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Zpráva o činnosti Muzea Českého ráje v Turnově 

za rok 2005 
 

 
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 vlastivědné muzeum se specializací na dokumentaci drahých kamenů  
a historii zlatnictví a šperkařství. 
Muzeum Českého ráje v Turnově 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. V roce 2005 připravilo Muzeum Českého ráje ve spolupráci s Ministerstvem 
životního prostředí ČR, Správou Chráněné krajinné oblasti Český ráj, Informačním centrem Turnov  
a Geologickým ústavem AV ČR nominační dokument do sítě evropských geoparků a UNESCA pro 
Geopark Český ráj. Český ráj byl přijat jako 25 člen evropské sítě, první na územích nových zemí EU 
v říjnu roku 2005. 
 
Právní postavení: příspěvková organizace s právní subjektivitou. 
Zřizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 46001 Liberec 
  
I. BUDOVY MUZEA: 
Počet objektů prohlášených za nemovitou kulturní památku s právem hospodaření: 2  
 
1. Dům U bažanta čp.70 ve Skálově ul. v Turnově,  zde je umístěna muzejní studovna,   
    kanceláře odborných pracovníků a prodejna.V roce 1991 podala žalobkyně Lenka Zálišová žalobu  
    na uložení povinnosti uzavřít dohodu o vydání domu čp. 70 se  stavební parcelou č. 533 a pozemky  
    ppč. 532 a 534 s 12 garážemi, dřevníky, oplocením, venkovními úpravami a trvalými porosty. Po     
    obsáhlém řízení trvajícím od roku 1992 bylo rozhodnuto Okresním soudem v Semilech rozsudkem  
    ze dne 31.3.1998, podle kterého byla žaloba zamítnuta. Usnesením Krajského soudu v Hradci     
    Králové 25 Co 759/2000 byl rozsudek Okresního soudu dne 2.května 2001 zrušen a věc byla      
    vrácena k novému projednání Okresnímu soudu v Semilech. Po úpravě petitu žaloby rozhodl  
    Okresní soud v Semilech dne 24.6.2003 o povinnosti Muzea Českého ráje v Turnově uzavřít se       
    žalobkyní Lenkou Zálišovou dohodu o vydání domu čp.70 s pozemkovými parcelami a      
    příslušenstvím. Své rozhodnutí soudkyně odůvodnila neplatností kupní smlouvy. Právní zástupce    
    Muzea Českého ráje v Turnově podal v červenci roku 2003 proti tomuto rozhodnutí odvolání.   
    V odvolacím řízení  dne 30. 9.2005 Okresní soud v Semilech žalobu zamítl s tím, že kupní smlouva   
    nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek. Proti tomuto rozhodnutí se žalobkyně  
    opakovaně odvolala ke Krajskému soudu v Hradci králové. V červnu roku 2005 Krajský soud    
    v Hradci Králové vrátil projednávání tohoto soudního sporu Okresnímu soudu v Semilech s tím, že 
    tento zajistí posouzení nápadně nevýhodných podmínek prodávající. Okresní soud v Semilech 
    zadal revizi znaleckého posudku Ústavu soudního inženýrství Státnímu ústavu znalectví v Brně, ten 
    do dnešního dne posouzení nezpracoval.    

• V roce  2005 z důvodu soudního sporu a z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo 
možné dokončit plánované úpravy tohoto objektu.   

  
   2. 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  2005 se práce spojené s údržbou a rekonstrukcí tohoto objektu zaměřily na dokončení 
prací spojených s výstavbou výstavbu výtahu pro osoby se sníženou možností pohybu a 
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orientace a na řešení havarijních stavu elektroinstalace a kanalizace. V souvislosti s těmito 
opravami byly vyměněny vstupní dveře do hlavní budovy muzea. V zájmu zajištění 
adekvátního uložení sbírkových předmětů bylo vedením organizace vypsáno výběrové řízení 
na přístavbu depozitářů. Ostatní běžnou údržbu objektu zajišťovali pracovníci muzea 
svépomocí. 

 
Počet objektů prohlášených za nemovitou kulturní památku, které jsou užívány na základě nájemní 
smlouvy: 1  
 
Dlaskův statek, Turnov - Dolánky čp. 12 - užíván na základě nájemní smlouvy. Vrácen v restituci 
v roce 1993. Významná památka lidové architektury středního Pojizeří. Zde je umístěna expozice 
lidového interiéru a zemědělského nářadí. 

• V objektu Dlaskova statku proběhly práce spojené s běžnou údržbou. Pro návštěvníky tohoto 
objektu bylo vybudováno sociální zařízení. Tyto práce byly zajištěny pracovníky úseku 
údržby muzea a financovány v souladu s nájemní smlouvou z objemu prostředků, které MČR 
Turnov převádí na účet nájemné Dlaskův statek.  

 
 
II. EXPOZICE : 
Počet m2 vlastní výstavní plochy 1.923,5 m2 

z toho: 
MČR Turnov: 1.473,5 m2 
Dlaskův statek Dolánky : 450 m2 
Pro stálé expozice využíván dům čp. 71 - hlavní budova muzea - přízemí, I. a II. patro budovy  
(16  místností) a galerie. Dlaskův statek v Dolánkách - přízemí objektu, chlév, stodola a samostatný 
objekt Rakoušova sroubku. (5 prostor) 
počet expozic k 31.12.2005: 7 expozic 

• Archeologie Českého ráje  
• Mineralogie a drahé kameny světa 
• Drahé kameny a turnovští kamenáři, 
• Kabinet drahých kamenů 
• Národopis středního Pojizeří 
• Z kulturní historie kraje 
• Galerie - "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou" 
• Lidový interiér a expozice zemědělského nářadí /Dlaskův statek v Dolánkách/ 

V roce 2005 byly v MČR Turnov  zpřístupněny všechny stálé expozice muzea. V kabinetu drahých 
kamenů stálou expozici vystřídaly krátkodobé výstavy, představující drahé kameny 
z mimoevropských nalezišť a výstava stříbrného šperku z celostátní soutěže studentů uměleckých škol 
a učilišť.   
 
 
III. VÝSTAVNÍ ČINNOST MČR  
Počet uspořádaných výstav celkem:                                          44 výstav (z toho 9 převzatých) 
Výstavy s místem konání v MČR Turnov:                                34 výstav 
 
1. Démoni a bytosti  
Výstava jako příspěvek k otázkám českého obřadního zvykosloví – rekonstrukce zmizelého světa 
masek a démonů. Kouzla, čáry a věštby – témata, která se dodnes objevují v našem všedním životě. 
Vývoj představ od pravěku po dnešek. Autor:  PhDr. V. Jakouběová a PhDr. J. Prostředník, Ph.D., 
Galerie muzea 11. 11. 2004 – 28. 1. 2005 
 
2. Masky  a démoni  
Výstava fotografií, Autor:  Prof. Ludvík Baran, Galerie Safír, 11. 11. 2004 – 28. 1. 2005 
 
3. Výsledky archeologických výzkumů v Pojizeří a Podještědí 
Výstava prezentovala výsledky archeologických výzkumů v nejzajímavějších lokalitách 
regionu.Autor: PhDr. Jan Prostředník, PhD.,Výstavní sál III. Patro 3. 12. 2004 – 27. 2. 2005 
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4. Kameny zvěrokruhu 
Drahé kameny jako faktor ovlivňující lidskou psychiku a zdraví člověka – prezentace nových 
přírůstků mineralogické sbírky, Výstavní sál III. patro 3. 12. 2004 – 27. 2. 2005 
 
5. Drahé kameny Československa 
Kolekce sestavená z vlastních sbírek muzea prezentovala domácí naleziště drahých kamenů,Autor:  
RNDr. T. Řídkošil, Kabinet drahých kamenů 3. 12. 2004 – 27. 2. 2005 
 
6. Urbanová - Hégr       
Výstava fotografií, pořadatel Fotoklub Safír Turnov, Galerie Safír 5. 2. – 5. 3. 2005 
 
7. Moje město, můj kraj 
Výstava dětských a studentských kreseb jako výsledek II. ročníku česko-polské výtvarné soutěže žáků 
základních a středních škol a základních uměleckých škol partnerských měst Turnova a Javora. 
Autor: PhDr. Miroslav Cogan, Galerie 10. 2. – 6. 3. 2005 
 
8.  Anna Nováková - Indie 
Kolektivní výstava členů fotoklubu, pořadatel Fotoklub Safír Turnov, Galerie Safír 5. 3. – 2. 4. 2005 
 
9. Umělci Euroregionu Nisa 
Mezinárodní projekt podporovaný z grantu CBC Phare, 5. společná výstava obrazů, soch a grafiky  
polských, německých a českých výtvarných umělců, především malířů a grafiků, která se stala  
rovněž příležitostí k osobnímu setkání zúčastněných při slavnostní dernieře. Autor:  PhDr. M. Cogan 
a Aňa Grinspan (Jawor) Galerie 3. 3. – 28. 4. 2005 
 
10. Stříbrný šperk Brno 2004 
Prezentace výsledků 5. ročníku soutěže pro mladé absolventy zlatnických škol a učilišť ve dvou 
kategoriích – do 5 a do 10 let po ukončení odborného studia. Účast přijalo 16 autorů, kteří předložili 
48 prací. Odborná porota vyhlásila výsledky v oblasti individuálního ateliérového a moderního 
komerčního šperku. RNDr. Tomáš Řídkošil, Spolek Cechu zlatnického, Design centrum ČR, časopis 
Klenotník-hodinář, Kabinet drahých kamenů  3. – 31. 3. 2005 
 
11. Mlži a jejich schránky jako drahé kameny 
Autor: RNDr. T. Řídkošil, Kabinet drahých kamenů březen – květen 2005 
 
12. Na začátku je rukopis 
V rámci Veletrhu dětské knihy Liberec 2005 proběhla výstava z bohatého fondu rukopisů 
turnovského muzea, prezentovány jako předchůdci i základ každé tištěné knihy. Ukázky rodinných 
kronik, osobních pamětí, cestopisů, rukopisy turnovských literátů. Připomenuto i 80. výročí prvního 
vydání turnovského literárního časopisu Umělecké revue Sever a Východ a ruralistické skupiny 
autorů, kteří stáli u její realizace (Knap, Křelina, Prokůpek, Knob). Výstava doplněna řadou 
přednášek pro školy. Autor: Jitka Petrušková, Výstavní sál III. patro 17. 3. – 30. 4. 2005 
 
13. Děti a knihovna 
V rámci Veletrhu dětské knihy Liberec 2005- prezentace činnosti dětského oddělení turnovské 
knihovny Ant. Marka, včetně prezentace nejmladších turnovských autorů. Pořádáno ke 185. výročí 
založení turnovské knihovny. Autor: Jitka Petrušková a Eva Kordová ( Knihovna A. Marka Turnov), 
Výstavní sál III. patro 17. 3. – 30. 4. 2005 
 
14. 35 let Turnovského mapového okruhu 
Výstava fotografií, průřez dosavadními pětatřiceti ročníky jedné z nejstarších turnovských 
fotografických soutěží, pořadatel Fotoklub Safír Turnov, Galerie Safír 2. 4. – 7. 5. 2005 
 
15. Konečně svoboda! 
Výstava k 60. výročí konce II. světové války využila prezentace členů několika modelářských klubů, 
kteří předvedli pozemní i leteckou techniku z bojišť II. světové války. Autor: R.Novotný a Kluby 
modelářů z Turnova, Hostinného, Mladé Boleslavi, Výstavní sál III. patro 5. 5. – 30. 6. 2005 
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16. Sklo – Kámen  ve službách civilizace III 
Třetí díl dlouholetého projektu MČR – Kámen ve službách civilizace, tentokrát věnovaný sklu, jehož 
základní surovinou je sklářský písek, tvořený především křemenem. Autor: PhDr. M. Cogan,             
PhDr. Vl. Jakouběová  RNDr. Řídkošil, Galerie 18. 5. – 30. 8. 2005 
 
17. Martin Votava – Fotografie 
Autorská výstava, pořadatel Fotoklub Safír Turnov Galerie Safír 7. 5. – 4. 6. 2005 
 
18. Odkaz sběratele Doc. Langra 
Geologicko-mineralogické zajímavosti soukromého sběratele, Autor: RNDr. T. Řídkošil 
Kabinet drahých kamenů červen – srpen 2005 
 
19. Řezbářské sympozium Turnov 2002 
Výstava z prací účastníků X. ročníku řezbářského symposia, řezbářů z celé ČR. Kolekce volných 
monumentálních plastik, reliéfů  a dřevořezeb, Autor: PhDr. V. Jakouběová, Dlaskův statek Dolánky 
u Turnova, část vystavených prací převezena do stálé expozice muzea, 8. – 12. 6. 2005 
 
20. Sympozion 2005 
V tradičně velmi silném mezinárodním obsazení výstava prací účastníků XVII. ročníku 
Mezinárodního šperkařského sympozia – účastnili se výtvarníci Gemma Draper a Javier Frías 
(Španělsko), Lynn Kristin Murray (Skotsko), Ted Noten (Holandsko), Matej Bezech (Slovensko), 
Blanka Šperková (ČR), Naoka Nakanuta (Japonsko), Tarja Tuupanen (Finsko), Martin Lerch 
(Rakousko) a Barbara Schmidt (Německo). Součástí výstavy byla prezentace jednotlivých účastníků 
s diapozitivy. Autor: PhDr. Miroslav Cogan, Výstavní sál III. patro 7. 7. – 31. 8. 2005 
 
21.Kovaná plastika a šperky – Pavel Krbálek  
Výstava renomovaného českého výtvarníka, který se věnuje zpracování zlata a stříbra. Autor: PhDr. 
Miroslav Cogan, Výstavní sál III. patro 7. 7. – 31. 8. 2005 
  
22. Petr Marhan - Fotografie 
Autorská výstava, pořadatel Fotoklub Safír Turnov Galerie Safír  2. – 30. 7. 2005 
 
23. Na vysoké noze 
Klubová výstava SDF Desná, Fotoklub Safír Turnov Galerie Safír  2. – 30. 7. 2005 
 
24. Tadeusz Bilozor 
Autorská výstava fotografií, Fotoklub Safír Turnov 
Místo: MČR – galerie Safír  
Termín: 27. 8. – 24. 9. 2005 
 
25. Jan Hrubý – Kreslený humor a grafika 
Výstava z prací jednoho z našich nejpopulárnějších karikaturistů, tentokrát i z jeho vážnější tvorby. 
Autor: PhDr. Miroslav Cogan, Výstavní sál III. Patro, 8. 9. – 2. 10. 2005 
 
26. Jan Dědina - Obrazy 
Souborná výstava ke 135. výročí narození v cizině známého, i když dnes u nás téměř zapomenutého 
malíře Jana Dědiny, který našel svůj druhý domov v nedalekých Tatobitech. Galerie 10. 9. – 30. 10. 
2005 
 
27. Overproduktion 
Výstava street-art, graffiti, malby, sketche, fotografie….z prací studentů Střední umělecko-
průmyslové školy v Turnově. Autor:  PhDr. Vladimíra Jakouběová a studenti SUPŠ, Výstavní sál III. 
patro 6.10 – 30. 10. 2005 
 
28. České Švýcarsko 
Výstava fotografií, pořadatel Fotoklub Safír Turnov Galerie Safír 24. 9. – 22. 10. 2005 
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29. Černobílá fotografie 
Kolekce 245 fotografií z celostátní soutěže, pořadatel Fotoklub Safír Turnov, Galerie Safír 
22. 10. – 31. 12. 2005 
 
30. Vánoční receptář 
Výstava přibližující původ a historii potravin pro přípravu Štědrovečerní večeře v Čechách a ve 
vybraných zemích Evropy. Bohatý výběr z tradičních pokrmů, pečiva a cukroví v receptech i ve 
skutečných ukázkách. Výstavu doplnila řada přednášek a výtvarné dílny. Autor: PhDr. V.Jakouběová, 
Galerie  16. 11. – 30. 12. 2005 

 
31. Aleš Rozehnal - Reliéfy, obrazy, šperk 
Výstava předního českého výtvarníka s mezinárodními úspěchy – autorský šperk, reliéfy, objekty 
Autor: PhDr. Miroslav Cogan, Výstavní sál III. patro 16. 11. – 30. 12. 2005 
 
32. Stříbrný šperk Brno 2005 
Prezentace výsledků 6. ročníku soutěže pro mladé šperkaře a zlatníky.  Kolekce představila 92 
vybraných prací. Autor: RNDr. Tomáš Řídkošil a Spolek Cechu zlatnického, Design centrum ČR, 
časopis Klenotník-hodinář, Kabinet drahých kamenů prosinec 2005 
 
33. Historie hornin a života 
Výstava k historii Země - postavení kontinentů a hlavní geologické události. Unikátní fotografie 
„výsledků“ geologické činnosti v krajině doprovázejí vyvřelé, přeměněné i usazené horniny. 
Autor: RNDr. Tomáš Řídkošil, Kabinet drahých kamenů prosinec 2005 
 
34. Vánoce na Dlaskově statku 
Vánoční obřady a obyčeje v autentickém prostředí lidové architektury. Autor: PhDr. Vladimíra 
Jakouběová,  Dlaskův statek  Turnov - Dolánky prosinec 2005 
 
 
Výstavy v jiných zařízeních:        
Počet výstav v jiných zařízeních:                                                       4  výstavy    
 
1. Krajinou domova 
Výstava fotografií – z fotoarchivu architektury krajiny, Autor: PhDr. Vl. Jakouběová, Sok Archiv 
Semily 14. 1. – 24. 2. 2005 
 
2. Masky a démoni 
Výstava jako příspěvek k otázkám českého obřadního zvykosloví – rekonstrukce zmizelého světa 
masek a démonů. Kouzla, čáry a věštby – témata, která se dodnes objevují v našem všedním životě. 
Vývoj představ od pravěku po dnešek. Autor: PhDr. Vl. Jakouběová a PhDr. J. Prostředník, PhD., 
Muzeum Náchod, Termín: březen 2005 
 
3. Drahé kameny Krušných hor 
Mineralogické zajímavosti Krušných hor, Autor: RNDr. T. Řídkošil,  Muzeum A.Topolánka Žatec 
31. 3. – 30. 6. 2005 
 
4. Z historie „štěpanického hradu“  
Prezentace výsledků archeologického výzkumu na štěpanickém hradu,Autor: PhDr. Jan Prostředník, 
Ph.D, Obecní úřad  Benecko, květen – prosinec 2005 
 
  
Výstavy v zahraničí: 
Počet výstav v zahraničí:                                                                  6 výstav 
 
1. Dětský výtvarný salón 2005 
Výstava z oceněných prací mezinárodní výtvarné soutěže, Autor PhDr. M. Cogan, Regionálne 
muzeum Jawor (Polsko) říjen – listopad 2005 
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2. 20 Jahre von Schmucksympozium in Turnov 
Průřez dvaceti roky turnovských mezinárodních šperkařských sympozií.Autor: PhDr. M. Cogan 
Idar-Oberstein, Villa Bengel  29. 5. – 25. 6. 2005 
 
3. Acháty a jaspisy Českého masívu 
Autor: RNDr. T. Řídkošil,  Lwowek Slonski červenec 2005 
 
4. 20 Jahre von Schmucksympozium in Turnov 
Průřez dvaceti roky turnovských mezinárodních šperkařských sympozií,Autor: PhDr. M. Cogan 
Goldschmiedehaus Hanau 29. 7. – 25. 8. 2005 
 
5. Český šperk 20. století 
Autor: PhDr. M. Cogan,  Museu do Ouro  Travassos (Portugalsko) 10. 9. – 14. 10. 2005 
 
6. III. Turnov jewellery travelling symposium  
Výsledky III. putovního šperkařského sympozia, Autor  PhDr. M. Cogan,  Escola Superior de 
Artes e Design Porto-Matosinhos (Portugalsko) 17. 9. – 14. 10. 2005 
 
 
IV. NÁVŠTĚVNÍCI EXPOZIC A VÝSTAV 
 
Návštěvníci expozic a výstav celkem:                                         59.158  osob                          
            z toho:        
Dlaskův statek v Dolánkách :                                                      21. 241  osob 
 
Návštěvnost expozic a výstav OMČR Turnov v roce 2005 se pohybuje přibližně na úrovni roku 2004. 
Celkovou návštěvnost výrazně posilují akce pořádané muzeem a akce pořádané muzeem ve 
spolupráci s jinými kulturními organizacemi ve městě. Tyto akce byly podobně jako v předchozích 
letech podporovány kulturní komisí města Turnova,  granty CBS Phare a z prostředků zahraniční 
komisi města. Během posledních let se tak výrazně profilovala spolupráce především se Spolkem 
přátel MČR Turnov, Pekařovou společností Českého ráje,  KC  Turnov a  Kamenářským cechem 
v Turnově. Návštěvnost muzea  se pohybuje na úrovni roku 2004, zatímco v hlavní budově 
návštěvnost o malé procento klesla, zvýšila se návštěvnost objektu Dlaskův statek v Dolánkách  
u Turnova.   
 
 
V. KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE 
                                                                                                   
Počet kulturně výchovných akcí:                                                    73  akcí 
             z toho přednášky:                                                                40  přednášek 

Návštěvníci kulturně výchovných akcí :                                        14. 812 osob 
 
Výběr z témat : 
M. Cogan: Mezinárodní šperkařské sympozium v Turnově – z historie dosavadních 20 ročníků 
M. Cogan: Český ráj – kraj kamenářů a zlatníků 
V. Jakouběová: Výsledky práce MČR v letech 1990-2001 
V. Jakouběová: Lidová architektura Českého ráje a Pojizeří 
V. Jakouběová: Prezentace výročních obřadů a lidových řemesel na Dlaskově statku 
V. Jakouběová: Petr Matoušek – dokumentátor lidové architektury Pojizeří  
J. Petrušková: Poznej své město 
J. Petrušková: Rukopisy ve sbírkách turnovského muzea 
J. Petrušková: Osobnosti regionu 
J. Prostředník: Legislativa v archeologické památkové péči, užité muzeologii a    
                        terénní teorii a praxi 
J. Prostředník: Archeologické výzkumy v Českém ráji  
J. Prostředník: Letecká archeologie nový fenomén v práci archeologa 
J. Prostředník: Pravěk Českého ráje 
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T. Řídkošil: Svět českého granátu 
T. Řídkošil: Drahé kameny v historii 
T. Řídkošil: Drahé kameny Českého ráje 
T. Řídkošil: Nerosty, základní stavební jednotky zemské kůry 
T. Řídkošil: Evropské geoparky 
T. Řídkošil: Střeleč – nejkvalitnější sklářské písky 
 
Dále vybíráme z témat nabízených především školám k doplnění výuky: 
Planeta Země, Vývoj života na Zemi, Drahé kameny z celého světa, Geologie Podkrkonošské pánve, Dějiny 
hornictví v Čechách, Významné osobnosti regionu, Kapitoly z národního obrození na Turnovsku  …. 
 
Ostatní kulturně výchovné akce:                                   28 akcí 
 
1. Masopust  
U příležitosti otevření nové stálé expozice „Podomácká výroba“  proběhla demonstrace tradiční 
lidové zábavy na Dlaskově statku v podání divadla Kvelb, které doplnilo hudební uskupení 
Dlaskovanka. 5. 2. 2005  Dlaskův statek Turnov - Dolánky 
 
2. Valná hromada Pekařovy společnosti Českého ráje 
Setkáni s Doc. Ludvíkem Baranem a PhDr. Jitkou Staňkovou. Pořadatel: MČR Turnov, PSČR Turnov 
Galerie  22. 1. 2005  
 
3. Řemeslníci ve světnici 
Výtvarná dílna s předváděním řemesel - zdobení velikonočních kraslic a medového perníku, 
drátkování – určeno nejen dětem, 27. a 28. 3. 2005 Dlaskův statek Turnov - Dolánky 
 
4. Veletrh dětské knihy 2005 
Cyklus akcí v turnovském programu Veletrhu dětské knihy v Liberci včetně prezentace nejmladších 
autorů. Pořadatel: MČR Turnov a Knihovna A. Marka,  17. – 19. 3. 2005 Výstavní a přednáškový sál 
 
5. Kaligrafická dílna 
Výtvarná dílna pro děti k Veletrhu dětské knihy v Liberci (žáci ZŠ) – Bc. Hana Linhartová, arte 
terapeutka  Ateliéru ve Větrných kopcích v Havlíčkově Brodě. MČR Turnov a Knihovna A. Marka  
17. – 19. 3. 2005 Výstavní a přednáškový sál 
 
6. Knihařská dílna 
Výtvarná dílna pro děti k Veletrhu dětské knihy v Liberci (žáci ZŠ) – Jaroslav Těsnohlídek, knihař 
z Havlíčkova Brodu. Pořadatel: MČR Turnov a Knihovna Ant. Marka, 17. – 19. 3. 2005 Výstavní sál 
a přednáškový sál 
 
7. Večerní  kaligrafická dílna 
Výtvarná dílna pro učitele ZŠ a dospělé zájemce (Bc. Hana Linhartová) Pořadatel: MČR Turnov a             
Knihovna Ant. Marka,   17. 3. 2005 Výstavní a přednáškový sál 
 
8. Valná hromada Spolku přátel muzea 
Přednáška Na začátku je rukopis.Pořadatel: MČR Turnov a Spolek přátel muzea, Galerie  24. 3. 2005 
 
9. Noc s Andersenem 
Tvůrčí setkání dětí – setkání pohádkových postav z Andersenových knížek, loutková 
představení, soutěže, zpívání, lampiónový průvod … s pokračováním v Městské knihovně 
Pořadatel: MČR Turnov a Knihovna Ant. Marka, Galerie 1. 4. 2005  
 
10. Fráňa Šrámek na stránkách Severu a Východu 
Pásmo poezie Fráni Šrámka sestavené z veršů zveřejněných v literární umělecké revui Severa Východ 
v provedení Alfréda Strejčka pro účastníky konference Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. 
Pořadatel: Pekařova společnost ČR a MČR Turnov,  Sedmihorky 23. 4. 2005 
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11. Za ruralisty Českého ráje 
Vlastivědný zájezd na Jičínsko po stopách Josefa Knapa, Václava Prokůpka, Františka Křeliny a Jana 
Knoba (Podůlší, Železnice, Jičín, Dolní Lochov, Podhradí, Veliš, Staré Hrady, Sobotka) pro účastníky 
konference Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Pořadatel: Pekařova společnost ČR a MČR Turnov 
24. 4. 2005 
 
12. Umělci Euroregionu Nisa 
Setkání výtvarníků, účastníků výtvarné soutěže za účasti muzeí v Jawoře, Görlitz a Turnově, 
garantů tohoto projektu. Pořadatel: MČR Turnov, Galerie 28. 4. 2005 
13. Setkání nad rukopisem se slabozrakými a nevidomými 
Pro členy Klubu slabozrakých a nevidomých turnovské knihovny – zajímavosti z výstavy Na začátku 
je rukopis.  Pořadatel: MČR Turnov a Knihovna Ant. Marka, Výstavní sál 28. 4. 2005 
 
14. Konečně svoboda! 
Setkání pamětníků  z řad zahraničních letců k 60. výročí konce II. světové války – odhalení pamětní 
desky zahraničním letcům v objektu muzea, koncert, beseda s účastníky II. odboje, projekce filmu 
Nebeští jezdci Pořadatel MČR Turnov, Galerie 5. 5. 2005 
 
15. Den otevřených dveří v muzeu i na Dlaskově statku 
K Mezinárodnímu dni muzeí,  MČR a Dlaskův statek Turnov - Dolánky 18. 5. 2005 
 
16. Turnovské staročeské řemeslnické trhy - Šperk a řemeslo 
Již XI. ročník tradičního setkání řemeslníků doplněné bohatým dvoudenním kulturním programem, 
probíhajícím současně na dvou pódiích v atriu muzea a v městském parku. Vystoupení 
profesionálních i amatérských hudebních souborů ( Pražský pouťový orchestr, Jablkoň, Dixieland ze 
švédské Alvesty, Klezmerband z holandského Reeuwijku, Natalika, Koňaboj, Kantoři, Spirituál 
kvintet atd.Divadelní představení, hl. pro děti – divadlo Studna, Čmukaři, Jitka Molavcová     
Autor projektu: PhDr. Vl. Jakouběová a M.Beranová, Pořadatel: MČR Turnov a Spolek přátel muzea 
Turnov, Areál muzea. atrium a městský park 28. a 29. 5. 2005 
 
17. Řezbářská dílna 
Dílna pro zájemce a návštěvníky X. ročníku turnovského Řezbářského sympozia. 
Dlaskův statek Turnov - Dolánky 8. – 12. 6. 2005 
 
18. Šimako Murai - Jan Letzel 
Divadelní představení – trilogie o staviteli atomového dómu – projekt česko - japonské kulturní 
spolupráce (pouze 5 představení v ČR), Pořadatel: MČR Turnov a japonské velvyslanectví,  
Galerie 8. 6. 2005                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
19. Kámen a šperk v Českém ráji 
VI. ročník turnovských kamenářských dnů, na kterých se podílely bohatým programem         
další instituce: (SUPŠ Turnov, DUV Granát Turnov, INFO Turnov, Cech brusičů, Město Turnov) 
MČR – součástí XVII. Mezinárodní šperkařské sympozium, výstava Sympozion 2005, 
interaktivní dílny - předvádění broušení drahých kamenů,  výroby  rýžování granátů atd. 
MČR Turnov červenec 2005 
 
20. Šperkařská přehlídka 
Prezentace vybraných prací z turnovských sympozií, které byly v minulých letech vystavovány 
v zahraničí (v baskické Vitorii, portugalském Lisabonu a německém Idaru-Ober-steinu) doplněná 
přehlídkou šperků  předního českého tvůrce J.Krbálka. MČR Turnov 7. 7. 2005 
 
21. Po Českém ráji nejen za krásou kamenů 
Odborná exkurze pro účastníky XVII. ročníku Mezinárodního šperkařského sympozia po jímavých 
mineralogických lokalitách, návštěva SUPŠ Turnov a Střední průmyslové školy sklářské v Železném 
Brodě,  8. a 9. 7. 2005 
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22. Dny evropského kulturního dědictví - Posvícení na Dlaskově statku – Chvála česneku a cibule  
Pořad připravený v rámci dnů evropského kulturního dědictví. Tradiční oslava 
svatováclavského posvícení, spojená s pečením koláčů a realizací tradičních krajových 
receptů hl. z brambor s využitím česneku a cibule - výtvarná dílna, kulturní program, 
Dlaskův statek Turnov,  Dolánky  17. 9. 2005 
 
23. Dny evropského kulturního dědictví - den otevřených dveří   
Dlaskův statek Dolánky 18.9.2005 
  
24. Z vanilky a koření 
Cukrářská dílna (doprovodná akce výstavy Vánoční receptář), pletení a pečení vánoček 
a vánočního cukroví – pro žáky ZŠ, MČR – herna 29. 11. – 1. 12. 2005 
 
26. Zvěstujeme Vám radost 
Vánoční koncert folkové skupiny Kantoři z Hradce Králové – pásmo nejznámějších a 
nejkrásnějších českých vánočních koled. Galerie 2. 12. 2005 
 
27. Odpoledne s Barborkou 
Tradiční vánoční odpoledne s programem a nadílkou pro nejmenší – s vánočním programem 
vystoupil dětský folklórní soubor Jizerka z Liberce. Galerie 3. 12. 2005 
 
28. Vánoční dárková dílna 
Výtvarná dílna pro žáky ZŠ - výroba vánočních dekorací z papíru – dárkových krabiček, 
košíčků, ozdob na stromeček. Výroba čertů a andělů (textilní figurky). Zdobení perníků. 
  
 
VI. VĚDECKÉ KONFERENCE, ODBORNÉ SEMINÁŘE, SYMPOZIA 
 
Symposia a semináře: 
Sympozia konference a semináře celkem:                               6 akcí 
 
  
l. Ruralismus, jeho kořeny a dědictví osobnosti – díla - ideje 
Jubilejní 10. konference Pekařovy společnosti pořádaná u příležitosti 80. výročí založení literární 
revue SEVERAVÝCHOD. U zrodu časopisu stáli regionální autoři, kteří se programově hlásili 
k ruralismu (Josef Knap, František Krepina, Václav Prokůpek, A. C. Nor další). Konference se konala 
ve dnech 22. a 23. dubna 2005 v Sedmihorkách za účasti cca 100 zájemců. Zaznělo 27 referátů, vydán 
konferenční sborník.Pořadatel: Pekařova společnost ČR a MČR  Turnov (J.Petrušková), Lázně 
Sedmihorky  22. – 23. 4. 2005 
 
2. Řezbářské sympozium Turnov 2005   Řezbářství víc než řemeslo 
X. setkání řezbářů z  České republiky i ze Slovenska, různého věkového složení  
a různého výtvarného zaměření, včetně žáků Waldorfské školy ze Semil, tentokrát v areálu Dlaskova 
statku v Dolánkách. Aktivní účast veřejnosti prostřednictví řezbářské dílny – využití zejména 
místními školami, Autor projektu: PhDr. Vl. Jakoubková, Dlaskův statek Turnov  8. – 12. 6. 2005 
 
3. XVII. ročník Sympoziua Šperk a drahokam 
Symposia se účastnili výtvarníci Gemma Draper a Javier Frías (Španělsko), Lynn Kristin Murray 
(Skotsko), Ted Noten (Holandsko), Matej Bezech (Slovensko), Blanka Šperková (ČR), Naoka 
Nakanuta (Japonsko), Tarja Tuupanen (Finsko), Martin Lerch (Rakousko) a Barbara Schmidt 
(Německo). Prezentace jednotlivých účastníků doprovázená diapozitivy. Pracovní část se konala ve 
firmě RSG Turnov za technické pomoci Jiřího Urbana. Sbírky muzea byly obohaceny unikátními 
šperkařskými pracemi. Všechny práce byly zaevidovány a zdokumentovány. Na realizaci projektu 
přispělo MKČR, zahraniční komise a kulturní komise Městského úřadu Turnov. Součásti sympozia 
byla výstava prací a řada doprovodných akcí. Autor: PhDr. M. Cogan MČR  7. 7. – 31. 8. 2005 
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4. Dětský výtvarný salon 2005 
Další ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže  - česko-polské spolupráce 
Autor PhDr. M. Cogan Turnov a Jawor červen 2005 
 
5. III. Turnov jewellery travelling symposium (putovní šperkařské sympozium) 
Mezinárodní šperkařské sympozium, které vzniklo ze spolupráce na turnovských mezinárodních 
sympoziích. První ročník hostila španělská Vitoria, druhý ročník Lisabon. V roce 2005 se 
hostitelským místem víc jak desítky výtvarníků-šperkařů stalo portugalské muzeum – Museo do 
Ouro. Projekt vznikl za přispění MKČR. Autor PhDr. M. Cogan 
Travassos (Portugalsko) 10. 9. – 17. 9. 2005 
 
6. 50 let Chráněné krajinné oblasti Český ráj 
Konference k výročí nejstarší chráněné krajinné oblasti na území České republiky, organizační 
zajištění třídenního jednání v několika sekcích. Pořadatel: Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj 
MČR Turnov (garant RNDr. T. Řídkošil) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR 
Lázně Sedmihorky  20. -  22. 10. 2005 
        
Účast na sympoziích a konferencích: 
Babík M., PhDr.: 
Konference Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Sedmihorky, 22. – 24.  4. 2005 
Konference W. W. Tomek, Hradec Králové, květen 2005 
Seminář Československo 1918 – 1938, Mladá Boleslav, říjen 2005 
Konference k 50. výročí vzniku CHKO Český ráj, Sedmihorky 20. – 22. 10. 2005 
Konference Muzeum a změna II. , NM Praha 8. 10. 11. 2005 
Cogan M., PhDr.: 
III. Turnov jewellery trawelling symposium, Museo do Ouro, Travassos, Portugalsko 
XXI. Mezinárodní šperkařské sympozium Šperk a drahokam, Turnov 
jurry Dětského výtvarného salónu 2005, Jawor, Polsko 
Jakouběová Vl., PhDr.: 
Konference Ruralismus, jeho kořeny a dědictví, (úvodní slovo konference), Sedmihorky  
22. – 24. 4. 2005 
Konference k 50. výročí vzniku CHKO Český ráj, (referát Lidová architektura Českého ráje  
a Pojizeří),  Sedmihorky 20 - 22. 10. 2005 
Konference Prezentace folkloru a zvykosloví v muzeích v přírodě, (referát Prezentace tradičních   
obřadů a řemesel na Dlaskově statku v Dolánkách), Rožnov pod Radhoštěm 7. a 8. 9. 2005 
Konference Osobnosti fotografické dokumentace lidové architektury, (referát Dokumentace lidové   
architektury na fotografiích P. Matouška), Praha 20. 10. 2005 
Konference Přínos regionálních pracovníků pro lidovou kulturu,  Jihlava říjen 2005 
Petrušková J.: 
Konference Ruralismus, jeho kořeny a dědictví, Sedmihorky 22. – 24. 4. 2005 (organizace konference) 
Konference k 50. výročí vzniku CHKO Český ráj, (Počátky CHKO ČR v pamětnické vzpomínce), Sedmihorky 
20. - 22. 10. 2005 
Prostředník J., PhDr. Ph.D.: 
Kolokvium Výzkumy v Čechách v roce 2004, Národní muzeum Praha, 04/2005 (ref.Záchranný výzkum 
polykulturní lokality v Turnově, v poloze „V Zátiší“, Jistebsko – výzkum těžebního a zpracovatelského areálu 
v roce 2004 Výzkum „hrobek“ v k.ú. Šumburk nad Desnou v Jizerských horách) 
Konference k 50. výročí založení CHKO Český ráj, Sedmihorky , 20. -  22. 10. 2005 (ref.Mezolitické osídlení 
v oblasti Českého ráje) 
Řídkošil T., RNDr.: 
Konference k 50. výročí založení CHKO Český ráj, (Pískovcový fenomén Coloradské plošiny (USA) ve 
srovnání s ČR. Geologická činnost vody a povodně na Jizeře), Sedmihorky 20. - 22. 10. 2005 
Mezinárodní konference o sklu (studie o turnovské skelné kompozici), Nový Bor a Jablonec nad Nisou 
Seminář Černohorské opasky ve sbírkách českých muzeí, (studie karneol na lid. opasku ze sbírek MČR), Vysoké 
Mýto 
 
Počet účastníků tvůrčích sympozií:                                                380 osob 
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VII. SBÍRKY, DOKUMENTACE, ODBORNÁ ČINNOST 
Počet evidenčních čísel sbírkových 
předmětů a jejich souborů celkem                                                          63 544 
                 k 31. 12. 2005:                                                                     evidenčních čísel 
                                                                                                                     (CES) 
Tento počet vykazuje údaj poskytnutý a zapsaný v Centrální evidenci sbírek a zahrnuje přírůstková  
a inventární čísla zapsaná v CES za celý sbírkový fond OMČR Turnov k 31. 12. 2005. 
                                                                                                                       
Počet evidenčních čísel přírůstků  za rok 2005:                                    94 
                                                                                                      evidenčních čísel 
                                                                                                            (CES) 
Počet inventarizovaných evidenčních                                                17.914 
              čísel za r. 2005:                                                                                    
Mimořádné inventarizace v souvislosti se změnou pracovníka – fondy historie, numismatiky, 
sfragistiky, militárií, rukopisů a starých tisků 
 
Počet zkonzervovaných a zrestaurovaných                                    15 souborů  
              sbírkových předmětů v r. 2005:       
                                                  
Základní ošetření archeologického materiálu z hradu Štěpnice – 1 soubor 
Základní ošetření archeologického střepového materiálu ze záchranných výzkumů – příprava pro I. a 
II. stupeň evidence – 10 souborů 
Základní ošetření řemeslného nářadí (např. hoblíky, ševcovská šídla atd.) – 1 soubor 
Základní ošetření stříbrných šperků pro výstavu v Idaru Obersteinu – 1 soubor 
Základní ošetření a čištění sbírek uměleckého řemesla pro výstavu Vánoční receptář                                                                                                                                              
Základní ošetření a opravy souboru textilu pro výstavu Vánoční receptář – 1 soubor 
 
Počet restaurovaných sbírkových předmětů dodavatelsky: plastika sv. Floriána ze zbouraného 
barokního domu čp. 94  - dodavatelsky,  restaurátorka Pavla Vosátková, financováno z grantu 
MKČR, a soubor keramických nádob z archeologického výzkumu – provedla p. Kelerová, 
financováno z grantu MKČR                  
  
  
VIII. MUZEJNÍ KNIHOVNA 
Počet knihoven:                                                                           1 
Počet knihovních jednotek:                                                              11. 115 
 
Tento počet zahrnuje pouze fond odborné knihovny-další knižní fondy (rukopisy, staré tisky, fond 
regionální literatury) zahrnujeme do sbírkového fondu muzea a vykazujeme v počtu sbírek. 
 
Přírůstek v knihovních jednotkách:                                                    118 
Jedná se pouze o nové roční přírůstky,  (vedle toho posun v evidenci knihovních fondů, což bylo 
umožněno posílením tohoto úseku jedním odborným pracovníkem).Odborná knihovna MČR je 
registrována Ministerstvem kultury podle Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. pod číslem 5555/2003. 
 
 
IX. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST 
Počet zpracovávaných vědeckovýzkumných                                          28 úkolů 
              úkolů v r. 2005: 
(mimo  90 ukončených  záchranných a předstihových archeologických výzkumů) 
Z výzkumných projektů a programů: 
1. Archeologie –  PhDr. J. Prostředník, PhD. 
MČR v Turnově je od roku 1996 spolu řešitelem projektu „Státní archeologický seznam ČR“, vedeným SÚPP v 
Praze. V prvním pololetí roku 2005 byla provedena aktualizace archeologických dat z celého území okresu 
Semily; pro další práci byly předány mapové podklady v digitální podobě v prostředí Arc View 3.1. 
Granty podané:  
GA ČR  - Jistebsko – výzkum neolitického těžebního prostoru (3 letý grant) 
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Pravěké využívání Jizerských hor a západních Krkonoš. Neolitická těžba v regionu. Use of Jizerské – and 
Western Krkonoše Mountains in Prahistory. Neolithic Quarrying in Region (Nadace Archeologia Saxoniae). 
Využívání jeskyní Českého ráje v pravěku. Mezolit regionu. Use of caves and abris of Bohemian Paradise in 
Prehistory. Mesolithic settlement in region (Nadace Archeologia Saxoniae)). 
Spolupráce na 2 grantech (NPÚ – SAS ČR, FFUK (PhDr. P. Šída – neolitická kamenná industrie v Pojizeří, 
Těžební areál z mladší doby kamenné v Jizerských horách) 
 
Realizované výzkumné úkoly - dokončené:   
ukončeno 90 záchranných a předstihových archeologických výzkumů 
dokončena 4. etapa terénního výzkumu pravěkých dobývek u Jistebska (okr. Jablonec n. Nisou) 
dokončena 1. etapa terénního výzkumu Kristovy jeskyně v Klokočských skalách 
dokončena monografická studie raně středověkého osídlení v Turnově – Maškových zahradách 
dokončena monografická studia o záchranném výzkumu středověkých haltýřů v Českém Dubu 
 
Výzkumné úkoly rozpracované:                                          
plošná archeologická památková péče (výzkumy formou dohledu,  předstihové a a záchranné výzkumy na 
sledovaném území)  
průzkum osad a plužin v oblasti západních Krkonoš a v Jizerských horách (letecký průzkum, povrchová 
prospekce) pokračování projektu „Využití pseudokrasových skalních dutin v pravěku a středověku v oblasti 
Českého ráje“ (povrchová prospekce a drobné zjišťovací sondáže ve vytypovaných lokalitách) 
spolupráce s Laboratoří paleoarcheologie a ekologie při Jihočeské univerzitě na envirometálním výzkumu 
archeologických nálezových situací 
zhodnocení arch. výzkumu v Turnově – Maškových zahradách 1995 – 2001 – ve fázi rozpracování příprava 
monografických studií z výzkumu neolitické osady (ve spolupráci s Katedrou praktické a experimentální 
archeologie při Univerzitě v Hradci Králové) 
Spolupráce na paleobotanickém výzkumu kvartérního Pelešanského jezera v návaznosti na mezolitické osídlení 
Českého ráje 
 
2. Historie umění – PhDr. M. Cogan 
Šperkařská škola v Turnově a její osobnosti. Toto téma bylo zvoleno v souvislosti se 120.     
výročím založení SUPŠ Turnov (1884) a navazuje na výzkumný úkol Česká glyptická škola 
(žáci prof. Drahoňovského) dokončený r. 2001.  
Český šperk 20. století – návaznost na předcházející úkol Český šperk dvou století (soupis exponátů ve 
veřejných sbírkách) – určeno pro výstavu v Museu do Ouro,Travassos (Portugalsko) - 10. 9. – 14. 10. 2005                      
 
3. Etnologie –  PhDr. Vl.  Jakouběová  
Dokumentace a stavebně historický průzkum včetně dendro chronologického výzkumu vybraných objektů 
lidové architektury libereckého kraje, fotodokumentace lidové architektury – výstupem CD s náhledy 500 
objektů , včetně vytvoření databáze v PC – realizováno pomocí grantu MKČR  
Podomácká výroba v Pojizeří – ukončeno, výstupem  výstava a průvodce výstavou 
Historie řemesel a tradičních projevů lidové kultury v lbc kraji – 1. fáze provedena dotazníkovou formou  
 
5. Mineralogie –  RNDr. T. Řídkošil 
Výskyty achátů v melafyrech Českého masivu i jinde - rozpracováno 
Geologická situace v lokalitě Turnov – Maškovy zahrady – rozpracováno 
Minerály lokality Turnov – stavba Lidlu – rozpracováno 
Turnovská skelná kompozice - dokončeno 
Karneoly na opasku ze sbírek etnologie - dokončeno 
Syntetické rubíny a rutil ze sbírek MČR - dokončeno 
 
6. Regionální historie - J. Petrušková 
Události let 1938 – 1945 v Turnově ve fotodokumentaci MČR (výstupem Stalo se před šedesáti lety. Události  
I. světové války v Turnově a okolí. Obrazová část. Příloha Hlasů a ohlasů, roč. VIII, květen 2005, 16 s. 
 
Práce ve výborech a komisích 
Jakouběová – členka Národní rady pro lidovou kulturu ČR při MK ČR 
                       členka Hlavního výboru České národopisné společnosti 
                       jednatelka Spolku přátel MČR Turnov 
                       členka kulturní komise MěÚ Turnov 
                       členka dozorčí rady KC Turnov 
                       členka výboru Pekařovy společnosti Českého ráje 
Petrušková  - členka výboru a účetní Pekařovy společnosti Českého ráje, 
                      členka Letopisecké komise Měst Ú Turnov 
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Cogan - místopředseda Spolku přátel OMČR Turnov, 
              člen památkové komise Měst Ú Turnov, 
              člen redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší,  
              člen sboru pro sbírkotvornou činnost v OMaG Jičíně a Krkonošském muzeu ve Vrchlabí  
 Prostředník – člen památkové komise Měst Ú Turnov, 
                       člen redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší, 
                       člen výkonného výboru České archeologické společnosti – sdružení archeologů Čecha a Moravy  
Řídkošil – člen komise pro zahraniční vztahy Měst Ú Turnov, 
                 člen redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší 
                 člen výboru pro nominaci Českého ráje do sítě evropských Geoparků a UNESCO 
 
 
Počet badatelských návštěv v r. 2005 :                                                     335 osob 
archiv, knihovna sbírk  - 286 badatelských návštěv 
archeologie – 30 badatelských návštěv 
etnografie – 10 badatelských návštěv 
mineralogie – 9 badatelských návštěv 
Výběr z badatelských témat: 
Beran Vladimír                        Místopisné rozlišení osad Loučky (Přední, Zadní, Sekyrkovy) 
Bělohlávek Zdeněk       Staré fotografie Turnova  
Bradáčová Michaela                Spor turnovských měšťanů s vrchností na poč. 18.stol. 
Černá Markéta                         Média v Českém ráji (DP) 
Hudeček Petr                           Rakousko-pruská válka 1866 
Jeníčková Kateřina                   Eleonora Prošková (BP) 
Ježek Přemysl                          Selský lidový nábytek (DP) 
Kadavá Lenka                         Historický vývoj muzea Českého ráje 
Korner Jindřich                        Lomařská činnost na Kozákově 
Lišková Jitka                           Vývoj návštěvnosti vybraných cílů v Libereckém kraji 
Luštická Hana                         Lidová architektura 
Málková Žaneta                      Každodennost na Semilsku za Protektorátu (BP) 
Novotný Robert R.                  Sbírka rukopisů 
Olivová Šárka                         Symboly křesťanství, ornamentika Byzance 
Samek Václav                         Významné návštěvy ve fotografii (do r. 1946) 
Samšiňák Karel RNDr.       Pojizerské listy 
Šonská Zuzana                        Vývoj turnovského muzea do r. 1918 
Štecher Bedřich                       Český ráj  
Štejfová Martina                      Historie Junáka v Turnově (BP) 
Šumavský Miroslav  PhDr.      Agraristika (začátek 20. století) 
Tregl Vladimír                         Řezbářská dílna Bušků v Huse u Sychrova (BP) 
Zahradník Jiří                           Archiv český (SP) 
 
Publikační činnost odborných pracovníků v r. 2005:  
 
Beranová M. - Kulíšková Al.: Čtvrtletník muzea. č. 1 – 4. MČR Turnov 2005. Redakční práce. 
Cogan, M.: Franta Anýž. Recenze k výstavě v Obecním domě v Praze. In: Ateliér 1/2005. 
Cogan, M.: Česká glyptická škola. In: Sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší, Semily 2005, v tisku 
Cogan, M.: Český ráj ve výtvarném umění. In: Ochrana přírody, leden 2006, v tisku 
Cogan, M.: Booklet III. Turnov jewellery travelling symposion, Travassos 2005 
Cogan, M. a kol.: 120 let Šperkařské školy v Turnově. Textová část, výběr obrazové části, v tisku 
Cogan, M.: Čtyři cesty. Katalog k výstavě. Aleš Rozehnal 2005 
Jakouběová, V.: Prezentace tradičních obřadů a řemesel na Dlaskově statku v Dolánkách,    
                           In: Sborník prací z konference Rožnov pod Radhoštěm 2005, v tisku 
Jakouběová, V.: Dokumentace lidové architektury na fotografiích P.Matouška. In: Sborník  
                           z konference Praha 2005, v tisku 
Jakouběová, V.: Lidová architektura Českého ráje a Pojizeří. In: Sborník z Konference 50 let   
                           CHKO Český ráj, Sedmihorky 2005, v tisku 
Jakouběová, V.: Chuťový kaleidoskop – podklady. In: Místní kultura, Praha 2005, v tisku 
Jakouběová, V.: Recenze Lenderová Betlém. In: Sborník z Českého ráje a Podkrkonoší,  
                           Semily 2005,  v tisku 
Jakouběová, V.: Zpráva o činnosti MČR Turnov za rok 2004. In: Sborník Z Českého ráje a  
                           Podkrkonoší,  Semily 2005, v tisku 
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Jakouběová, V.: Podomácká výroba. Průvodce výstavou.  MČR , Turnov 2005,  27 s.  
Jakouběová, V.: Receptář vánočních pokrmů. Průvodce výstavou.  MČR, Turnov 2005, 47 s.  
Jakouběová, V.: Co prozradily kapsáře našich prababiček. Hospodářská magie. In: Hlasy a ohlasy, roč. VIII,  
                           leden 2005, s. 43 
Jakouběová, V.: Co prozradily kapsáře našich prababiček. Rodinná a osobní magie. In: Hlasy a ohlasy, roč.   
                           VIII, únor 2005, s. 42 
Jakouběová, V.: Co prozradily kapsáře našich prababiček. Magie předmětů. In: Hlasy a ohlasy, roč. VIII,     
                            březen 2005, s. 42 
Jakouběová, V.: Co prozradily kapsáře našich prababiček. Sexuální magie. In: Hlasy a ohlasy, roč. VIII, duben  
                           2005, s. 42 
Jakouběová,V.: Co prozradily kapsáře našich prababiček.Věštby. In: Hlasy a ohlasy, roč.VIII, květen 2005, s.40 
Jakouběová, V.: Co prozradily kapsáře našich prababiček. Sny a vnější znamení. In: Hlasy a ohlasy, roč. VIII,   
                           červen 2005, s. 40 
Jakouběová, Vl.: Co prozradily kapsáře našich prababiček. Zvířata ve věštbách. In: Hlasy a ohlasy, roč. VIII,  
                            červenec - srpen 2005, s. 43 
Jakouběová, Vl.: Co prozradily kapsáře našich prababiček. Věštby a věštění v lidové tradici. In: Hlasy a ohlasy,  
                            roč. VIII, září 2005, s. 42 
Jakouběová, Vl.: Co prozradily kapsáře našich prababiček. Magie včera a dnes. In: Hlasy a ohlasy, roč. VIII,  
                            říjen 2005, s. 42 
Jakouběová, Vl.: Co prozradily kapsáře našich prababiček. Spiritismus. In: Hlasy a ohlasy, roč. VIII, listopad  
                            2005, s. 43 
Jakouběová, Vl.: Co prozradily kapsáře našich prababiček. (Advent a Vánoce v magii). In: Hlasy a ohlasy, roč.  
                            VIII, prosinec 2005, s. 42 
Jakouběová Vl.: Úvodní slovo ke konferenci Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. In: Sborník z konference –  
                           supplementum č. 10, Semily 2005, s. 9 - 10 
Petrušková, J.: Chodíme okolo. Historie „jen“ patnáct let stará. Na vzpomínku moc nebo málo? In: Hlasy a  
                        ohlasy, roč. VIII, leden 2005, s. 70 
Petrušková, J.: Chodíme okolo. Lidový spisovatel a člověk dobrého srdce. In: Hlasy a ohlasy,  
                        roč. VIII, únor 2005, s. 70 
Petrušková, J.: Chodíme okolo. Výročí SEVERUAVÝCHODU. In: Hlasy a ohlasy, roč. VIII, březen 2005, s. 70 
Petrušková, J.: Chodíme okolo. Na okraj k letošním „pekařovským“ jubilejím. In: Hlasy a ohlasy, roč. VIII,  
                        duben 2005, s. 70 
Petrušková, J.: Chodíme okolo. Májově máchovské zastavení. In: Hlasy a ohlasy, roč. VIII,  květen 2005, s. 70 
Petrušková, J.: Chodíme okolo. Jméno Košek známé či neznámé? In: Hlasy a ohlasy, roč.VIII,  
                         červen 2005, s. 70 
Petrušková, J.: Stalo se před šedesáti lety. Události II. světové války v Turnově a okolí. Obrazová část. Příloha  
                         Hlasů a ohlasů, roč. VIII, květen 2005, 16 s. 
Petrušková, J.: Z počátků Chráněné krajinné oblasti ČR (pamětnická vzpomínka). In: Sborník  
                         z Konference 50 let Chráněné krajinné oblasti Český ráj, Sedmihorky 2005,  
                         v tisku 
Prostředník, J. 2004: Archeologické výzkumy Muzea Českého ráje v roce 2003, In: Zpravodaj MVČ 30, 15-25 . 
Hartman, P. - Prostředník, J.- Šída, P.: Výzkum, ochrana a prezentace archeologické lokality. Neolitický   
                       těžební areál na katastru obce Jistebsko. In: Archeologie a veřejnost. Sborník z konference Albeř   
Hartman, P. – Prostředník, J.: Záchranný výzkum polykulturní lokality v Turnově, v poloze „V Zátiší“. In:   
                       K. Sklenář (Red.), Archeologické výzkumy v Čechách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Prostředník, J. - Šída, P.: Jistebsko – výzkum těžebního a zpracovatelského areálu v roce 2004.  
                          In: K. Sklenář (Red.), Archeologické výzkumy v Čechách 2004, Zprávy ČAS, Supplément  60,   
                          str. 20, Praha. 
Prostředník, J. - Šída, P.: Výzkum „hrobek“ v k.ú. Šumburk nad Desnou v Jizerských  horách.  
                          In: K. Sklenář (Red.), Archeologické výzkumy v Čechách 2004, Zprávy ČAS, Supplément  60,  
                          str. 21, Praha. 
Prostředník, J.: Archeologické výzkumy Muzea Českého ráje v Turnově v roce 2004. Zpravodaj  
                         MVČ 31. (v tisku) 
Hartman, P. – Prostředník, J. 2005 (v tisku): Záchranný výzkum polykulturní lokality v Turnově, v poloze  
                        „V Zátiší“. Zpravodaj MVČ 31. 
Prostředník, J.: Setkání členů Východočeské pobočky ČAS v roce 2005. Zpravodaj MVČ 31. (v tisku) 
Prostředník, J. - Šída, P.: Mezolitické osídlení pseudokrasových skalních dutin v Českém ráji. In: Sborník   
                          z konference k 50. výročí založení ChKO Český ráj,  Supplément sborníku Z Českého ráje a   
                          Podkrkonoší, Semily. (v tisku) 
Prostředník, J. – Hartman, P.: Záchranný výzkum pozdně středověkých haltýřů v historickém jádru Českého   
                           Dubu. Archeologie ve středních Čechách 9/2005. 
Šída, P. -  Prostředník, J.: Haltýře v etnografických pramenech. Archeologie ve středních Čechách 9/2005. 
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Prostředník, J. – Šída, P. – Hartman, P.: Archeologický výzkum domu čp. 450 Turnově – Sobotecké ulici.   
                           Sonda do mikrohistorie domu. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší 18. (v tisku) 
Prostředník, J. 2005 (v tisku): Příspěvek k poznání  haltýřů v historickém jádru Českého Du- 
                                               bu. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší 18.  
Řídkošil T.: Nominační dokument Geoparku Český ráj do sítě evropských geoparků a UNESCO. 
Řídkošil T.: Pískovcový fenomén Coloradské plošiny (USA) ve srovnání s ČR. In: Sborník  
                    z Konference 50 let Chráněné krajinné oblasti Český ráj, Sedmihorky 2005, v tisku 
Řídkošil T.: Geologická činnost vody a povodně na Jizeře. In: Sborník z Konference 
                    50 let Chráněné krajinné oblasti Český ráj, Sedmihorky 2005, v tisku 
  
Edice vlastní: 
Monokrystaly:  
Jakouběová Vladimíra,  Podomácká výroba. 
Doprovodný text k expozici na Dlaskově statku v Dolánkách. MČR Turnov 2005, nestránkováno 
Jakouběová Vladimíra, Receptář vánočních pokrmů.  
Doprovodný text k výstavě. MČR Turnov 2005, nestránkováno, náklad 150 kusů 
 
Zpracovala: PhDr.Vladimíra Jakouběová, ředitelka muzea 
 
 
 
 
 
X.  VYHODNOCENÍ  FINANČNÍHO  HOSPODAŘENÍ  
 
- analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem  
 
tabulka výnosů                                                                                 

 2004 2005 % plnění 
60 Tržby za vlastní výkony a zboží 2254  4008  178  
 601 tržby za vlastní výrobky    
 602 tržby z prodeje služeb 2254  4008  178  
 604 tržby za prodané zboží    
64 Ostatní výnosy 274 393 143 
 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení    
 642 ostatní pokuty a penále    
 621 aktivace 13 7  54 
 643 platby za odepsané pohledávky    
 644 úroky 7  3  43  
 645 kursové zisky     
 648 zúčtování fondů 102  30  29  
 649 jiné ostatní výnosy 152  273  180  
 651 Tržby z prodeje dlouhodobého nehm.a hm.majetku 0 80  
69 Příspěvky a dotace na provoz 6578  7121  108  
 691 příspěvek na odpisy 97  113,33  117  
 691 příspěvek na provoz 6481  7007,67  108  
  Celkem tržby a výnosy 9106  11522  127  

 
Komentář k výnosům: V roce 2005 hospodařilo MČR v hlavní činnosti s celkovými výnosy ve výši  
11 522tis. Kč. Příspěvek zřizovatele na činnost, odpisy a účelové dotace z toho činil 6 776 117,-Kč. 
Organizace vytvořila v roce 2005 vlastní výnosy v hlavní činnosti ve výši 4 401 798Kč. Ty jsou ve 
srovnání s rokem 2004, kdy bylo dosaženo vlastních příjmů ve výši 2 528 310,-Kč, vyšší o 1 873 488,-Kč. 
Podíl vlastních výnosů tak činí téměř 39% celkových výnosů. Struktura vlastních výnosů je stále stejná, 
nejvyšší podíl tvoří příjmy ze vstupného a z provádění archeologických výzkumů. Na rozdíl od příjmů ze 
vstupného (818 123,- Kč) je příjem z archeologického výzkumu ve výši 2 943 051 Kč zatížen nákladovou 
položkou ve výši 2 718 149,-Kč ( faktury dodavatelů za služby, náklady na materiál, pohonné hmoty 
apod.). 
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- rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily  
   nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům 
    

  účet ukazatel SR 2005 
skutečnost 

k 
31.12.2005 

% 

NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5       
50 Spotřebované nákupy 11401.5  11496  101  
 501 spotřeba materiálu 580  484  83  
 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 550  633  115  
 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 160  160  100  
 504 prodané zboží    

151 Služby 3568,5  3543  99  
 511 opravy a udržování 470  453  96  
 512 Cestovné 35  29  83  
 513 náklady na reprezentaci 5  2  40  
 518 ostatní služby 3058,5  3059  100  

52 Osobní náklady 5600  5581  100  
 521 mzdové náklady 4027  4027  100  
 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 1393  1376  99  
 525 ostatní sociální pojištění    
 527 zákonné sociální náklady vč.přídělu do FKSP 180  178  99  
 528 ostatní sociální náklady        

53 Daně a poplatky 4  8  200  
 531 daň silniční     
 532 daň z nemovitostí     
 538 ostatní daně a poplatky 4  8  200  

54 Ostatní náklady 825,29  973,67  118  
 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení    
 542 ostatní pokuty a penále    
 543 odpis pohledávky 15 15 100 
 544 úroky    
 545 kursové rozdíly  5  
 546 dary    
 548 manka a škody    
 549 jiné ostatní náklady 810,29  953,67  118  
55 Odpisy,prodaný majetek,rezervy a opravné položky 113,71  113,33  100  
 551 odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku 113,71  113,33  100  

 552 Zůst.cena prod.dlouhod. nehmot. a hmot. majetku    
 553 prodané cenné papíry a podíly    
 554 prodaný materiál    
 556 tvorba zákonných rezerv    
 559 tvorba zákonných opravných položek    
59 Daň z příjmů    

 591 daň z příjmů    
 595 dodatečné odvody daně z příjmů    

 
 
Komentář k nákladům:  Náklady  na činnost jsou  u většiny položek srovnatelné s předchozími roky, 
navýšené o inflaci,  pouze nakoupené služby jsou výrazně vyšší o subdodávky pro archeologické 
výzkumy, čemuž odpovídají i vyšší tržby z prodeje služeb oproti předchozím rokům. 
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-  plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace 
     

Závazné ukazatele schválené  2005 
skutečnost 

k 
31.12.2005 

% 

1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhod. majetku kraje 113,71  113,33  100  
2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace  6606,29  6606,29  100  
3 investiční dotace z rozpočtu kraje 260  260  100  
4 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu 4027  4027  100  
5 použití prostředků rezervního fondu 30  30  100  

6 
použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu 
nemovitého majetku kraje       

7 použití prostředků fondu odměn    
8 limit výdajů na pohoštění 5  2  40  
9 počet zaměstnanců organizace 19  19    
10 výsledek hospodaření organizace   26    
 
Komentář k závazným ukazatelům: Všechny závazné ukazatele byly v roce 2005 dodrženy. 
 
 
- zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací z veřejných rozpočtů a jejich vypořádání 
 
Ukazatel schválený 

rozpočet 
rozpočet 

po změnách 
poskytnuto 

k 31.12.2005 
použito 

k 31.12.2005 
vratka 

 

A 1 2 3 4 5 
1) Příspěvky od 
zřizovatele celkem 

6390000  6776500  6776500  6776117  383 

v tom:  
- příspěvek na provoz  
  a odpisy 

6350000  6720000  6720000  6719617  383 

- ostatní účelové   
  příspěvky     

40000  16500  46500  46500  0 

V tom:    
Navýšení rozpočtu: 370000 
účelové prostředky: 56500 
2) Příspěvky na investice od 
zřizovatele celkem 

        26000
0 

V tom:   
jednotlivé tituly 230000 automobily 30000 pozemek  
A)   c e l k e m  1) + 2)       7036117   

B 2 3 4 5 
3) Příspěvky /dotace od jednotlivých 
poskytovatelů dle jednotlivých 
poskytovatelů: 
        MK ČR    
        MěÚ Turnov    
        Úřad práce Semily                                             
dle jednotlivých titulů : 
        Interaktivní dílny 
        Koncepce Tradiční lidová kultura 
        Šperkařské sympozium   
        Sborník muzea Turnov    
        Dotace Úřadu práce zaměstnanci  
        Sborník z Č.ráje, svazek 18 
        Přehlídka folklorních .soub.LK   
        XVII. mez.šperk.sympozium 
        Moderní český šperk 20. století 

 
 
 

127000 
67050 
69854 

 
12050 
50000 
25000 
10000 
69854 
20000 
17000 
30000 
30000 

 
  
 

127000  
67050 
69854 

 
12050 
50000 
25000 
10000 
69854 
20000 
17000 
30000 
30000 

 
 
 

127000 
67050 
69854 

 
12050 
50000 
25000 
10000 
69854 
20000 
17000 
30000 
30000  

 
  
 

0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 
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4) Příspěvky/dotace od jiných  
    poskytovatelů na investice celkem 
    dle jednotlivých poskytovatelů  
    (MěÚ Turnov) dle jednotlivých titulů   

0 
  

0  
  

0  0 
 
 

0 
0 

B)   c e l k e m  3)+4) 263904  263904  263904  0 
C 2 3 4 5 
5) Dotace ISPROFIN investiční  celkem 0 0 0 0 

dle jednotlivých titulů      
6) Dotace ISPROFIN neinvestiční  celkem 81000  81000  81000  0 
   dle jednotlivých titulů:  
   Restaurování archeologie 
   Restaurování sv. Florian 

 
41000 
40000  

 
41000 
40000  

 
41000 
40000  

 
0 
0 

C)  c e l k e m   5) + 6)       0 
D 1 2 3 4 5 
D)  celkem A) +B) + C)  7121404  7121404  7381021  0 
 
- vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů  
 
tabulka výnosů za rok 2005                                                                                

 2004 2005 
60 Tržby za vlastní výkony a zboží     
 601 tržby za vlastní výrobky 1306 1060 
 602 tržby z prodeje služeb 242  282  
 604 tržby za prodané zboží     
64 Ostatní výnosy   7  
 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení   
 642 Ostatní pokuty a penále   
 643 platby za odepsané pohledávky   
 644 Úroky   
 645 kursové zisky   
 648 zúčtování fondů   
 649   2  7  
69 Příspěvky a dotace na provoz     
 691 příspěvek na odpisy   
 691 příspěvek na provoz   
  Celkem tržby a výnosy 1550  1350  

 
Komentář k výnosům: Výnosy jsou oproti roku 2004 nižší, protože se organizace od 1.1.2005  
stala plátcem DPH a tyto tržby jsou nižší o tuto odvedenou daň. 
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tabulka nákladů za rok 2005  

  účet ukazatel 
skutečnost 

k 
31.12.2005 

NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 1349  
50 Spotřebované nákupy 740  
 501 spotřeba materiálu 39  
 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 6  
 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 2  
 504 prodané zboží 693  

51 Služby 7  
 511 opravy a udržování  
 512 cestovné  
 513 náklady na reprezentaci  
 518 ostatní služby 7  

52 Osobní náklady 585  
 521 mzdové náklady 433  
 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 152  
 525 ostatní sociální pojištění  
 527 zákonné sociální náklady vč.přídělu do FKSP  
 528 ostatní sociální náklady   

53 Daně a poplatky  
 531 daň silniční  
 532 daň z nemovitostí  
 538 ostatní daně a poplatky  

54 Ostatní náklady 17  
 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení  
 542 ostatní pokuty a penále 2 
 543 odpis pohledávky  
 544 úroky  
 545 kursové rozdíly  
 546 dary  
 548 manka a škody 6 
 549 jiné ostatní náklady 9  
55 Odpisy,prodaný majetek,rezervy a opravné položky  

 551 
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku  

 552 
zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a 
hmot. majetku  

 553 prodané cenné papíry a podíly  
 554 prodaný materiál  
 556 tvorba zákonných rezerv  
 559 tvorba zákonných opravných položek  
59 Daň z příjmů  

 591 daň z příjmů  
 595 dodatečné odvody daně z příjmů  

 
Komentář k nákladům:  Náklady jsou oproti roku předchozímu nižší o uplatněný odpočet DPH na vstupu. 
 
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 31.12.2005 byla provedena fyzická i dokladová inventura veškerého majetku, nebyly zjištěny žádné 
inventarizační rozdíly. 
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- přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech 
  
stav k 31.12.2005                                                                  údaje v tisících Kč 
 rozpočet 

2005 
skutečnost 

2005 
finanční krytí 

fondů v Kč 

INVESTIČNÍ FOND – účet 916    

Stav investičního fondu k 1.1.2005 0  0   
Příděl z rezervního fondu organizace 40 40  
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku 113,71 113,33  
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 260  260   
Investiční dotace      
Ostatní investiční zdroje 2,62 2,62   
ZDROJE FONDU CELKEM 416,33  415,95   
Opravy a údržba neinvestiční povahy       
Rekonstrukce a modernizace      
Pořízení dlouhodobého majetku 342,79 312,79   
Ostatní použití    
Odvod do rozpočtu kraje 53,05 53,05   
POUŽITÍ FONDU CELKEM 395,84 365,84   
Zůstatek investičního fondu 20,49 50,11    
REZERVNÍ FOND – účet 914    
Stav rezervního fondu k 1.1.2005 154,4  154,4   
Příděl z hospodářského výsledku 0,2  0,2  
Ostatní zdroje fondu 60 164,7  

ZDROJE FONDU CELKEM 214,6  319,3   

Použití fondu do investičního fondu 40 40  
Použití fondu na provozní náklady 30  30   
Ostatní použití fondu  8  

POUŽITÍ FONDU CELKEM 70  78   

Zůstatek rezervního fondu 144,6  241,3    

FOND ODMĚN – účet 911    

Stav fondu odměn k 1.1.2005 0,1     

Příděl z hospodářského výsledku 0     

ZDROJE FONDU CELKEM 0,1     

Použití fondu na mzdové náklady 0     

POUŽITÍ FONDU CELKEM 0     

Zůstatek fondu odměn 0,1      

CELKEM ÚČET  241   787826,27  

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH 
POTŘEB – účet 912 

   

Stav FKSP k 1.1.2005 24331,85  24331,85  
Příděl do FKSP 84338,44  84338,44  

ZDROJE FONDU CELKEM 108670,29  108670,29  

POUŽITÍ FONDU CELKEM 87192,22  87192,22  

Zůstatek FKSP 21477,67 21477,67  12815,42  

 
Komentář k tabulce:  Nesoulad mezi stavem účtu 912 (FKSP) a 243 (BÚ FKSP a 261 Pokladna FKSP) je 
zapříčiněn nepřevedeným přídělem za 12/2005 a nepřevedenými bankovními poplatky a úroky. 

 
 
- stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti :   78 743,-Kč 
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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.  
 
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 
 
Ukazatel  Stav Stav Příděl ze Stav 
  k 1.1. 2005 k 31. 12. 2005  zlepšeného po přídělu 
      hospodář. (sl. 2 + sl. 3) 

      výsledku   
      roku 2005   
  1 2 3 4 

Rezervní fond 154570  241270,55  26629,78  267900,33 
Fond reprodukce majetku 0  55110,00  0  50110,00 
Fond odměn 82,17  82,17  0 82,17 
Fond kulturních a sociálních potřeb 24331,85  21477,67  0 21477,67 

Celkem 178984,57  312940,39  26629,78  339570,17 
Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 a jeho rozdělení do fondu bylo schváleno Radou 
Libereckého kraje ………. 
 
- vypořádání ztráty 
Hospodaření v roce 2005 bez ztráty. 
 
- mzdový vývoj a stav zaměstnanosti 
 
Ukazatel skutečnost 

2004 
plán 2005 Skutečnost 

2005 
limit prostředků na platy 3513   3827 3845  
limit prostředků na OON 220  200  182  
přepočtený počet zaměstnanců 18  19  19  
fyzický počet zaměstnanců 18  19  19  
průměrný plat 15548   15626  
 
Komentář k tabulce: Organizace zaměstnávala v roce 2005  19 pracovníků na hlavní pracovní poměr, 
zajišťujících hlavní činnost organizace, 2,5 pracovníky, zajišťující provoz vedlejší činnosti muzea 
(prodejna suvenýrů, bistro, výkopové práce pro archeologii – mzdy těchto pracovníků jsou hrazeny 
z příjmů vedlejší hospodářské činnosti). Dále bylo v organizaci zaměstnáno  28 pracovníků na dohodu o 
pracovní činnosti a dohodu o provedení práce na zajištění sezónních prací. Odměňování pracovníků bylo 
prováděno v souladu s platnými mzdovými předpisy. 
 
- plnění nápravných opatření  
Nápravná opatření  nebyla v průběhu roku 2005 uložena. 
  
Zpracovala: Alena Zlevorová, ekonomka MČR     
 
 
X. PROVOZ  VEDLEJŠÍ  ČINNOSTI  MUZEA 
Provoz prodejny a bistra MČR Turnov probíhal v roce 2005 ve snaze navýšit  vlastní příjmy muzea 
tak, aby z nich mohly být hrazeny plánované úkoly, jejichž finanční  krytí není možné zajistit  
z příspěvku zřizovatele. Pravidelně byl prováděn průzkum poptávky a nabídky, výběr zboží byl 
zaměřen především na drahé sbírkové kameny, kamenářskou bižuterii a tiskoviny regionálního 
charakteru. Velká pozornost byla věnována  práci s návštěvníkem. Provoz  prodejny byl zajištěn  
od 2. ledna 2005 do 30.prosince 2005 denně mimo pondělí s tím, že v měsíci lednu bylo zavřeno 
o sobotách a nedělích z důvodu šetření elektrické energie. Prodej bistra byl zahájen v dubnu 2005  
a ukončen v říjnu 2005. Od 1.5.2005 byla provozní doba prodloužena do 18 hodin.. K výraznému 
obohacení tržeb vedlejší činnosti přispěly akce pořádané muzeem, a to jak na Dlaskově statku,  
tak i v atriu muzea.  
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