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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 
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 
2014 bylo dokončeno restaurování sochařské výzdoby vstupní brány objektu. Práce provedl akad. soch. 
Petr Roztočil. Zakázka byla financována za finančního přispění zřizovatele. Mimo tyto práce, byly 
v objektu provedeny drobné opravy.  Nad rámec stanovených úkolů byla v zájmu šetření energií provedena 
reinstalace osvětlení ve stálé expozici Kamenářství, reinstalace osvětlení v Návštěvnickém centru (hrazeno 
z příjmů z vedlejší činnosti MČR), oprava havarijního stavu střechy na hlavní budově po vichřici (hrazeno 
z pojistného plnění) a další drobné opravy. 

    
 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 2014 byly v objektu provedeny práce spojené 
s výměnou oken ve IV. NP objektu a výměna střešního světlíku. Projekt výměny oken ve IV. NP MČR 
Turnov byl realizován v souladu se záměrem v měsíci září a říjnu firmou SAVA, spol. s.r.o. v souladu 
s projektovou dokumentací a Závazným stanoviskem NPÚ. V říjnu byly zjištěny drobné nedostatky 
v osazení oken kováním. Ty byly následně odstraněny a zakázka byla předána objednateli. Zakázka malého 
rozsahu na výměnu světlíku nad výtahem firmou Profiltechnik alusystem s.r.o. Kocourov 8, Hodkovice nad 
Mohelkou byla provedena v souladu s projektovou dokumentací a Závazným stanoviskem NPÚ v měsíci 
srpnu. Zakázka byla předána objednateli na počátku září 2014. Prostory výstavního sálu a chodby byly 
vymalovány a od počátku října v uvedených prostorách probíhaly výstavy. 

 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 2014 zde byly 
provedeny práce spojené s reklamačním řízením – oprava vymazávek . Práce byly provedeny firmou 
Durango s.r.o. a hrazeny zřizovatelem KÚ Liberec. Firma, která stavbu realizovala v roce 2009–2010 
ukončila činnost v konkursním řízení. 
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 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 havarijním stavem zadní brány objektu.  
Součástí areálu je objekt Rakoušův sroubek – Dolánky – ve správě MČR Turnov. Rakoušův sroubek z roku 
1807 byl na své současné místo do areálu Národní kulturní památky Dlaskův statek v Dolánkách přenesen 
v šedesátých letech 20. století (původně byl součástí Rakoušovy usedlosti na Malém Rohozci). Srub je 
řešen jako dvoupodlažní stavba se zděným přízemím a roubeným patrem, založená na obdélném půdorysu, 
zastřešená sedlovou střechou. Lomenice sroubku je dílem tesařské rodiny Pekařů z Přepeř. V 60. letech byl 
objekt částečně sanován firmou Chebana Cheb. Objekt se nacházel v havarijním stavu.  Předmětem opravy 
byla: výměna dožilé střešní krytiny, oprava zábradlí pavlače, oprava vymazávek roubení, výměna 
dešťových svodů, konzervační nátěr štítů. Práce provedla firma DURANGO s.r.o., která byla vybrána na 
základě poptávky.  Po dokončení prací bylo zjištěno, že práce byly provedeny dle soupisu provedených 
prací. Práce byly provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami, nemají zjevných vad nebo 
nedodělků. Fakturace proběhla v souladu s uzavřenou smlouvou. 

 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 2014 byly 
přestěhovány do objektu další sbírkové předměty těchto fondů. V závěru roku byl zakoupen materiál na 
provedení prací, které zajistí statickou stabilitu prostor s archeologickými nálezy.  

 
 Depozitáře Koňský trh – budova ve správě firmy KERI s.r.o., pronajaté prostory v areálu firmy KERI s.r.o. 

slouží k uskladnění zemědělského nářadí ze sbírky MČR Turnov.  V roce 2014 byly přestěhovány do 
objektu další sbírkové předměty těchto fondů z Dlaskova statku v Dolánkách a další nové přírůstky, 
získané od dárců. 
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Organizační struktura 
V roce 2014 pracovalo v MČR Turnov 29 pracovníků v hlavním pracovním poměru, z toho 2 pracovníci ve 
vedlejší činnosti, další 3 pracovní místa 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 Schejbalovy 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 Tuláčková – 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  
Mgr. 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 
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Tomáš Štefánek, konzervátor – základní ošetření sbírkových předmětů – kovy, dřevo, ad., výroba 
výstavních modelů, realizace výstav 
0,6 úvazek Ivana Hanušová, modelář výst. modelů – realizace výstavních modelů, aranžérské práce 
pro výstavy, základní ošetření sbírkových předmětů – textil, dřevo, papír ad., realizace výstav 
Bc. Veronika Bartošová – dokumentátor – rekvalifikace dotace UP / do 30.6.2014/ 
Mgr. Jiří Sajbt – dokumentátor – rekvalifikace dotace UP /od 15.11.2014/ 
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 (MD), Iveta Mečířová – 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      
Pavel Drobník – veřejně prospěšné práce dotace UP 
Ing. Ludmila Pleštilová – veřejně prospěšné práce dotace UP 
 
Vedlejší hospodářská činnost – mzda hrazena z příjmů vedlejší činnosti  
 
Petr Hartman (VČ) dokumentátor přípravných prací pro stavby (archeologie)    
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. Na místě 
dokumentátory, jehož mzda je hrazena z prostředků ušetřených za neobsazeného místo mzdové účetní došlo ke 
změně pracovníků v souvislosti s nástupem na mateřskou dovolenou a s uvolněním nastupující pracovnice 
z mateřské dovolené na místo místostarostky města. To do značné míry komplikovalo plnění zadaných úkolů 
na tomto úseku. Stále poddimenzován je i přes snahu o restrukturalizaci počet odborných pracovníků 
zajišťujících záchranné archeologické výzkumy. V souvislosti s tím, že se v roce 2015 vrací z mateřské 
dovolené mzdová účetní je pro optimální správu sbírek třeba posílit stav pracovníků o dva odborné pracovníky, 
a to 1 etnografa a 1 archeologa.    
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 SPECIFICKÁ ODBORNÁ ČÁST  
 
 

Statistické údaje  2012 2013 2014 
Počet získaných sbírkových předmětů   447 323 247 
Náklady na nákup sbírkových předmětů 11 4 53 
Restaurování a konzervování sbírek /počet/ 230   674 491 
Náklady na restaurování /v tis./ 0 0 7 
Počet návštěvníků celkem 44 491 43 274 53 814 
z celkové návštěvnosti: návštěvníci akcí, výstav a 
expozic muzea 

26 831 27 075 35 149 

z toho počet návštěvníků Dlaskova statku 12 091 12 880 14 929 
návštěvníci edukačních programů    5 486   3 262 4 204 
badatelé  83 57 + 70 

(elektronicky) 
70 + 100 

(elektronicky) 
Výnosy ze vstupného / v tis./ 819 841 1 120 
Počet výstav/ z toho v jiných organizacích /z toho 
v zahraničí 

36/3/9 37/1/11 39/2/11 

Počet komentovaných prohlídek 21 25 25 
Počet zapůjčených sbírkových předmětů 1252 2 405 1 902 
Počet doprovodných programů pro školy 140 138 153 
Počet akcí, přednášek, koncertů apod.    68 78 68   
Počet symposií, konferencí a seminářů 2 6 4 
Počet účastníků 52 458 240 
Počet získaných přírůstků odborné knihovny 186 220 154 
Náklady na získané přírůstky knihovny /v tis./ 9 12 7 
Počet zpracovaných předmětů ve II. stupni evidence 
nové záznamy/rekatalogizace 

4470+478 
souborů 

4 860 10113 
5945/4168   

Počet digitalizovaných sbírkových předmětů 2314 7 377 2 815  
Počet inventarizovaných čísel a souborů 25 609 7 122 0 
Vědeckovýzkumné úkoly mimo archeologii 23 17 19 
Počet záchranných archeologických výzkumů  246 335 340 
Počet vyjádření ke stavebním činnostem 128 173 225 
Ediční činnost – vlastní edice/příspěvky tisk 11/111 4/122 5/135 
Počet zaměstnanců (přepočtených) HČ+ DÚP/ VČ 22/2 23+2/2 23+2/2 
Výnosy celkem / v tis. /                                       HČ/VČ 15 321/1 224 12 144/1 317 13 380/1 380 
– z toho dotace od zřizovatele/na odpisy / v tis. /                                  9 848/343 8 831/349 9 443/349 
– z toho dary / v tis. /                                          HČ/VČ  4 25 53 
– z toho vlastní výnosy / v tis./                            HČ/VČ 2710/1213 2 197/1 291 2 225/1 367 
– z toho jiné zdroje (dotace, granty) / v tis. /                                  1 495 527 1 078 
– z toho ostatní výnosy HČ/VČ 921/11 215/9 232/13 
Náklady celkem / v tis. /                                      HČ/VČ 15366/1175 12 148/1 310 13 408/1 349 
– z toho osobní náklady / v tis. /                          HČ/VČ 7528/560 7 836/642 8 262/619 
Průměrný plat                     19443 19 253 19 466 
Hospodářský výsledek   /v tis./                           HČ/VČ –454/47 –3/7 -28/31 
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3. STATISTICKÉ UKAZATELE ZA ROK 2014 
 

 Počet evidenčních čísel přírůstků:                                                           247 př. čísel 
 Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů  

k 31. 12. 2014:                                                                                 84 158  př.  čísel 
                                                                                                   tj. 273 356  kusů sb. předmětů 

 Počet sbírkových předmětů v elektronické podobě:                             83 830  ev. karet 
 Počet sbírkových předmětů v obrazové podobě:                                  95 690  kusů sb. př. 

 
 Digitalizace                 počet dig. předmětů v Bachu          počet dig. předmětů ve složce 

Archeologie                                 0                                                      3059 
Archiv                                    10 744                                               53 523 
Etnologie                                  4 754                                              12 970 
Historie umění                          3 115  (celkem 3700)                        1 717 
Mineralogie                                  0                                                       681 
Scheybal                                  2 009                                               23 740 
                                               

   V roce 2014: 
 počet zapůjčených předmětů jinému zařízení:                          1902 předmětů                     

 Počet vypůjčených předmětů od jiného zařízení:                         521 předmětů          
 Počet inventarizovaných čísel a souborů:                                       0 předmětů            
 Počet zpracovaných inv. č. ve II. stupni evidence:                   5 945 předmětů         

                                                                                              4 168 předmětů rekatalogizace 
 Počet konzervovaných předmětů:                                              491 předmětů 

 
Evidence a inventarizace sbírek 
Rok 2014 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:  3  př.č. 270 souborů, 5177 předmětů 
II.stupeň:  5  inv.č. 80 souborů, 506 předmětů 
  
Sbírkový fond etnografie, uměleckého řemesla, Scheybalova sbírka: (PhDr. Jakouběová, I. Mečířová) 
Přírůstky: 113 přír.č. 
Evidence II. stupně: 516 inv. čísel (111 SCHE, 284 Etn, 121 UŘ)   
  
Sbírkový fond umění, Scheybalova sbírka (PhDr. M. Cogan) 
Přírůstky:  T 16 ks, U 1 ks 
Evidence II. stupně: celkem  165 inv.č. aktualizovaných 834 
umění:                                   88 inv.č. aktualizovaných 593              
Scheybalova  sb.:                    4 inv.č. aktualizovaných 77 
technologie:                          24  inv.č. aktualizovaných 71        
exter. plastika                       49  inv.č. aktualizovaných  93 
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Sbírkový fond mineralogie a geologie (RNDr. T. Řídkošil) 
Přírůstky: 0                 
Evidence II. stupně: celkem 208 inv.č. 
sbírka mineralogie:       184 
sbírka petrografie  20 
sbírka broušené kameny  4 
 
Sbírkový fond historie a knihovny, Scheybalova sbírka (Mgr. Kulíšková, Mgr. Marek, J. Petrušková) 
Přírůstky: 38 př.č. (1138 sb. předmětů) 
  
 
Evidence II. stupně: celkem 5 051 inv. čísel + 2 500 inv. č. rekatalogizace 
Knihovna muzejní KRL:     100 signatur 
Knihovna muzejní Rukopisy:      16 signatur 
Knihovna muzejní Staré tisky:       2 749 signatur aktualizovaných 2500 
Archiv a historie muzejní:              2 320 inv. čísel 
Archiv Scheybal:               2 366 inv. čísel 

 
 
SCHEYBALOVA SBÍRKA Osobní fond: 
Na konci roku 2014 zapsáno v Bachu celkem 2366 karet, z toho 1260 v roce 2014. Pod jedním inventárním 
číslem bývá skryto více jednotlivin. Jednotlivé materiály osobního fondu byly rozděleny podle inventárního 
klíče. V roce 2014 bylo zpracováno enormní množství materiálu, především staré fondy, které jsou v muzeu bez 
zpracování uloženy již desítky let. Vznikla řada nových fondů (především osobních) a bylo pokročeno v evidenci 
rozsáhlých, již dříve založených fondů. Byl zahájen projekt na rekatalogizaci sbírky starých tisků. Během roku 
2014 byly dle platných katalogizačních pravidel zpracovány signatury HST 1 – HST 2500, což představuje 
2747 svazků. Nově byly rozepsány přívazky, tj. 247 titulů. Do Souborného katalogu ČR bylo odesláno celkem 
2712 záznamů. Velká péče byla věnovaná i popisu stavu knih a jejich vazbám. Výrazným úspěchem je 
znovuobjevení 7 prvotisků, které byly popsány J. V. Šimákem před sto lety a později byly kvůli nesprávné 
evidenci nezvěstné a považovány za ztracené či zničené.  
Bylo téměř dokončeno zpracování osobního fondu Scheybalovy sbírky – materiály jednotlivých členů rodiny 
(především historické materiály předků JVSch) a rozsáhlá korespondence všech členů.  
Bylo pokročeno v třídění letitého fondu Dr. Šolce, včetně nových akvizic – fond je velmi rozsáhlý a členitý 
Pracovníci oddělení se starali o 2 dobrovolné brigádníky (3+3 měsíce), 1 pracovníka na rekvalifikaci (10 
měsíců), 2 placené brigádníky (10 + 10 měsíců) a 1 praktikanta z TUL (14 dní). 
 
 
Digitalizace sbírek 
Celkem bylo digitalizováno:  2815 předmětů 
 
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. 
 
Počty zpracovaných ev. čísel za oddělení: 
Sbírkový fond archeologie (PhDr. Prostředník, PhD., Petr Hartman): 
394 inv. čísel 
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Sbírkový fond historie a archivu: (Mgr. Kulíšková, Mgr. Marek) 
Celkem digitalizováno 1213 předmětů  
A–N             1 –  604 
A–FT     1502 –1526 
A–FU       580 –  992 
A–FČR     977 –  980 
A–KČV         1 –    10 
Osobní fondy: cca 120 položek (fondy Bohdan Kaminský, Josef Kořenský, Jan Filip a další) 
Staré tisky: 39 starých tisků (muzejní digitalizace) 
 
Sbírkový fond etnografie a uměleckého řemesla: (PhDr. Jakouběová, Iveta Mečířová) 
192 inv. čísel 
 
Sbírkový fond umění (PhDr. M. Cogan) 
264 inv. čísel  
 
Sbírkový fond mineralogie a geologie (RNDr. T. Řídkošil) 
Celkem digitalizováno:     857 inv.čísel  
sbírka mineralogie:           109 
sbírka petrografie             308 
sbírka broušené kameny     42 
sbírka geologie:                109  
sbírka paleontologie:        289 
 
Inventarizace sbírek  
Po dokončení celkové inventarizace sbírkového fondu muzea byl v roce 2014 zpracován plán inventarizací na 
období 2014 – 2024. Plánovaná inventarizace sbírkového fondu etnologie – Scheybalova sbírka, byla 
s ohledem na personální změny v obsazení dokumentátora přesunuta na rok 2015.   
 
Konzervování sbírek 
V roce 2014 byly realizovány základní konzervátorské zásahy ve fondu šperkařství a zpracování drahokamů a 
etnografie. V souvislosti s expoziční a výstavní činností muzea byly ošetřeny další sbírkové soubory.   
 
 
Knihovna muzea 
  
Počet knihovních jednotek:                                                                                                51 611 sv. 
Z toho knihovních jednotek nesbírkové knihovny:                                                               12 801 sv. 
Z toho knihovních jednotek sbírkové knihovny:                                                                   38 810 sv. 
Akvizice:                                                                                                                                 154 sv. 
Katalogizace a rekatalogizace:                                                                                             6 842 sv.  
Počet odebíraných periodik:                                                                                                       40 
Počet evidovaných zápůjček:                                                                                                          340 
  
 
V roce 2014 se intenzivně pracovalo v několika částech knihovny.  
Regionální literatura – byla dokončena několik let probíhající rekatalogizace sbírky s ohledem na platná 
katalogizační pravidla a s velkým důrazem na věcný popis, tj. předmětová a klíčová hesla, pomoci kterých se 
v knihovně nejčastěji hledají informace. Jedná se o výrazné zlepšení uživatelského stavu katalogizace.  
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Staré tisky – byla zahájena retrokatalogizace sbírky starých tisků, na kterou byla získána dotace z MK ČR a se 
kterou by se měl pokračovat i v dalších letech. Byly zpracovány signatury HST 1 – HST 2500, což představuje 
2747 svazků. Do Souborného katalogu bylo odesláno celkem 2712 záznamů. Nově byly rozepsány přívazky, tj. 
247 titulů, o kterých jsme dosud nevěděli. Vhledem k tomu, že se jedná o sbírkové předměty muzea, byla péče 
věnovaná i popisu stavu knih a jejich vazbám. Výrazným úspěchem je znovuobjevení 7 prvotisků, které byly 
popsány J. V. Šimákem před sto lety a později byly kvůli nesprávné evidenci nezvěstné a považovány za 
ztracené či zničené.  
Odborná knihovna – práce se soustředily především na zpracování akvizic 
Kramářské tisky – vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu badatelů byly kramářské tisky ze Scheybalovy sbírky 
nově pře uloženy a byla doplněna excelová evidence u několika již dříve zpracovaných tisků (Ca 200 ks) o 
údaje, které jsou badateli často zjišťovány. S využitím praktikanta bylo nově zkatalogizováno cca 200 položek, 
které v evidenci dosud figurují jen v hromadném zápisu. Je žádoucí v práci s kramářskými tisky pracovat i 
nadále, vzhledem k výrazně nadregionálnímu významu sbírky.  
Rukopisy – byly zpracovány signatury R 229–244  
Lokace: cca 95 % fondu (chybí lokace v příruční knihovně archeologie a mineralogie, která je rozpracovaná) 
Zpracováno: cca 45% fondu.  Akvizice 154 signatur, rekatalogizace a opravy záznamů cca 9500 sv. záznamů 
 
4. STÁLÉ EXPOZICE 
Počet stálých expozic MČR Turnov k 31. 12. 2014: 10 expozic 
Počet m2 vlastní výstavní plochy 2.103 m2 z toho:  
MČR Turnov: 1. 653 m2  
Dlaskův statek Dolánky : 450 m2 
Pro stálé expozice využíván dům čp. 71 – hlavní budova muzea – přízemí, I. a II. patro budovy  
a galerie. Dlaskův statek v Dolánkách – obytný dům a hospodářské budovy. 

 Klenotnice  
 Mineralogie a drahé kameny světa    
 Archeologie Pojizeří 
 Drahé kameny a turnovští kamenáři 
 Národopis středního Pojizeří 
 Z kulturní historie kraje 
 Galerie – "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou" 
 Z jednoho kmene (Dlaskův statek v Dolánkách) 
 Kamenářský dům – expozice Turnov – Idar Oberstein – města kamenářské tradice 
 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 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.  
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Jako priorita v řešení tohoto záměru se pro období 2014–2018 stalo zřízení expozice HOROLEZECTVÍ 
V ČESKÉM RÁJI. V souladu s Koncepcí činnosti MČR Turnov byla v roce 2014 zpracována studie výtvarného 
řešení pro zřízení nové stálé expozice „Horolezectví v Českém ráji“. V návaznosti na provedené práce byla 
zadána poptávka na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování prováděcí dokumentace autorského 
návrhu řešení expozice s podrobnou specifikací výstavních úseků včetně specifikace jednotlivých detailů a 
grafického řešení, která bude podkladem pro získání dotačního titulu na vlastní realizaci. Na základě 
vyhodnocení nabídek byla uzavřena smlouva o dílo s MgA. Radimem Babákem MgA. Ondřejem Tobolou na 
Zpracování prováděcí dokumentace návrhu interiéru stálé expozice „ HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI 
s termínem dodání 15. 3. 2015. Souběžně byla zpracována studie na rekonstrukci objektu čp. 71 pro zřízení 
nové stálé expozice „Horolezectví v Českém ráji“. V návaznosti na provedené práce byla zadána poptávka na 
zakázku malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace, která bude podkladem pro získání dotačního 
titulu na vlastní realizaci.  Na základě vyhodnocení nabídek byla uzavřena Smlouva o dílo s firmou Profes 
projekt, s.r.o. na Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu čp. 71 pro investiční akci 
EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V ČESKÉM RÁJI s termínem dodání 15. 5. 2015 (stavební povolení). MČR Turnov 
studie na řešení stavebních úprav včetně SHP a zaměření a výtvarného řešení interiéru hradilo z vlastních 
příjmů organizace, na zajištění projektové dokumentace stavebních úprav a výtvarného řešení interiéru získalo 
od zřizovatele účelovou dotaci ve výši 840 tis. Kč. Na přípravě expozice horolezectví se podílejí odborní 
pracovníci muzea, především z oddělení historických sbírek. Využívají navázané spolupráce s místními 
pamětníky a aktivními horolezci i kontaktů mezinárodních (Sasko).  
V roce 2014 byl zpracován scénář expozice a proběhlo několik koordinovaných schůzek nad výtvarným a 
architektonickým řešením. Za účasti vedení Libereckého kraje a Města Turnov v průběhu roku 2014 proběhlo 
několik jednání mezi MČR Turnov a městem Hohenstein. Na jednání se obě strany zavázali, že budou v této 
záležitosti spolupracovat a společně usilovat o získání peněz z evropských fondů.  
Všechny stávající expozice MČR Turnov byly zpřístupněny během celého roku 2014. Větší úpravy byly 
realizovány ve stálé expozici mineralogie – doplnění informačních panelů, zrušení akvárií, doplnění výstavních 
vitrín ad, v expozici Drahé kameny a turnovští kamenáři, kde bylo vyměněno osvětlení v zájmu úspory energií, 
reinstalována byla část expozice Národopis středního Pojizeří (oddíl lidové kroje), nově byla instalována stálá 
expozice Dlaskova statku v Dolánkách.     
 
 
 
 
5. KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY, KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE, SPOLEČENSKÉ AKCE, 
DOPROVODNÝ PROGRAM 
  
Počet výstav celkem:                                                               39 výstav 
                        z toho:                                                             11 jiný pořadatel                                                                                                    
                                                                                                  2 v jiných organizacích                                                                                                                      
                                                                                                11 v zahraničí 
                                                                                                  2 krátkodobé expozice   
 
 
Výstavy 
Galerie muzea 
  
2. 1. 2014 – 15. 2. 2014 Ze dřeva a kamene – vývoj lidové architektury v Pojizeří.  
Fotografie, kresby, stavebně historické průzkumy a modely zachycující vývoj lidového stavitelství v oblasti 
horního a středního Pojizeří. Výstava byla výsledkem výzkumů MČR  Turnov, které proběhly v letech 2005–
2010. Doplnili ji historické a současné modely vybraných staveb. 
Příprava a realizace: PhDr. Jakouběová 



 12 

20. únor – 1. červen Dekorační kameny  
Výstava „Dekorační kameny“ přinesla informace o zpracování, vlastnostech i nemocech kamenů pro veřejnost i 
odborníky. Součástí expozice byly nejen zábavné výukové programy pro školy, ale i seminář a konference.  
Příprava a realizace: RNDr. T. Řídkošil 
 
12. 6. – 18. 1. 2015 V srdci hedvábné stezky   
Výstava převzatá z Náprstkova muzea v Praze. Na její přípravě se podílel tým pod vedením PhDr. D. 
Pospíšilové, CSc. a PhDr. Terezy Hejzlarové. Výstava byla již k vidění v Západočeském muzeu v Plzni a ve 
Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, v Turnově byla rozšířena o nové instalace. Byly zde mimo jiné 
představeny předměty denní potřeby i luxusní artefakty národů Střední Asie. K zajímavým objektům patřila 
originální kočovnická jurta, která byla instalována přímo v prostorách galerie. Výstava byla doplněna o část 
věnovanou archeologovi a našemu rodákovi PhDr. Lumíru Jislovi (Mgr. Lucie Šmahelová), který se věnoval 
archeologickým výzkumům obchodních stanic na Hedvábné stezce v Mongolsku a dále o prezentaci současného 
archeologického výzkumu významné lokality Mes Aynak na „Stezce“ v Afghánistánu (Mgr. Jiří Unger). 
Příprava a realizace: PhDr. Prostředník, PHD. 
 
Výstavní sál – 3. patro 
30. 1. – 27. 2. Dětský výtvarný salón, další ročník společného česko–polského projektu                                      
Mezinárodní přehlídka nejlepších výtvarných prací dětí a mládeže z Turnova a Jaworu za rok 2013  
s mnohaletou tradicí představila nejen zajímavé výtvarné práce, ale také inspiraci pedagogům výtvarných 
oborů. Příprava a realizace: Lada Capoušková, PhDr. M.Cogan   
 
6. 3. – 27. 4.   Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století  
Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století byla komiksová výstava vycházející se stejnojmenné knihy, která byla 
v roce 2012 vyhlášena nejlepším českým komiksem v rámci mezinárodního festivalu KomiksFEST. Výstava 
představila období nesvobody českých dějin 20. století dětem i dospělým. Výstavu doplnily komentované 
prohlídky pro školy. 
Příprava a realizace:  Mgr. D. Marek 
 
3. 5. – 8. 6.  Josef Rakoncaj – Himálajská Odysea  
Cesta za fotografií do výšek kolem osmi tisíc metrů. Nevšední pohled na hory očima předního 
československého himálajského horolezce a turnovského patriota Josefa Rakoncaje. 
Příprava a realizace: (A. Kulíšková, D. Marek) 
 
17. 6. – 27. 7. Staří přátelé / Old Friends  30 let šperkařských sympozií v Turnově 
Před třiceti lety proběhlo v Turnově první šperkařské sympozium, které časem přerostlo v mezinárodní akci. 
Současně vznikla při turnovském muzeu unikátní kolekce moderního šperku, která dnes nejen připomíná 
významné osobnosti z celého světa, které se sympozií zúčastnily, ale je i přehledem vývoje evropského šperku  
v uplynulém čtvrtstoletí. K jubilejnímu sympoziu byli přizváni především „staré přátele“ umělce z Evropy a USA, 
s nimiž jsme zůstali v trvalém spojení a kteří zpestřili retrospektivu sympoziálních prací ukázkami současné 
tvorby. Součástí projektu bylo vydání katalogu „Staří přátelé“. 
Příprava a realizace:  PhDr. M. Cogan  
 
2. 10. – 19. 11. Karel Vik a Turnovské dílo  
Karel Vik (1883–1964), jeden z významných zjevů novodobé české grafiky, byl také aktivní postavou 
regionální výtvarné scény. Byl spoluzakladatelem sdružení Turnovské dílo, hlavního činitele regionálního 
výtvarného dění mezi válkami. Vikova grafická a malířská retrospektiva tak byla zasazena do širšího kontextu. 
Série drobných, mimořádně živých skic nebo rozměrnější a málo známé oleje ze soukromých sbírek, doložily, že 
se k malbě rád vracel i v pozdních letech svého tvůrčího života.   
Příprava a realizace:  PhDr. M. Cogan a hist. odd. 
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27. 11. – 31. 1. Ušité z konopí, lnu a hedvábí – Výstava  představila návštěvníkům textilní součástky ze sbírky 
etnografie a uměleckého řemesla. V první části výstavy se návštěvníci seznámili s historickým vývojem 
lidového kroje na Turnovsku a s jeho úlohou ve společenském životě. Součástí kolekce byly krojové součástky 
pracovního, svátečního i obřadního ženského, mužského a dětského kroje, včetně doplňků – čepců, šátků, plen 
a lidových šperků. Nedílnou součástí vystavené kolekce byla i rekonstrukce lidového turnovského kroje, 
spojená s aktivitami turnovských občanů po roce 1918.  V druhém oddíle výstavy byl prezentován oděv 
měšťanský z druhé poloviny 19. a z první poloviny 20. století. Ze sbírky uměleckého řemesla byly vybrány 
sbírkové předměty, které muzeum získalo v době založení muzea na konci 19. století a z darů, které muzeum 
získalo v posledních letech – kompletní turnovské kroje, měšťanské šaty, kolekce spodního prádla, pánských 
šatů z turnovské krejčovského salonu Šrajer, kojenecké a dětské oblečení a doplňky. Výstava byla 
poděkováním všem dárcům, kteří v posledních letech tyto předmětu muzeu věnovali. 
Příprava a realizace:  PhDr. Jakouběová 
 
Klenotnice 
 
březen  
Jiří Urban 
Výstava k 60. narozeninám významného českého zlatníka připomněla celou šíři jeho tvorby. Vedle retrospektivy 
Urbanových šperků, zde byl zastoupen jak šperkový design pro sériovou výrobu a originální šperkařské kreace 
nebo objekty (replika kříže pro papeže Jana Pavla II) tu budou i kopie středověkých klenotů. V posledních letech 
jich Jiří Urban realizoval řadu a z nich byly vystaveny dvě nejdůležitější, kopie koruny císařů Sv. Říše římské a 
kopie sedlecké monstrance. Příprava a realizace: PhDr. Cogan  
 
 
Kamenářský dům 
 
23. 8. – 5. 10.   
Inventura Pavla Charouska II (1998 – 2014) 
V roce 1998 se uskutečnilo zatím poslední větší výstavní ohlédnutí za prací turnovského fotografa a novináře 
Pavla Charouska (*1964). Tehdy šlo o seriál výstav v Turnově, Jičíně, v Sobotce na Humprechtu a na 
Věžickém rybníku zejména v souvislosti s představením dokumentárního projektu Češi Českého ráje. Na 
výstavách ale byly k vidění dokumentární snímky lidí a akcí od roku 1989. V pořadí s druhou „inventurou“ se 
autor představil s kolekcí černobílých dokumentárních fotografií.  Protože Pavel Charousek mj. působí od roku 
2000 jako tvůrce turnovské městské fotokroniky, konalo se v souvislosti s jeho výstavou několik 
doprovodných akcí ve spolupráci s Muzeem Českého ráje, Státním okresním archivem v Semilech a městem 
Turnov: Setkání kronikářů regionu spolu s odborným seminářem, Fotografický dokument – „Jeden den 
v Turnově 2014“, na kterém se podílely vybrané děti a studenti z turnovských základních a středních škol.  
   
19. 9. – 23. 9.  
Kroniky 
Doprovodná výstava historických kronik z regionu – mj. i na omezenou dobu ceněné Dlaskovy kroniky, 
Představení kronik a kronikářské práce žákům základních škol. Realizace: Mgr. Kulíšková 
 
 
listopad – prosinec  
Poslyšte noviny z betlémské krajiny – výstava betlémů Vladimíra Kubíka    
Mezi nejznámější, a snad i nejčastěji vystavovaná díla Vladimíra Kubíka patří betlémy, se kterými měli možnost 
se návštěvníci muzea seznámit na výstavě v patře Kamenářského domu  
Realizace: Mgr. Jana Střílková, Iveta Mečířová 
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Dlaskův statek 
1. – 31. 12. 
Vánoce na statku 
Výstava o tradičních obyčejích a obřadech spojených s obdobím Adventu a vánočních svátků 
Autor: PhDr. Vladimíra Jakouběová 
 
Koridor 
Výstavy v koridoru muzea realizoval Fotoklub Safír. Všechny výstavy prezentovaly práce amatérských 
fotografů.  
 
2. 1. – 27.2. 
Zaostřeno na Jizerky 
 
28. 2. – 27.3.  
Tomáš Klika  Děti, lidé svět 
 
28. 3. – 18. 4.  
Fomaklub Liberec 
 
19. 4.–16. 5.   
Pavel Taclík Krkonoše 
 
17. 5. – 27.6.  
Josef Fousek  Lidičky 
 
28. 6. – 25.7.   
Vladimír Vlk  75 let otevřenýma očima i srdcem 
 
26. 7. – 22.8.  
M. Chmelová  Ráj blíženců  Turnov 
 
23. 8.  – 26.9.  
Jiří Durdík  Praha autorská výstava 
 
27. 9. – 24.10.   
Tadeusz Bilozor – Polsko 
 
25. 10. – 28.11   
Nipos –  fotokluby Národní přehlídka 34. Ročník AMFO 
 
29. 11. – 9. 1. 2015 
Fotoklub Safír Turnov – Český ráj 
 
Výstavy v jiných zařízeních 
 
Pravěká těžba v Jizerských horách 
Stálá výstava v Kittelově muzeu v Krásné 
Autor: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. 
 
duben 
Jan Prousek, galerie My v jablonecké faře 
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5. 5. – 30.6 
Krystaly kolem nás – Galerie Vodní zdroje Chrudim  
 
3. 7. – 30.7.  
Závěrečná výstava ze série projektu Comenius  
Turnov Galerie Granát 
 
  
Výstavy v zahraničí  
květen – červen 
Fruits of Paradise – výběr šperků z turnovských sympozií, Museo Nacional de Cerámica y Arte, Valencia (V.– VI.) 
Muzeum keramiky a umění ve Valencii, Španělsko 
Příprava a realizace: PhDr. M. Cogan 
 
Výstavy ve spolupráci 
Výstavy v zahraničí ve spolupráci se SUPŠ Turnov a Geopark Český ráj o.p.s. 
 
7. – 11. 3.   
Meeting Pot 2014  
Výsledky 30. Ročníků mezinárodních šperkařských symposií  
 
22. 1. – 4. 2  
Gold Museum Saint–Amand, Francie:  Výstava objektů z kamene a kovu reprezentuje Českou republiku ve 
významném centru zlatnictví  
  
20. 2. – 5. 3  
Namur, Belgie: exponáty z projektu „To není šperk“ Comenius vychází z díla belgického surrealistického malíře 
R. Margitta, a jeho prohlášení „To není dýmka“.  Projekt je jedním z výstupů spolupráce Muzea Českého ráje a 
SUPŠ v Turnově. 
 
3. – 25. 3   
EAAA  Lisabon, Portugalsko: výstava objektů z kamene a kovu vznikla v rámci evropského programu Comenius, 
pro který vytváří Muzeum Českého ráje již třetím rokem zázemí.  
 
14. – 30.4. 
 Museum Nacional Soares dos Reis Porto, Portugalsko: objekty vyrobené z kamenů a kovů jako variace na 
surrealismus, jako životní styl, který usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí a snaží se o zachycení 
snů, představ, pocitů a myšlenek. 
 
2. – 12. 5.  Bord de l’Eau exhibition hall Thessaloniky, Řecko: objektům z kovu a kamene vévodí plastika, která 
je alegorií na několik obrazů čelného představitele surrealismu R. Magritta.   
 
12. – 20. 5.  
Volos Brick works Museum Tsalapatas, Řecko: představuje projektu Comenius, na kterém spolupracovalo 
jedenáct uměleckých škol z devíti evropských zemí. Studenti pracovali se znaky, symboly a pomocí 
alternativních a netradičních materiálů vytvořili šperky 
 
26. 5. – 6. 6. 
Copenhague – KTS, Dánsko: inspirací pro vystavované objekty z kamene a kovu se stalo dílo R. Magritta. Jeho 
na první pohled velmi jednoduché obrazy, nutí diváka oprostit se od konvenčního myšlení a vnímání světa. 
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6. – 27. 6  
June HRD Hoge Raad voor Diamant, Anvers, Belgie: vystavované objekty z kovu a kamene nejsou pouhým 
zobrazením určité věci, ale zobrazením metamorfózy od myšlenky do tvůrčího aktu. 
 
7. 7. – 31.10. 
Idanha–a–Nova, Portugalsko Krystaly kolem nás – akce v rámci International Year of Crystallography, 
podporovaná UNESCO   
  
Materiály z oddělení poskytnuty na výstavy:  
Betlémy ze sbírky MČR Turnov – Dům J. aj. Scheybala Jablonec nad Nisou  
Muzeum hry Jičín 
Josef Führich, Městská galerie My Jablonec nad Nisou  
Max Švabinský, Městská galerie My Jablonec nad Nisou 
140. výročí budovy Městského divadla. Městské divadlo Turnov, říjen 2014 
 
 
 
Kulturně výchovné akce   
Počet kulturně výchovných akcí:                                               246  akcí 
       
24. 4.  
Slavnostní křest nové knihy o historii lezení „Hrdě, tvrdě, mazaně! aneb Horolezci v Českém ráji.   
 
7. 5. 2014 
Přednáška 2. Světová válka Marek Fapšo 
 
16. 5.   
Mezinárodní den Muzeí – Den otevřených dveří 
U příležitosti Mezinárodního dne muzeí bude v pátek 16. května v 16.30 hod. otevřen nový výstavní prostor 
„Galerie mladých“, ve kterém budou své práce prezentovat mladí umělci z uměleckých a technických vysokých 
škol. Právě v rámci Mezinárodního dne muzeí budou moci návštěvníci zcela zdarma navštívit i novou galerii, 
zřízenou v návštěvnickém centru MČR Turnov. 
 
31. 5. – 1. 6.   
XXI. ročník Staročeských řemeslnických trhů Turnov 2014  
Jubilejní ročník přinesl zcela výjimečnou přehlídku toho nejlepšího a specifického, co jednotlivé regiony naší 
země v oblasti tradiční rukodělné výroby nabízejí. Nedílnou součástí atraktivní podívané na práci mistrů 
uměleckého řemesla byl kulturní program, který proběhl v areálu městského parku, tak na pódiu v atriu muzea. 
Příprava a realizace: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová DiS., oddělení provozu 
 
12. 6.   
Muzejní noc 
V srdci hedvábné stezky – doprovodný program k probíhající výstavě 
Příprava a realizace: kolektiv MČR 
  
1. 7. – 20. 7.      
X. ročník Kamenářské dny Turnov 2014 
Akce pořádaná ve spolupráci s městem Turnov, Info Český ráj, Geopark Český ráj a KCT Turnov.  
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červenec – srpen 
Loutkáři na Dlaskově statku – Loutkářský soubor Na Židli ve spolupráci s Muzeem Českého ráje a KC Turnov 
uspořádali tradiční letní prázdninovou akci pro děti – nedělní představení loutkových divadel po celou letní sezónu. 
 
19. 7. – 20. 7. 
Dny Lidové architektury na Dlaskově – doprovodný program k projektu: Putování za lidovou architekturou 
tvořily komentované prohlídky nové stálé expozice „Z jednoho kmene“, ukázky tesařského řemesla, rukodělné 
dílny – práce na šlapacím dřevěném soustruhu, práce s pořízem ad. 
 
11. 9. – 18. 9. 
EHD – den otevřených dveří 
 
18.9. 
Doprovodný program k výstavě II. Inventura Pavla Charouska  
Volné setkání lidí z fotografií, přátel a veřejnosti. 
 
25.9.     
Postavení Afghánistánu na Hedvábné stezce – Mgr. Jiří Unger (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.) 
 
7. 10. 2014 
Setkání kronikářů semilského okresu. Kamenářský dům,  
 
20.11.  
Komentovaná prohlídka výstavy „V srdci Hedvábné stezky“ se zaměřením na Uzbekistán, jeho historii a 
obyvatelstvo – vedená PhDr. Terezou Hejzlarovou, Ph.D. (Ústav etnologie, Filosofická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze) 
 
28.11.  
Náš lékař dr. Jiří Šolc  
Setkání přátel a pamětníků dr. Jiřího Šolce se uskutečnilo v galerii muzea.   Setkání bylo pořádáno u 
příležitosti zařazení sbírky dr. Šolce do stálé expozice drahých kamenů v Muzeu Českého ráje v Turnově. 
 
11.12.  
Mongolskem po stopách Lumíra Jisla – přednáška 
  
12. – 14.12. 
Vánoční trhy Turnov – akce pořádaná ve spolupráci s městem Turnov a KCT Turnov  
 
12.12. 
Český ráj to na pohled a na procházky. 
Uvedení nové publikace RNDr. Václava Cieglera. 
 
1. 12. – 18.12. 
Vánoční strom splněných přání  
Strom splněných přání byl opět umístěn v prostorách Kamenářského domu u Muzea Českého ráje v Turnově. 
Dárci tak udělali radost dětem z dětských domovů v libereckém kraji a ze čtyř dětských domovů z Valašska, 
které nezískaly ve své oblasti garanta. Letos se tato akce v Turnově konala již podesáté, iniciátorkou projektu 
je stejně jako v minulých letech paní Vladimíra Paráková. Pro děti z dětských domovů bylo celkem dárci 
věnováno 497 vánočních darů. 
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Akce na Dlaskově statku 
15. února 
Skákej, medvěde, čert pro tebe jede  
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,  
 
19. dubna           
Koleda, koleda, proutek z vrby…. Velikonoce na Dlaskově statku 
Již tradiční součástí tohoto pořadu bylo vystoupení několika folklórních souborů, program pro děti, dílna 
velikonočních dekorací a otevření nové celosezónní tematické expozice, tentokrát o tradičním zpracování dřeva 
nazvané „Z jednoho kmene“.  Akce se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti.   
Příprava: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová DiS., oddělení provozu,  
 
28. června 2014 
Od Letnic do svatého Jána   
Akce byla součástí cyklu, který veřejnosti představuje výroční obyčeje hospodářského roku – svatodušními 
svátky a letniční zvyky a obyčeje, které připomněly obchůzky královniček, oslavu slunovratu, pálení 
svatojánských ohňů, slavnosti Božího Těla ad. Součástí programu byl řemeslný trh.  
Příprava: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová DiS., Štefánek, Hanušová a oddělení provozu.  
 
27. září                
Posvícení na Dlaskově statku     
Tradiční pořad, připomínající ukončení žní doplní představení nositelů titulu Mistr rukodělné výroby, tvůrčí 
dílny a řemeslnický trh.  
Příprava: PhDr. V. Jakouběová, M. Beranová DiS., oddělení provozu  
 
Edukativní program Kamenářský dům a Dlaskův statek 
Počet akcí:                                                                                      153 
Celkový počet účastníků:                                                               4204 
Programy v objektu Kamenářského domu jsou určeny zejména pro žáky a studenty škol, část těchto programů 
je určena po veřejnost. Dílny probíhaly v týdnu, vybrané programy o víkendech. Některé programy byly 
propojeny s probíhajícími výstavami a akcemi na Dlaskově statku v Dolánkách. 
Příprava a realizace programů: Mgr. Jana Válková Střílková a externí lektoři 
Program podpořen grantem MKČR a MěÚ Turnov. 
 
15. 1. 2014 – Granátové srdce 
Dílna z katalogu – výroba šperku z drátu a Českými Granáty. 
Cílová skupina: školy 
Celkový počet účastníků: 18 
 
1. 2. – 2. 2. 2014 Host do domu, bůh do domu – podmalby na skle 
Cílová skupina: široká veřejnost 
Celkový počet účastníků: 54 
 
 
10. 2. – 28. 2. 2014 Dílny Masopust – výroba masek  
Výroba kašírovaných textilních masek tradičním postupem. Dílna byla doplněna o promítání výroby masek 
v PVO s.r.o Zákupy. 
Cílová skupina: školy 
Celkový počet účastníků: 496  
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6. 2. – 30. 5. 2014 – Výtvarný salon III.  
Muzejní kroužek na téma: Co se naučíte od Sasíků. Největší olejomalba našeho muzea a její historie, technika, 
kompozice….  
Cílová skupina: děti, senioři, dospělí  
Celkový počet účastníků: 26 
 
28. 3. 2014 – Granátové srdce 
Dílna z katalogu – výroba šperku z drátu a Českými Granáty  
Cílová skupina: školy 
Celkový počet účastníků: 22 + 24 
 
31. 3. – 16. 4. 2014 Velikonoční dílna – Jarní holubička 
Výroba holubičky na zavěšení ze dřeva a papíru, malovaná akrylovými barvami. 
Cílová skupina: školy 
Celkový počet účastníků: 657 
 
19. 4. 2014  – Jarní dílna / doprovodný program k výstavě Z jednoho kmene na Dlaskově statku / 
Výroba dřevěné káči a zápichu ozdobené  dekorativním motivem z kovu. 
Cílová skupina: široká veřejnost 
Celkový počet účastníků: 260 
 
24. 4. 2014 – Granátové srdce 
Dílna z katalogu – výroba šperku z drátu a Českými Granáty. 
Cílová skupina: školy 
Celkový počet účastníků: 40 
 
21. 5. 2014 – Granátové srdce 
Dílna z katalogu – výroba šperku z drátu a Českými Granáty. 
Cílová skupina: školy 
Celkový počet účastníků: 47 
 
25. 6. 2014 – Granátové srdce 
Dílna z katalogu – výroba šperku z drátu a Českými Granáty  
Cílová skupina: školy 
Celkový počet účastníků: 44 
 
5. 7. 2014 – Kamenářská dílna   
Doprovodný program v rámci akce Kámen a šperk. Řezání, broušení a leštění kamenů s Tomášem Štefánkem  
Cílová skupina: široká veřejnost 
Celkový počet účastníků: 98 
 
12. 7. 2014 – Smaltovaný šperk  
Výroba šperku netradiční technikou Martou Švajdovou (Kamenářské řemeslné soboty)  
Cílová skupina: široká veřejnost  
Celkový počet účastníků: 37 
 
15. 7. 2014 – Granátové srdce 
Dílna z katalogu – výroba šperku z drátu a Českými Granáty. 
Cílová skupina: školy 
Celkový počet účastníků: 49 
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19. 7. 2014 – Granátové srdce 
Granátové srdce, výroba granátového šperku (Kamenářské řemeslné soboty)  
Cílová skupina: široká veřejnost  
Celkový počet účastníků: 21 
 
26. 7. 2014 – Skleněná bižuterie z vinutých perlí 
Šperkařská dílna pod vedením Aleny Kortanové (Kamenářské řemeslné soboty) 
Cílová skupina: široká veřejnost  
Celkový počet účastníků: 63 
 
2. 8. 2014 – Skleněná květina  
Sklářská dílna pod vedením Kamily Parsi (Kamenářské řemeslné soboty). Výroba skleněné květiny  
Cílová skupina: široká veřejnost  
Celkový počet účastníků: 21 
 
9. 8. 2014 – Grafický tisk pohlednice s minerály 
Rytí pohlednice do linolea a tisk na grafickém lisu (Kamenářské řemeslné soboty)  
Cílová skupina: široká veřejnost  
Celkový počet účastníků: 21 
 
16. 8. 2014 – Měděný šperk  
Výroba měděného šperku pod vedením Šárky Eršilové (Kamenářské řemeslné soboty)  
Cílová skupina: široká veřejnost  
Celkový počet účastníků: 61 
 
23. 8. 2014 – Drátenická dílna – zápich a kamínek  
Dekorativní drátenické techniky pod vedením Lady Borecké (Kamenářské řemeslné soboty  
Cílová skupina: široká veřejnost  
Celkový počet účastníků: 21 
 
30. 8. 2014 – Skleněná bižuterie z vinutých perlí 
Šperkařská dílna pod vedením Aleny Kortanové (Kamenářské řemeslné soboty) 
Cílová skupina: široká veřejnost  
Celkový počet účastníků:11 
 
6. 2. – 30. 5. 2014 – Výtvarný salon IV. 
Muzejní kroužek na téma výstavy Karel Vik a grafické techniky   
Cílová skupina: děti, senioři, dospělí  
Celkový počet účastníků: 26 
 
19. 9. 2014 – Granátové srdce 
Dílna z katalogu – výroba šperku z drátu a Českými Granáty 
Cílová skupina: školy 
Celkový počet účastníků: 18 
 
27. 9. 2014 – Dřevěné domečky / doprovodný program k posvícení na Dlaskově statku / 
Výroba dřevěného zápichu ve tvaru domečku zdobeného vypalováním. 
Cílová skupina: široká veřejnost 
Celkový počet účastníků: 72 
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18. 10. 2014 – Vlněná dílna  
Doprovodný program k výstavě v Srdci Hedvábné stezky. Postupy plstění v Mongolsku – výroba vlněné 
taštičky.  
Cílová skupina: veřejnost 
Celkový počet účastníků: 20 
 
31. 10. 2014 – Granátové srdce 
Dílna z katalogu – výroba šperku z drátu a Českými Granáty  
Cílová skupina: školy 
Celkový počet účastníků: 18+20 
 
15. 10. – 31. 10. 2014 – animace „Do srdce střední Asie“ 
Doprovodný program k výstavě v Srdci Hedvábné stezky 
Cílová skupina: školy 
Celkový počet účastníků: 550 
 
24. 11. – 25. 11. 2014 – Máčená svíčka z parafínu 
Předvánoční dílna z katalogu. 
Cílová skupina: školy 
Celkový počet účastníků: 104 
 
27. 11. – 19. 12. 2014 – Skleněné vánoční ozdoby  
Výroba tradičních vánočních ozdob z korálků a skleněných trubiček. 
Cílová skupina: školy 
Celkový počet účastníků: 751 
 
1. 12. – 19. 12. 2014 – Strom splněných přání 
Spolupráce na projektu Vánoc pro děti z dětských domovů.   
Cílová skupina: široká veřejnost 
Celkový počet účastníků: 450 
 
12. 12. – 14. 12. 2014 – Zdobení perníčků 
Doprovodný program k adventním trhům. 
Cílová skupina: široká veřejnost 
Celkový počet účastníků: 89 
 

Přednášková činnost a učební hodiny – výběr   
Přednášky pořádané v sídle muzea: 
Dějiny Evropské unie. Přednáška pro školy. Michal Ulvr, PhD., 14. 1. 2014 
Dekorační kameny – přednáška RNDr. T. Řídkošila – 8. 3. 2014 
Tradice turnovské tiskárny a turnovští grafici. J. Petrušková. Přednáška pro SGŠ Praha, 13. 3. 2014 
Bez výčitek – Genocida Čechů po atentátu na Heydricha. Přednáška PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph. D – 3. 4. 2014 
Svoboda, mír a demokracie – k čemu nám to je? Mgr. A. Kulíšková. Série přednášek pro školy, duben 2014 – 6 
přednášek 
Postavení Afghánistánu na Hedvábné stezce – beseda s Mgr. Jiřím Ungrem, Archeologický ústav AV ČR, 
Praha, v. v. i. (25. 9. 2014)    
Čeští archeologové ve střední Asii – přednáška PhDr. Ladislava Stanča (18. 11. 2014)  
Mongolskem po stopách Lumíra Jisla – přednáška (11. 12. 2014) 
Mimořádné výbrusy drahých kamenů – Petr Šťastný. Kamenářský dům 5. 7. 2014 (2x) 
Lidová architektura Českého ráje – přednáška PhDr. V. Jakouběové  
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Přednášky pracovníků pořádané jinými organizacemi mimo muzeum: 

Cogan M., Výsledky 30. ročníků mezinárodních šperkařských symposií – Meeting Pot 2014 
Cogan M., Šperk od pravěku po současnost, přednáška a prohlídka Klenotnice pro OU bižuterní v Jablonci n N. 
v kamenářském domě 
Cogan M., Prezentace projektu Klenotnice jako příkladu úspěšného projektu přeshraniční spolupráce pro 
Katedry kulturní geografie Univerzity Bayreuth (KÚ Liberec). 
Cogan M., Sochy, kříže, kapličky, přednáška o drobných kamenických památkách a jejich tvůrcích, Krkonošské 
muzeum Vrchlabí v rámci mezinárodního projektu Via fabrilis  
Jakouběová V., Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku – Vědecká knihovna Liberec 
Jakouběová V., Výroční obyčeje Adventu a Vánoc – Penzion Žižkova ulice  
Kulíšková, A., Václav Holan Rovenský. (Turnovské domovy důchodců – 10., 19. a 20. 11. 2014), (3x) 
Kulíšková, A., Václav Holan Rovenský (Rovensko pod Troskami, 13. 9. 2014) 
Kulíšková, A., Václav Holan Rovenský (Dům Na Sboře, 11. 11. 2014) 
Prostředník J., Archeologické výzkumy v Českém ráji a o geoparku Český ráj – 4 přednášky 
Prostředník J., (FF UK, ÚHV Hradec Králové, I. a II. stupeň ZŠ – Turnov a okolí) 
Prostředník, J. Komentované prohlídky k výstavě V srdci hedvábné stezky 
Řídkošil T., Drahé kameny ze skupiny oxidů   
Řídkošil T., Jaspisy a acháty jako dekorační kameny 
Řídkošil T., Žula a příbuzné magmatity jako dekorační kameny  
Řídkošil T., Nesosilikáty jako drahé kameny 
Řídkošil T., Mramory jako dekorační kameny 
Řídkošil T., Usazené horniny jako dekorační kameny 
Řídkošil T., Zpracování dekoračních kamenů za císaře Karla IV. 
Řídkošil T., Geologie Českého ráje a Podkrkonoší 
Řídkošil T., Nefrit a jadeit v historii lidstva 
Řídkošil T., Tajemné acháty 
Řídkošil T., Skarny jako dekorační kameny 
Řídkošil T., Tessaloniky–Turnov – Centre of Gemstones processing 
Řídkošil T., Volos: Bohemian Garnet Today 
Řídkošil T., Pískovcový fenomén Českého ráje 
Řídkošil T., Kameny citem – přednáška pro nevidomé 
Řídkošil T., Naleziště drahých kamenů v Českém ráji 
Řídkošil T., Lužická porucha 
Řídkošil T., Labyrint Besedických skal 
Řídkošil T., Zpracování drahých kamenů na Turnovsku 
Řídkošil T., Syntetické drahé kameny a jejich použití v technice 
Řídkošil T., Člověk a zpracování dekoračních kamenů  
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Návštěvnost muzea                                                      
 
Počet návštěvníků celkem:                                                                      53 744  osob 
počet zahrnuje: návštěvníky stálých expozic a výstav:                             35 149  osob 
                   z toho: počet návštěvníků Dlaskova statku:                         14  929  osob 
Návštěvníky edukačních programů pro školy a veřejnost:                          4  550  osob                    
Badatelé osob:                                                                                                70 návštěv 
 
  
Návštěvnost Muzea Českého ráje a objektů pod něj spadajících (Dlaskův statek, Kamenářský dům) v roce 2014 
se navýšila oproti předcházejícím letům téměř o 10 tisíc návštěvníků. Podíl na navýšení nesou výstavní 
projekty muzea, zejména výstava Ze dřeva a kamene a výstava Jiřího Urbana, které zaznamenaly výjimečnou 
návštěvnost v období mimo hlavní sezónu.  Významně se na navýšení návštěvnosti podílejí edukativní 
programy pro školy a kroužky, zaměřené na tradiční řemesla.   Návštěvnost posílily i akce pořádané muzeem  
a akce pořádané muzeem ve spolupráci s e Spolkem přátel MČR Turnov.   
 
Badatelé 
Počet badatelů v badatelně 45, počet návštěv 70. Telefonicky či emailem bylo vyřešeno cca 100 dotazů. 
Studovaná témata: především regionální historie, osobnosti regionu a problematiky sbírek v našem muzeu. 
Většími tématy byla tato: zlatnictví a šperkařství, secesní šperk a šperkařská škola, rodokmeny turnovských 
osobností, Josef Scheybal a jeho poválečná dokumentační činnost, rukopisné přepisy Koldínových práv 
městských, turnovští podnikatelé do roku 1948, turnovský zahradník Vojtěch Mašek, turnovský městský znak, 
sbírka kramářských tisků, tiskař kramářských tisků Karel Kastránek, Osoba Josef Vítězslav Šimák 
Nejčastěji využívaným fondem pro studium badatelů zůstávají Pojizerské listy, knihy ze sbírky regionální 
literatury a regionální archivní fondy. 

 

  
 
6. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST  
 
Celkový počet výzkumů:                                     340  záchranných a předstihových archeologických výzkumů 
                                                               225 vyjádření k stavebním a jiným činnostem       
Projekty probíhající: 
- MČR v Turnově je od roku 1996 spoluřešitelem projektu „Státní archeologický seznam ČR“, vedeným NPÚ 

v Praze. Dokonce měsíce února 2014 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. 

 
Realizované výzkumné úkoly – dokončené   
- zajištěno 340 záchranných a předstihových archeologických výzkumů v souvislosti s výkonem 

archeologické památkové péče v okresu Semily a přilehlém území  
- vypracováno 225 vyjádření k stavebním a jiným činnostem, při kterých by mohlo dojít k narušení 

historických terénů 
- v rámci záchranné činnosti proběhly rozsáhlejší záchranné výzkumy v souvislosti se stavbami v Turnově – 

Skálově ul. na parc.č. 533 a 534 (antropogenní aktivity z vrcholného středověku a raného novověku), v 
Nudvojovicích (hala spol.s.r.o. RESIM – sídelní aktivity z mladšího pravěku), v Horní Branné (stavba cest 
PCh 52 a PC 3735 – výrobní okrsek dehtářů a uhlířů z 13. stol., stopy aktivit ze závěru starší až střední 
doby kamenné), ve Sklenařicích č.p. 26 (parc.č.43/2 – výzkum domu z 16. stol., stopy aktivit ze 14. stol.), 
v Bozkově (parc.č.1127/1 – vápenická pec z 16. stol.), Přepeřích u Turnova (parc.č. 93/88 – zásobní 
objekt z mladší doby bronzové). 
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Projekty  
- Záchranný archeologický výzkum na parc. č. 43/2 ve Sklenařicích“ 
       Záchranný archeologický výzkum na parc.č. 93/88 v Přepeřích u Turnova 
       oba projekty byly podpořené Fondem kulturního dědictví Libereckého kraje 
- vypracováno 5 komplexních nálezových zpráv ze ZAV z roku 2014  
- autorská a editorská činnost při přípravě třetího svazku katalogu Pojizerské archeologické studie 
Výzkumné úkoly – rozpracované 
- plošná archeologická památková péče (výzkumy formou dohledu, předstihové a záchranné výzkumy na 

sledovaném území)  
- spolupráce s environmentalistou RNDr. J. Novákem Ph.D. ( LAPE při JČU v Českých Budějovicích) na 

přípravě biomateriálu z výzkumu pravěkých a středověkých nálezových situací k environmentálním 
analýzám 

- „Reidentifikace skalních lokalit v oblasti Českého ráje“ – terénní výzkum a prospekce ve skalní oblasti 
Boreckých skal (Štěpánovice u Rovenska pod Troskami – poloha Hrádek)  

- spolupráce s laboratoří pro radiokarbonové datování Univerzity v Poznani (Turnov – Nudvojovice, Přepeře, 
Jistebsko, Mamutovo abri) 

 
Vědeckovýzkumné úkoly mimo archeologii:                                            24  úkolů 
 
Úkoly pověřeného pracoviště pro dokumentaci Tradiční lidové kultury Libereckého kraje  
(PhDr. V. Jakouběová, Mgr. Laurynová) 
- Zpracování podkladů pro nominaci České loutkářství na Národní seznam nemateriálních kulturních statků, 

potažmo na seznam UNESCO za Lbc kraj (Národní rada projednala dne 11. 6. 2014) Jakouběová a kolektiv 
- Zpracování nominace p. Růtové na seznam Mistr rukodělné výroby Libereckého kraje   
- Zpracování nominace J. Sojkové na seznam Mistr rukodělné výroby Libereckého kraje   
- Proveden výzkum Relikty lidového kroje na Turnovsku a zpracován výstup pro publikaci Ušité z konopí, lnu 

a hedvábí (grant MKČR), provedena sazba publikace a DTP, z grantu MK a MěÚ Turnov zajištěn tisk), 
scénář a instalace výstavy Ušité z vlny, lnu a hedvábí. Garant a autor Jakouběová 

- Zpracován scénář stálé expozice Z jednoho kmene – tradiční zpracování dřeva ve vesnickém prostředí a 
v souladu s ním instalována nová stálá expozice na Dlaskově statku. Je věnována tradičním technologiím 
rukodělného zpracování přírodních matriálů – dřeva a proutí.   Stálá expozice, která bude na Dlaskově 
statku zpřístupněna po celý rok, seznamuje návštěvníky s dílem tesařů, sekerníků, truhlářů i řezbářů, 
košíkářů a dalších výrobců, pro které bylo dřevo lehce dostupným materiálem. K vidění jsou nejen hotové 
výrobky s jejich funkční i estetickou hodnotou, ale i ukázka dovedností a řemeslného umu, díky kterým 
venkovští tvůrci vytvářeli z přírodních materiálů předměty nutné pro uchování života a rozvoj své 
existence. Samostatná část expozice je pak věnována podomácké výrobě v Pojizeří, pro kterou byly 
nástroje a náčiní vyrobené ze dřeva nezbytné – zpracování lnu a tkalcovství a podomáckému broušení 
drahých kamenů. Scénář: Jakouběová 

- Zpracován text a DTP průvodce výstavou Z jednoho kmene – tradiční zpracování dřeva ve vesnickém 
prostředí. Autor Jakouběová 

- Dokumentace tradičních řemesel: bednářství – proběhla návštěva dvou bednářů (Františka Divína 
v Jablonci nad Nisou a Petra Nečáska ve Vysokém nad Jizerou) a vyhotovena byla dokumentace jejich 
práce. L. Laurynová 

- Edukativní dílny s obsahovou náplní lidových obřadů a zvykosloví. Scénář: Jakouběová, organizační 
zajištění J. Válková  Střílková 

- Výzkum lidové plastiky (PhDr. Miroslav Cogan) grant MKČR  – Drobné kamenické památky v Pojizeří, 
dokončení terénní dokumentace zahájení archivního průzkumu (OA Jičín) 
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- ................................................................................................................................... Z
pracování sbírky J. V. Scheybala – Mgr. Kulíšková, PhDr. Jakouběová, Mgr. Jakubičková (grant MKČR) 

- Cílem projektu, nazvaného Zpracování národopisné sbírky J. V. Scheybala – část:   Osobní fond Josefa 
Václava Scheybala. Bylo provedeno 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 a etnografických sbírek.  Po celý rok pokračovaly práce s archivní částí Scheybalovy 
pozůstalosti.  Výstup – evidence fondu (především obsáhlá korespondence a materiály rodinných 
příslušníků), spolupráce s jabloneckým Domem Josefa a Jany Scheybalových  

- Ve spolupráci se Spolkem přátel muzea organizačně zajištěny Staročeské řemeslnické trhy, výběr  
a organizace řemeslníků na akci Kamenářské dny a Vánoční trhy Turnov 2014   

       Organizační zajištění: V. Jakouběová, M. Beranová 

 
Další vědeckovýzkumné úkoly 
Historie umění – PhDr. Miroslav Cogan   
- Text a příprava katalogu Staří přátelé / Old friends, výběr ze sbírky moderního šperku  

Oddělení historických sbírek  
- Soupis pamětních desek – pokračování projektu (RNDr. Šolc, Lobkowicz, památník padlým v Dolánkách, 

památníky 1. a 2. světové války v Daliměřicích, Malém Rohozci, v Mokřinách a v Mašově). J. Petrušková 
- Karel Vik, grafik a malíř – zpracování materiálů k loutkovému divadlu a Turnovskému dílu. Výstup – 

výstava. D. Marek 
- Václav Karel Holan Rovenský – osobnost, život a dílo barokního hudebníka. Výstup série přednášek  
- A. Kulíšková 
- Historie města – především průzkum nově objeveného obrazového materiálu, obsáhlé rešerše ve Spisovně 

Městského úřadu, výstup kniha Z Velkého Turnova D. Marek 
- Horolezci a horolezectví v Českém ráji III. fáze – příprava architektonického řešení. D. Marek, A. 

Kulíšková.  
- Josef Václav Scheybal – osobní fond – dokončení evidence. Výstup evidence fondu (především obsáhlá 

korespondence a materiály rodinných příslušníků), spolupráce s jabloneckým Domem Josefa a Jany 
Scheybalových. A. Kulíšková. 

Oddělení mineralogie – RNDr. Tomáš Řídkošil 
- Terénní výzkum: pískovce, zeolity, dekorační kameny, granáty 
- Analýzy zhotovení nábrusů a výbrusů včetně analýz sbírkových předmětů z podpory Nadace Preciosa –  
- pyropy, olivíny 35 analýz na 12 prvků 
- Výzkum pískovců s M. Coganem zhotovení EDAX analýz a foto odebraných vzorků   
- Minerály a dekorační kameny „melafyrů a neovulkanitů“ zeolity z Kozákova (rtg. analýzy) 
- Drahé kameny: nábrusy a výbrusy jaspisů pro další analýzy  
 
Konzultace bakalářských a diplomových prací 
Jakouběová: oponentura: učební text: Tradice v naší a evropské kultuře, Autor textu: PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D 
Jakouběová: Bakalářská práce Žaneta Honsejková: Sběratelé a sběratelství lidových písní v Podještědí, 
vedoucí práce 
Cogan: průběžně konzultace se studenty VOŠ Turnov 
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Cogan: Konzultace diplomové práce na téma Šperky z období secese a art déco na odborných školách M. 
Richterová, FF UK Praha  
Prostředník: spolupráce s FF UK v Praze a Univerzitou v Hradci Králové – výuka legislativy v archeologické 
památkové péči, užité muzeologie, managementu archeologického výzkumu a terénní teorie a praxe 

 
 
Vědecké konference, odborné semináře, sympozia 
 
Sympozia konference a semináře celkem:                            4 akce 
Počet účastníků konferencí a sympozií:                          245 osob 
  
20.2.   
Geologie pro region – konference představila výsledky úkolu vědy a výzkumu ČGS, Muzea Českého ráje a 
Geoparku Český ráj v podobě vytištěných geologických map 1:25 000. 
 
14.3.   
Dekorační kameny – seminář seznámil odbornou i laickou veřejnost s vlastnostmi a použitím dekoračních 
kamenů v uměleckých předmětech, památkách a architektuře. 
 
17.4.    
Ochrana památek z kamenů – seminář ukázal výsledky posledních výzkumu Muzea Českého ráje, tvorbu 
databází. Věnuje se i „nemocem kamenů“, prevenci a ochraně proti degradaci kamene.  
 
 Mezinárodní šperkařské symposium 
Dvacáté třetí mezinárodní sympozium moderního šperku se letos odbylo 18. – 27. června 2014 za účasti 11 
autorů a pozornosti médií i odborné veřejnosti.   Sympozium doprovázela rozsáhlá retrospektiva ke 30. výročí 
prvního sympozia nazvaná Staří přátelé/Old friends. Tuto pozoruhodnou kontinuitu jsme také připomněli i 
výběrem účastníků, mezi nimiž byli Robert Browning, Birgit Damer, René Hora, Rian de Jong, Jaroslav Kučera, 
Peter Skubic, Markéta Šílená, Jiří Urban, Jana Válková Střílková, Petr Vogel, Karol Weisslechner. Jak je 
dobrou tradicí, turnovské sympozium není jen setkání šperkařských osobností, ale i uměleckých generací, což 
je zvláště pro studenty SUPŠ, ve které se sympozium odbývalo, velkým přínosem. Vzhledem k tomu, že všichni 
účastníci již v Turnově jednou nebo vícekrát byli, zkrátili jsme exkurze a více se věnovali dílenským realizacím.   
Sbírka moderního šperku MČR , který se tak rozrostl o další nové přírůstky, třicetiletou historii sympozií 
dokumentuje katalog Staří přátelé, který přináší i reprodukce nejlepších šperkařských prací včetně těch 
posledních z r. 2014. 
 
Účast na sympoziích a konferencích  
Jakouběová, V.: setkání pověřených regionálních pracovišť /Praha, Strážnice/ 
Kulíšková, A.: Seminář Komise knihovníků při AMG. Ústí nad Labem, 2. – 4. září 2014 
Kulíšková, A.: Bibliotheca antiqua, konference o problematice starých tisků a rukopisů, Olomouc, 5. – 6. listopadu 2014 
Kulíšková, A.: Jednání výboru Komise knihovníků AMG, Pardubice, 21. listopadu 2014 
Kulíšková, A.: Seminář Souborného katalogu ČR k přijetí nových katalogizačních pravidel. Praha, 1. prosince 2014 
Kulíšková, A.: Aktuální možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví, Liberec 10. prosince 2014 
 
  
7. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST MUZEA: 
  
Vlastní edice  
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Čtvrtletník muzea, č. 1–4/2014. Vydalo MČR, Turnov 2014. Odpovědná redaktorka Mgr. Alžběta Kulíšková, 
náklad 1 číslo /1500 kusů. ISSN: 1801–4054 
Jakouběová, Vladimíra. Z jednoho kmene. Muzeum Českého ráje v Turnově. ISBN: 978–80–87416–15–0 
Jakouběová, Vladimíra. Ušité z vlny, lnu a hedvábí. Muzeum Českého ráje v Turnově. ISBN: 978–80–87416–16–7 
Cogan, Miroslav. Old Friends / Staří přátelé. Muzeum Českého ráje v Turnově. ISBN: 978–80–87416–17–4 
Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vlastivědný sborník, roč. 27, 2014. (Společně se SokA Semily) – v tisku, náklad 
600 ks. ISSN: 1211–975X 
 

 

Publikační činnost odborných pracovníků – výběr  
Beranová M., Velikonoce na statku, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 2/2014, s. 4 
Cogan M., Jiří Urban – šperkař, klenotník, restaurátor, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 1/2014, s. 1 a 5 
Cogan M., 30 let šperkařských sympozií, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 2/2014, s. 1 a 2 
Cogan M., Karel Vik a Turnovské dílo, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 3/2014, s. 1 a 4 
Cogan M., Zpráva z tavícího tyglíku, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 3/2014, s. 5 
Cogan M., Mimořádná výstava (k výstavě Jiřího Urbana). Turnovsko, 3/2014, s. 21 
Cogan M., František Prokop a Ignác Martinec, nová zjištění k dějinám kamenického řemesla v Pojizeří, Z Českého ráje a 
Podkrkonoší 26, 2014, s. 234–242. 
Cogan M., Recenze alba Erich Fuchs, Grafiky z Krkonoš, vyd. Správa KRNAP a Muzeum Krkonoš v Jelení Hoře 2011, Z 
Českého ráje a Podkrkonoší 26, 2014, s. 308–309. 
Cogan M., Mezi šperkem a architekturou (Vratislav K. Novák) IN: Art+antiques  12+1, prosinec 2014 – leden 2015s. 50–51 
Cogan M.,Text a příprava katalogu Staří přátelé / Old friends, výběr ze sbírky moderního šperku (tisk leden 2015) 
Cogan M., Recenze článku Dr. L. Sršně Rozluštění záhady Máchova vyobrazení na hradě Valdštejně (Časopis společnosti 
přátel starožitností, v tisku 2015) 
Cogan M., tipART, rubrika o výtvarném umění a výstavách v regionu v časopisu Turnovsko III. – XII. 2014 
Jakouběová V., Lidová architektura středního Pojizeří a Českého ráje,, in: Lidová stavby libereckého kraje, Praha 2014 
Jakouběová V., Setkání na statku – Od Letnic do svatého Jána, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 2/2014, s. 1 a 2 
Jakouběová, Podél Jizery za lidovými stavbami, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 3/2014, s. 1 a 2 
Jakouběová V., Nová expozice na Dlaskově statku, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 2/2014, s. 4 
Jakouběová V., Svatováclavské posvícení na statku, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 3/2014, s. 5 
Jakouběová V., Ušité z vlny, lnu a hedvábí – výstava o odívání, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 4/2014, s. 1 a 2 
Kulíšková A., redakční práce, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 1 – 4/2014 
Kulíšková A., V grantových řízeních se nám na štěstí daří, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 1/2014, s. 2 
Kulíšková A., Model Dlaskova statku, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 1/2014, s. 5 
Kulíšková A., Rozhovor s Vladimírou Jakouběovou, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 1/2014, s. 6 
Kulíšková A., Rakoncajova himálajská odyssea, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 2/2014, s. 1 a 2 
Kulíšková A., Jak je to s tou zimou? Aneb vzpomínka na Bohdana Kaminského, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 2/2014, s. 3 
Kulíšková A., Rozhovor s Terezou Nemethovou, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 2/2014, s. 6 
Kulíšková A., Ze sbírek muzea – Co vyráběli vězni, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 2/2014, s. 7 
Kulíšková A., Inventura Pavla Charouska, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 3/2014, s. 2 
Kulíšková A., Rozhovor s Lenkou Laurynovou, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 3/2014, s. 6 
Kulíšková A., Vánoční program, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 4/2014, s. 2 
Kulíšková A., Václav Karel Holan Rovenský, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 4/2014, s. 2 
Kulíšková A., V srdci hedvábné stezky – Uzbekistán, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 4/2014, s. 4 
Kulíšková A., Betlémy Vladimíra Kubíka, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 4/2014, s. 4 
Kulíšková A., Jak se vyrábí postavy a výstavní dekorace v našem muzea, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 4/2014, s. 5 
Kulíšková A., Rozhovor s Marcelou Beranovou, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 4/2014, s. 6 
Kříž J., Karel Vik – loutkář, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 4/2014, s. 3 
Laurynová L., Josef Mrňák a jeho šperky z ušlechtilých dřev, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 1/2014, s. 2 
Laurynová L., Divadlo ve Vysokém nad Jizerou – kulturní bohatství regionu, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 2/2014, s. 3 
Laurynová L., Jak se včelaří na Turnovsku, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 3/2014, s. 4 
Marek D., Výstava ještě jsme ve válce – příběhy 20. století, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 1/2014, s. 4 
Marek D., Stalo se před sto lety v Turnově a okolí, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 1/2014, s. 7 
Marek D., Stalo se před sto lety v Turnově a okolí, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 2/2014, s. 7 
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Marek D., Stalo se před sto lety v Turnově a okolí, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 3/2014, s. 7 
Marek D., Ze sbírek muzea – turnovské nouzové bankovky, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 3/2014, s. 7 
Marek D., Ze sbírek muzea – co nám poví fotografie, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 4/2014, s. 7 
Marek D., Stalo se před sto lety v Turnově a okolí, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 4/2014, s. 7 
Nemethová T., Jak jsme vítali svatého Martina a stavěli novou vesnici, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 1/2014, s. 5 
Petrušková J., Odešel Václav Jenšovský. Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 1/2014, s. 2 
Petrušková J., Pekařovský zájezd a Dlaskovy spínací lávky. Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 1/2014, s. 3 
Petrušková J., Ze sbírek muzea – Kniha Česká chalupa. Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 1/2014, s. 7 
Petrušková J., Pekařova společnost vás zve na výlet. Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 2/2014, s. 2 
Petrušková J., Pekařova cena. Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 2/2014, s. 5 
Petrušková J., Karel Vik grafik a malíř. Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 4/2014, s. 1 a 3 
Pleštilová L., Člověk muzejní. Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 3/2014, s. 3 
Prostředník J., Archeologický výzkum v domě jilemnického Fausta, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 1/2014, s. 4 
Prostředník J., Našel se poklad! Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 2/2014, s. 5 
Prostředník J., V srdci hedvábné stezky. Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 3/2014, s. 1 a 2 
Prostředník J., Archeologické oddělení v roce 2013. Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 3/2014, s. 3 
Prostředník J., Vápenická pec v Bozkově. Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 4/2014, s. 4 
Prostředník J., Významné Archeologické lokality Turnovska – Tatobity ve světle archeologických nálezů. Turnovsko, č. 
12/2013, s. 16–17 
Prostředník, J. 2014: Pravěký a středověký Turnov ve světle archeologických nálezů. Kapitola I. Od lovců mamutů k 
prvním zemědělcům. Turnovsko – magazín o vašem regionu 1/2014, str. 18 – 19.  
Prostředník, J. 2014: Pravěký a středověký Turnov ve světle archeologických nálezů. Kapitola II. Nej–starší vesnice v 
Turnově. Turnovsko – magazín o vašem regionu 2/2014, str. 18 – 19.  
Prostředník, J. 2014: Pravěký a středověký Turnov ve světle archeologických nálezů. Kapitola III. První „Stěhování 
národů“. Turnovsko – magazín o vašem regionu 3/2014, str. 18 – 19.  
Prostředník, J. 2014: Pravěký a středověký Turnov ve světle archeologických nálezů. Kapitola IV, část I. Když kámen 
vystřídal bronz. Turnovsko – magazín o vašem regionu 4/2014, str. 18 – 19. 
Prostředník, J. 2014: Pravěký a středověký Turnov ve světle archeologických nálezů. Kapitola IV, část II. Když kámen 
vystřídal bronz. Turnovsko – magazín o vašem regionu 5/2014, str. 18 – 19. 
Prostředník, J. 2014: Pravěký a středověký Turnov ve světle archeologických nálezů. Kapitola V, část I. Tisíc let 
trvalého osídlení Maškových zahrad. Turnovsko – magazín o vašem regionu 6/2014, str. 18 – 19. 
Prostředník, J. 2014: Pravěký a středověký Turnov ve světle archeologických nálezů. Kapitola V, část II. Tisíc let 
trvalého osídlení Maškových zahrad. Turnovsko – magazín o vašem regionu 7/2014, str. 18 – 19. 
Prostředník, J. 2014: Pravěký a středověký Turnov ve světle archeologických nálezů. Kapitola VI. Železo střídá bronz. 
Turnovsko – magazín o vašem regionu 8/2014, str. 18. 
Prostředník, J. 2014: Pravěký a středověký Turnov ve světle archeologických nálezů. Kapitola VII, část I. Žili na 
Turnovsku Germáni? Turnovsko – magazín o vašem regionu 9/2014, str. 18 – 19. 
Prostředník, J. 2014: Pravěký a středověký Turnov ve světle archeologických nálezů. Kapitola VII, část II. Žili na 
Turnovsku Germáni? Turnovsko – magazín o vašem regionu 10/2014, str. 18 – 19. 
Prostředník, J. 2014: Pravěký a středověký Turnov ve světle archeologických nálezů. Kapitola VIII. Kdy v Českém ráji 
Germány vystřídali Slované? Turnovsko – magazín o vašem regionu 11/2014, str. 18. 
Prostředník, J. 2014: Pravěký a středověký Turnov ve světle archeologických nálezů. Kapitola VIII, část II. Kdy v 
Českém ráji Germány vystřídali Slované? Turnovsko – magazín o vašem regionu 12/2014, str. 18. 
Prostředník, J. – Novák, R. – Novák, J. 2014: Archeologický výzkum v areálu dvora Václava Vejrycha z Gemsenfelsu v 
Jilemnici. In: Ročenka Z Českého ráje a Podkrkonoší 27, 200 – 236. Semily – Turnov. 
Boublík, J. – Prostředník, J. 2014: Hromadný mincovní nález z Roztok u Jilemnice. In: Ročenka Z Českého ráje a 
Podkrkonoší 27, 236 – 261. Semily – Turnov. 
Prostředník, J. – Stará, M. 2014: Sezemice – ves mezi dvěma řekami. In: kolektiv autorů 2014: Seze–mice MCXV – 
MMXV. Příběh pojizerské vesnice, str. 8 – 28. 
Jan Prostředník, J. – Hadacz, R. – Houfková, P. – Novák, J. 2014: Bioarcheologický výzkum skalní dutiny Velbloud v 
Klokočských skalách. Archeologie ve středních Čechách 18/1, 141 – 154. 
Profantová, N. – Prostředník, J. 2014: Raně středověké sídliště v Tunově – Maškových zahradách. Archeologie ve 
středních Čechách 18/2, 583 – 630. 
Novák, J. – Svoboda, J. –  Šída, P. – Pokorný, P. 2014: A charcoal record of Holocene woodland succession from 
sandstone rock shelters of North Bohemia (Czech Republic).  Quaternary Intrernational XXX (2014) v tisku. 
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Šída, P. – Prostředník, J. – Pokorný, P. 2014: The Meoslithic of the Bohemian Paradise Sandstone Region. In: The Dolní 
Věstonice Studies, vol. 20 – Mikulov Anthropology Meeting 2014, 117 – 124. 
Prostředník, J. 2014: Příspěvek ke genezi, metodice výzkumu a interpretaci některých neobvyklých projevů sídlištních 
objektů. Archeologie východních Čech, Supplementum 1. Sborník k poctě Jiřího Kalfersta, 257 – 281. Muzeum 
Východních Čech v Hradci Králové.  
Řídkošil T., Dekorační kameny. Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 1/2014, s. 1 a 2 
Kašpar, P., Řídkošil, T. Rajlich, P. and Ulrych, J. Pectolite from Želechov Valley near Košťálov. AMT, no.5,  92–98 
Tuláčková L., Ohlédnutí za sezonou 2013. Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 1/2014, s. 3 
Tuláčková L., Jaká byla návštěvnická sezona 2014? Povedla se!, Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 4/2014, s. 3 
Válková Střílková J., Co nám Regenerace vygenerovala… Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 1/2014, s. 3 
Válková Střílková J., Výtvarný salon – co zažívají jeho účastníci. Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 2/2014, s. 4 
Válková Střílková J., Chuš chuš! Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 3/2014, s. 2 
Válková Střílková J., Vlněná dílna – naučte se plstit! Muzejní čtvrtletník, roč. XI., č. 4/2014, s. 5 
 
 
8. JINÉ VÝKONY A AKTIVITY ORGANIZACE 
Práce ve výborech a komisích 
Cogan, M.: 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 MK ČR 
                           členka grantové komise MKČR 
                           členka poradního sboru ředitele OMG  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 
Marek, D.: člen Výboru Ještědské pobočky České archivní společnosti, pokladník 
Marek, D.: člen komise pro městskou památkovou zónu města Turnova 
Marek, D.: člen letopisecká komise města Turnova 
Petrušková, J.: Jednatelka a pokladní Pekařovy společnosti Českého ráje 
Petrušková, J. 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 
                         člen redakční rady sborníku Archeologie východních Čech 

           člen hodnotící komise SOČ v oboru historie a archeologie v rámci celostátní přehlídky  
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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EKONOMICKÉ UKAZATELE 
9. Finanční hospodaření včetně komentáře dle navrženého obsahu ve směrnici rady  
  
- analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem  
 
tabulka výnosů                                                                                 

 2013 2014 % plnění 
60 Tržby za vlastní výkony a zboží 2 197 2 225 95 
 601 tržby za vlastní výrobky 62 44 88 
 602 tržby z prodeje služeb 1 975 2 181 96 
 603 Výnosy z pronájmu 160 0 0 
 604 tržby za prodané zboží    
64 Ostatní výnosy a finanční výnosy 241 285 140 
 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení    
 642 ostatní pokuty a penále    
 621 aktivace    
 646 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku    
 648 zúčtování fondů 100 53 35 
 649 jiné ostatní výnosy 139 232 464 
 662 úroky 1 0 0 
 663 Kurzové zisky 1 0 0 
 663 kursové zisky    
69 Příspěvky a dotace na provoz 9 707 10 870 99 
 672 příspěvek na odpisy 349 349 100 
 672; 671 příspěvek na provoz a účelové dotace 9 358 10 521 99 
  Celkem tržby a výnosy 12 145 13 380 99 

Komentář k výnosům: Výnosy byly oproti roku 2013 vyšší, a to především z důvodu vyšších příjmům vstupného a za 
archeologické výzkumy. Ve výnosech roku 2014 nejsou příjmy z nájemného, které jsou příjmy doplňkové činnosti.    
 
- rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily  
   nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům 
    

  účet ukazatel SR 2014 
skutečnost k 

31. 12. 
2014 

% 

NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 13 462 13 408 100 
 Náklady z činnosti 13 462 13 408 100 
 501 spotřeba materiálu 895 871 97 
 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 850 754 89 
 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 1 200 1 203 100 
 512 cestovné 35 35 100 
 513 náklady na reprezentaci 5 3 60 
 516 aktivace vnitro organizačních služeb    
 518 ostatní služby 1 450 1 557 107 
 521 mzdové náklady 6 100 6 100 100 
 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální) 1 951 1 924 99 
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 525 jiné sociální pojištění 15 17 113 
 527 zákonné sociální náklady  222 222 100 
 528 jiné sociální náklady     
 531 daň silniční    
 532 daň z nemovitostí    
 538 jiné daně a poplatky 10 5 50 
 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    
  558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 100 149 149 
 549 ostatní náklady z činnosti 280 219 78 
 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    

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 
schválené  2014 

(Kč) 

skutečnost k 
31.12.2014 

(Kč) 
% 

1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhod. majetku kraje 349 008 349 008 100 
2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace  8 650 992 8 650 992 100 
3 investiční dotace z rozpočtu kraje 853 564 791 964 93 
4 investiční dotace z rozpočtu kraje 840 000 840 000 100 
5 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu 6 100 000 6 100 000 100 
6 použití prostředků rezervního fondu 53 000 53 000 100 

7 
použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého 
majetku kraje 100 000 0 0 

8 použití prostředků fondu odměn 0 0  
9 limit výdajů na pohoštění 5 000 2 967 59 

10 počet zaměstnanců organizace 23 23 100 
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10 výsledek hospodaření organizace 0 -28 234,49  
 
 

Dílčí ukazatele schválené  2014 
(Kč) 

skutečnost k 
31.12.2014 

(Kč) 
% 

1 vlastní tržby a výnosy 2 330 000 2 224 907 95 
2 neinvestiční dotace od ostatních subjektů  1 075 436 1 078 214 100 
3 investiční dotace od ostatních subjektů    

Komentář k závazným ukazatelům:  Závazné ukazatele (odpisy majetku, limit prostředků na platy, počet zaměstnanců 
organizace) za rok 2014 byly dodrženy. Neinvestiční příspěvek na provoz organizace je nižší o 61 600,- Kč, jedná se o 
projekt Záchranný archeologický výzkum na parcele č. 93/88 v Přepeřích u Turnova, který byl realizován v roce 2014, 
ale finanční prostředky byly připsány na BÚ 6. 2. 2015. Vzhledem k hospodářskému výsledku, nedošlo k použití 
prostředků investičního fondu na opravy nemovitého majetku. 
 
- zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací z veřejných rozpočtů a jejich vypořádání  
 

Ukazatel ÚZ */ 
Poskytnuto k  
31. 12. 2014 

vráceno do 
31.12.2014 na 

účet 
poskytovatele 

částka  

a b 1 3 
1/  Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem    9 791 964,00 60 000,00 
v tom: příspěvek na provoz   8 650 992,00   
           příspěvek na odpisy    349 008,00 60 000,00 
           ostatní účelové příspěvky celkem   791 964,00   
v tom: Restaurování sochařské výzdoby   100 000,00   
          Škola v muzeu - edukativní program   24 000,00   
          Melting Pot ve Valencii (Španělsko) 2014   15 000,00   
          Oprava havarijního stavu Rakoušova sroubku   250 000,00   
          ZAV na parc.č. 43/2 ve Sklenařicích   152 964,00   
          Výměna oken ve IV. n. p., Skálova ulice čp. 71, Turnov    250 000,00   
2/  Příspěvky na investice od zřizovatele celkem    840 000,00   
v tom: Zpracování projektových dokumentací expozice Horolezectví   840 000,00   
A./ celkem 1/+2/   10 631 964,00 60 000,00 
3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.neinv. celkem**)   1 078 214,00   
       - dle jednotlivých poskytovatelů: MK ČR   637 000,00   
                                                         Město Turnov   69 500,00   
                                                         Úřad práce   371 714,00   
- dle jednotlivých titulů: Dokumentace reliktů lidového oděvu na Turnovsku   56 000,00   
                                     Edukační program - Chvála mistrům řemesla                        35 000,00   
                                     Zpracování sbírky J. V. Scheybala - část IV.   75 000,00   
                                     Výzkum - lidová plastika III. etapa   34 000,00   
                                     VISK 5 - Retrokonverze a rekatalogizace starých tisků   65 000,00   
                                     Staří přátelé, katalog výstavy   34 000,00   
                                     Staří přátelé, katalog výstavy   54 000,00   
                                     Výměna oken ve IV. n. p., Skálova ulice čp. 71, Turnov   284 000,00   
                                     Šperkařské sympozium   27 500,00   
                                     Kniha Z velkého Turnova   15 000,00   
                                     Ze lnu, konopí a hedvábí   10 000,00   
                                     Edukativní dílny pro žáky, studenty a veřejnost                                      17 000,00   
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                                     Úřad práce - VPP   262 838,00   
4/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.inv.. celkem**)       
 celkem 3/+4/   1 078 214,00   
5/ Dotace ISPROFIN investiční celkem       
       - dle jednotlivých titulů       
6/ Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem       
       - dle jednotlivých titulů       
C/ celkem 5/+6/       
D/ CELKEM A/+B/+C/   11 710 178,00 60 000,00 
 
 
- vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů  
 
tabulka výnosů za rok 2014 – v tis. Kč                                                                               

 2013 2014 
60 Tržby za vlastní výkony a zboží   
 601 tržby za vlastní výrobky   
 602 tržby z prodeje služeb 324 351 
 603 Výnosy z pronájmu 62 163 
 604 tržby za prodané zboží 906 853 
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 26 13 
66 Finanční výnosy   
 662 úroky 0 0 
 663 kursové zisky   
  Celkem tržby a výnosy 1 318 1 380 

Komentář k výnosům: Výnosy jsou vyšší oproti předchozímu roku a to z důvodu účtování výnosů z pronájmů  
do doplňkové činnosti.  
 
tabulka nákladů za rok 2014 

  účet ukazatel 
skutečnost k 
31. 12. 2014 

NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 1 349 
50 Spotřebované nákupy 635 

 501 spotřeba materiálu 30 
 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 14 
 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek  
 504 prodané zboží 591 

51 Služby 26 
 511 opravy a udržování 6 
 512 cestovné  
 513 náklady na reprezentaci  
 518 ostatní služby 20 

52 Osobní náklady 619 
 521 mzdové náklady 471 
 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 148 
 525 ostatní sociální pojištění  
 527 zákonné sociální náklady vč.přídělu do FKSP  
 528 ostatní sociální náklady   

53 Daně a poplatky  



 34 

 531 daň silniční  
 532 daň z nemovitostí  
 538 jiné daně a poplatky  

54 Ostatní náklady  54 
 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 54 
55 Odpisy, rezervy a opravné položky 15 

 551 odpisy dlouhodobého majetku  
 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 5 
 559 Tvorba a zúčtování opravných položek 10 
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 2014 zisk 30 865,58 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. 2014 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. 2014                                                                 
 rozpočet 

2014 v Kč 
skutečnost 2014  

v Kč 
finanční krytí fondů  

v Kč 

INVESTIČNÍ FOND - účet 416    

Stav investičního fondu k 1. 1. 2014 290 704,52 290 704,52  
Příděl z rezervního fondu organizace    
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku 349 008 349 008  
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 840 000 840 000  
Investiční dotace ze státního rozpočtu     
Ostatní investiční zdroje (odp.zmařené investice)    
ZDROJE FONDU CELKEM 1 479 712,52 1 479 712,52  
Opravy a údržba neinvestiční povahy 100 000,00   
Rekonstrukce a modernizace    
Pořízení dlouhodobého majetku 339 220,00 338 373,00  
Ostatní použití    
Odvod do rozpočtu kraje 60 000,00 60 000,00  
POUŽITÍ FONDU CELKEM 499 220,00 398 373,00  
Zůstatek investičního fondu 980 492,52 1 081 339,52 1 081 339,52 
REZERVNÍ FOND - účet 413 + 414    
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2014 25 693,55 25 693,55  
Příděl z hospodářského výsledku 4 048,38 4 048,38  
Ostatní zdroje fondu - dary 53 000,00 53 000,00  
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ZDROJE FONDU CELKEM 82 741,93 82 741,93  

Úhrada ZHV    
Ostatní čerpání 53 000,00 53 000,00  

POUŽITÍ FONDU CELKEM 53 000,00 53 000,00  

Zůstatek rezervního fondu 29 741,93 29 741,93 29 741,93 

FOND ODMĚN - účet 411    

Stav fondu odměn k 1. 1. 2014 2 500,00 2 500,00  

Příděl z hospodářského výsledku    

ZDROJE FONDU CELKEM 2 500,00 2 500,00  

Použití fondu na mzdové náklady    

POUŽITÍ FONDU CELKEM 0 0  

Zůstatek fondu odměn 2 500,00 2 500,00  

CELKEM ÚČET 241  1 518 402,16  

CELKEM ÚČET 261  163 150,53  

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB - účet 412    
Stav FKSP k 1. 1. 2014 10 000,00 9 658,08  
Příděl do FKSP 60 000,00 59 333,00  

ZDROJE FONDU CELKEM 70 000,00 68 991,08  

POUŽITÍ FONDU CELKEM 60 000,00 57 309,00  

Zůstatek FKSP 10 000,00 11 682,08 11 006,60 

Komentář k tabulce:  
 
- stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti :  41 687 ,-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  Stav Stav Příděl ze ZHV Stav po přídělu 
  k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014 2014 (sl-2 + sl.3) 

  1 2 3 4 
Rezervní fond 29 741,93 29 741,93 2 631,09 32 373,02 
Rezervní fond z ostatních titulů 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fond reprodukce majetku 290 704,52 1 081 339,52 0,00 1 081 339,52 
Fond odměn 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 
Fond kulturních a sociálních potřeb 9 658,08 11 682,08 0,00 11 682,08 
Celkem 332 604,53 1 125 263,53 2 631,09 1 127 894,62 

Převod mezi fondy 

Ukazatel  Stav po přídělu  Převod 
Zůstatek po 

převodu 
  1 2 3 

Rezervní fond    
Fond reprodukce majetku    
Celkem    

- vypořádání ztráty:   Za rok 2014 nebyla výsledkem hospodaření ztráta    
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- mzdový vývoj a stav zaměstnanosti 
 
Ukazatel skutečnost 

2013  
plán 2014 skutečnost 

2014  
Limit prostředků na platy (Kč) 5 371 784 5 550 000 5 529 712 
Limit prostředků na OON (Kč) 378 216 550 000 570 288 
Přepočtený počet zaměstnanců 23 23 23 
Fyzický počet zaměstnanců 25 23 24 
Průměrný plat (Kč) 19 253 19 000 19 466 
Komentář k tabulce: Organizace zaměstnávala v roce 2014 23 pracovníků (přepočtených úvazků, fyzický počet 
zaměstnanců 24) 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 nebyla uložena.     
   
Ekonomické ukazatele zpracovala: A. Zlevorová 
 
 
                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Provoz  vedlejší  činnosti  muzea 
Provoz prodejny MČR Turnov probíhal v roce 2014 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 2014 zisk ve výši 30 865,58 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 2014 do 30. prosince 2014 denně mimo pondělí. V období 1. 5. – 30. 9. 2014 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 2014 zajištěn prostřednictvím nájemce Jiřího Mlejnka.   
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10.  ZÁVĚREČNÁ ČÁST 
 
Zhodnocení období ředitelkou organizace 
Dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace Libereckého 
kraje za rok 2014.  Z úsporných důvodů jsme i tentokrát upustili od nákladné tištěné verze a upřednostnili jsme 
verzi elektronickou, kterou si můžete stáhnout z našich webových stránek. V uplynulém roce jsme pro 
návštěvníky připravili opět řadu lákavých a atraktivních výstavních projektů. Rok jsme zahájili výstavou 
modelů lidového stavitelství, která byla instalována již v závěru roku 2013, ale teprve na počátku roku 2014, 
kdy se výstavě dostalo velkého mediálního ohlasu, přilákala mimořádný počet návštěvníků.  Mimořádně 
navštívenou výstavou byla i prezentace klenotů Jiřího Urbana.  Během hlavní sezóny si návštěvníci mohli 
prohlédnout bohatou sbírku dekoračních kamenů a práce účastníků 30 ročníků Mezinárodního šperkařského 
symposia, která vystřídal projekt Ještě jsem ve válce – Příběhy 20. století – komiksovou výstavu, vycházející 
se stejnojmenné knihy, která byla v roce 2012 vyhlášena nejlepším českým komiksem v rámci mezinárodního 
festivalu KomiksFEST. Druhou polovinu návštěvní sezóny otevřela výstava V srdci hedvábné stezky, převzatá  
z Náprstkova muzea v Praze. V Turnově byla rozšířená o nové instalace. Své místo ve výstavním plánu mělo 
 i výtvarné umění, které bylo zastoupeno výstavou Karel Vik a Turnovské dílo, která představila retrospektivu 
autorovy grafické a malířské tvorby.  Na závěr roku muzeum připravilo jako poděkování dárcům výstavu Ušité 
z vlny, lnu a hedvábí, na které byl reprezentován turnovský lidový kroj a textilie ze sbírky uměleckého řemesla. 
Nově muzeum připravilo i dvě výstavy v objektu Kamenářského domu – Inventuru fotografa Pavla Charouska, 
doplněnou řadou doprovodných programů a výstavu betlémů Vladimíra Kubíka pod názvem Poslyšte noviny  
z betlémské krajiny. Stálé expozice a výstavy muzea a Dlaskova statku přilákalo 53.813 osob návštěvníků, což 
je o 10 tisíc osob více, než v předchozích letech. 
Během celého roku využívaly zejména školy z Turnova i blízkého okolí naši širokou nabídku edukačních 
programů, které byly určeny zejména pro žáky a studenty škol. Část těchto 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. Tam již tradičně zavítaly stovky návštěvníků nejen do 
nové stálé expozice Z jednoho kmene, ale i na tradiční Masopust, Velikonoce a Svatováclavské posvícení. 
V rámci odborné činnosti jsme intenzivně pracovali na evidenci a katalogizaci sbírkových fondů, vyřídili mnoho 
badatelských dotazů, upořádali řadu přednášek a odborných seminářů, vydali jsme čtyři čísla Muzejního 
čtvrtletníku, které veřejnost informují o činnosti muzea, Katalog Staří přátelé, připomínající 30 ročníků 
Mezinárodních šperkařských symposií, drobnou publikaci Ušité z vlny, lnu a hedvábí s podtitulem Relikty 
lidového kroje na Turnovsku a publikaci Z velkého Turnova. Zlepšila se i spolupráce se středními a vysokými 
školami, pro které pracovníci odborného oddělení zajišťovali konzultace k diplomním, seminárním a 
bakalářským 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. I přes přísná úsporná opatření jsme obohatili náš sbírkový fond o jednotlivosti, mimo jiné 
o klenoty z českých granátů. Řadu sbírkových předmětů jsme získali darem – soubor malovaného nábytku, 
textilie a archiválie.  
Díky mimořádné dotaci od KÚ Liberec a dotace MěÚ Turnov z programu Regenerace městské památkové zóny 
se podařila realizovat výměna oken ve 4.NP hlavní budovy, výměna střešního světlíku hlavní budovy a oprava 
akvarijního stavu Rakoušova sroubku v Dolánkách.  Po celý rok jsme věnovali mimořádnou pozornost přípravě 
nové stálé expozice Horolezectví v Českém ráji.   
Celkové hospodaření muzea zůstalo v kladných číslech, a to zejména díky získaným grantům od MKČR, KÚ 
Liberec a MěÚ Turnov. Také v roce 2013 jsme získali od Úřadu práce stoprocentní dotaci na mzdové výdaje 
pro čtyři dlouhodobě nezaměstnané, kteří tímto dostali práci v našem muzeu. 
Můžeme konstatovat, že rok 2014 byl pro Muzeum Českého ráje rokem velmi úspěšným. Za tímto úspěchem 
stojí poctivá práce muzejníků, kteří si zaslouží velké poděkování a mé uznání. 
 
                                                                                                        PhDr. Vladimíra Jakouběová 
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	Dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace Libereckého kraje za rok 2014.  Z úsporných důvodů jsme i tentokrát upustili od nákladné tištěné verze a upřednostnili jsme verzi elektronickou, kterou si může...
	z Náprstkova muzea v Praze. V Turnově byla rozšířená o nové instalace. Své místo ve výstavním plánu mělo
	i výtvarné umění, které bylo zastoupeno výstavou Karel Vik a Turnovské dílo, která představila retrospektivu autorovy grafické a malířské tvorby.  Na závěr roku muzeum připravilo jako poděkování dárcům výstavu Ušité z vlny, lnu a hedvábí, na které by...
	z betlémské krajiny. Stálé expozice a výstavy muzea a Dlaskova statku přilákalo 53.813 osob návštěvníků, což je o 10 tisíc osob více, než v předchozích letech.

