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A. ÚVODNÍ ČÁST
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
Regionální muzeum se specializací na dokumentaci drahých kamenů a historii zlatnictví a šperkařství.
Usnesením Rady Libereckého kraje č. 834/04/RK bylo MČR Turnov pověřeno výkonem funkce odborného
regionálního pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu v Libereckém kraji.
Právní postavení: příspěvková organizace s právní subjektivitou
2. Soupis nemovitostí, organizační struktura
pozemky
parcela č.
532
534/2
534/3
533
535
539/1
539/2
536/1
537
538
1184/7
2582/139

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

výměra m2
279
374
138
1310
719
494
332
582
332
214
3
6

na parc. č.
533
535
537
539/1
539/2
534/3
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
ostatní plocha
ostatní plocha

kat. území
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Bystrá n. J.
Benešov u Semil

způsob využití
občanská vybavenost
občanská vybavenost
občanská vybavenost
občanská vybavenost (depozitář)
občanská vybavenost (galerie)
občanská vybavenost Kamenářský dům)
jiná stavba (sroubek)
věšadlový Most

list vlastnictví
932
932
932
932
932
932
932
932
10001
10001
230

katastrální území
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Dolánky
Bystrá n. J.

list vlastnictví
932
932
10001
932
932
932
241
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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 objekt bývalé galerie, na jehož místě probíhá
stavba nové stálé expozice Horolezectví, objekt depozitářů, rekonstruovaný v roce 1992 a rozšířený o
přístavbu v roce 2010 a objekt Kamenářského domu, jehož stavba byla dokončena v roce 2010. Přízemí
objektu slouží jako přednášková místnost a prostor pro edukativní dílny, v patře objektu byly v roce 2018
realizovány krátkodobé výstavy.
Stavba nové stálé expozice Horolezectví, kterou investor - liberecký kraj pro Muzeum Českého ráje v
Turnově realizuje v rámci projektu: Pro horolezce neexistují hranice, pokročila v roce 2018 do fáze
připravenosti pro nástup interiéru. Firma Termil s.r.o., která provádí stavební práce od června roku 2017,
dokončila veškeré nosné i nenosné stěny a předstěny. V letních měsících byly provedeny rozvody ZTI,
UT, plynu včetně plynových zářičů, které je možno při chladném počasí spustit a temperovat vnitřní
teplotu. Vnitřní rozvody elektroinstalace jsou připraveny ve svazcích pro nástup koncových prvků interiéru,
jako jsou kamery, data projektory, vizualizace ad. Obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou zůstává i nadále
schován za předstěnou, která zůstane po celou dobu dostavby interiéru. Zprovozněn byl výtah. Prostor
expozice byl propojen s objektem č. p. 72 (stávající městský úřad) a čp. 71 – expozice kamenářství.
V interiéru tak stavbu před nástupem dodavatele interiéru byly v prosinci dokončeny penetrační podmalby
či kosmetické úpravy železobetonových konstrukcí. Finální malby a podlahové stěrky budou provedeny po
dokončení dílčích prací při realizaci interiéru expozice. Vně budovy jsou hotové veškeré hliníkové výplně a
pokračuje se na připravenosti pro dřevěný rošt pro nejnáročnější část zavěšené fasády. Byla dokončena
montáž podkladní nosné konstrukce, na níž navazuje ocelová konstrukce vnější lávky, která bude osazena
po dokončení dřevěného obkladu. Současně probíhaly i zemní práce na úpravách terénu a okolí budovy. Ve
vnitřním dvoře probíhaly zemní práce na vyrovnání terénu. Protože zde není možné použít těžkou jeřábovou
techniku, byly jednotlivé kroky pečlivě plánovány, což bylo z hlediska času nejnáročnější. V atriu muzea
bylo dokončeno zadláždění dvora. V průběhu září zde byla dokončena železobetonová elevace, na kterou
navazují úpravy terénu pro položení štěrkových cest.
Dodavatel interiéru expozice, firma M Plus s.r.o., uzavřela s investorem, kterým je Liberecký kraj, smlouvu
na realizace interiéru expozice v listopadu. V závěru roku pak jednání o součinnosti obou dodavatelů.
Firma M – Plus převezme staveniště v lednu 2019. Podle sdělení JUDr. Soukupové, jednatelky firmy,
přesto, že došlo při výběru dodavatele k časovému posunu, udělá M Plus s.r.o. všechno proto, aby práce
byly dokončeny v plánovaném termínu, tj. v červenci 2019.
V souvislosti s realizací nové stálé expozice Horolezectví turnovské muzeum současně stavebně upravovalo
navazující objekty v atriu muzea. Tyto práce byly hrazeny z účelového příspěvku kraje a z investičního
fondu MČR Turnov. Jednalo se o demolici původního dřevěného pódia, opravu historické barokní konírny,
dodláždění dvora a prodloužení elevace po provedené demolici. Původní barokní konírny jsou součástí
areálu muzea, náleží k objektu čp. 70, bezprostředně sousedí s novostavbou budovy nové stálé expozice
Horolezectví. Po provedené demolici pódia, které bylo stavebně navázáno na historický objekt koníren, se
vyskytla nepředpokládaná skutečnost v podobě chybějícího základu v celé délce vybouraného zdiva, kterou
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nemohl projektant předpokládat. Tato skutečnost si vyžádala zemní práce s postupnou dobetonávku
základového zdiva a další práce spojené s opravou soklu – jeho očištění, vyspárování a doplnění obkladem
z pískovcových desek. Všechny tyto práce byly dokončeny do poloviny listopadu 2018.
V objektu hlavní budovy proběhla v roce 2018 zásadní rekonstrukce sociálního zařízení v rámci projektu
nové stálé expozice Horolezectví, stavební úpravy chodby a vstupu do atria muzea. V závěru roku MČR
díky zajištění vlastních příjmů realizovalo opravu svítidel ve III. NP v expozici Národopis středního Pojizeří.
V ostatních prostorách probíhala běžná údržba a práce, které si vyžádala stavba nové expozice
Horolezectví (probourání vstupu do expozice kamenářství, oprava klimatizace v expozici Mineralogie, ad.)
V objektu Kamenářského domu byly prováděny běžné údržbářské práce, které zajistili pracovníci provozu
muzea (nátěry oken a dveří). Dodavatelsky byl zajištěn nátěr hlavního štítu budovy.








Dům U bažanta čp. 70 ve Skálově ul. V Turnově, budova ve správě MČR Turnov od roku 1977. V objektu
je umístěno návštěvnické centrum, prodejna, badatelna, kanceláře odborných pracovníků, konzervátorská
dílna, úklidová místnost a sociální zařízení pro návštěvníky. V roce 2018 byly v objektu provedeny jen
drobné opravy (oprava odpadů v přízemí objektu, stavební opravy sklepa pro expozici Luminiscence, nátěry
dveří ad. Většinu prací zajistilo oddělení provozu MČR.
Dům čp. 72 MČR Turnov získalo v roce 2015 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.
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 v Dolánkách, 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). V roce 2018 byly na objektu provedeny práce spojené s opravou roubeného ohrazení
objektu a oprava horní brány. Náklady s provedením prací hradila majitelka objektu. V prostorách
využívaných MČR Turnov byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení.
Depozitáře muzea
Depozitář v čp. 71 v objektu budovy bývalé městské věznice, budova po rekonstrukci v roce 1992, nová
přístavba z roku 2010. Depozitáře jsou z většiny plné, rezervy jsou vytvořeny pouze v depozitáři K1 pro
centrální knihovnu. V průběhu roku docházelo k pravidelným kontrolám stavu depozitářů, vlhkosti a
teploty. Čtyřikrát v roce byl proveden větší úklid. V závěru roku byly z budovy odstraněny již nefunkční
klimatizační jednotky, protože v depozitářích hrozilo poškození sbírkových předmětů vodou, vytékající
z klimatizačního vedení. Provizorně byly nahrazeny mobilními jednotkami, které organizace zakoupila
v listopadu a prosinci. V souvislosti s realizací projektu Brána do světa sbírek byl ve studovně depozitáře
zřízen fotoateliér pro digitalizaci sbírek a digitalizační pracoviště. Náklady na vybavení byly hrazeny
z projektu Brána do světa sbírek.
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A1 depozitář archeologie
A2 depozitář archeologie
D1 depozitář archivu, stará budova, bývalá Markova knihovna
D2 depozitář historie, nová budova
D3 depozitář historie a knihovny, nová budova
K3 depozitář starých tisků a rukopisů, nová budova
E1 depozitář etnologie a uměleckého řemesla – půda nová budova
E2 depozitář etnologie a uměleckého řemesla textil – stará budova
E3 depozitář etnologie a uměleckého řemesla – nábytek, nářadí, náčiní– půda stará budova
E4 depozitář Scheybalova sbírka umělecké řemeslo a etnologie – stará budova
K1 centrální knihovna, nová budova
K2 knihovna Scheybalova, stará budova
M1 depozitář mineralogie
M2 depozitář geologie a petrografie
U1 depozitář umění – nová budova
Tresorová místnost – depozitář šperkařství






Depozitáře Dlaskův statek, objekt Dlaskův statek a Rakoušův sroubek – 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. Kapacita depozitáře pro uložení sbírkových předmětů je vyčerpána.
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 a části Scheybalovy sbírky. V roce 2018 byly přestěhovány do objektu další sbírkové
předměty těchto fondů. Kapacita depozitářů pro uložení sbírkových předmětů je vyčerpána.
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3. Organizační struktura
PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka – etnolog, řízení muzea, kurátor sbírkového fondu etnografie, uměleckého
řemesla, fotoarchivu lid. umění, části Scheybalovy sbírky, evidence sbírek, výzkumná a publikační činnost, realizace
výstav, garant Pověřeného regionálního pracoviště pro Koncepci účinnější podpory a tradiční lidovou kulturu v Lbc kraji
Útvar ředitelky
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, 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
Michaela Havelková, etnolog – dokumentátor, zajištění prací spojených s činností regionálního pracoviště pro tradiční
lidovou kulturu, evidence sbírek do 1. 9. 2018 ½ úvazku, od 1. 9. 2018 1,0 úvazek
Ivana Havrdlíková, obchodní referent – vedoucí prodejny, evidence, zásobování, prodej suvenýrů (VHČ)
Adam Jíra, vedoucí návštěvnického provozu a pokladny, doprovod návštěvníků, organizace návštěvnického provozu,
zajištění prodeje zboží z hlavní činnosti MČR
Odborné oddělení – vedoucí PhDr. J. Prostředník, PhD.
PhDr. Miroslav Cogan, historik umění, kurátor sbírkového fondu umění (obrazy, plastika, grafika) a šperk, části
Scheybalovy sbírky, 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
Roman Noska, správce sbírek, evidence I. stupně, CES, nákup sbírek, darovací smlouvy, výpůjčky, zápůjčky, revize,
inventarizace sbírek, kontrola depozitářů, správce sítě, IT
Roman Sirovátka – dokumentátor archeologie, mzda hrazena z účelové dotace
Petr Hartman, dokumentátor archeologie (VHČ)
Tomáš Štefánek, konzervátor, základní ošetření sbírkových předmětů, výroba výstavních modelů, realizace výstav
Pavel Hendrych, konzervátor – dotace rekvalifikace ÚP
Oddělení historických sbírek – vedoucí Mgr. A. Kulíšková
Mgr. David Marek, historik – archivář, kurátor sbírkových fondů historie, numismatiky, sfragistiky, archivu, evidence
sbírek, výzkumná a publikační činnost, realizace výstav
Mgr. Jana Válková Střílková, lektor, příprava a realizace edukativních programů 0,5 úvazku
MgA. Marta Havlíčková, konzervátor – grafik, základní ošetření sbírkových předmětů – kovy, dřevo, ad., grafické
práce spojené s přípravou a realizací – do 30. 9. 2018
Lenka Reinerová, průvodce – lektor, zajištění a přípravy edukativních programů, 0,5 úvazku do 30. 6. 2018
PhDr. Jiří Sajbt, dokumentátor, zajištění prací spojených s činností regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu,
evidence sbírek do 31. 1. 2018 – od 1.11. 2018 knihovník
Michaela Novotná – průvodce, lektor, doprovod návštěvníků, zajištění a přípravy edukativních programů, doprovod
návštěvníků, zajištění a přípravy edukativních programů, 0,7 úvazku
Michaela Kopalová – VPP úklidové práce
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Oddělení provozu – vedoucí P. Jiránek
Jan Horenský, provozář – řidič, údržba vozidel, technické zabezpečení výstav a akcí, údržba stálých expozic a výstav
Martin Kašpar, domovník Dlaskův statek
Blanka Kosová, uklízečka, úklid objektů MČR a Dlaskova statku 6 objektů o celkové ploše budov 7.491m2
Jiří Horáček, (VPP)
Oddělení návštěvnického provozu – vedoucí A. Jíra
Eliška Vélová, průvodce Dlaskův statek, doprovod skupin návštěvníků, prodej vstupenek a zboží
Milena Tauchmanová, VPP
Pracovní místa v rámci realizace projektu Brána do světa sbírek
Ing. Jan Macoun, dokumentátor (projekt brána do světa sbírek) 0,6 úvazku od 1. 7. 2018
Lenka Reinerová, dokumentátor (projekt brána do světa sbírek) 0,7 úvazku od 1. 8. 2018

4. Počet zaměstnanců
V roce 2018 pracovalo v MČR Turnov 32 pracovníků v hlavním pracovním poměru, z toho 2 pracovníci na
úseku vedlejší hospodářské činnosti, 4 pracovní místa byla obsazena s podporou Úřadu práce (Pavel Hendrych,
Jiří Horáček, Michaela Kopalová a Miloslava Tauchmanová) a 2 pracovní místa vytvořena na dobu určitou
v rámci projektu Brána do světa sbírek (ing. Jan Macoun a Lenka Reinerová). Během roku 2018 došlo k řadě
dalších personálních změn, které byly vyřešeny tak, aby nedošlo k omezení plynulého provozu organizace.
Účelově přidělené prostředky byly využity na mzdu dokumentátora archeologie od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018.
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B. SPECIFICKÁ ODBORNÁ ČÁST
1. Statistické ukazatele za rok 2018
Tabulka výkonů
Počet návštěvníků celkem

2016
62 181

2017
60 322

2018
46 914

z toho: návštěvníci akcí, výstav a expozic

36 640

43 819

28 055

z toho návštěvníci Dlaskova statku

17 574

16 503

18 859

z toho návštěvníci edukačních programů

7 883

7 613

6 616

Badatelé: návštěvy / elektronicky

84/180

35/50/120

34/50/130

941

1 295

1 167

21/1/0

22/7/1

17/4/0

42

71

122

Počet symposií, konferencí a seminářů

1

2

1

Počet doprovodných programů pro školy

171

133

135

Počet získaných sbírkových předmětů

446

861

601/1328 ks

Náklady na nákup sbírkových předmětů

79

1 145

353

Počet zapůjčených /vypůjčených sb.předmětů

335

1 299

1330/1002

Restaurování / konzervování sbírek

211

1 077

1/106

Náklady na restaurování /v tis./

130

214

23

Počet získaných přírůstků odborné knihovny

205

32

282

7

12

6

Počet zpracovaných předmětů ve II. stupni
evidence /aktualizace
Počet digitalizovaných sbírkových předmětů

5 308

4 797

4851/161

4 007

5 063

12 650

Počet inventarizovaných čísel a souborů

16 927

10 182

5 528

Vědeckovýzkumné úkoly mimo archeologii

25

34

30

Počet záchranných archeologických výzkumů

365

392

354

Počet vyjádření ke stavebním činnostem

304

307

285

Ediční činnost – vlastní edice/příspěvky tisk

4/77

1/

1/122

Výnosy ze vstupného /v tis./
Počet výstav/ z toho v jiných organizacích
/z toho v zahraničí
Počet akcí, přednášek, koncertů, koment. prohlídek

Náklady na získané přírůstky knihovny

/v tis./

Výnosy celkem HČ/VČ

/v tis./

14 633/1 675

17 150/1 708

18 774/1 770

z toho dotace od zřizovatele/na odpisy

v tis./

9 905/371,6

11 594/378

13 281/395

z toho dary : HČ/VČ

/v tis./

97/0

44/0

50/0

z toho vlastní výnosy HČ/VČ

/v tis./

2 463/1 671

2 281/1 699

2 800/1 776

z toho jiné zdroje (dotace, granty)

/v tis./

1 217

2 340

1 659/0

z toho ostatní výnosy HČ/VČ

/v tis./

579/4

513/9

589/6

Náklady celkem HČ/VČ

/v tis./

14 645/1 513

17 303/1 523

18 879/1 516

z toho osobní náklady HČ/VČ

/v tis./

9 710/831

10 455/815

12 085/886

22 + 3/2

22 + 4/2

22 + 4/2

21 212

23 388

26 156

–12/162

–153/185

-105/260

Počet zaměstnanců : HČ+DÚP/ VČ
Průměrný plat
Hospodářský výsledek HČ/VČ

/v tis./
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1.2. Přírůstky sbírek
Počet evidenčních čísel přírůstků

601 př. čísel/ 1328 předmětů

Sbírkový fond archeologie (PhDr. J. Prostředník, PhD., P. Hartman):
Podsbírka archeologická 30 př. čísel 511 předmětů
Sbírkový fond etnologie, umělecká řemesla, Scheybalova sbírka: (PhDr. V. Jakouběová, M. Havelková)
Podsbírka etnografická 223 př. čísel 278 předmětů
Podsbírka uměleckého řemesla 130 př. čísel 213 předmětů
Jedná se o sbírkové předměty získané sběrem, darem a nákupem – nářadí, náčiní a lidový oděv z oboru
etnologie, porcelán a sklo z oboru uměleckého řemesla.
Sbírkový fond umění, kamenářské technologie (PhDr. M. Cogan)
Podsbírka výtvarného umění 13 př. čísel 13 předmětů
Jedná se o sbírky výtvarných umělců, pocházejících či působících v regionu.
Sbírkový fond mineralogie a geologie (Mgr. J. Bubal)
Podsbírka mineralogie:
86 př.č.
Jedná se o sběry z místních lokalit.
Sbírkový fond historie a archivu a sbírkové knihovny (Mgr. D. Marek, Mgr. A. Kulíšková, PhDr. J. Sajbt)
Podsbírka Historie: 2 př.č.
Podsbírka KRL: 115 př.č.
Podsbírka HST UV: 10 př.č. umělecké knižní vazby J. Plátka

1.3. Evidence sbírek
Ve II. stupni evidence bylo zpracováno celkem:
Aktualizováno:

4851 inv. č. / 7 446 ks
449 inv. č.

Počty zpracovaných evidenčních čísel za jednotlivá oddělení:
Sbírkový fond archeologie (PhDr. J. Prostředník, PhD., P. Hartman):
Evidence II. stupně celkem: 1667 předmětů (77 souborů)
(artefakty z vlastních sběrů a menších záchranných výzkumů za roky 2010 – 2018)
Sbírkový fond etnologie, uměleckého řemesla, Scheybalova sbírka: (PhDr. V. Jakouběová, M. Havelková)
Evidence II. stupně celkem: 422 inv.č.
Z toho: 135 inv.č. podsbírka Etnologie a Uměleckého řemesla
287 inv.č. podsbírka Etnologie a Umělecká řemesla Scheybalova sbírka
Aktualizováno:
258 inv.č. Podsbírka Etnologie a a Uměleckého řemesla
Evidence 2. stupně sbírkového fondů umění a uměleckého řemesla se zaměřila především na vyhodnocení
sbírkových předmětů získaných od dárců a na evidenci podsbírky svatých obrázků v souvislosti s realizací
projektu Obrázek z pouti.
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Sbírkový fond umění, kamenářské technologie (PhDr. M. Cogan)
Evidence II. stupně celkem: 59 inv.č.
z toho: 1 ks podsbírka Technologie
54 ks podsbírka Umění
4 ks ext. podsbírka dokumentace lidová plastika
Aktualizováno:
Celkem aktualizováno: 161 inv. karet
z toho: 95 inv. karet podsbírka Umění
44 podsbírka Technologie
22 podsbírka dokumentace exter. plastika
Sbírkový fond mineralogie a geologie (Mgr. J. Bubal)
Evidence II. stupně celkem: 86 inv.č. podsbírka mineralogie
V souvislosti s evidencí II. stupně byla provedena příprava sbírkových předmětů pro chronologickou a
systematickou evidenci v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. v platném znění. Ve spolupráci s Národním
muzeem výzkum a následná reidentifikace sbírky broušených kamenů, včetně nových přírůstků, výzkum a
následná re identifikace sporných historických vzorků.
Sbírkový fond historie a archivu, sbírkové knihovny, Scheybalova sbírka (Mgr. D. Marek, Mgr. A. Kulíšková,
PhDr. J. Sajbt, Mgr. K. Jakubíčková – grant MKČR, E. Poloprudská, grant VISK)
Evidence II. stupně: celkem 4 851 inv. čísel, tj. 5 729 předmětů
Podsbírka: archiv a historie: 3 510 inv. čísel (tj. 3 614 předmětů).
Podsbírka archiv Scheybal: 1 226 inv. čísel (tj. 2 000 jednotlivin)
Knihovna muzejní KRL: 115 signatur (KRL 4025 – KRL 4140)
Knihovna muzejní Staré tisky: 0
Podsbírka archiv a historie:
A-OF-KV 31/1-28, 17/2, 25/30, 41/1-12 (Karel Vik, 42 jednotlivin)
A-OF-JKH 1-10 (Jan Křtitel Hájek, nový fond, 72 jednotlivin)
A-OF-JSv 1-9 (Josef Svoboda, nový fond, 9 karet)
A-P-FXD 47/1-5 (František X. Drozen, 5 jednotlivin)
A-N 330–404 (Negativy, 74 ks)
A-NČR 255–591 (Negativy Český ráj, 336 ks)
A-NO 1–471 (Negativy osobnosti, 471 ks)
A-NŠ 684–2732 (Negativy Šolc, 2048 ks)
A-NT 1–406 (Negativy Turnov, 406 ks)
A-NU 75–95 (Negativy události, 20 ks)
A-FU 1043–1124 (Fotografie události, 81 ks)
A-FT 1549–1554 (Fotografie Turnov, 5 ks)
H 275–320 (Historie, 45 ks)
Podsbírky: sbírkové knihovny:
KRL 4025 – KRL 4131 (regionální literatura, včetně starých fondů, 106 sv.)
SCH ST 2351 – SCH ST 3579 (Scheybalovy staré tisky, 1 229 sv.)
R 254–256 (rukopisy, 3 sv.)
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Podsbírka: archiv Scheybalova sbírka
Osobní fond: (Mgr. K. Jakubíčková, grant MKČR)
Na konci roku 2018 zapsáno v Bachu celkem 6 958 karet
V rámci osobního fondu se jedná o zpracování 100 % z celku, ze sbírkové části fondu se jedná odhadem o cca
max. 30 % celkového množství, v rámci dokumentace pouze o 5 %.
Kolekce papírových sbírek
SCH S-K 30 až SCH S-K 73
SCH S-K 30/1-27 – žertovná parte
SCH S-K 31/1-49 – žertovné tisky
SCH S-K 32/1-28 – žertovné obrázky
SCH S-K 33/1-27 – jarmareční tisky
SCH S-K 34/1-46 – vstupenky
SCH S-K 35/1-22 – příležitostné tisky a pohřební řeči
SCH S-K 36/1-5 – příležitostné tisky náboženské
SCH S-K 37/1-19 – příležitostné tisky I.
SCH S-K 38/1-14 – příležitostné tisky II.
SCH S-K 39/1-10 – příležitostné tisky III.
SCH S-K 40/1-17 – příležitostné tisky
SCH S-K 41/1-20 – příležitostné tisky – rod. Pešků
SCH S-K 42/1-6 – příležitostné tisky – bratrstva
SCH S-K 43/1-13 – zpravodajské tisky
SCH S-K 44/1-14 – jednolisté tisky
SCH S-K 45/1-14 – časovosti
SCH S-K 46/1-20 – staré tisky v arších
SCH S-K 47/1-22 – jednolisty – Neuruppin
SCH S-K 48/1-54 – obrázkové archy – Neuruppin
SCH S-K 49/1-46 – vojenské archy
SCH S-K 50/1-26 – náboženské archy
SCH S-K 51/1-16 – obrázkové archy
SCH S-K 52/1-17 – horoskopy
SCH S-K 53/1-38 – parte
SCH S-K 54/1-20 – parte
SCH S-K 55/1-25 – Betelbriefe
SCH S-K 56/1-24 – Gevatterbriefe
SCH S-K 57/1-28 – Gartenlaube
SCH S-K 58/1-33 – Gartenlaube
SCH S-K 59/1-43 – peněžnictví
SCH S-K 60/1-40 – peněžnictví – válečné půjčky
SCH S-K 61/1-23 – daně – mýtní lístky
SCH S-K 62/1-31 – vizitky – obchodní I.
SCH S-K 63/1-34 – vizitky – obchodní II.
SCH S-K 64/1-39 – visitky s jmény - 18./19. stol.
SCH S-K 65/1-42 – visitky s jmény - 19./20. stol.
SCH S-K 66/1-33 – visitky okrajové I.
SCH S-K 67/1-21 – visitky okrajové II.
SCH S-K 68/1-34 – visitky okrajové III.
SCH S-K 69/1-31 – visitky okrajové IV.
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SCH S-K 70/1-20 – visitky krajkové I.
SCH S-K 71/1-32 – visitky krajkové II.
SCH S-K 72/1-61 – pošta
SCH S-K 73/1-41 – letáky
Podsbírka: Scheybalova sbírka - knihovna:
Práce ve Scheybalově knihovně v roce 2018 probíhaly pouze v části starých tisků.
Ke konci roku 2018 je stav zpracování tento:
Odborná knihovna: 2 849 svazků
Regionální literatura: 9 24 svazků
Staré tisky: 3 579 svazků (zpracování kompletní)
Rukopisy: 189 svazků (zpracování kompletní)
Brigádníci:
Kateřina Jakubičková, duben – prosinec, evidence Scheybalovy sbírky, program MK ČR
Eliška Poloprudská, duben – listopad, evidence starých tisků, program MK ČR Retrokon
Antonín Mojsl, ledna – srpen 2018, digitalizace části podsbírky negativy a diapozitivy (Digitalizace negativů
A-NO 1–198, A-NT 1–326,

1.4. Digitalizace sbírek
Celkem bylo digitalizováno:

12 650 inv. č.

Digitalizovány byly sbírkové předměty ze sbírky z fondu archivu, historie, etnologie, archeologie, umění a
uměleckého řemesla. Největší objem digitalizovaných předmětů byl z oboru historie (grant Brána do světa
sbírek). Mimo sbírkového fondu bylo pracováno s dokumentačním materiálem, který byl získán z terénních
výzkumů.
Sbírkový fond archeologie (PhDr. J. Prostředník, PhD., P. Hartman, R. Sirovátka):
Digitalizace celkem: 511 sbírkových předmětů
Sbírkový fond etnologie, umělecká řemesla, Scheybalova sbírka: (PhDr. V. Jakouběová, M. Havelková,
M. Pešková a A. Mojsl – grant MKČR)
Digitalizace celkem: 5 320 inv.č.
Digitalizovány byly sbírkové předměty ze sbírky etnologie a uměleckého řemesla v souvislosti s provedením
evidence II. stupně a podsbírky kramářských tisků ze sbírky etnologie. Dále byla digitalizována varia ze sbírky
J. V. Scheybala - hrací karty. Převážnou část digitalizovaného materiálu pak tvoří podsbírka svatých obrázků,
která byla předmětem grantu MKČR Obrázek z pouti.
Sbírkový fond umění, technologie (PhDr. M. Cogan, L. Reinerová – projekt Brána do světa sbírek)
Digitalizace celkem: 1773 inv.č. (tisků, kreseb a maleb)
2115 vytvořených souborů (skenů)
Dokumentátorka (projekt Brána do světa sbírek zpracovala 2 115 skenů, což představuje 1773 zpracovaných
grafických listů a kreseb, z nichž některé byly v odůvodněných případech (text, přípisy...) skenovány
oboustranně, jiné, rozměrnější než formát skeneru, byly skenovány po částech a v počítači sesazeny do
jednoho celku. K digitalizaci postupuje plánovitě od nejstarších a nejcennějších sbírkových předmětů. V této
fázi jsou tak zpracovány všechny grafiky a kresby ze 17. a 18. století a dokončuje se digitalizace listů z 1.
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poloviny 19. století, provedených v hlubotiskových technikách, které jsou citlivější k mechanickému poškození
a také byly vydávány v poměrně nízkých nákladech. Naskenované kresby a grafiky byly uloženy v obálkách
z archivního papíru a v deskách s chlopněmi. Formáty desek vycházejí z řady A, podle zásuvek lístkovnic (A0),
což umožňuje podstatně efektivnější využití prostoru zásuvek při současném šetrnějším a přehlednějším uložení
kreseb a grafických listů
Sbírkový fond historie a archivu (Mgr. D. Marek, Mgr. A. Kulíšková, (Mgr. K. Jakubíčková grant MKČR;
ing. J. Macoun projekt Brána do světa sbírek)
Digitalizace celkem: 5 046 předmětů, tj. 5 701 snímků
A-OF-KV 31/1-28, 17/2, 25/30, 41/1-12 (Karel Vik, 42 snímků)
A-OF-JKH 1-9 (Jan Křtitel Hájek, 63 snímků)
A-OF-JSv 1-9 (Josef Svoboda, 15 snímků)
A-P-FXD 47/1-5 (František Xaver Drozen, 5 snímků)
A-N 330–404 (Negativy, 74 ks)
A-NČR 255–591 (Negativy Český ráj, 336 ks)
A-NO 1–471 (Negativy osobnosti, 471 ks)
A-NŠ 684–2732 (Negativy Šolc, 2048 ks)
A-NT 1–406 (Negativy Turnov, 406 ks)
A-NU 75–95 (Negativy události, 20 ks)
A-FU 1043–1124 (Fotografie události, 81 ks)
A-FT 1549–1554 (Fotografie Turnov, 5 ks)
H 275–320 (Historie, 45 ks)
SCH S-K 30 – SCH S-K 73 (Scheybal sbírky kolekce, 1 226 předmětů, 2 001 snímků)
V rámci projektu Brána do světa sbírek bylo MČR Turnov vybaveno dalším pracovištěm pro digitalizaci sbírek a
fotoateliérem. Díky tomuto vybavení byla zpracována poměrná část podsbírky Negativy a diapozitivy, skupina
Skleněné negativy a podsbírka grafických listů z podsbírky umění.

1.5. Výpůjčky a zápůjčky sbírek
Počet zapůjčených předmětů jinému zařízení:
Počet vypůjčených předmětů od jiného zařízení:

1330 sbírkových předmětů
1002 sbírkových předmětů

1.6. Inventarizace sbírek
Počet inventarizovaných čísel a souborů:

5 528 sbírkových předmětů

Podle plánu inventarizací na období 2013– 2022 byly v roce 2018 inventovány tyto podsbírky:

podsbírka Scheybalova sbírka (výtvarné umění-pouze předměty s inv.č. evid. v CES)

podsbírka knih v celkovém počtu sbírkových předmětů (regionální literatura)
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1.7. Konzervování sbírek
Počet konzervovaných předmětů:

106 sbírkových předmětů

V roce 2018 byly realizovány základní konzervátorské zásahy ve fondu archeologie, šperkařství a zpracování
drahokamů, etnologie, uměleckého řemesla, historie. V souvislosti s expoziční a výstavní činností muzea byly
ošetřeny další sbírkové soubory.

Veřejná odborná knihovna
Počet knihoven:
Počet knihovních jednotek:
Z toho knihovních jednotek nesbírkové knihovny:
Z toho knihovních jednotek sbírkové knihovny:

1
57 412 sv.
14 996 sv.
42 416 sv.

Akvizice (nové knihy):
z toho koupě:
dary:
výměna:
vlastní:
projekt Česká knihovna:

282 sv.
25 sv.
225 sv.
6 sv.
4 sv.
22 sv.

Počet evidovaných zápůjček:

165 ks

Počet odebíraných periodik:

34

Knihovna v roce 2018:
V knihovně nastoupil na plný úvazek nový knihovník PhDr. Jiří Zoul Sajbt. Jeho práce se soustředila na převzetí
fondu knihovny, inventarizaci regionální literatury a zpracování přírůstků odborné knihovny. Ve sbírkové
knihovně podsbírce Staré tisky byl dokončen projekt retro katalogizace sbírky starých tisků, na který byla
získána dotace z MK ČR. Během roku 2018 byly zpracovány signatury SCH ST 2351 – SCH ST 3579. Obě
části sbírky – muzejní i Scheybalova tak byly doevidovány. Zbývá zpracovat knihy ze sbírky vyřazené a
doevidovat knihy poškozené, které brigádnice nebyla schopna zpracovat. Do Souborného katalogu bylo přijato
1158 záznamů z retro katalogizace starých tisků. 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.
Zpracované signatury a přír. čísla:
Staré tisky SCH ST 2351 – SCH ST 3579 (1 229 svazků)
Knihovna regionální literatury: KRL 4025 – KRL 4140 (115 svazků).
Oborná knihovna: 14901–15155 (254 svazků).
Rukopisy: R 252 – R 256 (3 svazky)
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2. Stálé expozice a výstavy
2.1. Filosofie stálých expozic
Stálé expozice Muzea Českého ráje v Turnově vznikaly postupně od roku 1982. Na jejich nejstarších částech
(Národopis středního Pojizeří, Osobnosti města Turnova, Historie kamenářství a zlatnictví v Turnově) už je
patrná zastaralost ve způsobu instalace, použitých materiálech a technologiích, 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, 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, jejíž výstavba byla zahájena v roce
2017 a v roce 2019 bude dokončena.
Počet stálých expozic MČR Turnov k 31. 12. 2018: 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: Klenotnice

Mineralogie a drahé kameny světa

Archeologie Pojizeří

Drahé kameny a turnovští kamenáři

Národopis středního Pojizeří

Z kulturní historie kraje
Dlaskův statek v Dolánkách – obytný dům a hospodářské budovy.

Hospodářův rok (Dlaskův statek v Dolánkách)

2.2. Nové projekty
Drahé kameny z celého světa - rozšíření expozice mineralogie (kurátor J. Bubal) Expozice bude realizována
v případě získání grantu MKČR.
Hospodářův rok - expozice Dlaskův statek v Dolánkách. Expozice věnovaná tradičnímu způsobu zemědělství
a obřadům a obyčejům v průběhu roku. Expozice bude průběžně aktualizována v návaznosti na hospodářský a
výroční kalendář. Kurátor: PhDr. Jakouběová, M. Havelková, T. Štefánek a oddělení provozu
Prioritou záměrů MČR Turnov se pro období 2018 stalo zřízení expozice: Pro horolezce neexistují hranice.
V souladu s Koncepcí činnosti MČR Turnov bylo hlavním cílem v roce 2018 naplnění harmonogramu projektu
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
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regionálního operačního programu MMR. V průběhu roku 2018 byla firmou Termil s.r.o. realizovala stavební
část projektu. V závěru roku tak stavba byla připravena pro instalaci interiéru, který bude realizovat na základě
smlouvy s investorem firma M Plus Praha s.r.o., která byla vybrána ve výběrovém řízení zřizovatelem MČR
Turnov KÚ Liberec. Přestože se v průběhu stavebních prací objevily některé nepředpokládané situace
v souvislosti a napojením na stávající objekty muzea (přeložka klimatizace, odvětrání stávajících prostor
expozice mineralogie, ad.), harmonogram plnění nebyl ohrožen.
V ostatních expozicích muzea po celý rok probíhaly práce menšího charakteru: výměna osvětlení, malování.
Zásadní proměnou prošla expozice na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova, kde byla instalována nová stálá
expozice Hospodářův rok. Expozice v průběhu roku prošla několika proměnami tak, aby návštěvník získal
představu o hospodaření ve velkém zemědělské usedlosti v průběhu jara, léta a podzimu. Všechny stávající
expozice MČR Turnov byly zpřístupněny během celého roku 2018.
V průběhu roku byly realizovány další projekty. Byly zahájeny práce na plnění projektu Brána do světa sbírek,
financovaného z dotačního titulu Interreg V–A Česká republika Polsko. Dále pak projekty podpořené dotacemi
MKČR a to v oblasti lidové kultury, výstavní činnosti, knihovnictví a restaurování sbírek. Projekty, jejich
výstupy byly cíleny na veřejnost, pak byly realizovány s podporou grantů z Kulturního fondu města Turnov.
Převážná část těchto projektů byla v průběhu roku 2018 naplněna a vyúčtována. Část dlouhodobých projektů
bude řešena v roce 2019 a v letech následujících.
3. Krátkodobé výstavy
3.1. Realizace výstav
Počet výstav celkem:
z toho:

17 výstav
3 v jiných organizacích

Výstavní sál
18. 1. - 18. 2.
Udělej si sám-kutilství v Československu před rokem 1989
Výstava představila domácí rukodělné produkty vyrobené na území dnešní České republiky v době před rokem
1989, v době omezené výrobní produkce. (kurátor T. Štefánek, Milan Říha)
28. 2.- 27. 5.
Příběh Tibetu
Výstava věnovaná dějinám a kultuře Tibetu od druhé poloviny prvního tisíciletí našeho letopočtu až po
současnost. Vypráví o hlavních historických událostech, osobnostech a představuje základní koncepty tibetské
kultury. Autorkou výstavy je PhDr. Helena Heroldová, Ph.D. z Náprstkova muzea v Praze.
(kurátor Jan Prostředník, Miroslav Cogan)
6. 6.- 8. 7.
Symposion
Jubilejní 25. mezinárodní sympozium moderního šperku připomenulo veřejnosti kromě prací účastníků i
výběrem nejvýznamnějších prací, které muzeum za dobu pořádání sympozií nashromáždilo. Na výstavě byly
zastoupeny vybrané práce z obdobného sympozia v Erfurtu, s jehož pořadateli navázalo MČR užší spolupráci.
(kurátor Miroslav Cogan)
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17. 7.- 9. 9.
Liberecko ve stínu sopek
Výstava, vznikla ve spolupráci s Českou geologickou službou, pojednávala o sopečné činnosti na Liberecku.
Na výstavě byly prezentovány nejnovější data a informace z výzkumů čtyř dílčích vulkanických segmentů
zasahujících do oblasti Libereckého kraje, které byly doplněny o mnoho názorných exponátů, vzorků
a interaktivních prvků. (kurátor J.Bubal)
13. 9.- 21. 10.
Extáze svatého Františka v obrazech Jana Jiřího Hertla a Pavla Roučky
Výstava přinesla konfrontaci barokních obrazů ze života sv. Františka od turnovského malíře J. J. Hertla
s přístupem významného současného malíře a grafika P. Roučky k františkánské tématice, především
k vyjádření spirituality a duchovního odkazu populárního světce. (kurátor Miroslav Cogan)
28. 10.- 30. 12.
Konečně ve vlastním! Turnov 1918 Historická výstava připomínající významné výročí vzniku republiky na pozadí tzv. velkých dějin prezentovala
běžný život v regionu v poslední fázi existence monarchie a první roky dění v novém státě.
(kurátor David Marek, Alžběta Kulíšková)

Kamenářský dům
9. 11.- 21. 1.

Loutky ze staré půdy-loutky a loutková divadla z přelomu 19. a 20. stol.

8. 2.- 29. 3.
Česko-polský dětský výtvarný salón Jawor-Turnov
Výtvarný salon dětí představil nejlepší práce mládeže českých a polských dětí z roku 2017.
(kurátor Lada Capoušková)
8. 4.- 10. 6.
Najděte si svého dědečka
Výstava k 130. výročí založení Klubu českých turistů (kurátor Ing. arch. Jiří Kubát)
15. 6.- 28. 10.
Od obilky ke chlebu - mlýny a mlynáři v Pojizeří
Výstava přinesla výsledek výzkumu, při kterém Muzeum Českého ráje zmapovalo a zdokumentovalo jednak
doklady, které jsou o tomto zemědělském oboru v terénu, nejen z hlediska technologického, ale i z hlediska
sociálně ekonomického, včetně dokumentace slovesných projevů a obyčejové tradice s tím spojené. Výstavu
doplnily přednášky a pracovní listy pro pořádané workshopy a demonstrace obyčejů spojených s tímto jevem
na Dlaskově statku v Dolánkách. (kurátor Vladimíra Jakouběová, Michaela Havelková)
8. 11.- 30. 12.
Václav Plechatý dřevořezby
Václav Plechatý (* 26. únor 1948) je český výtvarník, grafik a řezbář. Díla Václava Plechatého se nalézají
v oficiálních i soukromých sbírkách po celém světě. Muzeum představilo tvorbu řezbáře Václava Plechatého
v souvislosti s jeho nominací na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje. (kurátor V. Jakouběová)
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Klenotnice
Stálá expozice SUPŠ Turnov
28. 2.- 27. 5.
Příběh Tibetu-kultovní předměty a umělecké řemeslo Tibetu
Souběžně s hlavní expozicí výstavy Příběh Tibetu byla v Klenotnici muzea instalována cca stovka ukázek
tibetského uměleckého řemesla od kultovních objekty (obřadní masky, obětiny atd.) po zdobené tradiční zbraně,
šperky a předměty denní potřeby. (kurátor Jan Prostředník, Miroslav Cogan, Marta Havlíčková)
28. 10.- 30. 12.
Československo, léta nadějí a ztrát
Umělecké řemeslo v Turnově a Železném Brodě 1918-1948, Výstava k výročí první republiky.
V období mezi dvěma světovými válkami vznikly na odborných školách v Turnově a Železném Brodě vynikající
práce z oblasti stříbrnictví, šperku a skla, do kterých se promítl étos, s nímž ČSR r. 1918 vznikla i očekávání
a naděje na plodný, pokojný život v novém demokratickém státu, který přerušila okupace a II. světová válka.
Obdobné, leč jen krátké vzepětí po osvobození ukončil rok 1948, který vymezoval i časový záběr výstavy.
(kurátor Miroslav Cogan, Petra Hejralová)
Sklepení čp. 70
18. 5. - 2. 9.
Světélkování aneb Luminiscence čili Studené světlo
Výstava seznámila přístupnou formou, doplněnou o mnoho názorných exponátů, s jevem luminiscence, tedy
světélkováním obvykle pevných nebo kapalných látek po vybuzení do excitovaného stavu. Autoři: Jan Valenta
a Ivan Pelant. K excitaci (vybuzení) může dojít odlišnými způsoby, např. působením ultrafialových paprsků,
chemickou reakcí nebo zahřátím, podle nichž rozlišujeme různé druhy luminiscence, které byly na výstavě
postupně představeny. Za použití bohatého obrazového materiálu jsou především ilustrovány široké možnosti
využití luminiscence ve vědě, lékařství i každodenním životě. Bez nadsázky lze říci, že luminiscence je všude
kolem nás; nyní zejména díky světelným zdrojům založeným na svítivých diodách (LED). (kurátor J. Bubal)

Výstavy a expozice v jiných zařízeních
1.7. – 31.8. Drahé kameny a minerály- - spoluúčast turnovského muzea na výstavě drahých kamenů v budově
obecního úřadu v Radostné pod Kozákovem-Lestkov, pořadatel Mineralogický klub Kozákov 82)
29.7. – 9.9. Opály - spoluúčast turnovského muzea na výstavě v Městském muzeu a galerii Lomnice nad
Popelkou
17. - 18.11. Významné mineralogické lokality jižní Moravy - spoluúčast na výstavě v rámci Mezinárodní
výstavy minerálů, fosílií, šperků a přírodnin, VV Brno
březen – květen
V březnu až květnu roku 2018 se v galerii České spořitelny v Rytířské ulici Praze konala výstava klenotů,
šperků a výtvarných návrhů z historické sbírky turnovské šperkařské školy, která je jinak trvale vystavena
v klenotnici Muzea Českého ráje v Turnově. Nádoby z drahých kamenů, řezané gemy a šperky od prvních let
existence školy zal. 1884 do první poloviny 20. století, zvláště ve stylu secese a art-déco, se nedávno setkaly
s velkým ohlasem v Německu, Holandsku a Rakousku. Také zájem pražských návštěvníků byl nad očekávání
a desítky jich přišly i na komentovanou prohlídku s kurátorem výstavy PhDr. Miroslavem Coganem 8. dubna.
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Materiály poskytnuty na výstavy:





Krkonošské muzeum Jilemnice – Dějiny pošty
Ze staré školy – kresby a texty národopisců Jany a Josefa V. Scheybalových z kraje kolem Jizery. Dům manželů
Scheybalových, 27. 3. – 29. 9. 2018
Z voňavého polínka. Dům manželů Scheybalových, 1. 11. 2018 – 9. 3. 2019

3.2. Kulturně vzdělávací akce
Počet kulturně vzdělávacích akcí a programů celkem:
z toho programů pro školy:

257 akcí
135

3.2.1. Akce muzeum, Kamenářský dům
Turnovská muzejní noc – 18. 5. 2018
Muzeum Českého ráje v Turnově:
Tvůrčí dílny pro veřejnost (výroba mandaly, tisk na plátno a papír, vaření tradičních pokrmů), promítání
filmových snímků z cest po Tibetu
Workshop tibetských tanců pro veřejnost pod vedením skupiny Khaita – radostné tance (Mezinárodní komunita
Dzogčhenu Kunkyabling a člen Mezinárodní taneční rady CID UNESCO), taneční vystoupení.
Komentovaná prohlídka výstavy Příběh Tibetu – Mgr. Bc. Helena Heroldová, Ph.D.
Vernisáž výstavy Luminiscence – cesta světla
Lenka Morávková – jedinečné hudební vystoupení se skleněným nástrojem Bohemian Cristal Instrument
Komentovaná prohlídka výstavy Luminiscence – Cesta světla (Mgr. Jan Bubal)
Komentovaná prohlídka výstavy Příběh Tibetu (Klenotnice) – tibetoložka PhDr. Zuzana Ondomišiová, Ph.D.
Mineralogická dílna a hrátky se světlem (Mgr. Jan Bubal)
Dlaskův statek v Dolánkách: Expozice otevřena do 23.00 hod.
Dům přírody v Dolánkách: Interaktivní expozice představující sepětí živé a neživé přírody.
Hvězdárna Turnov: pozorování oblohy, projekce filmů s hvězdářskou tématikou ad.
25. Mezinárodní sympozium současného šperku 5. –15. 6. 2018
Jubilejní 25. ročník Mezinárodního sympozia současného šperku
25. Mezinárodní šperkařské sympozium v Turnově se uskutečnilo ve dnech 5. 6. - 15. 6. resp. do 8. 7. 2018
(doprovodná výstava). Zúčastnili se jej za Českou republiku Marta Švajdová a Karel Votipka, Němci Sibylle
Mania, Rolf Lindner a Daniel Kruger, Finky Tarja Tuupanen a Jenni Sokura, Japonci Fumiki Tamaguchi
a Tarajoki Terajima, Australan Simon Cottrell a Jana Machatová ze Slovenska. Účastníci sympozia absolvovali
v prvních dnech připravený fakultativní program. Tvůrčí práce v dílnách a prezentace účastníků s využitím
videotechniky odehrály v Kamenářském domě. Do sbírky MČR bylo v závěru sympozia vybráno 17 nových
ks současného šperku.
Den s mineralogem 2018
Zážitkový program s geologickou tématikou (nejen) pro děti
Každé úterý v červenci a srpnu 3.7. / 10.7. / 17.7. / 24.7. / 31.7. / 7.8. / 14.8. / 21.8. / 28. 8.
(vždy 9.00 – 17.00 hod.)
Venkovním areál muzea před Kamenářským domem
3.7. / 10.7. / 17.7. / 24.7. / 31.7. / 7.8. / 14.8. / 21.8. / 28.8.
19

Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry; Objevování pokladu – rýžování českých granátů a olivínů pomocí
rýžovacích pánví; hledání drahých a rudních kamenů ve štěrkové drti; Paleontologické objevy – odkryjte kostru
dinosaura; Pro starší děti: dobývání drahých kamenů z horniny pomocí kladívka a majzlíku
Novinka: Geostezka
Rozšířený program – 10.7. / 28. 8. od 10.30 a od 14.00
Přednáška geologa a mineraloga Jana Bubala na vybrané téma
3.7. / 14. 8. od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00
Řezání a broušení drahých kamenů
Prázdninové řemeslné soboty kolem kola mlýnského
Program prázdninových sobotních dílen navazuje na výstavu věnovanou historii mlynářského řemesla v Pojizeří
„Od obilky ke chlebu“. Dílny jsou určeny dětem i dospělým, kteří se dozvědí podrobnosti o výrobě chlebového
kvásku, upečou si housku či tradiční žitnou Drůběřku, vyrobí si sáček na pečivo a mouku, malý větrníček
z papíru, dřevěný vodní mlýnek, pohlednici s linorytem mlýna ad.
Muzeum Českého ráje v Turnově (Kamenářský dům) každou sobotu od 7. 7. do 25. 8. 2018
(vždy 10.00 – 17.00 hod.)
7. 7. Drůběřky, hračky z mouky mačkané do perníkářských forem
14. 7. Dekorování textilních pytlíků na chléb a pečivo
21. 7. Dřevěný mlýnek poháněný vodou
28. 7. Pečení voňavých housek a příprava domácího kvásku
4. 8. Tisk a kolorování pohlednice starého mlýna
11. 8. Pečení voňavých housek a příprava domácího kvásku
18. 8. Malované papírové větrníčky
25. 8. Netradiční ošatka na pečivo
Dny lidové architektury 2018 na Dlaskově statku v Dolánkách
21. – 22. 7. 2018
Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova – Národní kulturní památka ČR – se také v tomto roce připojí
k celorepublikové červencové akci Dny lidové architektury 2018. Pro návštěvníky připravilo muzeum
víkendový program s komentovanými prohlídkami nové stálé expozice Hospodářův rok, která je zaměřená na
výroční a agrární obyčeje. V dalším doprovodném programu nebudou chybět ukázky práce vybraných
řemeslníků, např. zpracování ovčího rouna (praní a česání ovčí vlny), předení na kolovratu, zdobení medového
perníku ad. Dlaskův statek tak ožije běžnými činnostmi běžných obyvatel Dlaskova statku.
Přednáškový cyklus mineralogie - celoročně
Přednáškový cyklus k výročí republiky. Kamenářský dům, září – říjen 2018

Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. – První světová válka a vznik Československa. 12. 9.

PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph. D. – „Pražský podzim“ – Počátky normalizace v Československu (srpen
1968 – srpen 1969)

Mgr. Michal Macháček, Ph.D. – Osobnost Gustáva Husáka. 3. 10.

Mgr. Lenka Holubičková – Pomníky první světové války v Českém. 10. 10.

Normalizace na Turnovsku – diskuzní pořad s pamětníky. 17. 10.

PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. – Folk – intelektuální protest, nebo masová zábava? 24. 10.

prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. – 100 let od vzniku Československa. 31. 10.
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Minirecitál Miroslava Palečka
8. listopadu od 17.00 hod.
Recitál doprovodil zahájení výstavy dřevořezeb Václava Plechatého.
Kamenářský dům
3.2.2. Akce na Dlaskově statku
MASOPUST na Dlaskově statku
3. 2. 2018
Masopust na Dlaskově statku – tentokrát ve spolupráci se souborem Furiant z Dolní Bělé. V rámci programu
pracovníci muzea a soubor Horačky předvedli masopustní hry, představování masek a tanec o vrkoč.
Příprava: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová DiS., oddělení provozu
Realizace: Kolektiv MČR Turnov
VELIKONOCE NA DLASKOVĚ STATKU
31. 3. 2018
Již tradiční akce, v rámci které proběhlo vystoupení několika folklórních souborů, program pro děti, tvůrčí
dílna.
Příprava: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová DiS., oddělení provozu
LETNICE NA STATKU U DLASKŮ
26. – 27. 5. 2018
Májová slavnost řemesla, hudby a divadla v Dolánkách u Turnova
Přehlídka tradičních řemesel nahradila konání Řemeslnických trhů. Akce pořádaná ve spolupráci se Spolkem
přátel MČR Turnov.
ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM – Setkání řezbářů na Dlaskově statku v Dolánkách
13. – 16. 6. 2018
23. ročník Řezbářského sympozia. Tradiční pořad, připomínající ukončení žní doplnila přehlídka řemeslníků,
kulturní program a dílna pro veřejnost.
Příprava a realizace: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová DiS., oddělení provozu
LOUTKÁŘI DĚTEM NA DLASKOVĚ STATKU 2018
Loutkářský soubor Na Židli a Muzeum Českého ráje Turnov za finanční podpory města Turnov pořádají letní
prázdninovou akci: každou prázdninovou neděli vždy v 11.00, 13.00 a 15.00 hodin.
PROGRAM:
1. července JAK SE HONZA UČIL BÁT, hraje BOĎI Jaroměř
8. července POHÁDKY O PEJSKOVI A KOČIČCE, hraje LS Na Židli Turnov
15. července O SLEPIČCE KROPENATÉ, hraje LS Na Židli Turnov
22. července TŘI PRASÁTKA A VLK, hraje LS Na Židli Turnov
29. července O ZAKLETÉ LABUTI, hraje LS Spojáček Liberec
5. srpna CO VIDĚLY VLAŠTOVKY, hraje LS Šíro Lázně Bělohrad
12. srpna ČERVENÁ KARKULKA, hraje Divadlo Bořivoj Praha
19. srpna O SLEPIČCE A KOHOUTKOVI, hraje divadlo Na kliku Liberec
26. srpna PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, hraje LS Na Židli Turnov
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Ve statku i na pouti, loutkářská pouť na Dlaskově statku
28. 9. 2018
Ve statku i na pouti – program proběhl ve svátek sv. Václava na Dlaskově statku v Dolánkách. Návštěvníci
mohli zhlédnout přehlídku loutkářských souborů na Loutkářské pouti, ale zároveň se seznámit s obřady a
obyčeji, kterými naši předci děkovali za výdobytky úrody. Loutkářská pouť byla oslavou 40. výročí založení
Loutkářského souboru Na Židli z Turnova. Program loutkářů doplnila Dožínková slavnost. Dožínky, Dokopná či
Konopická – událost pro všechny, kteří v letním a raně podzimním období sklízeli obilí, len či brambory. Ukázky
obyčejů, které z našeho života již nenávratně zmizely, tak návštěvníci uviděli nejen v expozici Dlaskova statku,
ale představil je také folklórní soubor Šafrán z Jablonce nad Nisou. Součástí programu pro děti byly řemeslné
dílny – výroba prstového maňáska, dožínková dekorace ze slámy ad.
Příprava a realizace: PhDr. V. Jakouběová, M. Havelková, M. Beranová, T. Štefánek a oddělení provozu.

3.3. Doprovodný program – edukativní programy a dílny
Počet doprovodných programů pro školy:
Počet návštěvníků :

135
6 616

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. Některé programy probíhaly ve spolupráci
se Spolkem přátel MČR Turnov a za finanční spolupráce MěÚ Turnov a MKČR (grantové programy).
Příprava a realizace programů: Mgr. Jana Válková Střílková, Lenka Reinerová a externí lektoři.
31. 1. – Dílna na objednávku – Loutka anděl
Dílna pro školy inspirovaná výstavou Loutky z naší půdy. Odlévaní jednotlivých částí loutky se speciální hmoty,
kompletace s drátem a textilem. Kolorování anděla. Dílna byla doplněna o komentovanou prohlídku výstavy.
Cílová skupina: školy, ZŠ 1. – 5. Třída; Celkový počet účastníků: 27
1. 2. – Dílna na objednávku – Loutka anděl
Dílna pro školy inspirovaná výstavou Loutky z naší půdy. Odlévaní jednotlivých částí loutky se speciální hmoty,
kompletace s drátem a textilem. Kolorování anděla. Dílna byla doplněna o komentovanou prohlídku výstavy.
Cílová skupina: školy, ZŠ 2. Třída;Celkový počet účastníků: 18
3. 2. – Masopust na Dlaskově statku
Doprovodný program k masopustu na Dlaskově statku. Samostatná dílna s nízkou náročností – zdobené límce
z krepového papíru a barevné růžičky pro masopustní masky.
Cílová skupina: široká veřejnost – rodiče s malými dětmi; Celkový počet účastníků: 100
7. 2. – Výroba bylinkového mýdla – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba vlastního vonného bylinkového mýdla a jeho obalu.
Cílová skupina: školy – ZŠ 2. Třída; Celkový počet účastníků: 40
9. 2. – 11. 5. – Výtvarný salon XI. (každý čtvrtek)
Muzejní kroužek na téma: Příběh Tibetu
Muzejní kroužek komponovaný k výstavě Příběh Tibetu. Odborní lektoři z Národního muzea. Komentovaná
prohlídka výstavy, přednáška, výroba modlitebních praporků, budhistických sošek, tibetských modlitebních
korálků, šperků, barvení textilu přírodními barvivy, výroba Thang ky, obřadní sypání mandal atd.
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Cílová skupina: děti, senioři, dospělí ; Celkový počet účastníků: 159
22. 2. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – domácí škola 5. tř.; Celkový počet účastníků: 12
27. 2. – Dílna na objednávku – Loutka anděl
Dílna pro školy inspirovaná výstavou Loutky z naší půdy. Odlévaní jednotlivých částí loutky se speciální hmoty,
kompletace s drátem a textilem. Kolorování anděla. Dílna byla doplněna o komentovanou prohlídku výstavy.
Cílová skupina: školy, ZŠ 1. - 5. třída ; Celkový počet účastníků: 10
27. 2. – Velikonoční dílny – Modrotiskový ptáček
Dílna pro školy inspirovaná technikou modrotisku. Kompletace, potisk, dekorování textilního ptáčka + krátké
video z dílny pana Danzingera a poznávací hra se zvuky ptáčků.
Cílová skupina: školy, ZŠ 1. – 5. třída ; Celkový počet účastníků: 10
28. 2. – Dílna na objednávku – Loutka anděl
Dílna pro školy inspirovaná výstavou Loutky z naší půdy. Odlévaní jednotlivých částí loutky se speciální hmoty,
kompletace s drátem a textilem. Kolorování anděla. Dílna byla doplněna o komentovanou prohlídku výstavy.
Cílová skupina: školy, ZŠ 1. - 3. Třída; Celkový počet účastníků: 14
19. 3. – 1. 4. – Velikonoční dílny – dřevěná klapačka
Dílna pro školy inspirovaná velikonočními obřady. Kompletace a dekorování dřevěné velikonoční klapačky.
Představení různých druhů stromů a jejich dřeva.
Cílová skupina: školy, ZŠ 1. – 8. třída ; Celkový počet účastníků: 796
1. 4. – Velikonoční dílna na Dlaskově statku
Výroba lidového zápichu - malé Morany, Mořeny. Dílna pracuje s lýkem, textilem a oříšky.
Cílová skupina: široká veřejnost – rodiče s dětmi; Celkový počet účastníků: 550
12. 4. – Poznej kameny – expozice mineralogie
Speciální program pro postižené děti.
Celkový počet účastníků: 10;
18. 4. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – ZŠ 2. tř.; Celkový počet účastníků: 38
19. 4. – Olivínový šperk – „Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy – ZŠ 4. - 5. tř.;Celkový počet účastníků: 39
19. 4. – Poznej kameny – expozice mineralogie
Speciální program pro seniory.
Celkový počet účastníků: 22
24. 4. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – ZŠ 3. – 4. tř.;Celkový počet účastníků: 46
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25. 4. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – ZŠ 5. tř.; Celkový počet účastníků: 49
26. 4. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – ZŠ 3. tř.; Celkový počet účastníků: 36
2. 5. – Výroba bylinkového mýdla – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba vlastního vonného bylinkového mýdla a jeho obalu.
Cílová skupina: školy – ZŠ 1. - 3. Třída; Celkový počet účastníků: 38
3. 5. – Olivínový šperk – „Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy – ZŠ 9. tř.; Celkový počet účastníků: 27
4. 5. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – ZŠ 8. - 9. tř.; Celkový počet účastníků: 40
18. 5. – Muzejní noc
Tlačení hlíny do Ccha ccha forem a sypání mandal barevným pískem.
Cílová skupina: široká veřejnost – rodiče s dětmi; Celkový počet účastníků: 102
9. 5. – 28. 5. – Animační program Poznej Tibet
Zážitkový program pro děti kombinovaný s dílnou - výroba pískové mandaly. Komentovaná prohlídka výstav
Příběh Tibetu spojená s animačním programem.
Cílová skupina: školy 3. – 8. Třída; Celkový počet účastníků: 402
30. 5. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – ZŠ 2. tř.; Celkový počet účastníků: 19
1. 6. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – ZŠ 5. - 7. tř.; Celkový počet účastníků: 35
1. 6. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – ZŠ 5. tř.; Celkový počet účastníků: 20
19. 6. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – ZŠ 3. - 4. tř.; Celkový počet účastníků: 39
20. 6. – Olivínový šperk – „Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy – ZŠ 4. -6. tř.; Celkový počet účastníků: 36
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21. 6. – Pískové mandaly
Výroba mandal pomocí barevných písků
Cílová skupina: školy – ZŠ 1.- 2.tř.; Celkový počet účastníků: 16
8. 6. - 19. 6. Jewellery sympozium Turnov
Cílová skupina: široká odborná veřejnost
Celkový počet účastníků: 13
3. 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). Paleontologické objevy – najděte kostru dinosaura.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 130
7. 7. – Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského – Drůběřky, hračky z žitné mouky.
Řemeslná dílna pod vedením Lenky Reinerové. Výroba starodávné lidové hračky z laciné žitné mouky a vody
mačkané do perníkových forem a malované barvami.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 11
10. 7. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – ZŠ 1. - 7. tř.; Celkový počet účastníků: 27
10. 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). Paleontologické objevy – najděte kostru dinosaura.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 198
14. 7. – Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského – dekorování textilních pytlíčku na mouku a pečivo.
Řemeslná dílna pod vedením Ireny Kuncířové. Výroba textilních pytlíků na chléb a pečivo. Dekorování tiskem
a kresbou textilními barvami.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 20
17. 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). Paleontologické objevy – najděte kostru dinosaura.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 189
19. 07. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – ZŠ 5. - 6. tř.; Celkový počet účastníků: 16
21. 7. – Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského – Dřevěný mlýnek poháněný vodou.
Řemeslná dílna pod vedením Marušky Peškové. Kompletace dřevěných polotovarů malého dřevěného mlýnku.
Možnost následného zdobení vypalováním.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 13
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24. 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). Paleontologické objevy – najděte kostru dinosaura.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 165
31.7. – 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). Paleontologické objevy – najděte kostru dinosaura.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 134
28. 7. – Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského – pečení voňavých housek a příprava domácího kvásku.
Dílna pod vedením Ivy Válkové. Míchání domácího chlebového těsta, z podomácku semleté mouky. Fundovaný
výklad zkušené pekařky chleba o výrobě domácího kvásku.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 36
4. 8. – Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského – Tisk a kolorování pohlednice starého mlýna.
Dílna pod vedením Jany Válkové Střílkové. Výroba pohlednice nebo tisk z vyrobené linorytové matrice na
grafickém lisu. Kolorování vodovými barvami.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 15
7. 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). Paleontologické objevy – najděte kostru dinosaura.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 91
11. 8. – Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského – pečení voňavých housek a příprava domácího kvásku.
Dílna pod vedením Ivy Válkové. Míchání domácího chlebového těsta, z podomácku semleté mouky. Fundovaný
výklad zkušené pekařky chleba o výrobě domácího kvásku.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 26
14. 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). Paleontologické objevy – najděte kostru dinosaura.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 150
18. 8. – Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského
Dílna vedená Lenkou Reinerovou. Výroba papírových větrníků z předem namalovaného papíru.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 9
21. 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). Paleontologické objevy – najděte kostru dinosaura.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 76
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25. 8. – Prázdninové soboty Kolem kola mlýnského
Dílna vedená Marií Peškovou. Výroba netradiční ošatky na pečivo a chleba z vlny a barevných provázků.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 10
28. 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). Paleontologické objevy – najděte kostru dinosaura.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 108
7. 9. – Olivínový šperk – „Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy – 4. roč. gymnázium; Celkový počet účastníků: 59
6. 9. – 22. 11. – Výtvarný salon XII.
Muzejní kroužek na téma: Baroko / Abstrakce/Extáze
Každý čtvrtek vyrábění, přednášky, lektoři, depozitáře.
Cílová skupina: děti, senioři, dospělí ; Celkový počet účastníků: 171
17. 9. – 21. 9. - Letní škola- Různé tváře hornin.
Mezinárodní sympozium Geoparku Nová Paka. Kamil Zagoršek.
Celkový počet účastníků: 30
25. 9. – Olivínový šperk – „Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy – ZŠ 5. roč.; Celkový počet účastníků: 23
26. 9. – Olivínový šperk – „Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy – ZŠ 9. roč.; Celkový počet účastníků: 45
28. 9. – Posvícení na Dlaskově statku- Na pouti i ve statku.
Výroba tradičního zvykoslovného předmětu spojeného se sklizní obilí. Slunce ze slámy a papíru. Papírové
větrníky k výstavě Od obilky ke chlebu.
Cílová skupina: školy – široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 107
1. 10. – 26. 10. – Jak se žilo ve mlejně – dílna spojená s prohlídkou výstavy.
Dílna pro školy inspirovaná výstavou Od obilky ke chlebu. Mlýny a mlynáři v Pojizeří. Dřevěný větrný mlýn jako
zápich. Kompletace a zdobení vypalováním do dřeva. Dílna byla doplněna o komentovanou prohlídku výstavy
spojenou s pracovním listem, který se na závěr poskládal do větrníku.
Cílová skupina: školy, ZŠ 1. – 5. třída; Celkový počet účastníků: 758
3. 10. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – ZŠ 5. tř.; Celkový počet účastníků: 20
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17. 10. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – ZŠ 5. tř.; Celkový počet účastníků: 23
29. 10. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – ZŠ 1. - 8. tř.; Celkový počet účastníků: 18
21. 11. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – ZŠ 3. - 5. tř.; Celkový počet účastníků: 48
22. 11. – Granátový šperk – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy – ZŠ 9. tř.; Celkový počet účastníků: 40
23. 11. – Vlněná ovečka – „Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, zpracování vlny česáním. Výroba lidové hračky z vlny doplněné dřevem. Doplněná o výklad o
chovu ovcí.
Cílová skupina: školy – ZŠ 1. – 2. tř.; Celkový počet účastníků: 34
26. 11. – 20. 12. – Vánoční dílna – kovový zvoneček s dřevěnou rukojetí
Dílna pro školy inspirovaná kovotepectvím a řezbářstvím. Doprovázená výstavou Václava Plechatého. Ohýbání
a tvarování plechového polotovaru, kompletace a zdobení dřevěné rukojeti. Výroba krabičky přímo na výrobek.
Dílna byla doplněna o výklad k řemeslům a symbolice zvonění.
Cílová skupina: školy, ZŠ 1. – 8. třída; Celkový počet účastníků: 939
7. 12. – 08. 12. – Dílna pro veřejnost k vánočním trhům – kovový zvoneček s dřevěným držátkem
Dílna pro veřejnost inspirovaná kovotepectvím a řezbářstvím. Doprovázená výstavou Václava Plechatého
v Kamenářském domě. Ohýbání a tvarování plechového polotovaru, kompletace a zdobení dřevěné rukojeti.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 135

3.4. Přednášky, učební hodiny, komentované prohlídky exkurze
3.4.1. Přednášky a komentované prohlídky - výběr
Mgr. J. Bubal:
Uralsko-altajské dobrodružství cyklus mineralogicko-cestopisných přednášek, MČR Turnov 17.1.
Za nerostným bohatstvím Sibiře cyklus mineralogicko-cestopisných přednášek, MČR Turnov 18.2.
Lom Bezděčín (ve spolupráci s Liborem Slovákem, Muzeum Českého ráje V Turnově 8.4.
O kozákovských polodrahokamech Muzeum a pojizerská galerie Semily, p. o. 26.4
Uralsko-altajské dobrodružství přednáška v rámci projektu Pořady pro seniory, Penzion Výšinka14.5.
Uralsko-altajské dobrodružství přednáška v rámci projektu Pořady pro seniory, DD Pohoda 23.5.
Uralsko-altajské dobrodružství přednáška v rámci projektu Pořady pro seniory, Penzion Žižkova, 14.6.
Přednáška o kozákovských drahokamech (v rámci akce Den s mineralogem, (MČR Turnov) 10.7.
Přednáška o kozákovských drahokamech II (v rámci akce Den s mineralogem, (MČR Turnov) 10.7.
Vznik křemen-chalcedonové mineralizace v oblasti Českého ráje (Seminář muzeí ČR a SR, Olomouc) 12.9.
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Uralsko-altajské dobrodružství (přednáškový seminář, Národní muzeum v Praze) 15.10.
O kozákovských drahokamech aneb Jaká byla geologická historie Českého ráje (SUPŠ a VOŠ Turnov) 22.11.
O kozákovských drahokamech aneb Jaká byla geologická historie Českého ráje (MČR Turnov) 10.12.
Za poklady Maroka (The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA), PřF UK v Praze) 11.12.
PhDr.M. Cogan
Přednáška o reedici knihy Turnov-Český ráj pro Spolek turnovských rodáků (25. října)
PhDr. V. Jakouběová
Lidové stavitelství Pojizeří – Dny lidové architektury, Trávníček, Beranův hostinec 21.7. 2018
Lidové stavitelství Pojizeří, Univerzita třetího věku, knihovna Turnov, duben 2018
Mgr. A. Kulíšková
Péče o pozůstalostní knihovny. Konferenční příspěvek. Seminář KK AMG, 5. 9. 2018
Svět písmáka Dlaska a Dlaskův statek. Pro SKIP Libereckého kraje. 22. září 2018
Mgr. D. Marek
110 let Chlapecké školy v Turnově. Květen
Vznik Československé republiky. Říjen (opakovaně)
PhDr. J. Zoul Sajbt
Symbolika a vnímání světa ve středověku, Valná hromada Pekařovy společnosti, Turnov, 10. 3. 2018
23. květen 1618: začátek Třicetileté války, Kamenářský dům, 23. 5.
Pergamen: nejčastější psací látka středověku, Městská knihovna Turnov, 22. 8.
Bitva u Turnova na pozadí vlády Jiřího z Poděbrad – Návštěvnickém centrum, 19. 9.
Historie zámku Hrubý Rohozec, Univerzita třetího věku, knihovna Turnov, 25. 10.
Symbolika čísel ve středověku, Muzeum a galerie v Jičíně, 28. 10.
Staré obchodní cesty v horním Pojizeří, Vysoké nad Jizerou, 2. 11.
Fantasy a její dějinné inspirace, Městská knihovna Turnov, 30. 11.
Vánoce ve středověku, pro Městskou knihovnu Turnov (domovy důchodců) – 17. 20. 12.
PhDr. J. Prostředník, PhD.
14 přednášek, komentovaných prohlídek a tematických exkurzí o archeologických výzkumech v Českém ráji
a o Geoparku UNESCO Český ráj (23.1. Liberec; 15.3. Turnov; 23.3. Křížlice – Roudnice; 23. 4., 25. 4., 26.4.
Turnov, 8.8. Jičín, 8.9. Hruboskalsko, 20.9. Jilemnice, 24.10. Turnov, 21.11. Turnov, 27.11. Turnov, 3.12.
Turnov, 10.12. Turnov)
Přednášky externích lektorů
17.1. – 14.2. 2018 Cyklus mineralogicko-cestopisných přednášek Putování za minerály II
3.4.2. Komentované prohlídky
Mgr. Jan Bubal
10 komentovaných prohlídek expozice
1 komentovaná prohlídka expozice pro nevidomé
16 komentovaných prohlídek výstavy Luminiscence – Cesta světla
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PhDr. Jakouběová
5 komentovaných prohlídek Hospodářův rok Dlaskův statek
PhDr. Jan Prostředník, PhD.
14 komentovaných prohlídek
3.4.3. Exkurze
Geologická exkurze Morava – Jeseníky (mineralogická exkurze pro skupinu geologů z Německa) 3.- 8. 4.2018
Po lávovém proudu ze Železného Brodu až na Kozákov (terénní exkurze pro studenta olomoucké univerzity;
psaní bakalářské práce na toto téma; návrh na výukovou stezku) 14. 3. 2018
Procházka po dně prvohorního moře (geologická exkurze pro veřejnost) 14. 4. 2018 22. 4. 2018 Za sopkami
jičínského vulkanického pole (geologická exkurze pro veřejnost)
Za hornictví a minerály do okolí Krupky (geologická exkurze pro veřejnost) 12. 5. 2018
Po stopách českého granátu II (geologická exkurze pro veřejnost) 1. 6. 2018
Český ráj – pokladnice českých kamenářů (geologická exkurze pro veřejnost) 10. 6. 2018
Po lávovém proudu ze Železného Brodu až na Kozákov (exkurze pro Waldorfskou školu, Č.Budějovice) 12.6. 2018
Exkurze v rámci projektu Letní škola „Různé tváře hornin“ pořádaného v Muzeu Českého ráje v Turnově
(GECON – Česko-saská geologická kooperační síť) 17.-21. 9. 2018
Po ložiskách nerostných surovin Libereckého kraje (exkurze pro studenty geologie PřF UK) 27. 9. 2018
Ložiska nerostných surovin a drahých kamenů Slovenska (exkurze pro studenty ložiskové geologie, The Society
for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA), PřF UK v Praze) 11.- 14. 10. 2018

3.5. Návštěvnost expozic, výstav, kulturně vzdělávacích a společenských akcí, badatelna
Počet návštěvníků celkem:
z toho: návštěvníci stálých expozic a výstav:
návštěvníci Dlaskova statku:

46 914 osob
28 055 osob
18 859 osob

Návštěvnost Muzea Českého ráje a objektů pod něj spadajících (Dlaskův statek, Kamenářský dům) byla v roce
2018 nižší 2016 o cca 14 tisíc sob. Výrazně poklesla návštěvnost stálých expozic, a to jednak z důvodu
zastaralého řešení stálých expozic muzea (realizace 1982, 1984, 1994). Pouze 2 stálé expozice jsou novější
(2000, 2010). Vliv na snížení návštěvnosti mělo i uzavření galerie muzea a probíhající stavba nové stálé
expozice Horolezectví. Stavba probíhala po celý rok bez omezení provozu. V souvislosti se stavbou se rovněž
nekonaly Staročeské řemeslnické trhy. Návštěvnost si udržely edukativní doprovodné programy, akce pořádané
muzeem a akce pořádané muzeem ve spolupráci se Spolkem přátel MČR Turnov.
Badatelna
počet badatelů v badatelně:
telefonicky či emailem bylo vyřešeno:

34 / počet návštěv 50
130 dotazů

V roce 2018 byla pravidelně využívána, práci, především zpřístupnění materiálů z depozitářů stále komplikovala
situace se ztíženým (občas i nemožným) přístupem do depozitářů v souvislosti se stavbou horolezecké expozice.
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Řadě badatelů jsme se snažili vyhovět přednostně emailem či telefonem, abychom omezili závislost jejich
návštěvy v badatelně navázané na přístup do depozitáře. (Informace zjistíme hromadně při jedné návštěvě
depozitáře, pak sdělujeme badatelům).
Počet badatelů v badatelně 34, počet návštěv 50. Telefonicky či emailem bylo vyřešeno cca 130 dotazů. Počet
dotazů bez návštěvy badatelny stále roste, jedná se o větší množství obsloužených badatelů než v badatelně.
Studovaná témata: nejstudovanějšími tématy v badatelně i dálkově jsou dlouhodobě a nepřekonatelně témata
regionální historie, regionálních osobností a událostí. Z dalších částí sbírek je zaznamenáván značný zájem
badatelů o sbírku starých tisků (v souvislosti s dokončením její evidence a zpřístupněním v Souborném
katalogu České republiky), Scheybalova sbírka, sbírka fotografií a sbírka kramářských tisků. Dalšími většími
studovanými tématy byla tato: V souvislosti s kulatými výročími převládal zájem o události roku 1918, méně
1938 a 1968. Radostná studánka na Kozákově, iluminované rukopisy, Valdštejn, politické elity v době vzniku
ČSR, Památková péče v Československu v letech 1918–1992, osobnost Kláry Radimské, otázka sebevraždy v
literatuře, grafik Eduard Karel, železniční doprava, J. V. Šimák, didaktika čtení, kostel v Robousích,
Valdštejnové v Železnici, Působení Markvarticů na Sobotecku, Rybníky a rybnikářství, Hrad Valdštejn v době
husitské, Středověká podoba města Turnova ad.

4. Vědeckovýzkumná činnost
4.1. Výzkumná činnost archeologického oddělení
Celkový počet výzkumů:

354
záchranných a předstihových archeologických výzkumů
285 vyjádření k stavebním a jiným činnostem

Dlouhodobé projekty vyplývající z výkonu archeologické památkové péče:

MČR v Turnově je od roku 1996 spoluřešitelem projektu „Státní archeologický seznam ČR“, vedeným NPÚ
v Praze. Dokonce měsíce února 2018 byla připravena aktualizace archeologických dat z celého území
okresu Semily.

v souladu s Dohodou o provádění archeologických výzkumů, uzavřenou mezi AV ČR a MČR podávalo v
průběhu roku 2018 on-line databáze Archeologická mapa České republiky. Archeologické oddělení MČR v
Turnově splnilo své povinnosti za rok 2018 k datu 21. 12. 2018.
Realizované výzkumné úkoly - dokončené

zajištěno 354 záchranných a předstihových archeologických výzkumů v souvislosti s výkonem
archeologické památkové péče v okresu Semily a přilehlém území

vypracováno 285 vyjádření k stavebním a jiným činnostem, při kterých by mohlo dojít k narušení
historických terénů

v rámci výkonu archeologické památkové péče byly v roce 2018 registrovány 44 lokality, na kterých došlo
k narušení historických terénů:
BUŘANY; parc. č. 3950/5, 1288, st.p. 224; “IZ-12-4000144; SM, Jablonec n. J., Buřany čp. 2, p. Kleinrath“;
projekt C-201800691. Nález: tarasní zídka z nasucho kladených fylitových kamenů (novověk-recent).
DALIMĚŘICE; parc. č. 862/6, 862/19; „Turnov, Daliměřice – prodloužení vodovodu“; projekt C-201810974.
Nález: 2 nemovité zahloubené objekty se světle šedou výplní (mladší zemědělský pravěku). DALIMĚŘICE;
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Průmyslová zóna Vesecko - parc.č. 695/35, 695/36, 695/37, 695/38, 695/39. Nález: Bylo prozkoumáno na
1374 zahloubených objektů, z nichž nejvyšší počet připadl na kůlové a sloupové jámy. Na rozdíl od ostatních
poloh zkoumaných v minulých sezónách se zde našly téměř v každém větším objektu zlomky pravěké keramiky,
která se zde jinak díky agresivním půdám v archeologických objektech nevyskytuje. Dalším často vyskytujícím
se typem objektu byly sídlištní jámy, které měly oválné až velmi nepravidelné půdorysy. Většinu sídlištních
objektů bylo možné právě díky zlomkům keramiky datovat do mladší doby železné (3. až 2. stol. př. n. l.), čímž
se lokalita stala zatím nejrozsáhlejším sídlištěm z tohoto období v horním a středním Pojizeří. V severozápadní
části zkoumané lokality jsme narazili na 8 žárových hrobů z pozdní doby bronzové, které vzhledem k vzájemným
rozestupům (více než 10 m) původně nejspíše tvořily mohylník - soubor uměle navršených pahorků zakrývající
samotné pohřby se spálenými ostatky a milodary zemřelých. DOLNÍ ROKYTNICE; parc. č. 2133, 2184, 2197;
„SM, Rokytnice n. Jizerou, Studenov – kabelové vedení NN“; projekt C-201808084. Nález: redeponované
zlomky raně novověké keramiky. DOLNÍ ROKYTNICE; parc. č. 2925/1, 2925/2, 3000/1, 1305, 1304/6,
2925/4, 2926, 2924/1, 3085, 1434/2; „Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu Vilémov“; projekt C201800974. Nález: kulturní vrstva (pravěk?). DOLNÍ SYTOVÁ; parc. č. 2237; „ZAV na pozemku p. č. 2237 v
k. ú. Dolní Sytová, dotčeném stavbou polní cesty VPC2“ č. projektu zhotovitele C-201776640. Nález:
štětovaný povrch komunikace (18. – 19. stol.). HORNÍ BRANNÁ; před čp. 70; „IV-12-4014620 SM, Horní
Branná p.p.č. 464/1, p. Novák – vNN“; projekt C-201700884. Nález: Zdokumentovány byly dvě části profilu
s kumulací raně novověké keramiky. HORNÍ BRANNÁ; parc. č. 100; „Oprava pochůzkových cest na hřbitově
v Horní Branné“; projekt C-201805634. Nález: recentní vsakovací objekt, narušený hrob, náhrobní kámen
s reliéfem kříže a nápisem (datace asi 1754). HORNÍ ROKYTNICE NAD JIZEROU; st.p. 632/1, parc. č. 2253/1,
3417/1, 2104/8, 2103/4, 2104/5; „IV-12-4015980SM-Horní Rokytnice, ALFA SYSTÉM - kNN“, projekt C201706515. Nález: V části profilu výkopu byla zdokumentována novověká vrstva mazanice. JABLONEC NAD
JIZEROU; Kamenec, parc. č. 1759. Nález: Soubor 160 pražských grošů v keramické nádobce, překryté dnem
další nádoby. Celkem jde o 41 grošů Václava II. (WENCEZLAVS SECVNDVS; 1300 – 1305) a 118 grošů Jana
Lucemburského (IOHANNES PRIMVS; 1310 – 1346), Vydavatelem jedné ražby, kterou se nepodařilo blíže určit,
byl s největší pravděpodobností opět Václav II. nebo Jan Lucemburský. Dochování mincí je na horské podmínky
přímo nadstandardní. Mince zřejmě nebyly dlouho v oběhu, protože řada z nich má zachovaný i mincovní lesk.
Mince a zlomky keramiky se nacházely ve svahu v úrovni lesní hrabanky a zasahovaly asi 30 cm pod stávající
úroveň povrchu. JILEM NICE; parc. č. 279/56, 279/30, 279/57; „Jilemnice - prodloužení vodovodu a kanalizace
v lokalitě Pod Lomem - III. etapa“; projekt C-201800970. Nález: erozní vrstva (jíl s kameny - svahovina), která
nasedá na štěrkovou terasu Jilemky (středověk – novověk). JILEMNICE; Parc. č. 886/3, 884/1, 885/1, 886/1,
887, 888, 889/1, 889/2, 890/1, 890/2, 891/10, 891/13, 2250/6, 2320; „Novostavba objektu prodejny
elektro a navazujících zpevněných ploch“; projekt C-201800374; Nález: Základů dvou novověkých domů a
s nimi souvisejícími relikty kamenných dlažeb (17. stol.). JILEMNICE - st.p. 59, tzv. zahradní domek, areál
zámku Jilemnice „Archeologický výzkum zahradního domu na st. p. 59 v areálu jilemnického zámku“ – rozšíření
sondy 4/2018. Nález: Při rozšíření sondy objeven další zlomek renesančního náhrobku, který mohl být podle
opisu přisouzen p. Dobromyslu Křineckému (+ 7. října 1585). JILEMNICE - st.p. 57/1, areál zámku Jilemnice
„Archeologický výzkum zahradního domu na st. p. 59 v areálu jilemnického zámku“ – výkop pro kanalizační
přípojku. Nález: téměř 2 metry mocná stratigrafie s dokladem sídelních aktivit od založení valdštejnské tvrze v
pol. 13. stol. do 19. stol. (pochozí povrch, štětované komunikace, kostelní ossarium, terénní úpravy).
KARLOVICE; parc. č. 719/1; JTS-K: 680252,3 / 999057,7 (střed); stavba RD; projekt C-201805628. Nález:
stratigrafie s terminální částí neaktivního sesuvu, který překryl úroveň černé ulehlé jílovité hlíny a vrstvu
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jezerního sedimentu staroholocénního „pelešanského jezera“. KARLOVICE; parc. č. 308/1; „Mateřská škola –
Sedmihorky“, projekt C-201801968. Nález: zlomky keramiky (VS2-NO2) a tři zahloubené objekty (mladší
pravěk – raný středověk). KOŠŤÁLOV; parc. č. 973, 1049/7, 975/5, 945/4, 945/2, 945/3, 1982/1, 916/5,
1982/2, 1981/1, 896, 875, 874, 1996/30, 1996/29, 890/14, 775/8; „W2041_SEKOS_OK“; projekt C201809156. Nález: dvě zaniklé lánové cesty uprostřed pole a zaniklé úvozové cesty s kamennou hromadou na
mezi (středověk – novověk). LOMNICE NAD POPELKOU; Karlovské nám. 2228/1; „Návrh řešení
obnovy/revitalizace parku Karlovské náměstí“; projekt C-201800302. Nález: Při skrývce povrchové vrstvy byly
na parc.č. 2228/1 objeveny 2 polohy s nálezem zlomků keramiky (pozdní středověk – raný novověk). Nalezená
keramika svědčí o antropogenních aktivitách, které předcházejí výstavbě čtvrti Karlov. MALÝ ROHOZEC; parc.
č. 185/2, 185/3, 187/1, 187/2, 189, 456, 460/1; „IV-12-4015217 SM, Malý Rohozec, Vazovec - PIVOVAR
Rohozec – kNN“; projekt C-201701252. Nález: 3 mělké objekty recentního či novověkého stáří. MAŠOV U
TURNOVA; parc. č.: 947/5; „I/35 Mašov, křižovatka s III/2835 – 1. etapa záchranného archeologického
výzkumu“; projekt C-201805423. Nález: historické terény se třemi objekty pravěkého stáří a jednou kumulací
kamenů (žlab) nejspíše novověkého stáří. Z prospekce pochází fragment broušené sekery vyrobené
z metabazitu typu Jizerské hory. Z prostoru křižovatky I/35 a III/2835 získán vzorek rybničního sedimentu
pocházejícího s „novoveského“ rybníka. MODŘIŠICE; parc. č. 114, 1013/1, 1015/1; „SM, Modřišice, ppč. 114,
p. Macounová - kNN“ IV-124015679“; projekt C-201702502. Nález: vrstva druhotně použitých pískovcových
kamenů (mocnost 0,2 - 0,25 m). Šlo o zpevnění komunikace (18. stol. - 20. stol.). MODŘIŠICE; Ppč: 62,
1007/1; „Rekonstrukce vodovodu Modřišice“; projekt C-201805421; 01. Nález: Na parc. č. 1007/1
registrována v hloubce 0,6 – 07 m vrstva druhotně použitých pískovcových kamenů (mocnost 0,2 - 0,25 m).
PASEKY NAD JIZEROU; st.p. 149, parc. č. 786/2, 786/1; JTS-K: 663670,60/981064,25; Stavba RD; projekt
C-201808054. Nález: Destrukce zaniklého domu na kamenné podezdívce, dokumentována byla požárová
vrstva a byl nalezen kruhový kamenný brus na nářadí. PŘEPEŘE U TURNOVA; parc. č. 283/4; stavba rodinného
domů, souvztažných objektů a inženýrských sítí; projekt C-201800968. Nález: Kulturní vrstva (mladší až
pozdní doba bronzová) byla protnuta šesti sondami (č. 32 – 37) a sondou pedologickou (PS5). V úrovni kulturní
vrstvy byly registrovány dva zahloubené nemovité objekty sídlištního charakteru, které byly identického stáří
jako kulturní vrstva (č. 504 a 505). PŘEPEŘE U TURNOVA; parc. č. 283/3; stavba rodinného domů,
souvztažných objektů a inženýrských sítí; projekt C-201800968. Nález: Kulturní vrstva (mladší až pozdní doba
bronzová) byla protnuta devíti sondami (č. 23 - 31) a sondou pedologickou (PS4). PŘEPEŘE U TURNOVA; parc.
č. 286/4; stavba rodinného domů, souvztažných objektů a inženýrských sítí; projekt C-201800968. Nález:
Kulturní vrstva (mladší až pozdní doba bronzová) byla protnuta devíti sondami (č. 38 - 46) a sondou
pedologickou (PS6). V úrovni kulturní vrstvy byly registrovány tři zahloubené nemovité objekty sídlištního
charakteru, které byly identického stáří jako kulturní vrstva (č. 506, 507 a 508). PŘEPEŘE U TURNOVA; parc.
č. 283/6; stavba rodinného domů, souvztažných objektů a inženýrských sítí; projekt C-201800968. Nález:
Kulturní vrstva (mladší až pozdní doba bronzová) byla protnuta jedenácti sondami (č. 12 - 22) a dvěma sondami
pedologickými (PS2 a PS3). V úrovni kulturní vrstvy byly registrovány dva zahloubené nemovité objekty
sídlištního charakteru, které byly identického stáří jako kulturní vrstva (č. 502 a 503). PŘEPEŘE U TURNOVA;
parc. č. 281/4; stavba rodinného domů, souvztažných objektů a inženýrských sítí; projekt C-201800968.
Nález: Kulturní vrstva (mladší až pozdní doba bronzová) byla protnuta šesti sondami (č. 6 - 11) a sondou
pedologickou (PS0). V úrovni kulturní vrstvy byl registrován jeden zahloubený nemovitý objekt sídlištního
charakteru, který byl identického stáří jako kulturní vrstva (č. 501). PŘEPEŘE U TURNOVA; parc. č. 283/1;
stavba rodinného domů, souvztažných objektů a inženýrských sítí; projekt C-201800968. Nález: Nevýrazný
33

relikt kulturní vrstvy (mladší až pozdní doba bronzová) o mocnosti maximálně 1 cm zaznamenaný v jižním rohu
skryté plochy. V důsledku erozní činnosti došlo v minulosti k redepozici bloku kulturní vrstvy jižníma
jihozápadním směrem po svahu. Pod drnem tak nasedalo podloží tvořené sedimenty nespadajícími do oblasti
zájmu archeologie. PŘEPEŘE U TURNOVA; parc. č. 283/7; stavba rodinného domů, souvztažných objektů a
inženýrských sítí; projekt C-201800968. Nález: Při výzkumu nebyla prokázána kulturní vrstva z mladší až
pozdní doby bronzové, která byla registrovaná na sousedních parc. č. 283/6 a 283/8. V důsledku erozní
činnosti došlo v minulosti k redepozici bloku kulturní vrstvy jihozápadním a západním směrem po svahu. Pod
drnem tak nasedalo podloží tvořené sedimenty nespadajícími do oblasti zájmu archeologie. PŘEPEŘE U
TURNOVA; parc. č. 283/2; stavba rodinného domů, souvztažných objektů a inženýrských sítí; projekt C201800968. Nález: Nevýrazný relikt (mladší až pozdní doba bronzová)o mocnosti 1 – 2 cm dokumentovaný
v jihozápadním rohu skryté plochy. V důsledku erozní činnosti došlo v minulosti k redepozici bloku kulturní
vrstvy J a JZ směrem po svahu. Pod drnem tak nasedalo podloží tvořené sedimenty nespadajícími do oblasti
zájmu archeologie. PŘEPEŘE U TURNOVA; parc. č. 263/1, 321/4, 321/5;; stavba rodinného domů,
souvztažných objektů a inženýrských sítí; projekt C-201800968. Nález: Bylo nalezeno a prozkoumáno 13
nemovitých objektů zahloubených do podloží tvořeného spraší. Šlo o objekty sídelního charakteru, které
náležely ke stejné komponentě datované artefakty do IV. stupně kultury s vypíchanou keramikou. PŘEPEŘE U
TURNOVA; parc.č. 283/8, 283/9, 294; „Přepeře - výstavba VH sítí včetně komunikace pro 7 RD“ ID 27/2018
(projekt C-201800968). Nález: zahloubený objekt 1/2018, (silo) a další zahloubené objekty a kulturní a
splachové vrstvy datované do širšího intervalu popelnicových polí mladší doby bronzové až starší doby železné.
SEMILY; parc. č. 113, 114/1, 114/2, 114/3, 4132/1, 121/2, 122/2, 125/3, 125/6, 4084/2, 125/7, 4084/1,
4111/2, 4084/1, 4111/1, 125/4, 127, 4105, 4080, 4103; „REKO MS Semily – Husova“; projekt C201801001. Nález: Před budovou České spořitelny bylo v profilech liniového výkopu zdokumentováno
zaklenutí recentního kanálu z pískovcových kvádrů. TATOBITY; st.p. 31, č.p. 23; stavba RD; projekt C201803717. Nález: V severním řezu výkopu byl registrován relikt zděného trativodu (18. – 19. stol.).
TATOBITY; parc. č. 1168/1, 1168/2, 179, 1000/4; „Oprava místní komunikace p.p.č. 1168/1, 1168/2, 179“;
projekt C-201803722. Nález: vystupující bloky spodnopermského vápence na parc. č. 1000/4. TATOBITY;
parc. č. 483/9, 483/1, 1120/3; „SM, Tatobity, p. Schmidt, Ph.D - přeložka vNN, kNN“; projekt C-201806308.
Nález: Ve výkopu byla u sloupu NN (R11) dokumentována novověká vrstva mazanice a uhlíků. TURNOV; parc.
č. 848/1; „Reko Turnov – Čistá 239“; projekt C-201800763. Nález: Pod recentním povrchem a tělesem
komunikace dokumentována uloženina o mocnosti 0,2 m (šedá jílovito písčitá hlína s uhlíky a mazanicí)
nasedající na podloží (žlutý jíl). TURNOV; parc. č. 308/1; „Turnov - oprava VH sítí v ul. Palackého“; projekt C201800965. Nález: Při výkopových pracích byly dokumentovány četné relikty historických terénů spadajících
do oblasti zájmu archeologie. Šlo zejména o relikty zděných konstrukcí a souvztažných kulturních nebo
zásypových vrstev, které lze datovat do širšího intervalu raného až vrcholného novověku (16. – 18/19.stol.).
TURNOV; Parc. č. 2947/1, 2933/1, 2934/5, 2934/55, 2934/6, 2915/10, 2915/69; „IV-12-4014032 SM,
Turnov, K Vodárně-čp.2191,Košková-kNN“; projekt C-201811311. Nález: kompaktní černá až černozelená
jílovitá vrstva o mocnosti 30-60 cm s nálezem raně novověké keramiky. TURNOV, OHRAZENICE U TURNOVA,
PŘEPEŘE U TURNOVA; k. ú. Turnov, ulice Nádražní a Pacltova: parc. č. 3881/1, 2058; Ohrazenice u Turnova,
ulice Nádražní: parc. č. 880/1; Přepeře u Turnova: parc. č. 300/1; „Turnov, Ohrazenice, Přepeře - rekonstrukce
vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích“; projekt C-201800963. Nález: Při výkopových
pracích došlo v 7 různých úsecích liniových výkopů k narušení a zdokumentování stratigrafických situací. Ty
se shodovaly zastoupením různě mocné (od 0,15 m do 0,5 m) tmavě šedé až černé vrstvy, v jednom případě
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světle šedé (mladší pravěk – raný středověk). V úseku na západním konci Přepeř zkoumán objekt z mladší doby
bronzové. TURNOV; parc. č. 2554/1, 2554/6; „COV technické - OA, HŠ a SOŠ Turnov - stavební práce“. Nález:
Kulturní vrstva datovaná do širšího časového horizontu mladšího pravěku až konce raného středověku.
VYSKEŘ, parc. č. 1, 3, 2125; JTS-K: 684213,9/ 1001093 (střed); „Vyskeř - odvodnění kostela Nanebevzetí
Panny Marie, odvedení dešťových vod a provedení vnější drenáže“, projekt C-201706309. Nález: Linie výkopů
protnula uloženiny recentního a subrecentního stáří, které obsahovaly druhotně uložené vrstvy stavební suti a
redepozice ojedinělých lidských kostí (v neanatomických polohách). Lidské kosti byly posbírány a předány
k druhotnému pohřbení.




Projekt záchranného archeologického výzkumu „Přepeře-východ – bytová zóna“, parc. č. 281/4, 283/1,
283/2, 283/3,283/4, 283/6, 283/7, 286/4 podpořený Libereckým krajem z účelové dotace poskytnuté
Muzeu Českého ráje v Turnově
vypracováno 9 komplexních nálezových zpráv ze ZAV za rok 2018

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. a osteoložkou ing. Lenkou Kovačíkovou Ph.D. (LAPE
při JČU v Českých Budějovicích) na přípravě biomateriálu z exkavace 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

spolupráce s Ústavem geologie a pedologie, LDF MENDELU v Brně – pedologické analýzy pro ZAV
v Přepeřích u Turnova
Nálezové zprávy
Prostředník, J. – Hartman, P. 2018: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu. Jilemnice (okr.
Semily) -„Archeologický výzkum zahradního domu na st. p. 59 v areálu jilemnického zámku“ ZAV 1 (548), ZAV
216/2016, IDAV: 68708; Svazek 06 – sonda 4C/2018. 01/2018. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje
v Turnově.
Prostředník, J. – Hartman, P. – Sirovátka, R. 2018: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického
výzkumu, k. ú. Přepeře u Turnova. „Výstavba nového RD a doprovodných staveb p.p.č. 263/1, k.ú. Přepeře u
Turnova“; ID 27/2018 (projekt C-201800968); 03 - 04/2018. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje
v Turnově.
Prostředník, J. – Hartman, P. – Sirovátka, R. 2018: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického
výzkumu, k. ú. Turnov, Ohrazenice u Turnova, Přepeře u Turnova. „Turnov, Ohrazenice, Přepeře - rekonstrukce
vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici a vodovodu v Přepeřích“. ID 22/2018 (projekt C-201800963). 03 09/2018. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově.
Prostředník, J. – Hartman, P. – Sirovátka, R. 2018: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického
výzkumu; k. ú. Dolní Rokytnice; „Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu Vilémov“, ID 33/2018 (projekt C201800974); 04 - 09/2018. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově.
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Prostředník, J. – Hartman, P. – Sirovátka, R. 2018: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického
výzkumu. Turnov – parc. č. 2554/1, 2554/6; „COV technické - OA, HŠ a SOŠ Turnov - stavební práce“; 0408/2018; ID 57/2018, projekt C-201801725; 01 – Text. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje
v Turnově.
Prostředník, J. – Hartman, P. – Sirovátka, R. 2018: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického
výzkumu. Mašov u Turnova (okr. Semily); „I/35 Mašov, křižovatka s III/2835“; 07-08/2018; ID 161/2018,
projekt C-201805423. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově.
Prostředník, J. – Hartman, P. – Sirovátka, R. 2018: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického
výzkumu. Karlovice (okr. Semily); „Mateřská škola – Sedmihorky“; 04-05/2018 a 08/2018; ID 60/2018,
projekt C-20181968. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově.
Prostředník, J. – Hartman, P. – Sirovátka, R. 2018: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického
výzkumu. Horní Branná (okr. Semily); „Oprava pochůzkových tras na hřbitově v Horní Branné“; 06/2018 07/2018; ID 169/2018, projekt C-20185634. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově.
Prostředník, J. – Hartman, P. – Sirovátka, R. 2018: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického
výzkumu; k. ú. Přepeře u Turnova; „Přepeře-východ – bytová zóna“; Parc. č. 281/4, 283/1, 283/2, 283/3,
283/4, 283/6, 283/7, 286/4; ID 27/2018 (projekt C-201800968); 04 - 08/2018. Archiv nálezových zpráv
Muzea Českého ráje v Turnově.
Konzultace bakalářských a diplomových prací, badatelé, přednášky, učební hodiny



spolupráce s FF UK v Praze a Univerzitou v Hradci Králové – terénní praxe,
člen hodnotící komise SOČ v oboru historie a archeologie v rámci celostátní přehlídky

Učební hodiny, přednášky, apod.:

9 badatelských návštěv

14 přednášek, komentovaných prohlídek a tematických exkurzí o archeologických výzkumech v Českém
ráji a o geoparku Český ráj (23.1. Liberec; 15.3. Turnov; 23.3. Křížlice – Roudnice; 23.4., 25. 4., 26.4.
Turnov, 8.8. Jičín, 8.9. Hruboskalsko, 20.9. Jilemnice, 24.10. Turnov, 21.11. Turnov, 27.11. Turnov,
3.12. Turnov, 10.12. Turnov)

4.2. Vědeckovýzkumné úkoly odborných oddělení mimo archeologii:
Celkový počet úkolů

30 úkolů

Úkoly pověřeného pracoviště pro dokumentaci Tradiční lidové kultury Libereckého kraje a oddělení etnologie
(PhDr. V. Jakouběová, M. Havelková)
Projekty dokončené

Dokumentace tradičního způsobu pěstování obilovin v oblasti Pojizeří. Výzkum navázal na identifikaci
tradičních způsobů obživy a zemědělství, provedenou v roce 2006. Předmětem projektu byla dokumentace
reliktů činností, lidové slovesnosti a obyčejových tradic spojených se zpracováním obilovin v Pojizeří a
jejich srovnání s historickými prameny a archivním materiálem. Mlynářství bylo neodmyslitelnou součástí
historie osídlování krajiny Horního Pojizeří a patřilo k hlavním řemeslům, která uspokojovala životní
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potřeby. V řešeném úkolu byly zmapovány a zdokumentovány jednak doklady, které jsou o tomto
zemědělském oboru v terénu, nejen z hlediska technologického, ale i z hlediska sociálně ekonomického,
včetně dokumentace slovesných projevů a obyčejové tradice s tím spojené. Zároveň byli zdokumentováni
současní producenti, navazující na původní tradici v Pojizeří – Pernerův mlýn Svijany, mlýn Dubecko v
Mírové pod Kozákovem, ad. Výběr lokalit byl proveden tak, aby byly podchyceny tradiční a typické projevy
v celé oblasti. Cílem projektu byla nejen dokumentace současného stavu, ale i vyhodnocení historických
pramenů k této problematice – literatura a archivní materiál. Výsledek projektu tak významně přispěl k
identifikaci tohoto tradičního zemědělského oboru a zároveň může sloužit i k získání zdrojů a historických
podkladů pro další práci. Materiál byl předán NULK ve Strážnici a bude k dispozici i badatelům, kteří se o
danou problematiku zajímají.
Zpracování sbírky J. V. Scheybala (Mgr. Kulíšková, Mgr. Jakubičková) grant MKČR. V roce 2018
pokračoval projekt Zpracování národopisné sbírky J. V. Scheybala svou osmou částí. Cílem celého
projektu je zpracování a evidence akvizice Scheybalova osobního a sbírkového fondu archivní povahy.
Výzkum tradiční lidové stravy v návaznosti na lidové obyčeje v regionu severovýchodních Čech, výstup
pravidelný rozhlasový pořad ČR sever (V. Jakouběová)
Scénář a realizace nové stálé expozice Hospodářův rok (V. Jakouběová, M. Havelková)
Lidové stavitelství horního Pojizeří – projekt nová stálá expozice Kittelův dům Krásná – výstup libreto
nové stálé expozice Kittelova domu
Lidové léčitelství Jizerských hor – projekt nová stálá expozice Kittelův dům Krásná, výstup libreto nové
stálé expozice Kittelova domu
Zpracování nominace na seznam Mistr rukodělné výroby Libereckého kraje: Václav Plechatý – dřevořezba
(V. Jakouběová), Arnošt Möller – kožedělná výroby (M. Havelková)

Konzultace bakalářských a diplomových prací, badatelé, přednášky, učební hodiny, popularizace
Pořady:
Folklorika – pořad o tradiční lidové kultuře - Výroba březových metel z proutí a Filipojakubská noc
(Jakouběová)
Co naše babičky uměly a my jsme zapomněly – ČT 1 – Hospodářův rok na Dlaskově statku (Jakouběová)
Pečení obřadního pečiva – ČR SEVER (Jakouběová)
ČR – vysílání pro zahraničí – Hospodářův rok (Havelková)
Oddělení mineralogie – Mgr. Jan Bubal
Dlouhodobé projekty

dokumentace a mineralogický výzkum v činných lomech, oblast Českého ráje a Podkrkonoší: Proseč,
Bezděčín, Doubravice, Studenec, Košťálov, Kozákov

výzkum výskytů a původů drahých kamenů v Podkrkonoší

geochemický výzkum safírů z Jizerské louky, Českého středohoří a Podkrkonoší a následná srovnávací
studie se safíry z celého světa pro určení původu českých safírů (ve spolupráci s PřF UK)

zahájení výzkumu křemenných forem a minerálů Podkrkonoší tradičně využívaných pro umělecké a
šperkařské účely a sběratelství (zahájení v roce 2018 – ukončení 2023) – výsledek: každoroční etapové
zprávy, dílčí publikace, popularizační knižní publikace (ve spolupráci několika institucí)
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výzkum podkrkonošských achátů, určení jejich chemického a minerálního složení, které by mělo vést
k odhalení jejich geneze
spoluúčast na přípravě Konference o českém granátu, jejímž výsledkem bude sborník článků vydaný jako
ucelená publikace

Realizované výzkumné úkoly - dokončené:

příprava sbírkových předmětů pro chronologickou a systematickou evidenci v souladu se z. č. 122/2000
Sb. v platném znění (fáze I)

ve spolupráci s Národním muzeem výzkum a následná re identifikace sbírky broušených kamenů a
historických vzorků (fáze I)
Výzkumné úkoly - rozpracované:

výzkum a zpracování neidentifikovaných minerálů z lokalit navštívených během roku 2016-2018, a
staršího dokumentačního materiálů
Konzultace bakalářských a diplomových prací, badatelé, přednášky, učební hodiny

spolupráce se Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, Turnov – mineralogické a
geologické přednášky k maturitním tématům, konzultace seminárních prací

konzultace bakalářských a diplomových prací studentů z různých vysokých škol

konzultace pro společnost Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov

konzultace pro veřejnost, určování minerálů a drahých kamenů
Oddělení historie umění – PhDr. Miroslav Cogan
Dlouhodobé projekty probíhající

Drobné kamenické památky v Pojizeří, doplnění terénního výzkumu a pořízení kvalitní fotodokumentace
pro publikační výstup

Pokračování archivního průzkumu: SOkA Jablonec n. Nisou, SOkA Liberec,

Průzkum digitalizovaných matrik v rámci výzkumu lidových kameníků

Realizace 25. mezinárodního sympozia moderního šperku 5. - 15. 6. 2018.

Zahájení projektu digitalizace sbírek - metodika, výběr grafiky k digitalizaci, pořízení a instalace vybavení
digitalizačního pracoviště.

Revize stavu sedlecké monstrance, vypracování nálezové zprávy a návrh režimu nakládání s touto vzácnou
památkou středoevropského evropského zlatnictví (spolu s J. Urbanem)
Realizované výzkumné úkoly – dokončené:

Drobné kamenické památky v Pojizeří, doplnění terénního výzkumu o okrajové části zkoumané oblasti
Pojizeří: dokončeno průzkum fondů farních úřadů v SOkA Jablonec n. N. a Liberec
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Oddělení historických sbírek– Mgr. A.Kulíšková, Mgr. David Marek, PhDr. J. Sajbt, Mgr. Jakubíčková
Probíhající

Horolezci a horolezectví v Českém ráji VI. fáze. D. Marek, A. Kulíšková

Josef Václav Scheybal – sbírkový fond – sbírkové kolekce. Spolupráce s jabloneckým Domem Josefa a
Jany Scheybalových. A. Kulíšková, brigádnice Kateřina Jakubičková

Středověká Všeň. Výstup v kolektivní monografii (2019) (J. Sajbt)

Výzkum starých cest – dlouhodobě zpracováván a průběžně publikován (J. Sajbt)
Dokončené

Velká válka a vznik republiky v Turnově. Výstup v podobě výstavy, publikace, přednášek (A. Kulíšková, D.
Marek)

Proměny města: Turnov 1918–2018. Podklady pro výstavu a publikaci vydanou Městem Turnov. A.
Kulíšková, D. Marek

Události května 1945. Podklad pro rekonstrukci bitvy o spořitelnu. D. Marek

4.3. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia
Sympozia konference a semináře celkem:
Počet účastníků konferencí a sympozií:

1 akce
18 osob

Mezinárodní šperkařské symposium
25. Mezinárodní šperkařské sympozium v Turnově se uskutečnilo ve dnech 5. 6.- 15. 6. resp. do 8.7. 2018
(doprovodná výstava). Zúčastnili se jej za Českou republiku Marta Švajdová a Karel Votipka, Němci Sibylle
Mania, Rolf Lindner a Daniel Kruger, Finky Tarja Tuupanen a Jenni Sokura, Japonci Fumiki Tamaguchi a
Tarajoki Terajima, Australan Simon Cottrell a Jana Machatová ze Slovenska. Účastníci sympozia absolvovali v
prvních dnech připravený fakultativní program. Tvůrčí práce v dílnách a prezentace účastníků s využitím
videotechniky odehrály v v Kamenářském domě.
Účast na sympoziích a konferencích
Mgr. Jan Bubal
Moderní technologie a geologie I. (workshop v rámci projektu GECON – česko – saská geologická kooperační
síť, tvrz Krassa v Chrástné) 22.2. 2018
Exkurze za mladými vulkány (terénní workshop v rámci projektu GECON – česko – saská geologická
kooperační síť, Německo) 19.4. 2018
Dekorační kameny III (terénní workshop pořádaný ČGS v Praze, Praha-Vyšehrad) 5.6. 2018
Seminář geologů muzeí ČR a SR v Olomouci 10. – 14.9. 2018
Křídový seminář „Klokočky 2018“ (CHKO a sdružení Český ráj, Turnov) 7. – 9.11. 2018
Seminář Geovědní prezentace a příklady dobré praxe z regionálních muzeí (v rámci projektu GECON – česko –
saská geologická kooperační síť, Senckenbergovo přírodovědné muzeum Görlitz, Německo) 15.11. 2018
PhDr. V. Jakouběová
Setkání pověřených regionálních pracovišť, červen, listopad /Praha/
Jednání Národní rady pro tradiční lidovou kulturu MKČR, červen /Praha/
Komise pro lidové stavitelství, září /Praha/
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Mgr. A.Kulíšková
Knihovna – věc veřejná. Panelová diskuse. KVK Liberec, 3. 5. 2018
Seminář Komise knihovníků při AMG. Písek, 4. – 6. 9. 2018. Příspěvek
Valná hromada AMG, Ústí nad Labem, 28. a 29. 11. 2018
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.
Konference „Výzkumy v Čechách v roce 2017“, NM Praha 9. – 10. 4. 2018
Příspěvek: Gotický kostel sv. Alžběty v Jilemnici – druhá etapa archeologického výzkumu.
Konference: „ Archeologie a veřejnost - Neprofesionálové v archeologii. Modely interakce archeologie a
uživatelů detektorů kovů“, Archeologický ústav AVČR v.v.i., Brno, 28. – 30. 11. 2018
Příspěvek: Zkušenosti muzejního archeologa s detektoringem z podhůří Jizerských hor a Krkonoš
PhDr J. Zoul Sajbt
Jaroslav Schaller a historická topografie, Konopiště, příspěvek Nejnovější výzkumy starých cest na Turnovsku
a ve středním Pojizeří: perspektivy a komplikace, 15. 11. Příspěvek
Zoul Sajbt, J.: Využití sítě farních kostelů k výzkumu středověkého osídlování na příkladu severovýchodních
Čech, LXIX mediaevistický pátek FF MUB, 14. 12.
Příspěvek
PhDr J. Zoul Sajbt
Mediální gramotnost pro knihovníky, Krajská vědecká knihovna v Liberci, 7. 6.
Seminář knihovníků muzeí a galerií, Písek, 4. – 6. 9.
Výroční seminář Souborného katalogu, 26. 11.
5. Ediční a publikační činnost muzea
5.1. Vlastní edice
Čtvrtletník muzea, č. 1–5/2018. Vydalo MČR, Turnov 2018. Odpovědná redaktorka Mgr. Alžběta Kulíšková,
náklad 1 číslo /1500 kusů. ISSN: 1801–4054

Publikační činnost pracovníků muzea
Beranová, M. (et Marek, D.), Rozhovor s … Alžbětou Kulíškovou. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 3, s. 6.
Beranová, M., Trhy ano, či ne? Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 2, s. 2.
Beranová, M., Udělej si sám – kutilství v Československu. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 1, s. 1, 2.
Bubal, J., Den s mineralogem. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 3, s. 2.
Bubal, J., Expedice do Pyrenejí – přednáškový cyklus. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 2.
Bubal, J., Letní škola geoparku. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 4.
Bubal, J., Liberecko ve stínu sopek. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 3, s. 1 – 2.
Bubal, J., Liberecko ve stínu sopek: kalendář na rok 2019.
Bubal, J., Luminiscence – Cesta světla. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 2, s. 1, 3.
Bubal, J., Mineralogické zajímavosti Kozákova a blízkého okolí. Kozákov: příběh hory. Red. S. Říman. Semily,
2018, s. 31 – 39.
Bubal, J. (et Turnovec, I.), Minerály Českého středohoří – kniha a výstava v Ústí nad Labem. Zpravodaj České
geologické společnosti, roč. 26, 2018, s. 6 – 7.
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Bubal, J. (et Welser, P.), Muzeum Českého ráje v Turnově a Klenotnice drahých kamenů v Nové Pace. Minerál,
roč. XXVI, 2018, č. 3, s. 288 – 295.
Bubal, J., Putování za minerály 2. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 1, s. 3.
Bubal, J., Putování za minerály. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 2, s. 5.
Bubal, J., Ze sbírek muzea – Největší český granát. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 3, s. 7.
Cogan, M., Drobné kamenické památky. Jizerské Hory. Ed. R. Karpaš, v tisku.
Cogan, M. (et Jakubec P.), Drobné památky – sochy, kříže, pomníky, pamětní tabule a historické nápisy.
Příšovice. Red. P. Jakubec. Příšovice, 2018, s. 118 – 131.
Cogan, M., Extáze sv. Františka v obrazech Jana Jiřího Hertla a Pavla Roučky. Muzejní čtvrtletník, roč. XV,
2018, č. 3, s. 1, 2.
Cogan, M., Extáze sv. Františka v obrazech Jana Jiřího Hertla a Pavla Roučky: katalog k výstavě, MČR záříříjen. Turnov, 2018.
Cogan, M., Kozákov ve výtvarném umění. Kozákov. Red. S. Říman. Semily, 2018, s. 63 – 70.
Cogan, M., (et Hejralová P.), Léta nadějí a ztrát: tisk k výstavě, MČR listopad-prosinec. Turnov, 2018.
Cogan, M., Ohlédnutí za 25. mezinárodním sympoziem. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 3, s. 5.
Cogan, M. (et Juřena, J. – Jakubec, P. – Marek, D.), Osobnosti a významní rodáci. Příšovice. Red. P. Jakubec.
Příšovice, 2018, s. 198 – 210.
Cogan, M., Příběh Tibetu – poznejte tajemství daleké země. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 1, s. 1, 2.
Cogan, M. (et Kulíšková, A.), Připomínáme si vznik republiky. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 1, 2.
Cogan, M., Setkání šperkařů v Erfurtu. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 1, s. 4.
Cogan, M., Symposion. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 2, s. 3.
Cogan, M., Zapomenutí Herdenové: pozdně barokní sochaři na Broumovsku. Monumenta vivent, 2019 (v tisku).
Havelková, M., Od obilky ke chlebu. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 3, s. 2.
Havelková, M., První muzejní příměstský tábor: Cestou necestou minulostí hradišťskou. Kamelot: zpravodaj
města Mnichovo Hradiště, září/2018, s. 6.
Jakouběová, V., Akvizice roku. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 3, s. 4.
Jakouběová, V., Hospodářský rok – od Martina do Tří králů. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 3.
Jakouběová, V., Hospodářský rok na Dlaskově statku. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 3, s. 3.
Jakouběová, V., Letnice u Dlasků – řemeslné trhy na statku. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 2, s. 1, 2.
Jakouběová, V., Od obilky ke chlebu – mlýny a mlynáři v Pojizeří. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 2, s. 1, 2.
Jakouběová, V., Řezbářské symposium. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 2, s. 5.
Jakouběová, V., Tři nej loňského roku. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 1, s. 5.
Jakouběová, V., Václav Plechatý – dřevořezby. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 2.
Jakouběová,V., Lidové stavitelsví, Příšovice. Red. P. Jakubec. Příšovice, 2018
Kulíšková, A., Horolezecké budování a horolezecké akce. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 3, s. 4.
Kulíšková, A., Kde domov můj? Další variace na naši hymnu. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 1, s. 4.
Kulíšková, A. (Marek, D.)., Ohlédnutí za Boulder Cupem. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 5.
Kulíšková, A., Pomník kpt. Jaroše v Turnově. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 5.
Kulíšková, A. (et Cogan, M.), Připomínáme si vznik republiky. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 1, 2.
Kulíšková, A., Rorátní vajíčka. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 4.
Kulíšková, A. Rozhovor s … Alenou Zlevorovou. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 1, s. 6.
Kulíšková, A. Rozhovor s … Janem Bubalem. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 2, s. 6.
Kulíšková, A., Rozhovor s … Michaelou Havelkovou. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 6.
Kulíšková, A., Štědrovečerní zvyky v dětských vzpomínkách. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 5.
Kulíšková, A. (et Zlevorová, A.), V dotacích jsme jedničky. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 1, s. 2.
Kulíšková, A., Ze sbírek muzea – spisy Ignáce Krasického. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 7.
Kulíšková, A. Znaly děti před sto lety léčivé bylinky?. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 2, s. 4.
Marek, D., Dějiny Chlapecké školy v Turnově I. Turnovsko, květen/2018, s. 22 – 23.
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Marek, D., Dějiny Chlapecké školy v Turnově II. Turnovsko, červen/2018, s. 22 – 23.
Marek, D., Dějiny školy v Doubravici I. Turnovsko, prosinec/2018, s. 22 – 23.
Marek, D., Dějiny školy v Přáslavicích I. Turnovsko, březen/2018, s. 22 – 23.
Marek, D., Dějiny školy v Přáslavicích II. Turnovsko, duben/2018, s. 22 – 23.
Marek, D., Dějiny školy v Rakousích I. Turnovsko, leden/2018, s. 22 – 23.
Marek, D., Dějiny školy v Rakousích II. Turnovsko, únor/2018, s. 22 – 23.
Marek, D., Dějiny školy ve Svijanském Újedu I. Turnovsko, září/2018, s. 22 – 23.
Marek, D., Dějiny školy ve Svijanském Újedu II. Turnovsko, říjen/2018, s. 22 – 23.
Marek, D., Dějiny školy ve Svijanském Újedu III. Turnovsko, listopad/2018, s. 22 – 23.
Marek, D., Dějiny školy ve Vesci I. Turnovsko, červenec/2018, s. 22 – 23.
Marek, D., Dějiny školy ve Vesci II. Turnovsko, srpen/2018, s. 22 – 23.
Marek, D. Deník Josky Smítky „nově“ objevený horolezecký poklad. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 2, s. 4.
Marek, D.(et Gardoňová, A. – Pecinová, H.), Dvě školy – historie a budoucnost. Příšovice. Red. P. Jakubec.
Příšovice, 2018, s. 100 – 109.
Marek, D., Expozice horolezectví. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 3.
Marek, D., Konsolidace samostatné obce. Příšovice. Red. P. Jakubec, Příšovice, 2018, s. 56 – 65.
Marek, D. (et Pecinová, H. – Brož, R.), Od úsvitu demokracie k současnosti. Příšovice. Red. P. Jakubec.
Příšovice, 2018, s. 86 – 97.
Marek, D. (Kulíšková, A.)., Ohlédnutí za Boulder Cupem. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 5.
Marek, D. (Juřena, J. – Jakubec, P. – Cogan, M.), Osobnosti a významní rodáci. Příšovice. Red. P. Jakubec.
Příšovice, 2018, s. 198 – 210.
Marek, D. (et Špringerová, M. – Jakubec, P.), Průmysl. Příšovice. Red. P. Jakubec. Příšovice, 2018, s. 180 – 197.
Marek, D. (et Beranová, M.), Rozhovor s … Alžbětou Kulíškovou. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 3, s. 6.
Marek, D. (et Pecinová, H. – Špringerová, M. – Brož, R. – Drbohlav, F.), Spolková činnost. Příšovice. Red. P.
Jakubec. Příšovice, 2018, s. 146 – 167.
Marek, D., Stalo se před sto lety v Turnově a okolí. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 1, s. 7.
Marek, D., Stalo se před sto lety v Turnově a okolí. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 2, s. 7.
Marek, D., Stalo se před sto lety v Turnově a okolí. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 3, s. 7.
Marek, D., Stalo se před sto lety v Turnově a okolí. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 7.
Marek, D., Votrubcův lom na Kozákově. Kozákov: příběh hory. Semily, 2018, s. 41 – 43.
Marek, D., Ze sbírek muzea – tentokrát s hádankou. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 2, s. 7.
Prostředník, J. 2018: Archeologický výzkum na Vesecku. Muzejní čtvrtletník 1/2018, str. 5, MČR Turnov.
Prostředník, J. 2018: Ze sbírek muzea – valdštejnské přezky. Muzejní čtvrtletník 1/2018, str. 7, MČR Turnov
Prostředník, J. 2018: Pietní uložení ostatků Pánů z Valdštejna. Muzejní čtvrtletník 2/2018, str. 5, MČR
Turnov
Prostředník, J. 2018: Jarní archeologická žeň. Muzejní čtvrtletník 3/2018, str. 4, MČR Turnov
Prostředník, J. 2018: Nalezen mimořádný stříbrný poklad! Muzejní čtvrtletník 4/2018, str. 3, MČR Turnov
Prostředník, J. 2018: Hromadný nález pražských grošů z předhůří Krkonoš. Větrník, ročník 51, září-říjen 2018,
str. 25 – 26, Vysoké nad Jizerou
Sirovátka, R. - Prostředník, J. 2018: Archeologický průzkum na Vesecku; Muzejní čtvrtletník 4/2018, str. 4,
MČR Turnov
Sirovátka, R. (et Prostředník, J.), Archeologický průzkum na Vesecku. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 4.
Recenzovaná periodika
Luštinec, J. - Prostředník, J. 2018: Objev gotického kostela sv. Alžběty v Jilemnici. In: Ročenka Z Českého ráje
a Podkrkonoší 31, str. 149 - 205. Semily – Jičín.
Šída, P. - Prostředník, J. – Pokorný, P. 2018: Archeologický a environmentální výzkum jeskyně Postojna
v Klokočských skalách. Via Lucis 3/2018, str. 38 – 54.
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Nerecenzovaná periodika
Luštinec, J. - Prostředník, J. 2018: Znovu nalezený kostel sv. Alžběty v Jilemnici. Archeologie. Věstník AMG
4/2018, str. 7 – 8.
Prostředník, J. - Lompart, Š. 2018: Gotický kostel sv. Alžběty v Jilenici – druhá etapa archeologického
výzkumu. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2017. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České
archeologické společnosti. Supplément 109, str. 36 - 37. Praha
Studie do monografií:
Prostředník, J. 2018: Příběh Hory archeologické putování kolem Kozákova, str. 19 – 29. In: kol. autorů:
Kozákov - příběh hory. Semily.
Prostředník, J. 2018 (v přípravě): Nejstarší dějiny Pěnčína a jeho okolí.
Prostředník, J. 2018 (v přípravě): Nejstarší dějiny Všeně okolí.
Sirovátka, R. (et Prostředník, J.), Archeologický průzkum na Vesecku. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 4.
Válková Střílková, J., Z Kamenáře. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 1, s. 3.
Válková Střílková, J., Podzim a vánoce v Kamenáři. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s. 3.
Zlevorová, A. (et Kulíšková, A.), V dotacích jsme jedničky. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 1, s. 2.
Zoul Sajbt, J., 550. výročí bitvy u Turnova. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 2, s.
Zoul Sajbt, J., Proč tolik sedmistých výročí. Muzejní čtvrtletník, roč. XV, 2018, č. 4, s.
Zoul Sajbt, J., Příšovice – velká poddanská ves vrcholného středověku. Příšovice. Red. P. Jakubec. Příšovice,
2018, s. 24 – 27.
Zoul Sajbt, J., Středověký Kozákov v síti starobylých cest. Kozákov: příběh hory. Red. S. Říman. Semily,
2018, s. 45 – 54.
Zoul Sajbt, J., Vartenberkové, jedna z větví markvartického rozrodu působící na Sobotecku. Modrá krev
Sobotecka: sborník k 520. výročí povýšení Sobotky na město 1498 – 2018. Red. K. Bílek. Sobotka, 2018, s.
9 – 15.
Zoul Sajbt, J., Vývoj osídlení v severovýchodních Čechách na základě rozboru farní sítě doby předhusitské.
Z Českého ráje a Podkrkonoší, 2018, sv. 31, s. 11 – 28.

6. Jiné výkony a aktivity organizace
V průběhu roku byly realizovány další projekty. Byly zahájeny práce na plnění projektu Brána do světa
sbírek, financovaného z dotačního titulu Interreg V–A Česká republika Polsko. Dále pak projekty
podpořené dotacemi MKČR a to v oblasti lidové kultury, výstavní činnosti, knihovnictví a restaurování
sbírek. Projekty, jejich výstupy byly cíleny na veřejnost, pak byly realizovány s podporou grantů
z Kulturního fondu města Turnov. Převážná část těchto projektů byla v průběhu roku 2018 naplněna a
vyúčtována. Část dlouhodobých projektů bude řešena v roce 2019 a v letech následujících.
Název projektu
Projekt Pro
horolezce
neexistují
hranice

Termín Dotační
realizace titul
2018
2019

Ziel3–Cíl3
SAB

Celkové
náklady

Požadovaná Přiznaná
Podíl
Stav plnění
dotace od
dotace
žadatele
poskytovatele
962.175,–
817.849 817.849,– 96.217,– průběžné
plnění
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Projekt Brána
do světa sbírek
Restaurování
kulturního
dědictví
Výkup sbírky
knižních vazeb
J. Plátka

2018
2020
2018
2022

Intereg

2.777.950,–

2.500.155,– 2.500.155,– 277.795,–

IROP

6.870.000,–

6.183.000,–

2018

ISO grant
MKČR

302.000,-

100.000,-

SFK

177.959,-

KF Město

podpora
TLK
MKČR
podpora
TLK
MKČR
podpora
TLK
MKČR
podpora
TLK
MKČR
VISK 5
Retrokon
MKČR

25. mezinárodní 2018
symposium
současného
šperku
25. mezinárodní 2018
symposium
současného
šperku
Obrázek z pouti 2018
Od obilky ke
chlebu

2018

Nominace Mistr
rukodělné
výroby
Zpravování
sbírky J. V.
Scheybala
Retrokonverze a
rekatalogizace
sbírky starých
tisků
Výstava
Konečně ve
vlastním
Edukativní dílny

2018

Prázdninové
sobotní dílny

2018

Den
s mineralogem

2018

Muzejní
čtvrtletník
Za stébel a
proutí

2018

2018
2018

2018

MKČR
OMG

2018

KF Město
Turnov
VA Město
Turnov
KD Město
Turnov
KF Město
Turnov
Podpora
TLK
MKČR

2019

průběžné
plnění
průběžné
plnění
splněno

55.000,-

90.780,- 200.000,úč.dot.KÚ,
11.220,podíl
žadatele
55.000,- 122.959,-

177.959,-

30.000,-

30.000,- 122.959,-

splněno

145.819,-

74.000,-

74.000,-

71.819,-

splněno

202.711,-

85.0000,-

85.000,- 117.711,-

splněno

158.459,-

60.000,-

60.000,-

98.459,-

splněno

175.540,-

90.000,-

90.000,-

85.540,-

splněno

67.815,-

45.000,-

45.000,-

22.815,-

splněno

130.533,-

78.000,-

78.000,-

52.533,-

splněno

92.582,-

20.000,-

19.000,-

73.582,-

splněno

40.276,-

25.000,-

18.000,-

22.276,-

splněno

36.225,-

,-

18.000,-

18.225,-

splněno

48.312,-

10.500,-

10.500,-

37.812,-

splněno

splněno

Podaný
grant
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Pospěšte
pastýři
k betlému..
Zpracování
sbírky J. V.
Scheybala IX.
Výstava Josef
Soukup
Digitalizace
Pojizerských
listů

2019
2019
2019
2019

Podpora
TLK
MKČR
Podpora
TLK
MKČR
OMG
MKČR
VISK
MKČR

Podaný
grant
Podaný
grant
Podaný
grant
Podaný
grant

6.2. Práce ve výborech a komisích
Mgr. jan Bubal
člen Minerál klub Jablonec nad Nisou
člen Mineralklub Kozákov 82
člen SGA - The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (Student Chapter Prague)
PhDr. Miroslav Cogan
člen redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší
člen Poradních sborů pro sbírkotvornou činnost v Severočeském muzeu v Liberci a Muzeu KRNAP ve Vrchlabí
člen školské rady SUPŠ a VOŠ v Turnově
PhDr. Vladimíra jakouběová
členka Národní rady pro lidovou kulturu MKČR
členka grantové komise MKČR
členka vědecké rady Geoparku Český ráj
členka poradního sboru pro muzeologii MKČR
jednatelka Spolku přátel MČR Turnov,z.s.
členka kulturní komise MěÚ Turnov
členka redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší
členka dozorčí rady KC Turnov
členka hlavního výboru Pekařovy společnosti Českého ráje, z.s.
Mgr. Alžběta Kulíšková
Kronikářka města Turnova
členka Letopisecká komise města Turnova
členka Výboru Komise knihovníků AMG, předsedkyně Liberecké sekce
členka Komise historiků AMG
členka komise projektu Příběhy 20. Století Post Bellum
Mgr. David Marek
člen výbor Ještědské pobočky České archivní společnosti, pokladník
člen komise pro městskou památkovou zónu města Turnova
člen letopisecká komise města Turnova
jednatel Pekařovy společnosti z.s.
člen přípravného výboru oslav 150. výročí narození Josefa Pekaře v roce 2020
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PhDr. Jan prostředník, PhD.
člen hodnotící komise SOČ v oboru historie a archeologie v rámci celostátní přehlídky
člen výkonného výboru České archeologické společnosti, sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska.
člen vědecké rady Městského muzea v Nové Pace
člen vědecké rady a správní rady Geoparku UNESCO Český ráj
člen dozorčí Archeologického ústavu AVČ v.v.i.
člen redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší
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C. EKONOMICKÉ UKAZATELE
Souhrný přehled
Provozní příspěvek od zřizovatele celkem:
Z toho: na provoz
na odpisy
Účelové neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem:
Z toho: Oprava podia
Oprava barokních koníren
Záchranná archeologický výzkum Přepeře
Personální posílení archeologického pracoviště
Spolufinancování projektů MK ČR TLK
Navýšení mzdových tarifů
Předfinancování Brána do světa sbírek
Předfinancování Pro horolezce neexistují hranice
Celkem neinvestiční příspěvek od zřizovatele:

11 022 490,00
10 665 390,00
357 100,00
3 172 609,00
250 000,00
233 252,00
1 000 000,00
300 000,00
150 000,00
700 000,00
455 318,00
84 039,00
14 195 099,00

Účelové investiční příspěvky od zřizovatele celkem:
Z toho: Nákup sbírek
Projektová dokumentace na rekonstrukci čp. 72

1 250 000,00
250 000,00
1 000 000,00

Celkem příspěvky od zřizovatele:

15 445 099,00

Účelové neinvestiční prostředky od Ministerstva kultury ČR:
Z toho: Od obilky ke chlebu
Obrázek z pouti
Zpracování sbírky J.V. Scheybala, část VIII.
Nominace Mistr rukoděklné výroby LK
Výstava Konečně ve vlastním
VISK 5 - Retrokonverze a rekatalogizace

432 000,00
85 000,00
74 000,00
90 000,00
60 000,00
78 000,00
45 000,00

Účelové neinvestiční příspěvky od ostatních poskytovatelů:
Z toho: 25. Mezinárodní sympozium šperku (SFK Praha)
25. mezinárodní sympozium šperku (MěÚ Turnov)
Prázdninové řemeslné soboty (MěÚ Turnov)
Edukativní dílny pro žáky, studenty a veřejnost (MěÚ Turnov)
Muzejní čtvrtletník (MěÚ Turnov)
Veřejně prospěšné práce a odborné praxe (Úřad práce)

707 903,00
55 000,00
30 000,00
18 000,00
19 000,00
10 500,00
575 403,00

Účelové investiční příspěvky od jiných poskytovatelů:
Z toho: Nákup sbírek (MKČR)
Celkem příspěvky od ostatních poskytovatelů:
Celkem neinvestiční příspěvky za rok 2018:

90 780,00
90 780,00
1 230 683,00
15 335 002,00
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Celkem investiční příspěvky za rok 2018
Vlastní příjmy za rok 2018
Z toho: Vstupné
Archeologické výzkumy
Poplatek za svatby a stánky
Prodané publikace
Ostatní příjmy za rok 2018
Z toho: Pojistné plnění
Přefakturace energií
Ostatní výnosy
Zúčtování fondů
Úroky z účtů
Kurzové ztráty
Celkem vlastní a ostatní příjmy za rok 2018

1 340 780,00
2 799 665,00
1 166 818,00
1 579 561,60
24 545,40
28 740,00
639 463,42
58 533,00
453 789,00
75 341,25
50 000,00
1 782,32
17,85
3 439 128,42

1.1. Finanční hospodaření včetně komentáře dle navrženého obsahu ve směrnici rady
- analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem

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 příspěvek na provoz a účelové dotace
Celkem tržby a výnosy

Rozpočet po % plnění
RZ
UR
2 720
103
150
19
2 570
108

2017
2 281
64
2 217

2018
2 800
29
2 771

557

639

577

111

51
504
2

50
587
2

50
526
1

100
116
200

14 312
378
13 934
17 150

15 335
357
14 978
18 774

15 817
357
15 204
18 436

97
100
99
102
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Komentář k výnosům: Vlastní příjmy v organizaci tvoří výnosy 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 z prodeje služeb byly oproti roku 2017 vyšší, a to především z důvodu vyšších příjmů z prodeje služeb za
archeologické výzkumy. Ty byly oproti roku vyšší o 740 tis. Kč. Tržby za vlastní publikace byly ve srovnání s rokem
2017 nižší, a to proto, že v roce 2018 nebyla vydána žádná publikace.
- 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
513 náklady na reprezentaci
516 aktivace vnitroorganizačních 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

19 114

Skutečnost k
31. 12. 2018
18 879

99

1 030,9
1 050

1 239
1 072

118
102

1 050
65
4

899
49
3

86
75
75

2 389,53
9 140
2 940
27
375

2 310
8 887
2 814
25
359

97
97
96
93
96

5

5

100

37,47
393,1

37
395

100
100

Rozpočet po RZ 2018

%

5
530
77

693
85

131
110
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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
náklady vybraných ústředních vládních institucí na
571 transfery
náklady vybraných místních vládních institucí
572 z transferů
59 Daň z příjmů
591 daň z příjmů
595 dodatečné odvody daně z příjmů

2

Komentář k nákladům: Provozní příspěvek zřizovatele byl použit na povinné výdaje (pojištění, odpisy, energie, mzdy
včetně povinných odvodů, ostraha). Dále byly výdaje hrazeny z účelových dotací, vlastních příjmů a darů. Náklady jsou
téměř v souladu s rozpočtem, pouze u některých položek je čerpání vyšší (např. účet 558, náklady z dlouhodobého
majetku, kde v průběhu 2. pololetí bylo pořízeno vybavení – např. skříň na chemikálie do konzervátorské dílny, mycí
stroj, mobilní odvlhčovače vzduchu do depozitářů, …). Mzdové náklady a s tím související odvody na sociální a zdravotní
pojištění nejsou čerpány do výše limitu z důvodu ukončení pracovního poměru zaměstnanců s dotací od Úřadu práce a
s vyšší nemocností ke konci roku.
- plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace
Závazné ukazatele
1
2
3
4
5
6

neinvestiční příspěvek na odpisy dlouh. maj. 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
7 a údržbu nemovitého majetku kraje
8 použití prostředků fondu odměn
9 limit výdajů na pohoštění
10 počet zaměstnanců organizace
10 výsledek hospodaření organizace
Dílčí ukazatele
1 vlastní tržby a výnosy
investiční dotace od ostatních subjektů – MK ČR
2 neinvestiční dotace od ostatních subjektů - MIK ČR
3 neinvestiční dotace od ostatních subjektů – MěÚ
3 neinvestiční dotace od ostatních subjektů - ÚP

schválené 2018
(Kč)
357 100
10 665 390
3 600 000
1 250 000
9 140 000
50 000

Skutečnost k
31. 12. 2018 (Kč)
357 100
10 665 390
3 172 609
1 250 000
8 887 315
50 000

0
0
4 000
27
0

0
0
3 083
27
-105 286,77
skutečnost k
31. 12. 2018 (Kč)
2 799 665
90 780
487 000
77 500
575 403

schválené 2018 (Kč)
2 720 000
90 780
487 000
77 500
630 000

%
100
100
88
100
97
100
0
0
77
100
%
103
100
100
100
91

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele (odpisy majetku, neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého
majetku kraje i na provoz organizace, použití prostředků rezervního fondu a počet zaměstnanců) za rok 2018 byly
dodrženy. Limit prostředků na platy nebyl dočerpán z důvodu vyšší nemocnosti v závěru roku a ukončení pracovního
poměru zaměstnanců s dotací od Úřadu práce v průběhu posledního čtvrtletí roku 2018. Účelové neinvestiční dotace z
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rozpočtu kraje nebyly dočerpány z důvodu nižšího čerpání na opravu koníren (o 16 748 Kč) a v projektech EU Brána do
světa sbírek (o 344 682 Kč) a Pro horolezce neexistují hranice (o 65 961 Kč).
- zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací z veřejných rozpočtů a jejich vypořádání

Ukazatel

ÚZ */

Poskytnuto k 31.
12. 2018

vráceno do
31. 12. 2018
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: Oprava podia
Oprava barokních koníren
Záchranný archeologický výzkum Přepeře
Personální posílení archeologického pracoviště
Spolufinancování projektů MK ČR TLK
Mzdy, navýšení tarifů
Předfinancování Brána do světa sbírek
Předfinancování Pro horolezce neexistují hranice

2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem

V tom: Nákup sbírek
Zpracování projektové dokumentace na rekonstr. čp. 72
A./ celkem 1/+2/

3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.neinv. celkem**)
- dle jednotlivých poskytovatelů: MK ČR
Státní fond kultury ČR
Město Turnov
Úřad práce
- dle jednotlivých titulů: Od obilky ke chlebu
Obrázek z pouti
Zprac. sbírky J. V. Scheybala, část VIII.
Nominace Mistr rukodělné výroby LK
Výstava „Konečně ve vlastním“
VISK 5 - Retrokonverze a rekatalogizace
25. mez. sympozium současného šperku
25. mez. sympozium současného šperku
Prázdninové řemeslné soboty
Edukativní dílny pro žáky, studenty a veřejnost
Muzejní čtvrtletník
Úřad práce – VPP a odborné praxe

4/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.inv.. celkem**)
- dle jednotlivých poskytovatelů: MK ČR
- dle jednotlivých titulů: Akvizice díla Jiří Plátek, nákup sbírek
B./ celkem 3/+4/

b

1
14 195 099
10 665 390
357 100
3 172 609
250 000
233 252
1 000 000
300 000
150 000
700 000
455 318
84 039
1 250 000
250 000
1 000 000
15 445 099

3
181 000
181 000

181 000

1 139 903
432 000
55 000
77 500
575 403
85 000
74 000
90 000
60 000
78 000
45 000
55 000
30 000
18 000
19 000
10 500
575 403
90 780
90 780
90 780
90 780
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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/

16 675 782

181 000

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 181 000
Kč byl odeslán na účet zřizovatele dne 4. 12. 2018.
- vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů
tabulka výnosů za rok 2018 – 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

2017 2018
1 699 1 771
411 640
273 263
1 015 868
9
5

9

5

1 708 1 776

Komentář k výnosům: Výnosy doplňkové činnosti jsou mírně vyšší oproti předchozímu roku. Vlivem nižší návštěvnosti
v roce 2018 jsou nižší tržby z prodeje zboží, ale oproti roku 2017 jsou o 55 % vyšší tržby za služby.

tabulka nákladů za rok 2018 – v tis. Kč
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

skutečnost k 31. 12. 2018

7
19
575
10

14
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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

649
211
27

4

Komentář k nákladům: Náklady jsou odpovídající výnosům, doplňková činnost vykázala v roce 2018 zisk 259 841,11 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. 2018 byla provedena fyzická i dokladová inventura veškerého majetku, závazků i pohledávek, nebyly zjištěny
inventarizační rozdíly.
- přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech
rozpočet
2018 v Kč
INVESTIČNÍ FOND - účet 416
Stav investičního fondu k 1. 1. 2018
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
Investiční dotace ze státního rozpočtu
Pojistné plnění z dlouhod. majetku
ZDROJE FONDU CELKEM

852 531,52
393 103,00
1 250 000,00
90 780,00
37 462,00
2 623 876,52

skutečnost 2018 v Kč finanční krytí fondů v
Kč
852 531,52
394 718,00
1 250 000,00
90 780,00
37 462,00
2 625 491,52
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Elevace u čp. 71 a odvětrání minealog.
Projekt rekonstrukce čp. 72
Osvětlení atria muzea
Pořízení dlouhod. majetku
Nákup sbírek
Odvod do rozpočtu kraje
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2018
REZERVNÍ FOND - účet 413 + 414
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2018
Příděl z hospodářského výsledku
Ostatní zdroje fondu – dary účelové
Ostatní zdroje fondu – dary neúčelové
ZDROJE FONDU CELKEM

660 000,00
1 000 000,00
50 000,00
220 000,00
360 000,00
181 000,00
2 471 000,00
152 876,52

634 720,00
425 920,00
48 339,50
206 303,77
353 675,00
181 000,00
1 849 958,27
775 533,25

182 192,67
31 752,44
30 000,00
20 000,00
263 945,11

182 192,67
31 752,44
30 000,00
20 000,00
263 945,11

50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00

213 945,11

213 945,11

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0

0

2 500,00

2 500,00

775 533,25

Úhrada ZHV
Ostatní čerpání
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2018

FOND ODMĚN - účet 411
Stav fondu odměn k 1. 1. 2018

213 945,11

Příděl z hospodářského výsledku
ZDROJE FONDU CELKEM
Použití fondu na mzdové náklady
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2018

ZDROJE FONDU CELKEM
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Zůstatek FKSP k 31. 12. 2018

2 500,00

2 991 477,04

CELKEM ÚČET 241
CELKEM ÚČET 261
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB účet 412
Stav FKSP k 1. 1. 2018
Příděl do FKSP

2 500,00

126 072,71

41 163,69
170 000,00
211 163,69

41 163,69
177 775,86
218 939,55

170 000,00

152 912,00

41 163,69

66 027,55

51 100,59

Komentář k tabulce:
V investičním fondu jsou příjmy v souladu s rozpočtem. Čerpání na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
objektu čp. 72 bylo čerpáno pouze částečně a bude dočerpáno v roce 2019. V roce 2018 nebyly prostředky fondu
použity na opravy a údržbu neinvestiční povahy. Ostatní fondy byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem.
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- stav pohledávek po lhůtě splatnosti: 78 959,79 Kč
Část pohledávek bude uhrazena v roce 2019. K pohledávkám, které jsou neuhrazeny déle než 90 dnů po lhůtě splatnosti,
jsou vytvářeny opravné položky.
- stav závazků po lhůtě splatnosti: 39 582,00 Kč
Všechny závazky po lhůtě splatnosti byly uhrazeny na začátku roku 2019.
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

Stav
k 1. 1. 2018
1
Rezervní fond
182 192,67
Rezervní fond z ostatních titulů
0,00
Fond reprodukce majetku
852 531,52
Fond odměn
2 500,00
Fond kulturních a sociálních potřeb
41 163,69
Celkem
1 078 387,88
Všechny fondy jsou k 31. 12. 2018 finančně kryty.

Stav
k 31. 12. 2018
2
213 945,11
0,00
775 533,25
2 500,00
66 027,55
1 058 005,91

Příděl ze ZHV
2018
3
154 554,34

154 554,34

Stav po přídělu
(sl-2 + sl.3)
4
368 499,45
0,00
775 533,25
2 500,00
66 027,55
1 212 560,25

- vypořádání ztráty: Za rok 2018 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
2017
7 160 114
489 886
26
27
23 388

plán 2018
8 440 000
700 000
27
27
24 800

skutečnost
2018
8 245 781
641 534
26,32
27
26 156

Komentář k tabulce: V roce 2018 organizace zaměstnávala 26,32 pracovníků (přepočtených úvazků, fyzický počet
zaměstnanců 27) na hlavní pracovní poměr zajišťující hlavní činnost organizace. Z celkového čerpání prostředků na platy
ve výši 8 887 315 Kč bylo použito 659 216 Kč na úhradu platů 4 zaměstnanců, kteří byli zaměstnáni s dotací Úřadu
práce na veřejně prospěšné práce a praxe pro mladé zaměstnance do 30 let. Celková výše dotace ÚP byla 575 403 Kč.
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 2018 nebyla uložena nápravná opatření.
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Provoz pokladny a prodejny muzea
Provoz prodejny a pokladny MČR Turnov probíhal v roce 2018 ve snaze navýšit vlastní příjmy muzea tak, aby
z nich mohly být hrazeny plánované úkoly, jejichž finanční krytí není možné zajistit z příspěvku zřizovatele.
Příjmy pokladny muzea za vstupné činily celkem 1 166 818,- Kč a zaznamenaly pokles o 11% oproti
předchozímu roku. Za publikace vydané muzeem utržila organizace 28 740,- Kč, to je o 123 % méně, než v roce
2017 (důvodem je, že muzeum v roce 2018 nevydalo žádnou novou publikaci).
Příjmy za doplňkovou činnost za prodeje zboží byly v prodejně drahých kamenů a regionálních produktů mírně
nad dlouhodobým průměrem (čistý zisk 258 434,81 Kč, průměr za posledních 5 let je 234 951,23 Kč). Na
prodejně suvenýrů a publikací byl čistý zisk 33 677,06 Kč, což je pod průměrem za posledních 5 let (ten je 58
004,57 Kč). Procentuálně se jedná o 14,5% pokles oproti roku 2017 (tržby v roce 2017 byly nejvyšší za
porovnávané období) a třetí nejvyšší tržby od roku 2014 (oproti průměrnému zisku mezi lety 2014 a 2018 se
jedná o mírný pokles).
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 a pokladny byl zajištěn od 2. ledna 2018 do 30. prosince 2018 denně mimo pondělí. V období 1. 5. –
30. 9. 2018 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.

D. ZÁVĚREČNÁ ČÁST
1. Zhodnocení období ředitelkou organizace, výhled na další rok
Pro Muzeum Českého ráje v Turnově byl rok 2018 velmi náročný. Přes veškeré problémy, které byly spojeny
s financováním organizace, se podařilo úkolům, které si organizace stanovila v koncepci činnosti, dostát. Často
s velkými obtížemi. Prioritním cílem v roce 2018 byla realizace projektu 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. Vedle několika jednání se zahraničními partnery,
libereckým krajem a dalšími dotčenými subjekty, řešilo muzeum především práce spojené se stavbou nové stálé
expozice.
Probíhající stavební práce částečně ovlivnily provoz muzea. Pro návštěvníky bylo uzavřeno sociální zařízení a
to od března až do července, zcela uzavřeno bylo atrium muzea a návštěvníci kamenářského domu museli
využívat náhradního přístupu přes rušné parkoviště. Doprovodné programy v hlavní sezóně byly rušeny
stavebním ruchem, prachem a některé musely být zrušeny. Problémy se nevyhnuly ani stálým expozicím, jejichž
provoz musel být několikrát v roce omezen. To vše mělo vliv na snížení návštěvnosti na necelých padesát tisíc
návštěvníků, což je o více jak 12 tisíc méně, než bylo v roce 2017. Přesto všechno pracovníci odborného
oddělení zrealizovali všechny plávané výstavy, akce a doprovodné programy, které byly na rok 2018
naplánovány. Některé z nich splnily očekávaný ohlas u návštěvníků, některé předpokládaný ohlas nenaplnily.
Vliv na tuto skutečnost měly i omezené finanční prostředky, které muzeum mohlo z rozpočtu organizace čerpat
na propagaci. S největším ohlasem se u návštěvníků setkali výstavy a akce zaměřené na tradiční lidovou
kulturu, regionální historii a výstavy představující sbírkový fond muzea.
Vysokou odbornou úroveň měly všechny doprovodné programy, worshopy a dílny, které připravily a realizovaly
lektorky muzea. Během celého roku využívaly zejména školy z Turnova i blízkého okolí širokou nabídku
edukačních a animačních programů, zaměřených na tradiční rukodělnou výrobu
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a výtvarné techniky. Některé edukativní programy doplnily přednášky, komentované prohlídky a odborné
semináře, které byly propojeny s probíhajícími výstavami v muzeu i akcemi na Dlaskově statku v Dolánkách.
Tam již tradičně zavítaly stovky návštěvníků nejen do stálé expozice Hospodářův rok, ale i pravidelně pořádané
akce jako byl Masopust, Velikonoce na statku, Letnice na Dlaskově statku, Řezbářské symposium, Muzejní
noc, Ve statku i na pouti.
Vedle řešení projektových záměrů muzeum v roce 2018 plnilo celou řadu dalších úkolů. Za finančního přispění
libereckého kraje byla provedena demolice pódia v atriu muzea a dostavba elevace, navazující na projekt nové
expozice Horolezectví. Muzeum pokračovalo v reinstalaci osvětlení ve stálých expozicích muzea (expozice ve II.
NP hlavní budovy). Pracovníci odborného oddělení věnovali svůj čas i evidenci a katalogizaci sbírkových fondů,
záchranným archeologickým výzkumům, digitalizaci a konzervování sbírek, revizím sbírkových fondů, ad. Ty se
v roce 2018 rozrostly kromě akvizic o řadu darů a předmětů získaných vlastním sběrem.
Aby tyto projekty a všechny další aktivity muzea mohly být realizovány, podalo muzeum v roce 2018 více jak
13 grantových žádostí. Ve všech podaných žádostech bylo muzeum úspěšné. Muzeum Českého ráje v Turnově
získalo na svoji činnost v roce 2018 příspěvek na činnost a odpisy majetku 11 770,- Kč. Takto stanovený
příspěvek pokrýval pouze náklady na mzdy pracovníků muzea a částečně na odpisy majetku. Na veškeré další
provozní náklady – energie, služby, opravy svěřeného majetku muselo MČR Turnov vytvořit vlastní příjmy.
Celkové náklady organizace byly 20 395 487,09 Kč (z toho 18 879 417,19 Kč z hlavní činnosti a 1 516
069,90 Kč z doplňkové činnosti). Výrazným přínosem pro hospodaření organizace byly poskytnuté účelové
dotace zřizovatelem během roku 2018 v celkové výši 3 172 609,- Kč (z toho 539 357,- Kč na předfinancování
projektů EU Pro horolezce neexistují hranice a Brána do světa sbírek), dále již zmíněné prostředky z podaných
grantů MKČR, SFK a MěÚ Turnov v celkové výši 564 500,- Kč, dotace Úřadu práce na 4 pracovní místa ve
výši 575 403,- Kč, vlastní příjmy ve výši 2 799 665,- Kč, získané zejména ze vstupného a archeologických
výzkumů a ostatní příjmy ve výši 639 463,42 Kč (v tom finanční dary ve výši 50 000,- Kč). Bez těchto
prostředků by organizace nebyla schopna zajistit plynulý chod organizace. Celkové hospodaření muzea zůstalo
v roce 2018 v kladných číslech, a to i díky příjmům z vlastní doplňkové činnosti, které vyrovnaly ztrátu z hlavní
činnosti.

Zpracovala: PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka
Alena Zlevorová, účetní (ekonomické ukazatele)

Přílohy:
Roční výkaz o muzeu pro MK
Fotodokumentace
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