KONCEPCE ČINNOSTI MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ
NA ROK 2018
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1. HLAVNÍ ÚKOLY A PRIORITY ORGANIZACE PRO ROK 2018
Muzeum Českého ráje v Turnově
MČR Turnov je zřízeno jako příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad
v Liberci. Hlavními úkoly vedení organizace bude v roce 2018:
zajistit plynulý chod všech oddělení organizace
zajistit dodržení rozpočtové kázně
vytvořit podmínky pro odbornou a vědeckovýzkumnou práci odborných pracovníků organizace
zajistit provoz stálých expozic a realizaci plánovaných výstav a edukačních a doprovodných programů
zajistit pokračování v realizaci projektu Pro horolezce neexistují hranice
zajistit realizaci projektu Brána do světa sbírek
zajistit realizaci rekonstrukce pódia v atriu muzea
Hlavní úkoly pracovníků odborného oddělení a oddělení provozu budou projednávány na pravidelných měsíčních
poradách. Prioritou práce odborného oddělení v součinnosti s ostatními pracovníky organizace bude v roce
2018 naplnění plánu výstav a dalších kulturně výchovných akcí muzea, plnění Vládního nařízení Koncepce
účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, zajištění vědeckovýzkumné činnosti muzea, práce spojené s realizací
projektu nové stálé expozice Pro horolezce neexistují hranice, katalogizace a digitalizace sbírek, zejména sbírky
J. V. Scheybala. Prioritou práce oddělení provozu bude zajištění adekvátní údržby veškerých spravovaných
objektů a majetku organizace. Prioritou práce pracovníků, zajišťujících vedlejší hospodářskou činnost muzea
bude zajištění provozu prodejny muzea a technického dozoru archeologických výzkumů s cílem dosažení
aktivního hospodářského výsledku.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ OD 1. 1. 2018
PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka – etnolog, kurátor sbírkového fondu etnologie, uměleckého řemesla,
fotoarchivu lid., garant Pověřeného regionálního pracoviště pro Koncepci účinnější podpory a tradiční lidovou
kulturu v Libereckém kraji
Útvar ředitelky hlavní činnost, ekonomika, vedoucí oddělení
PhDr. Jan Prostředník, PhD., zástupce ředitele, vedoucí odborného oddělení, archeolog – kurátor sbírek
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 historických sbírek, 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 organizace, tvorba rozpočtu, účetní uzávěrky za hlavní a
vedlejší činnosti, daňového přiznání, DPH, inventarizace, zúčtování grantů
Petra Lazarová, mzdová účetní, personalista, pokladní – mzdová agenda, pokladna, evidence došlé a
odeslané pošty, administrativní práce, inventarizace majetku
Pavel Jiránek, vedoucí oddělení provozu, technik PO a BOZP – zajištění údržby svěřených budov a majetku
MČR, úklidu svěřených budov a jejich okolí, revize elektro, plyn, hromosvody, EZS a EPS, ad., technické
zabezpečení akcí a výstav, PO a BOZP
Michaela Havlíčková, etnolog – dokumentace tradičních jevů tradiční lidové kultury, plnění výzkumných
programů etnologie, evidence sbírek etnologie, realizace výstav
Marcela Beranová, pracovník vztahů k veřejnosti – propagace veškerých aktivit muzea, grafická příprava a
realizace tiskovin, spolupráce se školami
Odborné oddělení – vedoucí oddělení PhDr. Jan Prostředník, PhD.
PhDr. Miroslav Cogan – historik umění, kurátor sbírkového fondu umění (obrazy, plastika, grafika) a šperk,
evidence sbírek, výzkumná a publikační činnost, mezinárodní projekty, realizace výstav
Mgr. Jan Bubal, mineralog – kurátor sbírek mineralogie, geologie, petrografie a drahých kamenů, evidence
sbírek, výzkumná a publikační činnost, mezinárodní projekty, realizace výstav
Mgr. Lenka Tuláčková, archeolog - provádění záchranných archeologických výzkumných prací na území
vymezeném Zřizovací listinou MČR Turnov, evidence sbírek, prezentace, výzkumná a publikační činnost MD
Roman Noska, správce sbírek – evidence I. stupně, CES, nákup sbírek, darovací smlouvy, výpůjčky,
zápůjčky, revize, inventarizace sbírek, kontrola depozitářů, správce IT sítě
Tomáš Štefánek, konzervátor – základní ošetření sbírkových předmětů – kovy, dřevo, ad., výroba výstavních
modelů, realizace výstav
Pavel Hendrych DiS. – konzervátor, rekvalifikace, dotace UP
Oddělení historických sbírek – vedoucí oddělení Mgr. A. Kulíšková
Mgr. David Marek, historik – archivář – kurátor sbírkových fondů historie, numismatiky, sfragistiky, archivu,
evidence sbírek, výzkumná a publikační činnost, realizace výstav
PhDr. Jiří Sajbt, knihovník – regionalista – kurátor sbírek regionální literatury a odborné specializované
knihovny se statutem veřejné knihovny, evidence sbírek, badatelská služba
Lenka Reinerová, 0,5 průvodce – lektor – muzejní pedagog a lektor edukativních programů muzea
Mgr. Jana Válková Střílková,0,5 lektor Kamenářského domu – muzejní pedagog a lektor edukativních
programů muzea
Mgr. Jana Svobodová – dokumentátor (uvolněná funkce)
Mgr. A. Marta Havlíčková – 0,5 grafik - výstavář, 0,5 konzervátor - základní ošetření sbírkových předmětů –
textil, kovy, dřevo, ad., výroba výstavních modelů, realizace výstav
VPP pomocné a úklidové práce v objektu Kamenářského domu
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Oddělení provozu – vedoucí oddělení P. Jiránek
Jan Horenský, provozář – řidič – údržba vozidel, technické zabezpečení výstav a akcí, údržba
Martin Kašpar, domovník – údržba a úklid objektu Dlaskův statek v Dolánkách
Blanka Kosová, uklízečka – úklid objektů MČR
Jiří Horáček, VPP – pomocné a úklidové práce
Oddělení návštěvnického provozu – vedoucí oddělení I. Havrdlíková
Adam Jíra, vedoucí pokladny – doprovod návštěvníků, organizace návštěvnického provozu, zajištění prodeje
zboží z hlavní činnosti MČR
Eliška Vélová, průvodce Dlaskův statek – doprovod skupin návštěvníků, prodej vstupenek a zboží
Milena Tauchmanová, VPP – pomocné a úklidové ve stálých expozicích muzea a prodejně muzea
Vedlejší hospodářská činnost – mzda hrazena z příjmů vedlejší činnosti
Petr Hartman, dokumentátor přípravných prací pro stavby (archeologie)
Ivana Havrdlíková, vedoucí návštěvnického provozu a prodejny – evidence, zásobování, organizační zajištění
so a ne služeb, prodej suvenýrů
Kontrolní činnost vedení muzea a vedoucích oddělení
V roce 2018 se kontrolní činnost tohoto úseku a zaměří na:
kontrolu plnění plánu a čerpání rozpočtu
kontrolu využití fondu pracovní doby
kontrolu výsledků odborné práce odborných pracovníků muzea
kontrolu plnění čtvrtletních pracovních úkolů
kontrolu provozované obchodní činnosti, její efektivnosti a výsledků inventur zboží
kontrolu dodržování předpisů v oblasti odměňování
kontrolu dodržování organizačního a pracovně provozního řádu
kontrolu dodržování vnitropodnikových norem při práci se sbírkami a dalších předpisů
kontrolu hospodárného nakládání s majetkem muzea
Hlavní úkoly ekonomického úseku
V roce 2018 bude zpracováváno účetnictví MČR prostřednictvím programu JASU a OK MZDY.
O hlavní a vedlejší činnosti bude účtováno odděleně. Kontrolní činnost vedení MČR a ekonomického úseku v
roce 2018 zaměří na:
kontrolu provádění účetních operací
kontrolu odvodu daně z příjmu
kontrolu odvodu DPH
kontrolu čerpání rozpočtu muzea
kontrolu provádění pokladních operací
kontrolu odvodu sociálního pojištění
kontrolu odvodu zdravotního pojištění
kontrolu odvodu zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti
kontrolu čerpání finančních prostředků z grantových řízení, zajištění jejich řádného vyúčtování
kontrolu zůstatku pokladen
kontrolu knihy docházky
kontrolu čerpání finančních prostředků z grantových programů
Kontrolní činnost ostatních pracovníků provozu
dodržování předpisů BOZP a požární ochrany (p. Jiránek)
pravidelná kontrola provozu výtahu (p. Jiránek)
kontrola preventivních opatření ochrany muzea (p. Jiránek)
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dodržování předpisů BOZP při archeologickém výzkumu (J. Prostředník)
kontrola čerpání elektrické energie a plynu, vodného a stočného (p. Jiránek)
kontrola technického stavu objektů muzea a všech prostranství v jejich okolí (p. Jiránek)
pravidelná kontrola technického stavu vozidel a spotřeby pohonných hmot (p. Hartman – Renault Kangoo)
p. Horenský – (Ford Transit, Logan)
kontrola depozitářů a uložení sbírek (Mgr. Kulíšková, R. Noska, J. Prostředník)
Kontrolní činnost úseku pokladny a vedlejší hospodářské činnosti
V roce 2018 se kontrolní činnost tohoto úseku zaměří na:
kontrolu odvodu tržeb v návaznosti na inventuru zboží, kontrolu odvodu vstupného, kontrolu odvodu
tržeb za zboží předané na Dlaskův statek, kontrolu odvodu tržeb za akce pořádané muzeem
kontrolu dodržování norem pro prodej drahých kovů
kontrolu odvodu DPH
kontrolu stálých expozic – denně

2. SPRÁVA OBJEKTŮ – PROVOZ, ÚDRŽBA, OPRAVY
pozemky
parcela č.
532
534/2
534/3
533
535
539/1
539/2
536/1
537
538
stavby
č.p. budovy
70
71
72
bez čp./e
občanská
vybavenost
(galerie)
občanská
vybavenost
(Kam. dům)
bez čp./e

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

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

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

na parc. č.

způsob využití

533
535
537
539/1
539/2

občanská vybavenost
občanská vybavenost
občanská vybavenost
občanská vybavenost (depozitář)

534/
195

jiná stavby (sroubek)
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list vlastnictví
932
932
932
932
932
932
932
932
10001
10001

katastrální
území
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov

list
vlastnictví
932
932
10001
932
932

Turnov

932

Bukovina u
Turnova

241

Provoz, údržba, rekonstrukce objektů muzea
Koncepce v tomto bodě vychází ze skutečnosti, že navrhovaný rozpočet MČR Turnov počítá s příspěvkem
zřizovatele na pokrytí nákladů na mzdy a zákonné pojištění, elektrickou energii, vodu a plyn. S ohledem na
takto stanovený příspěvek zřizovatele musí MČR Turnov všechny ostatní náklady spojené s provozem a
činností organizace zajistit z vlastních příjmů, a to včetně údržby a oprav budov. V souvislosti s touto
skutečností budou realizovány pouze neodkladné práce a havarijní stavy. Prioritou bude v roce 2017 zajistit
finanční zdroje na rekonstrukci havarijního stavu pódia v atriu muzea.
Budova čp. 70 – Dům u Bažanta
Po dokončené rekonstrukci objektu bude v roce 2014 v této budově provozována pokladna a prodejna a
badatelna, návštěvnické centrum s veřejným internetem, konzervátorská dílna a kanceláře pracovníků
muzea. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí muzea v rámci projektu
Pro horolezce neexistují hranice, proběhne zásadní rekonstrukce WC pro návštěvníky, která bude
financována z uvedeného projektu. Ve všech ostatních prostorách objektu bude prováděna pouze běžná
údržba.
Hlavní budova čp. 71 a galerie
V hlavní budově objektu čp. 71 proběhne kromě běžné údržby dokončení opravy elektroinstalace v expozici
mineralogie a Národopisu středního Pojizeří (výměna stávajících svítidel za nízkoenergetické zdroje). Pro
expozici mineralogie bude podána žádost o grant MKČR na 2. etapu reinstalace mineralogie, a to opravu a
výměnu vestavěných vitrín. Dle projektu, zpracovaného v roce 2017 budou vitríny v rámci finančních
možností postupně reinstalovány. V prostoru atria
a bývalé galerie muzea budou pokračovat práce spojené s realizací projektu: Pro horolezce neexistují
hranice. Stavební práce v rámci tohoto projektu bude zajišťovat a řídit investor – Krajský úřad libereckého
kraje. V případě zajištění finančních prostředků bude provedena demolice stávajícího pódia, prostor po
demolici bude vydlážděn a sanován dle projektové dokumentace zpracované v I. Q. 2018. Částečně
omezený provoz bude v hlavní budově čp. 71 v souvislosti s rekonstrukcí sociálního zařízení.
Kamenářský dům
V budově Kamenářského domu bude v průběhu roku 2018 zajištěna pouze běžná údržba všech prostor a
úklidové práce. Generální úklid Kamenářského domu v lednu 2018. Provoz zlatnické dílny bude zahájen
nájemcem dílny 2. 1. 2018 v souladu s nájemní smlouvou.
Budova 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 bude uvedená nemovitost v roce 2018 pronajata Městu
Turnov. Náklady spojené s údržbou a provozem tohoto objektu bude hradit nájemce do výše 7.000,- Kč dle
uzavřené smlouvy. V roce 2018 bude zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci nevyhovujícího
stavebního stavu tohoto objektu.
Depozitáře muzea
Hlavní depozitář v čp. 71 bude využíván pro uložení sbírek archeologie, archivu, mineralogie, geologie,
umění, etnologie, uměleckého řemesla, starých tisků, historie, odborné knihovny a části Scheybalovy
sbírky. V souvislosti s probíhající rekonstrukcí sousedního objektu galerie bude přístup do depozitářů
omezený. V prostorách depozitářů MČR bude prováděna oddělením provozu běžná údržba. Pracovníky
odborného oddělení budou prováděny pravidelné kontroly a měření teplot a vlhkosti. V prostorách studovny
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bude v I. Q. 2018 z grantu Brána do světa sbírek zřízen fotografický atelier. Centrální depozitář muzeí
libereckého kraje v Jablonci nad Nisou bude využit pro uložení části sbírek mineralogie, geologie,
archeologie, etnologie, historie a Scheybalovy sbírky. V těchto prostorách budou provedeny pouze
nejnutnější údržbářské práce. Depozitář na Koňském trhu, pronajatý od firmy KERI s.r.o. bude využit pro
uložení sbírek zemědělského nářadí. Depozitář v hospodářské části pronajatého objektu Dlaskova statku
bude využíván k uskladnění nových přírůstků sbírky zemědělského nářadí.
Pokladna muzea
Provoz pokladny a prodejny MČR Turnov bude v roce 2018 probíhat ve snaze navýšit vlastní příjmy muzea
tak, aby z nich mohly být hrazeny plánované úkoly, jejichž finanční pokrytí není možné zajistit z příspěvku
zřizovatele. Vedlejší činnost organizace bude zajišťovat práce v oblasti nákupu a prodeje zboží. Pravidelně
bude prováděn průzkum poptávky a nabídky, výběr zboží bude zaměřen především na sbírkové kameny,
kamenářskou bižuterii, dárkové zboží a tiskoviny regionálního charakteru. Prodej veškerého zboží v prodejně
muzea bude nadále probíhat pomocí software v souladu s interními instrukcemi muzea. Velká pozornost
bude věnována práci s návštěvníkem a ostraze expozic a výstav. Provoz prodejny a pokladny bude zajištěn
od ledna 2018 do prosince 2018 denně mimo pondělí. Od 1. 5. 2018 do 30. 9. 2018 bude provozní doba
prodloužena do 17 hodin. V měsíci prosinci bude otevřeno mimořádně i v pondělí.
Dlaskův statek
Na Dlaskově statku v Dolánkách, jehož je MČR uživatelem na základě nájemní smlouvy, uzavřené dne 1. 1.
1994, budou v roce 2018 zajištěny práce spojené s přípravou hlavní sezóny 2018, tj. běžná údržba objektu
a jeho okolí. Parkoviště včetně kiosku bude pronajato firmě SAN DISK. Provoz na Dlaskově statku bude
zahájen 1.3.2018 2018 a ukončen v prosinci 2018 s měsíční přestávkou v měsíci listopadu. V případě
získání grantu podaného majitelkou objektu budou probíhat práce spojené s opravou nosných sloupů
ohrazení objektu a práce spojené s opravou sedajících trámů stodoly.

3. PÉČE O SBÍRKY
Doplňování sbírek
V souladu se specializací muzea budou doplňovány především sbírkové fondy šperkařství a mineralogie, a
to vlastními sběry z tuzemských i zahraničních lokalit, popř. nákupy vzácných a výjimečných předmětů pro
expozici Mineralogie a Historie zlatnictví a šperkařství. V souvislosti s nabídkou pana Jiřího Plátka,
turnovského rodáka, výjimečného uměleckého knihaře, požádá MČR Turnov o výkup souboru knižních vazeb
Jiřího Plátka, jeho otce a děda, jejichž knihařská dílna v Turnově pracovala do roku 1951. Jedná se o
výjimečnou kolekci knižních vazeb a vybavení knihařské dílny. Část kolekce získá muzeum od p. Plátka
darem. S ohledem na omezené finanční prostředky budou ostatní obory doplňovány především sběry a
případnými dary.
Evidence a dokumentace sbírek
V souladu s obecně platnými předpisy a vnitropodnikovými normami budou odborní pracovníci pokračovat v
evidenci I. a II. stupně. Pro evidenci I. a II. stupně bude nadále využíván všemi pracovníky program Sbírky,
Přírůstky od firmy Bach Olomouc tak, aby evidence byla jednotná. Pro evidenci knih, starých tisků a
regionální literatury bude využíván program Clavius. Všechny nové přírůstky budou řádně zaevidovány do
přírůstkové knihy (na PC) a přihlášeny do CES v daných termínech. U oborů archeologie a mineralogie bude
důsledně vedena registrace sběrů. V případě získání grantu MKČR bude v roce 2018 pokračováno ve
zpracování sbírky J. V. Scheybala.
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Vybavení pracovišť
vybavení fotoateliéru pro digitalizaci sbírek umění – grant Brána do světa sbírek
fotografický stojan – grant MKČR – dokumentace sbírky svatých obrázků – Obrázky z pouti
vybavení pracoviště historie pro digitalizaci skleněných negativů – grant Brána do světa sbírek obalový
materiál pro archiválie grant CIL 3

4. HLAVNÍ ÚKOLY ODBORNÝCH ODDĚLENÍ NA ROK 2018:
Práce se sbírkou, Odborná a výzkumná činnost, popularizace a prezentace (publikace, přednášky, výstavy
a akce pro veřejnost)
Archeologické oddělení (PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Petr Hartman, Mgr. Lenka Tuláčková MD)
Práce se sbírkou
příprava sbírkových předmětů pro chronologickou a systematickou evidenci v souladu se zákonem
č. 122/20000 Sb. v platném znění (=příprava přírůstků z 2017 do II. stupně evidence včetně jejich digitalizace)
Odborná a vědeckovýzkumná činnost
Plošná archeologická památková péče (výzkumy formou dohledu, předstihové a záchranné výzkumy na
sledovaném území)
Pokračování projektu „Využití pseudokrasových skalních dutin v pravěku a středověku v oblasti Českého
ráje“ (povrchová prospekce, drobné zjišťovací sondáže ve vytypovaných lokalitách, detektorový průzkum)
ve spolupráci se ZČU v Plzni
Geofyzikální průzkum reliktů pyrotechnických zařízení ve Vysokém nad Jizerou, Sklenařicích a Pasekách
nad Jizerou a dalších objektů
Popularizace a prezentace (publikace, přednášky, výstavy a akce pro veřejnost)
experimentální tavba železa ze železivců v replice středověké pece a další pyrotechnické experimenty
publikace výsledků archeologických výzkumů v roce 2017 a jejich prezentace na konferencích (včetně
populárně naučných monografií o Pěnčíně a Kozákovu)
Popularizační přednášky pro veřejnost
Příprava výstavy Příběh Tibetu
Příprava expozice v kostele sv. Alžběty v Jilemnici
Příprava expozice v Kittelově domě na Krásné
Geologie, mineralogie, gemologie (Mgr. Jan Bubal)
Práce se sbírkou
primární evidence dosud neevidovaných sběrů a akvizic RNDr. T. Řídkošila (depozitář č. 2, depozitář
Jablonec nad Nisou)
příprava sbírkových předmětů pro chronologickou a systematickou evidenci v souladu se zákonem č.
122/20000 Sb. v platném znění
úprava prostoru depozitáře č. 2 k vhodnému ukládání vzorků evidovaných v mineralogické a geologické
sbírce
Odborná a vědeckovýzkumná činnost
mineralogická revize činných lomů v regionu Český ráj (Doubravice, Bezděčín, Smrčí, Košťálov, Studenec)
terénní cesty po mineralogických lokalitách v ČR i v zahraničí (v rámci exkurzí i plánovaných terénů, včetně
spolupráce s jinými institucemi)
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Popularizace a prezentace (publikace, přednášky, výstavy a akce pro veřejnost)
příprava záměru reinstalace expozice Geologie a mineralogie fáze 2, včetně přípravy žádosti na MK ČR
pokračování reinstalace expozice Geologie a mineralogie fáze 2
výstava v historickém sklepení muzea s názvem Světélkování aneb Luminiscence čili Studené světlo
výstava Liberecko ve stínu sopek uspořádaná ve spolupráci s Českou geologickou službou o sopečné
činnosti v širokém areálu Libereckého kraje
Turnovská muzejní noc – komentované prohlídky + hravá mineralogie
Den s mineralogem – již třetí pokračování naučně-zábavného programu s geologickou tématikou nejen pro
děti (červenec a srpen)
spoluúčast na výstavě minerálů v muzeu v Lomnici nad Popelkou a v Radostné pod Kozákovem
cyklus mineralogicko-cestopisných přednášek Putování za minerály
přednášky v rámci programu Aktivní senior jaro 2018
přednášky pro mineralogické kluby v Jablonci nad Nisou a v Radostné pod Kozákovem
terénní exkurze pro zájemce v regionu i mimo něj + exkurze pro studenty geologie Univerzity Karlovy
Výtvarné umění a kamenářství (PhDr. Miroslav Cogan)
Práce se sbírkou
vybavení a zprovoznění fotografického studia pro digitalizaci sbírek
digitalizace a evidence II. st.
Odborná a vědeckovýzkumná činnost
pokračování archivního průzkumu drobných kamenických památek + doplňková terénní dokumentace
koncepce a třídění materiálu do publikace o lidových kamenících v Pojizeří (vyd. 2019)
Popularizace a prezentace (publikace, přednášky, výstavy a akce pro veřejnost)
výstava Příběh Tibetu
výstava šperkařské školy (kolekce z klenotnice + návrhy) v paláci ČS spořitelny v Praze
25. mezinárodní sympozium šperku + výstava Symposion
deinstalace Tibet, instalace Klenotnice, deinstalace Symposion
výstava Extáze sv. Františka
výstava Československo, léta nadějí a ztrát (Klenotnice)
desinstalace Československo, instalace Klenotnice
aktualizace a rozšíření textů a výběr reprodukcí pro 2. vydání monografie o Turnovu příspěvek do
monografie o Kozákovu
příspěvek o lidových kamenících do monografie Jizerské hory (nakl. 555)
příspěvek do ZČRP
příspěvek do katalogu Extáze sv. Františka
text do skládačky Československo, léta nadějí...
Etnologie a uměleckého řemesla a pověřeného pracoviště pro dokumentaci tradiční lidové kultury
(PhDr. Jakouběová, Michaela Havelková)
Práce se sbírkou
evidence sbírky etnologie a uměleckého řemesla – I. stupeň nové přírůstky, II. stupeň nové přírůstky,
aktualizace záznamů evidence starých fondů muzea
evidence sbírky J. V. Scheybala – etnologie a umělecké řemeslo
digitalizace vybraných sbírkových předmětů sbírky etnologie a uměleckého řemesla
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Odborná a vědeckovýzkumná činnost
lidové léčitelství – dokumentace, archivní výzkum a rešerše v souvislosti s přípravou expozice Kittelův dům
lidová architektura na pomezí česko-saských hranic – dokumentace, terénní a pramenný výzkum
v souvislosti s přípravou expozice Kittelův dům
Mistr tradiční rukodělné výroby pro rok 2018 – zpracování a shromáždění nominací na Krajský seznam
Zpracování nominací na Krajský seznam nemateriálních kulturních statků
dokumentace tradičního způsobu zpracování obilí a mouky v oblasti Českého ráje – výstup výstava v rámci
projektu Od obilky ke chlebu, grant MKČR
realizace projektu Obrázky z poutí – grant MKČR
publikace – Dějiny obce Příšovice – lidové stavitelství
Popularizace a prezentace (publikace, přednášky, výstavy a akce pro veřejnost)
realizace expozice Hospodářův rok na Dlaskově statku v Dolánkách
příprava expozice v Kittelově domě na Krásné
příprava expozice rodný dům A. Staška Stanový
výstava Od obilky ke chlebu – mlýny a mlynářství v Pojizeří
Václav Plechatý – dřevořezby – prezentace díla
Oddělení historických sbírek (Mgr. Kulíšková, Mgr. Marek. PhDr. J. Sajbt)
Práce se sbírkou
Expozice horolezectví – dokončení libreta (spolupráce a architekty a realizační firmou), spolupráce
s německým partnerem, příprava předmětů pro expozici
Sbírka starých tisků – dokončení projektu retrokonverze a retrokatalogizace (v případě získání finanční
dotace)
Archivní fondy – osobní fondy menšího rozsahu – roztřídění, evidence
archiv foto negativy – digitalizace, evidence, naplnění projektu Digitalizace sbírek ve spolupráci
s Muzeem Ceramiky v Boleslawci
Scheybalova sbírka – sbírková část, evidence, digitalizace
Knihovna – dokončení evidence knihovního fondu odborné knihovny, příprava na inventuru (přesunuto
z minulého roku po úmrtí Jitky Petruškové)
Odborná a výzkumná činnost
Historie horolezectví – pramenný výzkum, orální výzkum mezi pamětníky
Rok 1918 v Turnově, pramenný výzkum – výstava Konečně ve vlastním!
Dějiny Pěnčínska – pramenný výzkum, výstup: expozice v Kittelově domě
Jilemnické sídlo ze 13. stol., podklady pro model
realizace projektu Obrázky z poutí – grant MKČR
Fotografie turnovských osobností – příprava publikace
Popularizace a prezentace (publikace, přednášky, výstavy a akce pro veřejnost)
výstava Konečně ve vlastním!
výstava k Roku republiky – putovní krajská
příprava expozice v Kittelově domě na Krásné
přednáškový cyklus k výročí republiky – podzim 2018
Popularizační přednášky pro veřejnost
publikace Dějiny obce Pěnčín
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publikace Dějiny obce Příšovice
publikace Dějiny Kozákova
publikace Turnov v proměnách času
pravidelné příspěvky do časopisu Turnovsko
Správa sbírek (Roman Noska)
Zajištění chronologické a systematické evidence a administrace související s CES v souladu se zákonem
č. 122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Součinnost při přípravě a následné periodické a mimořádné inventarizaci sbírkových fondů
organizační zajištění správy IT sítě
Příprava směrnice režimu záloh elektronických data
spolupráce při digitalizaci sbírkového fondu historie
Ochrana a zabezpečení sbírek
Všemi pracovníky budou důsledně dodržovány vnitropodnikové normy v zájmu zajištění evidence a ochrany
sbírkových fondů v souladu s Plánem prevence a ochrany MČR Turnov. Vedoucí týdenních směn budou
pravidelně kontrolovat expozice při otevírání a zamykání expozic – denně. Důsledně bude pokračováno
v dokumentaci sbírkových fondů prostřednictvím PC a za využití digitální techniky (scanner, foto) – viz
systém digitalizace sbírkových fondů MČR Turnov. Prioritním úkolem oddělení historie je potřeba nahradit
evidenční a digitalizační ztráty zaviněné zavirováním serveru, u knihovny evidence nezpracovaných fondů, u
ostatních odborných pracovníků fond Scheybalovy sbírky a předměty z nálezů a sběrů MČR. V návaznosti
na tyto práce budou odborní pracovníci doplňovat lokační seznamy v depozitářích, pravidelně kontrolovat
stav uložení sbírkových fondů – měření teploty, vlhkosti, zajištění větrání. V souvislosti s finančními
možnostmi budou jednotlivé depozitáře dovybaveny potřebným mobiliářem.
Konzervování a restaurování sbírkových fondů (T. Štefánek, P. Hendrych)
Běžné ošetření sbírkových předmětů bude zajišťovat konzervátoři muzea pod odborným vedením kurátorů
sbírek (textilie, drobné nářadí a náčiní, šperky, archeologický materiál, geologický materiál apod.). Veškeré
zásahy na předmětech budou dokumentovány na konzervačních kartách. Restaurování sbírek dodavatelsky
bude realizováno pouze v případě získání grantové podpory.
Inventarizace sbírek
V roce 2018 proběhnou periodické inventarizace sbírek v souladu s Plánem inventarizací na období 2014 až
2023. Inventarizace proběhnou v souladu s platnými normami a interní směrnicí Režim zacházení se sbírkou.
Inventarizovány budou sbírkové fondy:
Podsbírka Scheybalova sbírka (výtvarné umění – pouze předměty s inv.č. v CES)
podsbírka knih v celkovém počtu sbírkových předmětů (regionální literatura)
5. STÁLÉ EXPOZICE MUZEA
V roce 2018 budou v MČR Turnov zpřístupněny všechny stálé expozice muzea celoročně. Zpřístupněny
budou stálé expozice v hlavní budově muzea, Kamenářského domu a Dlaskova statku.
Prioritou veškerých aktivit MČR Turnov v roce 2018 budou práce spojené s realizací nové stálé expozice:
Pro horolezce neexistují hranice. V roce 2016 MČR Turnov uspělo v Programu na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 rámci cíle „Evropská územní
spolupráce“ se žádostí o dotaci na zřízení nové stálé expozice Pro horolezce neexistují hranice. Pro realizaci
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získalo partnera město Bad Schandau. Krajský úřad Libereckého kraje, který je jako zřizovatel MČR Turnov
hlavním partnerem realizace, inicioval vznik projektového týmu, který v říjnu 2016 zahájil práci na realizaci
projektu. Na realizaci se kromě projektového týmu budou podílet odborní pracovníci muzea z oddělení
historických sbírek. Využijí navázané spolupráce s místními pamětníky a aktivními horolezci i kontaktů
mezinárodních (Sasko). Práce spojené s realizací expozice budou probíhat v souladu se schváleným
harmonogramem prací v úzké spolupráci s krajským úřadem. V roce 2018 budou dokončeny práce spojené
se stavbou nového objektu a následně budou zahájeny páce ne realizaci interiéru expozice. V druhé polovině
roku budou realizovány i práce spojené s exteriérem nové stálé expozice – dláždění dvora, výstavba elevace
a zahradní úpravy.
Dlaskův statek v Dolánkách
Na Dlaskově statku v Dolánkách bude v roce 2018 přístupná expozice Hospodřův rok. Expozice bude
zpřístupněna od 1. března do konce roku 2018. Program akcí, které budou v areálu objektu probíhat v
průběhu roku, bude reflektovat obsahovou náplň expozice, tj. animační programy, workshopy přinesou
ukázky domácích prací, řemeslnických technik ad. Akce, které budou v průběhu roku realizovány ve
spolupráci s folklórními soubory budou reflektovat výroční obřady a obyčeje.
6. VÝSTAVY POŘÁDANÉ MUZEEM
Výstavní sál
18. 1. – 18. 2.
Udělej si sám – kutilství v Československu před rokem 1989
Výstava představí 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 (Sympozium 5. – 17. 6.
Jubilejní 25. mezinárodní sympozium moderního šperku připomeneme veřejnosti kromě prací účastníků i
výběrem nejvýznamnějších prací, které muzeum za dobu pořádání sympozií nashromáždilo, předpokládáme také
zastoupení vybraných prací z obdobného sympozia v Erfurtu, s jehož pořadateli navázalo MČR užší spolupráci.
(kurátor Miroslav Cogan)
17. 7. – 9. 9.
Liberecko ve stínu sopek
Výstava, vznikající ve spolupráci s Českou geologickou službou, bude pojednávat o sopečné činnosti na
Liberecku. Na výstavě budou prezentována nejnovější data a informace z výzkumů čtyř dílčích vulkanických
segmentů zasahujících do oblasti Libereckého kraje, které budou doplněny o mnoho názorných exponátů, vzorků
a interaktivních prvků. (kurátor J.Bubal)
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13. 9. – 21. 10.
Extáze svatého Františka v obrazech Jana Jiřího Hertla a Pavla Roučky
Výstava přinese 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 bude na pozadí tzv. velkých dějin
prezentovat běžný život v regionu v poslední fázi existence monarchie a první roky dění v novém státě.
(kurátor David Marek, Alžběta Kulíšková)
Klenotnice
28. 2. – 27. 5.
Příběh Tibetu – kultovní předměty a umělecké řemeslo Tibetu
Souběžně s hlavní expozicí výstavy Příběh Tibetu bude v Klenotnici muzea instalována cca stovka ukázek
tibetského uměleckého řemesla od kultovních objekty (obřadní masky, obětiny atd) po zdobené tradiční zbraně,
šperkya 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 vymezuje i časový záběr výstavy.
(kurátor Miroslav Cogan, Petra Hejralová)
Kamenářský dům
9. 11. 2017 – 21. 1. 2018 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 a nejlepší práce mládeže představí 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 přinese výsledek výzkumu, při kterém Muzeum Českého ráje zmapuje a zdokumentuje 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 doplní
přednášky a pracovní listy pro pořádané workshopy a demonstrace obyčejů spojených s tímto jevem na
Dlaskově statku v Dolánkách. (kurátor Vladimíra Jakouběová, Michaela Havelková)
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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 představí tvorbu řezbáře V. Plechatého v souvislosti
s jeho nominací na titul Mistr tradiční rukodělné výroby libereckého kraje. (kurátor V. Jakouběová)
Sklepení čp. 70
15. 6. – 2. 9.
Světélkování aneb Luminiscence čili Studené světlo
Výstava seznamuje 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 budou 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)
Expozice
Drahé kameny z celého světa – rozšíření expozice mineralogie (kurátor J. Bubal)
Hospodářův rok – expozice Dlaskův statek v Dolánkách (kurátor V. Jakouběová)

7. VÝZNAMNÉ AKCE V MUZEU ČESKÉHO RÁJE
18.5.
Mezinárodní den Muzeí – Den otevřených dveří
Příprava a realizace: I.Havdrdlíková
5. – 17. 6 Mezinárodní šperkařské symposium
Velmi úspěšné přenesení sympozií do vlastní dílny v Kamenářském domě (2016) otevřelo další kapitolu této
mezinárodně uznávané šperkařské akce a bude pokračovat jubilejním 25. během s účastí 10 zahraničních a
českých umělců, kteří po programu exkurzí do Českého ráje,přednášek a seznámení s místní brusičskou a
zlatnickou tradicí vytvoří nové práce, jež rozšíří muzejnís bírku moderního šperku.
15. 6.

Muzejní noc v muzeu a na Dlaskově statku

26. – 27. 5. XXIV. Staročeské řemeslnické trhy Turnov 2018
Příprava a realizace: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová Dis., oddělení provozu
červenec - srpen
Den s mineralogem
Příprava a realizace: Mrg. Jan Bubal
Prázdninové dílny
Příprava a realizace: J. V. Střílková, L. Reinerová, M. Novotná
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9. – 19. Září
Dny kulturního dědictví
prosinec
Strom splněných přání
Vánoční trhy Turnov – Akce pořádaná ve spolupráci s Městem Turnov a KCT Turnov
Akce na Dlaskově statku
3. 2.
Masopust
Tradiční oslava ukončení masopustního období tentokrát ve spolupráci s folklórními soubory Šafrán a Furiant.
Příprava a realizace: V.Jakouběová a M. Beranová a oddělení provozu)
31. 3.

Velikonoce

26. – 27. 5.

Staročeské řemeslnické trhy Turnov 2018

15. 6.
Doplnit

Muzejní noc v muzeu a na Dlaskově statku

13. – 16. 6. Řezbářské sympozium na Dlaskově statku
Tradiční setkání řezbářů na Dlaskově statku v Dolánkách. Příprava a realizace M. Beranová, M. Kašpar a
oddělení provozu).
28. 9.
Posvícení – Na pouti i ve statku
Tradiční oslava ukončení hospodářských prací – Posvícení doplní přehlídka loutkářský ch souborů.
Příprava a realizace: V. Jakouběová, M. Beranová, P. Záruba a oddělení provozu)
1.12.- 30.12. Vánoce na Dlaskově statku
Tradiční výstava, která přiblíží návštěvníkům prostředí velkého statku v období adventním a v období Vánoc.
Zahájení výstavu doplní komorní program Vánoční zpívání.
8. EDUKATIVNÍ PROGRAMY
Edukativní program Kamenářský dům a Dlaskův statek
Programy v objektu Kamenářského domu jsou určeny zejména pro žáky a studenty škol, část těchto programů
je určena po veřejnost. Dílny budou probíhat v týdnu, vybrané programy o víkendech. Některé programy jsou
propojeny s probíhajícími výstavami a akcemi na Dlaskově statku v Dolánkách.
Příprava a realizace programů: Mgr. Jana Válková Střílková, Lenka Reinerová, Michaela Novotná
Plán dílen a akcí na rok 2018
leden
Příprava, koncepce a obsah Výtvarného Salonu spolu s Marií Peškovou (pracovní název Tibet).
Příprava masopustní dílny na Dlaskově statku (nákup materiálu a příprava polotovarů).
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únor
3. 2. Masopustní dílna na Dlaskově statku.
Příprava velikonočních dílen - (technický postup a výroba dřevěných polotovarů).
Informativní schůzka se zájemci o Výtvarný salon a jeho zahájení ve čtvrtek 15. 2.,
dále každý čtvrtek až do 17.5.
březen
Příprava velikonoční dílny pro veřejnost na Dlaskově statku.
Pokračování Výtvarného salonu (tvorba, přednášky, depozitáře, lektoři).
Vedení velikonočních dílen- výroba dřevěné klapačky a její zdobení (5. - 30. 3.)
31. 3. Velikonoční dílny na Dlaskově statku.
duben
Pokračování Výtvarného salonu.
Příprava animačního programu k výstavě Příběh Tibetu.
květen
Pokračování Výtvarného salonu do 17. 5.
Realizace animačního programu Poznej Tibet (7. – 25. 5.?)
Doprovodný program a zajištění provozu KD během Staročeských řemeslných trhů 26. – 27. 5.
Příprava pracovních listů k výstavě Od obilky ke chlebu.
červen
6. – 16. 6. Spolupráce při realizaci dílny a zajištění provozu KD během šperkařského sympozia v Turnově.
Spolupráce na muzejní noci 15. 6.
červenec
Prázdninové řemeslné soboty 7. 7. – 25. 8. Dílny pro veřejnost.
Den s mineralogem – každé úterý
Příprava na Výtvarný salon
srpen
Prázdninové řemeslné soboty. Dílny pro veřejnost 7. 7. – 25. 8.
Den mineralogem – každé úterý
Příprava na Výtvarný salon.
září
Příprava dílny k Posvícení na Dlaskově statku.
Příprava programu pro školy k výstavě Od obilky ke chlebu.
Informativní schůzka se zájemci o salon a jeho zahájení 6. 9. (obsahová náplň – inspirace probíhající výstavou
výstava obrazů Extáze sv. Františka?). Ukončení Salonu konec 29.11.
28. 8. Posvícení Na pouti i ve Dlaskově statku.
říjen
Dílny nebo animace k výstavě Od obilky ke chlebu (1. – 26. 10.)
Pokračování Výtvarného salonu (každý čtvrtek, tvorba, přednášky, depozitáře, lektoři).
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listopad
Pokračování Výtvarného salonu konec 29.11.
Příprava Vánočních dílen - nákup materiálu, výroba polotovarů apod.
Vánoční dílna pro školy navazující na výstavu dřevořezeb.
prosinec
Adventní výzdoba Kamenářského domu.
Vánoční dílna navazující na výstavu dřevořezeb.
Doprovodné programy Dílny z kapsy budou probíhat dle nabídky v katalogu celoročně.

9. SPOLUPRÁCE S TUZEMSKÝMI SE ZAHRANIČNÍMI ORGANIZACEMI
Pro činnost MČR Turnov bude v roce 2018 prioritní spolupráce s Pekařovou společností Českého ráje a
Spolkem přátel Muzea Českého ráje v Turnově, Městem Turnov, Městem Bad Schandau, Regionálním muzeem
v Jaworu, Muzeem keramiky v Boleslawci, městem Idar Oberstein Obecně prospěšnou společností Geopark
Český ráj o.p.s., a dalšími subjekty v ČR i v zahraničí. V souvislosti s realizací nových stálých expozic bude
MČR spolupracovat s obcí Pěnčín při realizaci expozice Kittelova domu, s obcí Zlatá Olešnice při realizace
expozice rodného domu A. Staška ad.

10. EDIČNÍ ČINNOST
Muzejní čtvrtletník – redakce Mgr. A Kulíšková

11. PROPAGACE MUZEA
V roce 2018 se MČR Turnov zaměří na účinnou propagaci v denním tisku, celostátním tisku a dalších médiích a
na plakátovacích plochách v celém regionu. Průběžně budou aktualizovány webové stránky MČR Turnov. Pro
propagaci jednotlivých aktivit bude snaha získat mediální partnery, grantové prostředky a sponzorskou podporu.
V zájmu zajištění zlepšení práce na úseku propagace činnosti instituce a tím i navýšení návštěvnosti a potažmo
příjmů muzea bude v roce 2018 pracovník propagace navazovat další kontakty s cestovními kancelářemi,
informačními středisky, hotely apod. V průběhu roku budou vybrány dvě akce pro širší mediální kampaň.
Dvakrát do roka zajistí přípravu a realizaci tiskové konference, na které budou prezentovány programy muzea
na příslušné období. Muzeum se zúčastní v rámci kooperace s dalšími organizacemi veletrhů cestovního ruchu,
veletrhu muzeí a dalších akcí s cílem navýšit návštěvnost stálých expozic, výstav a akcí pořádaných muzeem.
V průběhu roku 2018 doplní MČR Turnov nabídku propagačních materiálů.
12. ROZPOČET ORGANIZACE
Příspěvek zřizovatele na rok 2018 ve výši 11. 022 000,- Kč nepokrývá MČR Turnov ani osobní náklady
organizace a zákonné pojištění, které po navýšení mezd v roce 2017 činí 11.101 000,- Kč. Přestože MČR
Turnov předpokládá, že se mu podaří naplnit plánované vlastní příjmy, chybí v rozpočtu MČR po navýšení mezd
na počátku roku částka 1.315.000,- Kč. V případě, že se podaří do rozpočtu tuto částku získat, pokryje
příspěvek zřizovatele osobní náklady organizace a zákonné pojištění, náklady na pronájmy prostor (Dlaskův
statek v Dolánkách a depozitáře), plánované odpisy majetku, náklady na daně a poplatky.
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Veškeré ostatní nutné náklady – tj. ostrahu budov ve správě muzea, opravy a provoz budov, činnosti, které
musí organizace zajistit s ohledem na činnosti dané zřizovací listinou, tj. náklady na realizaci výstav, náklady na
konzervování a restaurování sbírek, náklady na materiál a služby bude organizace hradit z vlastních příjmů.
Přestože MČR Turnov je nejnavštěvovanějším muzeem Libereckého kraje, potýká se dlouhodobě s podceněním
potřebných finančních prostředků pro každodenní provoz organizace. Zaměstnává omezený počet pracovníků.
Každé odborné oddělení je pokryto pouze 1 odborným pracovníkem, pro některá oddělení pracovník chybí a je
suplován pracovníkem v kumulované funkci. Omezené personální obsazení má i oddělení ekonomické a oddělení
provozu.
Muzeum Českého ráje má ve své správě 7 objektů, které jí jsou svěřeny do správy zřizovatelem. Z toho jsou tři
objekty památkové, ostatní se nacházejí v památkové zóně města. To vyžaduje vyšší nároky na údržbu. Tu
zajišťuje 1 údržbář a 1 uklízečka a 1 pracovník, jehož mzda je hrazena z dotace ÚP na veřejně prospěšné práce.
Organizace je tak značně omezena ve svých činnostech, pro které byla zřízena, tj. péče o sbírky, výstavní a
expoziční činnost, vědeckovýzkumná práce. Některé z těchto činností se snaží organizace hradit z vlastních
příjmů, z dotací úřadu práce a z grantů, které podává na MKČR. To však není systémové řešení, které by
pracovníkům organizace umožnilo plánované a koncepční řízení a plnění úkolů. Navíc – vyjma příjmů ze
vstupného, které nejsou zatíženy dalšími náklady, ostatní vlastní příjmy, jako např. příjmy z archeologických
výzkumů jsou ve výši cca 75% zatíženy nákladovými položkami. Granty jsou zatíženy cca 50%, popř. 75%
podílem. Proto je využitelnost těchto příjmů například na údržbu budov nebo na záchranu a restaurování sbírek
značně omezená.
Jako zásadní problém trvající již několik let se jeví nedostatečné personální zajištění činnosti archeologického
oddělení, kterou je organizace pověřena ze zákona a ustanovením zřizovací listiny. Organizace zaměstnává na
tomto úseku 1 archeologa z hlavní činnosti, 1 technika, jehož mzdu hradí z prostředků vedlejší hospodářské
činnosti. S ohledem na skutečnost, že ostatní oddělení se potýkají s omezeným personálním obsazením, není
možné tuto situaci řešit v rámci vnitřních organizačních změn.
PhDr. V. Jakouběová, ředitelka MČR Turnov
Příloha: Rozpočet na rok 2017
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