1. NÁZEV A SÍDLO ORGANIZACE
Muzeum Českého ráje Turnov, příspěvková organizace
adresa: Skálova ul. 71, 511 01 T u r n o v
ředitelka muzea: PhDr. Vladimíra Jakouběová
IČO: 00085804
e-mail: muzeum@muzeum-turnov.cz
telefon: 481322106, 481321148, fax 481325 277
Bankovní spojení: České spořitelna Turnov a.s., číslo účtu: 1260590339/0800
Působnost muzea: regionální - pro region Český ráj a Pojizeří
Regionální muzeum se specializací na dokumentaci drahých kamenů a historii zlatnictví a šperkařství.
MČR Turnov je od 13. 7. 2004 usnesením Rady Libereckého kraje č. 834/04/RK pověřeno k výkonu funkce
odborného regionálního pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu v Libereckém kraji. Právní postavení:
příspěvková organizace s právní subjektivitou.
Zřizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 46001 Liberec

2. SOUPIS NEMOVITOSTÍ, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA:
Dům U bažanta čp. 70 ve Skálově ul. v Turnově, budova ve správě MČR Turnov od roku 1977. Je zde
umístěna muzejní studovna, kanceláře odborných pracovníků, konzervátorská dílny a prodejna. V roce 2013
byla dokončena rekonstrukce tohoto objektu, a to objektu bývalých koníren. Byla realizována oprava střechy,
omítek, pódia a nátěr vrat a fasády. V závěru roku byly z brány objektu čp. 70 sneseny sochy, které budou po
restaurování osazeny na jaře roku 2014. Práce v roce 2013 byly hrazeny z vlastních příjmů organizace.
Dům čp. 71 ve Skálově ulici (dům továrníka Boháčka), který muzeum získalo odkazem v roce 1926 a posléze
darovací smlouvou od MěÚ Turnov /historický majetek města/ využívá muzeum pro stálé expozice a výstavní
sál. Součástí objektu je přístavba galerie (z r. 1974), budova depozitářů, dílna, bistro a atrium s pódiem. Dům
je propojen s domem čp. 70. V roce 2013 byly v objektu provedeny práce v rámci reklamačního řízení
s firmou Reopa s.r.o., dále malování chodby po zatečení ve III. podlaží, oprava havarijního stavu střechy po
vichřici a rekonstrukce kanalizace po havárii WC. Náklady na tyto práce byly hrazeny zvláštních příjmů
organizace, z pojistného plnění (střecha) a částečně z investičního fondu organizace.
Kamenářský dům - je součástí stálých expozic MČR Turnov. V přízemí objektu, které slouží jako
přednášková místnost a prostor pro edukativní dílny je umístěna stálá expozice věnovaná partnerství měst
Turnov a Idar Oberstein, v patře objektu je stálá expozice Český ráj J. V. Scheybala. V roce 2013 zde byly
provedeny práce spojené s reklamačním řízením – oprava štítu budovy, oprava podlah v patře objektu, oprava
popraskaného zdiva soklu pod sochou sv. Floriána, oprava dveří, a další drobné práce. Práce byly provedeny
dodavatelem stavby v rámci reklamačního řízení. Přes urgence některé z reklamovaných závad nebyly
dodavatelem odstraněny (vypadlé vymazávky mezi trámy vně i uvnitř objektu).
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.
V objektu Dlaskova statku proběhly práce spojené s výměnou stříšky na obvodní hradbě areálu a běžná
údržba. Součástí areálu je objekt Rakoušův sroubek – Dolánky – ve správě MČR Turnov. V roce 2013 bylo
zažádáno MČR Turnov NPÚ Liberec o závazné stanovisko na opravu havarijního stavu tohoto objektu.
Centrální depozitář Jablonec nad Nisou – budova ve správě Severočeského muzea v Liberci. Muzeum využívá
prostory pro uložení sbírek mineralogie, archeologie, nábytku a nářadí a náčiní. V roce 2013 byly
přestěhovány do objektu další sbírkové předměty těchto fondů.

Organizační struktura
V roce 2013 pracovalo v MČR Turnov 23 pracovníků v hlavním pracovním poměru, z toho 2 pracovníci ve
vedlejší činnosti, další 3 pracovní místy byla dočasně vytvořena s podporou úřadu práce (VPP a rekvalifikační
program).
PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka- etnolog, řízení muzea, kurátor sbírkového fondu etnografie,
uměleckého řemesla, fotoarchivu lid. umění a části Scheybalovy sbírky, evidence sbírek, výzkumná a
publikační činnost, realizace výstav, garant činnosti Pověřeného regionálního pracoviště pro Koncepci
účinnější podpory a tradiční lidovou kulturu v Lbc kraji
Útvar ředitelky hlavní činnost, ekonomika, vedoucí oddělení, vedlejší činnost
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 – historik, vedoucí oddělení - kurátor sbírkových fondů starých tisků,
rukopisů, archivu a části Scheybalovy sbírky, evidence a katalogizace sbírek, realizace výstav
Alena Zlevorová, účetní, zpracování účetnictví, rozpočtu, účetní uzávěrky za hlavní a vedlejší činnosti,
daňového přiznání, DPH, inventarizace, zúčtování grantů
Mzdová účetní - personalista neobsazeno, spisová služba, mzdová agendy, pokladna, inventarizace, mzdové
prostředky použity na zajištění činnosti dokumentátora TLK
Pavel Jiránek vedoucí oddělení provozu, technik PO a BOZP - zajištění údržby, úklidu okolí (6 objektů, z toho 3
památkové o celkové ploše budov 7.491m2 a zahrad 16.500m2 ), revize elektro, plyn, hromosvody ad.,
technické zabezpečení akcí a výstav, školení PO a BOZP
Marcela Beranová, pracovník vztahů k veřejnosti - propagace veškerých aktivit muzea, grafická příprava a
realizace tiskovin, spolupráce se školami, evidence došlé a odeslané pošty
Jan Horenský – provozář, řidič, údržba vozidel, technické zabezpečení výstav a akcí, opravy a údržba stálých
expozic a výstav
0,3 úvazek Marcela Erlerová – DPC – brigáda - pokladna, inventarizace, zpracování podkladů pro mzdy
Oddělení návštěvnického provozu – útvar ředitelky
Mgr. Lenka Šírková - obchodní referent – vedoucí pokladny, průvodce – úsek pokladny MČR Turnov,
zásobování Dlaskův statek
Eliška Vélová - průvodce Dlaskův statek, doprovod skupin návštěvníků, prodej vstupenek a zboží
Odborné oddělení
PhDr. Miroslav Cogan – historik umění, kurátor sbírkového fondu umění (obrazy, plastika, grafika) a šperk,
evidence sbírek, výzkumná a publikační činnost, mezinárodní projekty, realizace výstav
RNDr. Tomáš Řídkošil, mineralog, kurátor sbírek mineralogie, geologie, petrografie a drahých kamenů,
evidence sbírek, výzkumná a publikační činnost, mezinárodní projekty, realizace výstav
PhDr. Hana Maierová (uvolněná funkce) – Mgr. David Marek – historik – archivář, kurátor sbírky historie,
numismatika, faleristika, části archivu, části Scheybalovy sbírky, výzkumná a přednášková činnost
0,5 úvazek Tereza Nemethová – průvodce, lektor Kamenářského domu, muzejní pedagog a lektor
edukativních programů muzea
0,5 úvazek Jana Válková Střílková – průvodce, lektor Kamenářského domu, muzejní pedagog a lektor
edukativních programů muzea
Roman Noska, správce sbírek, evidence I. stupně, CES, organizace nákupu sbírek, darovací smlouvy,
výpůjčky, zápůjčky, revize, fotodokumentace sbírek, inventarizace sbírek, kontrola depozitářů
Tomáš Štefánek, konzervátor - základní ošetření sbírkových předmětů – kovy, dřevo, ad., výroba výstavních
modelů, realizace výstav
0,6 úvazek Ivana Hanušová, modelář výst. modelů - realizace výst. modelů, aranžérské práce pro výstavy,
základní ošetření sbírkových předmětů – textil, dřevo, papír ad., realizace výstav
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Bc. Veronika Bartošová – dokumentátor – rekvalifikace dotace UP
Oddělení historických sbírek
Mgr. David Marek, historik – archivář, kurátor sbírkových fondů historie, numismatiky, sfragistiky, archivu,
evidence sbírek, výzkumná a publikační činnost, realizace výstav
Jana Svobodová Bc. (MD) - Mgr. Lenka Laurynová, dokumentátor jevů tradiční lidové kultury, plnění plošných
výzkumných programů (grant), nominace řemeslníků do krajského seznamu Mistr rukodělné výroby a
Krajského seznamu nemateriálních statků, evidence sbírek (Scheybalova sbírka), realizace výstav (mzda
hrazena z prostředků za neobsazené místo mzdové účetní)
Jitka Petrušková, knihovnice - regionalista - kurátor sbírek regionální literatury a odborné specializované
knihovny se statutem veřejné knihovny, evidence sbírek, badatelská služba, realizace výstav
Oddělení provozu
Martin Kašpar – domovník Dlaskův statek
Blanka Kosová, uklízečka, úklid objektů MČR a Dlaskova statku 6 objektů o celkové ploše budov 7.491m2
Jakub Lustig – veřejně prospěšné práce dotace UP
Iveta Mečířová – veřejně prospěšné práce dotace UP
Vedlejší hospodářská činnost – mzda hrazena z příjmů vedlejší činnosti
Petr Hartman (VČ) dokumentátor přípravných prací pro stavby (archeologie)
Petra Bartoníčková (MD) - Michaela Zítková – obchodní referent- vedoucí prodejny – evidence, zásobování,
organizační zajištění so a ne služeb, prodej suvenýrů

Komentář k personální situaci:
V plynulém roce přetrvávaly problémy související s nedostatečnou kapacitou pracovníků, zajišťujících činnost
regionálního pracoviště pro naplňování Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Stále
poddimenzován je i přes snahu o restrukturalizaci počet odborných pracovníků zajišťujících záchranné
archeologické výzkumy. Pro optimální správu sbírek by bylo potřebné posílit stav pracovníků o dva odborné
pracovníky – 1 etnografa a 1 archeologa.
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SPECIFICKÁ ODBORNÁ ČÁST
Statistické údaje
Počet získaných sbírkových předmětů
Náklady na nákup sbírkových předmětů
Restaurování a konzervování sbírek (počet)
Náklady na restaurování
Počet návštěvníků celkem
z celkové návštěvnosti: návštěvníci akcí, výstav a
expozic muzea
z toho počet návštěvníků Dlaskova statku
návštěvníci edukačních programů
badatelé

2011
464
23
115
0
44 198
39 283

2012
447
11
230
0
44 491
26 831

2013
323
4
674
0
43 274
27 075

12 939
4.800
115

12 091
5 486
83

Výnosy ze vstupného / v tis./
Počet výstav/ z toho v jiných organizacích /z toho
v zahraničí
Počet komentovaných prohlídek
Počet zapůjčených sbírkových předmětů
Počet doprovodných programů pro školy
Počet akcí, přednášek, koncertů apod.
Počet symposií, konferencí a seminářů
Počet účastníků
Počet získaných přírůstků odborné knihovny
Náklady na získané přírůstky knihovny
Počet zpracovaných předmětů ve II. stupni evidence

823
37/6/9

819
36/3/9

12 880
3 262
57 + 70
(elektronicky)
841
37/1/11

25
209
42
62
3
320
204
23
10 926

21
1252
140
68
2
52
186
9
4470+478
souborů
2314
25 609
23
246
128
11/111
22/2
15 321/1 224
9 848/343
4
2710/1213
1 495
921/11
15366/1175
7528/560
19443
-454/47

Počet digitalizovaných sbírkových předmětů
Počet inventarizovaných čísel a souborů
Vědeckovýzkumné úkoly mimo archeologii
Počet záchranných archeologických výzkumů
Počet vyjádření ke stavebním činnostem
Ediční činnost - vlastní edice/příspěvky tisk
Počet zaměstnanců (přepočtených) + DPP
Výnosy celkem / v tis. /
- z toho dotace od zřizovatele/na odpisy / v tis. /
- z toho dary / v tis. /
- z toho vlastní výnosy / v tis./
- z toho jiné zdroje (dotace, granty) / v tis. /
- z toho ostatní výnosy HČ/VČ
Náklady celkem / v tis. /
- z toho osobní náklady / v tis. /
Průměrný plat (v Kč)
Hospodářský výsledek (v Kč) /vtis./

HČ/VČ
HČ/VČ
HČ/VČ
HČ/VČ

HČ/VČ
HČ/VČ
HČ/VČ

3 226
13 392
24
222
123
7 / 68
21 / 2
15 401/1 204
9 585/335
40
3 216/ 1196
1 895
330/8
15 401/1160
7 438/560
19 006
0/43

25
2 405
138
78
6
458
220
12
4 860
7 377
7 122
17
335
173
4/122
23+2/2
12 144/1 317
8 831/349
25
2 197/1 291
527
215/9
12 148/1 310
7 836/642
19 253
-3/7
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3. STATISTICKÉ UKAZATELE ZA ROK 2013
Počet evidenčních čísel přírůstků:
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů
k 31. 12. 2013:

323 př. čísel
82 544 př. čísel
tj. 266 547 kusů sb. předmětů

počet zapůjčených předmětů jinému zařízení:
Počet vypůjčených předmětů od jiného zařízení:
Počet inventarizovaných čísel a souborů:
Počet zpracovaných inv.č. ve II. stupni evidence:
Počet konzervovaných předmětů:
Počet digitalizovaných sbírkových předmětů:

2 405 předmětů
1 233 předmětů
7 122 předmětů
4 860 předmětů
674 předmětů
7 825 předmětů

Evidence a inventarizace sbírek
Rok 2013 byl z pracovního hlediska naplněn řadou úkolů, které často nesouvisely přímo se zpracováním sbírek.
Přesto bylo ve druhém stupni zpracováno velké množství sbírkových předmětů, zejména ze sbírky
J. V. Scheybala, nových přírůstků, Scheybalovy knihovny, archivu, archeologie ad.
Počty zpracovaných ev. čísel za oddělení:
Sbírkový fond archeologie (PhDr. Prostředník, PhD., Petr Hartman):
Přírůstky: 17 přír. č. tj. 80 souborů (706 předmětů)
Evidence II. stupně: 1441 souborů (11 730 předmětů)
Sbírkový fond etnografie a uměleckého řemesla: (PhDr. Jakouběová, Mgr. Lenka Laurynová)
Přírůstky: přír.č. 40
Evidence II. stupně: 993 inv. čísel (inventováno a revidováno)
Sbírkový fond fotografie – Fotografie lidové architektury (PhDr. Jakouběová)
Přírůstky: 0
Evidence II. stupně: 101 inv. čísel
Sbírkový fond umění (PhDr. M. Cogan)
Přírůstky: 74 přír.č.
Evidence II. stupně: celkem 448 inv.č.
umění
110 inv.č.
Scheybalova sb. 34 inv.č.
technologie
11 inv.č.
exter.plastika
293 inv.č.
Sbírkový fond mineralogie a geologie (RNDr. T. Řídkošil)
Přírůstky:
9 přír.č.
Evidence II. stupně: 0
Revize, identifikace a přečíslování 1269 přírůstků podle nového číslování správce sbírky:
sbírka geologie:
156 přír.č.
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sbírka paleontologie: 142 přír.č.
sbírka mineralogie: 60 přír.č.
Sbírkový fond historie a knihovny (Mgr. Kulíšková, Mgr. Marek, J. Petrušková)
Přírůstky: 182 přír. č.
Evidence II. stupně: celkem
877 inv. čísel
Knihovna muzejní KRL
98 inv. čísel
Knihovna muzejní Rukopisy
2 inv. čísel
Knihovna muzejní Staré tisky
48 inv. čísel (rozpracování původně hromadné evidence více knih najednou)
Knihovna Scheybal odborná
551 inv. čísel
Knihovna Scheybal regionální
6 inv. čísel
Archiv muzejní
561 inv. čísel
Archiv Scheybal
540 inv. čísel
Historie
14 inv. čísel
Digitalizace sbírek
Digitalizovány byly sbírkové předměty ze sbírky J. V. Scheybala (pokryto grantem MKČR), dále sbírkové fondy
z fondu historie, etnografie, archeologie, mineralogie, umění a uměleckého řemesla. Celkem bylo digitalizováno
7 825 položek.
Oddělení archeologie: 2000 položek
Oddělení historie a knihovny: 5000 položek
Oddělení mineralogie:
Broušené kameny: 91 položek
mineralogie: 97 položek
paleontologie: 74 položek
geologie: 115 položek
Oddělení historie umění: 448 položek
Inventarizace sbírek
V roce 2013 byla provedena mimořádná inventarizace sbírkového fondu mineralogie, geologie a paleontologie.
Celkem bylo inventarizováno 7 122 evid. čísel.
Konzervování sbírek
V roce 2013 byly realizovány základní konzervátorské zásahy především ve fondu šperkařství a zpracování
drahokamů a etnografie. V souvislosti s expoziční a výstavní činností muzea byly ošetřeny další sbírkové soubory.

Knihovna muzea
Počet knihoven:
Počet titulů:
Počet nesbírkových knih:
Počet sbírkových knih:
Katalogizováno a rekatalogizováno:
Počet přírůstků zapsaných v přírůstkové knize (tj. bez starých fondů):

1
50 771
12 534
38 237
2 500 titulů
220 svazků
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Počet odebíraných periodik:
40
V roce 2013 byla velká pozornost soustředěna na vyčištění rejstříků autorit, bylo opraveno a doplněno více než
15.000 záznamů jmenného rejstříku! Průběžně probíhala katalogizace akvizic a opravy doplnění
katalogizačních záznamů zejména regionální literatury – opraveno ca 1500 titulů.
Scheybalova sbírka – Knihovna:
Práce ve Scheybalově knihovně probíhaly pouze na začátku roku v souvislosti se zápůjčkou knih do expozice
Domu Josefa a Jany Scheybalových. Na další práce chybí v oddělení kapacity.
V roce 2013 bylo zpracováno 551 titulů v SCH K (odborná knihovna) a 6 titulů v SCH RL (regionální literatura).
Ke konci roku 2013 je stav zpracování:
Obecná knihovna: 2420 svazků
Regionální literatura: 922 svazků

4. STÁLÉ EXPOZICE
Počet stálých expozic MČR Turnov k 31. 12. 2013: 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"
„Už mou milou do kostela vedou“ (Dlaskův statek v Dolánkách)
Kamenářský dům - expozice Turnov - Idar Oberstein - města kamenářské tradice
Sklářství a kamenářství očima Jany a Josefa V. Scheybalových
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 návštěvy muzea osvojili poutavou, zábavnou formou zajímavé informace a byli motivováni opět přijít.
S těmito ambicemi bychom chtěli přebudovat v příštích letech starší části stálých expozic v I. a II. poschodí hlavní
budovy Muzea Českého ráje celkové ploše cca 300 m2 a v návaznosti na tento záměr expozici propojit s expozicí
Historie horolezectví. Pro tento záměr bylo v roce 2013 zpracováno libreto a architektonická studie na realizaci.
Všechny stávající expozice MČR Turnov byly zpřístupněny během celého roku 2013. Větší úpravy byly
realizovány ve stálé expozici mineralogie – doplnění informačních panelů, zrušení akvárií, doplnění výstavních
vitrín ad. Reinstalována byla expozice Dlaskova statku v Dolánkách.
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5. KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY, KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE, SPOLEČENSKÉ AKCE,
DOPROVODNÝ PROGRAM
Počet výstav celkem:
z toho:

37 výstav
8 jiný pořadatel
1v jiných organizacích
11 v zahraničí
2 krátkodobé expozice

Výstavy
Galerie muzea
Bylinkami a ovocem proti nemocem
Prezentace tradičních způsobů přípravy nápojů a léčebných prostředků v návaznosti na historii lidového léčitelství,
lidovou magii a rodinné obřady a obyčeje v Pojizeří
Autor a realizace: PhDr. V. Jakouběová
Termín: 11. října 2012 – 27. ledna 2013.
Ze sbírek manželů Josefa a Jany Scheybalových
Výstava představila nejvýznamnější akvizici muzea tzv. „Scheybalovu“ sbírku jako výsledek činnosti dvou
sběratelských generací s rozsáhlými kolekcemi grafiky, obrazů, lidového umění, archiválií a knih včetně vlastní
umělecké pozůstalosti z ilustrátorské a dokumentární tvorby J. V. Scheybala
Autor a realizace: PhDr. V. Jakouběová
Termín: 14. února – 7. dubna 2013
Chvála píli včel
Výstava k 110. výročí vzniku turnovského včelařského spolku jako výsledek vědecko-výzkumného úkolu na téma
této významné spolkové činnosti regionu doplněná doprovodným programem a tvůrčími dílnami
Autor a realizace: Mgr. L. Laurynová
Termín: 18. dubna – 29. září 2013
Ze dřeva a z kamene
Výstava výsledků výzkumu lidového stavitelství realizovaného MČR Turnov v letech 2004-201, doplněná modely
lidových staveb
Autor a realizace: PhDr. V. Jakouběová
Termín: 17. 10. 2013 – 31. 1. 2014
Výstavní sál - 3. patro
Nad Betlémem hvězda svítí
Vánoční výstava věnovaná betlémům jako nejtradičnějšímu artefaktu Vánoc v mnoha historických, typologických i
materiálových podobách
Autor: Mgr. Lenka Laurynová
Termín: 6. prosince 2012 – 27. ledna 2013
Jawor – Turnov 2012
Salon mladých výtvarníků – výstava z výsledků dětské výtvarné soutěže
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Autor: Lada Capoušková
Termín: 31. ledna – 17. února 2013
Šestá výstava Klubu českých filatelistů v Turnově
Výstava ze sbírky poštovních známek Jaroslava Mojsla, která patří k nejlepším v ČR (specializace na
Československo a Velkou Británii). Sbírku známek doplnil výběr z další sběratelovy kolekce – historické
pohlednice regionu
Autor a realizace: Mgr. A. Kulíšková, Mgr. David Marek
Termín: 21. února – 31. března 2013
Karel Janák – Obrazy, reliéfy a grafika
Průřez tvorbou současného turnovského výtvarníka
Autor: PhDr. Miroslav Cogan
Termín: 4. dubna – 5. května 2013
Horolezecká fotografie
Další výstava ze seriálu výstav předznamenávajících otevření stálé expozice věnované horolezectví
Autor: Mgr. David Marek
Termín: 14. května – 30. června 2013
To není šperk!
Mezinárodní výstava evropských šperkařských škol – výsledky další části mezinárodního
Realizace: RNDr. Tomáš Řídkošil
Termín: 4. července – 5. září 2013
Kameny mého srdce
Výstava prací současné přední evropské glyptičky Evy Víškové
Autor: RNDr. Tomáš Řídkošil
Termín: 4. července – 5. září 2013
Krystaly kolem nás
Výstava k výročí výzkumného ústavu Monokrystaly – 70 let výroby umělých krystalů v Turnově
Autor: RNDr. Tomáš Řídkošil
Termín: 20. června – 29. července 2012
Re - Generace
Výstava z prací turnovských současných šperkařů
Autor a realizace: PhDr. M. Cogan
Termín: 7. listopadu – 31. prosince 2013
Dlaskův statek
Mistr rukodělné výroby Libereckého kraje
Výstava a prezentace řemeslníků, jejichž výrobky byly oceněny touto ochrannou známkou, zaručující jedinečnost
řemeslné techniky a jsou typické pro region severovýchodních Čech – tentokrát paličkovaná krajka a dřevěný šperk
Autor: Mgr. Lenka Tvrzníková
Termín: 28. září 2013
Kouzla a věštby adventu a Vánoc
Výstava o tradičních obyčejích a obřadech spojených s obdobím Adventu a vánočních svátků
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Autor: PhDr. Vladimíra Jakouběová
Termín: 1. - 31. prosinec 2013
Klenotnice
Český granát na světových výstavách
Výstava připravená v souvislosti s 60. narozeninami družstva umělecké výroby Granát Turnov - prezentace
unikátních šperků, které družstvo vystavovalo v československých expozicích světových výstav
Termín: 16. května – 14. července 2013
Dům čp. 70 – U Bažanta
Z nejnovějších archeologických nálezů (výzkumy Turnova a okolí)
Výstava, která představila práci archeologického oddělení na území města a nejzajímavější nálezy
(v rámci Dnů evropského kulturního dědictví)
Autor a realizace: PhDr. J. Prostředník, PhD.
Termín: 11. – 19. 9. 2013
Výstavy v jiných zařízeních
Pravěká těžba v Jizerských horách
Stálá výstava v Kittlově muzeu v Krásné
Autor: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.
Koridor muzea
Výstavy v koridoru muzea realizoval Fotoklub Safír. Všechny výstavy prezentovaly práce amatérských
fotografů.
Jindřich Vodehnal
Zaostřeno na Jizerky, fotosoutěž
Stanislav Odvářka, Fotoklub Svitavy
Kufa Jan Kičeřok, Fotoklub Jablunkov
Miroslav Trávníček, autorská výstav
Svaz českých fotografů
Slovensko naša zem, autorská výstava Natálie Smorodinové
Národní soutěž amatérské fotografie
Výstavy v zahraničí
Český ráj ( geologie, památky řemesla) - Paříž sídlo UNESCO
Termín: 21.3.2013
Geopark Český ráj - Berlin ITB
Termín: 10.3.2013
Projekt To není šperk
leden
„To není špek“ 2013
Muzeum zlata Saint-Amand-Montrond, Francie
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únor
„To není špek“ 2013
Ústav umění a řemesla a techniky – Namur, Belgie
březen
„To není špek“ 2013
Escuela de Arte 3 – Madrid, Španělsko
duben
„To není špek“ 2013
EASR. Escola Artistica Soares dos Reis – Porto, Portugalsko
květen
„To není špek“ 2013
Archeologické muzeum, Lisabon, Portugalsko
červen
„To není špek“ 2013
Københavns Halle – Kodaň, Dánsko
červen
„To není špek“ 2013
Světové diamantové centrum Antverpy Belgie
září
„To není špek“ 2013
Múzeum Úžitkového Výtvarníctva – Kremnica, Slovensko
říjen
„To není špek“ 2013
Valenza Expo, Itálie, listopad Mokume institut – Thessaloniki, Řecko

Krátkodobé expozice
Kamenářský dům
Sklářství a kamenářství očima Jany a Josefa V. Scheybalových - nová studijní expozice
Autor: Mgr. Alžběta Kulíšková, realizace: kolektiv MČR Turnov
Termín: 1. 4.- 30. 12. 2013
Dlaskův statek v Dolánkách
Už mou milou do kostela vedou – stálá expozice, věnovaná tradiční lidové svatbě přiblížila návštěvníkům tradiční
obyčeje a obřady, které se konaly při námluvách, ohláškách, zvaní na svatbu, chystání výbavy, rozlučce a
vlastní svatbě na konci 19. století
Autor a realizace: PhDr. V. Jakouběová, realizace exponátů I. Hanušová, T. Štefánek
Termín: 1. 4.- 30. 10. 2013

Výstavy ve spolupráci
Materiály z oddělení poskytnuty na výstavy:
Adolf Kašpar, Městská galerie My Jablonec nad Nisou
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Grafik Karel Vik, Městská galerie My Jablonec nad Nisou
Miloš Votrubec, Městská galerie My Jablonec nad Nisou

Kulturně výchovné akce
Počet kulturně výchovných akcí:

78 akcí

Muzeum
Jak vidím rasizmus – o toleranci, spolupráce
Výtvarná a literární soutěže pro děti a mládež ve 2 věkových kategoriích.
Valná hromada Pekařovy společnosti
2. března 2013
Valná hromada Spolku přátel MČR Turnov
7. března 2013
Muzejní noc (Atrium muzea) - Medová muzejní noc
18. května 2013
Prezentace Šimákovy monografie (Galerie muzea)
10. května 2013
Přednáška k 17. listopadu 1989
pro 6. třídy Základních škol, přednášející Dr. Pažout (TUL)
18. listopadu 2013
Kamenářský dům – edukativní program
Tvůrčí dílna Výroby domků pro včely samotářky - doprovodný program k výstavě Chvála píli včel – určeno pro
žáky mateřských a základních škol, pro rodiny s dětmi Termín: 18. – 28. 6. 2013
Animace Jedem s medem! – doprovodný program k výstavě Chvála píli včel – určeno pro žáky mateřských a
základních škol Termín: 18. – 28. 6. 2013
Včelí dílna – doprovodný program k výstavě Chvála píli včel – určeno pro širší veřejnost – rodiny s dětmi,
seniory Termín: 25. – 26. 5. 2013
Granátová dílna: Srdce z českého granátu – doprovodný program k výstavě Český granát na světových
výstavách – určeno pro střední školy, Francouzské lyceum Termín: 21. 5., 6. 7. 2013
Stavíme chalupu – doprovodný program k výstavě Ze dřeva a z kamene věnované lidové architektuře – určeno
pro žáky základních škol Termín: 12. – 14. 11. 2013
Cesta kamene – naučná interaktivní stezka expozicemi muzea s pracovními listy – určeno skupinám,
jednotlivcům i rodinám s dětmi Termín: červenec – prosinec 2013
Malý etnograf – edukační muzejní kroužek – zaměřený na oslavy ročních dob a realizaci rituálů spojených s
ročními obdobími – určeno žákům základních škol Termín: 1. 1. – 30. 6. 2013
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Výtvarný salon I a II – Od papíru ke knize - volnočasový muzejní kroužek určený nejširšímu okruhu zájemců od
školních dětí po seniory, který seznámil účastníky s muzejními sbírkami a umožnil vyzkoušet výrobní a
výtvarné techniky spojené se vznikem knihy. Vedle muzejních lektorů se podíleli i lektoři externí.
Termín: 4. 4. – 30. 6. 2013 a 2. 9. – 29. 11. 2013
Dožínkový věnec
Doprovodný prázdninový program k edukačnímu kroužku Malý etnograf
13. 8. 2013
Svatomartinská dílna
Doprovodný program k projektu řemesla, určený široké veřejnosti, rodinám s dětmi a seniorům – technika
podmalby na skle 9. 11. 2013
Strom splněných přání
Spolupráce na projektu Vánoce pro děti z dětských domovů
1. – 22. 12. 2013
Vánoční pečení – tvůrčí dílna
K oslavě svátku sv. Barbory
4. – 6. 12. 2013
Dřevěná hračka
Doprovodný program k projektu Řemesla – tvůrčí výtvarná dílna
13. -15. 12. 2013
Andělé z vlny
Vánoční tvůrčí výtvarná dílna pro žáky základních škol
9. – 20. 12. 2013
Vlastivědný výlet do Prachovských skal
v rámci konference Karel Kazbunda
21. dubna 2013
Vlastivědný výlet do Bělé pod Bezdězem
5. května 2013
Vlastivědný výlet do Malých Svatoňovic a Vambeřic
28. září 2013
Akce na Dlaskově statku
Masopust (Dlaskův statek)
7. ročník jarního s tradičním průvodem masek, hudbou, doplněný výstavou a dílnou masopustních masek
2. února 2013
Pomlázka teče okolo pece
Tradiční jarní program s velikonočními obyčeji (honění Jidáše) na Dlaskově statku
30. 3. 2013
Drátovaná kraslice - Velikonoční dílna
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edukativní výtvarné dílny pro žáky turnovských škol – výroba zvykoslovných předmětů
12. – 29. 3., 30. 3. 2013
Prázdniny s loutkářským souborem na židli
Nedělní divadelní představení – od 30.6. do 30.8.
Loutkářská pouť na Dlaskově statku
Přehlídka loutkového divadla k výročí souboru Na židli – program určený především rodinám s dětmi
28. 9. 3
Výběr akcí dalších akcí
Noc s Andersenem – program pro Městskou knihovnu Ant. Marka v Turnově
5. 4. 2013
Skřítci z Kozákova
Doprovodný program školní exkurze Turnovsko
19. 4. 2013
Za památkami Bělé pod Bezdězem a okolí
Autobusový vlastivědný zájezd pro členy PSČR a Spolku přátel muzea
4. 5. 13
Josef Vítězslav Šimák – jeho život a dílo
Prezentace nenovější monografie věnované životu a dílu jednoho z významných turnovských historiků za účasti
autorky PhDr. H. Kábové
10. 5. 2013
Staročeské řemeslnické trhy Turnov 2013 - XIX. ročník
Tradiční turnovská akce byla pořádána ve spolupráci se Spolkem přátel muzea poslední květnový víkend. Vedle
prezentace tradičních řemesel a řemeslnického trhu doprovodný program probíhající na dvou scénách. Akce se
zúčastnilo necelých 8.000 návštěvníků. Představili se zde i renomovaní řemeslníci, kteří jsou držiteli ocenění
Nositel tradice lidového řemesla. Program doplnilo předvádění řemeslných technik na Kamenářském domě.
29. - 30. květen 2013
Dny evropského kulturního dědictví
zpřístupnění sklepních prostor barokního domu U bažanta (čp. 70), které mají svůj počátek na konci 15. století
s komentovanými prohlídkami a prezentací archeologických nálezů
11. – 16. 9. 2013, do konce roku na požádání
Krajem bratří Čapků a nejznámější poutní místa Kladského pomezí – autobusový vlastivědný zájezd do Malých
Svatoňovic a do polských Vambeřic – pro členy PSČR a Spolku přátel muzea
28. 9. 2013
Přednášková činnost - výběr z přednášek
Jakouběová: Tradiční lidová strava a podomácká výroba nápojů, Klub Rampa Jablonec nad Nisou
Jakouběová: Tradiční lidová strava a podomácká výroba nápojů. Vědecká knihovna Liberec
Jakouběová: Obyčeje Adventu. Městský úřad Rovensko pod Troskami.
Jakouběová: Sbírka J.V.Scheybala. Dům J. aj. Scheybalových Jablonec nad Nisou
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Jakouběová: Lidové stavitelství v Pojizeří. MAS Turnov.
Jakouběová: Lidová strava Pojizeří. Muzeum Vrchlabí.
Kulíšková, A.: Turnovské kroniky. Večer na Sboře, 22. ledna 2013
Kulíšková, A.: Turnovské kroniky. Turnovské domovy důchodců
Kulíšková, A.: Dějiny knih. 2x přednáška pro Salon v Kamenářském domě.
Kulíšková, A.: Kramářské písně, malé knihy s velkým vlivem. Dům Josefa a Jany Scheybalových, Jablonec n. N.
Kulíšková, A.: Kramářské písně, malé knihy s velkým vlivem. Pro salon v kamenářském domě.
Kulíšková, A.: Scheybalovi, z jablonecké fary do turnovského muzea.
Marek, D.: Vznik republiky
Petrušková, J.: Hruštice. Vlastivědná přednáška pro Spolek rodáků.7
Petrušková, J.: Prezentace knihy o Šimákovi
Petrušková, J.: Prezentace muzejních knihovních fondů. Exkurze knihovníků okresu Semily
Petrušková, J.: Prezentace Turnova a muzea. MAS Bělá pod Bezdězem
Petrušková, J.: Muzeum v cestovním ruchu. Technická univerzita Liberec.
Řídkošil, T.: Geologické zajímavosti severního svahu Kozákova. Kozákov (4.11.2013)
Řídkošil, T.: Krystaly ve vědě a technice. Turnov (10. 10. 2013)
Řídkošil, T.: Monokrystaly. Turnov. Seminář k (7.10.2013)
Řídkošil, T: Sopky Českého ráje. Zebín-Železný vrch-Smrčí (5.10.2013)
Řídkošil, T.: Výzkum krystalů. Turnov (4.10.2013)
Řídkošil, T.: Monokrystaly (4.9.2013)
Řídkošil, T.: Glyptika (6.9.2013)
Řídkošil, T., Matějček, I. a Pásková, M.: Český ráj a geoturismus. Rattvik Švédsko (17.-18 .9.2013)
Řídkošil, T.: Geologické pozoruhodnosti Kozákova. Döbern Německo(18.3.2013)
Řídkošil, T.: Mineralogie českého granátu. (25.6.2013)

Návštěvnost muzea
Počet návštěvníků celkem:
počet zahrnuje: návštěvníky stálých expozic a výstav:
z toho: počet návštěvníků Dlaskova statku:
Návštěvníky edukačních programů pro školy a veřejnost:
Badatelé:

43 274 osob
27 075 osob
12 880 osob
3 262 osob
57 osob

Návštěvnost Muzea Českého ráje a objektů pod něj spadajících (Dlaskův statek, Kamenářský dům) v roce 2013
se v celkových počtech udržela na úrovni roku 2011. Viditelně poklesla návštěvnost stálých expozic. Tuto
tendenci lze pozorovat již v několika předchozích letech. Na snížení návštěvnosti měl vliv celkový snížený počet
návštěvníků regionu, snížení počtu hromadných výprav a snížení počtu návštěvníků základních a středních škol.
Snížení návštěvnosti částečně kompenzují programy Kamenářského domu, zejména edukační programy a kroužky,
zaměřené na tradiční lidová řemesla. Poklesl také počet návštěvníků platících a zvýšil se počet návštěvníků, kteří
využívají bezplatný vstup při vernisážích, akcích, dnech otevřených dveří apod. Návštěvnost Dlaskova statku
v Dolánkách zůstala zhruba na stejné úrovni jako v roce 2011. Návštěvnost posílily i akce pořádané muzeem
a akce pořádané muzeem ve spolupráci s e Spolkem přátel MČR Turnov.
Badatelé
Počet badatelů v badatelně 35, počet návštěv 57. Telefonicky či emailem bylo vyřešeno cca 70 dotazů.
Studovaná témata: především regionální historie, osobnosti regionu a problematiky sbírek v našem muzeu.
Většími tématy byla tato: Historie pomníku válečným obětem ve Skálově ulici, numismatické sbírky, kramářské
tisky, Miloš Votrubec, Karel Vik, lípy na Daliměřicích, rodokmeny, Abigail Horáková (diplomová práce),
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Scheybalovi (několik badatelů), Františkánský klášter (bakalářská práce), mnišské řády, hudební nástroje v našich
sbírkách (disertační práce), dějiny Radimovic (publikace), J. V. Šimák – archeologie, pivovary (publikace), Lothar
Suchý (přednáška), Jan Filip (diplomová práce) a další.

6. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Vědeckovýzkumné úkoly mimo archeologii:

17 úkolů

Úkoly pověřeného pracoviště pro dokumentaci Tradiční lidové kultury Libereckého kraje
(PhDr. V. Jakouběová, Mgr. Laurynová)
V rámci naplnění Koncepce účinnější péče o TLK pracovalo MČR Turnov na projektu zápisu dalších řemeslníků na
krajský seznam Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje. Nominace připravila Mgr. Lenka Laurynová.
Řemeslníci nominovaní v roce 2012 obdrželi certifikáty o udělení titulu při příležitosti Staročeských
řemeslnických trhů, které se konaly na konci května v Turnově. V rámci mapování tradičních řemeslných
technologií na území Libereckého kraje byly v roce 2013 zpracovány 2 nové nominace na krajské ocenění Mistr
tradiční rukodělné výroby. Nominace krajkářky Jany Kaplanové z Liberce byla připravena jejím manželem Ivem za
odborné spolupráce pověřeného pracoviště, které dále kompletně připravilo navržení Josefa Mrňáka z Hejnic,
výrobce šperků z ušlechtilých dřev. Oba navržení tvůrci byli prezentováni i včetně ukázek výroby v rámci akce
Loutkářská pouť na Dlaskově statku v Dolánkách 28. 9. 2013. Pokud Výbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje obě nominace schválí, budou oběma oceněným tituly
slavnostně předány v létě 2014. Dokumentace náležející k nominačním podkladům bude uložena v Muzeu
Českého ráje v Turnově, medailony obou tvůrců budou zveřejněny na webových stránkách muzea.
Na počátku roku 2013 v rámci plnění úkolů vyplývajících z Koncepce účinnější péče o TLK připravila Mgr.
Laurynová nominaci prvního ohroženého jevu - Vysocké divadlo. Nominaci připravila Mgr. Lenka Laurynová.
Na základě spolupráce s jednou z hlavních představitelek současné tváře uvedeného statku, Svatavy
Hejralové, studiu příslušné literatury, několika návštěv archivu Divadelního spolku Krakonoš, návštěvy
XLIV. ročníku národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim a Noci
divadel byl vypracován nominační formulář, který byl společně s fotografickými a audiovizuálními přílohami
zaslán k posouzení Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
a případnému následnému zapsání na zmíněný seznam. Nominační formulář bude po schválení nominace
zveřejněn na webových stránkách muzea. Dokumentace, která byla během výzkumu shromážděna, zůstane
uložena v Muzeu Českého ráje v Turnově.
Nově nominovaní řemeslníci i držitelé titulu Mistr rukodělné výroby libereckého kraje se představili na akci
pořádané na konci září na Dlaskově statku v Dolánkách. MČR připravilo o technologii výroby prezentaci, která
dokumentovala profily řemeslníků a popis jimi užívané technologie. Panely doplnila ukázka výrobků.
V rámci naplnění Koncepce účinnější péče o TLK připravilo MČR Turnov projekt Stavíme dům, vybavujeme
hospodářství (grant MěÚ, Turnov). Jednalo se o cyklus programů, kterých se zúčastnili žáci 1. a 2. stupně
základních škol. Vlastní realizaci zajistily lektorky Kamenářského domu a PhDr. Jakouběová.
Edukační program - Obyčejová tradice v zrcadle tradiční řemeslné výroby - výuka výroby zvykoslovných
předmětů – grant MKČR
Celoroční edukační program je jedním z nástrojů muzejní volnočasové pedagogiky. Koncept edukačních
bloků, dílen a kroužků umožňuje muzeu využít vlastní potenciál kulturní vzdělávací instituce a
zprostředkovat frekventantům programů odborné informace a zkušenosti z muzejních oborů. Muzeum
jakožto mimoškolní subjekt může nabídnout veřejnosti rozšíření povědomí o regionální historii a současné
poznatky z oblastí etnografie, a to formou edukačních programů založených na aktivizaci účastníků, na
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manuálně zaměřených workshopech, prezentacích řemeslnických technologií a dílnách s tvůrčími
tradičními i novodobými výrobními postupy. Muzeum se snaží zaměřit se a oslovit co nejširší skupinu
návštěvníků a připravit svou nabídku ve formě komplexně připraveného edukačního programu, který
obsahuje muzejní animaci či tematickou tvůrčí dílnu a seznamuje návštěvníka s konkrétní výstavou, která
recipročně vytváří nosnou konstrukci edukační dílny.
Dokumentace sbírky J. V. Scheybala – Mgr. Kulíšková, PhDr. Jakouběová, Mgr. Laurynová (grant MKČR)
Cílem projektu, nazvaného Zpracování národopisné sbírky J. V. Scheybala - část: Osobní fond Josefa
Václava Scheybala. Bylo zpracování části pozůstalosti Josefa Václava Scheybala, kterou muzeum získalo v
roce 2010. Důraz byl kladen na Scheybalovu výzkumnou a dokumentátorskou činnost. Současně s tímto
celkem osobního fondu probíhaly práce na evidenci dalších částí sbírky, především knihovny. Po celý rok
pokračovaly práce s archivní částí Scheybalovy pozůstalosti – byly zpracovány především části týkající se
Josefa Scheybala staršího (mj. mimořádně důležité části týkající se jeho aktivit v Národní kulturní komisi)
a Jany Scheybalové. Byly roztříděny a seřazeny všechny další části fondu, které jsou tak připraveny na
konečné zpracování.
Výzkum lidové plastiky (PhDr. Miroslav Cogan, Mgr. Lenka Laurynová) grant MKČR
Prozkoumáno a zdokumentováno dosud celkem 192 lokalit v Pojizeří od Mnichovohradišťska po Vysoké
n. Jizerou resp. Rokytnici n. Jiz. Zaevidováno v programu elektronické evidence BACh 271 objektů.
Díky spolupráci s archivy SOA v Semilech, SOA v Jičíně a SOA v Liberci, byla učiněna základní životopisná
zjištění o dvojici významných kamenosochařů Ignáci Martincovi a jeho synovi a pokračovateli Ignáci
Martincovi ml. a Františku Prokopovi a jeho synech Josefovi a Jiřím, kteří rovněž pokračovali v živnosti.
Objevili jsme také i dosud neznámé kameníky působící ve 2. polovině 19. století v širším regionu. Tyto
výsledky budou publikovány ve sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší roč. 2014 (v tisku) a pro širokou
veřejnost v brožurce Drobné sakrální památky Turnovska, vyd. Inform. centrum Turnov, 2014.
Dokumentace a prezentace historie a současnosti včelařství na Turnovsku (grant MKČR)
V průběhu roku 2013 se uskutečnil pramenný a orální výzkum tradiční i současné podoby včelařství na
Turnovsku. Během něj byly dotazníkovým průzkumem a následnou fotografickou dokumentací v terénu
zmapovány Základní organizace Českého svazu včelařů Turnov, Sychrov a Malá Skála (cca dvě stovky
včelařů). V rámci výzkumného projektu byla také připravena výstava Chvála píli včel. Výstava ke 110.
výročí založení včelařského spolku v Turnově, která během svého trvání 18. 4. – 29. 9. přilákala bezmála
9000 návštěvníků. V rámci výstavy se také uskutečnila řada doprovodných programů (Medová muzejní
noc, včelařský program v rámci Staročeských řemeslnických trhů zahrnující odbornou přednáškou, prodej
sortimentu včelích produktů, prezentaci včelařského kroužku pro mládež včetně demonstračního úlu).
Výsledky výzkumu budou zaslány Národnímu ústavu lidové kultury ve Strážnici, do Knihovny Českého
svazu včelařů a budou uloženy v Muzeu Českého ráje v Turnově k případnému nahlédnutí odborné i laické
veřejnosti.
Další vědeckovýzkumné úkoly
Historie umění - PhDr. Miroslav Cogan
Šperkařská škola v Turnově, výtvarné tendence a pedagogické osobnosti, studium a dokumentace historické
školní sbírky a archiválií, publikace dílčích výstupů.
Historický úvod do katalogu k 130. výročí šperkařské školy (vyd. SUPŠ a VOŠ 2014)
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Evidence nejstarší části školní sbírky (do r. 1950) v programu BACH, zpracovány skupiny zlatnictví,
stříbrnictví a broušení-glyptika
Tradiční zlatnické techniky a jejich využití v památkové péči, účast v projektu Leonardo / SUPŠ Turnov/
Dva dvouleté běhy ukončeny v září 2013, poslední setkání zúčastněných institucí proběhlo v
kamenářském domě ve dnech 15.-17.5. Výzva české agentury k převzetí certifikátu o úspěšné realizaci
projektu Leonardo da Vinci.
Oddělení historických sbírek
Zpracování scénáře expozice Horolezectví (pramenný výzkum, orální výzkum mezi pamětníky)
Během roku probíhaly především práce na přípravě libreta expozice, byly připraveny podklady pro zadání
architektonických studií na podobu expozice, byly vytipovány vhodné architektonické ateliéry. Probíhal
sběr materiálů a archivní průzkum. Bylo přijato několik darů do sbírky horolezectví.
Edice Dlaskových pamětí (příprava reedice, vč. Příloh, nachystání sazby, příprava žádosti o dotaci
Na edici se z časových důvodů nepracovalo. Byly zadány kalkulace tiskárnám, které poslouží jako podklady
pro zadání dotace, o kterou budeme usilovat v roce 2014.
Soupis pamětních desek, pomníku, památníků a vojenských hřbitovů na území Turnova – doplnění projektu
z roku 2007 o nové poznatky k již zjištěným památkám, nově zjištěné památky, především z židovské
komunity a z druhé světové války, nerealizované pomníky.
Projekt byl doplněn: o památky (pamětní desky) vztahující se k druhé světové válce a židovské komunitě
(např. zničená pamětní deska z turnovského židovského hřbitova, deska padlým v květnových dnech 1945
na turnovském gymnáziu a vlakovém nádraží) – včetně fotodokumentace, o pamětní desky budovám –
budova hotelové školy, objekt Střelnice – včetně fotodokumentace a nerealizovaný turnovský pomník TGM .
Oddělení mineralogie - RNDr. Tomáš Řídkošil
Mineralogie českého granátu
Výzkum pískovců na památkách Českého ráje ( viz PhDr. Miroslav Cogan, Mgr. Lenka Laurynová)
Výzkum achátů Českého masivu
Výzkum jaspisy Českého masivu

Konzultace bakalářských a diplomových prací
Jakouběová: oponentura: Název učebního textu: Tradice v naší a evropské kultuře, Autor textu:
PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D
Cogan: Konzultace a badatelská podpora bakalářské práce M.Duškové (FFUK) na téma Secesní šperk
Vědeckovýzkumná činnost archeologického oddělení
Vědeckovýzkumné úkoly:
Počet vyjádření ke stavebním činnostem:

335 úkolů
173

Archeologie - PhDr. J. Prostředník, PhD., Petr Hartman
Projekty probíhající:
MČR v Turnově je od roku 1996 spoluřešitelem projektu "Státní archeologický seznam ČR", vedeným NPÚ
v Praze. Dokonce měsíce února 2013 byla provedena aktualizace archeologických dat z celého území
okresu Semily. Pro další práci byly předány mapové podklady v digitální podobě v prostředí ArcView 3.1.
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Realizované výzkumné úkoly - dokončené:
V rámci záchranné činnosti proběhly rozsáhlejší záchranné výzkumy v souvislosti se stavbami v Jilemnici ("Stavba obchodního domu Norma"), v Bozkově ("Rekonstrukce silnice III/2887 - Bozkov"), v Mašově (Hrad
Valdštejn (k. ú. Mašov, okr. Semily) - "Stabilizace torza paty zdiva jižního skalního bloku - oblast 5"),
v Turnově ("Turnov, Mašov - Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů na ppč. 3557/2, 3557/4
a 3552/7 k. ú. Turnov") a na Hrubé Skále (Hrubá Skála (okr. Semily) - Předhradí - Statické zajištění sesuté
opěrné zdi a stabilizace zemního tělesa geomříží).
Projekty: "Konzervace a restaurování artefaktů z detektorového průzkumu hradu Valdštejna a
archeologického výzkumu na parc. č. 3779/2 v Turnově-Nudvojovicích" - projekt podpořený Fondem
kulturního dědictví Libereckého kraje
vypracováno 8 komplexních nálezových zpráv ze ZAV z let 2012 a 2013
autorská a editorská činnost při přípravě druhého svazku katalogu Pojizerské archeologické studie
Výzkumné úkoly - rozpracované:
plošná archeologická památková péče (výzkumy formou dohledu, předstihové a záchranné výzkumy na
sledovaném území)
spolupráce s environmentalisty RNDr. J. Novákem Ph.D.; Mgr. Lenkou Kovačíkovou, Mgr. Veronikou
Komárkovou, Mgr. Kateřinou Uhrovou (všichni LAPE při JČU v Českých Budějovicích), PhDr. Jaroslavem
Pavelkou, Ph.D. (KAR Plzeň) na archeobotanických a archeozoologických analýzách z výzkumu pravěkých
a středověkých nálezových situací
pokračování terénního výzkumu pravěkých dobývek na Jistebsku (okr. Jablonec n. Nisou)
"Reidentifikace skalních lokalit v oblasti Českého ráje"
spolupráce s laboratoří pro radiokarbonové datování Univerzity v Poznani - příprava vzorků z Jistebska,
Karlovic - abri pod Pradědem; Turnova - Vyvaplastu a Daliměřic (AMIX Nutrition)
Výstupy výzkumné činnosti - Nálezové zprávy:
Prostředník, J. - Hartman, P. - Cherkinsky, A. - Novák, J. 2013: Nálezová zpráva ze záchranného
archeologického výzkumu. Průmyslová zóna Turnov - Vesecko - Stavba výrobního areálu spol. Kamax s.r.o.";
Parc. č. 695/21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, k. ú. Daliměřice u Turnova; 189/2011 (11/2011-01/2012).
Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově 2013 (2308 stran).
Prostředník, J. - Hartman, P. - Novák, J. 2013: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu.
"Výrobní areál Amix Nutrition v Daliměřicích, parc. č. 695/40 - 42, 116, 177"; k. ú. Daliměřice u Turnova; ID
227/2012 (10-11/2012). Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově 2013 (3082 stran).
Prostředník, J. - Hartman, P. - Kovaříková, Z. - Kurfiřt, R. 2013: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického
výzkumu. Bozkov (Liberecký kraj, okr. Semily) - "Rekonstrukce silnice III/2887 - Bozkov" (1. a 3. etapa); ID
198/2013; 07 - 09/2013. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově 2013 (30 stran).
Prostředník, J. - Novák R. - Hartman, P. 2013: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu.
Jilemnice (okr. Semily, Liberecký kraj) - "Stavba obchodního domu Norma"; parc. č. 1263, 1264, 1265/1,
1265/2, 1274/2, 1275/1, 1277/4, 1364/1 a 2239; ID 161/2011; 10/2011, 05/2013. Archiv nálezových zpráv
Muzea Českého ráje v Turnově 2013 (363 stran).
Prostředník, J. - Hartman, P. - Novák, J. 2013: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu. Turnov
(okr. Semily, Liberecký kraj) - "stavba výrobní haly VYVA PLAST spol. s.r.o. - parc. č. 3578/1, 10"; ID 165/12; 08 09/2012. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově 2013 (327 stran).
Prostředník, J. - Hartman, P. - Kovaříková, Z. - Košek, J. 2013: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického
výzkumu. Hrad Valdštejn (k. ú. Mašov, okr. Semily) - "Stabilizace torza paty zdiva jižního skalního bloku - oblast 5";
ID 42/2013; 06/2013. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově 2013 (112 stran).
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Prostředník, J. - Hartman, P. 2013:Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu. "Turnov, Mašov
- Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů na ppč. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k.ú. Turnov"; ID 47/2013;
03-04/2013. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově 2013 (33 stran).
Prostředník, J. - Hartman, P. 2013: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu. Hrubá Skála
(okr. Semily) - Předhradí - Statické zajištění sesuté opěrné zdi a stabilizace zemního tělesa geomříží. ID
80/2013; 04/2013. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově 2013 (14 stran).

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

6 akcí
458 osob

70. let výzkumu krystalů v Turnově
Konference 65 účastníků - 4.10.2013 muzeum
60. let DÚV Granát
konference 58 účastníků - 25.6.2013 SUPŠ Turnov
Workshop Monokrystaly
47 účastníků - 4.10. muzeum
Konference Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo
organizátor Pekařova společnost Českého ráje
19.–21. dubna 2013
Mezinárodní sympozium současného šperku
Mezinárodního šperkařského symposia ( 1. – 12. 7.) na téma „netradiční materiály“ se zúčastnilo 14 umělců
z Portugalska, Ukrajiny, Slovenska a Čech. Výrobky byly zhotoveny ze šungitu, kosti, achátu, chalcedonu,
rodonitu, skla, tyrkysu a vltavínu. Součástí byl 2 denní workshop řezby do kosti a exkurze se sběrem materiálu
a prezentace výroby šperků formou módní přehlídky a ukázky zpracování a rytí drahých kamenů v rámci
celodenního programu „Kamenářských dnů“ 6.7. na náměstí v Turnově.
Řezbářské symposium
XVII. ročník neformálního setkání amatérských i profesionálních tvůrců proběhl tentokrát na dvou místech. První
dva dny strávili řezbáři na Dlaskově statku v Dolánkách, v sobotu a v neděli pak v areálu městského parku na
Staročeských řemeslnických trzích. Součástí setkání byla i řezbářská dílna.
Účast na sympoziích a konferencích
Účast:
Kulíšková, A.: Školení pravidel AACR2 – staré tisky. Technické muzeum, 9. – 10. a 25. dubna 2013
Kulíšková, A.: Seminář k digitalizování a archivování fotografií. Ateliér Langhans, 8. dubna 2013
Kulíšková, A.: Seminář Komise knihovníků při AMG. Ústí nad Labem, 3. – 5. září 2013
Kulíšková, A.: Bibliotheca antiqua, konference o problematice starých tisků a rukopisů, Olomouc, 7. – 8.
listopadu 2012
Kulíšková, A.: Možnosti financování kulturního dědictví, Muzeum Hradec Králové, 3. prosince 2013
Kulíšková, A.: Seminář Digitální paměťové instituce, NK Praha Klementinum, 5. prosince 2013
Marek. D.: Metadata a jejich využití v archivní a muzejní praxi, SOkA Semily, 4. dubna 2013
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Marek, D.: Seminář k digitalizování a archivování fotografií. Ateliér Langhans, 8. dubna 2013
Marek, D.: III. konference České asociace orální historie COHA, Pardubice, 21. – 22. března 2013
Marek, D.: Možnosti čerpání finančních prostředků pro muzea v novém programovacím období EU, AMG,
Náprstkovo muzeum. 16. prosince
Laurynová, L.: Možnosti a způsoby digitalizace fotografických, kinematografických a zvukových archiválií a
dokumentů, Národní archiv v Praze, 21. května
Laurynová, L.: Etnografická terénní práce, Moravské Budějovice, 22. – 24. května
Laurynová, L.: Betlémy stále živé II., Jindřichův Hradec, 14. – 16. listopadu

7. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST MUZEA:
Vlastní edice

Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vlastivědný sborník, roč. 26, 2013. (Společně se Sok A Semily) – v tisku, náklad 600

ks. ISSN: 1211-975X

Čtvrtletník muzea, č. 1 – 4/2013. Vydalo MČR, Turnov 2011. Odpovědná redaktorka Mgr. Alžběta Kulíšková,
náklad 1 číslo /1500 kusů. ISSN: 1801-4054
Jakouběová, V.: Kouzla a věštby Vánoc, Muzeum Českého ráje v Turnově 2013, ISBN 978-80-87416-12-9
Šída, P. a kol.: Velké Hamry II. Neolitický těžební a zpracovatelský areál., Muzeum Českého ráje v Turnově, 2013.
ISBN: 978-80-87416-14-3

Publikační činnost odborných pracovníků - výběr
Cogan, M.: Solovjevovi a jejich dar muzeu. Muzejní čtvrtletník, 1/2013, s. 5
Cogan, M.: Český granát na světových výstavách. Muzejní čtvrtletník,2/2013, s. 1, 4
Cogan, M.: Karel Janák – výstava obrazů a grafiky. Muzejní čtvrtletník 2/2013, s. 4
Cogan, M.: Výtvarné umění v Českém ráji. Muzejní čtvrtletník 2/2013, s. 4
Cogan, M.: Z muzejních sbírek. Vzácný obraz. Muzejní čtvrtletník, 2/2013, s. 7
Cogan, M.: regenerace. Muzejní čtvrtletník, 4/2013, s. 1 - 2
Cogan, M.: Český granát na světových výstavách (Klenotnice Muzea Českého ráje v Turnově 16. 5. –
14. 7. 2013), Klenotník – hodinář, roč. 19, č. 03/2013, s. 28 – 30
Jakouběová, V.: Panímámo, maškarádi jdou… Turnovsko, 1/2013, s. 12
Jakouběová, V.: Do roku 2013 vstupujeme s velkými plány. Muzejní čtvrtletník, 1/2013, s. 3
Jakouběová, V.: Masopust na Dlaskově statku. Muzejní čtvrtletník, 1/2013, s. 1-2
Jakouběová, V.: Loutkářská pouť na Dlaskově statku. Muzejní čtvrtletník, 3/2013, s. 1-2
Jakouběová, V.: Ze sbírek muzea. Socha Krista trpitele. Muzejní čtvrtletník, 3/2013, s. 7
Jakouběová, V.: Ze dřeva a z kamene - Dokumentace lidového stavitelství v Pojizeří. Muzejní čtvrtletník,
4/2013, s. 4
Jakouběová, V.: Turnovské vánoční trhy trochu jinak. Muzejní čtvrtletník 4/2013, s. 2
Jakouběová, V.: Kouzla a věštby adventu a Vánoc na Dlaskově statku. Muzejní čtvrtletník 4/2013, s. 2
Jakouběová, V.: Muzejní Dlaskův statek. Muzejní čtvrtletník, 4/2013, s. 6
Jakouběová, V: Lidová strava Pojizeří. Turistické noviny Český ráj.
Kulíšková, A.: redakce Muzejního čtvrtletníku č. 1–4/2013
Kulíšková, A.: VI. Výstava Klubu českých filatelistů v Turnově. Muzejní čtvrtletník, 1/2013, s. 1–2
Kulíšková, A.: A muzeum je co? 2. Muzejní síť v České republice. Muzejní čtvrtletník, 1/2012, s. 3
Kulíšková, A.: Jak se vyplácí natáčet pro televizi. Muzejní čtvrtletník, 2/2013, s. 3
Kulíšková, A.: A muzeum je co? 3. Co muzejníci celé dny dělají. Muzejní čtvrtletník,2/2013, s. 3
Kulíšková, A.: Kamenářský dům jako nahrávací studio. Muzejní čtvrtletník, 2/2013, s. 5
Kulíšková, A.: Ze sbírek muzea – Oprátka. Muzejní čtvrtletník, 2/2013, s. 7
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Kulíšková, A.: Máte doma staré knihy o našem městě či regionu? Muzejní čtvrtletník, 3/2013, s. 3
Kulíšková, A.: Vzácné kroniky si nyní můžete přečíst i doma! Muzejní čtvrtletník, 3/2013, s. 3
Kulíšková, A.: A muzeum je co? Díl 4. Sbírky a jejich kurátoři. Muzejní čtvrtletník, 3/2013, s. 6
Kulíšková, A: Redakční zprávy. Muzejní čtvrtletník, č. 1–4/2013
Marek, D.: Horolezecká fotografie. Muzejní čtvrtletník 1/2013, s. 2
Marek, D.: Jan Kubelík a Turnov. Muzejní čtvrtletník, č. 1/2013, s. 6
Marek, D.: Stalo se před sto lety (Zima 1912/1913). Muzejní čtvrtletník 1/2013, s. 7
Marek, D.: Horolezecká fotografie – Výstava. Muzejní čtvrtletník 2/2013, s. 2
Marek, D.: Stalo se před sto lety v Turnově a okolí. Muzejní čtvrtletník 2/2013, s. 7
Marek, D.: Stalo se před sto lety v Turnově a okolí. Muzejní čtvrtletník 3/2013, s. 7
Marek, D.: Stalo se před sto lety v Turnově a okolí. Muzejní čtvrtletník 4/2013, s. 7
Marek, D.: Pátráme po stopách letecké havárie. Muzejní čtvrtletník, 4/2013, s. 3
Marek, D.: Stalo se v Turnově v lednu 1923. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 1/2013, s. 30
Marek, D.: Kde Turnov můj? Část druhá. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 2/2013, s. 12-15
Marek, D.: Stalo se v Turnově v únoru 1923. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 2/2013, s. 30
Marek, D.: Kde Turnov můj? Část třetí. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 3/2013, s. 12-15
Marek, D.: Stalo se v Turnově v březnu 1923. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 3/2013, s. 30
Marek, D.: Kde Turnov můj? Část čtvrtá. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 4/2013, s. 10-15
Marek, D.: Stalo se v Turnově v dubnu 1923. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 4/2013, s. 30
Marek, D.: Kde Turnov můj? Část pátá. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 5/2013, s. 12-15
Marek, D.: Stalo se v Turnově v květnu 1923. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 5/2013, s. 30
Marek, D.: Kde Turnov můj? Část pátá. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 6/2013, s. 10-13
Marek, D.: Stalo se v Turnově v květnu (v červnu) 1923.
HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 5/2013, s. 30
Marek, D.: Kde Turnov můj? Část šestá. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 7-8/2013, s. 10-13
Marek, D.: Stalo se v Turnově v červenci a v srpnu 1923.
HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 7-8/2013, s. 18
Marek, D.: Kde Turnov můj? Část osmá. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 9/2013, s. 12-15
Marek, D.: Stalo se před 90 lety v září 1923. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 9/2013, s. 30
Marek, D.: Kde Turnov můj? Část devátá. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 10/2013, s. 12-15
Marek, D.: Stalo se v Turnově v říjnu 1923. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 10/2013, s. 30
Marek, D.: Kde Turnov můj? Část desátá. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 11/2013, s. 12-15
Marek, D.: Stalo se v Turnově v říjnu 1923. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 11/2013, s. 28
Marek, D.: Stalo se v Turnově v listopadu 1923. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 11/2013, s. 29
Marek, D.: Kde Turnov můj? Část jedenáctá. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 12/2013, s. 12-15
Marek, D.: Stalo se v Turnově v prosinci 1923. HOT – Hlasy a ohlasy Turnovska, 12/2013, s. 30
Laurynová, L.: O turnovském včelařství. Muzejní čtvrtletník, 1/2013, s. 2
Laurynová, L.: Výstava betlémů a vánoční koncert Jany Štěrbové. Muzejní čtvrtletník, 1/2013, s. 4
Laurynová, L.: Medaři – výstava o včelařství, včelách a medu. Muzejní čtvrtletník, 2/2013, s. 1-2
Laurynová, L.: Chvála píli včel. Muzejní čtvrtletník, 3/2013, s. 2
Laurynová, L.: Tajemství mistra houslaře. Muzejní čtvrtletník, 3/2013, s. 3
Laurynová, L.: Když se děti promění ve včelky, aneb jaká byla muzejní noc. Muzejní čtvrtletník, 3/2013, s. 4
Laurynová, L.: Představujeme vám drátenického mistra Ladislava Šlechtu. Muzejní čtvrtletník, 4/2013, s. 4
Laurynová, L.: Řemeslničtí mistři roku 2014. Muzejní čtvrtletník, 4/2013, s. 6
Nemethová, T.: Bylinková mýdla. Muzejní čtvrtletník, 1/2013, s. 2
Nemethová, T.: Archeologické dílny. Muzejní čtvrtletník, 1/2013, s. 2
Nemethová, T.: Noc s Andersenem. Muzejní čtvrtletník, 2/2013, s. 4
Nemethová, T.: Medová muzejní noc aneb Jedem s medem. Muzejní čtvrtletník, 2/2013, s. 5
Nemethová, T.: Jak děti slavily masopust a vítaly jaro. Muzejní čtvrtletník, 2/2013, s. 5
Nemethová, T.: Učili jsme se sítotisk. Muzejní čtvrtletník, 3/2013, s. 4
Nemethová, T.: Výtvarný salon – jaký byl a jaký bude? Muzejní čtvrtletník, 4/2013, s. 5
Nemethová, T.: Ohlédnutí za letní dožínkovou dílnou. Muzejní čtvrtletník, 4/2013, s. 6
Petrušková, J.: Masaryk měl mít v Turnově svůj pomník. Muzejní čtvrtletník 1/2013, s. 5
Petrušková, J.: Z valné hromady Pekařovy společnosti. Muzejní čtvrtletník 2/2013, s. 6
Petrušková, J.: Pekařova společnost ocenila historika Kvačka. Muzejní čtvrtletník3/2013, s. 2
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Petrušková, J.: Vyšla výpravná kniha o Josefu Vítězslavu Šimákovi. Muzejní čtvrtletník 3/2012, s. 6
Petrušková, J.: Václav Durych a vznik Českého ráje. Muzejní čtvrtletník 4/2013, s. 2
Prostředník, J.: Poslední průzkumy Průmyslové zóny Vesecko. Část I. Turnovsko - magazín o vašem
regionu 1/2013, s. 16-17
Prostředník, J.: Poslední průzkumy Průmyslové zóny Vesecko. Část II. Turnovsko - magazín o vašem
regionu 2/2013, s. 16-17
Prostředník, J.: Poslední průzkumy Průmyslové zóny Vesecko. Část III. Turnovsko - magazín
o vašem regionu 3/2013, s. 16-17
Prostředník, J.: Poslední průzkumy Průmyslové zóny Vesecko. Část IV. Turnovsko - magazín
o vašem regionu 4/2013, s. 16-17
Prostředník, J.: Výrobní hala stála na pravěké vesnici. Turnovsko - magazín o vašem regionu 5/2013, s. 16
Prostředník, J.: Výrobní hala stála na pravěké vesnici. Turnovsko - magazín o vašem regionu 6/2013, s. 16
Prostředník, J.: Pravěcí „trampové“ v Klokočských skalách aneb cokoliv ztratíte, bude nalezeno…..
Turnovsko - magazín o vašem regionu 7/2013, s. 16-17
Prostředník, J.: Nález nejstarší čočky v Pojizeří. Část I. Turnovsko - magazín o vašem regionu 8/2013, s. 16
Prostředník, J.: Nález nejstarší čočky v Pojizeří. Část II. Turnovsko - magazín o vašem regionu 9/2013, s. 16
Prostředník, J.: Archeologové se bez přírodovědců neobejdou. Část I. Turnovsko - magazín o vašem
regionu 10/2013, s. 16-17
,
Prostředník, J.: Archeologové se bez přírodovědců neobejdou. Část II. Turnovsko - magazín o vašem
regionu 11/2013, s. 16-17
Prostředník, J.: Velké archeologické stěhování. Muzejní čtvrtletník 1/2013, s. 2
Prostředník, J.: Počátky trampingu v Klokočských skalách se nacházejí v době bronzové.
Muzejní čtvrtletník 1/2013, s. 6,
Prostředník, J.: Archeologové v zimě. Muzejní čtvrtletník 2/2013, s. 2
Prostředník, J: Byli naši předkové vyznavači adrenalinových sportů?. Muzejní čtvrtletník 3/2013, s. 4
Prostředník, J.: Archeologové trávili léto na Valdštejně. Muzejní čtvrtletník 4/2013, s. 3
Prostředník, J.: Podzemí opět otevřeno! Muzejní čtvrtletník 4/2013, s. 3
Prostředník, J.: Prezentace archeologického dědictví v turnovském muzeu. Živá archeologie. (Re)konstrukce a
experiment v archeologii 14/2012, sešit II, str. 79 – 81.
Prostředník, J. – Šída, P.: Záchranný výzkum výrobního okrsku ze závěru neolitu v Turnově –
Nudvojovicích. In: Cheben, I. – Soják, M. (eds.) 2013: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín
2010. Archaeologica Slovaca Monographiae Communicationes, Tomus XV, 263 – 298.
Prostředník, J. – Komárková, V. – Kovačiková, L. – Myšková, E. – Novák, J. – Pavelka, J. – Uhrová, K.
(v tisku): Turnov – ulice Antonína Dvořáka č. p. 297. Bioarcheologický výzkum historické
městské parcely. In: Ročenka Z Českého ráje a Podkrkonoší 26 (v tisku). Semily – Turnov.
Prostředník, J. - Šonská, Z. – Tomášek, M. - Jakubec, P. v tisku): Archeologie s čistými botami;
Laserové skenování krajiny na příkladu Všeně. In: Ročenka Z Českého ráje a Podkrkonoší 26
(v tisku). Semily – Turnov.
Prostředník, J. – Novák, J. (v tisku): Záchranný výzkum v Turnově – Nudvojovicích v roce 2012.
Archeologie ve středních Čechách 18/1.
Prostředník, J. – Hadacz, J. – Novák, J.: Záchranný výzkum skalní dutiny Velbloud v Klokočských
skalách. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2012. Sborník referátů z informačního
kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti, supplément 89, str. 22.
Prostředník, J. – Komárková, V. – Kovačiková, L. – Myšková, E. – Novák, J. – Pavelka, J.:
Bioarcheologický výzkum středověkých nálezových situací v Turnově v ulici A. Dvořáka. In:
Archeologické výzkumy v Čechách 2012. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy
České archeologické společnosti, supplément 89, str. 45 - 46.
Prostředník, J. 2013: Vzpomínka na Toma Durdíka. Časopis Společnosti přátel starožitností. Roč. 120, 34/2012, str. 184.
Šída, P. – Pokorný, P. – Novák, J. – Prostředník, J.: Klima, krajina, člověk. Interakce mezi člověkem a
přírodou ve starším holocénu.
Řídkošil T. in Valečka, J. ed. et al.: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR, list Kněžmost 1 : 25 000, 03341, 225 pp. Praha
Řídkošil T. in Čech. S. ed. et al.: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Rovensko pod Troskami 03-342,
232 pp. Praha
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Řídkošil, T. (2013) in Stárková, M. ed. et al.: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Lomnice nad
Popelkou, 03-431, 228 pp. Praha
Řídkošil T. in Vladimír Prouza ed. et al.: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Semily, 03-413, 236 pp.
Praha
Řídkošil T. in Vladislav Rapprich, ed. et al. (2013): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Turnov, 03-324, 236
pp. Praha
Řídkošil, T. in Tvrdý et al.. Geologické zajímavosti Česko-bavorského geoparku. Ašsko a Chebsko, 63 pp. Sokolov
Řídkošil, T. in Tvrdý J.et al.: Geologische Besonderheiten des Bayerisch-Böhmischen Geoparks. 67 pp. Sokolov
Řídkošil, T. in Tvrdý J.et al.: Geologické zajímavosti Česko-bavorského geoparku Průvodce č. 5 Karlovy Vary a
okolí, 58 pp. Sokolov
Řídkošil, T. in Tvrdý J.et al.: Geologické zajímavosti Česko-bavorského geoparku. Plánsko a Konstantinolázeňsko.
56 pp. Sokolov
Řídkošil, T. in Tvrdý J.et al.: Geologické zajímavosti Česko-bavorského geoparku Stříbrsko a Český les, 63 pp.
Sokolov
Řídkošil, T., Stárková, M. a Rapprich, Vl. : Lom ve Studenci – okno do geologické minulosti Podkrkonoší, Časopis
Krkonoše - Jizerské hory, 11/2013,135-137. Vrchlabí
Řídkošil, T. : The Carlsbad Spa “Spring Stone”. 5 pp. Sokolov
Řídkošil, T. : Geotagging. 6 pp. Sokolov
Řídkošil, T. : Bohemian Forest.6pp. Parkstein
Řídkošil, T. : Mining and Historical Society Stříbro. 5 pp. Stříbro
Řídkošil, T. : Svojšín and Černošín region – Mže and Vlčí hora Mountains – Morphology. 6 pp. Svojšín
Řídkošil, T. : The Czech-Bavarian Geopark-Tachov. 5 pp. Sokolov

8. JINÉ VÝKONY A AKTIVITY ORGANIZACE
Práce ve výborech a komisích
Cogan, M.: člen památkové komise Měst Ú Turnov
člen redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší
člen sboru pro sbírkotvornou činnost v Muzeu hry (Jičín), Krkonošském muzeu (Vrchlabí) a
Severočeského muzea v Liberci
Jakouběová, V. : členka Národní rady pro lidovou kulturu ČR při MK ČR
členka Hlavního výboru České národopisné společnosti
členka grantové komise MKČR
jednatelka Spolku přátel MČR Turnov
členka kulturní komise MěÚ Turnov
členka dozorčí rady KC Turnov
členka hlavního výboru Pekařovy společnosti Českého ráje
členka redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší
Kulíšková, A.: kronikářka města Turnov
Marek, D.: člen výboru Ještědské pobočky České archivní společnosti
člen komise pro městskou památkovou zónu města Turnova
Petrušková, J.: členka výboru – jednatelka a účetní Pekařovy společnosti Českého ráje
kronikářka obce Loučky
Prostředník, J.: člen výkonného výboru České archeologické společnosti
předseda Archeologické regionální komise Libereckého kraje
člen Památkové rady ředitele NPÚ, ÚOP v Liberci
člen redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší
Řídkošil, T.: člen komise pro zahraniční vztahy Měst Ú Turnov
člen redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší
ředitel o.p.s. Geopark Český ráj, zástupce Geoparku Český ráj v evropské síti UNESCO
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9. VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
- analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem
tabulka výnosů
2012
2 710
102
2 608
0

2013
2 197
62
1 975
160

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
925
241
641
smluvní pokuty a úroky z prodlení
642
ostatní pokuty a penále
621
aktivace
646
výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
648
zúčtování fondů
429
100
649
jiné ostatní výnosy
489
139
662
úroky
7
1
663
Kurzové zisky
0
1
663
kursové zisky
69 Příspěvky a dotace na provoz
11 686
9 707
672
příspěvek na odpisy
343,2
349
672; 671 příspěvek na provoz a účelové dotace
11 342,8
9 358
Celkem tržby a výnosy
15 321
12 145
Komentář k výnosům: Výnosy byly oproti roku 2012 nižší, a to především z důvodu nerealizace rozsáhlého
archeologického výzkumu.

% plnění
98
102
96
123
66

58
154

100
100
100
99

- 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

SR 2013
12 234
12 234
731
1 150

skutečnost k
%
31.12.2013
12 148
12 146
805
1 084

99
99
110
94

618
28
3

599
30
2

97
107
67

1 180
5 750

1 120
5 750

95
100
25

524
zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)
1 840
1 851
101
525
jiné sociální pojištění
15
16
107
527
zákonné sociální náklady
210
218
104
528
jiné sociální náklady
531
daň silniční
532
daň z nemovitostí
538
jiné daně a poplatky
10
6
60
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
349
349
100
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
10
10
100
558
náklady z drobného dlouhodobého majetku
140
154
110
549
ostatní náklady z činnosti
200
152
76
Finanční náklady
2
561
prodané cenné papíry a podíly
562
úroky
563
kurzové ztráty
2
564
náklady z přecenění reálnou hodnotou
569
ostatní finanční náklady
Náklady na transfery
náklady vybraných ústředních vládních institucí na
571
transfery
572
náklady vybraných místních vládních institucí z transferů
59 Daň z příjmů
591
daň z příjmů
595
dodatečné odvody daně z příjmů
Komentář k nákladům: Náklady u některých položek jsou mírně přečerpány nebo nedočerpány v souladu se schváleným
rozpočtem.
- plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace
Závazné ukazatele
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

schválené 2013
(Kč)
349 008
8 854 992
0
5 750 000
65 000

skutečnost k
31.12.2013 %
(Kč)
349 008
100
8 830 992
100
0
5 750 000
100
25 000
38

108 000

70 000

65

3 000
23

2 036
23

68
100
26

10 výsledek hospodaření organizace

0

-3 394,05

skutečnost k
31.12.2013 %
(Kč)
2 240 000 2 197 128
98
527 000
526 735
100

schválené 2013
(Kč)

Dílčí ukazatele

1 vlastní tržby a výnosy
2 neinvestiční dotace od ostatních subjektů
3 investiční dotace od ostatních subjektů
Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele (odpisy majetku, limit prostředků na platy, počet zaměstnanců
organizace) za rok 2013 byly dodrženy. Neinvestiční příspěvek na provoz organizace je nižší o 24 000,- Kč, jedná se o
projekt Škola v muzeu, který byl realizován v roce 2013, ale finanční prostředky byly připsány na BÚ 17. 1. 2014.
Vzhledem k hospodářskému výsledku, nebyly použity v rozpočtované výši prostředky investičního fondu na opravy
nemovitého majetku a dále prostředky rezervního fondu (nižší příjem finančních darů).
- zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací z veřejných rozpočtů a jejich vypořádání

Ukazatel

ÚZ */

Poskytnuto k
31.12.2013

vráceno do
31.12.2013 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: Konzerv. a restaur. artefaktů ze ZAV Nudvojovice a
Valdštejn

b

1
9 180 000,00
8 756 992,00
343 008,00
80 000,00

3
60 000,00

Vratka dotace
a návratné
finanční
výpomoci při
finančním
vypořádání, po
31.12.2013
6

60 000,00

80 000,00

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

3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.neinv. celkem**)
- dle jednotlivých poskytovatelů: MK ČR
Město Turnov
Úřad práce
- dle jednotlivých titulů: Výzkum – včelařství na Turnovsku
Edukační program – obyčejové tradice
Zpracování sbírky J. V. Scheybala – část
III.
Výzkum – lidová plastika II. etapa
Šperkařské sympozium
Výstava horolezecké fotografie
Výtvarný salon pro dospělé a seniory
Úřad práce – MNLK
Úřad práce - VPP

9 180 000,00
526 735,00
217 000,00
54 500,00
255 235,00
40 000,00
49 000,00

60 000,00

80 000,00
48 000,00
27 500,00
15 000,00
12 000,00
41 985,00
213 250,00

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

526 735,00

5/ Dotace ISPROFIN investiční celkem
6/ Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem
C/ celkem 5/+6/
D/ CELKEM A/+B/+C/

9 706 735,00

60 000,00

- vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů
tabulka výnosů za rok 2013 – v tis. Kč
60 Tržby za vlastní výkony a zboží
601 tržby za vlastní výrobky
602 tržby z prodeje služeb
603 Výnosy z pronájmu
604 tržby za prodané zboží
64 Ostatní výnosy
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 jiné pokuty a penále
643 výnosy z odepsaných pohledávek
648 zúčtování fondů
649 jiné ostatní výnosy
66 Finanční výnosy
662 úroky
663 kursové zisky
Celkem tržby a výnosy
Komentář k výnosům: Výnosy jsou vyšší oproti předchozímu roku.

2012

2013

422
0
790

324
62
906

10

26

1

0

1 223

1 318

tabulka nákladů za rok 2013
účet

ukazatel

NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5
50 Spotřebované nákupy
501
spotřeba materiálu
502
spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)
503
spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504
prodané zboží
51 Služby
511
opravy a udržování
512
cestovné
513
náklady na reprezentaci
518
ostatní služby
52 Osobní náklady
521
mzdové náklady
524
zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)
525
ostatní sociální pojištění
527
zákonné sociální náklady vč.přídělu do FKSP
528
ostatní sociální náklady
53 Daně a poplatky
531
daň silniční
532
daň z nemovitostí
538
jiné daně a poplatky
54 Ostatní náklady

skutečnost k
31.12.2013
1 311
652
20
22
610
16

16
642
497
145

1
28

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
1
55 Odpisy, rezervy a opravné položky
551
odpisy dlouhodobého majetku
558
náklady z drobného dlouhodobého majetku
59 Daň z příjmů
591
daň z příjmů
595
dodatečné odvody daně z příjmů
Komentář k nákladům: Náklady jsou odpovídající výnosům, doplňková činnost vykázala v roce 2013 zisk 7 442,43Kč.
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. 2013 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
stav k 31. 12. 2013
rozpočet
skutečnost finanční krytí fondů
2013 v Kč
2013 v Kč
v Kč
INVESTIČNÍ FOND - účet 416
Stav investičního fondu k 1. 1. 2013
Příděl z rezervního fondu organizace
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
Investiční dotace ze státního rozpočtu
Ostatní investiční zdroje (odp.zmařené investice)
ZDROJE FONDU CELKEM
Opravy a údržba neinvestiční povahy
Rekonstrukce a modernizace
Pořízení dlouhodobého majetku
Ostatní použití
Odvod do rozpočtu kraje
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Zůstatek investičního fondu
REZERVNÍ FOND - účet 413 + 414
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2013
Příděl z hospodářského výsledku
Ostatní zdroje fondu - dary
ZDROJE FONDU CELKEM
Úhrada ZHV
Časové překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady –
provozní náklady

101 696,52

101 696,52

349 008

349 008

450 704,52
108 000

450 704,52
70 000

50 000

30 000

60 000
218 000
232 704,52

60 000
160 000
290 704,52

23 383,01
2 311
40 000

23 383,01
2 310,54
25 000

65 694,01

50 693,55

25 000
40 000

0
25 000

290 704,52
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POUŽITÍ FONDU CELKEM
Zůstatek rezervního fondu

65 000

25 000

23 383

25 693,55

2 500

2 500

2 500

2 500

0

0

2 500

2 500

FOND ODMĚN - účet 411
Stav fondu odměn k 1. 1. 2013

25 693,55

Příděl z hospodářského výsledku
ZDROJE FONDU CELKEM
Použití fondu na mzdové náklady
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Zůstatek fondu odměn

2 500
782 353,08

CELKEM ÚČET 241

288 952,08

CELKEM ÚČET 261
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB - účet 412
Stav FKSP k 1. 1. 2013
Příděl do FKSP
ZDROJE FONDU CELKEM
POUŽITÍ FONDU CELKEM
Zůstatek FKSP
Komentář k tabulce:

13 000
55 000
68 000

12 602,20
57 820,88
70 423,08

56 000

60 765,00

12 000

9 658,08

4 941,49

- stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti : 73 842 ,-Kč
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.
- vypořádání hospodářského výsledku
Ukazatel

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

Stav
Stav
Příděl ze ZHV
Stav po přídělu
k 1. 1. 2013
k 31. 12. 2013
2013
(sl-2 + sl.3)
1
2
3
4
23 383,01
25 693,55
4 048,38
29 741,93
0,00
0,00
0,00
0,00
101 696,52
290 704,52
0,00
290 704,52
2 500,00
2 500,00
0,00
2 500,00
12 602,20
9 658,08
0,00
9 658,08
140 181,73
328 556,15
4 048,38
332 604,53

Převod mezi fondy
Ukazatel

Stav po přídělu
1

Převod
2

Zůstatek po
převodu
3

Rezervní fond
Fond reprodukce majetku
Celkem
- vypořádání ztráty: Za rok 2013 nebyla výsledkem hospodaření ztráta

30

- mzdový vývoj a stav zaměstnanosti
Ukazatel

skutečnost
2012

plán 2013

skutečnost
2013

Limit prostředků na platy (Kč)
5 032 221
5 400 000
5 371 784
Limit prostředků na OON (Kč)
535 447
350 000
378 216
Přepočtený počet zaměstnanců
21
23
23
Fyzický počet zaměstnanců
21
25
25
Průměrný plat (Kč)
19 443
19 000
19 253
Komentář k tabulce: Organizace zaměstnávala v roce 2013 23 pracovníků na hlavní pracovní poměr zajišťující hlavní
činnost organizace a 2 pracovníky zajišťující provoz doplňkové činnosti muzea (prodejna suvenýrů, práce pro archeologii
– mzdy těchto pracovníků jsou hrazeny z příjmů doplňkové činnosti) Dále byli v organizaci zaměstnáni pracovníci na
dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce na zajištění sezónních prací. Odměňování pracovníků bylo
prováděno v souladu s platnými mzdovými předpisy.
- plnění nápravných opatření: Nápravná opatření uložená při veřejnosprávní kontrole v roce 2013 byla splněna.
Ekonomické ukazatele zpracovala: A. Zlevorová

10. PROVOZ VEDLEJŠÍ ČINNOSTI MUZEA

Provoz prodejny MČR Turnov probíhal v roce 2013 ve snaze navýšit vlastní příjmy muzea tak, aby z nich mohly
být hrazeny plánované úkoly, jejichž finanční krytí není možné zajistit z příspěvku zřizovatele. Výsledek
hospodaření vedlejší činnosti muzea byl v roce 2013 ve výši 7 442,- Kč. Výběr zboží byl zaměřen především na
zboží související s pořádanými výstavami, dále výrobků s certifikátem regionální produkt, drahé sbírkové kameny,
kamenářskou bižuterii a tiskoviny regionálního charakteru. Provoz prodejny byl zajištěn od 2. ledna 2013 do
30. prosince 2013 denně mimo pondělí. V období 1. 5. – 30. 9. 2013 byla provozní doba prodloužena do
17 hodin. K navýšení tržeb vedlejší činnosti přispěly akce pořádané muzeem, a to jak na Dlaskově statku, tak
i v atriu muzea. K dosaženému hospodářskému výsledku výrazně přispěla činnost dokumentátora archeologického
oddělení v rámci přípravných prací pro stavby, provozovaných na základě živnostenského oprávnění MČR Turnov.
Prodej v bistru byl v roce 2013 zajištěn prostřednictvím nájemce pana Radima Kovaříka a od září 2013 pana
Jiřího Mlejnka.
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11. ZÁVĚREČNÁ ČÁST
Zhodnocení období ředitelkou organizace
Základním posláním Muzea Českého ráje v Turnově je poskytnout zázemí pro odborné, vzdělávací a kulturní
služby ve všech oblastech předmětné činnosti a přispět k rozvoji volnočasových aktivit občanů všech věkových
kategorií širokou škálou kulturních, vzdělávacích a osvětových programů. Muzeum přispívá k rozšiřování
kulturního a historického potenciálu města Turnova a Libereckého kraje. Neodmyslitelně k náplni činnosti
muzea a práci odborných pracovníků patří příprava vzdělávacích programů, akcí pro školy a veřejnost,
konferencí, kolokvií, přednášková činnost, publikační a propagační.
Rok 2013 byl opět bohatý na události. Týmu pracovníků muzea byly předloženy mimořádné úkoly související
s pracemi na přípravě nových stálých expozic – Muzea horolezectví a nové stálé expozice Kámen ve službách
civilizace. V oblasti správy budov prioritou číslo jedna bylo dokončení rekonstrukce barokního domu U Bažanta
čp. 70. Byla provedena výměna střešního pláště koníren, které jsou součástí barokního domu čp. 70, oprava
zdiva tohoto objektu a nátěry vrat.
Výrazná pozitiva
MČR Turnov realizovalo několik výjimečných výstavních projektů, které svým významem přesáhly hranice
libereckého regionu a těšily se velkému zájmu veřejnosti i médií. Spolu s výstavní a expoziční činností MČR
Turnov se výrazně zvýšil podíl popularizačních výstupů jednotlivých odborných pracovníků v médiích,
vydávaných edic a doprovodných materiálů k výstavám. Další oblastí, která si zasluhuje pozornost, tvoří péče
o sbírky. V uplynulém roce MČR Turnov výrazně pokročilo ve zpracování Scheybalovy sbírky. Přes omezené
finanční možnosti MČR Turnov investovalo do digitalizace vybraných sbírkových předmětů. Pozitivem pro
muzeum je rovněž získání nových sbírkových předmětů od dárců. Přes klesající celorepublikový trend se
podařilo udržet celkový stav návštěvnosti na úrovni předchozích pěti let. Návštěvnost muzea výrazně posílily
doprovodné programy k pořádaným výstavám, především speciální výtvarné a edukační dílny a kroužky pro
širokou veřejnost. Pozitivní výsledek byl dosažen volbou témat, zlepšenou komunikací, interní propagací a živou
prezentací v médiích. Zlepšila se i spolupráce se středními a vysokými školami, pro které pracovníci odborného
oddělení zajišťovali konzultace k diplomním, seminárním a doktorandským pracím. Řada studentů těchto škol
vykonávala v MČR Turnov praxi. Bez povšimnutí nelze ponechat ani vědeckovýzkumné úkoly odborného
oddělení. Tato činnost byla podpořena finančními prostředky z grantových projektů. Odborní pracovníci
spolupracovali také s dalšími kulturními institucemi, pracovali ve výborech odborných vědeckých institucí,
redakčních rad regionálních periodik, poradních sborů příbuzných institucí, nákupních komisí okolních muzeí, ad.
Muzeum bylo živě prezentováno v relacích rozhlasu a televize.
Výrazná negativa
V uplynulém roce přetrvávaly problémy související s nedostatečnou kapacitou pracovníků, zajišťujících činnost
regionálního pracoviště pro naplňování Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Trvale
poddimenzován je i přes snahu o restrukturalizaci počet odborných pracovníků zajišťujících záchranné
archeologické výzkumy. Pro optimální správu sbírek by bylo potřeba přijmout navíc dvě odborné síly,
a to 1 etnografa a 1 archeologa.
Závěrem však lze říci, že díky mimořádnému pracovnímu nasazení všech zaměstnanců organizace, všechna
oddělení plnila a splnila plánované úkoly v oblasti sbírkotvorné a péči o sbírky, vědeckovýzkumné, metodické
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a edukační, kulturně výchovné, ediční a publikační, rozvojových aktivit včetně činností mimo zadanou strukturu
a v neposlední řadě i provozu muzea. Rok 2013 tak patří v historii činnosti Muzea Českého ráje k rokům
úspěšným.
PhDr. Vladimíra Jakouběová
ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově

Přílohy
Roční výkaz pro MKČR
Fotodokumentace
Koncepce činnosti na rok 2013
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