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I. Budovy muzea:

Počet objektů prohlášených za nemovitou kulturní památku s právem hospodaření: 2 
 
1. Dům U bažanta čp.70 ve Skálově ul. v Turnově,  zde je umístěna muzejní herna,     
   badatelna, kanceláře odborných pracovníků a prodejna. V r. 1998 byl ukončen restituční  
    spor, rozsudkem Okresního soudu v Semilech. V roce 1998 se žalobkyně proti tomuto   
    rozhodnutí odvolala ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Ten odvolání zamítl. Proti této 
    skutečnosti se následně žalobkyně odvolala k Nejvyššímu soudu ČR. Ten  vrátil toto   
    rozhodnutí  k  prošetření  Krajskému soudu v Hradci Králové, neboť v něm shledal 
    procesní chybu. O této skutečnosti bylo OMČR Turnov, jako žalovaný,  vyrozuměno 
    v listopadu 2000. V roce 2001 řešil Okresní soud v Semilech a  potažmo Krajský soud     
    v Hradci králové návrh žalobkyně na změnu příslušného soudu a to z z důvodu údajné 
    předpojatosti.  Obě instance žádost žalobkyně zamítly. K dalšímu  řešení soudního sporu 
    během roku soud nedospěl. 

• V roce  2001 OMČR Turnov pokračovalo v rekonstrukci a stavebních úpravách 
započatých v roce 1999. V souladu s plánem činnosti a projektovou dokumentací 
zpracovanou  arch. K. Sekeným byla dokončena oprava kanalizace, zemní práce, oprava 
obvodové zdi vnitřního dvora, oprava obvodové zdi, statické zajištění budovy garáží, 
stažení  garáží ocelovými táhly, stavební úpravy interiéru garáží, oprava okapů a svodů 
dešťové vody, vydláždění prostoru dvora a parkové části, vyrovnání terénu plochy dvora, 
skrývka a navážka štěrku, výsadba náhradní zeleně, obnova vchodových dveří a dveří 
v garážovém komplexu. Realizací akce byly splněny stanovené projektované parametry 
akce. Došlo ke zvýšení kulturnosti celého areálu muzea, který se nalézá v památkové 
zóně města a zvýšení užitnosti vnitřního dvora objektu. Termín realizace akce byl 
dodržen. Užívání  stavby bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím vydaným 12/01, které 
nabylo právní moci dne 3.1.2002. práce byly financovány z prostředků na investice 
z programu MFČR a z prostředků OMČR Turnov z vlastních příjmů.

• Z prostředků MěÚ Turnov byly v roce 2001 restaurovány pískovcové plastiky a kašna 
      u čp.70. Práce probíhaly pod vedením akad.soch. J.Nováka.  
 
2. Dům čp. 71 ve Skálově ulici /dům továrníka Boháčka/, který muzeum získalo odkazem   
    v roce 1926 a posléze darovací smlouvou od MěÚ Turnov / historický majetek města /  
    využívá muzeu pro stálé expozice a výstavní sál. Součástí objektu je  přístavba galerie 
    /z   r.1974 /, budova hlavních depozitářů, dílna, bistro a atrium s pódiem. Dům je propojen 
    s  domem čp. 70.

• V roce  2001 se práce spojené s údržbou a rekonstrukcí tohoto objektu  zaměřily na 
dostavbu krytého koridoru před objektem dílen muzea a jeho propojení s hlavní budovou, 
rekonstrukci bistra a rekonstrukcí brusičské dílny, která slouží pro návštěvníky muzea. 
V souvislosti s těmito pracemi  byly provedeny opravy omítek na stávajícím koridoru a 
dílně OMČR, nátěry oken a mříží a  vymalování všech uvedených prostor.  Prostory 
bistra byly vybaveny novým mobiliářem. Část prací byla provedena dodavatelsky, část 
pracovníky provozu. Práce byly financovány z prostředků OMČR rozpočtovaných na rok 
2001 na opravy a údržbu. V ostatních prostorách byla prováděna běžná údržba.     

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

• V objektu Dlaskova statku proběhly v měsících  listopadu  a prosinci práce spojené 
s výměnou krovu a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou GIRSA 
ateliérem Praha. Z tohoto důvodu byl objekt od 31.10.2001 uzavřen pro návštěvníky. 

II. EXPOZICE :

Počet m2 vlastní výstavní plochy 1.833,5 m2

z toho:
OMČR Turnov:1.383,5 m2

Dlaskův statek Dolánky : 450 m2

Pro stálé expozice využíván dům čp. 71 - hl. budova muzea -přízemí, I. a II. patro budovy 
(16  místností) a galerie. Dlaskův statek v Dolánkách – přízemí objektu,  chlév, stodola 
a samostatný objekt Rakoušova sroubku. (5 prostor)

počet expozic k 31.12.2002: 7 expozic
• Archeologie Českého ráje 
• Mineralogie a drahé kameny světa
• Drahé kameny a turnovští kamenáři,
• Kabinet drahých kamenů
• Národopis středního Pojizeří
• Z kulturní historie kraje
• Galerie - "Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou"
• Lidový interiér a expozice zemědělského nářadí /Dlaskův statek v Dolánkách/

• V roce 2001 byly v OMČR Turnov  zpřístupněny všechny stálé expozice muzea. Drobné 
úpravy proběhly v náplni expozice turnovského kamenářství. Nově byl instalován 
Kabinet  drahých kamenů., kde se představují drahé kameny z mimoevropských 
nalezišť /Vietnam, Brazílie/. Počátkem roku 2001 obdrželo OMČR grant MK ČR na 
restaurování maleb malované světnice z roku 1807, bylo dokončeno výběrové řízení a 
proběhly první sondy maleb, v srpnu byly zahájeny práce spojené s restaurováním první 
části  maleb. Ve spolupráci se Spolkem přátel OMČR byl zpracován a průběžně 
realizován grant  MK ČR na haptické části expozic – popisky, výběr exponátů pro 
zrakově postižené, zajištění průvodce v braillově písmu, zvukový průvodce ad.  Pro 
expozici turnovského  kamenářství se podařilo OMČR získat dar z Filmových ateliérů 
Barrandov – kopie vícemístného renesančního brusičského stolu a zlatnického stolu 
v hodnotě  cca 1 mil.Kč. Exponáty byly převezeny do muzea a budou instalovány ve stálé 
expozici kamenářství spolu s oltářem Neposkvrněného početí, který byl  dlouhodobě 
umístěn na výstavě barokního umění  Barokní kultura v Pojizeří a Jan Jiří Hertl.

III. Výstavní činnost OMČR 
 
Počet uspořádaných výstav celkem:                                               37  výstav
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1. Galerie muzea
 
• 3.2.-4.3. Umělci Euroregionu Nisa,
      mezinárodní projekt podporovaný z prostředků Phare, výstava obrazů, soch a grafiky  
      polských, německých a českých umělců, které  byly předtím vystaveny v partnerských 
      muzeích v Jaworu a Gorlitz, byla příležitostí k setkání zúčastněných umělců.
      Autor: M.Cogan

• 26.4.- 29.10. Jan Jiří Hertl – malíř ve službách Valdštejnů. 
      Výstava restaurovaných obrazů turnovského barokního malíře Jana Jiřího Hertla 
      (1670-1740) a soch z dílny Jelínků v Kosmonosích, doplněná  drobnými sakrálním 
      uměním, ukázkami liturgického nádobí a archiváliemi o františkánech v Turnově. 
      Výstava byla pořádána a prezentována jako součást celostátního projektu Sláva barokní 
      Čechie.
      Autor. M.Cogan, spolupráce R.R.Novotný 

• 10.11.-31.1.02  Hejblata nejen pro děti. 
      Výstava vláčků a dalších mechanických hraček středoevropské provenience 1. poloviny 
      20. století. (soukromá sbírka) doplněná  modely stavebnic Merkur soutěží pro děti 
      „Namaluj si svou mašinku“.   
      Autor: A.Procházka, prodejna U krále železnic

2. Výstavní sál

• 2.1. – 24.2. Proměny Turnova.
      Výstava fotografických dokumentů o proměnách města.
      Autor: J. Petrušková

• 8.3.- 3. 5.  Od biedermeieru k secesi. 
      Vývoj odívání a módy v 19. století. Textil a doplňky ze sbírek OM ve Vysokém Mýtě      
      doplněný obrazy, nábytkem a uměleckým řemeslem ze sbírek OMČR.
      Autor: Soňa Bezdíčková, OM Vysoké Mýto

• 9.5.-6.6. Archeologie nejen z ptačí perspektivy 
Výstava nových pohledů na archeologii, postavená na posledních výzkumech letecké 
archeologie prováděných OMČR Turnov a OM Jičín. Výstavu doplnily exponáty 
z posledního výzkumu OMČR Turnov v Maškových zahradách.
Autor: J.Prostředník a E.Ulrychová /OM Jičín/ 

• 15.6.-8.7. Řezbářské sympozium Turnov 2001
Výstava účastníků VII. ročníku řezbářského symposia, řezbářů z celé ČR. Kolekci 
volných monumentálních plastik, reliéfů  a dřevořezeb doplnily dřevoryty a grafika 
Ženské a dětské akty v kresbách a monotypech Zdeňky Svobodové .
Autor: V.Jakouběová, J.Petrušková

• 10.7.-19.7. Symposion 2001. 
      Práce účastníků XIII. mezinárodního sympozia Šperk a drahokam a práce studentů   
      šperkařských ateliérů Kunsthochschule Düsseldorf, Akademie sztuk v  Lodži a Montclair 
      University New Jersey.
      Autor: M.Cogan
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• 24.7. - 28.10. Deum et Musas Laudamus. Společnost a kultura baroka v Pojizeří. 
      Druhá expozice (dokumenty, knihy, portréty, grafika, umělecké řemeslo) připravená jako 
      příspěvek k projektu  Sláva barokní Čechie.
      Autor: R.R.Novotný, spolupráce J.Petrušková

• 24.11.-31.12. Vrána letí nese děti 
      O narození a prvních letech života dítěte v 19. a začátku 20. století v lidovém prostředí.   
      Kolekce doplněná o hračky a dobové textilie z městského i lidového prostředí.
      Autor: V.Jakouběová

3. Kabinet drahokamů

• 1.2.-31.3. Vietnam očima kamenáře a geologa. 
      Minerály, obrazové materiály a suvenýry z pracovního pobytu Ing. J.Žežulky a brusiče    
      Z.Hakena ve Vietnamu.

• 7.4. – 30.10. Drahé kameny Brazílie
kameny ze sbírky sběratele M.Bureše

• 7. 11. – 28.2.02 Kouzelné magické náramky

• 21.12. – 8.1.02 Stříbrný šperk. II. ročník šperkařské soutěže.
     Autor výstav: T.Řídkošil, spolupráce M.Cogan

4. Dlaskův statek

• 17.2.-3.4. Chléb se peče, polévka se vaří. 
      Výstava o tradičních pokrmech lidové stravy, surovinách způsobech vaření a skladováni 
       potravin. Zahájení výstavy doprovázeno ochutnávkou tradičních jídel.
      Autor: V.Jakouběová 

• 14.4. – 12.6.  Naše máma vrtí dnes. 
      Výstava o podomácké výrobě másla doplněná o exponáty ze Zemědělského muzea  
       v Kačině – formy na máslo, typy máselnic, nádoby na uchování másla, výroba sýrů apod. 
       zahájení výstavy doprovázela ukázka stloukání másla a jeho ochutnávka. 
       Autor: V.Jakouběová

• 23.6.-10.9.   Všechno koření od Boha stvořený. 
      Koření a byliny používané v lidovém léčitelství a v kuchyni v regionu Pojizeří a 
      Podkrkonoší – svatojánské byliny, lidové lékárenství apod. Zahájení výstavy doprovázelo 
      pálení Svatojánských ohňů a stlaní Svatojánské postýlky.
      Autor: V.Jakouběová

• 22.9.-31.10.  Chvála hlíny.
      Výstava o lidovém hrnčířství představující typologii a tvarosloví nádob, technologie   
      výroby a výzdoby atd. zahájení výstavy spojeno se soutěží v točení na hrnčířském kruhu. 
      Autor: V.Jakouběová
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Technické zabezpečení výstav pořádaných muzeem zajistili: J.Petrušková / adjustace textů a 
obrazového materiálu/, I.Hanušová / zhotovení modelů a konzervování sbírkových předmětů/ 
P.Jiránek a R.Trojovský a pracovníci  NVCS / technické zabezpečení/.

5. Koridor  (fotoklub Safír)

• 6.1. - 10.2. Fotoklub Znojmo, retrospektivní výstava  
• 24.2.- 24.3 Monika Vrabcová, Národní parky USA
• 24.3.-28.4. Pavel Hanibal a Josef Kvapil, Rok v Českém ráji
• 28.4.-26.5. Lubomír Novosad, Mozaika motoristického sportu II.
• 26.5.-23.6. Eugen Bavčar, Fotografie. Práce známého nevidomého umělce.
• 23.6.-28.7. Jeleniogorskie Towarzystwo fotograficzne
• 28.7.-22.8. Bohuslav Boček, Krajina
• 22.8.- 22.9. Japonsko očima lékaře Dr. Holuba
• 22.9.- 20.10. Fotografie Stanislava Havrdy, k nedožitým 90. narozeninám
• 27.10. – 24.11. Černobílá fotografie. I. ročník soutěže pořádané fotoklubem Safír
• 24.11.-12.1. Krajina. Výstava čtyř mladých fotografů (John, Kosák, Medek, Šritr)

6. Výstavy připravené OMČR v Turnově pro partnerské instituce

• Český granát  Muzeum  CHKO Šumava ve Vimperku, Galerie Záviše z Falknštejna 
v Praze. Výstavu surových granátů, mineralogických vzorků, klasických i moderních 
šperků a  zlatnických návrhů  ze  sbírek OMČR doplnily ukázky současné komerční 
zlatnické produkce a prodej šperků.
Autor:  M.Cogan a T. Řídkošil) 

• Z historie českého granátu. Státní zámek Vranov (ve spolupráci jihomoravským 
památkovým  ústavem a  PhDr. A. Křížovou)
Autor: T.Řídkošil a M.Cogan 

• Člověk proti nemocem    
      repríza výstavy ve spolupráci s NM v Praze v muzeích Litomyšli a Žatci       
      Autor: V.Kuželka NM Praha, spolupráce J.Prostředník, T.Řídkošil

• Výtvarní umělci Euroregionu Nisa .
      Příprava české účasti na mezinárodním  plenéru a výstavě malby, soch a grafiky v rámci 
      trojstranného  projektu podporovaného z fondu Phare. Partnerské instituce: Muzeum   
      Regionalne v Jaworze, Schlesisches Museum zu Goerlitz a OMČR v Turnově.
      Autor: M.Cogan

• Od kamene ke šperku– ze sbírek OMČR 
     v Muzeu Regionalnem v Jaworu 
     Autor: M.Cogan

• Expozice v domě č.p. 80 Jednoty českobratrské 
Autor: J.Petrušková, R.R. Novotný
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IV. NÁVŠTĚVNÍCI EXPOZIC A VÝSTAV

Celková návštěvnost aktivit pořádaných OMČR:        65.895 osob

Z této celkové návštěvnosti muzea 
Návštěvníci expozic a výstav muzea:                                 41.611
Z toho:
Dospělí:                                                                               23.117
Děti:                                                                                    15.996

Dlaskův statek v Dolánkách :                                             10.106 
Z toho:   
Dospělí:                                                                                 4.224
Děti:                                                                                      5.882

Akce Dlaskův statek:                                                            2.438 
Účastníci symposií:                                                                  150
Účastníci seminářů a konferencí v jiných organizacích:         320
Badatelé:                                                                                  154 
Ostatní akce ve spolupráci: 
Staročeské řemeslnické trhy, Kamenářská burza, Babí léto, 
Ježkovy zraky, Akce Spolku rodáků ad./:                           11.116 

Návštěvnost expozic a výstav OMČR Turnov v roce 2001 se pohybuje přibližně na úrovni 
roku 2000. Celkovou návštěvnost výrazně posilují akce pořádané muzeem a akce pořádané 
muzeem ve spolupráci s jinými kulturními organizacemi ve městě. Tyto akce byly podobně 
jako v předchozích letech podporovány kulturní komisí města Turnova, z granty CBS Phare 
a z prostředků zahraniční komisi města. Během posledních let se tak výrazně profilovala 
spolupráce především se Spolkem přátel OMČR Turnov, Pekařovou společností Českého 
ráje, s Kulturním centrem Turnov a s kamenářským cechem v Turnově.

V. KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE
   

 1. Přednášky:                                                                            

Témata přednášek:
• M.Cogan: Jan Jiří Hertl, Valdštejnský malíř  )
• M.Cogan: Turnov, Mekka českého zlatnictví. Muzeum Regionalne Jawor 
• J Prostředník, 6 přednášek o archeologických výzkumech v Českém ráji (OMČR)
• J. Prostředník: Referát na  kolokviu „Výzkumy v Čechách v roce 2000“, Národní 

muzeum Praha, 04/01 
• J. Prostředník: referát na VI. kolokviu „Období popelnicových polí a doba halštatská“, 

Litoměřice, 09/01.
• J. Prostředník: referát na 20. kolokviu “Otázky neolitu na eneolitu našich krajín“, 

Liptovská Mara, 10/01. 
• R.R.Novotný, Společnost a kultura barokního období v Českém ráji a západním 

Podkrkonoší
• R.R.Novotný: Legendy a mýty o turnovském kamenářství
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• R.R.Novotný: Dvořákův Turnov a Sychrov
• T.Řídkošil – J.Žežulka: Drahé kameny Vietnamu
• T.Řídkošil: Drahé kameny Mongolska
• V.Jakouběová: Výsledky práce OMČR v letech 1990-2000
• V.Jakouběová: Chvála hlíny
•

2. Učební hodiny
• J.Prostředník 6 učebních hodin pro zákl. školy
• J.Petrušková 13 učebních hodin a literární seminář pro III. roč. gymnázia

3. Konzultace bakalářských a diplomových prací
• Prostředník: spolupráce s FF UK v Praze a Technickou universitou v Liberci

• Novotný: konzultace 3 diplomových prací

4. Muzejní herna

projekt pro žáky základních a středních škol k využití volného času, program je tvořen
v  souladu se specializací muzea:
- poznávání a třídění drahých kamenů
- hrajeme si na archeologa
- točíme na hrnčířském kruhu
- malujeme pohlednici
- vyrábíme svůj betlém
-
5. Dny otevřených dveří 

      Dny otevřených dveří byly pořádány u příležitosti  k mezinárodnímu dni muzeí / květen/ 
      a ke dnům Evropského  kulturního dědictví / září/. Zdarma byly zpřístupněny stálé    
      expozice a výstavy, muzejní herna, brusírna kamenů a cyklus přednášek. V rámci 
      zářijové akce  proběhl slavnostní křest  knihy M.Cogana a B.Jakoubě Turnov a Český ráj 
      za účasti  vydavatele MěÚ Turnov, zastoupené místostarostkou města PhDr. .Maierovou 
      a hostů pana V.Rona a prof. J.Horáčka a členů divadelního spolku A.Marek.

 6. Soutěže
  
• Turnovská pecka
      V březnu 2001 obdrželo Okresní muzeum Českého ráje v Turnově cenu kultury za rok   
      2000,  tzv. Turnovskou pecku, kterou uděluje Turnovské kulturní středisko za výrazné  
      kulturní počiny  v roce. OMČR Turnov tuto cenu získalo za realizaci nové stálé expozice 
      mineralogie a za  soubor akcí pořádaných na Dlaskově statku v Dolánkách.
• European Museum Forum – Pisa 2001 – Museum roku 2001
      Ve dnech 15.5.2001 - 19.5. 2001 se Okresní muzeum Českého ráje zúčastnilo finále   
      Evropského muzejního fóra v italské Pise. Na základě doporučení českého delegáta    
      v Evropském fóru muzeí, dr. Jany Součkové, byly do soutěže o muzeum roku 2001 za   
      Českou  republiku doporučena dvě muzea: Židovské muzeum v Praze a OMČR Turnov. 
      Celkově se do soutěže o nejlepší muzeum roku 2001 přihlásilo přes 200 muzeí z celé  
      Evropy. Z nich odborná  komise vybrala 102 muzeí, které jednotliví komisaři soutěže 
      navštívili a podrobně hodnotili. Výsledkem byl výběr  42 organizací, které byly vyzvány  
      k prezentaci na konferenci jednání Evropského muzejního fóra v Pise. Z České republiky 
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      se turnovské muzeum zúčastnilo v roce 2000 jako jediné. Počet muzeí z východní  
      Evropy nebyl velký,  protože úrovní, která je daná podmínkami a možnostmi,  jen v málo 
      případech mohou splnit náročná kriteria soutěže. Vedle gigantů jako je např. Naftařské 

  muzeum z Norska, s ročním rozpočtem 200 milionů dolarů, se zde prezentovala i menší 
  muzea s obdobným zaměřením jako OMČR. Muzea v západní  Evropě jsou ve středu 
  zájmu společnosti, která velmi dbá na uchování dokladů z dávné a nedávné minulosti.  
  Mezi perspektivní muzejní obory tak v současnosti patří tzv. průmyslová archeologie, 
  která přetváří bývalé  průmyslové objekty, jako továrny, doly atd. na polyfunkční  
  vzdělávací , muzejní a zábavní centra. Jednání  v Pise probíhalo v šesti sekcích. Do   
  každé sekce bylo vybráno pro presentaci nejlepších  šest  muzeí. Okresní muzeum 
  Českého ráje se dostalo do výběru šesti  nejlepších regionálních muzeí. V sekcích se 
  pořadí nestanovuje, protože jsou jednotlivá muzea z různých hledisek ( např. roční 
  finanční prostředky, jednotlivé aktivity a činnost  vůbec)  nesouměřitelná. V rámci 

      celkového hodnocení se muzeum dostalo do výběru 18 kandidátů na hlavní cenu. 
      Putovní ocenění nejlepší muzeum roku získalo Muzeum železnice z Yorku v Anglii. 
      Účast OMČR  Turnov je nesporným oceněním výsledků muzea. Samotná prezentace 
      OMČR Turnov proběhla podle regulí soutěže formou dialogu na pozadí promítaných 
      diapozitivů z činnosti  muzea. Muzeum reprezentovaly české granáty a předměty z nich 
      vyrobené, mezi kterými  zaujal kříž, dar papeži Janu Pavlu II. z DÚV Granát v Turnově. 
      Velký zájem byl i o ostatní propagační materiály, umístěné na  výstavě v předsálí      
      konference, kde byl prezentován Český ráj, okres Semily, Turnov, OMČR a DÚV 
      Granát Turnov. Účast na konferenci poskytla i  ucelený přehled o nejlepších muzeích 
      Evropy, nejnovějších trendech a celkovém směřování oboru v novém století. Závěrečný 
      ceremoniál, který  se uskutečnil  v muzeu Piaggio za účasti  představitelů Rady Evropy, 
      italské vlády a belgické královny v sobotu 19. května 2001 je pro muzejníky jedním 
      z nejkrásnějších zážitků v jejich dosavadní pracovní kariéře  a zároveň i jedno  
      z nejhezčích ocenění jejich práce.

7. Kulturní pořady vlastní

• únor    -   Masopust na Dlaskově statku
• duben  -  Velikonoce na Dlaskově statku
• květen -  Staročeské řemeslnické trhy 
• červen -  Svatojánská noc na Dlaskově statku
• červen -  VII. ročník Řezbářského symposia 
• červenec- Kamenářské dny
• září – Posvícení na Dlaskově statku
• prosinec – Předvánoční odpoledne    
        
Všechny pořady byly provázeny vystoupením folklórních souborů, hudebních uskupení, 
divadelních souborů, trhem řemesel a prodejem tradičního občerstvení.

8. Kulturní pořady ve spolupráci s ostatními organizacemi
 
• Vzpomínkový večer na T.G. Masaryka / Spolek rodáků  Turnov/
• Ježkovy zraky / Společnost bloumající veřejnosti/
• Babí léto /  KC Turnov/
• Hudební  pořady se ZUŠ Turnov
• Literární pořady s FOKUS Turnov 
• Valná hromada Pekařovy společnosti
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• Kamenářská burza  / s kamenářským cechem Turnov/
• Setkání cechu kamenářů / 4 x ročně/

VI. Vědecké konference, odborné semináře, sympozia

Počet tvůrčích sympozií a konference:                                                    3 sympozia

1. Konference

• Konference k jubileu Antonína Dvořáka   - Antonín Dvořák a hudební tvorba jeho 
současníků. /ve spolupráci s Pekařovou společností Českého ráje, Ústavem hudební vědy , 
Muzeem České hudby, Společností A.Dvořáka, Městem  Turnov/  Konference proběhla v rámci 
46. Ročníku hudebního festivalu Dvořákův Sychrov a Turnov. Zúčastnilo se jí  30 účastníků. Na 
konferenci zaznělo 21 referátů a diskusních příspěvků, které budou vydány ve sborníku v roce 
2002.

 
2.   Symposia

• Sympozion 2001
      XIII.mezinárodní k sympozium Šperk a drahokam . Proběhlo za účasti 10 šperkařských 
      osobností z ČR, Slovenska, Polska, Německa, USA, Estonska, Portugalska, Francie, 
      Holandska. Symposium proběhlo ve firmě RSG Turnov. Sbírky muzea tak byly 
      obohaceny o více jak 20 ks unikátních šperkařských prací. Všechny práce byly 
      zaevidovány a zdokumentovány. Na realizaci projektu přispěla zahraniční komise MěÚ 
      Turnov a grant kulturní komise MěÚ Turnov.

• Řezbářské sympozium Turnov 2001
      VII.setkání řezbářů z celé České republiky a  ze Slovenska různého věkového složení 
      / 17 let – 70 let/ a různého výtvarného zaměření. Letošního ročníku se zúčastnili i žáci 
      waldorfské školy, kteří obstarali i zahájení výstavy pohádkou s vlastně vyrobenými  
      loutkami.

3.   Účast na přípravě externích projektů
• M.Cogan, příprava české části VI. výstavy umělců euroregionu Nisa (ve spolupráci      
      s Regionalnym muzeem v Jaworu
• M.Cogan, spolupráce při přípravě mezinárodní soutěže Srebro 2002 v Legnici 
• Regionalnym w.Jaworze  a Schlesisches Museum  Görlitz

Počet účastníků konferencí a tvůrčích sympozií:                                   150 osob

VII. SBÍRKY, DOKUMENTACE, ODBORNÁ ČINNOST 
  
Počet evidenčních čísel sbírkových
předmětů a jejich souborů celkem
k 31. 12. 2001:                                                               30.536   přírůstkových čísel

Tento počet přírůstkových čísel představuje celkem:  165.873   kusů sbírkových předmětů 

 1. Přírůstky roku 2001
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Celkem 1756 přír. čísel ve sbírkovém fondu + 1 přír.číslo KRL – fond regionální literatury, 
tj. celkem 1757 přírůstkových čísel

Z toho:
Archeologie: 1561 př.č. tj.  28276 ks sb.předm.
Záchranné výzkumy a povrchová prospekce OMČR za r.2001: lokality 

Archiv – foto:       3 př.č. tj.      302  ks sb.předm.
Foto Turnov, foto události

Dary:    10 př.č. tj.        20  ks sb.předm.
Doplněn fond technologie, archivu-foto Turnov, rukopisů, etnografie, uměleckých  řemesel

Bezplatný převod prostřednictvím 
FR OkÚ Semily:  111 př.č. tj.      126  ks sb.předm.
Doplněn fond mineralogie, broušených kamenů, umění, technologie, uměleckých řemesel

Koupě:    71 př.č. tj.     154  ks sb.předm.
Doplněn fond etnografie, paleontologie, mineralogie, broušených kamenů, technologie, 
rukopisů, uměleckých řemesel

Celkem počet přírůstků:                                                      1.756 př.č. 
Uvedený počet přírůstkových čísel představuje:             28.878 ks sbírkových předmětů

 
2. Evidence sbírek

Ve II. stupni evidence zpracováno v r. 2001 :                    3 744 inv. čísel  
z toho:
• Výtvarné umění                  100   inv. č.
• Kamenářství                        261   inv.č.
• Numismatika                     1356   inv.č.
• Archiv - foto - Turnov        120   inv.č.
Mineralogie, geologie         136   inv.č.
• Archeologie                       1548  inv.č.
• Etnografie                              50  inv.č.
• Regionalistika                     124   inv.č.
• Faleristika                             49   inv.č.

3. Pořádání archivu 
• Osobní pozůstalost Kajetán Tichý (1859 - 1937)
     předběžně uspořádáno 0,65 bm (59 pořadových čísel)
• Cech kamenářů Turnov (1715 - 1851) 
      uspořádáno 0,75 bm, katalogizovány úřední knihy, přiřazena část fondu, která bez   
      vědomí SOkA Semily zůstala v muzeu, po uspořádání a  inventarizování příslib   
      ponechání fondu v depotní úschově v našem muzeu
• Osobní pozůstalost Jan Prousek (1857 - 1914)
      po předběžném uspořádání inventarizováno 0,50 bm
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4. Inventarizace sbírek

Počet inventarizovaných evidenčních čísel za r. 2001:   3252   inv. čísel

V roce 2001 byly provedeny inventarizace sbírkového  fondu sfragistiky, fondů archivu 
A-FČR a A-FU a inventarizace fondu Papírová platidla, doplnění popisů a oprava 
inventárních čísel tak, aby evidence fondu splňovala kritéria II stupně 

Dále byly provedena tyto práce:
• odstraněny závady v evidenci archeologie, zjištěné při periodické inventarizaci fondu   
      archeologie na základě nařízení ředitelky organizace čj. 130/10.1/99/Ja (Zápis z   
      inventarizace č.j. 177/32/JP/99)
• odstraněny závady zjištěné při inventarizaci sbírkového fondu etnografie a uměleckého 

řemesla
• namátková revize fondů sfragistiky, heraldiky (faleristiky), numismatiky a  militárií
      při předání sbírkových fondů  novému pracovníkovi
• revize přírůstkových a inventárních čísel oborů etnografie a uměleckého řemesla a jejich 
      zpracování v CES
• u všech předmětů umístěných v expozicích muzea byl pořízen obrazová příloha do 

evidence sbírek 

5. Konzervování a restaurování sbírek

Počet zkonzervovaných a zrestaurovaných předmětů v roce 2001:     2566      předmětů 

• v roce 2001 bylo pokračováno v restaurování  malované světnice z roku 1807, která byla 
      v  roce 2000 přemístěna z depozitáře do expozice národopisu. Byly provedeny sondy a     
      rozbory  podkladů malby, očištění malby a fotodokumentace provedených prací. Práce   
      byly zajištěny pomocí grantu MK ČR a příspěvku Spolku přátel OMČR Turnov. Práce 
      provádí na základě výběrového řešení akad.mal. Pavla Vosátková
• konzervační zásahy byly provedeny ve sbírce granátových šperků a v kolekci stříbrných   
      šperků z turnovských sympozií v souvislosti s přípravou zahraničních výstav
      konzervátorsky byl ošetřen  soubor velkého zemědělského nářadí pro expozici Dlaskova 
      statku v Dolánkách a kolekce lidového textilu v souvislosti s přípravou výstav
• rekonstrukce nádob ze střepového materiálu z Maškových zahrad  - 8 ks, další    
      rozpracovány, zajištěno dodavatelsky
• obraz Z. Liebscherové: Zimní Turnov  (vyčištění, retuš, provedl akad.mal. V.Žatečka)
• základním ošetřením prošel i střepový archeologický materiál / z archeolog. výzkumů/   
      evidovaný v r. 2000 v 1. stupni  evidence /8420 ks/  

V zájmu ochrany sbírkového fondu byla dokončena přestavba depozitáře obrazů na systém 
závěsných pojízdných  roštů a úpravy prostoru depozitáře lidového nábytku v půdních 
prostorách hlavní  budovy depozitářů. V souladu s plánem činnosti byla zajištěna druhá část 
úložných skříní v depozitáři mineralogie. Odborní pracovníci dokončili lokační seznamy v 
depozitářích, pravidelně kontrolovali stav uložení sbírkových fondů - měření teploty, 
vlhkosti, zajištění větrání  a úklid. V zimních měsících byly depozitáře v přízemí (obrazy, 
Markova knih.) průběžně větrány, aby se snížila vysoká  vlhkost vzduchu spojená s tímto 
obdobím. Vlhkost vzduchu se pohybovala mezi 55 – 72 %, teploty 15 – 18,7 ° C. Ve II. 
čtvrtletí, s koncem topné sezóny se relativní vlhkost vzduchu  pohybovala v rozpětí
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47 – 64 %, teploty kolem 18° C. Klimatické podmínky v depozitářích I.  poschodí  byly 
vyhovující. Stále však trvá potřeba rozšíření depozitních ploch, depozitáře již kapacitně 
nestačí potřebám uložení sbírkových předmětů.

VIII.VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST

Počet zpracovávaných vědeckovýzkumných  úkolů v roce 2001:   20   úkolů

Výzkumné projekty a programy

1. Archeologie – J.Prostředník

• OMČR v Turnově je od roku 1996 spoluřešitelem projektu „Státní archeologický seznam 
ČR“, vedeným SÚPP v Praze. V roce 2001 byla provedena aktualizace archeologických 
dat z celého území okresu Semily; pro další práci byly předány mapové podklady v 
digitální podobě v prostředí ArcView 3.1.

• OMČR v Turnově je od roku 1999 spoluřešitelem projektu „Předstihový archeologický 
výzkum severního předhradí hradu Trosky“, vedeným ArgO SÚPP Praha, pobočka 
Pardubice. 

• Zpráva o druhé etapě archeologického výzkumu na lokalitě Troskovice, SH Trosky – 
severní předhradí,  červenec - listopad 2001, Pardubice (J.Benešová) – OMČR Turnov. 

• Zpráva o výsledcích archeologického výzkumu v Turnově na parc.č. 1543, březen – 
duben 2001. Turnov.

• Zpráva o výsledcích archeologického výzkumu v Turnově – Markově ul.čp. 311, březen a 
duben 2001. Turnov.

• Zpráva o výsledcích archeologického výzkumu na hradu Rotštejnu (k.ú. Bělá u Turnova, 
okr. Semily), srpen 2001. Turnov.

• Zpráva o výsledcích archeologického průzkumu v Turnově – Maškových zahradách, 
červen 2000 - srpen 2001.

2. Historie umění - M.Cogan
• Česká glyptická škola. Žáci profesora Jos. Drahoňovského působící v Turnově a 

Železném Brodě, kteří významnou měrou ovlivnili podobu české moderní glyptiky a 
rytého skla  ve 20. – 60. letech 20. století 

• Český šperk dvou staletí (úsek 1890-1940) Průzkum a soupis ve veřejných sbírkách 
českých institucí původně pro výstavu v Paříži. Ve spolupráci s Dr. Světlanou 
Spiwokovou, UPM v Praze a Dr. Alenou Křížovou MU v Brně (výsledek bude zveřejněn 
formou výstavy v UPM Praha) 

3. Etnologie – V. Jakouběová
• Rodinné obřady
• Proměny lidové architektury – II. díl / jihozápad Turnovska/ 
• Lidová strava v Pojizeří a Pokrkonoší
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4. Historie – archivnictví - R. R. Novotný:
• Soupis starších rukopisů ve sbírkách OMČR  (projekt FFUK v Praze)
• Soupis rukopisů ve sbírkách OMČR (projekt Hist. ústavu AV ČR)
• Soupis pečetí a pečetidel v okrese Semily(součást celostátního projektu)
• Rozpracované výzkumy:  Turnov 17. a 18. století, Kámen ve službách civilizace 

5. Mineralogie – T.Řídkošil
• Telluronevskite, Bi3TeSe2, nový minerál 
• Diamanty a zlato na Zlatonosném pobřeží
• Kámen ve službách civilizace

6. Regionální historie - J.Petrušková
• Soupis hrobů významných osobností na městském hřbitově v Turnově

7. Badatelská služba

Počet badatelských návštěv v r. 2001:                      154  osob

Výběr z badatelských témat 
 Badatelské listy 2001
1. Josef Anděl Rodopis
2. Helena Andělová Rodopis
3. Jindřich Bada Zapomenutá osobnost regionu – Kajetán Tichý (DP)
4. Martina Bečková Skálův městský sirotčinec (SP)
5. Kateřina Bláhová Dějiny vídeňské bohemistiky 1750 - 1820
6. Romana Bláhová Historie Turnova do počátku 20. století (DP)
7. Jan Blažek Dějiny města Turnova (SP)
8. Jan Boháček Turnov v 18. století (DP)
9. Šárka Čechlovská Rodopis
10. Igor Činovec Čestní občané Turnova
11. Martina Dejmková Historický vývoj Turnova (SP)
12. Lenka Formánková Sociální péče v Turnově do roku 1948 (SP)
13. Kateřina Hermanová Kaple sv. Jana Nepomuckého v Železném Brodě (DP)
14. Hana Hobelantová Sbírka lid. písní V. Havla v Českém Dubu (BP)
15. Vlastimil Houška Turnov v roce 1945
16. Marta Hradilová Soupis rukopisů v českých muzeích
17. Pavel Jakubec Židovská tematika ve sborníku OJKT (BP)
18. Hana Kořínková Trosky (SP)
19. Jiří Kotyk Nejstarší školství v Turnově
20. Lukáš Krbeček Turnovská radnice (SP)
21. Tomáš Kučera Turnovská kasárna (SP)
22. Jitka Machová Židovská tematika v regionálním tisku (BP)
23. Lenka Nováková Turnovský spolkový život v první třetině 20. století (DP)
24. Karel Pechar Sbírka pohlednic Českého ráje
25. Stanislav Petr Soupis rukopisů v českých muzeích
26. Václav Petrbok Dějiny vídeňské bohemistiky 1750 - 1820 
27. Vendula Staňková Paměti J. Dlaska (DP)
28. Pavla Vosátková Kostel sv. Josefa v Hrubé Skále
29. Jan Vrkoslav Valdštejn (SP)
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30. Jiří Zajíc Dějiny Pěveckého sboru Antonína Dvořáka
31. Karel Zima Rodinné paměti

Konzultace bakalářských a diplomových prací
• Prostředník: spolupráce s FF UK v Praze a Technickou universitou v Liberci
• Novotný: konzultace 3 diplomových prací

DP – diplomová práce
BP – bakalářská práce
SP – seminární práce
akademické tituly badatelů nejsou uváděny

V roce 2001 jsme zaznamenali celkem 154 návštěv (první čtvrtletí 44, druhé 37, třetí 27 a 
čtvrté 46), vykonaných 102 badateli.   

  IX. Ediční činnost muzea 

• Sborník Od Ještěda k Troskám, r. VIII.,, vydává OS Paměť a OMČR Turnov
• Pojizerský sborník, sborník archeologických prací

Publikační činnost odborných pracovníků v r. 2001

• Jakouběová, Vl.: Co prozradily kapsáře našich prababiček, Hlasy a ohlasy, 
                            č.1- leden 2001- č.11 prosinec 2001
• Leden:  Úvodník
• Únor: „Stavba – domov – krajina“
• Březen: „Lidový dům – monumentální projev tvůrčího ducha minulých let“
• Duben: „Stromům projevovali naši předci zvláštní úctu…“
• Květen: „Všecko koření pro dobrý vaření“
• Červen: „Kámen- všude kolem nás …“
• Červenec – srpen: „ O stolu a kamnech“
• Září: „Chvála hlíny aneb hrnky, džbánky, talíře“ 
• Říjen: „Komu Pán Bůh nenadělí, tomu kovář nenakuje“
• Listopad: „Být země jenom živých…“
• Prosinec: „ O zvonech“
• Jakouběová,V.: Emya – soutěž muzeí v Pise, čas. Krkonoše, červen 2001
• Jakouběová,V.: Okresní muzeum Českého ráje v Turnově, in.:Významné firmy 

Libereckého kraje v novém tisíciletí, 2001 
• M. Cogan, B. Jakoubě: Turnov, Český ráj. Obrazová publikace. vyd. MěÚ Turnov
• Cogan, M., Bauer E.: Sztuka artystów Euroregionu Nysa V., katalog mezinár. výstavy 

(překlady polských a německých textů do češtiny)
• Cogan, M.: RSG po deseti letech, Klenotník a hodinář
• Cogan M.: Valdštejnský malíř Jan Jiří Hertl. Z Českého ráje a Podkrkonoší 13,2001 
      s.50-71                     
• Cogan M. a kol.  Český ráj, katalog Měst.inform. střed. 2001
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• M.Cogan, Šperkári v Turnove RI_ID, (Remeslo Umenie Dizajn 4/2001 s. 32)
• M.Cogan,   Šperkařské sympozium v Turnově  11 bulletin Design centra ČR,  s.8
• M.Cogan, Česká glyptická škola , (v tisku) V rámci výzkumného úkolu Josef 

Drahoňovský, život a dílo ( minister.grant Středočes.muzea v Roztokách) 45 str. stran
• M.Cogan, Od kamene ke šperku, text v katalogu výstavy v Muzeum Regionalnym 

v Jaworu (říjen-listopad)
• Řídkošil T. & al. Telluronevskite a new mineral Eur.J. Mineral  177-85 2001
• Řídkošil, T.: Diamanty a zlato na Zlatonosném pobřeží, Mineral 1, 2001  38-41
• Řídkošil T.: Naleziště čaroitu, Minerál 3, 2001,s. 42-53
• Řídkošil ,Čížek V.Šperky novozélandských řezbářů v Turnově, Z Č. ráje a Podkrk.13, 

269-70
• Kuželka V., Řídkošil T. & al.: Člověk proti nemocem, dtto 272-275
• Kalferst, J. - Prostředník, J. 2000: Sídlištní objekt bošácké skupiny v Obědovicích (okr. 

Hradec Králové). Archeologické rozhledy 52, 507 – 515. 
• Prostředník, J. 2000: Pravěké a středověké osídlení Turnova ve světle archeologických 

nálezů. Příspěvek k stavebnímu vývoji města od jeho založení do konce středověku. In: Z 
Českého ráje a Podkrkonoší 13, 6 – 49, Semily.

• Prostředník, J. 2000: Archeologické aktivity Okresního muzea Českého ráje v roce 1999. 
Zpravodaj MVČ 26, 10-22.Hradec Králové.

• Prostředník, J. 2000: Sedmé setkání členů východočeské pobočky ČAS. Zpravodaj MVČ 
      26,  172, Hradec Králové
• Benešová, J. - Kalferst, J. – Prostředník, J. 2001: Archeologický výzkum severního 

předhradí státního hradu Trosky v roce 2000. Památkový ústav v Pardubicích. Výroční 
zpráva za rok 2000, 112 – 134. Pardubice. 

• Macháčková, L. - Prostředník, J. 2001: Záchranný výzkum neolitického výrobního 
okrsku v Ohrazenicích (okr. Semily). In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Pravěk 
NŘ – Supplementum 8, 140 – 190, Brno.

• Prostředník, J. 2001: Nové výzkumy sídlišť lidu popelnicových polí  na Turnovsku. 
Příspěvky z V. kolokvia “Období popelnicových polí a doba halštatská”, 97 – 132, 
Pardubice.

• Prostředník, J. 2001: Výšinné sídliště chamské kultury na Čelákovské hoře u Holýšova 
(okr. Domažlice). In: Supplementum Sborníku Západočeského muzea v Plzni “Otázky 
neolitu a eneolitu našich zemí”, 200 – 214.  2000 Plzeň.

• Prostředník, J. 2001: Archeologie z ptačí perspektivy aneb letecká prospekce nejen 
v oblasti Českého ráje. Hlasy a ohlasy Turnovska, roč. IV., květen 2001, str. 48 – 49, 
Turnov.

• Prostředník, J. 2001 (v tisku): Pravěké nálezy z hradu Trosky (okr. Semily). Archeologie 
ve středních Čechách V. Praha.

• Prostředník, J. - Waldhauser, J. 2001 (v tisku): Zoomorfní nádobka kultury s lineární 
keramikou z Krpů (okr. Mladá Boleslav). Sborník ÚAPP, severní Čechy, Most.

• Prostředník, J, 2001 (v tisku): Výzkum polykulturního naleziště Turnov - Maškovy 
zahrady - 3. etapa. In: K. Sklenář (Red.), Archeologické výzkumy v Čechách 2001, 
Zprávy ČAS, Supplément, Praha.

• Prostředník, J. 2001: Výsledky archeologického výzkumu polykulturního pravěkého 
sídliště v Turnově – Maškových zahradách. Předběžná zpráva. In: Od Ještěda k Troskám, 
roč. VIII (XXIV.), č. 5 + 6, str. 134 - 142, Turnov.

• Prostředník, J.  –  Šída, P. 2001 (v tisku): Novosvětský průsmyk - přechod přes západní 
Krkonoše v pravěku a středověku. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší 14 (v tisku), Semily.
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• Prostředník, J.  –  Šída, P. 2001 (v tisku): Přechod přes západní Krkonoše v pravěku a 
středověku. Sborník z konference „Otázky neolitu a eneolitu našich krajín“, Liptovska 
Mara 10. – 13. 10. 2001.

• Prostředník, J. 2001 (v tisku): Archeologické aktivity Okresního muzea Českého ráje 
v roce 2000. Zpravodaj MVČ 27, Hradec Králové.

• Prostředník, J. 2001 (v tisku):. Setkání členů východočeské pobočky ČAS v Pardubicích. 
Zpravodaj MVČ 27,  Hradec Králové.

• Prostředník, J. 2001 (v tisku):. Záchranný výzkum při kabelizaci Všeně (okr. Semily). 
Zpravodaj MVČ 27,  Hradec Králové

• T.Řídkošil: Stříbro ve vědě a technice Pojizerský sborník ( 1. pol. 2001, Řídkošil )
      Z Českého ráje a Podkrkonoší. Sv. 14. Semily 2001, v tisku. 
• T. Řídkošil , Roman Skála, Zdeněk Johan & Vladimír Šrein  (2001) : 

Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral, its crystal structure and relationship with other 
minerals of the tsumoite subgroup.  Europ. Journ. Mineral.

• T. Řídkošil: Diamanty a zlato na Zlatonosném pobřeží. Minerál. 1/2001
• T.Řídkošil: Ložisko čaroitu a jeho mineralogie. Minerál 5/2001
• T.Řídkošil: Drahé kameny Vietnamu. Sb.Č.R.a P.
• R.R.Novotný: Stalo se na severu Čech ve 20. století  (Externí spolupráce pro 

Nakladatelství 555 Liberec via SOkA Semily)
• R.R.Novotný: Luštinec, Jan: Jilemnice. Historická zastavení. Jilemnice 2000, s. 179-182. 

Externí spolupráce, populární edice jilemnických listin.
• R.R.Novotný: Pečeti východočeských archivů 1226 – 1620. Státní oblastní archiv  
      Zámrsk, edd. Zámrsk 2001, v  tisku, passim. 
• Novotný,R.R.: Františkáni v Turnově. In: Barokní Praha – barokní Čechie 1620 – 1740.  
      Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní vědecké konference, konané v rámci   
      výstavy Sláva barokní Čechie ve dnech 24. – 27. 9. 2001 v Praze. Praha 2001, v tisku 
• Novotný, R.R.: Uvedení františkánů do Turnova. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. Sv. 

14. Semily 2001, v tisku (asi 20 stran).

X.  PRÁCE VE VÝBORECH A KOMISÍCH
 
• Jakouběová – členka Hlavního výboru Národopisné společnosti Českoslovanské
• Jakouběová - jednatelka  Spolku přátel OMČR Turnov
• Jakouběová  -  členka kulturní komise MěÚ Turnov 
• Cogan - místopředseda Spolku přátel OMČR Turnov 
• Petrušková  - členka výboru a účetní Pekařovy společnosti Českého ráje
• Cogan, Prostředník – členové památkové komise MěÚ Turnov
Řídkošil – člen komise pro zahraniční vztahy MěÚ Turnov
• R.R.Novotný - výkonný  tajemník redakce sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší 
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XI. EKONOMICKÝ ROZBOR

 Plnění rozpočtu za rok  2001
vybrané položky, zaokrouhleno na tisíce korun

Hlavní činnost OMČR Turnov:
Položky: Roční 

plán
Plnění %

Limit na platy: 2299 2295 99,8
 Z toho : platy zaměstnanců 1949 1949 100
              OON včetně CVS 350 346 96
Zákonné pojištění: 800 815 101,8
Elektrická energie: 400 488 122
Plyn 65 101 155
Voda 50 35 70
Odvod do FKSP 39 39 100
Materiál + DHIM 510 531 104
Běžná údržba 200 37 18,5
Cestovné včetně pohonných hmot na archeologický 
dozor

100 152 152

Služby včetně pojištění expozic 300 240 80
Náklady na archeologický výzkum 4000 3020 75,5
Telefon 75 59 78
Ostraha objektu 30 54 180
Nákup sbírek 60 26 43
Nájemné MěÚ a ing.Hejduková 87 89 102
Plánované odpisy 690 607 87,9
Náklady na výstavy tuzemské 200 209 104,5
Náklady na výstavy v zahraničí 30 30 100
Konference a symposia 60 60 100
Restaurování sbírek 80 77 96
Ostatní  151
Náklady celkem: 10710 9115 85

Výnosy hlavní činnost:
Vstupné 600 814 135
Archeologické výzkumy 5000 3416 68
Akce Dlaskův statek a atrium 80 40 50
Úroky 15 14
Pronájem vitrin a garáží 160 225 93
Jiné výnosy / z realizace výstav v jiných zařízeních/ 120 379 315
Dotace a příspěvky jiných subjektů – granty 134
Příspěvek OkÚ 4100 4100 100
Vázané prostředky z pronájmu / dle pokynů OkÚ - 
skutečnost nelze naplnit /

320 320 100

Výnosy z hlavní činnosti celkem: 10710 9442 88,2
Plánovaný hospodářský výsledek 0 327
Rozdíl příjmů a výdajů – zlepšený hosp.  výsledek 327

Dotace na investice 300 300 100
Použití rezervního fondu: 315 315 100
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Vedlejší činnost
Položky: Roční plán Plnění %
Náklady 
Náklady na pořízení zboží 900 995 110,5
Mzdy a OON 200 311 155
Zákonné pojištění 70 105 150
Propagace: 27 17 62,9
Režijní náklady 30 5 16,6
Materiál 40 53 132
Služby 28 17 60,7
Celkem náklady: 1295 1503 116

Výnosy z hlavní činnosti:
Výnosy z prodeje zboží v prodejně  a v bistru 1295 1520 117,3
Rozdíl příjmů a výdajů – hospodářský výsledek: 17

1. Komentář k hospodaření za rok 2001   

• Okresní muzeum Českého ráje v Turnově je zřízeno jako příspěvková organizace, jejímž 
zřizovatelem Okresní úřad v Semilech. Hlavním úkolem pro vedení organizace bylo   

      v prvním pololetí  roku 2001 zajistit plynulý chod organizace, prezentaci všech jejích      
      činností, vytvořit podmínky pro vědeckovýzkumnou práci odborných pracovníků,    
      zabezpečit provoz expozic a  komerčních zařízení muzea  jako podmínky pro naplnění 
      návštěvní sezóny. Hlavní úkoly pracovníků odborného oddělení a oddělení provozu byly 
      projednávány na  pravidelných měsíčních poradách.  Plánovaný počet pracovníků byl 
      v prvním pololetí roku dodržen / 15 na plný  pracovní úvazek a 3 pracovníci na částečný 
      pracovní úvazek /dohoda o pracovní činnosti – hrazeno z prostředků OON/. Z tohoto 
      počtu bylo 8 pracovníků odborných a 5 pracovníků  zajišťujících provozu.
• Hospodaření organizace probíhalo v roce 2001 v souladu s plánem činnosti. Limitované 

položky rozpočtu byly  průběžně dodržovány. Celkový limit prostředků určených na 
mzdy byl dodržen, a to jak v položce mzdy, tak i v položce OON.  V některých položkách 
došlo k mírnému překročení, bylo vyrovnáno v položce opravy a údržba, kde došlo v roce 
2001  k výraznému šetření.  Zvýšené náklady byly vyrovnány zvýšením příjmů, a to jak 
v hlavní tak i ve vedlejší činnosti. V ostatních položkách nákladů je plnění obdobné jako 
v předchozích letech. To znamená, že plnění probíhalo tak, jak bylo rozpočtováno. Hlavní 
činnost muzea vykazuje  zlepšený hospodářský výsledek ve výši 327 tis. Kč, vedlejší 
činnost vykazuje zlepšený hospodářský výsledek ve výši 17 tisíc Kč. Díky výsledkům 
hospodaření v roce 2001 v hlavní  činnosti podařilo OMČR Turnov uhradit z velké části 
pojistného plnění za ztrátu granátových šperků Pojišťovně Kooperativa  / z celkové 
částky 1 350 tis. Kč zbývá doplatit částku ve výši cca 300 tisíc Kč. Některé aktivity se 
podařilo OMČR Turnov zajistit také prostřednictví grantů  MKČR a MěÚ Turnov a 
v celkové výši 134 tisíc Kč. Ke zlepšení hospodářského výsledku výrazně přispělo i 
uvolnění vázaných prostředků ve výši 320 tis. zřizovatelem  OKÚ Semily v prosinci 
2001.OMČR Turnov obdrželo v roce 2001 rovněž účelovou dotaci na stavební úpravy 
dvora u čp. 70 – pokračování v zahájené akci v roce 1999. Prostředky ve výši 300 tis. Kč 
byly čerpány v souladu se schváleným záměrem.
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2. Provoz pokladny a vedlejší činnosti muzea
• Provoz pokladny a prodejny OMČR Turnov probíhal  v roce 2001 probíhat ve snaze 

navýšit  vlastní příjmy muzea tak, aby z nich mohly být hrazeny plánované úkoly, jejichž 
finanční  krytí není možné zajistit z příspěvku zřizovatele. Pravidelně byl prováděn 
průzkum poptávky a nabídky, výběr zboží byl zaměřen především na drahé sbírkové 
kameny, kamenářskou bižuterii a tiskoviny regionálního charakteru. Prodej veškerého 
zboží v prodejně muzea nadále probíhal přes pokladnu a software v souladu s 
vnitropodnikovou směrnicí. Pravidelně čtvrtletně měsíčně byly prováděny fyzické 
inventury zboží.Velká pozornost byla věnována  práci s návštěvníkem a ostraze expozic a 
výstav. Provoz  prodejny a pokladny byl zajištěn od 2. ledna 2001 do 30.prosince 2001 
denně mimo pondělí s tím, že v měsíci lednu bylo zavřeno o sobotách a nedělích z 
důvodu šetření elektrické energie. Od 1.5.2001 byla provozní doba prodloužena do 17 
hodin. Provoz Dlaskova statku v Dolánkách byla zahájen v únoru 2001. Provozní doba na 
Dlaskově statku byla shodná s provozní dobou v OMČR Turnov. V říjnu roku 2001 
musel být z důvodu rekonstrukce střechy provoz pro návštěvníky ukončen. K výraznému 
obohacení provozu vedlejší i hlavní činnosti přispěly akce pořádané muzeem a to jak na 
Dlaskově statku / oslavy výročních obřadů/, tak i v atriu muzea.

V Turnově 14.1.2002                                                  Zpracovala: PhDr Vladimíra Jakouběová
                                                                                                    ředitelka OMČR Turnov
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