvarný salon dětí a mládeže představil nejlepší práce českých a polských dětí z roku 2015.
Příprava a realizace: PhDr. M. Cogan a Lada Capoušková
12. 3.- 24. 4. 2016
Scénické ozvěny- Jan Jüngling a přátelé, sdružení výtvarníků: scénografie, malba, plastika, grafika
Scénické ozvěny, výstava ze scénografické, kostýmní, malířské, grafické a sochařské tvorby 17 autorů,
soustředěných kolem turnovského rodáka a pedagoga na katedře scénografie pražské DAMU Jana
Jünglinga.
Příprava a realizace. PhDr. M.Cogan
18. 5.- 19. 6. 2016
Symposion 2016- vlastní tvorba účastníků 24. mezinárodního sympozia šperkařů a prezentace nových
prací vytvořených v Turnově. Po čtyřiadvacáté se v Turnově sešli evropští a čeští šperkaři k pracovnímu
pobytu, během kterého nejen vytvořili nové šperky, ale také navštívili Český ráj, naleziště drahých
kamenů a studia místních umělců. Deset účastníků představilo svou dosavadní tvorbu na výstavě, do
které byly v průběhu včleněny nově vytvořené práce od každého umělce, vybrané do sbírky muzea.
Příprava a realizace: PhDr. M.Cogan
30. 6.- 30. 10. 2016
Hrad a Hrubý Rohozec, svědek příběhů Českého ráje. Výstava pořádaná ve spolupráci s NPÚ a státními
zámky Hrubý Rohozec a Frýdlant byla věnována stavební činnosti na zámku Hrubý Rohozec, probíhající od
konce 15. Století do současnosti. Začala v období pozdní gotiky a plynule se přelila do renesance. Za tu
dobu se Hrubý Rohozec proměnil z raně gotického hradu pevnostního charakteru na pohodlné sídlo, které
předznamenávalo příchod zámecké módy. Stavební aktivity tohoto období dokumentovala navazující část
výstavy, prezentující další památky těchto stavebních slohů z oblasti Českého ráje. Závěrečná část
představila část dobového mobiliáře, jež přiblížil vybavení zámeckých interiérů. Výstavu doplnila kolekce
archeologických nálezů z archeologických výzkumů turnovského muzea a dva modely: rekonstrukce
středověkého panského sídla na Vápeníku a pozdně gotické fáze hradu Hrubý Rohozec.
Příprava a realizace: PhDr. M. Cogan, PhDr. J. Prostředník, PhD., Mgr. J. Sajbt, Mgr. D. Marek
24. 11. 2016- 31. 1.2017
Slunovrat, Saturnálie, Chanuka a Vánoce- Oslavy Slunovratu, starořímské Saturnálie, keltský slunovrat
Yule či oslavy zrození Boha slunce a světla, Vánoce- v čem se tyto svátky prolínají, co je spojuje, v čem
jsou jiné- to vše přinesla výstava, připravená na závěr návštěvní sezóny.
Příprava a realizace: PhDr. T.Dubinová, Ph.D., PhDr. V. Jakouběová, PhDr. J. Prostředník, Ph.D.,
PhDr. J. Sajbt
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Kamenářský dům
16. 1. - 28. 2.2016
Horské boudy západních Krkonoš a Jizerských hor
Výstava představila na panelech dějiny vybraných bud na české i polské straně, život na nich, genezi jejich
vývoje od malých hospodářských stavení po horské hotely. Na některých panelech byly prezentovány
dosud neznámé fotografie. Výstava byla společným projektem Státního oblastního archivu v Litoměřicích
a Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
Příprava a realizace: PhDr. M. Cogan
10. 3.- 30. 5. 2016
Výstava prací frekventantů Výtvarný Salon 2015
Příprava a realizace: Mgr. et MgA. V. Gocová
28. 5. 2016- 28. 8. 2016
100 let turnovských skautů
Výstava o historii skautingu nejen v Turnově byla uspořádána ve spolupráci se skautským střediskem
Štika Turnov
8. 9. 2016- 20. 11. 2016
Píseň strašlivá. Kramářské písně ze Scheybalovy sbírky
Příprava a realizace: Mgr. A. Kulíšková
24. 11. 2016- 3.1.2016
Třpytivé vánoce - perličkové ozdoby z Poniklé
Výstava dokumentující tradiční výrobu vánočních ozdob ze skleněných foukaných a stříbřených perlí.
Příprava a realizace: Mgr. L. Tuláčková
Klenotnice
Klenotnice - šperky, nádoby z drahých a ušlechtilých kamenů a stříbrnické tepané práce z let 1891-1954,
ze sbírky SUPŠ Turnov- krátkodobá expozice
20.10. - 31.12.
Z depozitáře drahých kamenů
Na výstavě byly prezentovány nejvýznamnější a nejcennější exponáty z geologických sbírek, které jsou
uložené v depozitárních prostorech. Velká část exponátů nebyla ještě nikdy vystavena. V klenotnici muzea
byly vystaveny vzorky v přírodní podobě i broušené drahé kameny, jejichž sbírka je po Národním muzeu
druhá největší v České republice.
Příprava a realizace: Mgr. Jan Bubal
Dlaskův statek
23.4. - 31.12.
Nová stálá expozice Já Josef Dlask- návrat hospodáře
Obsahová část expozice je inspirována Zápisky Josefa Dlaska, které jsou součástí sbírky MČR Turnov.
Uvádí návštěvníka do života usedlosti a do událostí spojených se životem v objektu. Expozice byla poprvé
zpřístupněna v březnu 2017. Doplnil ji bohatý program akcí, které v areálu objektu probíhaly v průběhu
roku, a které reflektovaly obsahovou náplň expozice - Den na statku, Procesí k Panně Marii, Oslava
Posvícení na statku v podání souboru Furiant, workshopy, ukázky tesařské práce, vystoupení folklórních
souborů ad.
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1.- 31. 12. 2016
Vánoce na statku
Výstava o tradičních obyčejích a obřadech spojených s obdobím Adventu a vánočních svátků
Autor: PhDr. Vladimíra Jakouběová
Koridor
Výstavy v koridoru muzea realizoval Fotoklub Safír. Všechny výstavy prezentovaly práce amatérských
fotografů.
9. 1.- 1.2
44. ročník RMO
2. 2.- 28.2.
Zaostřeno na Jizerky
28. 2.- 2.4.
Skandinávie (Josef Sekal)
2.4. – 30.4.
E. Münzberg
30. 4.- 1.6.
Petr Šimr
1. 6.- 28.6.
Jak voní Afrika (Jiří Reissig)
29. 6.- 26.7.
Příroda Jizerských hor (amatérské fotografie)
30. 7.- 27.8.
Čestmír Církva
27. 8.- 27.9.
Orient
27. 9.- 25.10.
Voda nejen dárkyně života (Břetislav Jansa)
26. 10.- 29.11.
Setkávání (Svaz českých fotografů)
Výstavy v jiných zařízeních
Pravěká těžba v Jizerských horách
Stálá výstava v Kittelově muzeu v Krásné
Autor: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.
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Materiály poskytnuty na výstavy:
Jablonec ve sbírkách manželů Scheybalových, květen- červenec 2016
Láska k rodné zemi, Josef Václav Scheybal- malíř, kreslíř, dokumentátor a sběratel,
1. 12. 2016 - 22. 1. 2017 v galerii RMaG v Jičíně.
Petrolejové lampy aneb jak se svítilo v časech Štěpky Kiliánové, prosinec 2016 - březen 2017
Kamil Andres: Řezbář a restaurátor mechanických betlémů, Severočeské muzeum Liberec prosinec 2016

2.2.4. Kulturně vzdělávací akce
Počet kulturně vzdělávacích akcí:

241 akcí

19. 5.
Muzejní noc 2016
Program Muzejní noci:
16.30 hod.
Zahájení výstavy „Už 130 let …“ výstava ke 130. výročí založení muzea
17.30 hod.
Uvedení nové publikace Lidové stavby Libereckého kraje
18.30 hod.
Luděk Vele- koncertní vystoupení sólisty Opery Národního divadla v Praze
17.00- 22.00 hod. Haepening spojený s prohlídkou dílen Mezinárodního šperkařského symposia )
19.30- 22.00 hod. Komentované prohlídky- expozice a výstavy muzea
17.00- 22.00 hod. Muzejní zážitková animace pro děti „Víš, kdo pracuje v muzeu?“
Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova
16.30- 22.00 hod. Večerní prohlídky objektu
28.- 29. 5. 2016
Staročeské řemeslnické trhy turnov 2016 - XXII. ročník
Festival řemesel, hudby a divadla
Řemeslné soboty na kamenářském domě
Řemeslnické dílny pro veřejnost, termín červenec - srpen 2016 (vždy 10.00- 17.00 hod.)
2. 7.
Řezání a broušení drahých kamenů (brusič Tomáš Štefánek)
9. 7.
Sklářská dílna- skleněná kompozice (sklářka a výtvarnice Marcela Ouhrabková)
16. 7.
Olivínový šperk- šperkařská dílna, výroba šperku se vsazeným olivínem (šperkařka a výtvarnice
Veronika Gocová)
23. 7.
Smaltovaný šperk- výroba šperku netradiční metodou (šperkařka Marta Švajdová)
30. 7.
Kovářská dílna (umělecký kovář Jaroslav Válek)
6. 8.
Sklářská dílna- výroba Skleněné květiny (výtvarnice a sklářka Kamila Parsi Žďárská) Kč
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13. 8.
Plstěný kámen- výtvarně-řemeslná dílna (výtvarnice a šperkařka Jana Válková Střílková)
20. 8.
Řezání a broušení drahých kamenů (brusič Tomáš Štefánek) Vstupné: 40,- Kč
27. 8.
Montovaná ozdoba- Řemeslná dílna v Kamenářském domě
Den s mineralogem / Zážitkové programy nejen pro děti
5. 7.
Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry
Objevování pokladu- hledání drahých kamenů (rýžování českých granátů pomocí rýžovacích pánví,
rýžování olivínu, pyritu, galenitu ze štěrkové drti)
Archeologické objevy- najděte kostru dinosaura
12. 7.
Skrytá krása hornin- zkoumání výbrusů hornin pod mikroskopem s komentářem mineraloga
a geologa Mgr. Jana Bubala)
Krása a lesk minerálů (s ukázkami minerálů)- přednáška mineraloga a geologa Jana Bubala
Objevování pokladu- hledání drahých kamenů (rýžování českých granátů pomocí rýžovacích pánví,
rýžování olivínu, pyritu, galenitu ze štěrkové drti)
Archeologické objevy- najděte kostru dinosaura
19. 7. / 26. 7. / 2. 8.
Objevování pokladu- hledání drahých kamenů (rýžování českých granátů pomocí rýžovacích pánví,
rýžování olivínu, pyritu, galenitu ze štěrkové drti)
Archeologické objevy- najděte kostru dinosaura
9. 8.
Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry
Objevování pokladu- hledání drahých kamenů (rýžování českých granátů pomocí rýžovacích pánví,
rýžování olivínu, pyritu, galenitu ze štěrkové drti)
Archeologické objevy- najděte kostru dinosaura
16. 8.
Objevování pokladu- hledání drahých kamenů (rýžování českých granátů pomocí rýžovacích pánví,
rýžování olivínu, pyritu, galenitu ze štěrkové drti)
Archeologické objevy- najděte kostru dinosaura
23. 8.
Skrytá krása hornin- zkoumání výbrusů hornin pod mikroskopem s komentářem mineraloga
a geologa Mgr. Jana Bubala)
Krása a lesk minerálů (s ukázkami minerálů)- přednáška mineraloga a geologa Jana Bubala
Objevování pokladu- hledání drahých kamenů (rýžování českých granátů pomocí rýžovacích pánví,
rýžování olivínu, pyritu, galenitu ze štěrkové drti)
Archeologické objevy- najděte kostru dinosaura
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30. 8.
Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry
Objevování pokladu- hledání drahých kamenů (rýžování českých granátů pomocí rýžovacích pánví,
rýžování olivínu, pyritu, galenitu ze štěrkové drti)
Archeologické objevy- najděte kostru dinosaura
Akce na Dlaskově statku
30 1.
Masopust
Masopust na Dlaskově statku- tentokrát ve spolupráci s osadním výborem obce Bukovina. V rámci
programu pracovníci muzea a soubor Horačky předvedli masopustní hry, představování masek a obchůzku
obcí Bukovina.
Příprava: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová DiS., oddělení provozu
Realizace: Kolektiv MČR Turnov
26.3.
Velikonoce na Dlaskově statku
Již tradiční součástí tohoto pořadu bylo vystoupení několika folklórních souborů, program pro děti, dílna.
Příprava: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová DiS., oddělení provozu
23. 4.
Den na statku
Slavnostní otevření nové stálé expozice Já Josef Dlask- návrat hospodáře. Oživení scén z Dlaskových
pamětí v podání folklorního souboru Furiant Malá Bělá (posvícení, návštěva hrabat Des Foursů, práce na
statku, procesí …)
Příprava: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová DiS., oddělení provozu
26. 9.
Posvícení na Dlaskově statku
Tradiční pořad, připomínající ukončení žní doplní představení nositelů titulu Mistr rukodělné výroby, tvůrčí
dílny a řemeslnický trh.
Příprava: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová DiS., oddělení provozu

2.2.4. Přednášková činnost, učební hodiny, exkurze
oddělení archeologie, PhDr. J. Prostředník, PhD.
- 20 učebních hodin (FF UK, I. a II. stupeň ZŠ- Liberecký kraj)
- Těžba a zpracování železné rudy v Českém ráji (1.4.2016, Jičín)
- Archeologické objevy v Českém ráji (15.11.2016, Turnov)
- Archeologický výzkum skalních dutin v Českém ráji (1.10.2016, Turnov)
a terénní exkurze na Hruboskalsko (27.5.2016, 1.10.2016)
- Významné archeologické lokality na území geoparku Český ráj (10.11.2016, Turnov- 2x)
- Komentované prohlídky k výstavě „Už 130 let…“
- Toulavá kamera (ČT1)– Hrady a hrádky Českého ráje, Za zaniklými vesnicemi Českého ráje
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oddělení historie umění a kamenářství, PhDr. M.Cogan
4 komentované prohlídky výstavy Ladislav a Valerian Karouškové pro školy
2 komentované prohlídky Klenotnice pro Salón
2 přednášky na téma Diorama, specifický výtvarný žánr
oddělení etnologie, PhDr. V. Jakouběová, Mgr. L. Tuláčková
- Toulavá kamera (ČT1) - expozice Já Josef Dlask (Jakouběová)
- Komentovaná prohlídka expozice Já Josef Dlask (Jakouběová)
- Komentované prohlídky k výstavě Třpytivé Vánoce, 6. 12., 13. 12., 20. 12. (Tuláčková)
- Komentovaná prohlídka výstava 130 let (Jakouběová)
oddělení historických sbírek (Mgr. A. Kulíšková, Mgr. D. Marek, PhDr. J. Sajbt - VPP)
Sajbt,J.: Hrad a zámek Hrubý Rohozec. Svědek příběhů Českého ráje- 15. 9., 19. 9., 21. 9. 2016
Sajbt,J.: Umění přelomu středověku a raného novověku v Čechách- 20. 10.2016
Sajbt,J.: Soumrak hradů. Konec hradní éry na přelomu středověku a raného novověku- 8. 11.2016
Kulíšková, A.: Zápisky sedláka Josefa Dlaska, Dům Na Sboře, 23. 2. 2016
Kulíšková, A.: Sedlák Dlask a jeho svět. Valná hromada Pekařovy společnosti. Muzeum Českého ráje, 12.
Sbírka numizmatických nálezů turnovského 3. 2016
Kulíšková, A.: Sedlák Dlask a jeho svět. Městská knihovna v Jablonci nad Nisou, 15. 3. 2016
Kulíšková, A.: Sedlák Dlask a jeho svět. Spolek rodáků a přátel Turnova - pražská pobočka, 26. 4. 2016
Kulíšková, A.: Dlaskův statek a sedlák Josef Dlask. Domovy pro seniory v Turnově, duben, květen 2016
Kulíšková, A.: Tajemství největšího obrazu. Dějepisný seminář ZŠ Žižkova, 26. 5. 2016
Kulíšková, A.: Píseň strašlivá- komentovaná prohlídka s přednáškou, Kamenářský dům 18., 25. 10. 2016
Kulíšková, A.: Píseň strašlivá- komentovaná prohlídka pro Výtvarný Salon, 2x, důraz na knihařské řemeslo
Marek, D: Den Architektury - Historie čp. 70, 1. 10. 2016
Marek, D: muzea Kamenářský dům, , 22. 11. 2016
Petrušková, J.: Komentovaná prohlídka výstavy Už 130 let: pro Spolek přátel muzea- 16. 6. 2016
oddělení mineralogie, Mgr. J. Bubal
Geology of the Bohemian Massif and Mining potential in Czech Republic (Konference na univerzitě
v Marakéši, Maroko) 19.3. 2016
Maroko (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) 10.6. 2016
Fyzikální a optické vlastnosti minerálů (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) 21.6. 2016
Vzhled a krása minerálů (Den s mineralogem) 12.7. 2016
Geologie Českého ráje (Den s mineralogem) 23.8. 2016
Skupina granátů a jejich použití v klenotnictví (Přednáškové úterky) 1.11. 2016
Křemen a jeho variety (přednáškové úterky) 29.11. 2016
3 tematické exkurze k mineralogii a geologii Českého ráje (všechny zahraniční skupiny: Mezinárodní
šperkařské symposium, skupina německých mineralogů, japonský mineralog), 1 exkurze do Krušných hor
1 zábavně-naučný program pro děti a dospělé Den s mineralogem (4 dny v červenci, 5 dní v srpnu)
Přednášky externích pracovníků
25. 4.
Nemoci našich předků, význam jejich studia i pro nás samotné- přednáška PhDr. Vítězslava Kuželky,
antropologa Národního muzea v Praze, s ukázkami kosterních nálezů z depozitářů Národního muzea
8.9.
Beseda s folkloristou PhDr. Petrem Janečkem, Ph.D.
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28. 6.
Ostia brána do antického Říma- město a přístav od antiky po současnost- přednáška Pavla Hlinovského s
ukázkami map a fotek
30.11.
Beseda o legendárním horolezci JOSKOVI SMÍTKOVI
Vzpomínají přímí pamětníci Josky Smítky Drahomír Machaň a Jiří Čihulka, historickými fotografiemi
doprovodí Vladimír „Chroust“ Procházka jr.
Koncerty a divadelní představení
19.5.
Luděk Vele- koncertní vystoupení sólisty Opery Národního divadla v Praze v rámci oslav 130. výročí
založení muzea
10.9.
CAMERATA HELVETICA koncert orchestru ze švýcarského kantonu St. Gallen
Loutkářské neděle na Dlaskově statku (červenec- srpen 2016)
3.7.
KAŠPÁREK A PRINCEZNA
BOĎI Jaroměř
10. 7.
TŘI PRASÁTKA A VLK
LS Na Židli Turnov
17. 7.
ŽABÍ PRINC
LS Maminy Jaroměř
24. 7.
ČERVENÁ KARKULKA
LS Na Židli Turnov
31. 7
OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
LS Spojáček Liberec
7. 8.
POHÁDKY O PEJSKOVI A KOČIČCE
LS Na Židli Turnov
14. 8.
PLECHOVÉ POHÁDKY
LS Kordula Liberec
21. 8.
Najdi kličku, Ciferníčku aneb HODINÁŘSKÁ POHÁDKA
Divadýlko Matýsek Rynoltice
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28. 8.
O SLEPIČCE KROPENATÉ
LS Na Židli Turnov
Akce ve spolupráci
3. 3.
Ještědská pobočka České archivní společnosti - valná hromada
Valná hromada Sploku přátel MČR Turnov, z.s.
12. 3.
Valná hromada Pekařovy společnosti z.s., Kamenářský dům
16.6.
Valná hromada Spolku přátel muzea

2.2.6 Edukativní programy a dílny
Počet doprovodných programů pro školy:
Počet návštěvníků:

171
7 883

Programy v objektu Kamenářského domu jsou určeny zejména pro žáky a studenty škol, část programů
byla určena po veřejnost. Dílny probíhaly v týdnu, vybrané programy o víkendech. Některé programy byly
propojeny s probíhajícími výstavami a akcemi na Dlaskově statku v Dolánkách.
Příprava a realizace programů: Mgr. Jana Válková Střílková (do června 2016); MgA. et Mgr. Veronika
Gocová (od července 2016), MgA. Marie Pešková a externí lektoři. Program byl podpořen granty MKČR a
MěÚ Turnov.
30.1. Masopust na Dlaskově statku
Doprovodný program k masopustu na Dlaskově statku. Samostatná dílna s nízkou náročností- zdobení,
masopustních špičatých čepic z papíru, krepovými proužky apod. Druhá část dílny- lektorky malují
masopustní a zvířecí masky přímo dětem na obličej.
Cílová skupina: široká veřejnost- rodiče s malými dětmi
Celkový počet účastníků: 150
11. 2.- 5. 5. Výtvarný salon VII. (každý čtvrtek)
Muzejní kroužek na téma: Tajemství šperku
Komentovaná prohlídka Klenotnice (PhDr. Miroslav Cogan); kolorovaná kresba; návrh a tvorba šperkureminiscence renesančního či barokního šperku; řezání lupénkovou pilou; tepání nádoby; smaltování
(Marta Švajdová); tepaná krajka; recyklace- šperk z odpadového plastového materiálu (Nicole Taubinger);
šperk z kosti (Jana Válková Střílková)
Cílová skupina: děti, senioři, dospělí
Celkový počet účastníků: 24
2. 3.- 23. 3. Velikonoční dílny- kaleidoskop
Dílna pro školy, výroba papírového kaleidoskopu- tradiční optické hračky s použitím velikonoční technikyvoskového zdobení. Zaměření na barevnou symboliku, ornamenty a tradice.
Cílová skupina: školy, ZŠ 1.- 6. třída
Celkový počet účastníků: 710
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26. 3. Velikonoční dílna na Dlaskově statku
Výroba hmyzího domečku z papírové trubky a rákosu. Dílna s nízkou náročností, určená i pro nejmenší.
Cílová skupina: široká veřejnost- rodiče s dětmi
Celkový počet účastníků: 280
22. 4.- 29. 4. Animace k výstavě „Ladislav a Valerián Karouškové- výběr z tvorby“
Doprovodný zážitkový edukační program k výstavě „Ladislav a Valerián Karouškové- výběr z tvorby“
Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ
Celkový počet účastníků: 20
10. 5. Výroba bylinkového mýdla- „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba vlastního vonného bylinkového mýdla a jeho obalu.
Cílová skupina: školy- ZŠ 1. tř.
Celkový počet účastníků: 28
17. 5.- 27. 5. Mezinárodní šperkařské sympozium
24. Mezinárodní šperkařské sympozium, poprvé v Kamenářském domě. Pozvaní šperkaři: Marcela
Steffanová, Martin Jošt Pouzar, Veronika Gocová, Petra Zimmermann, Helen Britton, David Bielander ,
Edu Tarín, Jorge Manilla, Violeta Adoimatyté a Philip Sajet.
Cílová skupina: pozvaní umělci, šperkaři
Celkový počet účastníků: 11
19. 5. Muzejní noc- animace Muzejníci
Cílová skupina: široká veřejnost - rodiče s dětmi
Celkový počet účastníků: 18
9. 6. Balíček Cesta kamene a výroba kaleidoskopu- „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu- výroba tradiční optické hračky.
Cílová skupina: školy- ZŠ 4. tř.
Celkový počet účastníků: 37
22. 6. Kaleidoskop a olivínový šperk- „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu- výroba šperku s drahým kamenem z Kozákova a výroba tradiční optické hračky.
Cílová skupina: školy- gymnázium kvarta
Celkový počet účastníků: 14
23. 6. Výroba bylinkového mýdla- „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba vlastního vonného bylinkového mýdla a jeho obalu.
Cílová skupina: školy- ZŠ 6. třída
Celkový počet účastníků: 18
2. 7. Řezání a broušení drahých kamenů
Řezání, broušení a leštění kamenů pod vedením Tomáše Štefánka. (Kamenářské řemeslné soboty).
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 20
5. 7. Den s mineralogem (Zábavně-naučný program pro děti i dospělé)
Dílna pro děti - odlévání a barvení zkamenělin ze sádry. Objevování pokladu- hledání drahých kamenů
(rýžování českých granátů pomocí rýžovacích pánví, rýžování olivínu, pyritu, galenitu ze štěrkové drti).
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 115
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8. 7. Balíček Cesta kamene a výroba Kaleidoskopu- „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu- výroba tradiční optické hračky.
Cílová skupina: školy- ZŠ 1. - 5. třída
Celkový počet účastníků: 15
9. 7. Sklářská dílna- skleněná kompozice
Řemeslná dílna pod vedením sklářky a výtvarnice Marcely Ouhrabkové. (Kamenářské řemeslné soboty).
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 27
12. 7. Den s mineralogem (Zábavně-naučný program pro děti i dospělé)
Dílna pro děti- odlévání a barvení zkamenělin ze sádry. Objevování pokladu - hledání drahých kamenů
(rýžování českých granátů, olivínů, pyritů a galenitu ze štěrkové drti). Archeologické objevy- najděte
kostru dinosaura. Archeologické objevy- najděte kostru dinosaura.
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 103
16. 7. Olivínový šperk- šperkařská dílna
Výroba šperku se vsazeným olivínem pod vedením šperkařky a výtvarnice Veroniky Gocové.
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 46
19. 7. Den s mineralogem (Zábavně-naučný program pro děti i dospělé)
Dílna pro děti - odlévání a barvení zkamenělin ze sádry. Objevování pokladu- hledání drahých kamenů
(rýžování českých granátů, olivínů, pyritů a galenitu ze štěrkové drti).
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 130
23. 7. Smaltovaný šperk- šperkařská dílna
Výroba smaltovaného šperku pod vedením šperkařky Marty Švajdové. (Kamenářské řemeslné soboty).
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 27
26. 7. Den s mineralogem (Zábavně-naučný program pro děti i dospělé)
Dílna pro děti- odlévání a barvení zkamenělin ze sádry. Objevování pokladu- hledání drahých kamenů
(rýžování českých granátů pomocí rýžovacích pánví, rýžování olivínu, pyritu, galenitu ze štěrkové drti)..
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 101
30. 7. Kovářská dílna
Řemeslná dílna pod vedením uměleckého kováře Jaroslava Válka. (Kamenářské řemeslné soboty).
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 25
3. 8. Den s mineralogem (Zábavně-naučný program pro děti i dospělé)
Dílna pro děti- odlévání a barvení zkamenělin ze sádry. Objevování pokladu- hledání drahých kamenů
(rýžování českých granátů pomocí rýžovacích pánví, rýžování olivínu, pyritu, galenitu ze štěrkové drti).
Archeologické objevy- najděte kostru dinosaura.
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 158
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6. 8. Sklářská dílna- výroba Skleněné květiny
Výroba skleněné květiny pod vedením výtvarnice a sklářky Kamily Parsi Žďárské. (Kamenářské dny řemeslné soboty).
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 43
10. 8. Den s mineralogem (Zábavně-naučný program pro děti i dospělé)
Dílna pro děti- odlévání a barvení zkamenělin ze sádry.
Objevování pokladu- hledání drahých kamenů (rýžování českých granátů pomocí rýžovacích pánví,
rýžování olivínu, pyritu, galenitu ze štěrkové drti). Archeologické objevy- najděte kostru dinosaura.
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 121
10. 8. Výroba bylinkového mýdla- „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba vlastního vonného bylinkového mýdla a jeho obalu.
Cílová skupina: školy- ZŠ 1.- 4. třída
Celkový počet účastníků: 23
13. 8. Plstěný kámen- výtvarně-řemeslná dílna
Výtvarně-řemeslná dílna s výtvarnicí a šperkařkou Janou Válkovou Střílkovou. (Kamenářské dnyřemeslné soboty).
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 23
17. 8. Den s mineralogem (Zábavně-naučný program pro děti i dospělé)
Dílna pro děti- odlévání a barvení zkamenělin ze sádry.
Objevování pokladu- hledání drahých kamenů (rýžování českých granátů pomocí rýžovacích pánví,
rýžování olivínu, pyritu, galenitu ze štěrkové drti). Archeologické objevy- najděte kostru dinosaura.
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 135
20. 8. Řezání a broušení drahých kamenů
Řezání, broušení a leštění kamenů pod vedením Tomáše Štefánka. (Kamenářské řemeslné soboty).
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 50
24. 8. Den s mineralogem (Zábavně-naučný program pro děti i dospělé)
Dílna pro děti- odlévání a barvení zkamenělin ze sádry. Objevování pokladu- hledání drahých kamenů
(rýžování českých granátů pomocí rýžovacích pánví, rýžování olivínu, pyritu, galenitu ze štěrkové drti).
Archeologické objevy- najděte kostru dinosaura.
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 101
27. 8. Řemeslně-výtvarná dílna
Výroba montované ozdoby pod vedením výtvarnice Marie Peškové. (Kamenářské řemeslné soboty).
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 10
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31. 8. Den s mineralogem (Zábavně-naučný program pro děti i dospělé)
Dílna pro děti- odlévání a barvení zkamenělin ze sádry.
Objevování pokladu- hledání drahých kamenů (rýžování českých granátů pomocí rýžovacích pánví,
rýžování olivínu, pyritu, galenitu ze štěrkové drti). Archeologické objevy- najděte kostru dinosaura.
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 56
11. 9.- 8. 12. Výtvarný salon VIII. (každý čtvrtek)
Muzejní kroužek na téma: Kouzlo řemesla
Komentovaná prohlídka výstavy Kramářských písní s kurátorkou MČR Mgr. Alžbětou Kulíškovou, výroba
ručního papíru, mramorovaného papíru, knižní vazba, dřevěný šperk (Miroslava Řezníková), šitý rokajlový
oděvní doplněk (Martina Strouhalová), pískovaní a malování na sklo (Marta Havlíčková), dřevěná hračka
(manželé Bukáčkovi).
Cílová skupina: děti, senioři, dospělí
Celkový počet účastníků: 24
22. 9. Den mobility- den bez aut
Mineralogický program pro žáky- pexeso poznávání kamenů; zkoušky poznávaní vybraných minerálů podle
jejich vlastností, účast mineraloga Mgr. Jana Bubala
Cílová skupina: školy- ZŠ
Celkový počet účastníků: 120
24. 9. Svatováclavské posvícení na Dlaskově statku
Tvůrčí dílna- výroba reliéfního dekoračního dožínkového věnce, technikou lepené koláže z přírodních
materiálů, které souvisí se sklizní, se slavností ukončení žní- dožínkami.
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 180
4. 10. Balíček Cesta kamene a olivínový šperk- „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu- výroba šperku se vsazeným olivínem (drahý kámen z Kozákova)
Cílová skupina: školy- ZŠ 9. tř.
Celkový počet účastníků: 22
17. 10.- 31. 10. Dílna dožínkový věnec
Tvůrčí dílna- výroba reliéfního dekoračního dožínkového věnce, technikou lepené koláže z přírodních
materiálů, které souvisí se sklizní, se slavností ukončení žní- tedy dožínkami.
Cílová skupina: školy- ZŠ 1.- 4. třída
Celkový počet účastníků: 320
21. 10.- 16. 11. Animace 130 let- pracovní listy
Doprovodný zážitkový edukační program k výstavě Už 130 let s využitím pracovních listů.
Cílová skupina: školy- ZŠ
Celkový počet účastníků: 201
27. 10. Balíček Cesta kamene a olivínový šperk- „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu- výroba šperku se vsazeným olivínem (drahý kámen z Kozákova)
Cílová skupina: příměstský tábor
Celkový počet účastníků: 15
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3. 11. Balíček Cesta kamene a olivínový šperk- „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu- výroba šperku se vsazeným olivínem (drahý kámen z Kozákova)
Cílová skupina: školy- ZŠ 9. tř.
Celkový počet účastníků: 43
15. 11. Balíček Cesta kamene a olivínový šperk- „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu- výroba šperku se vsazeným olivínem (drahý kámen z Kozákova)
Cílová skupina: školy- ZŠ 8 tř.
Celkový počet účastníků: 34
28. 11.- 6. 12. a 12. 12.- 21. 12. Vánoční dílna- perličková ozdoba
Vánoční dílna pro školy- výroba tradičních vánočních ozdob ze skleněných perliček, jejichž tradice sahá až
do počátku 20. století.
Cílová skupina: školy- ZŠ
Celkový počet účastníků: 692
7. 12.- 9. 12. Vánoční dílna- malování dřevěné panenky a anděla
Řemeslná dílna Zdeňka Bukáčka, Nositele tradice lidových řemesel- ocenění Ministerstva kultury ČR.
Malování dřevěné panenky nebo anděla.
Cílová skupina: školy- ZŠ
Celkový počet účastníků: 146
9. 12. Vánoční dílna- malování dřevěné panenky a anděla
Řemeslná dílna Zdeňka Bukáčka, Nositele tradice lidových řemesel- ocenění Ministerstva kultury ČR.
Malování dřevěné panenky nebo anděla.
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 27
10. 12. Vánoční dílna- perličková ozdoba
Vánoční dílna pro veřejnost- výroba tradičních vánočních ozdob ze skleněných perliček, jejichž tradice
sahá až do počátku 20. století.
Cílová skupina: široká veřejnost
Celkový počet účastníků: 204

2.2.7. Návštěvnost muzea
Počet návštěvníků celkem:
z toho: návštěvníci stálých expozic a výstav:
návštěvníci Dlaskova statku:
návštěvníci edukačních programů pro školy a veřejnost:
badatelé:

62 181 osob
36 640 osob
17 574 osob
7 883 osob
84 osob

Návštěvnost Muzea Českého ráje a objektů pod něj spadajících (Dlaskův statek, Kamenářský dům) byla v
roce 2016 vyšší oproti roku 2015 o cca 10 tisíc osob. Částečně poklesla návštěvnost stálých expozic,
oproti tomu se navýšila návštěvnost edukativních programů. Návštěvnost posílily akce pořádané muzeem
a akce pořádané muzeem ve spolupráci se Spolkem přátel MČR Turnov.
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Badatelna
počet badatelů v badatelně:
84
telefonicky či emailem bylo vyřešeno:
180 dotazů
V roce 2016 byla badatelna vybavena novým nábytkem, došlo ke stěhování a novému vybavení
badatelské příruční knihovny. Studovaná témata: především regionální historie a osobnosti regionu.
Většími tématy byla tato: pivovarnictví na Turnovsku (Svobodův pivovar), venkovské zahrady Českého
ráje, Scheybalova sbírka- opakovaně (Národní kulturní komise, Jablonec nad Nisou), Jan Skála,
Soběslavice, silniční mosty Svijany-Podolí, Památková péče v Československu, Šetřilovsko, Turnovské
podniky před rokem 1945, Historie kostela na Všeni, Ochotnické divadlo, Pantheon na Malé Skále,
Historie Turnova (opakovaně), Geologie vulkánu Trosky, Geologie a mineralogie vulkánu Kozákov,
Geologie Českého ráje - 2x, Křemenné hmoty z Českého ráje a jejich užití jako ozdobného a dekoračního
kamene, Jaspisy z oblasti Českého ráje (návštěva mineralogů z Rakouska), Český granát (návštěva
mineraloga z Japonska), Užití pískovců z oblasti Českého ráje, Geologie a mineralogie lokalit v okolí
Kozlova, Cidliny a Lomnice nad Popelkou, Třetihorní vulkanismus v oblasti Českého ráje, Lidové stavby
Pojizeří, Archeologické nálezy ze skalního masivu Čertova ruka (magisterská práce- FFUK Praha- 2x)
Nálezy z mladší doby kamenné z Nudvojovic u Turnova (magisterská práce- UHK Hradec Králové- 5x),
Středověká panská sídla v pískovcové skalní oblasti Českého ráje (bakalářská práce- UHK Hradec Králové
- 3x), fotoarchiv lidového stavitelství. Nejčastěji využívaným fondem pro studium badatelů zůstávají
Pojizerské listy, knihy ze sbírky regionální literatury, fotoarchiv lidového stavitelství a regionální archivní
fondy. Výrazně se zvyšuje i počet badatelů obsloužených stejným způsobem elektronicky, přes internet,
aniž by kvůli tomu museli přicházet do badatelny.

2.3. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
2.3.1. Výzkumná činnost archeologického oddělení
Archeologie
Celkový počet výzkumů:
365 záchranných a předstihových archeologických výzkumů
304 vyjádření k stavebním a jiným činnostem
Dlouhodobé projekty
- MČR v Turnově je od roku 1996 spoluřešitelem projektu „Státní archeologický seznam ČR“, vedeným
NPÚ v Praze. Dokonce měsíce února 2016 byla připravena aktualizace archeologických dat z celého
území okresu Semily. Pro další práci byly předány mapové podklady v digitální podobě v prostředí
ArcView 3.1.
- MČR v Turnově předalo do konce prosince 2016 Archeologickému ústavu AV ČR Praha v.v.i.
vyplněnou databázi Archiv 3. 1. z území, kde v roce 2016 provádělo výkon archeologické památkové
péče.
- v souladu s Dohodou o provádění archeologických výzkumů, uzavřenou mezi AV ČR a MČR podávalo
v průběhu roku 2016 prostřednictvím Internetové databáze IDAV hlášení o zahájení, průběhu
a ukončení záchranných archeologických výzkumů.
Realizované výzkumné úkoly - dokončené:
- zajištěno 365 záchranných a předstihových archeologických výzkumů v souvislosti s výkonem
archeologické památkové péče v okresu Semily a přilehlém území
- vypracováno 304 vyjádření k stavebním a jiným činnostem, při kterých by mohlo dojít k narušení
historických terénů
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-

v rámci výkonu archeologické památkové péče bylo v roce 2016 registrováno 29 lokalit, na kterých
došlo k narušení historických terénů:
BĚLÁ U TURNOVA - jeskyně Postojna - Klokočské skály, parc. č. 492 záchranný výzkum vstupního
koridoru (datace: mezolit,- sídelní horizont; mladší doba bronzová intruze do starších horizontů);
BUKOVINA U TURNOVA- „IP-12-4006508 SM, Turnov, Loužek č.p. 255, p. Nágl- kNN“ - DEHES spol.
s.r.o., Turnov; (datace: raný novověk, komunikační vrstva); DOLNÍ ROKYTNICE - parc.č. 2919/1, 2932;
„SM, Vilémov, Hranice- kabelové vedení NN“; IE-12-4003650 - Rydval- elektro s.r.o., Lomnice nad
Popelkou (datace: vrcholný novověk- zánikový horizont stavby); DOLNÍ ROKYTNICE - parc. č. 2009, st.
p. 1; „Odvlhčení obvodového zdiva kostela sv. Michaelaarchanděla v Rokytnici n. J.“ - Římskokatolická
farnost Rokytnice n. J. (datace: vrcholný středověk až vrcholný novověk- relikt starší kostelní stavby
/předchůdce stávajícího objektu/, předzáklad kostela, ossarium); DOLNÍ SYTOVÁ - parc. č. 1230, čp.
126, 123, 161 sdružený kanalizační přepad - Míl Vladimír + 2 stavebníci, Dolní Sytová (datace: raný
novověk, komunikační vrstva); HRABAČOV, okr. Semily- „Jilemnice, Hrabačov- - č.p. 847, SAPE REALkNN“ IV-12-4012631; parc. č. 574/2, 578/1 Mechanizované zemní práce, František Matoušek, Vysoké
nad Jizerou (datace: raný novověk, sídelní aktivita); HRUBÁ SKÁLA - „SM, Hrubá Skála, - p.č. 148/1,
Hlubůček- kNN“; IV-12-4012681 Rydval- elektro s.r.o., Lomnice nad Popelkou (datace: zemědělský
pravěk - středověk, kůlová jamka- sídlištní aktivita); CHLUM POD TÁBOREM -„SM, Chlum č.p.1výměna přípojky NN“; IE-12-4004319 ELIPROM spol.s.r.o.; Jablonec nad Nisou (datace: vrcholný
novověk, destrukce tarasní zdi u plastiky Nejsvětější Trojice); JILEMNICE - :p.p.č. 57/3, 57/2, 57/1 areál zámku Jilemnice „Obnova pivovarského domu a přilehlých ploch na p.p.č 57/1 a terénní úpravy na
p.p.č. 57/2 a 57/3“ - Město Jilemnice (datace: raný novověk- tarasní zeď, trativod; vrcholný novověkterénní úpravy); JILEMNICE - st.p. 59, tzv. zahradní domek, areál zámku Jilemnice „Archeologický
výzkum zahradního domu na st. p. 59 v areálu jilemnického zámku“- projekt podpořený Libereckým
krajem (datace: vrcholný středověk- předlokační horizont- nález kostela sv. Alžběty, kostrové pohřby,
sídelní horizont; raný novověk: mladší přístavby a přestavby objektu, terénní úpravy, trativod; vrcholný
novověk- zánik stavby při požáru, kostelní ossarium, terénní úpravy); JISTEBSKO (okr. Jablonec nad
Nisou) - těžební pole Jistebsko III, parc.č. 200 zjišťovací sonda před zahájením těžby (datace: neolittěžební jáma 3); KARLOVICE - Abri pod Pradědem, parc. 1441 dokončení ZAV z let 1995 a 1995Muzeum Českého ráje v Turnově (datace- mezolit, mladší neolit, pozdní doba bronzová- sídelní horizonty);
KARLOVICE (okr. Semily) - „Čertova ruka“, p.p.č. 1441 „Záchranný detektorový průzkum a konzervace
kovových artefaktů ze skalního bradla Čertova ruka“ (95 položek pravěkých a středověkých kovových
artefaktů). KUNDRATICE - intravilán „Doplnění vodovodní sítě, II. etapa“ - Obec Košťálov (datacestředověk- novověk; kulturní/komunikační vrstvy); MAŠOV U TURNOVA - „Technologické a skladovací
centrum na poz. p. č. 947/5 a 947/6 v katastrálním území Mašov u Turnova“ (neolit- výrobní objekt,
sídlištní aktivita; pozdní doba bronzová- starší doba železná - sídlištní aktivita; doba laténská - sídlištní
aktivita; doba římská - sídlištní aktivita; vrcholný středověk- raný novověk- vesnice); MODŘIŠICE Modřišice-p.č. 645/13, SINCON-kNN+TS IV-12-4013637 - Rydval- elektro s.r.o., Lomnice nad Popelkou
(datace: pravěk- sídlištní aktivit- kulturní vrstva); OHRAZENICE U TURNOVA (okr. Semily) - parc.
č.
133/7 stavba RD a garáže - Tomáš Troller, Smetanova 620, Bakov nad Jizerou 294 01 (datace- mladší
neolit, kulturní vrstva); RAKOUSY-„SM, Rakousy- č. p. 31, Charvát- vrch NN“ KOLLERT ELEKTRO s.r.o.,
Liberec (datace: vrcholný novověk- planýrovací horizont po požáru); ROVENSKO POD TROSKAMI „Rovensko pod Troskami- výstavba splaškové kanalizace, centrální ČOV a řešení rekonstrukce
souběžných vodovodních řadů“ Vodohospodářské sdružení, Turnov (datace: raný středověk; vrstva,
radiokarbonové datum (989- 1135 AD); sídlištní aktivita; vrcholný středověk - požárový horizont,
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kulturní vrstvy, haťová komunikace; akt. sídlištní-komunikace; areál město; raný novověk; požárový
horizont, těžba železivců, železářská metalurgie, vápenictví; sídlištní aktivita-těžba-výrobní-komunikace;
areál město; vrcholný novověk - recent komunikační vrstvy, požárový horizont (r.1842); sídlištní aktivitakomunikace; areál město); SEKERKOVY LOUČKY - „SM, Mírová p. Koz., Červený Vršek- obnova vNN“;
IE-12-4003666 - KOLLERT ELEKTRO s.r.o., Liberec (bez datace; kulturní vrstva/přirozený sedimentační
proces; aktivita sídlištní); TATOBITY - parc. č.455/1, 449/38 oprava vodovodu - Severočeské vodovody
a kanalizace, Turnov (datace neurčena- sídlištní aktivita- kulturní vrstva); TURNOV -„Reko MS Turnov Sobotecká + 1“ - RWE GasNet, s.r.o. Brno (datace: mladší- pozdní doba bronzová- sídlištní aktivitasídlištní objekt; novověk - zpevněný povrch komunikace pískovcovými štukami); TURNOV - parc.č.
3156/4 stavba RD - Dlugoš Ivo, Turnov (datace: zemědělský pravěk- mazanice v sesuvu, sídlištní
aktivita); VÍCHOVÁ NAD JIZEROU - parc. č. 54 stavba RD - Radek Martišek, Praha 8 (bez datace - relikt
kulturní vrstvy?); VÍTKOVICE V KRKONOŠÍCH - „SM, Vítkovice- p.č. 1504, Pekař- kabel NN“; IV-124013283 - Rydval- elektro s.r.o., Lomnice nad Popelkou (datace: vrcholný novověk - relikt tarasní zídky,
zánik 18.-19.stol.; akt. sídlištní-komunikace); VŠEŇ - „Realizace účelové komunikace v k. ú. Všeň; p. č.
2535, 2358 a 2523“ Státní pozemkový úřad Semily (datace dobar bronzová- doba halštatská (8. - 5.
stol.); sídlištní aktivita; stěhování národů - sídlištní aktivita; raný středověk - sídlištní aktivita; vrcholný
středověk - sídlištní aktivita; raný novověk - brod přes vodní kanál, komunikace); VYSOKÉ NAD JIZEROU
- „IE-12-2003496 Vysoké nad Jizerou, centrum-kabelové vedení NN“ - Rydval- elektro s.r.o., Lomnice
nad Popelkou (datace. Novověk (17. - 19. stol.); komunikační vrstvy, zánikový horizont před kostelem sv.
Kateřiny); ZÁHOŘÍ U SEMIL - ,,IE-12-4003680 Záhoří, Proseč- obnova vNN“ ELIPROM spol. s r.o.,
Liberec (datace: raný novověk- komunikační vrstva).
Projekty:
Projekt: „Archeologický výzkum zahradního domu na st. p. 59 v areálu jilemnického zámku“ podpořený
dotací Libereckého kraje
Výzkumné úkoly - rozpracované:
- plošná archeologická památková péče (výzkumy formou dohledu, předstihové a a záchranné výzkumy
na sledovaném území)
- spolupráce s paleobotanikem RNDr. J. Novákem Ph.D. ( LAPE při JČU v Českých Budějovicích) na
přípravě biomateriálu z výzkumu pravěkých a středověkých nálezových situací k environmentálním
analýzám
- „Reidentifikace skalních lokalit v oblasti Českého ráje“- spolupráce na terénním výzkumu a prospekci
projektu, který provádí Univerzita v Hradci Králové a ZČU v Plzni (PhDr. et Mgr. Petr Šída Ph.D.)
- spolupráce s laboratoří pro radiokarbonové datování Univerzity v Poznani (Rovensko pod Troskami,
Bělé u Turnova - Postojně)
- spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně- geofyzikální měření pozůstatků kostela sv. Alžběty
v Jilemnici
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2.3.2. Vědeckovýzkumné úkoly odborných oddělení mimo archeologii:

25 úkolů

Úkoly pověřeného pracoviště pro dokumentaci Tradiční lidové kultury Libereckého kraje
(PhDr. V. Jakouběová, Mgr. L. Tuláčková)
Dlouhodobé projekty probíhající
- Zpracování nominace Ruční výroby vánočních ozdob ze skleněných perliček na Reprezentativní
seznam nematerielního kulturního dědictví UNESCO- zpracování nominačního dokumentu, natočení
filmu, fotodokumentace, prezentační výstava (kolektiv Mgr. lenka Laurynová, Mgr. Lenka Tuláčková,
Mgr. Michal Beneš, PhDr. Vladimíra Jakouběová)
- Zpracování sbírky J. V. Scheybala (Mgr. Kulíšková, Mgr. Jakubičková) grant MKČR
V roce 2016 pokračoval projekt Zpracování národopisné sbírky J. V. Scheybala svou šestou pátou
částí. Cílem celého projektu je zpracování a evidence akvizice Scheybalova osobního a sbírkového
fondu archivní povahy, který byl do muzea převeden v roce 2010.
- Výzkum tradiční lidové stravy v návaznosti na lidové obyčeje v regionu severovýchodních Čech
- Tradiční lidová řemeslná výroba v regionu severovýchodních Čech
- Lidové obyčeje obřadního roku- výstup výstava Slunovrat, Saturnálie, Chanuka, Vánoce (V. Jakouběová)
Realizované výzkumné úkoly - dokončené
- Historie národní kulturní památky Dlaskův statek v Dolánkách - výstup publikace 300 let Dlaskova
statku (Mgr. David Marek, PhDr. Vladimíra Jakouběová) grant MKČR
- Zpracování nominace na seznam Mistr rukodělné výroby Libereckého kraje- Jaroslav Brož- Výroba
březových metel (Mgr. Lenka Tuláčková)
- Zpracování nominace na seznam Mistr rukodělné výroby Libereckého kraje- Josef Břečka- tesařství,
truhlářství (Mgr. Lenka Tuláčková)
Oddělení mineralogie- Mgr. Jan Bubal
Dlouhodobé projekty
- Terénní dokumentace drobných kamenických památek a pískovcových lomů v Pojizeří v rámci
projektu vedoucímu ke zjištění provenience pískovců na jemné kamenářské práce
- Dokumentace a mineralogický výzkum v činných lomech, oblast Českého ráje a Podkrkonoší: Proseč,
Bezděčín, Doubravice, Studenec, Košťálov, Kozákov
- Výzkum lokality Běloves u Náchoda (zajímavá Cu mineralizace; na historických vzorkách objeveny
nové minerály pro území ČR)
- Výzkum historických mineralogických lokalit a ložisek v oblasti Českého ráje a v Libereckém kraji
(Jesenný, Škodějov ad.).
Výzkumné úkoly - rozpracované
- Expedice do Maroka za účelem rozšíření mineralogických sbírek; odebrán materiál k výzkumu
(rozpracováno)
Projekty
- Provedení průzkumu zdrojů kamenické suroviny s cílem ztotožnit některé kříže a plastiky s "konkrétní
lokalitou", odkud pochází jejich materiál, zejména z nasbíraných vzorků pořídit mikrovýbrusy,
dohledat k nim na základě srovnání lokality provenience ve spolupráci s nadací PRECIOSA a UK
Praha (Prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.)
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Oddělení historie umění- PhDr. Miroslav Cogan
Dlouhodobé projekty probíhající
- Drobné kamenické památky v Pojizeří, doplnění terénního výzkumu výzkum okrajové části zkoumané
oblasti, konkrétně Českodubska, Tanvaldsko a pořízení kvalitní fotodokumentace pro publikační
výstup - pokračování archivního průzkumu: SOkA Jičín (rozpracováno), SOkA Jablonec n. Nisou,
SOkA Liberec, diecézní archiv v Litoměřicích grant MKČR
- Pokračování archivní výzkumu k historii obrazu Nechte maličkých přijíti ke mně (jako autor zjištěn
Erasmus Quellinus II) po prodeji z Nostické sbírky na českém území ve 2. polovině 18. a v 19. století.
- Makarská 57, výzkum a publikace tvorby členů významné výtvarné skupiny formou výstavy a
katalogu (k 60. výročí vzniku skupiny)
Realizované výzkumné úkoly - dokončené
- Drobné kamenické památky v Pojizeří, doplnění terénního výzkumu o okrajové části zkoumané oblasti
Pojizeří: dokončeno záp. část Jičínska - archivní průzkum, probádané fondy: SOA Zámrsk digitalizované matriky, SOA Litoměřice - digitalizované matriky, SOkA Semily, SOkA v Hradci Králové
(fond biskupské konzistoře)
- Zrekonstruována nejstarší část historie obrazu Nechte maličkých přijíti ke mně, domnělého autora
G. de Lairesse (jako skutečný autor zjištěn Erasmus Quellinus II) na českém území do r. 1734, kdy byl
prodán z Nostické obrazárny, korespondence se zahraničními institucemi, v jejích sbírkách je
Erasmus Quellinus zastoupen, studium a dokumentace předlohy turnovského obrazu v Královském
muzeu umění v Bruselu.
Oddělení historických sbírek- Mgr. A.Kulíšková, Mgr. David Marek, Mgr. K.Jakubičková
- Horolezci a horolezectví v Českém ráji V. fáze - podání žádosti. D. Marek, A. Kulíšková
- Josef Václav Scheybal- sbírkový fond- místopis, osobnosti. Spolupráce s jabloneckým Domem Josefa
a Jany Scheybalových. A. Kulíšková, brigádnice Kateřina Jakubičková
- 300 let Dlaskova statku. Publikace D. Marek. Výstup brožura.
- 500 let od přestavby Hrubého Rohozce. Výstup výstava, příprava J. Sajbt.
- Kramářské tisky- sbírka Josefa Scheybala. Příprava výstavy, evidence, digitalizace.
- Gustav Šťastný, výrobce kompozičního skla, Turnov- zpracována studie, D. Marek, R. Hanus.
Zpracováno v rámci dotace Nadace Preciosa.
Konzultace bakalářských a diplomových prací
- spolupráce s FF UK v Praze a Univerzitou v Hradci Králové- výuka legislativy v archeologické
památkové péči, užité muzeologie, managementu archeologického výzkumu a terénní teorie a praxe,
- člen hodnotící komise SOČ v oboru historie a archeologie v rámci celostátní přehlídky
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2.3.3. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia
Sympozia konference a semináře celkem:
Počet účastníků konferencí a sympozií:

1 akce
30 osob

24. ročník Mezinárodního šperkařského symposia
24. mezinárodního sympozia moderního šperku se ve dnech 17.- 27. května 2016 zúčastnilo deset
výtvarníků z Evropy, Austrálie i Mexika. Mezi nimi tři mladí čeští autoři, pro které měl pobyt a práce
v mezinárodním kolektivu uznávaných osobností mimořádný význam. Sympozium mělo obvyklý program
skládající se z exkurzí, výstavy, přednášek a práce ve zlatnické dílně. Ta byla poprvé zřízena v prostoru
MČR, v Kamenářském domě, jehož komorní atmosféra přispěla k srdečné atmosféře a zdárnému průběhu
sympozia i navázání přátelských vztahů mezi účastníky, kteří plánují do budoucna další spolupráci. Sbírky
šperku MČR byly obohaceny o patnáct nových přírůstků. Neméně významným přínosem sympozia
v kamenářském domě byla možnost poprvé v třicetileté historii zpřístupnit dílnu veřejnosti, která tak
mohla nahlédnout do tvůrčího procesu šperkaře.
Řešitel projektu: PhDr. Miroslav Cogan
Účast na sympoziích a konferencích
Jakouběová V.: setkání pověřených regionálních pracovišť, červen, listopad /Praha/
Jakouběová V.: Jednání Národní rady pro tradiční lidovou kulturu MKČR, červen, listopad /Praha/
Kulíšková, A.: Seminář Komise knihovníků při AMG. Hradec Králové, 13.–15. září 2016
Kulíšková, A.: Školení Souborného katalogu ČR, Městská knihovna v Praze, 28. 11. 2016

2.3. 4. Ediční a publikační činnost muzea
Vlastní edice
Čtvrtletník muzea, č. 1–5/2017. Vydalo MČR, Turnov 2016. Odpovědná redaktorka Mgr. Alžběta
Kulíšková, náklad 1 číslo /1500 kusů. ISSN: 1801–4054
Lidové stavby Libereckého kraje, Muzeum Českého ráje, Turnov, 2016, ISBN 970-80-87416, redakce
PhDr. V. Jakouběová a Mgr. L. Tuláčková
David Marek, Vladimíra Jakouběová, 300 let Dlaskova statku v Dolánkách. Muzeum Českého ráje
v Turnově, 2016. ISBN 978-80-87416-23-5
Publikační činnost odborných pracovníků- výběr
Cogan M., Neznámé Prouskovy návrhy turnovských vitrají. Vlastivědná ročenka Z Českého ráje a
Podkrkonoší, svazek 29, Semily-Jičín 2016, s. 259-264
Cogan M., Lidové kamenosochařské práce. In: Lidové stavby Libereckého kraje, Muzeum Českého ráje,
Turnov 2016, ISBN 970-80-87416-22-8, s. 134-141
Cogan M., Ladislav a Valerian Karouškové, výběr z tvorby. Tisk k výstavě pořádané v MČR Turnov ve
dnech 26. 2. do 1. 5. 2016 (s M. Kroupovou)
Cogan M., Recense Langhamer Antonín. Arch. Alois Metelák 1897-1980. Železný Brod: Město Železný
Brod, 2015, 24 stran. Langhamer Antonín a Martin Hlubuček, Jaroslav Brychta: spoluzakladatel
a tvůrce železnobrodského skla. Železný Brod: Město Železný Brod, 2014, 215 s. Vlastivědná
ročenka Z Českého ráje a Podkrkonoší, svazek 29, Semily-Jičín 2016, ISSN 1211-975X, s. 318319 Cogan M., Ladislav a Valerián Karouškovi. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., 1/2016, s. 1 a 4
Cogan M., Výstava scénické ozvěny. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 1/2016, s. 2
Cogan M., 24. Mezinárodní šperk. sympozium. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., 2/2016, s. 4
Cogan M., Ohlédnutí za šperkařským sympoziem. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., 3/2016, s. 2
Cogan M., Vzácný obraz se dočkal restaurování. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 4/2016, s. 3
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Cogan M., Výstava Ladislav a Valerian Karouškové Turnovsko, číslo 4/2016, s. 15
Jakouběová V., Střední Pojizeří a Český ráj, In: Lidové stavby Libereckého kraje, Muzeum Českého ráje,
Turnov 2016, ISBN 970-80-87416-22-8, str. 39-47
Jakouběová V., Interiér domu, In: Lidové stavby Libereckého kraje, Muzeum Českého ráje, Turnov
2016, ISBN 970-80-87416-22-8, str.100-111
Jakouběová V., Detaily staveb, In: Lidové stavby Libereckého kraje, Muzeum Českého ráje,
Turnov, 2016, ISBN 970-80-87416-22-8, str.120-127
Jakouběová V., Masopust. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 1/2016, s. 1 a 2
Jakouběová V., Co nás čeká v roce 2016? Slovo ředitelky. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 1/2016, s. 2
Jakouběová V., Lidové stavby Libereckého kraje. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 2/2016, s. 2
Jakouběová V., Dlaskův statek 1716-2016. Muzejní čtvrtletník, Speciální výroční číslo (2016), s. 1 a 2
Jakouběová V., Posvícení na Dlaskově statku. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 3/2016, s. 4
Jakouběová V., Budeme stavět horolezeckou expozici Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 4/2016, s. 1
Jakouběová V., Slunovrat, saturnálie, chanuka a Vánoce. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 4/2016, s. 2
Jakouběová V., Den Dlaskova statku. Turnovsko, číslo 4/2016, s. 19
Jakouběová V., Muzeum Českého ráje v roce 2015. Vlastivědná ročenka Z Českého ráje a Podkrkonoší,
svazek 29, Semily-Jičín 2016, ISSN 1211-975X, s. 289-292
Marek D. – Jakouběová V., 300 let Dlaskova statku v Dolánkách. Muzeum Českého ráje, Turnov 2016
Kulíšková A., Seminář Komise knihovníků při AMG. Hradec Králové, 13.–15. září 2016
Kulíšková A., Školení Souborného katalogu ČR, Městská knihovna v Praze, 28. 11. 2016
Kulíšková A., redakční práce, Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 1–4/2016 a Speciální výroční číslo
Kulíšková A., Vydali jsme Dlaskovu kroniku. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 1/2016, s. 1
Kulíšková A., Ze sbírek muzea- Zápisník Josefa Dlaska. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 1/2016, s. 7
Kulíšková A., Rozhovor s Janou Válkovou-Střílkovou. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 1/2016, s. 6
Kulíšková A., Už 130 let- slavíme výročí! Muzejní čtvrtletník, roč. XII., č. 2/2016, s. 1
Kulíšková A., Dlaskův statek slaví 300 let. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 2/2016, s. 1
Kulíšková A., Já, Josef Dlask- Návrat hospodáře a Den Dlaskova statku. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII.,
č. 2/2016, s. 5
Kulíšková A., 100 let skautingu v Turnově. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 2/2016, s. 5
Kulíšková A., Rozhovor s kolegy z provozu. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 2/2016, s. 6
Kulíšková A., Ze sbírek muzea- špalíček kramářských písní. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 3/2016, s. 7
Kulíšková A., Rozhovor s kolegy z pokladny. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 3/2016, s. 6
Kulíšková A., Budeme stavět horolezeckou expozici. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 4/2016, s. 1
Kulíšková A., Novina pravdivá o jedné výstavě pro potěchu lidu obecného v píseň složená a do tisku daná
od A. K. roku tohoto. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 4/2016, s. 3
Kulíšková A., Rozhovor s Davidem Markem. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 4/2016, s. 6
Marek D., Stalo se před sto lety v Turnově a okolí, Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 1/2016, s. 7
Marek D., Cesta kolem světa za 299+2 dny. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 2/2016, s. 3
Marek D., Stalo se před sto lety v Turnově a okolí, Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 2/2016, s. 7
Marek D., Stalo se před sto lety v Turnově a okolí, Muzejní čtvrtletník, roč. XII., č. 3/2016, s. 7
Marek D., Budeme stavět horolezeckou expozici!. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 4/2016, s. 1
Marek D., Mašov jako druhé Lidice. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 4/2016, s. 5
Marek D., Stalo se před sto lety v Turnově a okolí, Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 4/2016, s. 7
Marek D., Kapitoly historie. Školy v okolí Turnova. Škola Přepeře. Turnovsko, č. 1/2016, s. 22-23
Marek D., Kapitoly historie. Školy v okolí Turnova. Škola Ohrazenice. Turnovsko, č. 2/2016, s. 22–23
Marek D., Kapitoly historie. Školy v okolí Turnova. Škola Modřišice. Turnovsko, č. 3/2016, s. 22–23
Marek D., Kapitoly historie. Školy v okolí Turnova. Škola v Mašově. Turnovsko, č. 4/2016, s. 22–23
Marek D., Kapitoly historie. Školy v okolí Turnova. Škola v Mašově. (Část II.). Turnovsko, č. 5/2016, s. 22
Marek D., Kapitoly historie. Školy v okolí Turnova. Škola v Mašově. (Část III.). Turnovsko, č. 6/2016, s. 20-21
Marek D., Kapitoly historie. Školy v okolí Turnova. Obecní škola v Kacanovech. (Část I.). Turnovsko, č.
7/2016, s. 22-23
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Marek D., Kapitoly historie. Školy v okolí Turnova. Obecní škola v Kacanovech. (Část II.). Turnovsko, č.
8/2016, s. 22-23
Marek D., Kapitoly historie. Školy v okolí Turnova. Dolánecká škola. Turnovsko, č. 9/2016, s. 30
Marek D., Kapitoly historie. Školy v okolí Turnova. Dolánecká škola. (Část II.). Turnovsko, č. 10/2016, s. 22
Marek D. - V. Jakouběová, 300 let Dlaskova statku v Dolánkách. Muzeum Českého ráje, Turnov 2016, v
tisku
Marek D., Dějiny obce v letech 1821-2014. In: Kacanovy. Ve stínu lesa a slunných stráních. Kacanovy,
Obec Kacanovy 2016, ISBN 978-80-260-9804-1, s. 64-121
Marek D., Obecní škola. In: Kacanovy. Ve stínu lesa a slunných stráních. Kacanovy, Obec Kacanovy
2016, ISBN 978-80-260-9804-1, s. 222-235
Marek D., Kacanovsko centrem turistického ruchu. In: Kacanovy. Ve stínu lesa a na slunných stráních.
Kacanovy, Obec Kacanovy 2016, ISBN 978-80-260-9804-1, s. 266-277
Petrušková J., Výroční rok Pekařovy společnosti. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 1/2016, s. 3
Petrušková J., Už 130 let. Muzejní čtvrtletník, Speciální výroční číslo (2016), s. 1 a 2
Petrušková J., Ze sbírek muzea- Spravedlivý trychtýř parlamentární výmluvnosti. Muzejní čtvrtletník, roč.
XIII., č. 4/2016, s. 7
Petrušková J., Dvě kulatá jubilea PhDr. Vladimíry Jakouběové. In: Ročenka Z Českého ráje a Podkrkonoší
29, s. 267–272. Semily- Turnov (v tisku)
Prostředník, J., Nálezy z Čertovy ruky v Praze. Muzejní čtvrtletník 1/2016, 4, Muzeum Českého ráje
v Turnově.
Prostředník J., Pěstní klín pro leváky. Muzejní čtvrtletník 3/2016, 3, Muzeum Českého ráje v Turnově.
Prostředník J., Bylo v Rovensku raně středověké hradiště. Muzejní čtvrtletník 3/2016, 5, Muzeum
Českého ráje v Turnově.
Prostředník J., Nejslavnější rovenský zákazník… Muzejní čtvrtletník 4/2016, 5, Muzeum Českého ráje
v Turnově.
Prostředník J., Pravěký a středověký Turnov ve světle archeologických nálezů. Turnov v 15. století.
Turnovsko - magazín o vašem regionu 12/2015 (15. prosinec 2015– 15. leden 2016), str. 18 - 19.
Prostředník J. , Archeologické nálezy. Turnov na sklonku středověku. Turnovsko - magazín o vašem
regionu 1/2016, str. 18 - 19.
Prostředník J., Archeologické nálezy. Turnov na sklonku středověku. O středověkém vodovodu,
městských hradbách a městských bránách. Turnovsko - magazín o vašem regionu 2/2016, str. 18.
Prostředník J., Archeologické nálezy. Turnov na sklonku středověku. O středověkém vodovodu,
městských hradbách a městských bránách. Turnovsko - magazín o vašem regionu 2/2016, str. 18.
Prostředník J., Archeologické nálezy. Turnov na sklonku středověku. Staletí tradic řemeslné zručnosti.
Turnovsko - magazín o vašem regionu 3/2016, str. 18.
Prostředník J., Archeologické nálezy. Hradiště u Dolánek. Turnovsko - magazín o vašem regionu 4/2016,
str. 18 - 19.
Prostředník J., Archeologické nálezy. Štamgasti hospody Na Rychtě popíjeli pivo v místě s více než
dvoutisíciletou historií. Turnovsko - magazín o vašem regionu 5/2016, str. 18 - 19.
Prostředník J., Archeologické nálezy. Turnovští měšťané mlsali tvarůžky z kozího mléka (1. část).
Turnovsko - magazín o vašem regionu 6/2016, str. 18 - 19.
Prostředník J., Archeologické nálezy. Turnovští měšťané mlsali tvarůžky z kozího mléka (2. část).
Turnovsko - magazín o vašem regionu 7/2016, str. 18.
Prostředník J., Archeologické nálezy. O jednom pokladu ze studny (1. část). Turnovsko – magazín
o vašem regionu 8/2016, str. 18.
Prostředník J., Archeologické nálezy. O jednom pokladu ze studny (2. část). Turnovsko - magazín
o vašem regionu 9/2016, str. 18 - 19.
Prostředník J., Archeologické nálezy. O krásně panně z Mariánského náměstí (1. část). Turnovsko magazín o vašem regionu 10/2016, str. 21.
Prostředník J., Archeologické nálezy. O krásně panně z Mariánského náměstí (2. část). Turnovsko magazín o vašem regionu 11/2016, str. 20 - 21.
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Prostředník J., Výsledky archeologického výzkumu v Rovensku pod Troskami v souvislosti rekonstrukcí
kanalizace a vodovodu v letech 2014 a 2015. In: Ročenka Z Českého ráje a Podkrkonoší 29, str.
199 - 216. Semily-Turnov-Jičín 2016, ISSN 1211-975X
Prostředník J., Výzkum sídliště lidu popelnicových polí a z mladší doby římské v Turnově – Maškových
zahradách v roce 2012. Archeologie ve střeních Čechách 20, 759 – 786, Praha.
Prostředník J., Nejstarší dějiny Kacanov ve světle archeologických nálezů. In: kolektiv autorů : Kacanovy
– ve stínu lesa a na slunných stráních, str. 8 - 31. Kacanovy. ISBN 978-80-260-9804-1, s.
64-121
Sajbt J., Odznaky- dokumentace života MUDr. Jiřího Šolce. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 2/2016, s. 2
Sajbt J., 500 let od přestaveb Hrubého Rohozce. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 3/2016, s. 3 a 2
Sajbt J., (Skoro) nejstarší mince v naší numismatické sbírce. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 3/2016, s. 5
Sajbt J., Recense Vaníček, Vratislav Svatý Václav panovník a světec v raném středověku, Praha-Litomyšl:
Paseka 2014, 324 stran. Vlastivědná ročenka Z Českého ráje a Podkrkonoší, svazek 29, SemilyJičín 2016, ISSN 1211-975X, s. 303-306
Sajbt J., Význam cest a dva názory na průběh Žitavské cesty. In: Na kolech do světa (Po silnicích nejen
Českého ráje a Pojizeří). Semily-Turnov-Jičín 2016, ISSN 1211-975X s. 121–131
Sajbt J., Vratislav Vaníček, Svatý Václav panovník a světec v raném středověku, Praha-Litomyšl: Paseka
2014, 324 s. Z Českého ráje a Podkrkonoší, sv. 29, Semily-Jičín 2016, s. 303-306. ISSN 1211975X. (recense).
Sajbt J., Raná šlechta a její sídla na příkladech památek románské architektury západních Čech a
Pojizeří. Rigorózní práce. Hradec Králové, 2016. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové,
Historický ústav. Vedoucí práce František Musil. 199 s.
Tuláčková L., Výzkum rybníkářství v Českém ráji. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 1/2016, s. 3
Tuláčková L., Ze sbírek muzea- Holba řeznického cechu. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 2/2016, s. 7
Tuláčková L., Třpytivé Vánoce- perličkové ozdoby z Poniklé. Muzejní čtvrtletník, roč. XIII., č. 4/2016, s. 2
Tuláčková L., Památkově chráněná území a význačné lidové stavby a sídla s dochovanou lidovou
architekturou. In: Lidové stavby Libereckého kraje, Muzeum Českého ráje, Turnov 2016,
ISBN 970-80-87416-22-8, s. 150-157
3. JINÉ VÝKONY A AKTIVITY ORGANIZACE
3.1.1. Práce ve výborech a komisích
Cogan M.: člen redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší
člen sboru pro sbírkotvornou činnost Krkonošském muzeu (Vrchlabí) a Severočeského muzea
v Liberci
člen jury mezinárodního sympozia výtvarných škol
člen školské rady SUPŠ a VOŠ v Turnově
Jakouběová V. : členka Národní rady pro lidovou kulturu ČR MK ČR
členka grantové komise MKČR
členka poradního sboru pro muzeologii MKČR
jednatelka Spolku přátel MČR Turnov
členka kulturní komise MěÚ Turnov
členka komise cestovního ruch MěÚ Turnov
členka redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší
členka dozorčí rady KC Turnov
členka hlavního výboru Pekařovy společnosti Českého ráje
Kulíšková A.: Kronikářka města Turnova
Letopisecká komise města Turnova
Komise knihovníků AMG, předseda Liberecké sekce
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Marek D.: Výbor Ještědské pobočky České archivní společnosti, pokladník
Komise pro městskou památkovou zónu města Turnova
Letopisecká komise města Turnova
Petrušková J.: Jednatelka a pokladní Pekařovy společnosti Českého ráje
Prostředník J.: člen výkonného výboru České archeologické společnosti
předseda Archeologické regionální komise Libereckého kraje
člen Památkové rady ředitele NPÚ, ÚOP v Liberci
člen správní rady Geoparku Český ráj, o.p.s.
člen redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší
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4. EKONOMICKÉ UKAZATELE
4.1.1. Finanční hospodaření včetně komentáře dle navrženého obsahu ve směrnici rady
- analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem
tabulka výnosů
60 Tržby za vlastní výkony a zboží
601
tržby za vlastní výrobky
602
tržby z prodeje služeb
603
výnosy z pronájmu
604
tržby za prodané zboží
64 Ostatní výnosy a finanční výnosy
641
smluvní pokuty a úroky z prodlení
642
ostatní pokuty a penále
621
aktivace
646
výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
648
zúčtování fondů
649
jiné ostatní výnosy
662
úroky
663
kurzové zisky
69 Příspěvky a dotace na provoz
672
příspěvek na odpisy
672; 671 příspěvek na provoz a účelové dotace
Celkem tržby a výnosy

676,3

Rozpočet
po RZ
2 260
60
2 200
0
0
1 111

% plnění
UR
109
263
105
0
0
61

53
122
1
0

20
97,1
558
1,2
0

301
810
0
0

32
69
0
0

10 612
334
10 278
12 941

11 493,7
371,5
11 493,7
14 633

11 493,7
371,5
11 122,2
14 864,7

100
100
100
98

2015
2 153
163
1 990
0
0
176

2016
2 463
158
2 305

Komentář k výnosům: Vlastní příjmy v organizaci jsou z prodeje z poskytnutých služeb (vstupné do expozic, na
výstavy a doprovodné akce, z archeologických výzkumů) a z prodeje vlastních vydaných publikací. Dále organizace
získala od zřizovatele provozní příspěvek na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za
poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu a další účelové dotace od různých poskytovatelů (Ministerstvo
kultury ČR, Liberecký kraj, Úřad práce ČR, Město Turnov).
Výnosy byly oproti roku 2015 vyšší, a to především z důvodu vyšších příjmů ze vstupného a z archeologických
výzkumů. Ve srovnání s rokem 2015 jsou podobné tržby za vlastní výrobky.
- rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily
nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

účet

ukazatel

NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5
Náklady z činnosti
501
spotřeba materiálu
502
spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)
503
spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504
prodané zboží
506
aktivace dlouhodobého majetku
507
aktivace oběžného majetku
508
změna stavu vlastní výroby
511
opravy a udržování
512
cestovné

Rozpočet
po RZ
2016
14 864,7
14 864,7
910
1 250

Skutečnost k

509
30

31. 12.
2016

%

14 645
14 641
1 141
771

99
98
125
62

405
44

80
147

40

513
náklady na reprezentaci
516
aktivace vnitro organizačních služeb
518
ostatní služby
521
mzdové náklady
524
zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)
525
jiné sociální pojištění
527
zákonné sociální náklady
528
jiné sociální náklady
531
daň silniční
532
daň z nemovitostí
538
jiné daně a poplatky
541
smluvní pokuty a úroky z prodlení
542
jiné pokuty a penále
543
dary
544
prodaný materiál
547
manka a škody
548
tvorba fondů
551
odpisy dlouhodobého majetku
552
prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
553
prodaný dlouhodobý hmotný majetek
554
prodané pozemky
555
tvorba a zúčtování rezerv
556
tvorba a zúčtování opravných položek
557
náklady z vyřazených pohledávek
558
náklady z drobného dlouhodobého majetku
549
ostatní náklady z činnosti
Finanční náklady
561
prodané cenné papíry a podíly
562
úroky
563
kurzové ztráty
564
náklady z přecenění reálnou hodnotou
569
ostatní finanční náklady
Náklady na transfery
571
náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
572
náklady vybraných místních vládních institucí z transferů
59 Daň z příjmů
591
daň z příjmů
595
dodatečné odvody daně z příjmů

4

4

100

1 730
7 163
2 238,2
20
269

1 729
7 163
2 230
20
296

100
100
100
100
110

5

5

100

371,5

11
381

102

16
100
265

131
294
4

131
111

4

Komentář k nákladům: Provozní příspěvek zřizovatele byl použit na povinné výdaje (pojištění majetku, odpisy,
energie, mzdy včetně povinných odvodů, ostraha). Další výdaje byly hrazeny z účelových dotací, vlastních příjmů a
darů. Náklady u některých položek jsou přečerpány (např. účet 501 – navýšení oproti rozpočtu o 231 tis. Kč –
pořízení materiálu na výstavy – výstava k 130. výročí muzea, 2 vánoční výstavy (hrazeno ze získaných grantů
MKČR), publikační činnost (hrazeno ze získaných grantů MKČR a MěÚ Turnov), nakoupení vybavení do kanceláří
(do 3 000,- Kč pořizovací ceny za položku), majetek zařazen do operativní evidence. Toto navýšení bylo
kompenzováno nedočerpáním výdajů na energie. Vyšší čerpání odpisů oproti rozpočtu o 9 tis. Kč je způsobeno
prodejem neodepsaného majetku – automobil Mitsubishi.
Vyšší čerpání ostatních nákladů z činnosti o 31 tis. Kč si vyžádal nákup PC (16 tis. Kč) a zálohovací jednotky (22
tis. Kč) po napadení serveru muzea virem.
Ostatní náklady z činnosti jsou vyšší oproti rozpočtu o 29 tis. Kč, jedná se o nákup sbírkových předmětů
ve 4. čtvrtletí 2016 (granátové šperky, betlémy, plakáty, kroj) – pokryto účelovou dotací na TLK.
Ostatní výdeje jsou čerpány v souladu s rozpočtem.
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- plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace
Závazné ukazatele
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhod. majetku kraje
neinvestiční příspěvek na provoz organizace
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje
investiční dotace z rozpočtu kraje
limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu
použití prostředků rezervního fondu
použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu
nemovitého majetku kraje
použití prostředků fondu odměn
limit výdajů na pohoštění
počet zaměstnanců organizace
výsledek hospodaření organizace

Dílčí ukazatele
1 vlastní tržby a výnosy
2 neinvestiční dotace od ostatních subjektů
3 investiční dotace od ostatních subjektů

schválené 2016
(Kč)

Skutečnost k
31. 12. 2016
(Kč)

%

371 580
9 458 420
446 600
126 000
7 163 000
101 000

371 580
9 458 420
446 600
126 000
7 163 000
97 096

100
100
100
100
100
96

200 000
0
4 000
24
0

0
0
3 866
25
-12 453,53

0
0
97
100
0

schválené 2016
(Kč)
2 260 000
1 217 066
0

skutečnost k
31.12.2016
(Kč)
2 463 125
1 217 066
0

%
109
100

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele (odpisy majetku, limit prostředků na platy) za rok 2016 byly
dodrženy, počet zaměstnanců organizace byl navýšen o zaměstnance s dotací ÚP (4 pracovní místa) a částečným
úvazkem na HPP k přidělenému účelovému příspěvku (regionální pracoviště TLK).
- zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací z veřejných rozpočtů a jejich vypořádání

Ukazatel

ÚZ */

Poskytnuto k
31. 12. 2016

vráceno do
31.12.2016
na účet
poskytovatele
částka

a

1/ Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem
v tom: příspěvek na provoz
příspěvek na odpisy
ostatní účelové příspěvky celkem
v tom: ZAV Jilemnice
Regionální pracoviště pro TLK

2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem
A./ celkem 1/+2/

3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.neinv. celkem**)
- dle jednotlivých poskytovatelů: MK ČR
Město Turnov
Úřad práce

b

1
10 276 600,00
9 458 420,00
371 580,00
446 600,00
146 600,00
300 000,00

3
50 000,00
50 000,00

126 000,00
10 402 600,00
1 217 066,00
698 000,00
77 500,00
441 566,00

50 000,00
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- dle jednotlivých titulů: Perličky, zpracování nominační dokumentace UNESCO
300 let Dlaskova statku
Zpracování sbírky J. V. Scheybala - část VI.
Mistři svého řemesla
Výstava "Už 130 let"
ISO/D Restaurování obrazu, inv. č. U49
ISO Nákup sbírek
VISK 6 - Digitalizace Letopisy bukovinské
VISK 5 - Retrokonverze a rekatalogizace s.st.tisků
Šperkařské sympozium
Řemeslné soboty
Edukativní dílny pro žáky, studenty a veřejnost
Muzejní čtvrtletník
Šperkařské sympozium
Úřad práce - VPP

71 000,00
86 000,00
75 000,00
46 000,00
170 000,00
65 000,00
22 000,00
57 000,00
56 000,00
50 000,00
15 000,00
20 000,00
15 000,00
27 500,00
441 566,00

4/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.inv.. celkem**)
- dle jednotlivých poskytovatelů a titulů
B./ celkem 3/+4/

1 217 066,00

5/ Dotace ISPROFIN investiční celkem
- dle jednotlivých titulů

6/ Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem
- dle jednotlivých titulů
C/ celkem 5/+6/
D/ CELKEM A/+B/+C/

11 619 666,00

50 000,00

Příspěvek na činnost a odpisy i všechny účelové dotace byly v plné výši použity. Požadovaná vyúčtování dotací
byla ve stanovených termínech předložena poskytovatelům dotací.
Nařízený odvod z odpisů nemovitého majetku ve výši 60 000,00 Kč byl odeslán na účet zřizovatele
dne 2. 12. 2016.
- vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů
tabulka výnosů za rok 2016 – v tis. Kč
60 Tržby za vlastní výkony a zboží
601 tržby za vlastní výrobky
602 tržby z prodeje služeb
603 Výnosy z pronájmu
604 tržby za prodané zboží
64 Ostatní výnosy
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 jiné pokuty a penále
643 výnosy z odepsaných pohledávek
648 zúčtování fondů
649 jiné ostatní výnosy
66 Finanční výnosy
662 úroky
663 kursové zisky
Celkem tržby a výnosy

2015

2016

458
185
780

431
275
965

3

4

1 426

1 675

Komentář k výnosům: Výnosy vedlejší činnosti jsou vyšší oproti předchozímu roku z důvodu vyšších tržeb
za služby, tržby z pronájmů i za prodané zboží.
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tabulka nákladů za rok 2016
účet

ukazatel

NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5
50 Spotřebované nákupy
501
spotřeba materiálu
502
spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)
503
spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504
prodané zboží
51 Služby
511
opravy a udržování
512
Cestovné
513
náklady na reprezentaci
518
ostatní služby
52 Osobní náklady
521
mzdové náklady
524
zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)
525
ostatní sociální pojištění
527
zákonné sociální náklady vč.přídělu do FKSP
528
ostatní sociální náklady
53 Daně a poplatky
531
daň silniční
532
daň z nemovitostí
538
jiné daně a poplatky
54 Ostatní náklady
541
smluvní pokuty a úroky z prodlení
542
jiné pokuty a penále
543
Dary
544
prodaný materiál
547
manka a škody
548
tvorba fondů
549
ostatní náklady z činnosti
55 Odpisy, rezervy a opravné položky
551
odpisy dlouhodobého majetku
558
náklady z drobného dlouhodobého majetku
556
tvorba a zúčtování opravných položek
59 Daň z příjmů
591
daň z příjmů
595
dodatečné odvody daně z příjmů

skutečnost k
31. 12. 2016

1 513
656
16
19
621
1

19
653
178

1

5

Komentář k nákladům: Náklady jsou odpovídající výnosům, doplňková činnost vykázala
v roce 2016 zisk 162 260,81 Kč.
Mimorozpočtové zdroje:
- vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností
Organizace hospodaří s majetkem Libereckého kraje, který jí byl na základě zřizovací listiny svěřen do správy.
S tímto majetkem je nakládáno v souladu se zřizovací listinou, pravidly hospodaření s majetkem LK a vnitřními
účetními směrnicemi organizace.
- výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů
K 31. 12. 2016 byla provedena fyzická i dokladová inventura veškerého majetku, závazků i pohledávek, nebyly
zjištěny inventarizační rozdíly.
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- přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech
stav k 31. 12. 2016
rozpočet
skutečnost
2016 v Kč
2016 v Kč

finanční krytí
fondů v Kč

INVESTIČNÍ FOND - účet 416
Stav investičního fondu k 1. 1. 2016
Příděl ze ZC prodaného majetku
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
Investiční dotace ze státního rozpočtu
ZDROJE FONDU CELKEM
Opravy a údržba neinvestiční povahy
Rekonstrukce a modernizace
Pořízení dlouhodobého majetku
Ostatní použití – Expozice horolezectví
Odvod do rozpočtu kraje
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Zůstatek investičního fondu

578 257,52

REZERVNÍ FOND - účet 413 + 414
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2016
Příděl z hospodářského výsledku
Ostatní zdroje fondu - dary
ZDROJE FONDU CELKEM
Úhrada ZHV
Ostatní čerpání
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2016
FOND ODMĚN - účet 411
Stav fondu odměn k 1. 1. 2016

498 403,52
371 580,00
126 000,00

498 403,52
11 088,00
380 492,00
126 000,00

995 983,52
200 000,00

1 015 983,52

263 000,00
126 000,00
50 000,00
639 000,00
356 983,52

258 700,00
129 026,00
50 000,00
437 726,00
578 257,52

62 373,02
12,37

62 373,02
12,37

101 000,00

78 900,00

163 385,39

141 285,39

101 000,00

88 900,00

101 000,00

88 900,00

62 385,39

52 385,39

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0

0

2 500,00

2 500,00

52 385,39

Příděl z hospodářského výsledku
ZDROJE FONDU CELKEM
Použití fondu na mzdové náklady
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2016

1 576 831,24

CELKEM ÚČET 241
CELKEM ÚČET 261
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB - účet 412
Stav FKSP k 1. 1. 2016
Příděl do FKSP
ZDROJE FONDU CELKEM
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Zůstatek FKSP

2 500,00
223 457,18

11 682,08
100 000,00
111 682,08

16 143,52
105 350,49
121 494,01

100 000,00

99 770,00

11 682,08

21 724,01

21 724,01
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Komentář k tabulce:
V investičním fondu jsou vyšší zdroje fondu o 20 000,00 Kč, jedná se o tvorbu fondu z prodeje dlouhodobého
majetku. V roce 2016 nebyly prostředky fondu použity na opravy a údržbu neinvestiční povahy. V rezervním fondu
účelově určený finanční dar poskytnutý Nadací Preciosa ve výši 20 000,00 Kč byl přijat v roce 2016, ale čerpání
bude uskutečněno až v roce 2017.
- stav pohledávek po lhůtě splatnosti: 95 015,99 Kč
Část pohledávek byla uhrazena v roce 2017. K pohledávkám, které jsou neuhrazeny déle než 90 dnů po lhůtě
splatnosti, jsou vytvářeny opravné položky.
- stav závazků po lhůtě splatnosti: 328,00 Kč
Všechny závazky po lhůtě splatnosti byly uhrazeny na začátku roku 2017.
výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace
Vnitřní kontrola je prováděna v souladu se Zákonem o finanční kontrole a s vnitřními účetními směrnicemi. Finanční
postihy žádné nebyly uloženy.
- vypořádání hospodářského výsledku
Ukazatel

Rezervní fond
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Celkem

Stav
k 1. 1. 2016
1
32 373,02
30 000,00
498 403,52
2 500,00
16 143,52
579 420,06

Stav
k 31. 12. 2016
2
32 385,39
20 000,00
578 257,52
2 500,00
21 724,01
654 866,92

Příděl ze ZHV
2016

Stav po přídělu

(sl-2 + sl.3)
4
182 192,67
20 000,00
578 257,52
2 500,00
21 724,01
804 674,20

3
149 807,28

149 807,28

Převod mezi fondy
Ukazatel

Stav po přídělu
1

Převod
2

Zůstatek po
převodu
3

Rezervní fond
Fond reprodukce majetku
Celkem
V rezervním fondu z ostatních titulů je částka 20 000,00 Kč. Jedná se o finanční dar od Nadace Preciosa účelově
určený na provedení průzkumu zdrojů kamenické suroviny s cílem ztotožnit některé kříže a plastiky s konkrétním
lomem.
- vypořádání ztráty: Za rok 2016 nebyla výsledkem hospodaření ztráta
- mzdový vývoj a stav zaměstnanosti
Ukazatel
Limit prostředků na platy (Kč)
Limit prostředků na OON (Kč)
Přepočtený počet zaměstnanců
Fyzický počet zaměstnanců
Průměrný plat (Kč)

skutečnost
2015
5 812 076
570 288
24
25
19 837

plán 2016
6 563 000
600 000
24
25
20 000

skutečnost
2016
6 542 579
620 421
25
25
21 212
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Komentář k tabulce: Organizace zaměstnávala v roce 2016 celkem 25 pracovníků (přepočtených úvazků, fyzický
počet zaměstnanců 25) na hlavní pracovní poměr zajišťující hlavní činnost organizace. Z celkového čerpání
prostředků na platy ve výši 7 163 000 Kč bylo použito 554 392 Kč na úhradu platů a odvodů na sociální
a zdravotní pojištění 3 zaměstnanců, kteří byli zaměstnáni s dotací Úřadu práce na veřejně prospěšné práce.
Celková výše dotace ÚP byla 441 566 Kč. V celkovém počtu zaměstnanců organizace jsou zahrnuti i 3 pracovníci,
jejichž mzda byla hrazena z dotace ÚP a částečný úvazek na dokumentátora v HPP z přiděleného účelového
příspěvku na regionální pracoviště TLK. Dále byli zaměstnáni 2 pracovníci zajišťující provoz doplňkové činnosti
muzea (prodejna suvenýrů, práce pro archeologii – mzdy těchto pracovníků jsou hrazeny z příjmů doplňkové
činnosti). Dále byli v organizaci zaměstnáváni pracovníci na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení
práce na zajištění sezónních prací a ke splnění úkolů k přiděleným účelovým dotacím. Odměňování pracovníků bylo
prováděno v souladu s platnými mzdovými předpisy.
- plnění nápravných opatření: V roce 2016 nebyla uložena nápravná opatření.

4.1.2. Provoz vedlejší činnosti muzea
Provoz prodejny MČR Turnov probíhal v roce 2016 ve snaze navýšit vlastní příjmy muzea tak, aby z nich mohly být
hrazeny plánované úkoly, jejichž finanční krytí není možné zajistit z příspěvku zřizovatele. Výsledek hospodaření
vedlejší činnosti muzea byl v roce 2016 zisk ve výši 162 260,81 Kč. Výběr zboží byl zaměřen především na zboží
související s pořádanými výstavami, dále výrobků s certifikátem regionální produkt, drahé sbírkové kameny,
kamenářskou bižuterii a tiskoviny regionálního charakteru. Provoz prodejny byl zajištěn od 2. ledna 2016 do 30.
prosince 2016 denně mimo pondělí. V období 1. 5. - 30. 9. 2016 byla provozní doba prodloužena do 17 hodin.
K navýšení tržeb vedlejší činnosti přispěly akce pořádané muzeem, a to jak na Dlaskově statku, tak i v atriu muzea.
K dosaženému hospodářskému výsledku výrazně přispěla činnost dokumentátora archeologického oddělení v rámci
přípravných prací pro stavby, provozovaných na základě živnostenského oprávnění MČR Turnov. Prodej v bistru byl
v roce 2016 zajištěn pracovníky vedlejší činnosti příležitostně.

5. ZÁVĚREČNÁ ČÁST
5.1.1. Obrazová příloha

Zpracovala: PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka MČR Turnov
Ekonomické ukazatele zpracovala: A. Zlevorová
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