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

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

na parc. č.
533
535
537
539/1
539/2
534/
195

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

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

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

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

katastrální území
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Turnov
Dolánky

list vlastnictví
932
932
10001
932
932
932
241

Dům čp. 71 ve Skálově ulici – hlavní budova muzea, kterou muzeum získalo odkazem v roce 1926 od továrníka
Boháčka a posléze darovací smlouvou od MěÚ Turnov /historický majetek města/ využívá muzeum pro stálé expozice
a výstavní sál. Součástí čp. 71 je objekt bývalé galerie, na jejímž místě probíhá stavba nové stálé expozice
Horolezectví, objekt depozitářů, rekonstruovaný v roce 1992 a rozšířený o přístavbu v roce 2010. V roce 2017
proběhla v souvislosti se stavbou nové stálé expozice Horolezectví demolice části galerie, demolice dílen a kavárny,
vybourání dlažby v prostoru atria muzea, reinstalace klimatizace v Klenotnici, částečná rekonstrukce štóly v expozici
mineralogie. Mimo tyto práce byl v objektu reinstalován kamerový systém (grant MKČR), částečná reinstalace
osvětlení ve stálých expozicích, a to v 1. A 2. NP, rozšíření expozice mineralogie (grant MKČR). Z provozních
prostředků byly hrazeny oprava hromosvodů a části svodů na hlavní budově a budově depozitářů, oprava
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elektroinstalace v klenotnici (úvodní panel) a ve II. patře expozice národopisu (spojovačka), připojení nových vitrín
v mineralogii, zásadní oprava výtahu v hlavní budově, oprava okapů na budově přední část do ulice. V závěru roku
byla opravena fasáda do nádvorní a boční strany domu (grant MKČR).
-

Dům U bažanta čp. 70 ve Skálově ul. V Turnově, budova ve správě MČR Turnov od roku 1977.
Je zde umístěno návštěvnické centrum, prodejna, badatelna, kanceláře odborných pracovníků, konzervátorská dílna,
úklidová místnost a sociální zařízení pro návštěvníky. V roce 2017 byly v objektu provedeny jen drobné opravy:
vymalování kanceláří, malování chodby a schodiště a oprava topení. Ostatní práce byly zajištěny pracovníky
oddělení provozu.

-

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. V objektu byla provedena
oprava havarijního stavu prasklého vodního potrubí v suterénu a výměna klimatizační jednotky.

-

Kamenářský dům – součást stálých expozic MČR Turnov. V přízemí objektu, které slouží jako přednášková
místnost a prostor pro edukativní dílny je umístěna stálá expozice věnovaná partnerství měst Turnov a Idar
Oberstein, v patře objektu byly v roce 2017 realizovány krátkodobé výstavy. V roce 2017 byly v objektu provedeny
pouze běžné údržbářské práce, které zajistili pracovníci provozu muzea.

Depozitáře muzea
Depozitář čp. 71 objekt budovy bývalé městské věznice, rekonstruovaný v roce 1992, přístavba z roku 2010
D1 depozitář archivu, stará budova, bývalá Markova knihovna
D2 depozitář historie, nová budova
D3 depozitář historie a knihovny, nová budova
K1 centrální knihovna, nová budova
K2 knihovna Scheybalova, stará budova
K3 depozitář starých tisků a rukopisů, nová budova
E 1 depozitář etnologie a uměleckého řemesla – nová budova
E 2 depozitář etnologie a uměleckého řemesla textil – stará budova
E 3 depozitář etnologie a uměleckého řemesla – nábytek, nářadí, náčiní– půda stará budova
E 4 depozitář Scheybalova sbírka umělecké řemeslo a etnologie – stará budova
U 1 depozitář umění – nová budova
T tresorová místnost – depozitář šperkařství
A 1 depozitář archeologie
A 2 depozitář archeologie
M 1 depozitář mineralogie
M 2 depozitář geologie a petrografie
Depozitáře jsou z většiny plné, rezervy jsou vytvořeny pouze v depozitáři K1 pro centrální knihovnu. V průběhu roku
dochází k pravidelným kontrolám stavu depozitářů, vlhkosti a teploty. Vždy 4x ročně je prováděn větší úklid – stírání
prachu, vysátí a vytření podlah.
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-

Depozitáře Dlaskův statek – depozitář 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.

-

Centrální depozitář Jablonec nad Nisou – budova ve správě Severočeského muzea v Liberci. Muzeum využívá
svěřené prostory pro uložení sbírek mineralogie, archeologie, nábytku a nářadí a náčiní sbírkového fondu etnologie.
V roce 2017 byly přestěhovány do objektu další sbírkové předměty těchto fondů. Kapacita depozitářů pro uložení
sbírkových předmětů je vyčerpána.

-

Dlaskův statek, Turnov – Dolánky čp. 12 – národní kulturní památka. Je užíván na základě nájemní smlouvy
(vrácen v restituci v roce 1993). Zde je umístěna expozice lidového interiéru a zemědělského nářadí. Součástí
areálu je objekt Rakoušův sroubek 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 2017 byly na objektu provedeny
nátěry střech. Náklady s provedením prací hradila majitelka objektu. V prostorách využívaných MČR Turnov byla
provedena rekonstrukce sociálního zařízení, výměna kuchyňské linky a vymalování všech prostor.
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3. Organizační struktura
PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka – etnolog, řízení muzea, kurátor sbírkového fondu etnografie, uměleckého
řemesla, fotoarchivu lid. Umění a části Scheybalovy sbírky, evidence sbírek, výzkumná a publikační činnost, realizace
výstav, garant 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 od 1.11.2017 ½ úvazku
Ivana Havrdlíková, obchodní referent – vedoucí prodejny, evidence, zásobování, organizační zajištění so a ne služeb,
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, 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
Petr Hartman, dokumentátor archeologie (VHČ)
Tomáš Štefánek, konzervátor, základní ošetření sbírkových předmětů, výroba výstavních modelů, realizace výstav
Jana Svobodová Bc. Od 1. 10. 2015 uvolněná funkce – Mgr. Lenka Tuláčková, dokumentátor archeologie od 1.5. 2017 MD
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
Lenka Reinerová, průvodce – lektor, doprovod návštěvníků, zajištění a přípravy edukativních programů. 0,5 úvazku
PhDr. Jiří Sajbt, dokumentátor, zajištění prací spojených s činností regionálního pracoviště pro tradiční lidovou
kulturu, evidence sbírek do 31.1.2017 – od 1.11.2017 knihovník
Michaela Novotná, VPP
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Oddělení provozu –vedoucí P. Jiránek
Jan Horenský, provozář – řidič, údržba vozidel, technické zabezpečení výstav a akcí, opravy a 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)
Eliška Vélová, průvodce Dlaskův statek, doprovod skupin návštěvníků, prodej vstupenek a zboží
Milena Tauchmanová, VPP
4. Počet zaměstnanců
V roce 2017 pracovalo v MČR Turnov 28 pracovníků v hlavním pracovním poměru, z toho 2 pracovníci na úseku vedlejší
hospodářské činnosti, další 4 pracovní místa byla obsazena s podporou úřadu práce. Během roku 2017 došlo k řadě
personálních změn, které byly vyřešeny tak, aby nedošlo k omezení plynulého provozu organizace. V uplynulém roce se
díky účelovému příspěvku KÚ Liberec podařilo vyřešit problémy související s nedostatečnou kapacitou pracovníků,
zajišťujících činnost regionálního pracoviště pro naplňování Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Účelově
přidělené prostředky byly mimo jiné využity na mzdu dokumentátora a DPP pracovníků, kteří zajišťovali práce spojené se
zpracováním nominace ruční výroby vánočních ozdob ze skleněných perliček na Reprezentativní seznam nemateriálního
kulturního dědictví UNESCO, práce spojené s výzkumnou činností ad. Účelově přidělené finanční prostředky KÚ byly
využity na pokrytí úvazku archeologa od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017.
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B. SPECIFICKÁ ODBORNÁ ČÁST
1. Statistické ukazatele za rok 2017
Tabulka výkonů
Počet návštěvníků celkem

2015
52 047

2016
62 181

2017
60 322

z toho: návštěvníci akcí, výstav a expozic

33 462

36 640

43 819

z toho návštěvníci Dlaskova statku

13 934

17 574

16 503

z toho návštěvníci edukačních programů

4 588

7 883

7 613

63 / 130

84/180

35/50/120

930

941

1 295

34 /3/ 0

21/1/0

1

86

42

71

Počet symposií, konferencí a seminářů

2

1

2

Počet doprovodných programů pro školy

158

171

133

Počet získaných sbírkových předmětů

1 086

446

861

Náklady na nákup sbírkových předmětů

84 450

79

1 145

Počet zapůjčených sbírkových předmětů

277

335

1 299

4 026

211

1 077

244 360

130

214

Počet získaných přírůstků odborné knihovny

356

205

32

Náklady na získané přírůstky knihovny

11

7

12

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

6 667

5 308

4 797

4 911

4 007

5 063

Počet inventarizovaných čísel a souborů

26 191

16 927

10 182

Vědeckovýzkumné úkoly mimo archeologii

21

25

34

Počet záchranných archeologických výzkumů

362

365

392

Počet vyjádření ke stavebním činnostem

256

304

307

5/129

4/77

1/

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

Restaurování a konzervování sbírek
Náklady na restaurování /v tis./
/v tis./

Ediční činnost– vlastní edice/příspěvky tisk
Výnosy celkem HČ/VČ

/v tis./

12 941/1 426

14 633/1 675

17 150/1 708

z toho dotace od zřizovatele/na odpisy

v tis./

9 086,5/334,1

9 905/371,6

11 594/378

z toho dary : HČ/VČ

/v tis./

54/0

97/0

44/0

z toho vlastní výnosy HČ/VČ

/v tis./

2 153/1 423

2 463/1 671

2 281/1 699

z toho jiné zdroje (dotace, granty)

/v tis./

1 192

1 217

2 340

z toho ostatní výnosy HČ/VČ

/v tis./

175/3

579/4

513/9

Náklady celkem HČ/VČ

/v tis./

13 017/1 349

14 645/1 513

17 303/1 523

z toho osobní náklady HČ/VČ

/v tis./

8 573/780

9 710/831

10 455/815

22 + 3/2

22 + 4/2

19 837

21 212

23 388

–76/76

–12/162

–153/185

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

861 př. čísel

Sbírkový fond archeologie (PhDr. J. Prostředník, PhD., P. Hartman):
Podsbírka archeologická 4 př. čísel 4941 předmětů
Jde o tři etapy archeologického výzkumu v Jilemnici v zámeckém areálu z let 2016 a 2017 a soubor z archeologického
výzkumu z lokality Daliměřice – Vápeník, který byl předán z Archeologického ústavu AV ČR v.v.i.
Sbírkový fond etnologie, umělecká řemesla, Scheybalova sbírka: (PhDr. V. Jakouběová, PhDr. J. Sajbt, 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, sklo a soubor měšťanského nábytku z oboru uměleckého řemesla.
Sbírkový fond umění, kamenářské technologie (PhDr. M. Cogan)
Podsbírka výtvarného umění 1 př. čísel 1 předmětů
Sbírkový fond mineralogie a geologie (Mgr. J. Bubal)
Podsbírka mineralogická 244 př. čísel 244 předmětů
Podsbírka broušených kamenů 226 př. čísel 226 předmětů
Sbírkový fond historie a archivu a sbírkové knihovny ( Mgr. D. Marek, Mgr. A. Kulíšková, PhDr. J. Sajbt)
Podsbírka archivních fondů a sbírek 2 př. čísel 2 předměty
Podsbírka archivních fondů a sbírek 2 př. čísel 2 předměty
Podsbírka historická 8 př. čísel 10 předmětů
Podsbírka knih 23 př. čísel 23 předmětů

1.3. Evidence sbírek
Ve II. stupni evidence bylo zpracováno celkem:
Počty zpracovaných evidenčních čísel za jednotlivá oddělení:

4 797 inv. č.

Sbírkový fond archeologie (PhDr. J. Prostředník, PhD., P. Hartman):
Evidence II. stupně celkem: 125 inventárních čísel, 3058 předmětů
(artefakty z vlastních sběrů a menších záchranných výzkumů za roky 2010 – 2016)
Sbírkový fond etnologie, uměleckého řemesla, Scheybalova sbírka: (PhDr. V. Jakouběová, PhDr. J. Sajbt)
Evidence II. stupně celkem: 533 inv.č.
Z toho: 377 inv.č. E
153 inv.č. UŘ
Aktualizováno:
23 inv.č. SCH E
549 inv.č. E a UŘ
Evidence 2. stupně sbírkového fondů umění a uměleckého řemesla se zaměřila především na vyhodnocení sbírkových
předmětů získaných od dárců. Největší objem tvoří domácí nářadí a náčiní a textil.
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Sbírkový fond umění, kamenářské technologie (PhDr. M. Cogan)
Celkem 300 inv.č.
Z toho: 23 inv.č. T
23 inv.č. U
254 inv.č. SCH U
Aktualizováno:
exteriérová plastika: 32 záznamů
nově zapsáno: 12 záznamů
Sbírkový fond mineralogie a geologie (Mgr. J. Bubal)
Evidence II. stupně celkem: 753 inv.č.
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 reidentifikace sporných
historických vzorků.
Sbírkový fond historie a archivu, Scheybalova sbírka ( Mgr. D. Marek, Mgr. A. Kulíšková)
Evidence II. stupně: celkem 3 086 inv. čísel
Z toho:
Knihovna muzejní KRL celkem: 25 signatur
Knihovna muzejní Staré tisky celkem: 1 404 nových signatur
Archiv a historie muzejní celkem: 549 inv. čísel
Archiv Scheybal celkem1 108 inv. čísel
A–OF–KT 76, 77 (Kajetán Tichý)
A–P–AM 14/3, 62/1–7 (Antonín Marek)
A–P–AK 163 (Antonín Karč)
A–P–FXD 38/14, 46/1–5 (František Xaver Drozen)
A–OF–KV 1–40 (Karel Vik) –nový fond
A–OF–JB 1–21 (Josef Boháček) –nový fond
A–P–MK 67/1–2 (Michal Kotler)
A–P–VFD 63/1–365 (Václav Fortunát Durych)
A–P–VČBS 71/1–6 (Václav Čeněk Beneš Stránický)
A–OF–NK 1–28 (Narcissa Kolihová Možná) –nový fond
A–OF–BK I –23 (Bohdan Kaminský)
A–OF–JDr 1–12 (Josef Drahoňovský) –nový fond
A–P–FM 24–25 (František Marek)
A–OF–JD 1–33 (Josef Dlask) –nový fond
A–NŠ 596–683 (Negativy Šolc)
A–NT 1–199 (Negativy Turnov
A–D 617–638 (Divadlo)
A–TD 686 (Turnovské dílo)
H 267–273 (Historie)
A–FO 204 (Foto osobnosti)
A–FT 1542–1548 (Foto Turnov)
A–FU 1021–1041 (Foto události)
A–FČR 996–1000 (Foto Český ráj)
Sbírkový fond Scheybalova sbírka
Osobní fond
Na konci roku 2017 zapsáno v Bachu celkem 5 767 karet
V rámci osobního fondu se jedná o zpracování 100 % z celku, ze sbírkové části fondu se jedná odhadem o cca max. 10 %
celkového množství, v rámci dokumentace také pouze 5 %.
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Kolekce papírových sbírek
Celkem bylo zpracováno 1 108 karet obsahující cca 2 000 kusů předmětů, a to včetně kompletní digitalizace.
SCH S–K 1–29 (Sbírky –kolekce)
Scheybalova sbírka –Knihovna
Práce ve Scheybalově knihovně v roce 2017 probíhaly pouze v části starých tisků.
Ke konci roku 2017 je stav zpracování tento:
Odborná knihovna: 2849 svazků
Regionální literatura: 924 svazků
Staré tisky: 2 350 svazků
Rukopisy: 189 svazků (zpracování kompletní)
Sbírkový fond knihovny (J. Petrušková, PhDr. J. Sajbt)
KRL 4001 –KRL 4025 (regionální literatura, včetně starých fondů, 25 sv.)
SCH ST 946 –SCH ST 2350 (Scheybalovy staré tisky, 1 404 sv.)
R 253 (rukopisy, 1 sv.)
Staré tisky – toto oddělení knihovny roce 2017 pokračovalo se v projektu retro katalogizace sbírky starých tisků, na
kterou byla získána dotace z MK ČR a se kterou se počítá i v dalších letech. Během roku 2017 byly zpracovány
signatury SCH ST 946 –SCH ST 2350. Do Souborného katalogu bylo přijato 1518 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.

1.4. Digitalizace sbírek
Celkem bylo digitalizováno:

5 063 inv. č.

Digitalizovány byly sbírkové předměty ze sbírky z fondu archivu, historie, etnografie, archeologie, mineralogie, umění a
uměleckého řemesla. Největší objem digitalizovaných předmětů byl z oboru historie (grant MKČR). Mimo sbírkového
fondu bylo pracováno s dokumentačním materiálem, který byl získán z terénních výzkumů.
Sbírkový fond archeologie (PhDr. J. Prostředník, PhD., P. Hartman):
Digitalizace celkem: 3058 sbírkových předmětů
Sbírkový fond etnologie, umělecká řemesla, Scheybalova sbírka: (PhDr. V. Jakouběová, PhDr. J. Sajbt, M. Havelková)
Digitalizace celkem: 490 inv.č.
Digitalizovány byly sbírkové předměty ze sbírky etnologie a uměleckého řemesla v souvislosti s provedením evidence II.
stupně. U souborů dokumentačního materiálu pořízeného v terénu byla provedena revize, utřídění a příprava na zápis do
1. stupně evidence. Jedná se o soubor fotodokumentace lidového stavitelství.
Sbírkový fond umění, technologie (PhDr. M. Cogan)
Digitalizace celkem: 254
Digitalizovány byly sbírkové předměty ze Scheybalovy sbírky SCH E.
Sbírkový fond mineralogie a geologie (Mgr. J. Bubal)
Digitalizace celkem: 226 inv.č.
Digitalizovány byly sbírkové předměty ze sbírkového fondu drahé kameny. Jedná se o akvizici muzea z roku 2017.
Sbírkový fond historie a archivu (Mgr. D. Marek, Mgr. A. Kulíšková)
Digitalizace celkem: 1035 předmětů
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A–OF–KT 76, 77 (Kajetán Tichý)
A–P–AM 14/3 (Antonín Marek)
A–P–AK 163 (Antonín Karč)
A–P–FXD 38/14 (František Xaver Drozen)
A–P–KK 1800 (Karel Kinský –Karel Hrodek)
A–OF–JB 1–21 (Josef Boháček), 46 snímků
A–P–MK 67/1–2 (Michal Kotler)
A–OF–AM 62/1–7 (Antonín Marek)
A–P–FXD 46/1–5 (František Xaver Drozen)
A–P–VFD 63/1–3 (Václav Fortunát Durych)
A–P–VČBS 71/1–6 (Václav Čeněk Beneš Stránický)
A–OF–NK 1–28 (Narcissa Kolihová Možná) 96 snímků
A–OF–KV 25/1 –25/29 (Karel Vik)
A–OF–BK I 23, II 5
A–OF–JD 1–12 (Josef Drahoňovský), 22 snímků
A–P–FM 24 (František Marek)
A–P–ČP 110–111 (Čeněk Paclt)
A–NŠ 1–683 (Negativy Šolc)
A–NT 1–199 (Negativy Turnov)
A–FO 204 (Foto osobnosti)
A–FT 1542–1548 (Foto Turnov)
A–FU 1021–1041 (Foto události)
A–FČR 996–1000 (Foto Český ráj)
V rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) byly ze státního rozpočtu získány finanční
prostředky, díky kterým bylo vybaveno digitální pracoviště (PC sestava s příslušenstvím, monitor, skener, digitální
úložiště, grafický program). Na zakoupeném vybavení byla zpracována poměrná část podsbírky Negativy a diapozitivy,
skupina Skleněné negativy. Skleněné negativy byly řádně ošetřeny, digitalizovány, kompletně zaevidovány v databázovém
programu firmy BACH systems s. r. r. a archivovány fyzicky (v odpovídajících archivačních krabicích) i digitálně (na
zakoupených digitálních úložištích). Konkrétně se jedná o soubor negativů s inventárním označením A–N, A–NŠ a A–NT.

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

1299 předmětů
712 předmětů

1.6. Inventarizace sbírek
Počet inventarizovaných čísel a souborů:

10 182 předmětů

Podle plánu inventarizací na období 2013– 2022 byly v roce 2017 inventovány tyto podsbírky:
Podsbírka šperkařství a zpracování drahých kamenů: z ročního plánu 3679 bylo skutečně revidováno 3679 předmětů
Podsbírka archivních sbírek a fondů (kromě pozůstalostních a osobních fondů): z ročního plánu 6503 předmětů bylo
skutečně revidováno 6503 předmětů.
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1.7. Konzervování sbírek
Počet konzervovaných předmětů:

1 077 sbírkových předmětů

V roce 2017 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. Dodavatelsky bylo dokončeno restaurování z podsbírky výtvarného umění Nechte maličkých přijíti a luneta Jana
Jiřího Hertla Pokušení sv. Františka–restaurátorka akad. mal. Pavla Vosátková, z podsbírky staré tisky Bible Lyon 1513,
restaurátorka MgA. Magalena Bursová. Všechny dodavatelské práce spojené s restaurováním byly financovány za
podpory MKČR.

1.8. Veřejná odborná knihovna
Počet knihoven:
Počet knihovních jednotek:
Z toho knihovních jednotek nesbírkové knihovny:
Z toho knihovních jednotek sbírkové knihovny:
Akvizice (nové knihy):
Počet evidovaných zápůjček:

1
56 839 sv.
14 657 sv.
42 182 sv.
32 sv. (budou zpracovány v dalším roce)
52

Knihovna byla od března roku 2017 bez knihovníka, knihovnice Jitka Petrušková zemřela a nový knihovník PhDr. Jiří Zoul
Sajbt nastoupil v listopadu. V roce 2018 absolvuje katalogizační kurzy a bude zaškolen Mgr. Kulíškovou, aby se mohl
samostatně ujmout své funkce. Práce v odborné knihovně byly pozastaveny.
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2. Stálé expozice a výstavy
2.1. Filosofie stálých expozic

-

Počet stálých expozic MČR Turnov k 31. 12. 2017: 10 expozic
Počet m2 vlastní výstavní plochy 2.103 m2 z toho:
MČR Turnov: 1. 653 m2
Dlaskův statek Dolánky: 450 m2
Pro stálé expozice využíván dům čp. 71 – hlavní budova muzea – přízemí, I. a II. patro budovy
a galerie. Dlaskův statek v Dolánkách – obytný dům a hospodářské budovy.
Klenotnice
Mineralogie a drahé kameny světa
Archeologie Pojizeří
Drahé kameny a turnovští kamenáři
Národopis středního Pojizeří
Z kulturní historie kraje
Galerie– „Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou“
Já Josef Dlask – návrat hospodáře (Dlaskův statek v Dolánkách)
Kamenářský dům – expozice Turnov – Idar Oberstein – města kamenářské tradice
Stálé expozice Muzea Českého ráje v Turnově vznikaly postupně od roku 1982. Na jejich nejstarších částech (etnografie,
historie, kamenářství) už je patrná zastaralost ve způsobu instalace, použitých materiálech a technologiích (hlavně
osvětlení), stejně jako fyzická opotřebovanost, protože MČR je díky poloze v Českém ráji a atraktivnímu zaměření na
drahé kameny dlouhodobě nejnavštěvovanějším muzeem zřizovaným Libereckým krajem. Později otevřená expozice
mineralogie (2004) a zvláště Klenotnice (2010) a Kamenářského domu (2010) tak značně kontrastují se starší částí,
kterou by bylo velmi žádoucí modernizovat a současně obsahově aktualizovat. Tendence současného evropského
muzejnictví směřují od dřívější zahlcenosti informacemi k utříděnému srozumitelnému objasnění pojmů, jevů a událostí se
zdůrazněním jejich kauzality. Zvláštní důraz je kladen na nenásilnou didaktiku formou interaktivního zapojení návštěvníků,
zvláště dětí a mládeže do prohlídky. Tak aby si návštěvníci muzea osvojili poutavou, 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.
2.2. Nové projekty
Prioritou záměrů MČR Turnov se pro období 2017 stalo zřízení expozice: Pro horolezce neexistují hranice. V souladu
s Koncepcí činnosti MČR Turnov byla hlavním cílem v roce 2017 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 regionálního operačního programu
MMR. V prvním pololetí roku 2017 l zřizovatel MČR Turnov Liberecký kraj vybral firmu, která bude realizovat stavební
část projektu. Firma Termil s.r.o. zahájila práce v červnu roku 2017 demolicí dílen, kavárny a části budovy galerie.
Demolice byla dokončena v srpnu 2017. Bezprostředně na to zahájila firma práce spojené se statickým zajištěním
budovy a s vybetonováním základů. Návazně na to bylo postaveno bednění a vylití svislých konstrukcí stavby a podlah.
V závěru roku byly lité konstrukce doplněny zdivem a objekt byl zastřešen. 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. Rozsáhlejší
reinstalací prošla expozice mineralogie, která se od doby svého zpřístupnění potýká s technickými problémy, které
způsobila skutečnost, že veškeré práce spojené s instalací expozice museli pracovníci muzea zajistit vlastními silami
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(nedostatek finančních zdrojů). Část těchto nedostatků se podařilo v roce 2017 odstranit, ostatní budou řešeny průběžně
v následujících letech. Zásadní proměnou prošla expozice na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova, kde byla k 300.
Výročí založení tohoto objektu instalována nová stálá expozice Já Josef Dlask – návrat hospodáře. Všechny stávající
expozice MČR Turnov byly zpřístupněny během celého roku 2017.
V průběhu roku byly podány žádosti na níže uvedené projekty. Převážná část těchto projektů byla naplněna a vyúčtována
v roce 2017. Část projektů bude řešena v roce 2018 a v letech následujících, a to v případě, že organizace bude úspěšná
v získání příslušného dotačního titulu. Pro rok 2018 je v současné jisté a aktuální zahájení projektu Brána do světa
sbírek, financovaného z dotačního titulu Interreg V–A Česká republika Polsko.

3. Krátkodobé výstavy
3.1. Realizace výstav
Počet výstav celkem:
z toho:

22 výstav
7 v jiných organizacích
1 v zahraničí

Galerie muzea
12. 1. – 26. 2. Jan Červinka – Okamžiky z historie československého expedičního horolezectví
Výstava přiblížila poválečný vývoj československého expedičního horolezectví na životním příběhu Jana Červinky (*1930).
Na pozadí slavných výprav na Kavkaz na konci 50. let, do Hindúkuše v 60. letech a do Himálaje v letech sedmdesátých se
návštěvník stal součástí toho, čemu dnes říkáme zlatý věk expedičního lezení. Fotografie a materiály z archivu Jana
Červinky nabízely jedinečný pohled na pozapomenutou historii horolezeckých expedic. Poslední výstava před přestavbou
galerie na horolezeckou expozici.
Příprava a realizace: Mgr. A. Kulíšková, Mgr. David Marek
1.4 – 6.5. Český ráj očima malířů osmi generací – poslední výstava v galerii muzea byla průřezem sbírkou Muzea
Českého ráje od začátku 19. století do současnosti. Jsou v ní zastoupeni především umělci spjatí životem i prací
s regionem, ale i uznávané osobnosti romantismu jako Thomas Ender, Alois Bubák, Hugo Ullik nebo klasici moderní české
malby Vincenc Beneš a Pravoslav Kotík. Hluboké pochopení a lásku ke zdejší krajině najdeme však především u malířů a
grafiků žijících a tvořících v Turnově a Pojizeří počínaje Janem Prouskem, na kterého navázal Karel Vik nebo Antonín
Majer, výraznou skupinu tu tvoří meziváleční pedagogové turnovské klenotnické školy Antonín Karč, Zdeněk Juna, Josef
Řezáč, Květoslav Endrýs a později Václav Žatečka. Tvářnost a barevnost pojizerské krajiny nebo její emotivní rozměr
k sobě přitahovaly pozornost krajinářů i po válce, ať to byli rodáci jako Jan Solovjev, Ladislav Karoušek, Vladimír Otmar,
Jiří Rada a Petr Tamchyna, nebo malíři, které si Český ráj připoutal, jako Dalibor Matouš, Jaroslava Solovjevová a další.

Výstavní sál
9. 2. – 2. 4. Zmatené peníze
V únoru muzeu uspořádalo interaktivní numizmatickou výstavu o zmatcích ve financích států zapojených do první světové
války (nouzovky, kolkování, hyperinflace, poukázky ze zajateckých táborů apod.) a o tématech na tehdejších platidlech –
historii, pověstech, komiksech, humoru a různých kuriozitách. Při výběru exponátů byl kladen zvýšený důraz na
poutavost a zábavnost, aby dokázaly zaujmout i návštěvníky bez zvláštní záliby v numizmatice. Výstava zapůjčená od
Regionálního muzea v Litomyšli.
Příprava a realizace: Mgr. A.Kulíšková, Mgr. D. Marek
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13. 4. – 28. 5. Zkameněliny – archiv života
Výstava představila 14 netradičně pojatých instruktivních panelů, které podaly ucelené informace o rozmanitosti
životních forem v různých obdobích geologické historie Země. Ty byly doplněny unikátními a cennými zkamenělinami
z depozitářů olomouckého a prostějovského muzea. Návštěvníka výstavy zaujaly efektní kolekce trilobitů z klasické
oblasti českých prvohor – Barrandienu, ale i další pěkné zkameněliny organismů, včetně těch méně známých a
vyhynulých. Autoři výstavy: RNDr. Vladimíra Jašková (Muzeum Prostějovska v Prostějově) a Mgr. Tomáš Lehotský,
Ph.D. (Vlastivědné muzeum Olomouc)
Příprava a realizace: Mgr. J. Bubal
15. 6. – 3. 9. Na vlně vlny
Druhá navazující, prezentační část výstavy zviditelnila zpracovatele jedinečných surovin, které ovce poskytují. ky.
Zajímavé a často unikátní předměty doplnily panely, které představily jejich tradiční nebo i nové moderní pracovní
postupy a možné využití v domácnostech.
Příprava a realizace: Mgr. J. Střílková, MgA. M. Havlíčková
14. 9. – 12. 11. Makarská 57
Výstava k 60. výročí vzniku významné výtvarné skupiny známé též jako M57. Z nich polovina byli malíři a sochaři
narození nebo žijící v blízkém okolí Turnova, Železného Brodu nebo Liberce: Josef Jíra, bratři L. a V. Karouškové, Jiří
Rada, Jiří Novák, Mojmír Preclík. Výstava byla připravena ve spolupráci s libereckou OGL, dalšími galeriemi výtvarného
umění a rodinami umělců.
Příprava a realizace: PhDr. M.Cogan a Mgr. Markéta Kroupová
16. 11. – 7. 1. Regenerace 3
V pořadí třetí výstava domácích šperkařů, tj. z Turnova a okolí, navázala na úspěšné předchozí dva běhy, které vedly
oživení větší propagaci turnovského moderního šperku a přínosné konfrontaci s českým výtvarným děním v této oblasti.
Jako dosud pokaždé byl v instalaci reGenerace zastoupen i jiný významný šperkařský okrsek, tentokrát výtvarníci z
Jablonecka a Liberecka
Příprava a realizace: PhDr. M.Cogan , Mgr. Jana V. Střílková

Kamenářský dům
6. 1. – 22. 1. Výtvarný salón – Výstava prací účastníků výtvarného kroužku pro dospělé
Příprava a realizace: MgA. V. Gocová
2. – 12. 3. Masopustní rej
Výstava papírových masopustních masek zhotovených tradiční rukodělnou technikou pocházející z doby Rakouska–
Uherska byla uspořádána u příležitosti podání nominace P.V.O. Zákupy na Národní seznam nematerielního kulturního
dědictví.
Příprava a realizace: Mgr. L.Tuláčková a MgA. M.Havlíčková
15. 3. –13. 4. Česko–polský dětský výtvarný salón Jawor–Turnov
Příprava a realizace: Lada Capoušková a MgA. M.Havlíčková
21. 4. – 29.10. Ovce, moje ovce
Výstava byla výsledkem výzkumu Tradiční chov ovcí v Pojizeří a obsahovala souhrnné cenné informace pro nejširší
veřejnost z historie chovu ovcí a zpracování vlny, masa, mléka. Součástí výstavy byl přilehlý naučný park pro děti, který
přibližoval učivo nejen z přírodopisu, ale také dávné tradice ovčáků nebo třeba symboliku beránka křesťanských
velikonoc.
Příprava a realizace: Mgr. J. V. Střílková a MgA. M. Havlíčková, PhDr. J. Sajbt, PhDr. V.Jakouběová
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9. 11. – 30.12. Loutky z půdy
Výstava představila rodinná loutková divadla ze sbírky manželů Jiráskových.
Příprava a realizace: MgA. Marta Havlíčková, PhDr. V.Jakouběová

Klenotnice
Stálá expozice SUPŠ Turnov
4. 10. – 3.12. Největší české drahokamy: Akvizice století
Exkluzivní krátkodobá výstava představila významnou akvizici muzea z roku 2017.
Příprava a realizace: Mgr. Jan Bubal
Dlaskův statek
1. 4. – 31.10.
Já Josef Dlask – návrat hospodáře – stálá expozice
Příprava a realizace: PhDr. V. Jakouběová
1.12. – 30.12. Vánoce na statku – výstava doplňující stálou expozici
Příprava a realizace: PhDr. V. Jakouběová

Výstavy v zahraničí:
24. Internationale Schmuckmuckssymposium in Turnov, Galerie Waidspeicher, Erfurt 10. 9. – 30. 10. 2017.
(kurátor PhDr. M. Cogan)
Výstavy a expozice v jiných zařízeních
Pravěká těžba v Jizerských horách stálá expozice v Kittelově muzeu v Krásné ( kurátor J.Prostředník)
Nedobytný hrad Kumburk – stálá expozice v Městském muzeu v Nové Pace (kurátor Prostředník)
Drahé kameny a minerály – spoluúčast turnovského muzea na výstavě v Městském muzeu a galerii Lomnice nad
Popelkou (kurátor J. Bubal)
Drahé kameny a minerály – spoluúčast turnovského muzea na výstavě drahých kamenů v budově obecního úřadu
v Radostné pod Kozákovem – Lestkov, pořadatel Mineralogický klub Kozákov82 (kurátor J. Bubal)
Sdružení pro záchranu hradu Kumburku– Městské muzeum Lomnice nad Popelkou (kurátor J. Prostředník)
120 let TJ Sokol Vrát – Sokolovna TJ Sokol Vrát
Třpytivé Vánoce – vánoční ozdoby ze skleněných perliček –Městské muzeum v Nové Pace
Materiály poskytnuty na výstavy:
Láska k rodné zemi, Josef Václav Scheybal – malíř, kreslíř, dokumentátor a sběratel, 1. 12. 2016 –22. 1. 2017 v galerii
RMaG v Jičíně.
Výběr šperků ze sympozií a muzejních sbírek MČR v Turnově, Minerál Brno 17–19.11.2017
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3.2. Kulturně vzdělávací akce
Počet kulturně vzdělávacích akcí a programů celkem:

214 akcí

21. a 22. 4.
Konference Václav Chaloupecký a otazníky české a slovenské historiografie a kultury
Konference pořádaná ve spolupráci s pekařovou společností Českého ráje.
Příprava a realizace: J. Petrušková, Mgr. D. Marek, Mgr. A. Kulíšková
3. 5.
Křest knihy Čínský deník Lumíra Jisla z let 1957–1958
Za účasti Doc. PhDr. Luboše Bělky, CSc., českého buddhologa a religionisty.
(Kamenářský dům)
18.5.
Mezinárodní den muzeí – Den otevřených dveří
27. 5. – 28. 5.
XXIII. ročník Staročeských řemeslnických trhů Turnov 2017
Spolupráce na přípravě a realizaci akce, pořádané Spolkem přátel muzea.
Příprava a realizace: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová Dis., oddělení provozu
16. 6.
Turnovská muzejní noc
Dlaskův statek v Dolánkách (17.00 –23.00 hod.)
Muzejní noc – Dlaskův statek
Řezbářské sympozium –přehlídka práce řezbářů, Vyřezávání hračky na soustruhu poháněném šlapacím kolem, Řemeslně
výtvarná dílna s řezbářkou Ivetou Sádeckou, Divadlo Toy Machine –loutkové představení Král Karel, Pohádkové
vyprávění o stromech s řezbářkou Ivetou Sádeckou, Hudební vystoupení skupiny Bodlák, Vzpomínkové promítání
fotografií a filmů z uplynulých ročníků, Stanoviště koloběžek –možnost zapůjčení koloběžky
Muzeum Českého ráje v Turnově (17.00–22.00 hod.)
Komentované prohlídky expozice mineralogie a geologie, Komentované prohlídky Klenotnice, Mineralogické hrátky
s geologem Janem Bubalem –zábavně naučný program pro děti, Výstava Ovce, moje ovce (Kamenářský dům) a Na vlně
vlny (muzeum), Stanoviště koloběžek –možnost zapůjčení koloběžky
Partneři Muzejní noci:
Dům přírody v Dolánkách (Interaktivní expozice představující sepětí živé a neživé přírody, Doprovodný program pro děti)
Hvězdárna Turnov (promítání krátkých filmů s astronomickou tématikou, pozorování planety Jupiter a objektů vzdáleného
vesmíru dalekohledy)

-

-

4. 7. / 11. 7. / 18. 7. / 25. 7. / 1. 8. / 8. 8. / 15. 8. / 22. 8. / 29. 8.
Den s mineralogem
Zážitkový zábavně – naučný program s geologickou tématikou (nejen) pro děti. Každé úterý v červenci a srpnu u
Kamenářského domu (vždy 9.00 –17.00 hod.)
Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry
Objevování pokladu – rýžování českých granátů a olivínů, 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
Pro mladší děti: prolézání tajemné štoly
Řezání a broušení drahých kamenů
Skrytá krása hornin a minerálů – zkoumání výbrusů hornin a minerálů pod mikroskopem s komentářem mineraloga a
geologa Jana Bubala
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9. 9. Stavíme! Slavíme! Horolezecký festival
Horolezecký festival jako oslavu zahájení stavby stálé horolezecké expozice v Turnově. Akce proběhla od 14 do 22 hodin
v areálu letního kina v Turnově. Doprovodný program: koncerty, horolezecká přednáška, prezentace nové expozice,
prohlídka staveniště, dernisáž výstavy Horolezecká fotografie 2 a položení základního kamene stavby, projekce filmů s
horolezeckou tématikou.
Muzeum Českého ráje /Letní kino Turnov / 9. září 2017 (14.00–22.00 hod.)
prosinec
Strom splněných přání
8. a 9. 12.
Vánoční trhy Turnov
Akce pořádaná ve spolupráci s Městem Turnov a KCT Turnov
Akce na Dlaskově statku
11. 2.
Masopust
Masopust na Dlaskově statku – tentokrát ve spolupráci s osadním výborem obce Bukovina. V rámci programu pracovníci
muzea a soubor Horačky předvedli masopustní hry, představování masek a obchůzku obcí Bukovina.
Příprava: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová DiS., oddělení provozu
Realizace: Kolektiv MČR Turnov
15. 4.
Velikonoce na Dlaskově statku
Již tradiční součástí tohoto pořadu bylo vystoupení několika folklórních souborů, program pro děti, dílna.
Příprava: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová DiS., oddělení provozu
14. – 17. 6.
Řezbářské sympozium – Setkání řezbářů na Dlaskově statku v Dolánkách
Loutkáři dětem na Dlaskově statku 2017
Loutkářský soubor Na Židli a Muzeum Českého ráje Turnov za finanční podpory Města Turnov připravily letní
prázdninovou akci:
2. července
O Zubejdě Solimánské, BOĎI Jaroměř
9. července
Pohádky o pejskovi a kočičce, LS Na Židli Turnov
16. července
Černá a bílá Fróna, LS Maminy Jaroměř
23. července
O slepičce kropenaté, LS Na Židli Turnov
30. července
Plechové pohádky, LS Kordula Liberec
6. srpna
Pustý les, J. Ipser a J. Polehňa
13. srpna
Tři úkoly pro čerta, LS Spojáček Liberec
20. srpna
Tři prasátka a vlk, LS Na Židli Turnov
27. srpna
Červená Karkulka, LS Na Židli Turnov
3. září
Perníková Chaloupka, LS Na Židli Turnov
28. 9.
Posvícení na Dlaskově statku
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
2. 12. Vánoční zpívání na Dlaskově statku – Slavnostní otevření Vánoční výstavy na Dlaskově statku
Otevření nové expozice Vánoce na statku zahájil pěvecký soubor Provaz.
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3.3. Doprovodný program – edukativní programy a dílny
Počet doprovodných programů pro školy:
133
Počet návštěvníků:
7 613
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.
11. 02. –Masopust na Dlaskově statku
Doprovodný program k masopustu na Dlaskově statku. Samostatná dílna s nízkou náročností – malování kašírovaných
papírových masek zakoupených ve firmě Zákupy.
Cílová skupina: široká veřejnost – rodiče s malými dětmi; Celkový počet účastníků: 129
6. 2. –17. 6. Masopustní dílna v Kamenářském domě
Doprovodný program k výstavě Masopustní rej v Kamenářském domě. Krátká přednáška v expozici, video z výrobního
procesu firmy P. V. O. Zákupy. Samotná výroba masky, malování a její zdobení.
Cílová skupina: školy, ZŠ 1. –5. Třída; Celkový počet účastníků: 337
7. 2. – Výroba kaleidoskopu –„Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu+ Cesta kamene. Výroba papírového kaleidoskopu –tradiční optické hračky.
Cílová skupina: školy –ZŠ 2. tř.; Celkový počet účastníků: 50
28. 2. – Výroba masopustních masek –„Dílna na objednávku“
Doprovodný program k výstavě Masopustní rej v Kamenářském domě. Krátká přednáška v expozici, video z výrobního
procesu firmy P. V. O. Zákupy. Samotná výroba masky, malování a její zdobení.
Cílová skupina: školy –ZŠ 2. tř.; Celkový počet účastníků: 22
1. 3. –Olivínový šperk –„Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy –ZŠ 2. tř.; Celkový počet účastníků: 28
14. 3. –Výroba bylinkového mýdla –„Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba vlastního vonného bylinkového mýdla a jeho obalu.
Cílová skupina: školy –ZŠ 1. – 2. Třída; Celkový počet účastníků: 30
15. 3. –Výroba bylinkového mýdla –„Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba vlastního vonného bylinkového mýdla a jeho obalu.
Cílová skupina: školy –ZŠ 2. – 3. Třída; Celkový počet účastníků: 33
23. 6. –Výroba bylinkového mýdla –„Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba vlastního vonného bylinkového mýdla a jeho obalu.
Cílová skupina: školy –ZŠ 1. – 6. Třída; Celkový počet účastníků: 49
9. 2. –11. 5. –Výtvarný salon IX. (každý čtvrtek)
Muzejní kroužek na téma: Kouzlo řemesla II – knižní vazba –úvod do problematiky, tvorba leporela => Veronika Gocová;
grafika – dřevořez, linoryt, frotáž, ruční tisk (kostice, kámen), tisk na satinýrce, adjustace grafik do leporela =>
Veronika Gocová; bižuterie –pletení s rokajlem =>Martina Strouhalová a V. Gocová; korálková vitráž =>Marie
Olivová; litý stříbrný šperk =>Martin J. Pouzar a V. Gocová
Cílová skupina: děti, senioři, dospělí; Celkový počet účastníků: 19
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22. 3. –12. 4. – 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. –6. Třída; Celkový počet účastníků: 734
15. 4. – Velikonoční dílna na Dlaskově statku
Výroba lidové hračky– beránka z ovčí vlny kombinované se dřevem. Dílna se třemi stupni náročnosti, určená i pro
nejmenší.
Cílová skupina: široká veřejnost –rodiče s dětmi; Celkový počet účastníků: 272
27. 4. – Granátový šperk –„Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy –domácí škola 1. – 7. tř.; Celkový počet účastníků: 13
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: 63
4. 5. – Olivínový šperk –„Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy –ZŠ 8. tř.; Celkový počet účastníků: 49
8. – 9. 5. – Workshop s Miroslavou Řezníkovou– dřevěný šperk
Výroba šperku ze dřeva. Rytí, řezání, broušení, dlabání.
Cílová skupina: veřejnost; Celkový počet účastníků: 6
10. 5. – Vánoční ozdoby z foukaných perel firmy Rautis –dílna na objednání
Výroba vánočních ozdob z polotovarů firmy Rautis s.r.o.
Cílová skupina: školy –návštěva z ministerstva, SŠ a VŠ; Celkový počet účastníků: 35;
11. 5. – Granátový šperk –„Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy –ZŠ 1. – 5. tř.; Celkový počet účastníků: 18
13. 5. – Workshop s Ivou Válkovou na Dlaskově statku
Komentované předvádění praní, česání, barvení a spřádání vlny. Představení jednotlivých předností a kvalit různých vln
z rozličných zvířat.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 30
4. 5. – Olivínový šperk –„Dílna z kapsy“+ Cesta kamene
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy –ZŠ 5.–9. tř.; Celkový počet účastníků: 50
20. 5. – Workshop s Šárkou Bredlerovou– Mýdlárna v ráji
Ukázka výroby přírodního mýdla z rostlinných olejů a lanolinu. Představení receptur a pracovních postupů.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 14
24. 5. – Olivínový šperk –„Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy –ZŠ 1. – 5. tř.; Celkový počet účastníků: 44
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25. 5. – 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: 24
25. 5. – Granátový šperk –„Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy –ZŠ 4. tř.; Celkový počet účastníků: 44
7. 6. – Olivínový šperk –„Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy –ZŠ 3. tř.; Celkový počet účastníků: 19
8. 6. – Granátový šperk –„Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy –ZŠ 4. – 5. tř.; Celkový počet účastníků: 50
9. 6. – Olivínový šperk –„Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy –ZŠ 4. tř.; Celkový počet účastníků: 23
10. 6. –Workshop s Janou Rosenbaumovou –farma Lukava
Ukázka výroby přírodního jogurtu a sýru z ovčího mléka. Představení receptur a pracovních postupů.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 11
13. 6. – Výroba bylinkového mýdla –„Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba vlastního vonného bylinkového mýdla a jeho obalu.
Cílová skupina: školy –ZŠ 2. – 5. Třída; Celkový počet účastníků: 43
13. 6. – 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: 34
14. 6. – Olivínový šperk –„Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy –ZŠ 8. tř.; Celkový počet účastníků: 18
15. 6. – Krajský den –prezentace muzea v Liberci
Ukázka praní, česání ovčí vlny. Prezentace ovčí stezky. Dílna výroba plstěného obrázku pomocí filcovací jehly.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 30
19. 5. – Muzejní noc
Cílová skupina: široká veřejnost –rodiče s dětmi; Celkový počet účastníků: 72
21. 6. – Olivínový šperk –„Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy –ZŠ 3. tř.; Celkový počet účastníků: 50
24. 6. – Workshop s Hanou Kristel
Ukázka moření a barvení vlny přírodními barvivy, Indigem, Košenilou a Annatem. Představení a pracovních postupů.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 6
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25. 5. – Granátový šperk –„Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy –ZŠ 2. a 4. tř.; Celkový počet účastníků: 44
29. 7. – Vlněná ovečka –„Dílna z kapsy“
Výroba dětské lidové hračky z prané vlny a ze dřeva pomocí filcovací jehly.
Cílová skupina: školy –ZŠ 4. tř.; Celkový počet účastníků: 14
7. 7. – Olivínový šperk –„Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy –ZŠ 3.– 5. tř.; Celkový počet účastníků: 41
8. 7. – Prázdninové soboty s vlnou –Výroba krému s lanolinem.
Řemeslná dílna pod vedením Jany Válkové Střílkové. Výroba vlastního krému a ozdobení etikety.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 39
12. 7. – 10. 9. Ovčí stezka (interaktivní park pro děti i dospělé ze života ovcí) –doprovodný program k výstavě Ovce
moje ovce a Na vlně vlny ve spolupráci se Spolkem přátel MČR Turnov
Praktická ukázka česání vlny na bubnové česačce. Plstění kuličky mokrou metodou pomocí mýdla a vody – náhrdelník.
Aktivování deseti panelů stezky pomocí barevných vlněných kuliček – odpovědi na otázky ze života ovcí.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 2 075
15. 7. – Prázdninové soboty s vlnou – Tvoření z barevného filcu.
Dílna vedená Irenou Kuncířovou. Výroba rozmanitých předmětů z filcu, barevných knoflíků a bavlnek.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 27
22. 7. – Prázdninové soboty s vlnou – Obrázek malovaný filcovací jehlou.
Dílna vedená Marií Peškovou. Výroba vlněných obrázků na filcu.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 18
29. 7. – Prázdninové soboty s vlnou –Háčkovaná ozdoba pro malé i velké.
Dílna vedená Ivou Válkovou. Jednoduché háčkování z vlny.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 16
5. 8. – Prázdninové soboty s vlnou –Ovečka do kapsy.
Dílna vedená Hanou Kelíškovou. Výroba malé ovečky z drátu zabalené do vlněného kabátku.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 45
10. 8. – Výroba bylinkového mýdla –„Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba vlastního vonného bylinkového mýdla a jeho obalu.
Cílová skupina: školy –ZŠ 1. – 5. Třída; Celkový počet účastníků: 65
12. 8. – Prázdninové soboty s vlnou – Květinový věneček z vlny.
Dílna vedená Marií Peškovou. Jednoduché plstění květinového věnečku pro malé i velké holky.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 32
15. 8. – Výroba bylinkového mýdla –„Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba vlastního vonného bylinkového mýdla a jeho obalu.
Cílová skupina: školy –ZŠ 1. –5. Třída; Celkový počet účastníků: 33
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19. 8. – Prázdninové soboty s vlnou – Rozmanité mokré plstění a jednoduché tkaní.
Dílna vedená Veronikou Vodičkovou. Jednoduché tkaní na dřevěném stavu a plstění dle přání návštěvníka s ohledem na
věk a dovednosti.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 17
26. 8. – Prázdninové soboty s vlnou –Balzám na rty s medem a lanolinem.
Dílna vedená Janou Válkovou Střílkovou. Jednoduchá výroba zdravého balzámu na rty s lanolinem, medem, včelím
voskem a olejem.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 33
30. 8. – Dílna na objednávku + interaktivní park ze života ovcí + výstava Ovce, moje ovce.
Výroba ovečky z vlny. Praktická ukázka česání vlny na bubnové česačce.
Aktivování deseti panelů stezky pomocí barevných vlněných kuliček– odpovědi na otázky ze života ovcí. Komentovaná
prohlídka výstavy v patře Kamenářského domu.
Cílová skupina: 5. – 7. tř.; Celkový počet účastníků: 33
6. 9. – Olivínový šperk –„Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy –ZŠ 7. tř.; Celkový počet účastníků: 24
8. 9. –Olivínový šperk –„Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy –SŠ 4. roč.; Celkový počet účastníků: 57
14. 9. – 30. 11. –Výtvarný salon X.
Muzejní kroužek na téma: Ruce v hlíně. Každý čtvrtek vyrábění z hlíny, přednášky, lektoři, depozitáře.
Cílová skupina: děti, senioři, dospělí ; Celkový počet účastníků: 24
16. 9. – Workshop velké mokré plstění tašky, klobouku, koberečku s Ivou Válkovou
Celodenní výroba klobouku, tašky na mirelonové formě a obrázku mokrou metodou plstění pomocí mýdla a vody pod
vedením zkušené lektorky Ivany Válkové.
Cílová skupina: široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 17
20. 9. – Olivínový šperk –„Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy –ZŠ 9.roč.; Celkový počet účastníků: 24
28. 9. – Drátěná husička s peřím a provázky –zápich
Drátenickým způsobem na formě stočená husička z drátu. Dozdobená barvou a bílou bavlnkou. Zápich s husím peřím
k programu posvícenská husa.
Cílová skupina: školy –široká veřejnost; Celkový počet účastníků: 110
3. 10. –Olivínový šperk –„Dílna z kapsy“
Výroba šperku se vsazeným olivínem, klasickými bižuterními technikami.
Cílová skupina: školy –ZŠ 8.– 9.roč.; Celkový počet účastníků: 26
12. 10. –25. 10. (každodenní program) Ovečky –dílna + komentovaná prohlídka výstavy + Ovčí stezka
Kombinovaný doprovodný program pro školy od 2.–5. tř. Komentovaná prohlídka výstavy Ovce, moje ovce + výroba
lidové vlněné ovečky + ovčí stezka.
Cílová skupina: školy –ZŠ 2– 5.tř.; Celkový počet účastníků: 371
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27. 10. – Výroba bylinkového mýdla –„Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba vlastního vonného bylinkového mýdla a jeho obalu.
Cílová skupina: školy –ZŠ 1. – 5. třída; Celkový počet účastníků: 24
7. 11. – Granátový šperk –„Dílna z kapsy“
Dílna z katalogu, výroba šperku s pravými granáty. Srdce z Českého ráje.
Cílová skupina: školy –ZŠ 4. tř.; Celkový počet účastníků: 18
16. 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: 41
24. 11. – 22. 12. (každodenní program) Vánoční dílna –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. – 8. třída; Celkový počet účastníků: 866
8. 12. – 9. 12. –Dílna pro veřejnost k vánočním trhům –Loutka anděl
Dílna pro veřejnost 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: veřejnost; Celkový počet účastníků: 102
3.4. Přednášky, učební hodiny, komentované prohlídky exkurze
Přednášky výběr
Mgr. J. Bubal:
Za poklady Maroka (cyklus mineralogicko–cestopisných přednášek, 18.1. 2017 (MČR Turnov)
Za nerostným bohatstvím Sibiře (cyklus mineralogicko–cestopisných přednášek, 1. 2. 2017 (MČR Turnov)
Za nerostným bohatstvím Sibiře (cyklus geologických přednášek, 20. 2. 2017 Národní muzeum v Praze)
Za poklady Maroka , 23. 2. 2017 Mineralogický klub Jablonec nad Nisou)
Za nerostným bohatstvím Sibiře (v rámci projektu Pořady pro seniory, 15. 5. 2017 penzion Výšinka
Za nerostným bohatstvím Sibiře (v rámci projektu Pořady pro seniory, 17.5.2017 DD Pohoda)
Za nerostným bohatstvím Sibiře 17. 5. 2017 Mineralogický klub Kozákov 82, Tatobity
Za nerostným bohatstvím Sibiře ( v rámci projektu Pořady pro seniory, 18.5.2017 , penzion Žižkova
Vzhled a krása minerálů (přednáška v rámci naučně–zábavného programu Den s mineralogem , 11.7.2017 (MČR Turnov) )
Skupina granátu a jejich použití v klenotnictví, 18.7. 2017 (MČR Turnov)
Historie brusičství a zpracování kamene přednáška pro Univerzitu III. věku, 15.10. 2017 (MČR Turnov)
Přednáška k 70. výročí od objevu Bozkovských dolomitových jeskyní, 20.10.2017 (MČR Turnov)
PhDr.M. Cogan
Přednáška „Second breath“v rámci programu 16. mezinárodního sympozia šperku v Erfurtu
PhDr.V. Jakouběová
Historie výroby vánočních ozdob ze skleněných foukaných perlí, Muzeum Českého ráje, 10.5.2017
Lidová architektura Pojizeří, Městská knihovna Turnov –universita 3. věku , 2.11.2017
Dějiny keramické tvorby od středověku do konce 19. Století, Výtvarný salon , 2.11.2017
Obřady a obyčeje adventu a Vánoc, DD Žižkova, 21.12.2017
Mgr. A. Kulíšková
Scheybalovi –Z jablonecké fary do turnovského muzea. Muzeum v Jičíně, 17. 1. 2017
Beseda s kronikářkou města. Knihovna Antonína Marka, 29. 5. 2017
Osobnosti Turnovska. Univerzita třetího věku, Knihovna Antonína Marka, 14. 12. 2017
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Mgr. D. Marek
Turnov v dlouhém 19. století. Univerzita třetího věku, Knihovna Antonína Marka, 30. 11. 2017
Zmatené peníze, Komentované prohlídky k výstavě. únor–březen 2017
PhDr. J. Sajbt
Kultura středověku v Čechách, Muzeum Českého ráje v Turnově, 14. 3. 2017
Hospodářský vývoj vesnic a měst v Čechách do počátku industrializace, MČR Turnov, 26. 4. 2017
Stravování ve středověku a na počátku raného novověku, MČR Turnov, 17. 5. 2017
Kalich a jednota bratrská, Koberovy, 30. 5. 2017
Architektura baroka v našem regionu, domovy důchodců v Turnově, 8. 6.; 19. 6.; 21. 6. 2017
Jan Josef Antonín Eleazar Kittel jeho rodina a doba, Pěnčín–Krásná, 18. 9. 2017
Vartmberkové: jedna z větví markvartického rozrodu působící na Sobotecku, Sobotka, 22. 9. 2017
Pergamen: nejčastější psací látka středověku, Muzeum Českého ráje v Turnově, 6. 10. 2017
Posmrtné a pohřební zvyky v Čechách, Jelenia Góra, 19. 10. 2017; MČR Turnov, 1. 11. 2017
Středověký a raně novověký Turnov, Městská knihovna Turnov, 2. 11. 2017
Fantasy a jeho dějinné inspirace, Městská knihovna Hradec Králové–Kukleny, 4. 11. 2017
PhDr. Jan Prostředník, PhD.
Nejvýznamnější archeologické objevy v Českém ráji (za posledních 15 let), 23. 1. 2017, Městská knihovna Semily
Několik „archeozajímavostí“ z podhůří Jizerských hor a Krkonoš, 7. 2. 2017, Krajský úřad Libereckého kraje,
Několik „archeozajímavostí“ z Ráje, 7. 3. 2017, Česká archívní společnost Liberec, 8. 7. 2017, LPT Malá Skála
Archeologický výzkum ve skalních městech v Českém ráji, 16. 3. 2017, Klub aktivní senior; 20. 3. 2017, DD Výšinka
22. 3. 2017, DD Pohoda Turnov
Objev gotického kostela sv. Alžběty v Jilemnici, 1. 6. 2017, Jilemnice, výjezdní zasedání Výboru pro kulturu LK
14. 9. 2017, Dny kulturního dědictví, Jilemnice, 4 komentované prohlídky, 2 přednášky, 12. 10. 2017, MČR Turnov
24. 10. 2017, Jilemnice, Výjezdní zasedání pracovníků z odborů památkové péče Libereckého kraje
24. 11. 2017, MČR Turnov, setkání kronikářů z okresu Semily
Významné archeologické lokality na území Geoparku UNESCO Český ráj 12. 10. 2017, Městská knihovna Turnov,
univerzita 3. věku
Vývoj keramiky od pravěku do středověku 21. 9. 2017, MČR Turnov, Výtvarný salon, 2 přednášky
Archeologický výzkum hradu Kumburku 9. 10. 2017, Městské muzeum Lomnice nad Popelkou
24. 11. 2017, Městské muzeum Nová Paka (komentovaná prohlídka v rámci vernisáže stále expozice „Nedobytný hrad
Kumburk“)
Nové archeologické objevy v Krkonoších a Podkrkonoší 3. 11. 2017, Městské muzeum Vysoké nad Jizerou
Přednášky externích lektorů
12. ledna
Za topazy a turmalíny do pákistánského Karakoramu (Přednášející: Viktor Tecl, K2 Rocks)
8. února
Norsko – země nejen s pestrou geologií (Přednášející: Lukáš Zahradníček, Národní muzeum v Praze)
15. února
Namíbie – ráj mineralogů "prospektorů" (Přednášející: Luboš Vrtiška a Radana Malíková, Národní muzeum v Praze)
20. října
Bozkovské dolomitové jeskyně slaví 70 let
Přednáška pod vedením RNDr. Ivana Turnovce a dalších pamětníků.
Komentované prohlídky
Mgr. Jan Bubal
9 komentovaných prohlídek expozice
2 komentované prohlídky pro sjezd České geologické společnosti
7 komentovaných prohlídek výstavy Poklady z depozitáře drahých kamenů
3 komentované prohlídky výstavy Zkameněliny – Archiv života
29 komentovaných prohlídek výstavy Největší české drahokamy Akvizice století
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PhDr. M.Cogan
komentovaná prohlídka výstavy Regenerace 3
PhDr. Jan Prostředník, PhD.
komentovaná prohlídka expozice Nejstarší dějiny Českého ráje a Pojizeří
19. 10. 2017, MČR Turnov, 1 škola
13. 11. 2017, MČR Turnov, 2 školy
16. 11. 2017, MČR Turnov, 1 škola
Exkurze
Mgr. J. Bubal
22. 4. 2017 Po lávovém proudu ze Železného Brodu až na Kozákov (geologická exkurze, pořadatel Muzeum Českého ráje
v Turnově)
29. – 30. 4. 2017 Geologie a mineralogie Kutnohorska (SGA, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)
5. 5. 2017 Po stopách Českého granátu (geologická exkurze, pořadatel Muzeum Českého ráje v Turnově)
20. 5. 2017 Geologie Českého ráje v deseti kilometrech (geologická exkurze, pořadatel Muzeum Českého ráje v Turnově)
3. 6. 2017 Za historií kutnohorského dolování (geologická exkurze, pořadatel Muzeum Českého ráje v Turnově)
15. 6. 2017 Po lávovém proudu ze Železného Brodu až na Kozákov (geologická exkurze, Waldorfská škola v Českých
Budějovicích)
2. 7. 2017 Za minerály Českého středohoří (geologická exkurze, pořadatel Muzeum Českého ráje v Turnově)
21. 9. 2017 Komentovaná vycházka po naučné stezce Barrandovské skály (v rámci projektu Na stezky, pro všechny!
Akce primárně určená pro osoby s omezenou schopností pohybu a jejich doprovod; MŽP, HMP)
30. 9. – 3. 10. 2017 Mineralogie Českého středohoří a Krušných hor (exkurze pro geology z Německa)
2. – 5. 11. 2017 Ložiska západní a jižní části Českého masivu (dekorační kameny a ložiska spjatá s intruzemi granitů;
SGA, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)
1. 12. 2017 Exkurze do provozů firem Granát Turnov a Crytur (exkurze pro studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy)
PhDr. Jakouběová
10. 5. 2017 Za tradiční výrobou vánočních ozdob ze skleněných perliček –exkurze pro MKČR a studenty FF UK Praha

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

60 332 osob
43 829 osob
16 503 osob

Návštěvnost Muzea Českého ráje a objektů pod něj spadajících (Dlaskův statek, Kamenářský dům) byla v roce 2017 nižší
2016 o cca 2 tisíce osob. Částečně poklesla návštěvnost stálých expozic, a to z důvodu uzavření galerie muzea
v souvislosti se stavbou nové stálé expozice Horolezectví od 1. června 2017. Návštěvnost posílily 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:

35/ počet návštěv 50
120 dotazů

V roce 2017 byla pravidelně využívána, komplikace však přinesl ztížený přístup do depozitářů v souvislosti se stavbou
horolezecké expozice. 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
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depozitáře, pak sdělujeme badatelům). Počet badatelů v badatelně 35, počet návštěv 50. Telefonicky či emailem bylo
vyřešeno cca 100 dotazů Studovaná témata: především regionální historie a osobnosti regionu. Většími tématy byla tato:
Ochotnický spolek Antonín Marek, Scheybalova sbírka –opakovaně (Národní kulturní komise, Jablonec nad Nisou),
Turnovské podniky před rokem 1945, Václav Škréta, Jan Prousek (vztahy s osobnostmi v Podještědí), Zdeněk Juna,
Pomník TGM v Hodkovicích nad Mohelkou, Trávnice, Josef Drahoňovský, lidový oděv –ženské čepce, turnovské cechy,
Mácha a Hrubá Skála, Vranov –pantheon, Michal Kotler, lidový šperk, historické divadelní cedule, dějiny památkové péče,
turnovští obchodníci s drahými kameny, natáčení filmu Muzikantská Liduška.
Nejčastěji využívaným fondem pro studium badatelů zůstávají Pojizerské listy, knihy ze sbírky regionální literatury a
regionální archivní fondy, fotografie. Letos jsme zaznamenali zvýšený zájem o studium etnografického materiálu. Mění se
zvyky badatelů, nyní už většina z nich přichází pouze jednou, ale vybavená fotoaparátem nebo skenerem a připravené
materiály si vyfotí a studují doma. Výrazně se zvyšuje i počet badatelů obsloužených stejným způsobem elektronicky,
přes internet, aniž by kvůli tomu museli přicházet

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

392 záchranných a předstihových archeologických výzkumů
307 vyjádření k stavebním a jiným činnostem

Dlouhodobé projekty
MČR v Turnově je od roku 1996 spoluřešitelem projektu „Státní archeologický seznam ČR“, vedeným NPÚ v Praze.
Dokonce měsíce února 2017 byla připravena aktualizace archeologických dat z celého území okresu Semily. Pro další
práci byly předány mapové podklady v digitální podobě v prostředí ArcView 3.1. v souladu s Dohodou o provádění
archeologických výzkumů, uzavřenou mezi AV ČR a MČR podávalo v průběhu roku 2017 prostřednictvím Internetové
databáze IDAV hlášení o zahájení, průběhu a ukončení záchranných archeologických výzkumů. Od června IDAV a databázi
Archiv 3.1 nahradila on–line databáze Archeologická mapa České republiky. Archeologické oddělení MČR v Turnově
splnilo své povinnosti za rok 2017 k datu 21. 12. 2017.
Realizované výzkumné úkoly – dokončené
V rámci výkonu archeologické památkové péče bylo v roce 2017 registrováno 20 lokalit, na kterých došlo k narušení
historických terénů:
BENEŠOV U SEMIL – parc.č. 959, 951/1,2, 1139, 2517, 2539; „SM, Benešov u Semil –p. č. 959, Kovář –kabel NN“;
IV–12–4014253 BIMONT s.r.o., České mládeže 713/122, 460 (destrukce stavby ze 17. –18. stol.). DALIMĚŘICE –
Průmyslová zóna Vesecko, parc. č. 695/13, 695/123 „Přístavba k výrobní hale, komunikace a kanalizace“ – SFS intec
s.r.o., Vesecko 500, Daliměřice, 51101 Turnov (4 zahloubené objekty a kulturní vrstva datované do širšího intervalu
popelnicových polí); DALIMĚŘICE – parc. č. 695/18, 695/20, 695/32, 695/111, 695/193, 695/121, 698/33, 999/30,
699/1 „Optotrasa – Optotrasa – Bezručova – Vesecko – KAMAX, Turnov“ – PAMICO CZECH, s.r.o.(kulturní vrstva
datovaná do širšího intervalu popelnicových polí); DALIMĚŘICE – parc. č. 695/95; „SM, Turnov, Daliměřice, Vesecko
488, AGBA – US“; IE–12–4014526 AGBA v.o.s., Vesecko 488, 511 01 Turnov (2 sídlištní objekty ze starší doby
železné /datace 14C: 754 –411 BC/ a 4 sídlištní objekty nejspíše z raného středověku); JILEMNICE – p.p.č. 57/3, 57/2,
57/1 – areál zámku Jilemnice „Obnova pivovarského domu a přilehlých 1. pol. 13. stol. –předchůdce kostela sv. Alžběty;
14. stol. – hroby majitelů jilemnického panství Valdštejnů; prázdná hrobová jáma z pohřbu z 16. stol. /zlomky
renesančního náhrobku – mohlo jít o příslušníka šlechtického rodu z Újezdce a z Kounic nebo Křineckých z Ronova/;
zděná hrobka ze 17. století, do které byli postupně uloženi syn a vnuk Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic – Jan Vilém
a Kryštof mladší, a také manželka Jana Viléma ploch na p.p.č 57/1 a terénní úpravy na p.p.č. 57/2 a 57/3“ – Město
Jilemnice (datace: raný novověk –tarasní zeď, trativod; vrcholný novověk –terénní úpravy); JILEMNICE – st.p. 59, tzv.
zahradní domek, areál zámku Jilemnice „Archeologický výzkum zahradního domu na st. p. 59 v areálu jilemnického
zámku“ –projekt podpořený Libereckým krajem (datace: vrcholný středověk –předlokační horizont –nález kostela sv.
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Alžběty, kostrové pohřby, sídelní horizont; raný novověk: mladší přístavby a přestavby objektu, terénní úpravy, trativod;
vrcholný novověk –zánik stavby při požáru, kostelní ossarium, terénní úpravy); JILEMNICE – st.p. 59, tzv. zahradní
domek, areál zámku Jilemnice „Archeologický výzkum zahradního domu na st. p. 59 v areálu jilemnického zámku“ –
rozšíření sondy 4/2017 (Barbora Alžběta Křinecká z Ronova). KARLOVICE – „Čertova ruka“, p.p.č. 1441 „Záchranný
detektorový průzkum a konzervace kovových artefaktů ze skalního bradla Čertova ruka“ (127 položek pravěkých a
středověkých kovových artefaktů); LOMNICE NAD POPELKOU – parc. č. 1956/10, 1856/13 – PPCG, SE, Husova 4,
51301 Semily. etapa, 1. část“ (relikt splachové vrstvy pravěkého stáří, relikt štětované komunikace novověkého stáří –
16. – 17. stol.); MŘÍČNÁ – parc. č. 1349/3, 81/1,4, 2116/4, 1349/5; „Domov pro seniory a obslužný objekt na
parcelách č. 1956/10 a 1856/13 v k. ú. Lomnice nad Popelkou“ (mladší pravěk –pohřbený půdní horizont, vrcholný
středověk –raný novověk –doklad sídelní aktivity); MAŠOV U TURNOVA – hrad Valdštejn, parc. č. 688/3, 688/4 "PZTS,
CCTV, SK – rekonstrukce a rozšíření na hradě Valdštejn" – Město Turnov; Antonína Dvořáka 335; 511 01 (splachové
vrstvy z doby existence hradu); MODŘIŠICE –„Rekonstrukce vodovodu Modřišice – Podháj III „Mříčná p.p.č. 1349/3, p.
Hercok – kNN“; IV–12–4014903, Rydval –elektro s.r.o., plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice n. P. (na parc. č. 81/1 relikt
ohniště –nejspíše lovecký pravěk); OHRAZENICE U TURNOVA – parc. č. 223/11, 906/2 – „SM, Ohrazenice, SVAK –
kabelové vedení NN“; IV–12–4014359 Rydval–elektro, s.r.o., plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice n. Popelkou (relikt
kulturní vrstvy –nejspíše zemědělský pravěk); PŘEPEŘE U TURNOVA – parc. č. 26/1, 1151/1, 320/1; „SM, Přepeře
p.p.č. 1151/1, p. Skalská – kNN“; IV–12–4014755 Rydval–elektro, s.r.o., plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice n. P.
(relikt kulturní vrstvy s příměsí vypálené mazanice –raný novověk, 16. – 17. stol.); PŘEPEŘE U TURNOVA – parc. č.
96/1, 96/29 výstavba fotbalového hřiště se zázemím – Spolek FK Přepeře z.s. (V úrovni ornice byly registrovány ojedinělé
nálezy keramiky mladší doby bronzové a jeden artefakt – ŠI ze SGS (mladší paleolit) – artefakty prokazatelně
nepocházely ze žádného historického terénu); TURNOV – ulice Za Sokolovnou, Alešova, Máchova, Prouskova a Bedřicha
Smetany „Projekt – Optotrasa – Studentská – Alešova a přilehlé lokality“, Turnov – Pamico Czech s.r.o., Sobotecká
565, Turnov (na parc. č. 2544/1 kulturní vrstva –zemědělský pravěk); TURNOV – „Turnov – oprava vodovodu a
kanalizace Pekařova ul.“, parc. č. 2667/4, 2552/10, 2667/13 VHS Turnov (na parc. č. 2552/10 kulturní vrstva –NO1);
TURNOV – Ppč: 3753/10, 3753/21, 3752/1, 3752/2, 3882, 3694/1, 3749/ „IV–12–4015168 „SM, Turnov –
Nudvojovice pč. 3749/2, p. Janda“ Rydval –elektro s.r.o., plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou (na parc. č.
2749/2 kulturní vrstva – nejspíše zemědělský pravěk); TURNOV – parc. č. 891/8,3,7; 1126/131,172,189; „SM, Turnov,
Kyselovsko –Čistá Jizera –kabel NN“; IE–12–2003255 SOLSATS spol. s.r.o., Sýkořice 14, 512 63 Žernov (na parc. č.
891/8 byla registrována mocná destrukční vrstva – planýrovací horizont zástavby novověkého stáří zachycené na
císařském otisku stabilního katastru z roku 1842); VŠEŇ – parc. č. 110, 1007/1, „11010–055203
TM_BTA_Semily_SMYVS_OK“ ARANEA NETWORK a.s., Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4 (destrukce starší ohradní
zdi hřbitova bez návaznosti na historické terény dochované in situ –novověk).
Projekty
- Archeologický výzkum zahradního domu na st. p. 59 v areálu jilemnického zámku – rozšíření sondy 4, vypracovány
4 komplexní nálezové zprávy ze ZAV z let 2016 až 2017
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 Pd.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 (Daliměřice–AGBA, Lomnice nad Popelkou,
domov seniorů)
- spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně – geofyzikální měření reliktů zdiva kostela sv. Alžběty a detekce
podzemních prostor v kostele sv. Vavřince v Jilemnici
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Nálezové zprávy
Prostředník, J. a kol. 2017: 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; „Obnova pivovarského domu a přilehlých ploch na p.p.č 57/1 a terénní úpravy na p.p.č. 57/2 a 57/3“. ZAV 2
(549) ZAV 217/2016, IDAV: 68709. Svazky 01 –05. 09/2016 –05/2017. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje
v Turnově.
Prostředník J. a kol. 2017a: 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; IDAV: 68709. Svazek 4. SONDA 4A–B/2017; 04 –05/2017. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje
v Turnově.
Prostředník J. a kol. 2017: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu. Průmyslová zóna Turnov –
Vesecko. „Přístavba k výrobní hale, komunikace a kanalizace“ parc. č. 695/13, 695/123; k. ú. Daliměřice u Turnova. SFS
INTEC spol. s.r.o., Vesecko 500, Daliměřice, 51101 Turnov. ID 47/2017 (IDAV 70004). Archiv nálezových zpráv Muzea
Českého ráje v Turnově.
Prostředník J. a kol. 2017: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu. „Domov pro seniory a obslužný
objekt na parcelách č. 1956/10 a 1856/13 v k. ú. Lomnice nad Popelkou“. 10/2017. C–201704518 (ID 299/2017).
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
Učební hodiny, přednášky
- 12 učebních hodin (I. a II. stupeň ZŠ –Liberecký kraj)
- 8 badatelských návštěv
- 17 přednášek, komentovaných prohlídek a tematických exkurzí o archeologických výzkumech v Českém ráji a o
geoparku Český ráj (23.1. Semily, 7.2. Turnov, 7.3. Liberec, 16.3., 20.3., 22.3. Turnov, 8.7. Malá Skála, 14.9.
Jilemnice, 21.9. Turnov, 9.10. Lomnice nad Popelkou, 12.10. Turnov, 19.10. Turnov, 24.10. Jilemnice, 3.11.
Vysoké nad Jizerou, 13.11., 16.11., 24.11. Turnov Nová Paka

4.2. Vědeckovýzkumné úkoly odborných oddělení mimo archeologii:
Celkový počet úkolů
34 úkolů
Úkoly pověřeného pracoviště pro dokumentaci Tradiční lidové kultury Libereckého kraje a oddělení etnologie
(PhDr. V. Jakouběová, PhDr. J. Sajbt, M. Havelková)
Dlouhodobé projekty probíhající
- Zpracování sbírky J. V. Scheybala (Mgr. Kulíšková, Mgr. Jakubičková) grant MKČR
V roce 2017 pokračoval projekt Zpracování národopisné sbírky J. V. Scheybala svou sedmou 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 (V. Jakouběová)
- Dokumentace tradičního chovu ovcí v Pojizeří (V. Jakouběová, J. Sajbt, M. Havelková) – výstup výstava Ovce moje ovce
- Lidové stavitelství obce Příšovice –výsledek výzkumu bude publikován v koletivní publikaci v roce 2018
(Jakouběová)
- Lidové stavitelství horního Pojizeří –projekt nová stálá expozice Kittelův dům Krásná –výstup výstava Tady pořád
v pohodě, Žitava (Jakouběová)
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-

Lidové léčitelství Jizerských hor –projekt nová stálá expozice Kittelův dům Krásná, výstup Tady pořád v pohodě,
Žitava (Jakouběová)
Scénář nové stálé expozice Muzea a Pojizerské galerie v Semilech –Tradiční lidový oděv v Pojizeří (Jakouběová)

Realizované výzkumné úkoly – dokončené
- Zpracování nominace Ruční výroby vánočních ozdob ze skleněných perliček na Reprezentativní seznam
nemateriálního kulturního dědictví UNESCO – zpracování nominačního dokumentu, natočení filmu,
fotodokumentace, prezentační výstava (kolektiv Mgr. lenka Laurynová, Mgr. Lenka Tuláčková, Mgr. Michal Beneš,
PhDr. Vladimíra Jakouběová) –návrh podán v březnu 2017
- Zpracování nominace Tradiční výroba masopustních masek v Zákupech na Národní seznam nemateriálního
kulturního dědictví (V. Jakouběová, L. Tuláčková)
- Zpracování nominace na seznam Mistr rukodělné výroby Libereckého kraje: Iva Válková, zpracování ovčího rouna,
Hana Kristel – barvení látek přírodními pigmenty (Marie Pešková, V. Jakouběová, M. Havelková)
- Zpracování nominace na krajský seznam nematerielního kulturního dědictví – Ochotnické divadlo
(L. Tuláčková, V. Jakouběová, J.Sajbt)
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 lokality Běloves u Náchoda (Cu mineralizace; na historických vzorcích objeveny nové minerály pro území ČR)
- Výzkum historických mineralogických lokalit a ložisek v oblasti Českého ráje a v Libereckém kraji (Jesenný,
Škodějov) ad.
- Terénní dokumentace drobných kamenických památek a pískovcových lomů v Pojizeří v rámci projektu vedoucímu
ke zjištění provenience pískovců na jemné kamenářské práce
Realizované výzkumné úkoly – dokončené
- Expedice do Bulharska za účelem rozšíření mineralogických sbírek
Projekty
- Provedení průzkumu zdrojů kamenické suroviny s cílem ztotožnit některé kříže a plastiky s "konkrétní lokalitou",
odkud pochází jejich materiál, zejména z nasbíraných vzorků pořídit mikrovýbrusy a dohledat k nim na základě
srovnání lokality provenience ve spolupráci s nadací PRECIOSA a Univerzitou Karlovou (Prof. Mgr. Richard Přikryl)
Výzkumné úkoly – rozpracované
- Výzkum a zpracování neidentifikovaných minerálů z lokalit navštívených během roku 2016–2017
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 Univerzity Hradec Králové (Přírodovědecká fakulta) a
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
- konzultace pro společnost Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov

Oddělení historie umění – PhDr. Miroslav Cogan
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Dlouhodobé projekty probíhající
- Drobné kamenické památky v Pojizeří, doplnění terénního výzkumu a pořízení kvalitní fotodokumentace pro
publikační výstup. Doplnění o výsledky komparativního průzkumu a dokumentace kamenických památek na
Broumovsku
- Pokračování archivního průzkumu: SOkA Jablonec n. Nisou, SOkA Liberec, diecézní archiv v Litoměřicích.
- Příprava 25. mezinárodního sympozia moderního šperku 5.– 15. 6. 2018.
- Příprava výstavy tibet. uměleckého řemesla v rámci výst. Příběh Tibetu
- Příprava výstavy Extáze sv. Františka v obrazech J.J.Hertla a Pavla Roučky
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.
- Archivní průzkum, probádané fondy: SOA Zámrsk – digitalizované matriky DÚ Náchod
- Makarská 57, výzkum a publikace tvorby členů významné výtvarné skupiny formou výstavy a katalogu (k 60. výročí
vzniku skupiny)

Oddělení historických sbírek– Mgr. A.Kulíšková, Mgr. David Marek, PhDr. J. Sajbt
Horolezci a horolezectví v Českém ráji V. fáze. D. Marek, A. Kulíšková
Naučná stezka pro hrad Valdštejn, J. Sajbt
Ovce, moje ovce – historické texty, J. Sajbt
Expozice Kittelova domu v Pěnčínu – Krásné, J. Sajbt, M. Havlíčková
Středověké dějiny obce Pěnčín (okr. Liberec) –závěry výzkumu budou publikovány v kolektivní monografii, která vyjde
v roce 2018, D. Marek, J. Sajbt
Středověké dějiny obce Příšovice (okr. Liberec) –závěry výzkumu budou publikovány v kolektivní monografii, která vyjde
v roce 2018, D. Marek, J. Sajbt
Starší dějiny mikroregionu Kozákov –závěry výzkumu budou publikovány v kolektivní monografii, která vyjde v roce
2018, D. Marek, J. Sajbt

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

2 akce
120 osob

Konference Pekařovy společnosti Václav Chaloupecký a otazníky české a slovenské historiografie a kultury,
Jičín, 21.– 22. dubna 2017
Re Generace - třetí ročník výstavy reGenerace prokázal vzrůstající životaschopnost této akce. Opět se podařilo
připravit ji jako mezigenerační setkání umělců od klasiků českého šperku k začínajícím výtvarníkům nebo
komerčním zlatníkům, jejichž tvorba má výtvarný přesah a ambici. K autorům z Turnova a okolí byli tentokráte
jako hosté přizváni výtvarníci-šperkaři z Jablonecka, mezi nimi např. Jaroslav Kodejš, který je na naší i
zahraniční šperkařské scéně výraznou postavou od 60. let minulého století. Výběr hostů provedla Doc. Ludmila
Šikolová z katedry designu TUL a pozornost, kterou mu věnovala, svědčí o prestiži, kterou si reGenerace mezi
českými šperkaři získala. Oboustranně užitečné setkání ukázala hostům, že ve sféře klasických šperkařských
materiálů je stále dost prostoru pro nové nápady a naopak, jablonečtí autoři vnesli do tradicionalistického
prostředí příklad inovativního a konceptuálního přístupu.

Účast na sympoziích a konferencích
Jakouběová V.: setkání pověřených regionálních pracovišť, červen, listopad /Praha/
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Jakouběová V.: Jednání Národní rady pro tradiční lidovou kulturu MKČR, červen, listopad /Praha/
Kulíšková, A.: Seminář Komise knihovníků při AMG. Plzeň, 2.– 5. září 2017
Kulíšková, A.: Školení Souborného katalogu ČR, Městská knihovna v Praze, 27. 11. 2017
Marek, D.: Konference České archivní společnosti, Liberec, 25. – 27. duben 2017
Marek, D.: Konference Pavel Tigrid a Svobodná Evropa, Semily 26. říjen 2017
Marek, D.: 18. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017, Praha 29. listopadu 2017
Sajbt, J.: Školení Souborného katalogu ČR, Městská knihovna v Praze, 27. 11. 2017

5. Ediční a publikační činnost muzea
5.1. Vlastní edice
Čtvrtletník muzea, č. 1–5/2017. Vydalo MČR, Turnov 2017. Odpovědná redaktorka Mgr. Alžběta Kulíšková, náklad 1
číslo /1500 kusů. ISSN: 1801–4054

Publikační činnost pracovníků muzea
Beranová M., Řezbářské sympozium a muzejní noc na Dlaskově statku. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 2, s. 3.
Bubal J. –Turnovec I., Bozkovské jeskyně slaví 70 let. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 4, s. 5.
Bubal J., Den s mineralogem. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 3, s. 1 –2.
Bubal J., Jaké byly letošní dny s mineralogem?. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 4, s. 2.
Bubal J., Marocká expedice. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 1, s. 5.
Bubal J., Ohlédnutí za geologickými exkurzemi. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 3, s. 5.
Bubal J., Přednáškové putování za minerály. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 1, s. 3.
Bubal J., Sibiřská expedice, aneb proč je Bajkal tak hluboký. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 3, s. 4.
Bubal J., Zkameněliny –archiv života. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 2, s. 1 –2.
Bubal J., Zveme vás na geologické exkurze. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 2, s. 3, 5.
Cogan M., Makarská 57. Véčko, roč. 16, 2017, č. 3, s. 77 –81.
Cogan M., Peřimovský kříž. Krkonoše – Jizerské hory, roč. 50, 2017, č. 1, s. 47
Cogan M., Socha sv. Václava v Libštátu a její autor J. Sucharda mladší. Z Českého ráje a Podkrkonoší, 2017, sv. 30, s. 51 –61.
Cogan M., Sv. Václav na mostě v Libštátu. Krkonoše –Jizerské hory, roč. 50, 2017, č. 10, s. 51.
Cogan M., Výtvarná skupina Makarská 57. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 3, s. 1 –2.
Cogan M., Za sbírek muzea –Gemy Karla Zappa. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 1, s. 7.
Cogan M. –Kroupová M., Výtvarná skupina M 57. Katalog k výstavě. Turnov, 2017, 24 s.
Gocová V., Ohlédnutí za masopustními dílnami. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 2, s. 5.
Gocová V., Výtvarný salón 2016 –výstava prací účastníků. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 1, s. 2.
Havrdlíková I. – Jíra A., Zprávy z pokladny. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 3, s. 3.
Jakouběová V., Masopust na Dlaskově statku – medvěd a medvědář. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 1, s. 2.
Jakouběová V., Posvícení na Dlaskově statku s posvíceneckou husou. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 3, s. 3.
Jakouběová V., Velikonoce na Dlaskově statku: pašijový týden a pašijové nitě. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 2, s. 3.
Jakouběová V., Vzpomínáme na Jitku Petruškovou. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 2, s. 6.
Jakouběová V., Základní kámen nové expozice. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 4, s. 5.
Jakouběová V., Štědrovečerní menu našich předků, Véčko, ročník 16, 2017, č. 4, str. 44-47.
Jakouběová V., Jitka Petrušková, Od Ještěda k Troskám, 2017
Jakouběová V., Muzeum Českého ráje v roce 2016, Z Českého ráje a Podkrkonoší, 2017, sv. 30, str. 242-244
Jíra A., Odkud k nám jezdí návštěvníci. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 4, s. 5.
Jíra A., Vzkazy z návštěvní knihy nás těší i baví. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 4, s. 4.
Kašpar M. Řezbáři znovu na statku: ohlédnutí za řezbářským sympoziem. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 1, s. 4.
Kulíšková A., Horolezecká fotografie 2. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 3, s. 2.
Kulíšková A., Letopisy bukovinské. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 1, s. 3.
Kulíšková A., Rozhovor s Janem Prostředníkem. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 3, s. 6.
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Kulíšková A., Rozhovor s Jiřím Sajbtem. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 4, s. 6.
Kulíšková A., Rozhovor s Petrou Lazarovou. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 1, s. 6.
Kulíšková A., Těžký osud a výjimečný odkaz Boháčkovy rodiny. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 2, s. 4.
Kulíšková A., Venca Kinský. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 3, s. 4.
Kulíšková A., Ze sbírek muzea –Bibikovna. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 3, s. 7.
Marek D., Jan Červinka: okamžiky z historie československého expedičního horolezectví. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017,
č. 1, s. 1, 3.
Marek D., Historie turnovského díla zase o něco kompletnější. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 4, s. 3.
Marek D. Ohlédnutí za horolezeckou výstavou Jana Červinky. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 2, s. 4.
Marek D., Stalo se před sto lety v Turnově a okolí. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 1, s. 7.
Marek D., Stalo se před sto lety v Turnově a okolí. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 2, s. 7.
Marek D., Stalo se před sto lety v Turnově a okolí. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 3, s. 7.
Marek D., Stalo se před sto lety v Turnově a okolí. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 4, s. 7.
Marek D., Škola na Malém Rohozci (Část I.). Turnov, 15. červenec –15. srpen, s. 22.
Marek D., Škola na Malém Rohozci (Část II.). Turnov, 15. srpen –15. září, s. 24.
Marek D., Škola v Klokočí (Část V.). Turnov, 15. listopad –15. prosinec, s. 24.
Marek D., Škola v Olešnici (Část I.). Turnov, 2017, 15. únor –15. březen, s. 20 –21.
Marek D., Škola v Olešnici (Část II.). Turnov, 2017, 15. březen –15. duben, s. 28 –29.
Marek D., Škola v Příšovicích (Část I.). Turnov, 2017, 15. duben –15. květen, s. 25.
Marek D., Škola v Příšovicích (Část II.). Turnov, 2017, 15. květen –15. červen, s. 23.
Marek D., Škola v Příšovicích (Část III.). Turnov, 2017, 15. červen –15. červenec, s. 24 –25.
Marek D., Škola ve Všeni. Turnov, 2017, 15. leden –15. únor, s. 24 –25.
Marek D., Škola ve Vyskři (Část I.). Turnov, 2017, 15. září –15. říjen, s. 24.
Marek D., Škola ve Vyskři (Část II.). Turnov, 2017, 15. říjen –15. listopad, s. 22.
Marek D., Zmatené peníze – platidla první světové války. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 1, s. 1, 3.
Pešková M. Mistr(yně) rukodělné výroby. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 4, s. 4.
Prostředník J., Archeologické tajemství synagogy. Turnovsko, 2017, 15. leden –15. únor, s. 20 –21.
Prostředník J., Archeologický výzkum domu hofmistra ve Sklenařicích. Z Českého ráje a Podkrkonoší, 2017, sv. 30, s. 33 –50.
Prostředník J., Archeologický výzkum v Rovensku pod Troskami (Část I.). Turnov, 2017, 15. červenec –15. srpen, s. 20.
Prostředník J., Archeologický výzkum v Rovensku pod Troskami (Část II.). Turnov, 2017, 15. srpen –15. září, s. 22.
Prostředník J., Archeologický výzkum v Rovensku pod Troskami (Část III.). Turnov, 2017, 15. září –15. říjen, s. 20.
Prostředník J., Archeologický výzkum v Rovensku pod Troskami (Část III.). Turnov, 2017, 15. říjen –15. listopad, s. 20.
Prostředník J., Archeologický výzkum v Rovensku pod Troskami (Část V.). Turnov, 2017, 15. listopad –15. prosinec, s. 22.
Prostředník J., Jilemničtí Valdštejnové a místo jejich posledního odpočinku. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 4, s. 3.
Prostředník J., Naposledy v Rovensku (zatím). Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 1, s. 5.
Prostředník J., O domě, mýdlárně a kovárně v Sobotecké ulici (Část I.). Turnov, 2017, 15. únor –15. březen, s. 18.
Prostředník J., O domě, mýdlárně a kovárně v Sobotecké ulici (Část II.). Turnov, 2017, s. 24 –25.
Prostředník J., Pozemní georadar při výzkumu kostela v Jilemnici. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 3, s. 5.
Prostředník J., Prosperující Novou Ves nahradil v 17. století režijní velkostatek pánů z Valdštejna. Turnov, 2017, 15. červen –
15. červenec, s. 20 –21.
Prostředník J., Proběhla experimentální tavba železa z místních železivců. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 1, s. 4.
Luštinec J. –Prostředník J., Unikátní objev gotického kostela v areálu jilemnického zámku. Krkonoše –Jizerské hory, roč. L,
2017, č. 3, s. 8 –12.
Prostředník J., Výzkum před stavbou výrobní haly TREVOS (Část I.). Turnov, 2017, 15. duben –15. květen, s. 22.
Prostředník J., Výzkum před stavbou výrobní haly TREVOS (Část II.). Turnov, 2017, 15. květen –15. červen, s. 20.
Prostředník J., Výzkum sídliště ze starší doby železné až mladší doby římské v Turnově. Archeologie ve středních Čechách, roč.
21, 2016, s. 809 –822.
Sajbt J., Jak se vyrábí pergamen. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 4, s. 4.
Sajbt J., NODL, Martin. Středověk v nás. Praha: Argo, 2015. 311 s. Z Českého ráje a Podkrkonoší, roč. 30, 2017 (recenze).
Sajbt J., Ovce, moje ovce. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 2, s. 2.
Sajbt J., Sobotka a okolí na prahu raného a vrcholného středověku. Z Českého ráje a Podkrkonoší, roč. 30, 2017, s. 11 –32.
Sajbt J., Ze sbírek muzea –„Obyčejné“ lahve. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 2, s. 7.
Sajbt J., Ze sbírek muzea –Vzorníky výšivek. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 4, s. 7.
Tuláčková L., Masopustní rej. Masky, škraboška a papírové čepce. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 1, s. 1 –2.
Tuláčková L., Nominace do seznamu UNESCO. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 2, s. 5.
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Válková–Střílková J., Co jste mohli zažít . . . Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 4, s. 2.
Válková–Střílková J., Máme nápad –připojte se!. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 2, s. 1.
Válková–Střílková J., Na vlně vlny. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 3, s. 5.
Válková–Střílková J., Ovce, moje ovce a na Vlně vlny. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 2, s. 1.
Válková–Střílková J., Ovčí workshopy. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 2, s. 2.
Válková–Střílková J., ReGenerace. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 4, s. 1 –2.
Válková–Střílková J., Vlněná šála vede z náměstí do muzea. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 3, s. 5.
Válková–Střílková J., Vydejte se s námi ovčí stezkou. Muzejní čtvrtletník, roč. XIV, 2017, č. 3, s. 1.

6. Jiné výkony a aktivity organizace
6.1. Projektové záměry organizace - granty
Název projektu
Projekt Pro
horolezce neexistují
hranice
Výkup kolekce
měšťanského
nábytku
Restaurování obrazu
J. J. Hertla
Výměna stávajících
nefunkčních kamer
Tradiční chov ovcí v
Pojizeří, výzkum,
výstava
Nominace výroby
masopustních
masek na Národní
seznam TLK
Dokumentace
lidových technologií
pískovcová plastika
v Pojizeří
Zpracování sbírky
J.V. Scheybala
část: VII.
Retrokonverze a
rekatalogizace
sbírky starých tisků
Digitalizace sbírek
Lyonská Bible z roku
1512–restaurování
Makarská 57–
výstava
Makarská 57–
katalog
Edukativní dílny

Termín
realizace

Dotační titul

Celkové
náklady

Požadovaná
Přiznaná
Podíl žadatele Stav plnění
dotace od
poskytovatele
962.175,–
817.849
817.849,–
96.217,– průběžné plnění

2017
2019

Ziel3–Cíl3
SAB

2017

ISO– výkup
sbírek
MKČR
ISO D
MKČR
ISO–
MKČR
podpora TLK
MKČR

132.000,–

66.000,–

66.000,–

66.000,–

splněno
vyúčtováno

70.000,–

45.000,–

45.000,–

25.000,–

180.307,–

90.000,–

60.000,–

90.307,–

186.000,–

108.000,–

108.000,–

78.000,–

splněno
vyúčtováno
splněno
vyúčtováno
splněno
vyúčtováno

2017

podpora TLK
MKČR

97.000,–

56.000,–

56.000,–

41.000,–

splněno
vyúčtováno

2017

podpora TLK
MKČR

113.000,–

53.000,–

53.000,–

60.000,–

splněno
vyúčtováno

podpora TLK
MKČR

174.000

91.000,–

83.000,–

91.000,–

splněno
vyúčtováno

VISK 5
Retrokon
MKČR
MKČR OMG

81.000,–

56.000,–

56.000,–

25.000,–

splněno
vyúčtováno

144.195,-

98.000,-

98.000,-

46.195,-

139.000,–

97.000,–

97.000,–

42.000,–

73.000,–

43.000,–

35.000,–

30.000,–

splněno
vyúčtováno
splněno
vyúčtováno
splněno
vyúčtováno
splněno
vyúčtováno
splněno
vyúčtováno

2017
2017
2017

2017
2017
2017
2017
2017

VISK
MKČR
MKČR OMG

2017

SFK

57.000,–

35.000,–

35.000,–

27.000,–

2017

KF Město
Turnov

99.000,–

25.000,–

18.000,–

74.000,–
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Název projektu

Termín
realizace

Dotační titul

Celkové
náklady

Požadovaná
Přiznaná
Podíl žadatele Stav plnění
dotace od
poskytovatele
52.000,–
30.000,–
30.000,–
22.000,–
splněno
vyúčtováno

Mezinárodní
šperkařské
symposium
Oprava fasády čp.
71
Prázdninové sobotní
dílny
Den s mineralogem

2017

KF Město

2017

293.053,–

146.000,–

146.000,–

147.053,–

48.500,–

25.000,–

25.000,–

23.500,–

17.000,–

17.000,–

16.000,–

1.000,–

Muzejní čtvrtletník

2017

50.000,–

15.000,–

12.000,–

35.000,–

Rozšíření expozice
mineralogie
Výkup sbírky
drahých kamenů
Brána do světa
sbírek
Restaurování
kulturního dědictví
Od obilky ke chlebu

2017

Město
Turnov RPZ
VA Město
Turnov
KD Město
Turnov
KF Město
Turnov
OMG MKČR

242.000,–

166.000,–

166.000,–

76.000,-

1.
000.000,–
2.777.950,–

500.000,–

500.000,–

500.000,–

2018–
2020
2018
2022
2018

OMG MKČR
ISO
Intereg

2.500.155,– 2.500.155,–

277.795,–

IROP

6.870.000,–

6.183.000,–

podaná žádost

147.000,–

85.000,–

podaná žádost

Obrázek z pouti

2018

135.000,–

74.000,–

podaná žádost

Zpracování
národopisné sbírky
J.V. Scheybala–
část: VIII.
Mistr rukodělné
výroby zápis a
prezentace
Retrokonverze a
rekatalogizace
sbírky starých
tisků–4. část
25. ročník
Mezinárodního
šperkařského
symposia

2018

podpora TLK
MKČR
podpora TLK
MKČR
podpora TLK
MKČR

170.000,–

90.000,–

podaná žádost

podpora TLK
MKČR

107.000,–

60.000,–

podaná žádost

Retrokon
VISK MKCR

65.0000,–

45.000,–

podaná žádost

2017
2017

2017

2018

splněno
vyúčtováno
splněno
vyúčtováno
splněno
vyúčtováno
splněno
vyúčtováno
splněno
vyúčtováno
splněno
vyúčtováno
zahájení 2018

SFK MKČR
podaná žádost

6.2. Práce ve výborech a komisích
Bubal J.: člen Minerál klub Jablonec nad Nisou
člen Mineralklub Kozákov 82
člen SGA - The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (Student Chapter Prague)
Cogan M.: člen redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší
člen sboru pro sbírkotvornou činnost Krkonošském muzeu (Vrchlabí) a Severočeského muzea v Liberci
člen jury mezinárodního sympozia výtvarných škol
člen školské rady SUPŠ a VOŠ v Turnově
Jakouběová V.: členka Národní rady pro lidovou kulturu ČR MK ČR
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členka grantové komise MKČR
členka vědecké rady Geoparku Český ráj
členka poradního sboru pro muzeologii MKČR
jednatelka Spolku přátel MČR Turnov
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
Kulíšková A.: kronikářka města Turnova
členka letopisecké komise města Turnova
členka komise knihovníků AMG, předseda Liberecké sekce
Marek D.: člen výbor Ještědské pobočky České archivní společnosti, pokladník
člen komise pro městskou památkovou zónu města Turnova
člen letopisecká komise města Turnova
Petrušková J.: Jednatelka a pokladní Pekařovy společnosti Českého ráje
Prostředník J.: člen výkonném výboru České archeologické společnosti –sdružení archeologů Čech, Moravy a
Slezska
předseda Archeologické regionální komise Libereckého kraje
člen Památkové rady ředitele NPÚ, ÚOP v Liberci
člen správní rady Geoparku Český ráj, o.p.s.
člen redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší

C. EKONOMICKÉ UKAZATELE
1.1. Finanční hospodaření včetně komentáře dle navrženého obsahu ve směrnici rady
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- 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 RZ % plnění
UR
2 330
98
150
43
2 180
102

2016
2 463
158
2 305

2017
2 281
64
2 217

676,3

557

794

70

20
97,1
558
1,2

51
504
2

294
500
0

17
101

14 314
378
13 936
17 438

100
100
100
98

11 493,7 14 312
371,5
378
11 493,7 13 934
14 633 17 150

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 byly oproti roku 2016 nižší, a to především z důvodu nižších příjmů z prodeje vlastních publikací a částečně příjmů z prodeje
služeb. Oproti schválenému rozpočtu nebyly použity prostředky fondu reprodukce majetku na opravy majetku.
- 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

Rozpočet po RZ 2017 Skutečnost k 31. 12. 2017

%

17 438

17 303

900
1 070

835
1 012

93
95

800
60
4

794
60
4

99
100
100

2 009
7 650
2 448
22
346

2 088
7 650
2 453
22
330

104
100
100
100
95
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531 daň silniční
532 daň z nemovitostí
538 jiné daně a poplatky
541 smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 jiné pokuty a penále
543 dary
544 prodaný materiál
547 manka a škody
548 tvorba fondů
551 odpisy dlouhodobého majetku
552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek
554 prodané pozemky
555 tvorba a zúčtování rezerv
556 tvorba a zúčtování opravných položek
557 náklady z vyřazených pohledávek
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku
549 ostatní náklady z činnosti
Finanční náklady
561 prodané cenné papíry a podíly
562 úroky
563 kurzové ztráty
564 náklady z přecenění reálnou hodnotou
569 ostatní finanční náklady
Náklady na transfery
571 náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů
59 Daň z příjmů
591 daň z příjmů
595 dodatečné odvody daně z příjmů

5

8

160

378

378

100

4

420
1 326

422
1 242

100
94

1

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 u některých položek v rozmezí 5%.
- plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace
Závazné ukazatele
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

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

1 vlastní tržby a výnosy

378 048,00
10 876 952,00
717 000,00
0,00
7 650 000,00
44 000,00

Skutečnost k
31. 12. 2017 (Kč)
378 048,00
10 876 952,00
717 000,00
0,00
7 650 000,00
44 000,00

250 000,00
0,00
4 000,00
26
0,00

0,00
0,00
3 867,00
26
31 752,44

schválené 2017 (Kč)

schválené 2017 (Kč) skutečnost k 31. 12. 2017 (Kč)
2 330 000,00

2 281 395,14

%
100
100
100
100
100
0
97
100
%
100
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2 neinvestiční dotace od ostatních subjektů
3 investiční dotace od ostatních subjektů

2 342 000,00
0,00

2 340 452,00

100

0

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele (odpisy majetku, limit prostředků na platy) za rok 2017 byly dodrženy.
- zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací z veřejných rozpočtů a jejich vypořádání

Ukazatel

vráceno do
31. 12. 2017
ÚZ */ Poskytnuto k 31. 12. 2017 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: Nákup sbírky drahých kamenů
Spolufinancování projektů MK ČR, SFK, MěÚ

b

1
11 972 000,00
10 876 952,00
378 048,00
717 000,00
500 000,00
217 000,00

3
50 000,00

11 972 000,00

50 000,00

50 000,00

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

3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.neinv. celkem**)
- dle jednotlivých poskytovatelů: MK ČR
Státní fond kultury ČR
Město Turnov
Úřad práce
- dle jednotlivých titulů: Masopustní masky, zpracování nominační dokumentace
Tradiční způsob chovu ovcí v Pojizeří
Zpracování sbírky J. V. Scheybala - část VII.
Dokumentace lidových technologií - pískovcová plastika
PC sestava s příslušenstvím, …., digitalizace
Výměna nefunkčních kamer
ISO/D Restaurování obrazu, Pokušení sv. Františka
ISO Nákup sbírek, sbírka drahých kamenů
ISO Nákup sbírek, nábytek
Drahé kameny z celého světa
VISK 5 - Retrokonverze a rekatalogizace s.st.tisků
VISK 6 - Lyonská bible z r. 1512, restaur. a digitalizace
Výstava M57
Katalog k výstavě M57
Vlněné soboty soboty
Edukativní dílny pro žáky, studenty a veřejnost
Muzejní čtvrtletník
reGenerace 3 - výstava šperků
Oprava fasády čp. 71
Úřad práce – VPP
Úřad práce - odborné praxe

2 340 452,00
1 384 000,00
70 000,00
212 000,00
674 452,00
56 000,00
108 000,00

83 000,00
53 000,00
98 000,00
60 000,00
45 000,00
500 000,00
62 000,00
166 000,00
56 000,00
97 000,00
35 000,00
35 000,00
18 000,00
18 000,00
12 000,00
30 000,00
134 000,00
467 603,00
206 849,00

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

2 340 452,00
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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/

14 312 452,00

50 000,00

Příspěvek na činnost a odpisy i všechny účelové dotace byly v plné výši použity. Požadovaná vyúčtování dotací byla ve stanovených
termínech předložena poskytovatelům dotací. Nařízený odvod z odpisů nemovitého majetku ve výši 50 000,00 Kč byl odeslán na účet
zřizovatele dne 12. 12. 2017.
- vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů
tabulka výnosů za rok 2017 – v tis. Kč
2016 2017
60 Tržby za vlastní výkony a zboží
1 671 1 699
601 tržby za vlastní výrobky
602 tržby z prodeje služeb
431 411
603 Výnosy z pronájmu
275 273
604 tržby za prodané zboží
965 1 015
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
4
9
66 Finanční výnosy
662 úroky
663 kursové zisky
Celkem tržby a výnosy
1 675 1 708
Komentář k výnosům: Výnosy doplňkové činnosti jsou mírně vyšší oproti předchozímu roku z důvodu vyšších tržeb za prodané zboží.
tabulka nákladů za rok 2017
účet
50

51

52

53

ukazatel

NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5
Spotřebované nákupy
501 spotřeba materiálu
502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)
503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 prodané zboží
Služby
511 opravy a udržování
512 cestovné
513 náklady na reprezentaci
518 ostatní služby
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
Daně a poplatky
531 daň silniční
532 daň z nemovitostí

skutečnost k 31. 12. 2017
1 523
10
17
663

21
594
196
25
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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

1

-4

Komentář k nákladům: Náklady jsou odpovídající výnosům, doplňková činnost vykázala v roce 2017 zisk 185 045,98 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. 2017 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 skutečnost 2017 v Kč finanční krytí fondů v Kč
2017 v Kč
INVESTIČNÍ FOND - účet 416
Stav investičního fondu k 1. 1. 2017
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
Investiční dotace ze státního rozpočtu
ZDROJE FONDU CELKEM
Opravy a údržba neinvestiční povahy
Rekonstrukce a modernizace
Ostatní použití –popl. Vyjmutí ze ZPF
Odvod do rozpočtu kraje
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2017
REZERVNÍ FOND - účet 413 + 414
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2017
Příděl z hospodářského výsledku
Ostatní zdroje fondu - dary
ZDROJE FONDU CELKEM

578 257,52
378 048,00

578 257,52
378 048,00

956 305,52
250 000,00
22 000,00
54 000,00
50 000,00
376 000,00
580 305,52

956 305,52

52 385,39
149 807,28
24 000,00
226 192,67

52 385,39
149 807,28
24 000,00
226 192,67

44 000,00

44 000,00

53 774,00
50 000,00
103 774,00
852 531,52

852 531,52

Úhrada ZHV
Ostatní čerpání
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POUŽITÍ FONDU CELKEM
Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2017

FOND ODMĚN - účet 411
Stav fondu odměn k 1. 1. 2017

44 000,00

44 000,00

182 192,67

182 192,67

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0

0

2 500,00

2 500,00

182 192,67

Příděl z hospodářského výsledku
ZDROJE FONDU CELKEM
Použití fondu na mzdové náklady
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2017

2 500,00
2 453 475,44

CELKEM ÚČET 241

28 800,72
CELKEM ÚČET 261
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB - účet 412
Stav FKSP k 1. 1. 2017
21 724,01
21 724,01
Příděl do FKSP
140 000,00
154 783,68
161 724,01
176 507,69
ZDROJE FONDU CELKEM
140 000,00
135 344,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM
21 724,01
41 163,69
41 163,69
Zůstatek FKSP k 31. 12. 2017
Komentář k tabulce:
V investičním fondu jsou příjmy v souladu s rozpočtem. V roce 2017 nebyly prostředky fondu použity na opravy a údržbu neinvestiční
povahy. Ostatní fondy byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem.
- stav pohledávek po lhůtě splatnosti: 128 503,25 Kč
Část pohledávek byla uhrazena v roce 2018. K pohledávkám, které jsou neuhrazeny déle než 90 dnů po lhůtě splatnosti, jsou
vytvářeny opravné položky.
- stav závazků po lhůtě splatnosti: 19 248,00 Kč
Všechny závazky po lhůtě splatnosti byly uhrazeny na začátku roku 2018.
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. 2017
1
32 385,39
20 000,00
578 257,52
2 500,00
21 724,01
654 866,92

Rezervní fond
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Celkem
Všechny fondy jsou k 31. 12. 2017 finančně kryty.
- vypořádání ztráty: Za rok 2016 nebyla výsledkem hospodaření ztráta
- mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

Stav
k 31. 12. 2017
2
182 192,67
0,00
852 531,52
2 500,00
41 163,69
1 078 387,88

Příděl ze ZHV
2017
3
31 752,44

31 752,44

Stav po přídělu
(sl-2 + sl.3)
4
213 945,11
0,00
852 531,52
2 500,00
41 163,69
1 110 140,32
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Ukazatel
Limit prostředků na platy (Kč)
Limit prostředků na OON (Kč)
Přepočtený počet zaměstnanců
Fyzický počet zaměstnanců
Průměrný plat (Kč)

skutečnost
2016
6 542 579
620 421
25
25
21 212

plán 2017
7 150 000
500 000
26
26
22 500

skutečnost
2017
7 160 114
489 886
26
27
23 388

Komentář k tabulce: V roce 2017 organizace zaměstnávala 26 pracovníků (přepočtených úvazků, fyzický počet zaměstnanců 27) na
hlavní pracovní poměr zajišťující hlavní činnost organizace. Z celkového čerpání prostředků na platy ve výši 7 650 000 Kč bylo
použito 662 536 Kč na úhradu platů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění 4 zaměstnanců, kteří byli zaměstnáni s dotací Úřadu
práce na veřejně prospěšné práce. Celková výše dotace ÚP byla 642 353 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 2017 nebyla uložena nápravná opatření.

Provoz pokladny a prodejny muzea
Provoz prodejny a pokladny MČR Turnov probíhal v roce 2017 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
1 286 143 Kč a zaznamenaly nárůst o 37% oproti předchozímu roku. Za publikace vydané muzeem utržila organizace 36 046 Kč, to
je o 71% méně, než v roce 2016 (důvodem je, že muzeum v roce 2017 nevydalo žádnou novou publikaci). Příjmy za vedlejší činnost
(komisní prodej a prodej suvenýrů) byl mírně nad dlouhodobým průměrem (čistý zisk 50 706,07 Kč bez DPH, průměr za posledních 5
let je 49 995,40 Kč). Na prodejně drahých kamenů a regionálních produktů byl čistý zisk 262 280,34 Kč bez DPH. Procentuálně se
jedná o 8% nárůst oproti roku 2016 a nejvyšší tržby od roku 2011 (oproti průměrnému zisku mezi lety 2011 a 2016 se jedná o 19%
nárůst).
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 2017
do 30. prosince 2017 denně mimo pondělí. V období 1. 5. – 30. 9. 2017 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
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Muzeum Českého ráje si dalo na rok 2017 vysoké cíle v rámci svých pracovních aktivit a nových projektů. Prioritním
cílem v roce 2017 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 řady jednání se zahraničními partnery, libereckým krajem a dalšími dotčenými subjekty, řešilo muzeum především
práce spojené s demolicí části galerie, dílen a kavárny a se stavbou nové expozice V sobotu 9. září byl v Muzeu Českého
ráje v Turnově položen základní kámen nové stálé expozice. Tímto symbolických aktem začalo naplňovat přání široké
obce horolezců a jejich příznivců, ale samozřejmě také turnovských muzejníků, kteří realizací tohoto projektu splácejí dluh
jednomu z největších fenoménů Českého ráje. O tom, že tento projekt je důležitý pro liberecký kraj, svědčí skutečnost, že
jako první poklepal na základní kámen hejtman libereckého kraje Martin Půta spolu s radní pro kulturu, cestovní ruch a
památkovou péči Květou Vinklátovou a zástupci města starostou Tomášem Hockem a místostarostkami Petrou
Houškovou a Janou Svobodovou. Všichni jmenovaní ve své řeči k přítomným kvitovali, že podobný projekt v Muzeu
Českého ráje vzniká.
Na počátku roku 2017 mělo muzeum obavy, zda stavba nové expozice Horolezectví neomezí zcela zásadně provoz muzea.
Zda návštěvníci najdou do muzea cestu i přes problémy, které přinese demolice obrazové galerie a stavební ruch
v prostorách atria muzea a zahrady Kamenářského domu. Snažili jsme se proto stávající situaci řešit tak, aby muzeum
zůstalo pro návštěvníky otevřené bez omezení, a to se povedlo. Potěšující je, že do muzea zavítal podobný počet lidí, jako
v letech předcházejících. K tomu do velké míry přispěla nabídka výstav a projektů, které připravili odborní pracovníci
muzea, a které přinesly nejen zážitek estetický, ale i nové poznatky a neotřelé, prameny podložené interpretace. Vedle
běžných aktivit se pracovníkům muzea podařilo během roku realizovat řadu výjimečných projektů. K nim bezesporu patří
nález reliktů gotického kostela sv. Alžběty v Jilemnici. Archeologický výzkum v areálu zámku v Jilemnici, na kterém po
celý rok průběžně pracovali kolegové Jan Prostředník a Petr Hartman, odhalil v základových partiích zahradního domku
a v ploše zámeckého parku pozůstatky gotického kostela sv. Alžběty. Zcela výjimečný nález dokládá nejstarší dějiny
městského osídlení. Výsledek výzkumu byl nominován na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku – Patrimonium pro
futuro. Pro muzeum byly velmi důležité i aktivity spojené s realizací projektu Pro horolezce neexistují hranice. Výsledek
sice ještě nebyl na konci roku zcela viditelný, ale hrubá stavba byla pod střechou, sbírka exponátů pro novou expozici se
zásluhou kurátorů Alžběty Kulíškové a Davida Marka rozrostla, a proběhla také řada doprovodných akcí –výstava,
horolezecký festival ad. Významně byl obohacen sbírkový fond drahých kamenů muzea, a to výkupem kolekce
broušených drahých kamenů od soukromého sběratele. „Akvizicí století“ získalo muzeum exponáty, které nemají
zastoupení ve sbírkách jiných muzeí. Turnovská sbírka drahých kamenů dosáhla počtu sbírkových předmětů, který je
srovnatelný s největšími sbírkami drahých kamenů v muzeích v ČR.
Ve výstavních projektech byl výjimečně ucelený projekt zaměřený na dokumentaci tradičního chovu ovcí v Pojizeří, jehož
obsahovou část vytvořila a podnět k realizaci dala Jana Válková Střílková. Pracovníky odborného oddělení Jiřím
Sajbtem, Vladimírou Jakouběovou a Janem Prostředníkem byl realizován výzkum v terénu, jehož výstupem byla výstava
Ovce moje ovce. Na ni navázala výstava Na vlně vlny, kterou realizovala J. V. Střílková, a která přinesla ukázku prací
výtvarníků, kteří s ovčími produkty pracují. U Kamenářského domu spolu s kolegy Martou Havlíčkovou a Tomášem
Štefánkem vytvořili edukativní Ovčí stezku, určenou pro děti. V průběhu obou výstav proběhlo i několik přednášek a
besed, prázdninových kursů a dílen. Z výtvarných výstav, které muzeum v roce 2017 připravilo, byl odborně i výtvarně
velmi zajímavý projekt Makarská 57, kterou připravil ve spolupráci s Markétou Kroupovou kurátor sbírky umění Miroslav
Cogan. Představil v Turnově uměleckou skupinu Makarská 57, vystavující společně v 50. a 60. letech. Návštěvníci měli
na výstavě jedinečnou možnost seznámit se s díly českých renomovaných autorů, zastoupených v galeriích v celé ČR:
Jiřího Rady, Josefa Jíry, Valeriana Karouška, Jiřího Nováka, Mojmíra Preclíka ad. Velký ohlas u návštěvníků vzbudila
mimořádně uspořádaná krátkodobá výstava „Největší drahokamy – akvizice století“ kterou připravil kurátor sbírky
mineralogie Jan Bubal ve spolupráci s výtvarnicí Martou Havlíčkovou. Výstava představila jedinečnou sbírku, kterou
muzeum za přispění Ministerstva kultury ČR a Libereckého kraje zakoupilo. Výjimečnost výstavy spočívala v tom, že
návštěvníci měli možnost vidět všech 226 kusů drahých kamenů, tedy celou sbírku, ne pouze její část, která byla
instalována v závěru roku jakou součást stálé expozice mineralogie.
Vysokou odbornou úroveň měly všechny doprovodné programy, worshopy a dílny, které připravily a realizovaly lektorky
muzea Jana V. Střílková, Lenka Reinerová a Michaela Novotná. Během celého roku využívaly zejména školy z Turnova
i blízkého okolí širokou nabídku edukačních a animačních programů, zaměřených na tradiční rukodělnou výrobu
a výtvarné techniky. Některé edukativní programy doplnily přednášky, komentované prohlídky a odborné semináře, které
byly propojeny s probíhajícími výstavami a akcemi na Dlaskově statku v Dolánkách. Tam již tradičně zavítaly stovky
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návštěvníků nejen do stálé expozice Já, Josef Dlask, návrat hospodáře, ale i pravidelně pořádané akce jako byl
Masopust, Velikonoce na statku, Řezbářské symposium, Muzejní noc, Svatováclavské posvícení či Vánoční zpívání.
Vedle řešení projektových záměrů muzeum v roce 2017 plnilo celou řadu dalších úkolů. Za finančního přispění libereckého
kraje a MKČR byla opravena fasáda nádvorní a boční strany domu čp. 71. Muzeum pokračovalo v reinstalaci osvětlení ve
stálých expozicích muzea. Z grantu ISO MKČR byl repasován kamerový systém muzea. 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 2017 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 2017 více jak 20
grantových žádostí. Ve všech podaných žádostech bylo muzeum úspěšné. Muzeum Českého ráje v Turnově získalo na
svoji činnost v roce 2017 příspěvek na činnost a dorovnání platových tarifů 10 876 952,- Kč a příspěvek na odpisy ve
výši 378 048,- Kč při celkových nákladech organizace 18 826 246,39 Kč (z toho 17 303 396,89 Kč z hlavní činnosti a
1 522 849,50 Kč z doplňkové činnosti). Výrazným přínosem pro hospodaření organizace byly poskytnuté účelové dotace
zřizovatelem během roku 2017 v celkové výši 717 000,- Kč, dále již zmíněné prostředky z podaných grantů MKČR, SFK a
MěÚ Turnov v celkové výši 1 666 000,- Kč, dotace Úřadu práce na 4 pracovní místa ve výši 674 452,- Kč. Bez těchto
prostředků by organizace nebyla schopna zajistit plynulý chod organizace. Celkové hospodaření muzea zůstalo v roce
2017 v kladných číslech, a to i díky příjmům z vlastní činnosti a z vedlejší hospodářské činnosti.
S ohledem na výše uvedené údaje mohu jednoznačně konstatovat, že rok 2017 byl pro Muzeum Českého ráje sice rokem
pracovně velmi náročným, ale zároveň i velmi úspěšným. Patří za to dík všem pracovníkům muzea, kteří se na naplnění
náročných úkolů podíleli, často i nad rámec stanovené pracovní doby s nadšením a pokorou, která je celému kolektivu
muzea Českého ráje vlastní.

2. Přílohy
Roční výkaz o muzeu pro MK
Fotodokumentace

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