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ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ 
ZA ROK 2011 

 
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 2011  byla zahájena rekonstrukce objektu v rámci, které byla provedena: 
výměna oken, výměna dveří, sanace, oprava a nátěr venkovních omítek, sanace kleneb a stěn ve 
sklepích, odvětrání sklepních prostor, izolace vnitřních omítek, rekonstrukce rozvaděče elektřiny, 
výměna dlažby v přízemí objektu, rekonstrukce pokladny prodejny muzea, rozšíření 
bezpečnostního systému a další drobné práce. Rekonstrukce si vyžádala 2.9 mil. korun, z čehož 
1,1 mil. poskytlo Město Turnov z programu regenerace památkové zóny, 1,3 mil. Liberecký kraj, 
0,5 mil. MČR Tur z vlastních příjmů organizace. Prodejna a pokladna muzea byla vybavena 
novým mobiliářem. Náklady na vybavení ve výši cca 200 tis. zajistilo MČR Turnov z vlastních 
příjmů organizace.  

 
 Dům čp. 71 ve Skálově ulici /dům továrníka Boháčka/, který muzeum získalo odkazem v roce 

1926 a posléze darovací smlouvou od MěÚ Turnov / historický majetek města / využívá muzeum 
pro stálé expozice a výstavní sál. Součástí objektu je přístavba galerie /z   r.1974 /, budova 
depozitářů, dílna, bistro a atrium s pódiem. Dům je propojen s domem čp. 70. V roce 2011 byly 
v objektu provedeny práce spojené s rekonstrukcí pokladny a prodejny – malování vstupní 
chodby, nátěry výstavních rámů ve vstupní chodbě, nátěry dveří v celém objektu čp. 71 a další 
drobné opravy. Náklady na tyto práce byly hrazeny z provozních prostředků organizace.   

 
 Kamenářský dům  - je součástí stálých expozic MČR Turnov.  V přízemí objektu, které slouží 

jako přednášková místnost a prostor pro edukativní dílny je umístěna stálá expozice věnovaná 
partnerství měst Turnov a Idar Oberstein, v patře objektu je stálá expozice Český ráj 
J.V.Scheybala. V roce 2011 zde byly provedeny práce spojené s reklamačním řízením – oprava 
štítu budovy, oprava podlah v patře objektu, oprava mazaniny ve spárách, oprava popraskaného 
zdiva na schodišti a v patře objektu, oprava dveří, nátěry schodiště a další drobné práce. Práce 
byly provedeny dodavatelem stavby v rámci reklamačního řízení.   

 
 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 běžnou údržbou.    
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 Organizační struktura 

V roce 2011 pracovalo v MČR Turnov 24 pracovníků v hlavním pracovním poměru, z toho  
2 pracovníci ve vedlejší činnosti, další 2 dvě pracovní místa byla dočasně vytvořena  
s podporou úřadu práce (domovník Dlaskova statku, uklízečka). V souvislosti s nastavením  
příspěvku zřizovatele muselo MČR Turnov snížit stav pracovníků, kteří pracovali  na DPČ 
(3 noční vrátní). Noční ostrahu zajišťují kmenoví pracovníci muzea v rámci pohotovosti. 
S účinností od 1. října 2011 bylo ve vedlejší hospodářké činnosti zrušeno místo prodavače.  

PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka- etnolog, kurátor sbírkového fondu etnografie, uměleckého 
řemesla,  evidence sbírek, výzkumná a publikační činnost, realizace výstav, garant plnění Vládního 
usnesení Koncepce 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, výzkumná a publikační činnost, realizace výstav 
Mgr. Alžběta Kulíšková, archivář – historik, vedoucí oddělení  - kurátor sbírkových fondů starých 
tisků, rukopisů a archivu, evidence a katalogizace sbírek, realizace výstav  
Alena Zlevorová, účetní, zpracování účetnictví + rozpočet + účetní uzávěrka za hlavní a vedlejší činnosti                             
Vladimíra Kohoutová, mzdová účetní - personalista, spisová služba, mzdová agendy, pokladna, 
inventarizace                               
Pavel Jiránek vedoucí oddělení provozu, technik PO a BOZP, (6 objektů) - údržba, úklid okolí, revize 
elektro, plyn ad., technické zabezpečení akcí a výstav     
Marcela Beranová, pracovník vztahů k veřejnosti – propagace veškerých aktivit muzea, grafická 
příprava a realizace tiskovin, spolupráce se školami   
Petra Bartoníčková (MD) – Martina Vértešiová DiS., průvodce-pokladní, doprovod skupin 
návštěvníků, evidence vstupného, zásobování, prodej evidence publikací, pohlednic ad., monitoring  ESZ  
Eliška Vélová, průvodce Dlaskův statek, doprovod skupin návštěvníků, prodej vstupenek a zboží   
Lenka Šichová, prodavač (VČ), nákup a prodej zboží včetně jeho ocenění v prodejně MČR    
 
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   
Tereza Nemethová – průvodce, lektor Kamenářského domu, muzejní pedagog a lektor dílen 
Petr Hartman (VČ) dokumentátor přípravných prací pro stavby (archeologie),    
Roman Noska, správce sbírek, evidence I. stupně, CES, organizace nákupu sbírek, darovací smlouvy, 
výpůjčky, zápůjčky, revize, fotodokumentace sbírek, inventarizace sbírek, kontrola depozitářů 
Tomáš Štefánek, 0,6 úvazek konzervátor - základní ošetření sbírkových předmětů, výroba výstavních 
modelů 
Ivana Hanušová, 0,6 úvazek modelář výst. modelů - realizace výst. modelů, aranžérské práce pro výstavy 
 
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 Tvrzníková, dokumentátor - evidence sbírek,  realizace 
výstav   
Jitka Petrušková, regionalista - kurátor sbírek regionální literatury a odborné specializované knihovny se 
statutem veřejné knihovny, evidence sbírek, badatelská služba, realizace výstav, spolupráce se školami   

Oddělení provozu 
 
Jan Horenský – údržbář, řidič, údržba objektů, technické zabezpečení výstav a akcí 
Radomír Trojovský – údržbář, údržba objektů, technické zabezpečení výstav a akcí 
Blanka Kosová, uklízečka, úklid objektů MČR  (s podporou UP)    
Martin Kašpar – domovník Dlaskův statek (s podporou UP) 
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SPECIFICKÁ ODBORNÁ ČÁST  
 
 

Statistické údaje  2009 2010 2011 
Počet návštěvníků celkem 50 430 41 285 44 198   
z celkové návštěvnosti: návštěvníci akcí, výstav 
a expozic muzea 

47 642 37 654 39 283 

z toho počet návštěvníků Dlaskova statku 14 259 12 062 12 939 
návštěvníci edukačních programů    2 720 3 540 4.800 
badatelé  68 91 115 
Výnosy ze vstupného / v tis./ 928 793 823 
Počet výstav 24 22 37 
- z toho v jiných organizacích 4 4 6 
- z toho v zahraničí  2 3 9 
Počet komentovaných prohlídek 27 32 25 
Počet doprovodných programů pro školy 25 39 42 
Návštěvnost doprovodných programů pro 
školy 

2 570 3 100 5.715 

Počet akcí, přednášek, koncertů apod.   52 58 62 
Počet návštěvníků akcí, přednášek aj. 18 370 11 281 11 083 
Počet symposií, konferencí a seminářů 5 2 3 
Počet účastníků 450 45 320 
Počet získaných sbírkových předmětů   307 365 464 
Náklady na nákup sbírkových předmětů 23 14 23 
Počet zapůjčených sbírkových předmětů 242 235 209  
Počet získaných přírůstků odborné knihovny 365 349 204 
Náklady na získané přírůstky knihovny 23 14 23 
Počet zpracovaných předmětů ve II. stupni 
evidence 

1 600 2 122 10 926 

Počet digitalizovaných sbírkových předmětů 800 1 000 3 226 
Počet inventarizovaných čísel a souborů  27 170 7 222  13 392     
Restaurování a konzervování sbírek (počet)  82 předmětů 

+25 souborů 
50 předmětů 
+ 10 souborů 

 115 
předmětů 

Náklady na restaurování 90 24 0 
Vědeckovýzkumné úkoly mimo archeologii 16 16 24 
Počet záchranných archeologických výzkumů  136 129 222 
Počet vyjádření ke stavebním činnostem 111 102 123 
Počet zpracovaných nálezových zpráv 3 10 9 
Počet publikovaných výstupů z výzkumů 26 35 28 
Počet zapůjčených sbírkových předmětů   242 235 209 
Ediční činnost - vlastní edice/příspěvky tisk 7 / 75 7 / 61 7 / 68 
Počet zaměstnanců (přepočtených)        HČ/VČ 20 / 2 21 / 2 21 / 2 
Výnosy celkem / v tis. /                             HČ/VČ  12 027 /1 493 13 260 /1202  15 401/1 204 
- z toho dotace od zřizovatele/na odpisy / v tis. /                                  8 149/217  8 718/252    9 585/335 
- z toho dary / v tis. /                                   6 12 40 
- z toho vlastní výnosy / v tis./                 HČ/VČ 1 994/1 492 2 109/1 196 3 216/ 1196 
- z toho jiné zdroje (dotace, granty) / v tis. /                                  1 549 2 008   1 895 
- z toho ostatní výnosy HČ/VČ 111/1 131/6 330/8 
Náklady celkem / v tis. /                          HČ/VČ 12 030/1 490 13 260/1 202   15 401/1160 
- z toho osobní náklady / v tis. /              HČ/VČ 6843/638 7 672/600 7 438/560 
Průměrný plat (v Kč)                    17 802 18 269 19 006 
Hospodářský výsledek (v Kč)                       
HČ/VČ 

-2 431/2847 -172 /787 0/43 715  
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3. Statistické ukazatele za rok 2011 
   

 Počet evidenčních čísel přírůstků:                               464  př. čísel 
 Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů  

k 31. 12. 2011:                                                                                  65 621 př. čísel                                 
                                                                                                tj.           263 218  kusů sb. předmětů 
                                                                                                             a 129 běžných metrů archiválií 

 počet zapůjčených předmětů jinému zařízení:                 209  evid. čísel                  
  

 Počet vypůjčených předmětů od jiného zařízení:               1 996   evid. čísel          
 Počet inventarizovaných čísel a souborů:                                     13 392   evid. čísel             
 Počet zpracovaných inv.č. ve II. stupni evidence:                        10 926   inv.  čísel 
 Počet konzervovaných předmětů:                                                       115  evid. čísel  

 
V roce 2011 byly realizovány základní konzervátorské zásahy především ve fondu šperkařství a 
zpracování drahokamů a etnografie. V souvislosti s expoziční a výstavní činností muzea byly ošetřeny 
další sbírkové soubory: základní ošetření archeologického střepového materiálu ze záchranných 
výzkumů - příprava pro I. a II. stupeň evidence; základní ošetření řemeslného a zemědělského nářadí 
(depozitář Dlaskova statku) – 29 předmětů; základní ošetření a čištění exponátů  pro výstavy - 54  
předmětů; základní ošetření a opravy textilu pro výstavy a expozici etnografickou  - 32 předmětů 
     

 Počet digitalizovaných sbírkových předmětů:                                  4 226  inv. čísel   
Digitalizovány byly sbírkové předměty ze sbírky J.V.Scheybala (pokryto grantem MKČR), dále 
sbírkové fondy z fondu historie, etnografie, umění a uměleckého řemesla. 
 

     Knihovna muzea 
    
Počet knihoven:                                                                                                    1 
Počet knihovních jednotek:                                                                             45 397 
Z toho knihovních jednotek nesbírkové knihovny:                                      12 068 
Katalogizace:                                                                                                      2 200  evid. č. 
Lokace:                                                                                                            90%  fondu 
Práce probíhaly zejména v odborné knihovně a v knihovně regionální literatury. Knihy z knihovny 
regionální literatury byly nově uloženy do nových kartonů z nekyselé lepenky. V depozitáři odborné 
knihovny byly dokončeny stěhovací práce, dokončena lokace fondu a rozdělení na katalogizované a 
nekatalogizované svazky. 
 
                                                      

 Počet návštěvníků  celkem:                                                                        44 198 osob 
počet zahrnuje:  návštěvníky stálých expozic a výstav                            28 200 osob 

                      z toho:  počet návštěvníků Dlaskova statku                              12 939 osob 
      návštěvníky akcí                                                                11 083 osob 
      návštěvníky  edukačních programů  pro školy                                           4 800 osob                    
      badatele                                                                                                              115 osob 
 
 
Návštěvnost expozic a výstav MČR Turnov v roce 2011 se mírně zvýšila oproti roku 2010. Na 
zvýšení návštěvnosti mělo vliv otevření nové stálé expozice Klenotnice, Kamenářského domu a 
zejména nové edukační programy a kroužky, zaměřené na tradiční lidová řemesla. Návštěvnost 
Dlaskova statku v Dolánkách zůstala na stejné úrovni jako v roce 2010. Návštěvnost posílily i akce 
pořádané muzeem a akce pořádané muzeem ve spolupráci s e Spolkem přátel MČR Turnov a KC 
Turnov.   
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4. Stálé expozice 
Počet stálých expozic MČR Turnov k 31. 12. 2011: 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" 
 Na statku od Tří králů do Vánoc (Dlaskův statek v Dolánkách) 
 Kamenářský dům - expozice Turnov - Idar Oberstein - města kamenářské tradice 
 Český ráj J.V.Scheybala 

 
Stálé expozice Muzea Českého ráje v Turnově vznikaly postupně od roku 1982. Na jejich nejstarších 
částech (etnografie, historie, kamenářství) už je patrná zastaralost ve způsobu instalace, použitých 
materiálech a technologiích (hlavně osvětlení), stejně jako fyzická opotřebovanost, protože MČR je 
díky poloze v Českém ráji a atraktivnímu zaměření na drahé kameny dlouhodobě nejnavštěvovanějším 
muzeem zřizovaným Libereckým krajem. Později otevřená expozice mineralogie (2004) a zvláště 
Klenotnice (2010) a kamenářského domu (2010) tak značně kontrastují se starší částí, kterou by bylo 
velmi žádoucí modernizovat a současně obsahově aktualizovat. Tendence současného evropského 
muzejnictví směřují od dřívější zahlcenosti informacemi k utříděnému srozumitelnému objasnění 
pojmů, jevů a událostí se zdůrazněním jejich kauzality. Zvláštní důraz je kladen na nenásilnou 
didaktiku formou interaktivního zapojení návštěvníků, zvláště dětí a mládeže do prohlídky. Tak aby si 
návštěvy muzea osvojili poutavou, zábavnou formou zajímavé informace a byli motivováni opět 
přijít. S těmito ambicemi bychom chtěli přebudovat v příštích letech starší části stálých expozic v I. a 
II. poschodí hlavní budovy Muzea Českého ráje celkové ploše cca 300 m2 a v návaznosti na tento 
záměr expozici propojit s expozicí Historie horolezectví. Pro tento záměr bylo v roce 2011 
zpracováno libreto.  
Všechny stávající expozice MČR Turnov byly zpřístupněny během celého roku 2011. Větší úpravy 
byly realizovány ve stálé expozici mineralogie – doplnění informačních panelů, zrušení akvárií, 
doplnění výstavních vitrín ad. Reinstalována byla expozice Dlaskova statku v Dolánkách.     
  
  
5. Krátkodobé výstavy, kulturně vzdělávací akce, společenské akce, doprovodný program 
 

 Krátkodobé výstavy 
 
      Počet výstav celkem:                                                    37 výstav 
                              z toho:                                                    5 jiný pořadatel                                                                                                    
                                                                                              6 v jiných organizacích 
                                                                                              9 v zahraničí 
Galerie muzea: 
 
Archeologický výzkum v Turnově - Maškových zahradách deset let poté, aneb, Experiment  
v archeologii  
Cílem výstavního projektu, který se uskutečnil ve spolupráci s Katedrou experimentální archeologie 
Univerzity v Hradci Králové, bylo představit návštěvníkovi nejenom primární zpracování výsledků 
velkoplošných archeologických výzkumů v Turnově - Maškových zahradách, ale také určitou 
nadstavbu vyhodnocených výsledků včetně environmentálních analýz. Výstupem z tohoto 
nejrozsáhlejšího výzkumu v Pojizeří není jenom nálezová zpráva, ale také řada publikací včetně 
monografických studií. Vítanou nadstavbou se staly experimentální pokusy s hmotovými 
rekonstrukcemi některých objektů a proběhnuvší pyrotechnologické experimenty. Ty byly řešeny 
v rámci výzkumného projektu Mgr. Richardem Thérem, Ph.D. z Katedry experimentální archeologie 
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z Univerzity v Hradci Králové. Na výstavě byly tyto experimenty prezentovány jak formou 
informačních panelů, tak i trojrozměrnými exponáty a hmotovými rekonstrukcemi objektů. 
Autor a realizace: PhDr. Prostředník a P. Hartman 
Termín: 7. října 2010 – 31. ledna 2011 
 
Židovský Turnov 
Výstava o historii židovské komunity v Turnově doplněná tematickým souvisejícím programem a 
připravená ve spolupráci s autory publikace Židé na Turnovsku, která právě vyšla 
Autor a realizace: Mgr. A. Kulíšková, Mgr. P. Jakubec, Terezie Dubinová, Ph.D 
11. března  - 9. května 2010 
 
Homo Faber 
Výstava prezentující současný stav rukodělné výroby a tradičního řemesla v českých zemích 
prostřednictvím výrobků a portrétů nejlepších řemeslníků, kteří byli oceněni titulem Nositel tradice 
lidového řemesla. 
Autor a realizace: PhDr. Vladimíra Jakouběová 
Termín: 18. května. - 31. srpna 2011 
 
S´oda pre tute?! /Co to máš na sobě!? 
Výstava věnovaná historii romského odívání prezentovala reprezentativní ukázky tradičního 
romského oděvu. Vznikla jako součást Festivalu romské kultury 
Autor a realizace: Mgr. Lenka Tvrzníková 
Termín: 15. září – 31. října 2011 
 
Vánoční cukrování – Cukr, med a čokoláda 
Výstava o historii a zpracování čokolády cukrovinek 
Autor a realizace: Bc. Jana Svobodová, Mgr. Lenka Tvrzníková 
Termín: 10. listopadu – 31. prosince 2011 
 
 
Klenotnice muzea 
 
Idar-Oberstein kreativ, Cutting edge - Břit 
Kolektivní reprezentativní výstava současných brusičů a rytců drahých kamenů z partnerského 
německého města Idar-Oberstein, evropského kamenářského střediska. Představil se ateliér Heinze 
Postlera, studio Adam&Stoffel, ateliery Munsteiner, Gebrüder Henn, Lorenz Design a další. 
Autor a realizace: PhDr. Miroslav Cogan, B. Munsteiner 
Termín: 5. května – 26. června 2011 
 
 
Výstavní sál   
  
Biblický příběh Narození Páně 
Výstava dokumentující biblické téma Narození Páně ve výtvarném a lidovém umění, v hudbě a 
literatuře. Na výstavě byly prezentovány zejména betlémy ze sbírek muzea a dalších muzeí z regionu 
severovýchodních Čech, dále obrazy, staré tisky, kramářské písně, svaté obrázky a další sbírkové 
předměty, jejichž společným inspiračním zdrojem je toto vánoční téma.         
Autor: PhDr. Jakouběová  
Realizace: PhDr. Jakouběová Mgr. Kulíškova, Mgr. Tvrzníková, J. Petrušková 
Termín: 11. listopadu 2010 - 30. ledna 2011 
 
Dětský salon 
Výstava prací z dlouhodobého projektu dětské výtvarné soutěže a česko-polského dětského 
výtvarného salonu 
Autor: PhDr. Miroslav Cogan, Lada Capoušková 
Termín: 17. února – 13. března 2011 
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V kroji a s písničkou na Chodsku a v Čičmanech objektivem Zdeňka Mrkáčka - Vojtěch Žák – 
Doteky cest. 
Fotografická výstava 
Autor: RNDr. Zdeněk Mrkáček 
Termín: 17. března – 1. května 2011 
 
Jaroslava Kurandová jinými cestami 
Výstava malířky a bývalé turnovské pedagožky, která ve svých pracích věnuje mimořádnou pozornost barvě 
Autor: PhDr. Miroslav Cogan 
Termín: 12. května – 26. června 2011 
 
Řekni to šperkem 
Výstava realizovaná v rámci evropského projektu Comenius jako výsledek spolupráce deseti 
evropských šperkařských škol, které zde prezentovaly zlatnické techniky, která završila program 22. 
Mezinárodního turnovského šperkařského sympozia. Česko bylo prezentováno granátovým šperkem.  
Výstava, která prošla Francií, Portugalskem, Španělskem a Belgií byla provázena bohatým 
doprovodným programem v rámci Geoparku UNESCO Český ráj a stala se jedním z bodů programu 
Turnovských kamenářských dnů. 
Autor a realizace: RNDr. Tomáš Řídkošil 
Termín: 9. července – 2. září 2011  
 
Turnov 1785-2020 (Proměny města) 
Proměny Turnova – jak město vypadalo, vypadá a mohlo vypadat – proměny budov, ulic i celých 
turnovských čtvrtí. Připomínka 100. výročí založení turnovské tiskárny Müller a spol. 
Autor a realizace: Mgr. David Marek, Jitka Petrušková 
Termín: 13. října – 30. prosince 201 
 
Kamenářský dům 
  
Český ráj J.V. Scheybala - nová studijní expozice 
Autor: PhDr. Jakouběová, ing. T. Hocke, realizace: kolektiv MČR Turnov 
 
Čínská výšivka – hedvábí 
Výstava tradičního čínského oděvu ve spolupráci s Náprstkovým muzeem v Praze 
Autor a realizace: Mgr. A. Kulíšková, Mgr. H. Heroldová, PhD. 
Termín: 1. – 18. bubna 2011 
  
 
Dlaskův statek: 
 
Mistr rukodělné výroby Libereckého kraje 
- výstava a prezentace řemeslníků, jejichž výrobky byly oceněny touto ochrannou známkou, 
zaručující jedinečnost řemeslné techniky a jsou typické pro region severovýchodních Čech 
Autor: Mgr. Lenka Tvrzníková 
Termín: 24. září 2011 
 
Od svatého Mikuláše  do Tří králů 
- výstava tradičních obřadů v období od sv. Martina do Tří králů spojené s oslavou adventu a Vánoc. 
Výstavu doplnily rekonstrukce zvykoslovných předmětů a ukázky tradičních jídel. Všechno 
dokreslily tradiční postavy, které v Pojizeří patřily k tomuto ročnímu období 
Autor: PhDr. Vladimíra Jakouběová 
Termín: 1. - 30. prosinec 2011 
 
Koridor – výstavy pořádané Fotoklubem Safír: 
 
Zdi – fotografická výstava  
15. 2. - 5. 3. 2011 
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Nepál 2009 – fotografická výstava  
5. 3. - 2. 4. 2011 
 
Radomír Kůla – fotografická výstava  
2. 4. - 7. 5. 2011 
 
MUDr. B. J. Šmíd - Akty a zátiší – fotografická výstava  
7. 5. - 4. června 2011 
 
Jaroslav Michal Hladký – práce fotografa a výtvarníka žijícího v Rakousku  
4. 6. - 9. 7. 2011 
 
 
Výstavy v jiných zařízeních:                                                                                6 výstav 
  
 
1. Všeň a okolí na starých fotografiích Petra Matouška 
Výstava o podobách obce a jejího okolí, součást Všeňského kulturního léta ve školní budově  
 na Všeni 
Autor a realizace: Mgr. D. Marek, J. Petrušková 
Obec Všeň, červenec – srpen 2011 
 
2. Chvála pískovce 
Autor a realizace: Dr. T.Řídkošil 
Hrad  Valdštejn, celoroční výstava 
 
3. Karel IV. a drahé kameny 
Autor: RNDr. T. Řídkošil 
 Muzeum Nejdek, 16. 6. 2011 - 25. 9. 2011 
 
4. Svět Českého granátu 
Autor: RNDr. T. Řídkošil, PhDr. M. Cogan 
Muzeum Bruntál, prosinec 2011 
 
5. Horniny Geoparku 
Autor: RNDr. T. Řídkošil 
Semily – město, stálá exteriérová expozice 
 
6. Pravěká těžba v Jizerských horách  
stálá expozice v Kittelově muzeu v Krásné 
Autor: PhDr. J. Prostředník 
 
Výstavy v zahraničí:                                                                                             9 výstav 
 
Comenius Travelling Exhibition  
Autor: RNDr. T. Řídkošil 
Gold Museum Sanit-Amand,  
 Francie – 11. – 31. ledna 2011 
 
Comenius Travelling Exhibition 
Autor: RNDr. T. Řídkošil       
Espace Wallonie  de Namur  
 Belgie – 11.- 24. 2. 2011 
 
Comenius Travelling Exhibition  
Autor : RNDr. T. Řídkošil 
Escuela Arte n°3, Madrid  
Španělsko – 7.- 25. 3. 2011 
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Comenius Travelling Exhibition  
Autor: RNDr. T. Řídkošil 
Liepaja, 
Lotyšsko -7.- 22. 4. 2011 
 
Comenius Travelling Exhibition 
Autor: RNDr. T. Řídkošil 
Porto 
Portugalsko- 2. - 13. 5. 2011 
 
Comenius Travelling Exhibition  
Autor: RNDr. T. Řídkošil 
SIHA, Antverpy 
Belgie – 24. 5. - 30. 6. 2011  
 
Svět zkamenělých stromů  
Larvik 
Norsko – září 2011 
 
Comenius Travelling Exhibition 
Autor: RNDr. T. Řídkošil 
Valenzia,  
Italie 14. 9.- 30. 10. 2011 
 
Comenius Travelling Exhibition 
Autor: RNDr. T. Řídkošil 
Lisabon, Archeologické národní muzeum  
Portugalsko listopad 2011 
 
 
Kulturně výchovné akce   
          
Počet kulturně výchovných akcí:                                                                 62 akcí 

Návštěvníci kulturně výchovných akcí :                                               11 083 osob  

 

Výběr akcí  
  
Masopust - výtvarná dílna s tvorbou vlastní masopustní masky 
1. - 19. února 2011 
 
Valentýnka - výtvarná dílna pro parádu Valentýnky - tvorba vlastního šperku 
10. 13. února 2011 
 
Golem v Turnově - doprovodný program na téma výstavy Židovský Turnov – nejen výtvarná dílna 
určená žákům a studentům turnovských škol 
březen – duben 2011 
 
Ornamenty bez hranic - výtvarná dílna připravená ve spolupráci s Muzeem v Bautzenu zaměřená na 
zdobení perníčků – pro 1. stupeň základních škol 
březen – duben 2011 
 
Salon příznivců regionální historie - určený všem zájemcům o regionální historii nejen seniorům – 
rozšíření znalostí o regionu formou besedy s odbornými pracovníky muzea a možnost dokázat také 
vytvořit „něco“ vlastníma rukama (4 x měsíčně) 
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Malý muzejník - druhý běh zájmového kroužku pro děti od 8 do 10 let zaměřený na vlastní práci 
muzea a jeho jednotlivých oborů (1x týdně) 
 
O kamenech zvěrokruhu - odb. seminář a výtvarná dílna zabývající se tajemnou a léčivou silou 
kamenů zvěrokruhu určená široké veřejnosti  
12., 16. března 2011  
 
Dílna pletení z orobince - řemeslná dílna z programu regionálních nositelů řemeslné tradice 
27. března 2011  
 
Ornamentika zdobení  kraslic - velikonoční výtvarná dílna určená pro všechny věkové kategorie 
duben 2011  
 
Song Fest – vítání jara - festival čínské tradiční kultury za účasti zpěvačky a propagátorky čínského 
umění Feng-yün Song, kulturní atašé ČLR Yn Guodi a herce a moderátora Jaroslava Duška 
2. duben 2011 
 
Čínská výšivka – hedvábí - výtvarná dílna jako doprovodný program k stejnojmenné výstavě 
2. dubna 2011 
 
Homo Faber - setkání řemeslníků s titulem Nositel tradice lidového řemesla z celé ČR u příležitosti 
otevření výstavy Homo Faber a Mezinárodního dne muzeí 
18. 5. 2011 
 
Řemeslnické dny - doprovodný program po dobu trvání výstavy Homo Faber – prezentace 
řemeslníků z několika oblastí – keramika na hrnčířském kruhu, drátování, sklo a sklářství, výroba 
skleněných figurek, textilní dílny – paličkování, drhání, tkaní, zpracování ovčí vlny, zpracování dřeva  
Termín: každý čtvrtek od 18. 5. do 30. 8. 2011 
 
Devatero řemesel - vzdělávací kurz pro dospělé zájemce – rozšířená nabídka původních 
řemeslnických dnů pořádaných v rámci výstavy Homo Faber 
4x měsíčně 
 
Řezbářská tvůrčí dílna - určeno rodinám s dětmi 
28. - 29. květen 2011 
 
Stromová show - interaktivní program pro děti 
28. května 2011 
 
Muzejní noc - návštěva expozic trochu jinak a koncert Wabiho Daňka a Pepy Fouska 
28. května 2011 
 
Kamenářské dny  - tvůrčí dílny – broušení a další zpracování kamenů, rýžování českých granátků, 
výroba vlastního šperku, dílna skla a sklářství 
2. - 9. červenec 2011 
  
Sluší mi to? Výtvarná dílna k výstavě romského tradičního oděvu – dílna se inspirovala typickým 
oděvním doplňkem romského oděvu – květinou 
 17., 18., 20. - 22. září 2011 
 
Mistr rukodělné výroby - výstava nominovaných řemeslníků na titul Mistr rukodělné výroby 
Libereckého kraje (Milena Juřicová, Petr Šťastný, Josef Nosek, Maruše Nová, Ladislav Oliva) 
13. října 2011 
 
Řemeslnický den – práce s ovčí vlnou a plstění (dílna pro žáky ZŠ) 
20. října 2011 
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Experimentální archeologie - Anna Kellerová - technologie tváření a výzdoby pravěké keramiky – 
odborná výtvarná dílna pro žáky ZŠ  
listopad 2011 
 
Čokoládová dílna - jako doprovodný program výstavy Cukr, med a čokoláda   - výtvarná dílna pro 
žáky ZŠ 
1. - 21. prosinec 2011 
 
Čokoláda a dřevěná hračka - prezentace firmy Jordi´s Chocolate s ochutnávkou. Dále vystoupení 
dětského folklorního souboru Špalíček z Lomnice n. P. 
9. prosince 2011 
 
Lidové hračky - výtvarná dílna se Zdeňkem Bukáčkem, Nositelem tradice lidového řemesla a s 
možností namalovat si vlastní dřevěnou hračku 
9. prosince 2011 
 
Čokoládová a zvykoslovná dílna aneb „Chystáme Vánoce“ - výroba čokoládových figurek a 
zvykoslovných předmětů 10. a 11. 12. 2011 
 
Ostatní 
Noc s Andersenem - tentokrát inspirovaná Kyticí K. J. Erbena, ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Ant. Marka, – určeno žákům ZŠ 
1. dubna 2011 
 
Staročeské řemeslnické trhy Turnov 2011 - XVII. ročník  
Tradiční turnovská akce pořádaná ve spolupráci se Spolkem přátel muzea vždy poslední květnový 
víkend. Vedle prezentace tradičních řemesel a řemeslnického trhu doprovodný program probíhající na 
dvou scénách  
 Termín: 28. - 29. květen 2011 
 
Festival romské kultury 
Vícedenní program k výstavě Sóda pre Tute?! / Co to máš na sobě?! 
Cimbálová muzika Dušana Kotlára – koncert, 15. září 2011 
Mário Bihári a Bachtale Apsa – koncert, 17. září 2011 
Beseda s lektory Libereckého romského sdružení – 20. - 22. září 2011 
Workshop romských řemesel s Mgr. J. Polákovou z muzea romské kultury – 17. září 2011 
Čtení romských pohádek s Evou Kordovou – 17. září 2011 
Přednáška romistky Mgr. Ivy Hlaváčkové – 22. září 2011  
 
Akce na Dlaskově statku 
 
Masopust na Dlaskově statku:  
Již 15. ročník jarního, snad nejveselejšího svátku v roce s tradičním průvodem masek, dechovou 
hudbou a pravým masopustním občerstvením 
5. února 2011  
 
Velikonoce na Dlaskově statku, aneb, To vajíčko malovaný – od srdce darovaný 
tradiční jarní program s velikonočními obyčeji 
23. dubna 2011 
 
Písně a tance Pojizeří 
Festival folklórních souborů - III. ročník -  s trhem tradičních řemesel a velikonočním zbožím 
- účastnily se soubory: Krkonošský Horal, Šafrán, Nisanka a Malá Nisanka, Hořeňák, Furiant, Jizera a 
Dykyta. Vystoupil i divadelní soubor Čmukaři 
23. dubna 2011  
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Velikonoční dílna  
Výtvarná dílna zaměřená na výrobu velikonočních zvykoslovných předmětů určená především 
rodinám s dětmi 
23. duben 2011  
 

Přednášková činnost  - výběr z přednášek  
 
Jakouběová, V.: Referát o památkách lidové architektury Turnovska, Konference historických sídel,   
                          měst a obcí – Turnov, 6. 10. 2011  
Jakouběová, V.: Velikonoce - svátky jara 
Jakouběová, V.: Tradice českých Vánoc 
Jakouběová, V.: Tradiční strava a zvyky na Turnovsku 
Cogan, M.: Architecture on needle , přednáška o vztahu architektury a šperku,  
                  Montclair State  University, NJ, USA, 13. 9. 2011 
Cogan, M.: Turnovská sympozia šperku, přednáška  Montclair State  University,  
                   NJ, USA,  14.9. 2011 
Cogan, M.: Referát o památkách města, Konference historických sídel, měst a obcí  
                   – Turnov, 6. 10. 2011  
Cogan, M.: Antonín Karč a design ve šperku.    
Cogan, M.: Sklo a sklářské dekorativní techniky - přednášky v rámci dílen v Kamenářském domě 
Cogan, M.: Český granát, Muzeum Bruntál,  1.12. 2011  
Kulíšková, A.: Čeněk Paclt – cestovatel a dobrodruh, přednáška pro Salon příznivců regionální  
                        historie – 18. 4. 2011, Turnovské domovy důchodců, 19. 9. a 27. 9. 2011 
Kulíšková, A.: Setkání se studenty FF UK, Sbírky muzea, staré tisky a rukopisy – 19. 5. 2011 
Marek, D.: Kamenářství v Turnově, přednáška pro Salon příznivců regionální historie, květen 
Marek, D.: Dlaskova kronika, natáčení dokumentu České televize, říjen 2011 
Petrušková, J.: Rozhlasová relace o historii lázní Sedmihorek – dva díly seriálu o lázních východních 
                        Čech pro Český rozhlas Hradec Králové 28. 2. 2011 
Petrušková, J.: Známe Český ráj – vznik pojmu a zajímavosti z literatury o Českém ráji  
                         – Salon  14. 2. 2011 
Petrušková, J.: Den památek – část věnovaná historii Turnova a lokalitě Hruštice - 19. dubna 2011 
Petrušková, J.: Setkání se studenty FF UK, práce knihovny muzea – 19. 5. 2011 
Petrušková, J.: Zajímavosti Turnova a Českého ráje - pro EXOD – Turnov, 11. 7. 2011 
Petrušková, J.: Komentovaná procházka historickým centrem Turnova – 6. 10. 2011 
Petrušková, J.: K historii a současné činnosti muzea – 7. 10. 2011 
Petrušková, J.: Hruštice, Dlaskův statek, Kozákov, Tatobity, Rovensko p. Troskami, Trosky  
                         - komentář zájezdu 8. 10. 2011  
Prostředník, J.: O archeologických výzkumech v Českém ráji a v Geoparku Český ráj 
Tvrzníková, L.: Svaté obrázky, přednáška pro Salon příznivců regionální historie, 20. 6. 2011, 
Tvrzníková, L.: Zpracování ovčí vlny v lidové tradice, seminář pro kroužek Devatero řemesel   
                         (2 varianty pro dvojí publikum – dětské a dospělé účastníky kroužku), 13. 10. 2011 
Řídkošil, T.: Mineralogie a geologie Českého ráje a Geoparku Český ráj 
Řídkošil, T.: Evropský geopark Český ráj - činnosti a zkušenosti prvního českého geoparku v Síti Ev-      
                     ropských geoparků   
Řídkošil, T.: Národní geoparky, péče o geologické dědictví, jeho poznávání a šetrné využívání,  
                     porozumění přírodním zákonitostem a kulturním hodnotám krajiny 
 
                      
6. Vědeckovýzkumná činnost  
 
Vědeckovýzkumné úkoly mimo archeologii:                                                     24 úkolů 
 
Úkoly pověřeného pracoviště pro dokumentaci TLK Libereckého kraje – PhDr. V. Jakouběová: 
Úkoly spojené s plněním vládního nařízení Koncepce účinnější podpory o tradiční lidovou kulturu. 
 

 V roce 2011 obdrželo Muzeum Českého ráje dotaci z Ministerstva kultury ČR – odboru regionální a 
národnostní kultury v programu podpory tradiční lidové kultury. Cílem našeho projektu, nazvaného 
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Zpracování národopisné sbírky J. V. Scheybala - část: výzkumné projekty a kresebná 
dokumentace, bylo zpracování části pozůstalosti Josefa Václava Scheybala, kterou muzeum 
získalo v roce 2010. Důraz byl kladen na Scheybalovu výzkumnou a dokumentátorskou činnost. 
Současně s tímto celkem osobního fondu probíhaly a probíhají práce na evidenci dalších částí sbírky, 
především knihoven. Z dotace byla hrazena mzda pracovnice Bc. Jany Svobodové, která byla 
pověřena pouze prací na evidenci pozůstalosti. Od dubna do prosince zpracovávala část fondu, na nějž 
byla přidělena dotace. Pracovala v úvazku 15 hodin týdně, tedy 0,375. Z dotace byl také pořízen 
mobilní počítač s kvalitní grafickou kartou pro zobrazení náhledu sbírkových předmětů v programu 
Bach.Evidenci a katalogizaci provádějí podle svých časových možností i jednotliví odborní pracovníci 
muzea a praktikanti z liberecké univerzity.   

 
Stav zpracování archivní a knihovní části Scheybalovy pozůstalosti k 31. 12. 2011. 
OSOBNÍ FOND 
Jednotlivé materiály osobního fondu byly rozděleny podle inventárního klíče. Zpracovávaly se položky z 
následujících celků:  
SCH OF III/1 - dokumentátorská činnost - fotografie 
SCH OF III/2 - dokumentátorská činnost - kresby 
SCH OF III/3 - dokumenátorská činnost - ucelené výzkumy 
SCH OF III/4 - publikační činnost 
SCH OF III/9 - výtvarná činnost  
Zpracovány a v evidenčním programu Bach byly zaevidovány tyto položky:  
SCH OF III/1 - 1 až 4  
SCH OF III/2 - 1 až 43 
SCH OF III/3 - 1 až 5 
SCH OF III/4 - 1 až 51 
SCH OF III/9 - 1 až 7 
Celkem se jedná o 288 evidenčních karet, pod jedním inventárním číslem bývá skryto více jednotlivin.  
V rámci osobního fondu se jedná o zpracování odhadem 10% z celku.  
Během zpracování dochází automaticky k fotodokumentaci kreseb a maleb, případně dalších vizuálně 
důležitých jednotlivin. Naskenováno a nafoceno bylo přes 3500 položek. 
 

 V rámci naplnění Koncepce účinnější péče o TLK připravilo MČR Turnov projekt zápisu Mistr 
tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje – PhDr. V. Jakouběová, spolupracovaly Mgr. 
Lenka Tvrzníková a Bc. Jana Svobodová. V rámci  tohoto projektu MČR Turnov jako pověřené 
pracoviště zpracovalo materiál pro Radu Libereckého kraje, který obsahuje základní kriteria 
hodnocení a výběru řemeslníků pro získání titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje. 
Současně s tím zpracovalo MČR Turnov databázi řemeslníků libereckého kraje. Tuto databázi spolu s 
dalšími materiály týkající se koncepce TLK zpřístupnilo na webových stránkách. Webové stránky 
byly pro účely zveřejnění materiálů týkajících se Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu 
přestavěny, Koncepci je věnován samostatný oddíl. Zde návštěvníci naleznou nejen materiály týkající 
se tohoto projektu, ale i další – výsledky výzkumů za předchozí roky, zprávy o plnění Koncepce v 
libereckém kraji a další odkazy. V září Rada libereckého kraje materiál týkající se ocenění Mistr 
rukodělné výroby libereckého kraje schválila. Materiál byl zveřejněn výzvou, tak, aby o něm byla 
veřejnost informována. Souběžně s tím MČR Turnov zpracovalo první nominace vybraných výrobců, 
kteří splňují požadavek na ojedinělost výskytu technik a dovedností a zároveň jsou typické pro region 
severovýchodních Čech. Zpracované nominace byly v prosinci  předány Výboru pro kulturu Rady 
libereckého kraje pro vyhodnocení. 

       Josef Nosek  -  výroba sáněk 
       Maruše Nová  - zpracování ovčího rouna 
       Petr Šťastný – ruční zpracování českých granátů  
       Ladislav Oliva – skleněná mozaika                 
Nominovaní řemeslníci se představili na akci pořádané na konci září na Dlaskově statku v Dolánkách a v 
polovině října na Kamenářském domě. MČR připravilo o technologii výroby těchto řemeslníků 2 výstavy, 
na kterých byly na panelech prezentovány profily nominovaných a popis jimi užívané technologie. Panely 
doplnila  ukázka výrobků. Jedna z výstav proběhla na Dlaskově statku, druhá na Kamenářském domě při 
příležitosti pořadů,  zaměřených na tradiční řemesla. U příležitosti obou výstav proběhlo předvádění 
rukodělných technik (broušení českých granátů a prezentace jejich užití v lidovém oděvu 
severovýchodních Čech, zpracování ovčího rouna, montáž skleněné mozaiky, výroba sáněk – rohaček).  
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Ze zpracovaných nominací vybralo MČR Turnov 2 výrobce pro nominaci do seznamu národního. Tyto 
nominace byly zpracovány a v listopadu zaslány na NULK ve Strážnici. Výsledkem projektu je nejen 
vytvoření seznamu oceněných, kteří budou reprezentovat liberecký kraj, ale zároveň dokumentace 
tradičních technologií na DVD, které budou uloženy v archivu pověřeného pracoviště.  
  

 V rámci naplnění Koncepce účinnější péče o TLK připravilo MČR Turnov projekt Edukační 
program Od Martina do Tří králů – PhDr. V. Jakouběová. V rámci  tohoto projektu MČR Turnov  
realizovalo výstavu v objektu Dlaskova statku v Dolánkách, která návštěvníkům připomněla tradiční 
obřady období od svátku svatého Martina do svátku Tří králů. Výstava byla realizována v celém 
objektu, využila přirozeného prostředí interiéru objektu, ve kterém byla demonstrována obyčejová 
tradice spojená se svátky zasazenými do období od svátku svatého Martina do svátku Tří králů. 
Doplnily ji rekonstrukce zvykoslovných předmětů, které jsou spojeny s obdobím adventu a zároveň 
ukázky tradičních jídel, které patřily k tomuto období. Na výstavě byly prezentovány i rekonstrukce 
postav, které jsou spojeny s obdobím adventu a vánoc v oblasti Pojizeří. Výstavě předcházely 
a doprovázely ji programy, které muzeum připravilo v objektu Kamenářského domu a hlavní budovy 
muzea. Jednalo se o několik edukačních programů, kterých  se zúčastnili žáci 1. a 2. stupně základních 
škol, předškolní děti a veřejnost. Formou pracovních listů a pod vedením lektora byli seznámeni 
s tradičními obřady a obyčeji období od svátku sv. Martina do svátků Tří králů. Program byl 
koncipován v časové ose, to znamená, že žáci navštívili muzeum několikrát za sebou, tak, aby si 
uvědomili průběh tohoto období v návaznosti na jednotlivé svátky. V objektu Kamenářského domu 
byli  formou besedy s odborným pracovníkem muzea seznámeni s jednotlivými projevy a ve 
spolupráci s externími lektory a řemeslníky se  podíleli na rekonstrukci a výrobě zvykoslovných 
předmětů, které jsou s tímto obdobím spojeny. Program byl zahájen v měsíci listopadu  a zakončen 
rekonstrukcí Tříkrálové obchůzky, kterou muzeum připravilo ve spolupráci s folklórními soubory a 
vybranými dětmi z jednotlivých tříd, které se projektů zúčastní. Muzeum pro realizaci programu 
připravilo a zajistilo tisk pracovních listů, které všichni frekventanti programu obdrželi.   

 
Rozpracované výzkumné úkoly etnologie: 

 Lidové léčitelství – vyhodnocení archivního materiálu, dokumentace 
 Podomácké zpracování ovoce a bylin – fotodokumentace, sběry, vyhodnocení literatury a pramenů 

 
Další vědecko – výzkumné úkoly: 
Historie umění - PhDr. Miroslav Cogan 
Realizované výzkumné úkoly – dokončené: 

 Mobiliář kostela sv. Augustina ve Vrchlabí - odborné zpracování a vyjádření   k  hodnotě (pro 
MěÚ Vrchlabí) 

 22. mezinárodní sympozium Šperk a drahokam, příprava a realizace (6.-15. července) 
Rozpracované výzkumné úkoly: 

 umělecké osobnosti odborné šperkařské školy v Turnově 
 uměleckohistorický průzkum historické sbírky šperkařské školy v Turnově, v rámci kterého 

byla založena evidence sbírky v programu BACH a zpracováno cca 600 položek 
 Výzkum a dokumentace tradičních zlatnických technik a jejich využití  v památkové péči - 

účast v projektu pořádaném Handwerkskammer Koblenz v rámci  mezinárodního programu EU  
      Leonardo da Vinci 

 uměleckohistorické rozbory restaurátorských záměrů  Vyšší odborné škole a SUPŠ Turnov  
Historie – Mgr. Alžběta Kulíšková: 
Realizované výzkumné úkoly - dokončené:   

 Židovská komunita a kultura na Turnovsku – výzkum dějin dosud opomíjené části turnovské 
historie – výstupem realizace výstavy Židovský Turnov 

 Osoba Čeňka Paclta – příspěvek k projektu věnovanému významným turnovským osobnostem 
19. století, zaměřený na objasnění životních osudů turnovského cestovatele a diggera 

Výzkumné úkoly - rozpracované:   
 Kamenářství a sklářství v díle Jany a Josefa Scheybalových – úkol spojený se zpracováním 

pozůstalosti obou manželů, zaměřený na dva nejdůležitější řemeslné obory regionu v souvislosti 
s přípravou scénáře nové stálé expozice na Kamenářském domě 

 Horolezci a horolezectví v Českém ráji – v první fázi mapování tématu a práce s pamětníky - 
využití orální historie. Úkol spojený s přípravou výstavy, která by se měla stát základem budoucí 
stálé expozice Horolezectví v Českém ráji  
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Historie – Mgr. David Marek: 
Realizované výzkumné úkoly - dokončené:   

 Urbanizace Turnova v poslední třetině 18. a v 19. století – na základě studia archivních 
materiálů a katastrálních map prohloubení znalostí o vývoji a podobě Turnova – výstupem 
výstava Turnov 1785-2020 (Proměny města) a model města (1785) 

 Kauza Walderode – studium dostupných archivních materiálů uložených v Národním archivu, 
Oblastním archivu Praha a Archivu hl. města Prahy pro potřeby občanských iniciativ, které se 
v tomto majetkovém sporu angažují. 

Výzkumné úkoly - rozpracované:   
 Horolezci a horolezectví v Českém ráji – v první fázi mapování tématu a práce s pamětníky - 

využití orální historie. Úkol spojený s přípravou výstavy, která by se měla stát základem budoucí 
stálé expozice Horolezectví v Českém ráji  

 Urbanizace Turnova v 19. století – pokračování v tématu – tato fáze zaměřená na nejstarší 
vyobrazení Turnova (studium nejstarších vyobrazení a fotografických materiálů  nejen 
z muzejního fotoarchivu) 

Historie –  Jitka Petrušková: 
Realizované výzkumné úkoly - dokončené:   

 Tiskárna Müller a spol. Turnov – historie významné turnovské tiskárny a vydavatelství Müller 
a spol. u příležitosti 100. výročí vzniku – výstupem prezentace firmy na výstavě Turnov 1785-
2020 (Proměny města) 

Mineralogie -  RNDr. Tomáš Řídkošil 
Realizované výzkumné úkoly - dokončené:   

 Úkol VaV Evropský geopark UNESCO Český ráj – vytvoření geoinformačního systému pro 
rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví SP/2e6/97/08 (koordinátoři L.Švábenická a 
T.Řídkošil) ukončen závěrečnou oponenturou v listopadu 2011. Výsledky přináší mnoho nových 
poznatků  z geologie i z ostatních geologických a geologicko-environmentálních oborů jako je 
geofyzika, geochemie, nerostné suroviny, hydrogeologie, inženýrská geologie a geofaktory 
životního prostředí. Stavebně historický průzkum typických reprezentantů lidového stavitelství 
Pojizeří byly studovány vzorky z vybraných historických lomů (Vl. Jakouběová, T.Řídkošil). Při 
výzkumu nejmladší geologické historie dokreslují archeologické výzkumy na XX (počet) 
lokalitách (J.Prostředník). V rámci listů map 1:25 000 proběhly výzkumy mineralogických 
lokalit. V roce 2011 dokončeny mapy ČR 1 : 25 000 03-341 Kněžmost, Lomnice nad Popelkou 
03-431, 03-342 Rovensko pod Troskami, 03-324 Turnov. 

 Vysvětlivky k základní geologické mapě 03-341 Kněžmost (L.Valečka et al.209 stran) popisují                                  
mezihorskou, mnichovohradištskou pánev s  mocným souborem klastických, kontinentálních 
sedimentů a mafických vulkanitů (hlavně tzv. melafyrů), stáří karbon (aster) až perm (barruel). 
Sedimenty české křídové pánve jsou zachovány v mocnosti až 600 m  pokrývají starší geologické 
jednotky. Bazální, kontinentální (říční) sedimenty se vyskytují jen lokálně a začaly se ukládat ve 
středním cenomanu. Marinní, svrchnocenomanské až coniacké sedimenty  jsou tvořeny vápnitými 
jílovci až pískovci, podřízeně i jílovitými nebo silně písčitými vápenci. Projevem mladého, 
neogenního  vulkanismu, datovaného do intervalu 11,5 až 19, 5 Ma,  je několik rozptýlených 
subvulkanických i povrchových těles alkalických bazaltoidů.  Plošně rozsáhlý je pokryv 
pleistocenního až  holocenního stáří, v němž převažují sedimenty eolického a fluviálního původu.  

 Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-432 Lomnice nad Popelkou 
(M.Stárková et at.,174 stran). Území listu Lomnice nad Popelkou 03-431 náleží j. části 
svrchnopaleozoické podkrkonošské pánve, která je v j. a jz. části listu překryta sedimenty české 
křídové pánve. Vulkanická aktivita – erupce i efuze – se projevovala především v permském 
období a dále. Uloženiny permokarbonu byly proniknuty ve svrchním permu mohutnou intruzí 
doleritu. Vulkanická aktivita byla pak oživena v období neogénu. Plošně nepříliš rozsáhlé 
produkty neogenních intruzí a plošně rozsáhlejších permských intruzí i efuzí se významně 
podílejí na morfologii krajiny.  

 
 Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000  03-342 Rovensko pod Troskami (S. 

Čech at al.,198 stran). V oblasti byly mezihorské deprese vyplňovány během karbonu a permu 
molasovými uloženinami. Odezvou opakujících se fází ryolitového vulkanismu jsou časté 
vrstvičky velice jemných ryolitových vulkanoklastik. Během turonu a coniaku probíhá usazování  
mořských sedimentů. Součástí  křídové sekvence je  až 110 m mocné těleso křemenných 
pískovců,v nichž se vytvořila dynamická morfologie skalních měst. Na konci křídy a na začátku 
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paleogénu dochází v oblasti k výrazným tektonickým pohybům spojených s laramidskou fází 
alpinské tektogeneze. Během kenozoika dochází k denudaci křídového povrchu.  

 Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov (Vl. Rapprich et al.,231 
stran)popisuje metamorfovanéi horniny krkonošsko-jizerského krystalinika na severu, 
permokarbonskou vulkanosedimentární výplň podkrkonošské pánve na východě,a  na jihu a 
západě  marinní sedimenty české křídové pánve. Nejstarší horniny byly metamorfované  ve facii 
modrých břidlic, prošly retrográdní přeměnou během výzdvihu. Ve svrchním karbonu probíhala v  
zaklesávající deprese  sedimentace klastického materiálu v aluviálních vějířích při úpatí elevace 
krkonošsko-jizerského krystalinika. Nejmladší dochovanou horninu západní části podkrkonošské 
pánve představuje ryolitový ignimbrit u Tatobit. Do vulkanosedimentární sekvence intrudovala 
tělesa doleritů prorážející sedimenty prosečenského a starších souvrství a na povrch se vylévala 
tělesa bazických láv. Počátkem cenomanu dochází k fluviální sedimentaci siliciklastického 
materiálu, který pocházel z poměrně blízkého okolí. Ve svrchním cenomanu proniklo na 
mapované území ze SZ moře. Turonské sedimenty odrážejí zřetelné prohloubení sedimentačního 
prostoru a ve svrchní části svrchního turonu změlčení mořské Sedimentace pokračuje až do 
coniaku, kdy dochází k regresi moře. Pliocén je spojen s vulkanickou aktivitou a zejména 
s uložením kozákovského lávového proudu. 

 
Vědecko výzkumná činnost archeologického oddělení 
Vědeckovýzkumné úkoly                                                                   222 úkolů 
Počet vyjádření ke stavebním činnostem                                         123 
  

 rámci záchranné činnosti proběhly záchranné výzkumy v souvislosti se stavbami v Turnově  - 
průmyslové zóně Vesecko (ZAV pro VGP Park s.r.o., Kamax s.r.o. – dokončení v roce 2012); 
v Lomnici nad Popelkou (stavba Penny Marketu), Přepeřích u Turnova (stavba rozvodny spol. 
ČEZ Distribuce a.s.); záchranný výzkum Konejlovy jeskyně v Klokočských skalách; 
nejrozsáhlejší liniovou stavbou je projekt „Čistá Jizera“  

 Projekt: „Záchranný archeologický výzkum Konejlovy jeskyně v k.ú. Bělá u Turnova – 
parc.č. 405/1“  podpořený Libereckým krajem z Fondu kulturního dědictví 

 
Komplexní nálezové zprávy ze ZAV z let  2009, 2010 a 2011:  
Prostředník, J. – Hartman, P. 2011: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického 
výzkumu.Turnov (okr. Semily). „Autobusový terminál na parc. č. 1927, 1926/2 a 1935/1“ -  ID 
52/2010; 06/2010. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově 2011 (362 stran). 
Prostředník, J. – Novák, R. – Novák, J.- Hartman, P.- Peroutková-Matějková, K. 2011: Nálezová 
zpráva ze záchranného archeologického výzkumu. Bozkov (Liberecký kraj, okr. Semily), poloha „Na 
Končinách“; parc. č. 1037/2." ID 116/2010; 04/2010 Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje 
v Turnově 2011 (36 stran). 
Prostředník, J. – Kovačíková, L. - Novák, J - Hartman, P. 2011: Nálezová zpráva ze záchranného 
archeologického výzkumu. Bělá u Turnova (okr. Semily). PR Klokočské skály. Konejlova jeskyně 
(parc. č. 405/1) - ID 48/2010; 08/2010; 07/2011. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje 
v Turnově 2011 (298 stran). 
Prostředník, J. – Novák, J - Hartman, P. 2011: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického 
výzkumu. K. ú. Přepeře - „Turnov, TR 110/35 kV – nová rozvodna“; parc. č. 137/10, 194/2, st.p. 
250/1; ID 72/2011; 05-06/2011. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově 2011 (732 
stran). 
Prostředník, J. – Šída, P. 2011: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu. K.ú. 
Jistebsko (Liberecký kraj) - osada Dolní Černá Studnice - území ČOV; 07/2010. Archiv nálezových 
zpráv Muzea Českého ráje v Turnově 2011 (25 stran). 
Prostředník, J. – Šída, P.  – Novák, J. 2011: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického 
výzkumu. K.ú. Jistebsko (Liberecký kraj) - osada Dolní Černá Studnice – Parc.č. 350/1; 05/2009. 
Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově 2011 (69 stran). 
Prostředník, J. – Šída, P. 2011: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu. K.ú. 
Jistebsko (okr. Jablonec nad Nisou). Těžební jáma 1, sonda 7. 07/2009. Archiv nálezových zpráv 
Muzea Českého ráje v Turnově 2011 (75 stran). 
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Prostředník, J. – Hartman, P. 2011: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu. Hrad 
Bradlec (k.ú. Syřenov, okr. Semily). Statické zajištění zdi východní hradební zdi. ID 137/2011; 
08/2011. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje v Turnově 2011 (24 stran). 
Prostředník, J. – Kyncl, T. -  Novák, J. – Peřina,I. - Hartman, P. 2011: Nálezová zpráva ze 
záchranného archeologického výzkumu. Lomnice nad Popelkou (okr. Semily). „Dostavba, přístavba a 
rekonstrukce pivovaru a stavba prodejny Penny Market“, parc.č. 344/2, 353, 354/18, stp.č.220/1, 
1316, 219/2 - ID 4110/2010; 10/2010 - 06/2011. Archiv nálezových zpráv Muzea Českého ráje 
v Turnově 2011 (244 stran). 
 
 
Vědecké konference, odborné semináře, sympozia 
  
Sympozia konference a semináře celkem:                                                              4  akce 
Počet účastníků konferencí a sympozií:                                                              320  osob 
  
O kamenech zvěrokruhu 
Odborný seminář a výtvarná dílna zabývající se tajemnou a léčivou silou kamenů zvěrokruhu určená 
široké veřejnosti 
12., 16. března 2011  
 
XVI. Řezbářské symposium   
XVI. ročník neformálního setkání amatérských i profesionálních tvůrců proběhl tentokrát na dvou 
místech. První dva dny strávili řezbáři na Dlaskově statku v Dolánkách, v sobotu a v neděli pak 
v areálu městského parku na Staročeských řemeslnických trzích. Součástí setkání byla i řezbářská 
dílna. 
25. - 27. 5. 2011 
 
Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 
- dvoudenní mezinárodní vědecká konference ke 200. výročí narození básníka, sběratele lidové 
slovesnosti a archiváře Karla Jaromíra Erbena 
Pořadatelé: Muzeum Českého ráje, Pekařova společnost ČR, Archiv hl. Města Prahy a Ústav pro 
českou literaturu AV ČR 
15. - 16. duben 2011, Malá Skála u Turnova 
 
Mezinárodní šperkařské sympozium Řekni to šperkem  
Probíhalo  v dílnách SUPŠ, ve Studiu D a D - J. Drahoňovského a v  Kamenářském domě. Hlavním 
tématem byly granátové techniky a šperk z českého granátu. Součástí workshopy řezby do kosti a 
řezba do achátu a jaspisu. Sympozia se zúčastnili šperkaři, pedagogové  a studenti šperkařských škol z 
Francie, Španělska, Lotyšska, Ruska, Portugalska a Belgie (57 účastníků). 
1. – 7. července 2011  
 
Účast na sympoziích a konferencích  
Jakouběová, V.: Konference historických sídel, měst a obcí – Turnov, 6. – 8. 10. 2011  
Jakouběová, V.: Konference Karel Jaromír Erben a poslání paměťových institucí v historických      
                             proměnách, 15. – 16. 4. Malá Skála 
Kulíšková, A.: Historie Židů v Turnově – Pavel Jakubec, 17. 1. 2011 
Kulíšková, A.: Karel Pařík, šumné stopy architekta. Jičín, 7. 1. 2011 
Kulíšková, A.: Albert Pražák - Vlastislav Hnízdo. Dům na Sboře, 8. 2. 2011 
Kulíšková, A.: Autorský zákon v muzejní praxi a kolektivní správa autorských práv. Národní 

muzeum, Praha 28. 4. 2011 
Kulíšková, A.: Konference Karel Jaromír Erben a poslání paměťových institucí v historických 

proměnách, 15. – 16. 4. Malá Skála 
Kulíšková, A.: Skleněné městečko – sklářský seminář, přednášky o historii sklářské výroby v regionu, 

17. - 18. září 2011 Železný Brod 
Kulíšková, A.: Seminář věnovaný problematice audiovizuálních médií v paměťových institucích – I. 

část: Fotografie, 3. 11. 2011, Praha 
Marek, D.: Konference Karel Jaromír Erben a poslání paměťových institucí v historických 

proměnách, 15. – 16. 4. Malá Skála 
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Marek, D.: Seminář věnovaný problematice audiovizuálních médií v paměťových institucích, Hradec 
Králové, duben 2011 

Petrušková, J.: Konference Karel Jaromír Erben a poslání paměťových institucí v historických 
proměnách – organizační zajištění, realizace a účast 15. – 16. 4. Malá Skála 

Petrušková, J.: Konference historických sídel, měst a obcí – Turnov, 6. – 8. 10. 2011  
 

   Tvrzníková, L.: Konference Karel Jaromír Erben a poslání paměťových institucí v historických, 15. 
16. 4. Malá Skála 

Tvrzníková, L.: 16. Veletrh muzeí ČR, 25. – 26. 5. 2011, Moravské Budějovice 
Tvrzníková, L.: Seminář věnovaný problematice audiovizuálních médií v paměťových institucích – I. 

část: Fotografie, 3. 11. 2011, Praha 
Řídkošil, T.: 10.konference Evropských geoparků přednáška, 4 postery a výstava,  
                     13. - 16. 9. 2011, Norsko 
Řídkošil, T.:  Konference  Telč – září 2011 
Řídkošil, T.: Evropský geopark Český ráj: Činnosti a zkušenosti prvního českého geoparku v Síti Ev      
                     ropských geoparků  Národní geoparky, péče o geologické dědictví, jeho poznávání a še-   
                     trné využívání, porozumění přírodním zákonitostem a kulturním hodnotám krajiny,  
                     6. 12. 2011 
                      
7.  Ediční a publikační činnost muzea: 
  
Vlastní edice:         
Z Českého ráje a Podkrkonoší. Vlastivědný sborník, roč. 24, 2011 (se SOkA Semily) - v tisku 
Čtvrtletník muzea, č. 1 - 4/2011.  MČR, Turnov 2011. Zodpovědná redaktorka Alžběta Kulíšková 
Autoři textů do Muzejního čtvrtletníku - odborní pracovníci MČR Turnov 
                   
Publikační činnost odborných pracovníků - výběr  
Cogan, M.: Idar-Oberstein kreativ, text  folderu k výstavě 
Cogan, M.: Idar Oberstein kreativ,  Klenotník a hodinář 7/2011   
Cogan, M.: Texty a výběr reprodukcí pro informační panely ve městě (KIC Turnov) 
Cogan, M.: Text k propagačnímu katalogu Český ráj (Sdružení měst a obcí Českého ráje) 
Cogan, M.: Dětský salon. Muzejní čtvrtletník, 1/2011, s. 1-2 
Cogan, M.: Nejnovější přírůstek do sbírky umění. Muzejní čtvrtletník, 1/2011, s. 7 
Cogan, M.: Idar-Oberstein Kreativ, Cutting edge. Muzejní čtvrtletník, 2/2011, s. 3 
Cogan, M.: Jaroslava Kurandová: Jinými cestami. Muzejní čtvrtletník, 2/2011, s. 5 
Cogan, M.:  Idar Oberstein Kreativ. Muzejní čvrtletník, 3/2011, s. 4 
Cogan, M.: Ze sbírek muzea: Granátový závěs. Muzejní čtvrtletník, 3/2011, s. 7  
Jakouběová, V.: Masopust na Dlaskově statku. Muzejní čtvrtletník, 1/2011, s. 1 
Jakouběová, V.: Staročeské trhy již po sedmnácté! Muzejní čtvrtletník, 2/2011, s. 1 a 3 
Jakouběová, V.: Nová výstava na Dlaskově statku. Muzejní čtvrtletník, 2/2011, s. 2 
Jakouběová, V.: To vajíčko malovaný, od srdce darovaný. Muzejní čtvrtletník, 2/2011, s. 2 
Jakouběová, V.: Oprava muzejní budovy „U Bažanta“. Muzejní čtvrtletník, 2/2011, s. 4 
Jakouběová, V.: Výstava Homo Faber: Nositelé tradice lid.řemesla. Muzejní čtvrtletník, 2/2011, s. 1-2 
Jakouběová, V.: Ocenění řemeslníkům Libereckého kraje. Muzejní čtvrtletník, 3/2011, s.2 
Jakouběová, V.: Od svatého Martina do Tří králů. Muzejní čtvrtletník, 4/2011, s. 2 
Kulíšková, A.: Uplynulo 70 let od smrti J. V. Šimáka. Muzejní čtvrtletní, 1/2011, s. 5 
Kulíšková, A.: Chystáme výtvarný salon pro dospělé i seniory. Muzejní čtvrtletník, 1/2011, s. 5 
Kulíšková, A.: Muzejní noc. Muzejní čtvrtletník, 2/2011, s. 2 
Kulíšková, A.: Fotografická dvojvýstava. Muzejní čtvrtletník, 2/2011, s. 2 
Kulíšková, A.: Židovský Turnov a židovská kultura kolem nás. Muzejní čtvrtletní, 2/2011, s. 6 
Kulíšková, A.: Muzeum oslavilo 125 let. Muzejní čtvrtletník, 3/2011, s. 1 a 3 
Kulíšková, A.: Oprava římsy. Muzejní čtvrtletník, 3/2011, s. 2 
Kulíšková, A.: Vznikne někdy muzeum horolezectví?. Muzejní čtvrtletník, 3/2011, s. 3 
Kulíšková, A.: Kamenářský dům ožije dílnami. Muzejní čtvrtletník, 4/2011, s. 2 
Kulíšková, A.: Zájmové kroužky pro děti i dospělé. Muzejní čtvrtletník, 4/2011. s. 1 
Kulíšková, A.: První a jediná fotografie Karla Havlíčka Borovského. Muzejní čtvrtletník, 4/2011, s. 3 
Kulíšková, A.: Liberecký kraj chce ocenit tradiční řemeslníky. Muzejní čtvrtletník, 4/2011, s. 4 
Kulíšková, A.: Evidence Scheybalových sbírek. Muzejní čtvrtletník, 4/2011, s. 5 



 20 

Kulíšková, A.: Rekonstrukce domu U Bažanta. Muzejní čtvrtletník, 4/2011, s. 4 
Kulíšková, A.: Hníkův Ventrikulín: Nejznamenitější žaludeční zvláštnost. Muzejní čtvrtletník, 

4/2011, s. 7 
Marek, D.: Hledáme staré fotografie Turnova. Muzejní čtvrtletník 1/2011, s. 2  
Marek, D.: Kulatý stůl. Muzejní čtvrtletník 1/2011, s. 2 
Marek, D.: Stalo se před sto lety: leden – březen 1911. Muzejní čtvrtletník 1/2011, s. 7 
Marek, D.: Ze sbírek muzea: Nejstarší vyobrazení města. Muzejní čtvrtletník 2/2011, s. 7  
Marek, D.: Stalo se před sto lety: jaro 1911. Muzejní čtvrtletník 2/2011, s. 7 
Marek, D.: Stalo se před sto lety: červenec – září 1911. Muzejní čtvrtletník 3/2011, s. 7 
Marek, D.: Všeň na starých fotografiích Petra Matouška. Muzejní čtvrtletní, 3/2011, s. 4 
Marek, D.: Turnov v letech 1785 – 2020 aneb proměny města. Muzejní čtvrtletník 4/2011, s. 1-2 
Marek, D.: Stalo se před sto lety: podzim - zima 1911. Muzejní čtvrtletník 4/2011, s. 7 
Nemethová, T.: Muzeum otevřelo kroužek Malý muzejník. Muzejní čtvrtletník, 1/2011, s. 5 
Nemethová, T.: Salon příznivců regionální historie a narozeniny Jana Solovjeva. Muzejní  
                          čtvrtletník, 2/2011, s. 5 
Nemethová, T.: Golem v Turnově. Muzejní čtvrtletník, 3/2011, s. 4 
Nemethová, T.: Řemeslnické dny v kamenářském domě. Muzejní čtvrtletník, 3/2011, s. 6 
Petrušková, J.: Nový „přírůstek“ do turnovské rodácké databáze. Muzejní čtvrtletník 1/2011, s. 4 
Petrušková, J.: Pozvání na „Erbenovu“ Malou Skálu. Muzejní čtvrtletník 2/2011, s. 3  
Petrušková, J.: Další přírůstek do fondu regionální literatury. Muzejní čtvrtletník 2/2011, s. 4 
Petrušková, J.: Zemřela Hana Pražáková. Muzejní čtvrtletník 2/2011, s. 5 
Petrušková, J.: Souborná výstava českých malířek v Turnově před 100 lety. Muzejní čtvrtletník 

3/2011, s. 5 
Petrušková, J.: Ohlednutí za erbenovskou konferencí. Muzejní čtvrtletník, 3/2011, s. 7 
Petrušková, J.: Jeho veličenstvo František Josef I. v Turnově. Muzejní čtvrtletník 4/2011, s. 3 
Prostředník, J.: Výstava Maškovy zahrady a tvůrčí dílny experimentální archeologie. Muzejní  
                         čtvrtletník, 1/2011, s. 4 
Prostředník, J.: Archeologický výzkum u vlakového nádraží v Turnově. Nález pece v  
                         Bozkově. Muzejní čtvrtletník, 1/2011, s. 6 
Prostředník, J.:  Vegetace v mladší době kamenné. Muzejní čtvrtletník, 2/2011, s. 4 
Prostředník, J.: Expozice o pravěké těžbě v podhůří Jizerských hor. Muzejní čtvrtletník, 3/2011, s. 6 
Prostředník, J.:  Archeologie z letadla. Muzejní čtvrtletník. 4/2011, s. 5 
Novák, R,. - Prostředník, J.: Archeologický výzkum v areálu pivovaru v Lomnici nad  
                     Popelkou. Muzejní čtvrtletník, 4/2011, s. 6 
Novák, J. - Prostředník, J.: Významné archeologické lokality Turnova. Vegetace Turnovska od doby   
                     železné po novověk. Turnovsko - magazín o vašem regionu 1/2011, str. 16-17.  
Prostředník, J. – Thér, R.: Významné archeologické lokality Turnova. Rekonstrukce pravěkých staveb   
                        z Maškových zahrad – 1. díl. Turnovsko - magazín o vašem regionu 2/2011, str. 16-17.  
Prostředník, J. – Thér, R.: Významné archeologické lokality Turnova. Rekonstrukce pravěkých staveb  
                        z Maškových zahrad – 2. díl. Turnovsko - magazín o vašem regionu 3/2011, str. 17-18.  
Prostředník, J.: Významné archeologické lokality Turnova. Trosky středověké i pravěké  
                         – 1. díl.Turnovsko - magazín o vašem regionu 4/2011, str. 17-18.  
Prostředník, J.: Významné archeologické lokality Turnova. Trosky středověké i pravěké  
                        – 2. díl. Turnovsko - magazín o vašem regionu 5/2011, str. 16-17.  
Prostředník, J.: Významné archeologické lokality Turnova. Opravdu si Keltové opevnili Semín?  
                        Turnovsko - magazín o vašem regionu 6/2011, str. 17-18.  
Prostředník, J.: Významné archeologické lokality Turnova. Pravěká těžba na Kittelovsku.  
                        Turnovsko - magazín o vašem regionu 7/2011, str. 20-21.  
Prostředník, J.: Významné archeologické lokality Turnova. Hledání pod „prohledaným“ převisem  
                         – 1. díl. Turnovsko - magazín o vašem regionu 8/2011, str. 20-21.  
Prostředník, J.: Významné archeologické lokality Turnova. Hledání pod „prohledaným“ převisem  
                         – 2. díl. Turnovsko - magazín o vašem regionu 9/2011, str. 20-21.  
Prostředník, J.: Významné archeologické lokality Turnova. Další škody po „hledačích pokladů“  
                         – 1. díl. Turnovsko - magazín o vašem regionu 10/2011, str. 21-22.  
Prostředník, J.: Významné archeologické lokality Turnova. Další škody po „hledačích pokladů“  
                         2. díl. Turnovsko - magazín o vašem regionu 11/2011, str. 21-22.  
Prostředník, J. – Šída, P. – Drnovský, V.: Pravěká těžba v Jizerských horách. Příběh kamenných  
                            seker. Turnov. ISBN: 978-80-87416-06-8. 
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Bernardová, A. – Komárková, V. – Prostředník, J. – Beneš, J.: Fragmented Barley Grains from the  
                            Late Bronze Age Turnov – Maškovy zahrady Site in North Bohemia.   
                            Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA)  
                            I- 2/2010, 79 – 86. 
Prostředník, J. – Rammninger, B. – Šída, P.: Dechselklingen aus Jistebsko. Archäologie in  
                             Deutschland 4-2011, Juli – August, 54 – 55.  
Prostředník, J.: Nález pozdně gotické keramické plastiky v Turnově.  
                         In: Z Českého ráje a Podkrkonoší 23, 240 – 248. Semily – Turnov. 
Thér, R. – Prostředník, J.: Pyrotechnology or Fires. Spatial Analysis of Overfired ottery from the Late  
                             Bronze Age Settlement in Turnov – Maškovy Zahrady (NE Bohemia).  
                             In: Verhagen, J. W. H. - Posluschny, A. G. - Danielisova, A. 2011: Go Your Own  
                             Least Cost Path: Spatial technology and archaeological interpretation. Proceedings  
                             of the GIS session at EAA 2009, Riva del Garda. BAR International Series 2284,    
                             67 – 77. 
Pokorný, P. – Šída, P. – Novák, J. – Prostředník, J: Neoltická těžba v Jizerských horách pohledem   
                          pylové a antrakologické analýzy. Archeologické rozhledy LXII-2010; 587 – 607. 
Šída, P. – Prostředník, J. – Dohnal, J. – Řídkošil, T.: Semínské paradoxy. Archeologie ve středních  
                           Čechách 15/1, 491 – 500. 
Novák, R. – Prostředník, J.: Archeologický výzkum panského sídla v Lomnici nad Popelkou. 
                          In: Z Českého ráje a Podkrkonoší 24, 38 - 62. Semily – Turnov. 
Prostředník, J. – Šída, P. 2011 (v tisku): Záchranný výzkum výrobního okrsku ze závěru neolitu  
                           v Turnově – Nuvojovicích. Študijné zvesti SAV. Nitra 
Řídkošil, T.: Geopark Český ráj obhájil své místo mezi geoparky pod patronací UNESCO.  
                     Muzejní čtvrtletník, 1/2011, s. 2 
Řídkošil, T.: Sopky v Českém ráji. Muzejní čtvrtletník, 1/2011, s. 4  
Řídkošil, T.: Řekni mi to šperkem! Reconte-moi un Bijou! Muzejní čtvrtletník, 2/2011, s. 1-2  
Řídkošil, T.: Geologické mapy. Muzejní čtvrtletní, 2/2011, s. 5 
Řídkošil, T.: Francouzská návštěva v Českém ráji. Muzejní čtvrtletník, 4/2011, s. 5 
Řídkošil, T.: Novinky v mineralogické expozici. Muzejní čtvrtletník, 4/2011, s. 2 
Řídkošil, T. : Wolframit. In: Krkonoše, č. 1/2011, s. 19 
Řídkošil, T. : Dufrénit. In: Krkonoše, č. 2/2011, s. 19 
Řídkošil, T. : Roscoelit. In: Krkonoše, č. 4/2011, s. 19 
Řídkošil, T.:  Zlato. In: Krkonoše, č. 5/2011. s. 19 
Řídkošil, T.:  Turmalín. In: Krkonoše, č. 6/2011. s. 19 
Řídkošil, T.:  Beraunit. In: Krkonoše, č. 7/2011. s. 19 
Řídkošil, T.:  Spessartin. In: Krkonoše, č. 8/2011. s. 19 
Řídkošil, T.:  Albit. In: Krkonoše, č. 9/2011. s. 19 
Řídkošil, T.:  Phillipsit. In: Krkonoše, č. 10/2011. s. 19 
Řídkošil, T.:  Azbest. In: Krkonoše, č. 11/2011. s. 19 
Řídkošil, T a Pásková, M.: Heading for Tagging. EGN Magazin. 6, 11-12, 2011 
Šída, P. – Prostředník, J. – Dohnal, J. – Řídkošil, T.: Semínské paradoxy. Archeologie ve středních 
Čechách, 2011, 15/1, 491 – 500. 
Řídkošil, T.: Sesuv u Valdštejna. díl. Turnovsko - magazín o vašem regionu 11/2011, str. 17.  
Řídkošil, T. a kol.: Geopark Český ráj, Geopark Český ráj 2011, v tisku 
Svobodová, J.: Vánoční cukrování: Cukr, med a čokoláda. Muzejní čtvrtletník, 4/2011, s. 1-2 
Tvrzníková, L.: Svaté obrázky v turnovském muzeu. Muzejní čtvrtletník, 1/2011, s. 3 
Tvrzníková, L.: Oslava masopustu na Dlaskově statku. Muzejní čtvrtletník, 2/2011, s. 6 
Tvrzníková, L.: Festival romské kultury v Turnově. Muzejní čtvrtletník, 2/2011, s. 2 
Tvrzníková, L.: Ohlédnutí za festivalem romské kultury. Muzejní čtvrtletník 4/2011, s. 4                                                                                           
 
 
8. Jiné výkony a aktivity organizace 
Práce ve výborech a komisích 
COGAN, M.                místopředseda Spolku přátel MČR Turnov 
                                        člen památkové komise Měst Ú Turnov 
                                        člen redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší  
                                        člen sboru pro sbírkotvornou činnost v Muzeu hry (Jičín), Krkonošském  
                                        muzeu (Vrchlabí) a Severočeského muzea v Liberci 
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JAKOUBĚOVÁ, V.   členka Národní rady pro lidovou kulturu ČR při MK ČR 
                                     členka Hlavního výboru České národopisné společnosti 
                              členka grantové komise MKČR 
                                        jednatelka Spolku přátel MČR Turnov 
                                        členka kulturní komise MěÚ Turnov 
                                        členka dozorčí rady KC Turnov 
                                        členka hlavního výboru Pekařovy společnosti Českého ráje 
                                        členka redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší 
                                        předsedkyně sboru pro sbírkotvornou činnost MM Semily 
PETRUŠKOVÁ, J.         členka výboru – jednatelka a účetní Pekařovy společnosti Českého ráje 
                                        kronikářka obce Loučky 
PROSTŘEDNÍK, J. -   člen výkonného výboru České archeologické společnosti   
                                        člen památkové komise Měst Ú Turnov 
                                        člen redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší 
ŘÍDKOŠIL, T.    člen komise pro zahraniční vztahy Měst Ú Turnov 
                                        člen redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší 
                                        ředitel o.p.s. Geopark Český ráj, zástupce Geoparku Český ráj v evropské síti  
                                        UNESCO  
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EKONOMICKÉ UKAZATELE 
 
9. Vyhodnocení  finančního  hospodaření  
- analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem  
 
tabulka výnosů                                                                                 

 2010 2011 % plnění 
60 Tržby za vlastní výkony a zboží 2 109 3 215 152 
 601 tržby za vlastní výrobky 195 35 18 
 602 tržby z prodeje služeb 1914 3 180 166 
 604 tržby za prodané zboží    
64 Ostatní výnosy a finanční výnosy 143 371 259 
 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení    
 642 ostatní pokuty a penále    
 621 aktivace 16   
 646 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku  30  
 648 zúčtování fondů 5 150 3000 
 649 jiné ostatní výnosy 111 184 166 
 662 úroky 10 7 70 
 663 kursové zisky 1   
69 Příspěvky a dotace na provoz 11 008 11 815 107 
 672 příspěvek na odpisy 252,07 334,8 133 
 672; 671 příspěvek na provoz a účelové dotace 10 755,93 11 480,2 106 
  Celkem tržby a výnosy 13 260 15 401 116 
Komentář k výnosům:  V roce 2011 hospodařilo MČR v hlavní činnosti s celkovými výnosy ve výši   
15 040,065 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele na činnost, odpisy a ostatní účelové dotace (stát, ÚSC) z toho 
činil 11 815 000,-Kč. Organizace vytvořila v roce 2011 vlastní výnosy v hlavní činnosti ve výši 
3 215 966,10Kč. 
 
- rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily  
   nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům 
    

  účet ukazatel SR 2011 
skutečnost 

k 
31.12.2011 

% 

NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 15 608 15 401 99 
50 Spotřebované nákupy 2 063 1 939 94 
 501 spotřeba materiálu 963 905 94 
 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 1 100 1 034 94 
 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek    
 504 prodané zboží    

151 Služby 5 410 5 385 99 
 511 opravy a udržování 3 000 3 125 104 
 512 Cestovné 30 13 43 
 513 náklady na reprezentaci 5 3 60 
 518 ostatní služby 2 375 2 244 95 

52 Osobní náklady 7 495 7 438 99 
 521 mzdové náklady 5 500 5 500 100 
 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 1 830 1 749 96 
 525 ostatní sociální pojištění    
 527 zákonné sociální náklady vč.přídělu do FKSP 155 173 112 
 528 ostatní sociální náklady  10 16 160 

53 Daně a poplatky 5 11 220 
 531 daň silniční    
 532 daň z nemovitostí    
 538 ostatní daně a poplatky 5 11 220 
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54 Ostatní náklady 300 290 97 
 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení    
 542 ostatní pokuty a penále    
 543 odpis pohledávky    
 544 Úroky    
 545 kursové rozdíly    
 546 Dary    
 548 manka a škody    
 549 jiné ostatní náklady 300 290 97 
55 Odpisy,prodaný majetek,rezervy a opravné položky 335 335 100 
 551 odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku 335 335 100 

 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    
56 Finanční náklady  3  
 563 Kurzové ztráty  3  
59 Daň z příjmů    

 591 daň z příjmů    
 595 dodatečné odvody daně z příjmů    
Komentář k nákladům:  Náklady u některých  položek jsou přečerpány nebo nedočerpány 
v souladu se schváleným rozpočtem. 
 
 
-  plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace 
     

Závazné ukazatele schválené  2011 
(Kč) 

skutečnost 
k 

31.12.2011 
(Kč) 

% 

1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhod. majetku kraje 334 826 334 826 100 
2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace  9 740 174 9 740 174 100 
3 investiční dotace z rozpočtu kraje 38 900 38 900 100 
4 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu 5 500 000 5 500 000 100 
5 použití prostředků rezervního fondu 40 000 40 000 100 

6 
použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu 
nemovitého majetku kraje 230 000 105 988,48 46 

7 použití prostředků fondu odměn 2 500 0 0 
8 limit výdajů na pohoštění 5 000 2 472 49 
9 počet zaměstnanců organizace 21 21 100 

10 výsledek hospodaření organizace 0 0  
 

Dílčí ukazatele schválené  2011 
(Kč) 

skutečnost 
k 

31.12.2011 
(Kč) 

% 

1 Vlastní tržby a výnosy 3 155 000 3 215 966,10 102 
2 neinvestiční dotace od ostatních subjektů  1 740 000 1 740 000 100 
3 investiční dotace od ostatních subjektů    

Komentář k závazným ukazatelům:  Všechny závazné i dílčí ukazatele za rok 2011 byly dodrženy, 
pouze, vzhledem k hospodářskému výsledku, nebyly použity v rozpočtované výši prostředky 
investičního fondu na opravy nemovitého majetku.   
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-  zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací z veřejných rozpočtů a jejich vypořádání  
 

Ukazatel ÚZ 
*/ 

Poskytnuto k 
31.12.2011 

vráceno do 
31.12.2011 na 

účet 
poskytovatele 

Vratka dotace 
a návratné 

finanční 
výpomoci při 

finančním 
vypořádání, 

po 31.12.2011 
částka 

a b 1 3 6 

1/  Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem    10 075 000,00 60 000,00   

v tom:       
       - příspěvek na provoz   9 585 174,00    
       - příspěvek na odpisy    334 826,00 60 000,00   
       - ostatní účelové příspěvky celkem   155 000,00    
        v tom: Folklorní festival   30 000,00    
                   Stavebně historický průzkum č.p.70   15 000,00    
                   Archeologický výzkum - Konejlova jeskyně   90 000,00    

                   Edukační program se zaměř. na rozvoj man. dovedností   20 000,00    

2/  Příspěvky na investice od zřizovatele celkem    38 900,00    

v tom: Rozšíření EZS   38 900,00    

        

A./ celkem 1/+2/   10 113 900,00    

3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.neinv. celkem**)   1 740 000,00    

     - dle jednotlivých poskytovatelů: MK ČR   1 395 000,00    
                                                           GAČR   180 000,00    
                                                           Město Turnov   57 000,00    
                                                           Úřad práce   108 000,00    
     - dle jednotlivých titulů: Výstava Homo Faber   44 000,00    
                                             Zpracování sbírky J.V.Scheybala   89 000,00    
                                             Festival romské kultury   60 000,00    
                                             Příprava zápisu Mistr rukodělné výroby LK   53 000,00    
                                             Obnova kulturní památky - č.p. 70   1 100 000,00    
                                             Program Od Martina do Tří králů   49 000,00    
                                             Neolitická těžba a zpracování surovin v JH   180 000,00    
                                             Mezinárodní šperkařské sympozium   27 500,00    
                                             Výstava Proměny města Turnov   17 000,00    
                                             Sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší   12 500,00    

                                             Veřejně prospěšné práce   108 000,00    

4/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.inv.. celkem**)   0,00    

       - dle jednotlivých poskytovatelů       

       - dle jednotlivých titulů       

B./ celkem 3/+4/   1 740 000,00    

5/ Dotace ISPROFIN investiční celkem   0,00    

       - dle jednotlivých titulů       

6/ Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem   0,00    

       - dle jednotlivých titulů       

C/ celkem 5/+6/   0,00    

D/ CELKEM A/+B/+C/   11 853 900,00 60 000,00   
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- vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů  
 
tabulka výnosů za rok 2011 – v tis. Kč                                                                               

 2010  2011 
60 Tržby za vlastní výkony a zboží 1 196 1 195 
 601 tržby za vlastní výrobky   
 602 tržby z prodeje služeb 364 475 
 604 tržby za prodané zboží 832 720 
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 5 7 
66 Finanční výnosy   
 662 Úroky 1 1 
 663 Kursové zisky   
  Celkem tržby a výnosy 1 202 1 203 
Komentář k výnosům:  Výnosy jsou srovnatelné s předchozím rokem, nižší tržby za prodané zboží 
jsou způsobeny rekonstrukcí prodejny (uzavření na cca 1,5 měsíce) vyšší tržby za služby jsou 
především z pronájmů. 
 
tabulka nákladů za rok 2011  

  účet ukazatel 
skutečnost 

k 
31.12.2011 

NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 1 160 
50 Spotřebované nákupy 581 
 501 spotřeba materiálu 96 
 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 20 
 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek  
 504 prodané zboží 465 

51 Služby 12 
 511 opravy a udržování  
 512 cestovné  
 513 náklady na reprezentaci  
 518 ostatní služby 12 

52 Osobní náklady 560 
 521 mzdové náklady 430 
 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 126 
 525 ostatní sociální pojištění  
 527 zákonné sociální náklady vč.přídělu do FKSP  
 528 ostatní sociální náklady  4 

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

54 Ostatní náklady a finanční náklady 7 
 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení  
 542 jiné pokuty a penále  
 543 dary  
 547 manka a škody  
 548 tvorba fondů  
 549 jiné ostatní náklady 7 
 562 úroky  
 563 kurzové ztráty  
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55 Odpisy, rezervy a opravné položky  
 551 odpisy dlouhodobého majetku  

 552 zůst.cena prodaného dlouhod. nehmotného  majetku  
 553 ZC prodaného dlouhodobého hmotného majetku  
 554 prodané  pozemky  
 556 tvorba a zúčtování opravných položek  
 559 náklady z odepsaných pohledávek  
59 Daň z příjmů  

 591 daň z příjmů  
 595 dodatečné odvody daně z příjmů  
Komentář k nákladům:  Náklady jsou odpovídající výnosům, doplňková činnost za rok vykázala zisk 
43 715,64 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 31.12.2011 byla provedena fyzická i dokladová inventura veškerého majetku, závazků i 
pohledávek,  nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 
- přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech 
  
stav k 31.12.2011                                                                 
 rozpočet 

2011 v Kč 
skutečnost 
2011 v Kč 

finanční krytí 
fondů v Kč 

INVESTIČNÍ FOND - účet 416    

Stav investičního fondu k 1.1.2011 53 117,00 53 117,00  
Příděl z rezervního fondu organizace    
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku 334 826,00 334 826,00  
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 38 900,00 38 900,00  
Investiční dotace ze státního rozpočtu     
Ostatní investiční zdroje (odp.zmařené investice)    
ZDROJE FONDU CELKEM 426 843,00 426 843,00  
Opravy a údržba neinvestiční povahy 230 000,00 105 988,48  
Rekonstrukce a modernizace 88 200,00 85 382,00  
Pořízení dlouhodobého majetku    
Ostatní použití    
Odvod do rozpočtu kraje 60 000,00 60 000,00  
POUŽITÍ FONDU CELKEM 378 200,00 251 370,48  
Zůstatek investičního fondu 48 643,00 175 472,52 175 472,52 
    
REZERVNÍ FOND - účet 413 + 414    
Stav rezervního fondu k 1.1.2011 22 052,26 22 052,26  
Příděl z hospodářského výsledku 615,11 615,11  
Ostatní zdroje fondu - dary 40 000,00 42 000,00  

ZDROJE FONDU CELKEM 62 667,37 64 667,37  

Použití fondu do investičního fondu    
Použití fondu na provozní náklady    
Ostatní použití fondu  40 000,00 40 000,00  
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POUŽITÍ FONDU CELKEM 40 000,00 40 000,00  

Zůstatek rezervního fondu 22 667,37 24 667,37 24 667,37 

FOND ODMĚN - účet 411    

Stav fondu odměn k 1.1.2011 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 2 500,00 0  

Zůstatek fondu odměn 0 2 500,00 2 500 

CELKEM ÚČET  241 
  1 012 279,23 

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH 
POTŘEB - účet 412 

   

Stav FKSP k 1.1.2011 53 064,69 53 064,69  
Příděl do FKSP 50 000,00 54 679,21  

ZDROJE FONDU CELKEM 103 064,69 107 743,90  

POUŽITÍ FONDU CELKEM 100 000,00 97 700,50  

Zůstatek FKSP 3 064,69 10 043,40 13 336,16+1 369,00 

Komentář k tabulce:   Nesoulad mezi stavem účtu 412 (FKSP) a 243 a 261 400 (BÚ FKSP a 
Pokladna FKSP) ve výši 4 661,76Kč je zapříčiněn nepřevedeným přídělem za 9, 10, 11 a 12/2011 ve 
výši 18 833,24Kč a stravným za 10, 11, 12/2011 ve výši 23 495,-Kč. 
- stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti :    24 091,-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. 2011 k 31. 12. 2011 2011 (sl-2 + sl.3) 

  1 2 3 4 
Rezervní fond 22 052,26 22 667,37 43 715,64 66 383,01 
Rezervní fond z ostatních titulů  2 000,00  2 000,00 
Fond reprodukce majetku 53 117,00 175 472,52  175 472,52 
Fond odměn 2 500,00 2 500,00  2 500,00 
Fond kulturních a sociálních potřeb 53 064,69 10 043,40  10 043,40 

Celkem 130 733,95 212 683,29 43 715,64 256 398,93 
 
Převod mezi fondy 

Ukazatel  Stav po přídělu  Převod 
Zůstatek po 

převodu 
  1 2 3 

Rezervní fond 66 383,01 -43 000,00 23 383,01 
Fond reprodukce majetku 175 472,52 43 000,00 218 472,52 
Celkem 241 855,53 0 241 855,53 
 
 
- vypořádání ztráty:   za rok 2011 nebyla výsledkem hospodaření ztráta    
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- mzdový vývoj a stav zaměstnanosti 
 
Ukazatel skutečnost 

2010  
plán 2011  skutečnost 

2011  
limit prostředků na platy (Kč) 5 214 916 5 100 000 5 091 546 
limit prostředků na OON (Kč) 408 084 400 000 408 454 
přepočtený počet zaměstnanců 21 21 21 
fyzický počet zaměstnanců 21 21 21 
průměrný plat (Kč) 18 269 17 800 19 006 
Komentář k tabulce:  Organizace zaměstnávala v roce 2011 21 pracovníků na hlavní pracovní 
poměr zajišťující hlavní činnost organizace a 2 pracovníky zajišťující provoz doplňkové činnosti 
muzea (prodejna suvenýrů, výkopové 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:    Uložená  nápravná opatření byla splněna 
  
   
Ekonomické ukazatele zpracovala: A.Zlevorová 
                                                         
  
 
 
 
XI. Provoz  vedlejší  činnosti  muzea 
Provoz prodejny a bistra MČR Turnov probíhal v roce 2011 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 nebyl v roce 2010 dobrý. Na 
ponížení příjmů mělo vliv snížení návštěvnosti muzea i snížená koupěschopnost návštěvníků. Výběr 
zboží byl zaměřen především na drahé sbírkové kameny, kamenářskou bižuterii a tiskoviny 
regionálního charakteru.  Provoz prodejny byl zajištěn od 2. ledna 2011 do 30. prosince 2011 denně 
mimo pondělí. V měsíci září byla prodejna a pokladna uzavřena z důvodu rekonstrukce budovy čp. 
70.  Od 1. 5. 2011 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 2011 zajištěn prostřednictvím nájemce p.Ganibenoviče. 
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ZÁVĚREČNÁ ČÁST 
10. Zhodnocení období ředitelem 
Je začátek toku 2012, čas, který je každoročně naplněn bilancováním roku předešlého a přípravou, či 
spíše dolaďováním a plánováním činnosti a rozpočtu na rok stávající, tedy rok 2012. Je to čas, kdy se 
zamýšlím nad činností muzea za uplynulý rok, hodnotím, a zároveň hledám nové nápady pro rok 
příští. Dělám to ráda, práce v muzeu je pro mě i po mnoha letech koníčkem a potěšením. O to větší 
mám vždy radost, když se muzeu dobře vede, když může plnit svoji základní funkci,  když provádí 
základní vědecký výzkum v oborech zastoupených v muzeu, když ho návštěvníci vyhledávají, když je 
o muzeu slyšet a veřejnost má o muzeum zájem. Opravdovou radost jsem měla z dokončené první 
fáze rekonstrukce barokního domu U Bažanta.  Po letech soudních sporů o tuto výjimečnou památku, 
během kterých nebylo možné dům řádně opravovat, se v roce 2011 podařilo nejen zpracovat řádný 
stavebně historický průzkum, který potvrdil některé známé skutečnosti, ale zároveň přinesl i mnoho 
nových dokladů o historii tohoto domu, která sahá do 16. století. K vlastní rekonstrukci přispěla 
nabídka Města Turnov zařadit rekonstrukci opravy domu do plánovaných oprav  regenerace městské 
památkové zóny.. Město tak přispělo částkou 1.1 mil. korun, liberecký kraj částkou stejnou a muzeum 
pak přidalo dalších cca 700 tisíc. V souladu s projektem firmy Profes projekt Turnov byla výměna 
všechna okna, dveře, byly sanovány a vyčištěny sklepy, dům dostal novou fasádu, v interiéru byly 
sanovány omítky v přízemí. V souvislosti s rekonstrukcí byla reinstalována i prodejna muzea a 
zřízené návštěvnické centru, které bude otevřeno 1. března letošního roku. Vzniklo tak nejen kulturní 
prostředí pro návštěvníky, ale také pro zaměstnance muzea, kteří mají v tomto objektu kanceláře.  
Přesto, že rekonstrukce objektu byla s ohledem na probíhající stavbu pro zaměstnance náročná, 
muzeum  adekvátně plnilo i své povinnosti a poslání v oblasti práci se sbírkami i v oblasti 
vědeckovýzkumné činnosti.   Velkým přínosem pro poznání nejstarší historie regionu byly podobně 
jako v  letech předchozích  archeologické výzkumy. Nové poznatky přineslo i bádání historiků v 
souvislosti s připravovanými výstavami Židovský Turnov a Proměny Turnova. V oblasti přírodních 
věd pak významným počinem bylo dokončení výstupů z výzkumu Vav, který probíhal ve spolupráci s 
Českou geologickou službou. Velká pozornost byla věnována i zpracování Scheybalovy sbírky.  
Za úspěch lze považovat i přípravu a realizaci koncepčních dokumentů pověřeného pracoviště pro 
naplňování Koncepce účinnější podpory tradiční lidové kultury. V rámci úkolů MKČR zpracovala 
ředitelka muzea návrh a pravidla pro udělení titulu Mistr rukodělné výroby libereckého kraje a návrh 
a pravidla pro vytvoření krajského seznamu nematerielních statků. Oba tyto materiály byly Radou 
Libereckého kraje schváleny. 
Rok 2011 byl úspěšný i návštěvnicky, ve srovnání s předcházejícím rokem návštěvnost, muzea mírně 
stoupla a to o cca 2000 návštěvníků, a to přesto, že muzeum bylo cca 1 měsíc v souvislosti s 
rekonstrukcí pokladny a prodejny muzea uzavřeno. Velký podíl na zvýšení návštěvnosti mají akce 
muzea, zejména pak edukační a výtvarné dílny, které byly realizovány v Kamenářském domě. 
Zásluhou nové lektorky muzea dostaly tyto programy novou formu, která je návštěvníky velmi dobře 
hodnocena. K naplnění návštěvnosti přispěl  i kvalitní výstavní program.  Ve výstavních projektech 
muzeum pokračuje v dlouhodobém programu, jehož pevnou součástí je příprava minimálně jedné 
výstavy z vlastních sbírek s regionálním tématem. Nadále držíme a rozvíjíme koncepci výstavního 
programu zpřístupňovat veřejnosti regionální témata a vědeckým přístupem  ke zpracování 
jednotlivých úseků dějin dokladovat vyspělost místného regionu v minulosti i přítomnosti. Naším 
smyslem a cílem je dohnat a srovnat krok v badatelských tématech a regionální historiografii. Vedle 
toho se snažíme návštěvníkům muzea zprostředkovat v souladu se zaměřením a specializací muzea i 
výjimečné sbírky ze zahraničí. Návštěvnost na úrovni předchozího roku si udržel i Dlaskův statek v 
Dolánkách. Muzeu se v roce 2011 dařilo i v oblasti hospodaření. Vedle příspěvku zřizovatele se 
muzeu podařilo vytvořit vlastní příjmy v hlavní a vedlejší činnosti ve výši téměř 5 mil. korun, což je 
cca 30% celkových nákladů. K dobrému výsledku hospodaření přispělo zejména archeologické 
oddělení muzea, dále úspěšnost v získávání finančních prostředků  grantových řízení (celkem 9 
grantových programů), v neposlední řadě i příjmy ze vstupného.  
Položím-i na misky vah úspěchy a neúspěchu minulého roku, musím jednoznačně  říci, že  rok 2011 
byl pro turnovské muzeum  rokem  dobrým. Velký podíl na tom mají zaměstnanci muzea, kteří 
všechny své úkoly zvládli bez velkých obtíží,  a hlavně návštěvníci muzea, kteří k nám rádi chodí a na 
které se těšíme i v letošním roce.     

 
                                                                                        PhDr. Vladimíra Jakouběová 

                       ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově 
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11. Přílohy 
Roční výkaz pro MKČR 
Fotodokumentace 
Koncepce činnosti na rok 2012 
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