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1. HLAVNÍ ÚKOLY A PRIORITY ORGANIZACE PRO ROK 2020 
 
1.1.  Hlavní úkoly jednotlivých oddělení MČR  Turnov 
 
MČR Turnov je zřízeno jako příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je 
Krajský úřad v Liberci. Hlavními úkoly vedení organizace bude v roce 2020: 

 zajistit plynulý chod všech oddělení organizace 
 zajistit dodržení rozpočtové kázně 
 vytvořit podmínky pro odbornou a vědeckovýzkumnou práci odborných pracovníků organizace 
 zajistit provoz stálých expozic a realizaci plánovaných výstav a edukačních a doprovodných 

programů 
 zajistit realizací akcí navazujících na expozici Z Českého ráje na vrcholy světa 
 zajistit realizaci projektu Brána do světa sbírek 
 zajistit realizaci projektu Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví MČR Turnov 
 zajistit realizaci grantových programů MKČR  

 
 
Hlavní úkoly pracovníků odborného oddělení a oddělení provozu budou projednávány na pravidelných 
měsíčních poradách. Prioritou práce odborného oddělení v součinnosti s ostatními pracovníky 
organizace bude v roce 2020 na zahájení prací na libretu a podkladů pro zpracování architektonické 
studie nových stálých expozic muzea ve 2. A 3 NP hlavní budovy muzea, dále na naplnění plánu výstav 
a dalších kulturně edukativních programů muzea, plnění Vládního nařízení Koncepce účinnější péče o 
tradiční lidovou kulturu, zajištění vědeckovýzkumné činnosti muzea, práce spojené s realizací projektů 
Brána do světa sbírek a Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví MČR Turnova a 
zefektivnění jejich ochrany, dále grantových programů MKČR, evidence a digitalizace sbírek, ediční 
činnosti a zajištění adekvátní ochrany sbírkových fondů. Hlavní úkoly ekonomického úseku: v roce 2020 
bude zpracováváno účetnictví MČR prostřednictvím programu JASU a OK MZDY. Prioritním úkolem 
ekonomického oddělení bude dodržování legislativy a zákonných norem v oblasti účetnictví a mezd. O 
hlavní a vedlejší činnosti bude účtováno odděleně. Oddělení provozu muzea se v roce 2020 zaměří na 
zajištění řádné údržby veškerých spravovaných objektů a majetku organizace, instalace a reinstalace 
výstav a technické zajištění realizace veškerých aktivit MČR Turnov a na součinnost prací spojených se 
zahájením rekonstrukce objektu čp. 72 – oprava střechy objektu. Prioritou práce pracovníků, 
zajišťujících vedlejší hospodářskou činnost muzea bude zajištění provozu prodejny muzea a 
technického dozoru archeologických výzkumů s cílem dosažení aktivního hospodářského výsledku.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

   

1.2. Organizační struktura MČR Turnov od 1. 1. 2020 

PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka - etnolog, kurátor sbírkového fondu etnologie, uměleckého 
řemesla, fotoarchivu lid. arch, garant Pověřeného regionálního pracoviště pro Koncepci účinnější 
podpory a tradiční lidovou kulturu v Libereckém kraji 

 
Útvar ředitelky hlavní činnost, ekonomika, vedoucí oddělení  

  

PhDr. Jan Prostředník, PhD., zástupce ředitele, vedoucí odborného oddělení, archeolog-
kurátor sbírek fondu archeologie, evidence sbírek, garant záchranných archeologických výzkumů pro 
oblast Turnovska, Semilska, Jilemnicka a části Českodubska, grantová výzkumná a publikační 
činnost, realizace výstav 

Mgr. Alžběta Kulíšková, archivář - vedoucí oddělení historických sbírek, historik - kurátor 
sbírkových fondů starých tisků, části archivního fondu, evidence sbírek, realizace výstav, výzkumná a 
publikační činnost  

Alena Zlevorová, účetní - zpracování účetnictví organizace, tvorba rozpočtu, účetní uzávěrky za 
hlavní a vedlejší činnosti, daňového přiznání, DPH, inventarizace, účtování grantů                             

Petra Lazarová, mzdová účetní, personalista, pokladní - mzdová agenda, pokladna, evidence 
došlé a odeslané pošty, administrativní práce, inventarizace majetku  

Pavel Jiránek, vedoucí oddělení provozu, technik PO a BOZP-zajištění údržby svěřených budov a 
majetku MČR, úklidu svěřených budov a jejich okolí, revize elektro, plyn, hromosvody, EZS a EPS, 
ad., technické zabezpečení akcí a výstav, PO a BOZP     

Michaela Havelková, etnolog – dokumentátor - dokumentace tradičních jevů tradiční lidové kultury, 
plnění výzkumných programů etnologie, evidence sbírek etnologie, realizace výstav 

Marcela Beranová, pracovník vztahů k veřejnosti - propagace veškerých aktivit muzea, grafická 
příprava  
a realizace tiskovin, spolupráce se školami 

 
Odborné oddělení-vedoucí oddělení PhDr. Jan Prostředník, PhD.  

 

PhDr. Miroslav Cogan, historik umění - kurátor sbírkového fondu umění (obrazy, plastika, grafika) 
a šperk, evidence sbírek, výzkumná a publikační činnost, mezinárodní projekty, realizace výstav   

Mgr. Jan Bubal, mineralog - kurátor sbírek mineralogie, geologie, petrografie a drahých kamenů, 
evidence sbírek, výzkumná a publikační činnost, mezinárodní projekty, realizace výstav   

Mgr. Jana Svobodová, dokumentátor uvolněná funkce do 31. 10. 2021, Mgr. Lenka Laurynová, 
dokumentátor sbírkového fondu umění, 0,6 úvazku na dobu určitou do 31. 10. 2021 

Mgr. Roman Sirovátka  - dokumentátor - provádění dokumentace záchranných archeologických 
výzkumných prací na vymezeném území, evidence sbírek, prezentace, výzkumná a publikační 
činnost /mzda hrazena z účelové dotace zřizovatele/ 

Roman Noska, správce sbírek - evidence I. stupně, CES, nákup sbírek, darovací smlouvy, 
výpůjčky, zápůjčky, revize, inventarizace sbírek, kontrola depozitářů, správce IT sítě 

Tomáš Štefánek, konzervátor-základní ošetření sbírkových předmětů, realizace výstav 

Bc. Lenka Mařanová, konzervátor-základní ošetření sbírkových předmětů, realizace výstav 0,5 
úvazku 

Mgr. Lenka Tuláčková, dokumentátor (MD) 

Oddělení historických sbírek-vedoucí oddělení Mgr. A. Kulíšková 

Mgr. David Marek, historik – archivář - kurátor sbírkových fondů historie, numismatiky, sfragistiky, 
části archivu, evidence sbírek, výzkumná a publikační činnost, realizace výstav    

PhDr. Jiří Z. Sajbt, knihovník – regionalista - kurátor sbírek regionální literatury a odborné 
specializované knihovny se statutem veřejné knihovny, evidence sbírek, badatelská služba     



4 

   

Iveta Matoušová – lektor, průvodce horolezecké expozice – příprava a organizace doprovodných 
programů, průvodce v expozici 

Mgr. Kateřina Krausová,  - muzejní pedagog a lektor edukativních programů- příprava a 
organizace doprovodných programů, průvodce v expozici 

Michaela Novotná, průvodce KD 0,5 – lektor KD 0,5 (mzda hrazena z prostředků ušetřených za 
Mgr. Tuláčkovou na MD) 

 
Oddělení provozu-vedoucí oddělení P. Jiránek 

 

Jan Horenský, provozář-řidič - údržba vozidel, technické zabezpečení výstav a akcí, údržba objektů 

Martin Kašpar, domovník - údržba a úklid objektu Dlaskův statek v Dolánkách   

Blanka Kosová, uklízečka - úklid objektů MČR          

VPP - pomocné a úklidové práce    

 
Oddělení návštěvnického provozu 

   

Adam Jíra, vedoucí pokladny - doprovod návštěvníků, organizace návštěvnického provozu, 
zajištění prodeje zboží z hlavní činnosti MČR 

Eliška Vélová, průvodce Dlaskův statek - doprovod skupin návštěvníků, prodej vstupenek a zboží   

 
Vedlejší hospodářská činnost-mzda hrazena z příjmů vedlejší činnosti 

 

Petr Hartman, dokumentátor přípravných prací pro stavby (archeologie)    

Ivana Havrdlíková, obchodní referent - evidence, zásobování, prodej suvenýrů 

 
Pracovní místa v rámci realizace projektu Brána do světa sbírek – grant 

 

Ing. Jan Macoun, dokumentátor (projekt brána do světa sbírek) 0,6 úvazku 

Lenka Reinerová, dokumentátor (projekt brána do světa sbírek) 0,7 úvazku 

 

 
 
1. 3. Kontrolní činnost organizace 
 
Kontrolní činnost vedení muzea a vedoucích oddělení 
V roce 2020 se kontrolní činnost tohoto úseku a zaměří na: 

 kontrolu plnění plánu a čerpání rozpočtu 
 kontrolu využití fondu pracovní doby 
 kontrolu výsledků odborné práce odborných pracovníků muzea 
 kontrolu plnění čtvrtletních pracovních úkolů 
 kontrolu provozované obchodní činnosti, její efektivnosti a výsledků inventur zboží 
 kontrolu dodržování předpisů v oblasti odměňování 
 kontrolu dodržování organizačního a pracovně provozního řádu 
 kontrolu dodržování vnitropodnikových norem při práci se sbírkami a dalších předpisů 
 kontrolu hospodárného nakládání s majetkem muzea 
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Kontrolní činnost úkoly ekonomického úseku  
 Kontrolní činnost vedení MČR a ekonomického úseku v roce 2020 zaměří na: 
 kontrolu provádění účetních operací 
 kontrolu odvodu daně z příjmu 
 kontrolu odvodu DPH 
 kontrolu čerpání rozpočtu muzea 
 kontrolu provádění pokladních operací 
 kontrolu odvodu sociálního pojištění 
 kontrolu odvodu zdravotního pojištění 
 kontrolu odvodu zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti 
 kontrolu čerpání finančních prostředků z grantových řízení, zajištění jejich řádného vyúčtování 
 kontrolu zůstatku pokladen 
 kontrolu knihy docházky  
 kontrolu čerpání finančních prostředků z grantových programů  

 
Kontrolní činnost ostatních pracovníků provozu 

 dodržování předpisů BOZP a požární ochrany (p. Jiránek) 
 pravidelná kontrola provozu výtahu (p. Jiránek) 
 kontrola preventivních opatření ochrany muzea (p. Jiránek)  
 dodržování předpisů BOZP při archeologickém výzkumu (J. Prostředník) 
 kontrola čerpání elektrické energie a plynu, vodného a stočného (p. Jiránek) 
 kontrola technického stavu objektů muzea a všech prostranství v jejich okolí (p. Jiránek) 
 pravidelná kontrola technického stavu vozidel a spotřeby pohonných hmot (p. Hartman - Škoda 

Roomster), (p. Horenský - Ford Transit, Logan)  
 kontrola uložení sbírek v depozitářích a sbírek expozicích MČR (Mgr. Kulíšková, R. Noska,  

            PhDr. J. Prostředník, PhD.)                
 
Kontrolní činnost úseku pokladny a vedlejší hospodářské činnosti 
V roce 2020 se kontrolní činnost tohoto úseku zaměří na: 

 kontrolu odvodu tržeb v návaznosti na inventuru zboží, kontrolu odvodu vstupného, kontrolu 
odvodu tržeb za zboží předané na Dlaskův statek, kontrolu odvodu tržeb za akce pořádané 
muzeem 

 kontrolu dodržování norem pro prodej drahých kovů 
 kontrolu odvodu DPH 
 kontrolu stálých expozic-denně 
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2. SPRÁVA OBJEKTŮ-PROVOZ, ÚDRŽBA, OPRAVY 
 

2.1. Majetek ve správě MČR Turnov – stavby a pozemky 
   

pozemky     

parcela č. výměra m2  druh pozemku, způsob využití kat. území list vlastnictví 

532 279 zahrada Turnov 932 

534/2 374 zahrada Turnov 932 

534/3 138 zastavěná plocha a nádvoří Turnov 932 

533 1310 zastavěná plocha a nádvoří Turnov 932 

535 719 zastavěná plocha a nádvoří Turnov 932 

539/1 494 zastavěná plocha a nádvoří Turnov 932 

539/2 332 zastavěná plocha a nádvoří Turnov 932 

536/1 582 zastavěná plocha a nádvoří Turnov 932 

537 332 zastavěná plocha a nádvoří Turnov 10001 

538 214 zahrada Turnov 10001 

1184/7 3 ostatní plocha Bystrá n. J. 230 

2582/139 6 ostatní plocha Benešov u Semil  

   

stavby     

č.p. budovy na parc. 
č. 

způsob využití katastrální 
území 

list vlastnictví 

70 533 občanská vybavenost Turnov 932 

71 535 občanská vybavenost Turnov 932 

72 537 občanská vybavenost Turnov 10001 

bez čp./e 539/1 občanská vybavenost (depozitář) Turnov 932 

občanská 
vybavenost  

539/2 občanská vybavenost expozice 
Horolezectví 

Turnov 932 

občanská 
vybavenost 

534/3 občanská vybavenost Kamenářský 
dům 

Turnov 932 

bez čp./e 195 jiné stavby (sroubek) Bukovina u 
Turnova 

241 

bez čp.  věšadlový most v Bystré n.  Bystrá n. J.  

 
 
2.1. Provoz, údržba, rekonstrukce objektů muzea  
 
Budova čp. 70- Dům u Bažanta  
 V objektu čp. 70 bude v provozu pokladna a prodejna a badatelna, návštěvnické centrum 

s veřejným internetem, expozice Luminiscence, konzervátorská dílna a kanceláře pracovníků 
muzea.  Ve všech prostorách objektu bude prováděna pouze běžná údržba.   
 

Hlavní budova čp. 71 a expozice Z českého ráje na vrcholy světa 
 V hlavní budově objektu čp. 71- ve všech ostatních prostorách objektu bude prováděna pouze 

běžná údržba.   
 

Kamenářský dům 
 Na budově Kamenářského domu proběhne oprava nátěrů dřevěných podlah v 1. NP a schodiště a 

oprava dřevěného inventáře.  Mimo to bude v budově Kamenářského domu v průběhu roku 2020 
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zajištěna běžná údržba všech prostor a úklidové práce. Generální úklid Kamenářského domu 
proběhne v lednu 2020. Provoz zlatnické dílny bude zahájen nájemcem dílny 2. 1. 2020 v souladu 
s nájemní smlouvou.    
 

Budova čp. 72 
 MČR Turnov získalo v roce 2015 na základě usnesení zastupitelstva Libereckého kraje právo 

hospodaření k nemovité věci: p. p. č. 537 o výměře 332 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba v obci Turnov, č. p. 72, občanská vybavenost, nacházející se v katastrálním 
území Turnov, obec Turnov. V roce 2020 bude zahájena 1. Etapa rekonstrukce objektu – 
rekonstrukce objektu, a to oprava  střechy a, výměna střešních oken a položení nové střešní krytiny 
v souladu s projektem firmy S Projet Praha s.r.o. Náklady na tyto práce budou hrazeny z dotace 
z programu Regenerace památkové zóny města Turnov a z účelové dotace zřizovatele. Prioritou 
vedení muzea bude zajištění přípravy a zajištění finanční podpory zřizovatele pro 2. Etapu 
rekonstrukce včetně zajištění nutné změny projektové dokumentace v souvislosti s rozdělení 
rekonstrukce do více etap.      

 
Depozitáře muzea  
 Hlavní depozitář v čp. 71 bude využíván pro uložení sbírek archeologie, archivu, mineralogie, 

geologie, umění, etnologie, uměleckého řemesla, starých tisků, historie, odborné knihovny a části 
Scheybalovy sbírky. V prostorách depozitářů MČR bude prováděna oddělením provozu běžná 
údržba. Pracovníky odborného oddělení budou prováděny pravidelné kontroly a měření teplot a 
vlhkosti. V prostorách studovny budou pokračovat práce na digitalizaci sbírek v rámci projektu 
Brána do světa sbírek.  V rámci projektu Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví 
MČR Turnova a zefektivnění jejich ochrany, proběhnou v depozitáři následující stavební úpravy: 
osazení bezpečnostních dveří, osazení nůžkových mříží, rozšíření EZS a EPS, oprava a nátěry 
podlah v přístavbě depozitářů, osazení venkovních žaluzií, ad. Práce provede firma SPIDERS 
s.r.o., která byla vybrána ve výběrovém řízení na dodavatele uvedených prací. Práce budou 
zahájeny v únoru 2020 po vyklizení prostor, kde budou práce probíhat. 

 Centrální depozitář muzeí libereckého kraje v Jablonci nad Nisou bude využit pro uložení části 
sbírek mineralogie, geologie, archeologie, etnologie, historie a Scheybalovy sbírky. V těchto 
prostorách budou provedeny pouze nejnutnější práce.  

 Depozitář na Koňském trhu, pronajatý od firmy KERI s.r.o. bude využit pro uložení sbírek 
zemědělského nářadí sbírky etnologie (pronajaté prostory od firmy KERI a.s.).  

 Depozitář v hospodářské části pronajatého objektu Dlaskova statku bude využíván k uskladnění 
nových přírůstků sbírky zemědělského nářadí etnologické sbírky (pronajaté prostory od ing. 
Hejdukové).  
 

Všechny depozitáře MČR Turnov jsou v současně době v limitním stavu uložení sbírkových fondů. 
Některé sbírkové předměty jsou již uloženy v nevyhovujících podmínkách. Některé předměty nabízené 
darem musí MČR Turnov odmítat (zemědělské nářadí), protože pro ně nemá uložení. Z terénu tak 
nenávratně mizí doklady tradiční lidové rukodělné práce. 
 
 
Pokladna muzea  
 Provoz pokladny a prodejny MČR Turnov bude v roce 2020 probíhat ve snaze navýšit vlastní příjmy 

muzea tak, aby z nich mohly být hrazeny plánované úkoly, jejichž finanční pokrytí není možné 
zajistit z příspěvku zřizovatele. Vedlejší činnost organizace bude zajišťovat práce v oblasti nákupu a 
prodeje zboží. Pravidelně bude prováděn průzkum poptávky a nabídky, výběr zboží bude zaměřen 
především na sbírkové kameny, kamenářskou bižuterii, dárkové zboží a tiskoviny regionálního 
charakteru. Prodej veškerého zboží v prodejně muzea bude nadále probíhat pomocí software v 
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souladu s interními instrukcemi muzea. Velká pozornost bude věnována práci s návštěvníkem a 
ostraze expozic a výstav. Provoz prodejny a pokladny bude zajištěn od ledna 2020 do prosince 
2020 denně mimo pondělí.  Od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020 bude provozní doba prodloužena do 
17 hodin. V měsíci prosinci bude otevřeno mimořádně i v pondělí. 

 
 
Dlaskův statek 
 Na Dlaskově statku v Dolánkách, jehož je MČR uživatelem na základě nájemní smlouvy, uzavřené 

dne 1. 1. 1994, budou v roce 2020 zajištěny práce spojené s přípravou hlavní sezóny 2020, tj. 
běžná údržba objektu a jeho okolí. Parkoviště včetně kiosku bude pronajato firmě SAN DISK. 
Provoz na Dlaskově statku bude zahájen 1.4.2020 2020 a ukončen v prosinci 2020 s měsíční 
přestávkou v měsíci listopadu. V případě získání grantu podaného majitelkou objektu budou 
probíhat práce spojené s opravou nosných sloupů a sedajících trámů stodoly.     

 

 
 
3. PÉČE O SBÍRKY 
 

3.1. Doplňování sbírek  
 
V souladu se specializací muzea budou doplňovány především sbírkové fondy historie – podsbírka 
horolezectví, šperkařství a mineralogie, a to vlastními sběry z tuzemských i zahraničních lokalit, popř. 
nákupy vzácných a výjimečných předmětů pro expozice. V případě získání finančních prostředků ze 
zlepšeného hospodářského výsledku libereckého kraje budou realizovány akvizice – výkup minerálů 
k doplnění sbírky, vystavené v reinstalované části expozice mineralogie, medaile a objekty akad. soch. 
Josefa Soukupa.  Ostatní sbírkové fondy budou doplňovány především o sběry a případné dary, popř. 
nákupy nižší hodnoty.   

 
 
3.2 Evidence a dokumentace sbírek  
 
V souladu s obecně platnými předpisy a vnitropodnikovými normami budou odborní pracovníci 
pokračovat v evidenci I. a II. stupně. Pro evidenci I. a II. stupně bude nadále využíván všemi pracovníky 
program Sbírky, Přírůstky od firmy Bach Olomouc tak, v zájmu jednotného systému evidence 
sbírkových fondů.  Pro evidenci knihovny nesbírkové i sbírkové bude využíván program Clavius. 
Všechny nové přírůstky budou řádně zaevidovány do přírůstkové knihy (na PC) a přihlášeny do CES 
v daných termínech. U oborů archeologie a mineralogie bude důsledně vedena registrace sběrů.  
V případě získání grantu MKČR bude v roce 2020 pokračováno ve zpracování sbírky J. V. Scheybala. 
Dle požadavků odborných pracovníků budou jednotlivé depozitáře postupně vybaveny materiálem pro 
uložení sbírek.  
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3. 3. Hlavní úkoly odborných pracovníků jednotlivých oddělení na rok 2020 
 
3.3.1. Archeologické oddělení (PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., Petr Hartman,  
          Mgr. Roman Sirovátka 
 
Práce se sbírkou  
příprava sbírkových předmětů pro chronologickou a systematickou evidenci v souladu se zákonem č. 
122/20000 Sb. v platném znění (=příprava přírůstků z 2018 - 2019 do II. stupně evidence včetně jejich 
digitalizace) 
 
Odborná a vědeckovýzkumná činnost 
Plošná archeologická památková péče (výzkumy formou dohledu, předstihové a záchranné výzkumy na 

sledovaném území)  

 komplexní zpracování archeologických výzkumů a příprava nálezových zpráv ZAV 2018 a 2019 
(ZAV Daliměřice – projekt C-201804608 „Amix“; ZAV Modřišice – projekt C-201908373 
„Polygraf“) 

 pokračování projektu „Využití pseudokrasových skalních dutin v pravěku a středověku v oblasti 
Českého ráje“ (povrchová prospekce, drobné zjišťovací sondáže ve vytypovaných lokalitách, 
detektorový průzkum) ve spolupráci se ZČU v Plzni 

 práce na 3D modelech panských sídel v Pojizeří 
 geofyzikální průzkum reliktů pyrotechnických zařízení ve Vysokém nad Jizerou, Sklenařicích a 

Pasekách nad Jizerou a dalších objektů 

Popularizace a prezentace (publikace, přednášky, výstavy a akce pro veřejnost) 
  experimentální tavba železa ze železivců v replice středověké pece a další pyrotechnické 

experimenty 

 publikace výsledků archeologických výzkumů v roce 2019 a jejich prezentace na konferencích 

 příprava včetně populárně naučných monografii o Pěnčíně, Přepeřích u Turnova a příprava stati 

do připravované monografie o Turnovu pro nakladatelství LN) 

  popularizační přednášky pro veřejnost  

  Příprava výstavy „Historie pohřbíván í v Pojizeří“ 

  doprovodné programy a příprava propagačních materiálů pro expozici v kostele sv. Alžběty v 

Jilemnici 

  příprava doprovodných programů pro expozici v Kittelově domě na Krásné 

   
Členství v komisích 
PhDr. J. Prostředník, PhD. 

 člen hodnotící komise SOČ v oboru historie a archeologie v rámci celostátní přehlídky 
 člen výkonného výboru České archeologické společnosti – sdružení archeologů Čech, Moravy a 

Slezska. 
 člen vědecké rady Městského muzea v Nové Pace 
 člen vědecké rady a správní rady Geoparku UNESCO Český ráj 
 člen dozorčí rady Archeologického ústavu AVČ v.v.i. 
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3.3.2. Oddělení geologie, mineralogie, gemologie (Mgr. Jan Bubal) 
 
Práce se sbírkou:  
příprava sbírkových předmětů pro chronologickou a systematickou evidenci v souladu se zákonem č. 
122/20000 Sb. v platném znění (příprava přírůstků z 2018 - 2019 do II. stupně evidence včetně jejich 
digitalizace) 
 
Odborná a vědeckovýzkumná činnost 

 dokumentace a mineralogický výzkum lokalit Českého ráje 
 provenience safírů z Jizerské louky a Podsedic na základě geochemie stopových prvků 
 výzkum a geneze skarnových lokalit Českého masivu 
  

Popularizace a prezentace (publikace, přednášky, výstavy a akce pro veřejnost) 
 přípravné práce na publikaci „Mineralogické lokality severovýchodních Čech“ 
 příprava populárně naučných monografii o Pěnčíně, Přepeřích u Turnova a příprava stati do 

připravované monografie o Turnovu pro nakladatelství LN) 
 popularizační přednášky pro veřejnost (celoročně) 
 cyklus cestopisných geologických přednášek „Putování za minerály IV“ (leden-únor) 
 exkurze s geologickou tématikou pro laickou i odbornou veřejnost (duben-červen) 
 příprava doprovodných programů pro expozici v Kittelově domě na Krásné  
 zábavně-naučný program pro rodiny s dětmi „Den s mineralogem“ (červenec-srpen) 
 výstava: Granát – od kamene ke šperku (10. 9. – 8. 11.) 
 spolupráce na výstavě minerálů pořádané každoročně v Muzeu a galerii v Lomnici nad 

Popelkou (července – srpen) 
 spolupráce na výstavě minerálů pořádané každoročně Minerálklubem Kozákov 82 v Lestkově 
 spolupráce na výstavě o českém granátu v Muzeu v Litoměřicích (podzim 2020) 
  

Členství v komisích 
 člen Minerál klub Jablonec nad Nisou 
 člen Mineralklub Kozákov   

 člen SGA - The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (Student Chapter Prague) 
 člen komise cestovního ruchu MěÚ Turnov 
 člen vědecké rady a správní rady Geoparku UNESCO Český ráj 

 
 
 
3.3.3. Oddělení výtvarného umění a kamenářství (PhDr. Miroslav Cogan, Mgr. Lenka 
Laurynová) 
 
Práce se sbírkou: 

 dokončení projektu Brána do světa sbírek digitalizace a uložení grafiky, kreseb a obrazů a 
šperků 

 pokračování projektu Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví IROP 
 evidence sbírkových předmětů ve 2. stupni (BACH) 
 úpravy depozitáře výtvarného umění 

 
Odborná a vědeckovýzkumná činnost 

 výzkum a dokumentace významných i regionálních poutních míst a objektů pro výstavu 
Obrázek z pouti 
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 dokumentace sakrálních staveb fundovaných Marií M. z Valdštejna (exteriéry a interiéry) ve 
středním Pojizeří a návazný výzkum barokních světeckých soch ve sbírkách MČR, výstupem 
bude malá tematická expozice Barokní umění v regionu, které vystaveným sochám a oltáři v 
mezaninu I. patra vytvoří vhodný rámec     

 popularizace a prezentace (publikace, přednášky, výstavy a akce pro veřejnost) 
 kniha Řezbáři v kameni - o lidových kamenících ve středním a horním Pojizeří 
 kniha o turnovských šperkařských sympoziích s výběrovým katalogem 
 výstava Boleslavské keramiky (organizační zajištění) 
 26. mezinárodní sympozium současného šperku 
 výstava k 26. mezinárodních šperkařskému sympoziu 
 výstava Obrázek z pouti 

 
Členství v komisích 
PhDr. M. Cogan 

 člen redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší  
 člen sboru pro sbírkotvornou činnost Krkonošského muzea (Vrchlabí) a Severočeského muzea 

v Liberci 
 člen jury mezinárodního sympozia výtvarných škol 
 člen školské rady SUPŠ a VOŠ v Turnově 

 
Odborná a vědeckovýzkumná činnost dokumentátora (Mgr. Lenka Laurynová) 

 účast na výběru a přípravě sbírkových předmětů k digitalizaci, novém uložení a lokaci 
digitalizovaných sbírkových předmětů. Přitom se obeznámí se se sbírkovými fondy výtvarného 
umění a šperku a glyptiky 

 evidence II. stupně, nově zapsané akvizice a aktualizace některých stávajících zápisů na 
základě dohledání jejich původu a dalších údajů ve starých přírůstkových knihách 

 účast na přípravě a realizaci 26. mezinárodního sympozia současného šperku (9.-19. 6.) 
 účast na terénní fotodokumentaci a archivním výzkumu sakrálních staveb fundovaných Marií 

Markétou z Valdštejna a vybavených J. J. Hertlem a kosmonoskou řezbářskou dílnou  
 využití získaných poznatků k doplnění stávající stálé expozice sakrálních dřevořezeb (mezanin 

I. patro) o panely k baroku ve středním a horním Pojizeří (dokončení na konci roku 2020, 
případně 1. pololetí 2021 podle rozsahu nezbytného archivního výzkumu) 

 využití poznatků z terénního a archivního výzkumu k výstavě Obrázky z pouti, účast na scénáři, 
textové části panelů a realizaci výstavy 

 účast na kontrolních dnech a konzultacích k restaurování obrazů v rámci IROP 

   

   
 

3.3.4. Oddělení etnologie a pověřené pracoviště pro naplňování Koncepce účinnější péče 
o tradiční lidovou kulturu (PhDr. Jakouběová, Bc. M. Havelková) 
 
Práce se sbírkou: 

 příprava sbírkových předmětů pro chronologickou a systematickou evidenci v souladu se 
zákonem č. 122/20000 Sb. v platném znění 

 evidence sbírky etnologie a uměleckého řemesla – I. stupeň nové přírůstky, II. stupeň staré 
fondy   

 evidence II. stupně - sbírka svatých obrázků 
 digitalizace vybraných sbírkových předmětů sbírky etnografie a uměleckého řemesla 
 re dokumentace sbírky lidového textilu – dohledání původu sbírkových předmětů před novým 

zápisem v roce 1974 (sbírka sebraná E. Proškovou v závěru 19. století)  
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Odborná a vědeckovýzkumná činnost 
Zajištění prací spojených s plněním vládního nařízení Koncepce účinnější podpory o tradiční lidovou 
kulturu. V souvislosti s požadavky MKČR doplní pověřené regionální pracoviště MČR Turnov stávající 
dokumentaci o medailony jednotlivých řemeslníků již zapsaných, provede aktualizaci databází 
folklórních souborů, ochotnických souborů, loutkářských souborů, divadelních přehlídek, přehlídek 
folklórních souborů ad. na území libereckého kraje. Pracoviště dále zajistí:  

 zpracování návrhu nominací dalších řemeslníků na titul Mistr rukodělné výroby libereckého 
kraje a kulturních statků na Krajský seznam nemateriálního kulturního dědictví  

 dokumentaci obyčejů - Smrt a pohřby v průběhu staletí 
 výzkum dokladů poutního umění v regionu Pojizeří  
 dokumentaci pracovních postupů hotovení textilních součástek se zaměřením na textil pracovní  

a užitkový  
 průběžné doplnění dokumentace lidových obřadů a obyčejů 
 re dokumentaci lidového stavitelství v Pojizeří  
 ve spolupráci s MKČR  a NULK Strážnice zpracování nominace tradiční technologie sklářské 

výroby na Národní seznam nemateriálního kulturního dědictví (p. Jiřina Štrynclová) 
 zpracování scénáře a textů expozice Kolovrátek, stav i jehla 
  

Popularizace a prezentace (publikace, přednášky, výstavy a akce pro veřejnost) 
 výstava Poutě a poutní umění (příprava a realizace PhDr. V. Jakouběová a PhDr. M. Cogan)  
 výstava Dřevěná hračka (příprava a realizace Bc. M. Havelková) červen 2020 
 spolupráce na animačním programu a příprava workshopů k výstavě Dřevěná hračka a Poutě a 

poutní umění (PhDr. V. Jakouběová a Bc M. Havelková) 
 příprava a realizace nové expozice Kolovrátek, stav i jehla na Dlaskově statku Dolánkách (Bc. 

Havelková, PhDr. V. Jakouběová) 
 příprava a realizace akcí na Dlaskově statku – Masopust, Velikonoce, Posvícení, Vánoce (Bc. 

M. Havelková, PhDr. V. Jakouběová) 
 příprava a realizace Staročeských řemeslnických trhů (V. Jakouběová, M. Beranová DiS.) 
 příprava a realizace workshopů Pečeme v muzeu (V. Jakouběová, I. Válková)  
 přednášky, besedy, příprava obsahu workshopů 
 popularizace výstupů práce pověřeného regionálního pracoviště pro TLK v tisku, sdělovacích 

prostředích (TV, ČR, ad.), spolupráce s ČTK a regionálními médii.  
 
Členství v komisích 
PhDr. V. Jakouběová  

 členka poradního sboru pro muzeologii  MKČR 
 jednatelka Spolku přátel MČR Turnov, z.s. 
 členka vědecké rady Geoparku Český ráj                           
 členka kulturní komise MěÚ Turnov 
 členka redakční rady sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší 
 členka dozorčí rady KC Turnov 
 členka hlavního výboru Pekařovy společnosti Českého ráje, z.s. 
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3.3.5. Oddělení historických sbírek (Mgr. Kulíšková, Mgr. Marek. PhDr. PhDr. J. Z. Sajbt)  
 
Práce se sbírkou     

 příprava sbírkových předmětů pro chronologickou a systematickou evidenci v souladu se 
zákonem č. 122/20000 Sb. v platném znění  

Archivní fondy 
 zpracování fondů menšího rozsahu - roztřídění, evidence  
 archiv foto negativy - digitalizace, evidence, výstava, výstavní katalog = naplnění projektu Brána 

do světa sbírek / projekt IROP restaurování 
Scheybalova sbírka 

 sbírková část archivu, evidence, digitalizace 
Historická sbírka 

  nové uspořádání depozitáře D2, přebalení do nového obalového materiálu 
Horolezecká sbírka a archiv 

 evidence velkého množství akvizic, nové uložení - zápis do CES 
 horolezecký archiv - základní roztřídění zatím netříděného materiálu, základní evidence 

Knihovna  
 Pojizerské listy - projekt VISK digitalizace 
 kramářské tisky - projekt restaurování IROP 
 sbírka starých tisků 
 dotřídění knih ze Scheybalovy sbírky - přesuny mezi fondy starých tisků a odbornou knihovnou 

(nedokončený úkol z roku 2019) 
 
Odborná a vědeckovýzkumná činnost 

 brusírna Karel Kraus - historie významného turnovského podniku - výstup v podobě článku 
 turnovští fotografové - pramenný výzkum 
 historie pivovarnictví v regionu - výstava v polovině roku 2021  
 Josef Pekař - Pekař jako fotograf, výstup v podobě výstavy 
 Josef Vítězslav Šimák jako umělec, výstup v podobě výstavy 
 konference Pekařovy společnosti 

 
 

Popularizace a prezentace (publikace, přednášky, výstavy a akce pro veřejnost) 
Oddělení historických sbírek 

 realizace výstav: Josef Pekař a Josef Vítězslav Šimák; Skleněné negativy; Vilém Heckel - 
souborná výstava 

 výročí Josefa Pekaře – spolupráce s Okrašlovacím spolkem Malý Rohozec 
 Muzejní čtvrtletník - redakce   

Expozice horolezectví 
 doprovodné programy pro dospělé - přednášky s horolezci, promítání filmů 
 animační program pro školy (bez nutnosti asistence lektora) 
 letní prázdninový program - workshop (v případě získání finančních prostředků na lektory z 

dotace) 
Odborné oddělení a knihovna 

 Popularizační přednášky a články pro veřejnost související se zpracovávanými tématy 
 
Členství v komisích 
Mgr. A. Kulíšková 

 kronikářka města Turnova 
 členka letopisecké komise města Turnova 
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 členka komise knihovníků AMG, předseda Liberecké sekce 
Mgr. D. Marek 

 člen výbor Ještědské pobočky České archivní společnosti, pokladník 
 člen komise pro městskou památkovou zónu města Turnova 
 člen letopisecká komise města Turnova 
 jednatel Pekařovy společnosti z.s.  

 
3.4. Správa sbírek (Roman Noska)  
  

 zajištění chronologické a systematické evidence a administrace související s CES v souladu se 
zák. č. 122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 součinnost při přípravě a následné periodické a mimořádné inventarizaci sbírkových fondů 
 organizační zajištění správy IT sítě 
 příprava směrnice režimu záloh elektronických data 

 

 
3.5. Ochrana a zabezpečení sbírek  
 Všemi pracovníky budou důsledně dodržovány vnitropodnikové normy v zájmu zajištění evidence 

a ochrany sbírkových fondů v souladu s Plánem prevence a ochrany MČR Turnov. Vedoucí 
týdenních směn budou pravidelně kontrolovat expozice při otevírání a zamykání expozic-denně. 
Důsledně bude pokračováno v dokumentaci sbírkových fondů prostřednictvím PC a za využití 
digitální techniky (scanner, foto) – v souladu se s vnitropodnikovými normami MČR Turnov. 
Prioritním úkolem oddělení historie je třeba nahradit evidenční a digitalizační ztráty zaviněné 
zavirováním serveru, u knihovny evidence nezpracovaných fondů, u ostatních odborných 
pracovníků fond Scheybalovy sbírky a předměty z nálezů a sběrů MČR. V návaznosti na tyto práce 
budou odborní pracovníci doplňovat lokační seznamy v depozitářích, pravidelně kontrolovat stav 
uložení sbírkových fondů - měření teploty, vlhkosti, zajištění větrání. V souvislosti s finančními 
možnostmi budou jednotlivé depozitáře dovybaveny potřebným mobiliářem.   

 
 
3.6. Konzervování a restaurování sbírkových fondů (T. Štefánek, Bc. L. Mařanová) 
 Běžné ošetření sbírkových předmětů bude zajišťovat konzervátoři muzea pod odborným vedením 

kurátorů sbírek (textilie, drobné nářadí a náčiní, šperky, archeologický materiál, geologický materiál 
apod.). Veškeré zásahy na předmětech budou dokumentovány na konzervačních kartách. 
Restaurování sbírek dodavatelsky bude v roce 2020 realizováno pouze v případě získání grantové 
podpory. V rámci projektu IROP zajistí pověření pracovníci MČR Turnov dohled nad restaurováním 
sbírkových celků, které byly předány k restaurování dodavatelů, kteří byli vybráni na základě 
výběrového řízení.   

 

 
3.7. Inventarizace sbírek 
V roce 2020 proběhnou periodické inventarizace sbírek v souladu s Plánem inventarizací na období 
2013 až 2023.  Inventarizace proběhnou v souladu s platnými normami a interní směrnicí Režim 
zacházení se sbírkou.  
 
 
Inventarizovány budou sbírkové fondy:    

 podsbírka mineralogická v celkovém počtu sbírkových předmětů (přesunuto z roku 2019, termín 
do konce března 2020) 
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 podsbírka sfragistiky v celkovém počtu sbírkových předmětů (přesunuto z roku 2019, termín do 
konce března 2020) 

 podsbírka militarií v celkovém počtu sbírkových předmětů (přesunuto z roku 2019, termín do 
konce března 2020) 

 podsbírka faleristiky v celkovém počtu sbírkových předmětů (přesunuto z roku 2019, termín do 
konce března 2020) 

 podsbírka fotografií v celkovém počtu sbírkových předmětů 
  podsbírka negativů v celkovém počtu sbírkových předmětů 
 Inventarizace odborné knihovny (s použitím skeneru a automatického načítání do PC, na 

většinu prací není třeba tříčlenná komise) 
 předávací inventura Scheybalovy knihovny (potřeba brigádníka) 

 
 
 

4. STÁLÉ  EXPOZICE  MUZEA 
 V roce 2020 budou v MČR Turnov zpřístupněny všechny stálé expozice muzea celoročně.  

Zpřístupněny budou stálé expozice v hlavní budově muzea, Expozice Horolezectví Z Českého ráje 
na vrcholy světa, výstavní sál Kamenářského domu a expozice Dlaskova statku.  
  
 

 Dlaskův statek v Dolánkách 
Na Dlaskově statku v Dolánkách bude od dubna 2020 přístupná expozice: Stav, kolovrat i jehla. 
Expozice bude zpřístupněna od 1. dubna do konce roku 2020. Program akcí, které budou v areálu 
objektu probíhat v průběhu roku, bude reflektovat obsahovou náplň expozice, tj. animační 
programy, workshopy přinesou ukázky domácích prací, řemeslnických technik ad. Akce, které 
budou v průběhu roku realizovány ve spolupráci s folklórními soubory, budou reflektovat výroční 
obřady a obyčeje. 
    

 
5. VÝSTAVY POŘÁDANÉ MUZEEM  

 

Výstavní sál 
do 26. 1.  
reGenerace 4 
Čtvrté pokračování úspěšné řady výstav turnovských šperkařů a hostů, tentokrát z Prahy  
Příprava a realizace: PhDr. M. Cogan  
 
6. únor- 15. březen  
Dětský výtvarný salon Turnov – Jawor  
Výtvarný salon má letitou tradici vycházející z partnerství muzeí v Turnově a Jaworu. Soutěž vznikla v 
Jaworu a později se rozvinula v mezinárodní přehlídku. V dnešní době se jí účastní na 400 výtvarných 
prací z obou stran hranice ve čtyřech věkových kategoriích. I. kat. Mateřské školy do 6 let, II. kat. ZŠ 7 - 
10 let, III. kat. ZŠ 11- 13 let, IV. kat. 14 – 18 let.  
Příprava a realizace: Lada Capoušková oddělení provozu 
 
2. duben – 31. květen   
Stvořeno z hlíny – Ze sbírek muzea keramiky v Boleslavci 
(Z gliny stworzone – Wystawa ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) 
Boleslawiecká keramika. Boleslawiec (Boleslav, Bunzlau) je historické středisko výroby keramiky v 
dolním Slezsku. Boleslavští hrnčíři a později tovární produkci odtud vyváželi do celé Evropy a typická 
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keramika se světlým, reliéfně vystupujícím dekorem je hojně zastoupená i v národopisných sbírkách 
českých muzeí. Výstava pořádaná v Turnově v rámci česko-polského projektu Brána do světa sbírek je 
ale mnohem širším historicky koncipovaným průřezem keramické produkce Boleslawca a okolí od 
neolitu po 20. století, od utilitárních každodenních předmětů po špičkové výtvory ve stylu secese nebo 
art-déca a současná autorská díla ze sbírek partnerského Muzea Ceramiki v Boleslawci. 
Příprava a realizace: PhDr. M. Cogan, oddělení provozu 
 
10. červen- 12. červenec   
MEZINÁRODNÍ ŠPERKAŘSKÉ SYMPOZIUM / Symposion 2020 
Výstavy současného šperku jsou již po léta nedílnou součástí mezinárodních turnovských sympozií, 
během nichž se účastníci současně probíhajícího sympozia představují veřejnosti výběrem ze své 
dosavadní tvorby. Po ukončení sympozia jsou v rámci výstavy prezentovány nově vytvořené šperky, 
vybrané do sbírky turnovského muzea. (sympozium od út. 10. 6. do 12. 6.) 
Příprava a realizace: PhDr. M. Cogan, oddělení provozu 
 
René Hora 
Výstava k šedesátinám významného českého šperkaře a výtvarníka Reného Hory je koncipována jako 
pestrá přehlídka jeho tvorby zasahující od šperku přes drobnou plastiku ke kresbě a uměleckému 
emailu. Ve vystavené kolekci budou i šperky vytvořené René Horou během mezinárodních 
šperkařských sympozií v Turnově a zahraničních Travelling sympozií. 
Příprava a realizace: PhDr. M. Cogan, oddělení provozu 
 
16. července – 30. srpen   
Skleněné negativy    
Výstava mapující výsledky dlouholetého projektu, díky kterému byla digitalizována rozsáhlá sbírka 
skleněných negativů, představí průřez tímto výjimečným sbírkovým souborem.   
Příprava a realizace: Mgr. David Marek, oddělení provozu 
 
 
10. září – 1. listopad    
Vilém Heckel 
Retrospektivní výstava, kterou pro Západočeské muzeum v Plzni připravila Markéta Formanová ve 
spolupráci s rodinou Viléma Heckela k výročí sta let od jeho narození (1918), představuje jednotlivé 
části tvorby tohoto výjimečného fotografa v kontextu s jeho životní cestou, která skončila tragicky v roce 
1970 při expedici na horu Huascarán. Svými fotografiemi Vilém Heckel přiblížil vzdálené vrcholy a 
zapomenuté kouty světa širokému publiku. Výstava bude v turnovském muzeu instalována v souvislosti 
s nedávno otevřenou stálou expozicí horolezectví a také jako předzvěst síně Viléma Heckela, jejíž 
realizaci v muzeu připravujeme. 
Příprava a realizace: Mgr. A. Kulíšková, Mgr. David Marek, oddělení provozu 
 
 
12. listopad – 7. únor 2021  
Obrázky z pouti – poutní místa a poutní umění v Pojizeří 
Výstava prezentující významný fenomén v životě vesnických lidí v Pojizeří, kde poutě a s nimi spojené 
poutní umění měly a dodnes mají významné místo. Původní význam putování na posvátné místo, 
spojený s představou o nadpřirozeném působení některých lokalit, se v průběhu staletí změnil. V 
lidovém prostředí nabyl již v polovině 19. století jiného významu. Přesto si poutě jako důležitý 
náboženský akt v některých obcích v Pojizeří udržely dodnes – například v obci Všeň u Turnova, 
Krásná na Jablonecku, Rovensku pod Troskami, Letařovicích u Českého Dubu, Bozkově aj.  Výstava 



17 

   

připravená na závěr letošního roku bude prezentovat nejen současný stav, ale i proměnu stav tohoto 
významného kulturního jevu v regionu.   
Příprava a realizace: PhDr. M. Cogan, PhDr. Vladimíra Jakouběová, oddělení provozu 
 
Kamenářský dům  
do 26. 1. 2020   
Pospěšte pastýři k Betlému - betlémy a betlémářství v Pojizeří.  
Výstava bude výstupem projektu dokumentace hotovení betlémů v oblasti Pojizeří. Na výstavě budou 
prezentovány řezané betlémy ze sbírek muzeí v regionu, sbírek soukromých sběratelů i díla 
současných tvůrců, především řezbářů z oblasti Jizerských hor, Turnovska, Rovenska pod Troskami, 
Lomnice nad Popelkou a Železnobrodska.  
 Příprava a realizace PhDr. V. Jakouběová 
 
únor-březen  
Svět kostiček® 
Výstava pro všechny příznivce pestrobarevných kostiček z mnoha exponátů z téměř 250.000 dílků ze 
stavebnice Lego. Náplní výstavy bude tematická expozice s městskou tématikou, sestavenou na 
dioramatu města s kolejištěm a pohyblivými vlakovými soupravami. Dále se představí vlastní tvorba a 
vybrané tovární sety, novinky z posledních let, filmová tvorba, válečná zóna robotů z edice Lego 
Bionicle a další exponáty. Pro děti je připravena plně vybavená dětská herna. Expozice nabídne 
návštěvníkům velmi zajímavou podívanou na část rozsáhlé sbírky továrních setů. Autorem a patriotem 
projektu putovní výstavy Svět kostiček®  je Ing. Petr Šimr, sběratel, designer, vystavovatel a lektor. 
Příprava a realizace: T. Štefánek, oddělení provozu   
 
9. duben-5. červenec  
Josef Pekař – J. V. Šimák  
V roce 2020 uplyne 150 let od narození dvou významných českých historiků – turnovských rodáků – 
Josefa Pekaře a Josefa Vítězslava Šimáka. Jejich osobnosti si připomeneme poněkud z netradičního 
úhlu. Je poměrně známo, že Josef Vítězslav Šimák psal básně, ale už málo se ví, že Josef Pekař byl 
nadšeným fotografem, a právě tyto dva jejich koníčky naše výstava návštěvníkům přiblíží. 
Příprava a realizace: Mgr. A. Kulíšková, Mgr. David Marek, oddělení provozu 
 
9. červenec - 30. srpen  
Sluneční hodiny, umělecké transformace, sbírka MUDr. Jaromíra Adama 
Pozoruhodná a ojedinělá kolekce „kostkových miniatur“ MUDr. Jaroslava Adama s dílky od 
renomovaných autorů, zapsaná do České knihy rekordů. Pan Adam sbírá „kostky“. Oslovuje výtvarníky, 
malíře, kreslíře s nabídkou přispět do jeho sbírky svou prací. Základem je vždy kostka o rozměru 6 × 6 
× 6 cm. Dále už to záleží na invenci a nápaditosti autora. Mezi autory jsou kreslíři, kovář, krajkářka a 
vyšívačka rybími šupinami, dráteník, malíři Vladimír Komárek, Jan Kanyza, žáci Emila Filly, či zlatník Jiří 
Urban. Vše začalo před 30 lety, kdy sběratel získal barokní sluneční hodiny ve tvaru kostky na stojánku. 
Opravil je a vyrobil pro sebe kopii s potiskem dřeva sítotiskem a později faksimile už s dokonalým 
potiskem. Po celé akci zbyly dřevěné kostky velké 6x6x6cm na soustruženém stojánku. Napadlo ho 
požádat přítele Fanka Foltýna, aby jeden takový objekt pomaloval a tak vznikla první Kostka. Postupem 
času se naskytly další příležitosti oslovit přátele, výtvarníky i zajímavé řemeslníky, až vznikla řada 
zajímavých miniatur, reprezentujících autory v jejich typickém projevu.     
Příprava a realizace: Tomáš Štefánek, Lenka Mařanová a oddělení provozu 
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17. září – 15. listopad   
Český granát – Od kamene ke šperku 
V tomto roce uplyne již 60 let od zahájení těžby českých granátů lomovým dobýváním. Výstava k 
tomuto výročí představí kompletní výrobní proces, kterým musí každý vytěžený český granát projít, než 
se stane součástí luxusního šperku. I ten se na výstavě objeví vedle surového drahého kamene. 
Příprava a realizace: Mgr. Jan Bubal 
 

 
26. listopad – 24. leden 2021   
Česká dřevěná hračka – Radost a hra v proměnách času  
Kdo nezná příběh české dřevěné hračky, bude se o něm moci dozvědět na výstavě s názvem Česká 
dřevěná hračka v Muzeu Českého ráje v Turnově. Pro děti se často stává vítanou hračkou i obyčejný 
dřevěný špalíček a nejinak tomu bylo i v minulosti. Postupem času se na výrobu hraček začalo 
specializovat několik regionálních výrobních center. Zlatou éru dřevěná hračka zažívala ve 20. stoletím, 
kdy se její podoby chopili schopní výtvarníci. Chudé i zdobené, malé nebo velké, staré či nové, ale vždy 
přinášející radost ze hry – to jsou české dřevěné hračky.  
Příprava a realizace: Bc. M. Havelková, oddělení provozu 
 
 
Klenotnice: 
7. květen - 14. červen   
Karel Votipka  
Výstava k 55. jubileu významného šperkaře, hledače a brusiče drahokamů, který je na mezinárodní 
šperkařské scéně ojedinělý komplexním přístupem k drahým a ušlechtilým (dekorativním) kamenům, 
stále překvapující novými přístupy ke klasickým šperkařským materiálům i šperku jako výtvarnému 
žánru. Ve vystavené kolekci budou i šperky vytvořené Karlem Votipkou během mezinárodních 
šperkařských sympozií v Turnově. 
Příprava a realizace: PhDr. M. Cogan 

 
Sklepení čp. 70 
Světélkování aneb Luminiscence čili Studené světlo 
Výstava seznamuje přístupnou formou, doplněnou o mnoho názorných exponátů, s jevem luminiscence, 
tedy světélkováním obvykle pevných nebo kapalných látek po vybuzení do excitovaného stavu. Autoři: 
Jan Valenta a Ivan Pelant. K excitaci (vybuzení) může dojít odlišnými způsoby, např. působením 
ultrafialových paprsků, chemickou reakcí nebo zahřátím, podle nichž rozlišujeme různé druhy 
luminiscence, které budou na výstavě postupně představeny. 
Realizace: Mgr. J. Bubal 
   

 
Dlaskův statek 
duben – prosinec 
Kolovrátek, stav i jehla 
Nová stálá expozic o historii a vývoji tradičního lidového oděvu v Pojizeří 
Příprava a realizace: PhDr. V. Jakouběová, Bc. M. Havelková, T. Štefánek, Bc. L. Mařanová 
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Výstavy v jiných zařízeních 
 
 spolupráce na výstavním programu Domy J. a J. V. Scheybalových (PhDr. V. Jakouběová, Mgr. A. 

Kulíšková) 
 spolupráce na prázdninových výstavách „Drahé kameny a minerály“ v Lomnici nad Popelkou a 

v Lestkově 
 spolupráce na výstavě o českém granátu v Muzeu v Litoměřicích (podzim 2020) 
  
 

6. VÝZNAMNÉ AKCE V MUZEU ČESKÉHO RÁJE 
 
Pečeme v muzeu – řemeslný workshop  
Pečení tradičního pečiva z Pojizeří s řemeslnicí a pekařkou Ivou Válkovou, doprovázeno povídáním 
etnoložky PhDr. Vladimíry Jakouběové o tradicích, stravě a pečení v lidovém prostředí. 
25. 4. „Chleba – celoroční koláč – Pečení chleba a rozpeků“   
5. 9.  „Pečeme s ovocem – buchty – cihly a vandrovnice, vdolky a bochánky, taštičky 
14. 11.  „Pečeme z okopanin – řepánky, rohlíčky, koláčky, bochánky z bramborového těsta“ 
 Příprava a realizace: PhDr. V. Jakouběová, Iva Válková, M. Beranová DiS. 
 
 
18. dubna 
150. výročí narození Josefa Pekaře  
18. dubna se uskuteční akce k připomenutí 150. výročí narození Josefa Pekaře, na které muzeum 
spolupracuje s Pekařovou společností Českého ráje, Okrašlovacím spolkem Malý Rohozec, Spolkem 
rodáků a přátel Turnova, Městem Turnov a Libereckým krajem. Součástí akce je odhalení pamětní 
desky na Malém Rohozci, kladení věnců u hrobu J. Pekaře v Jenišovicích, otevření naučné stezky 
Josefa Pekaře z Dolánek do Jenišovic a společenské setkání na Malém Rohozci, kde se Josef Pekař 
narodil. 
Příprava a realizace: Mgr. David Marek, Mgr. A. Kulíšková 
 
 
15. květen   
Muzejní noc     
Komentované prohlídky a workshop k probíhajícím výstavám   
Hudební program 
Stanoviště koloběžek  
Spolupořadatelé akce:  Dům přírody v Dolánkách u Turnova, Hvězdárna Turnov, Sundisk Family 
Příprava a realizace: Kolektiv muzea 
 
18. květen 
Mezinárodní den Muzeí - Den otevřených dveří 
Příprava a realizace: I.Havrdlíková 
 
30. - 31. květen 
Staročeské řemeslnické trhy Turnov (25. ročník) 
Příprava a realizace: M. Beranová, Dis, PhDr. V. Jakouběová, oddělení pokladny a provozu   
 
červenec - srpen  
Den s mineralogem 
Příprava a realizace: Mrg. Jan Bubal 
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Prázdninové dílny 
Příprava a realizace:  Mgr. K. Krausová, M. Novotná 
 
25. a 26. červenec 
Dny lidové architektury 2020 
Příprava a realizace: M. Beranová, Dis,  Bc. M. Havelková 
 
9. - 19. září 
Dny kulturního dědictví 
Příprava a realizace: M. Beranová DiS.  
  
prosinec 
Strom splněných přání 
Vánoční trhy Turnov - Akce pořádaná ve spolupráci s Městem Turnov a KCT Turnov  
Příprava a realizace: M. Beranová, Dis, PhDr. V. Jakouběová, provozní oddělení   
 
  
 
Akce na Dlaskově statku 
15. únor  
Masopust na Dlaskově statku  
Tradiční oslava ukončení masopustního období tentokrát ve spolupráci s folklórním souborem Horačky. 
Příprava a realizace: V. Jakouběová, Bc. M. Havelková, M. Beranová DiS. A oddělení provozu)  
 
 
11. duben 
Velikonoce na Dlaskově statku 
Tradiční pořad, přibližující návštěvníkům výroční obyčeje a zvykosloví jarního novovoročí.  
Příprava a realizace: V.Jakouběová, Bc. M. Havelková, M. Beranová DiS. A oddělení provozu  
 
červen 
Řezbářské sympozium na Dlaskově statku 
Tradiční setkání řezbářů na Dlaskově statku v Dolánkách.  
Příprava a realizace:  Bc. M. Havelková, M. Kašpar, M. Beranová DiS. A oddělení provozu 
 
26. září 
Posvícení na Dlaskově statku 
Tradiční oslava ukončení hospodářských prací - Posvícení doplní přehlídka loutkářský ch souborů. 
Příprava a realizace: V. Jakouběová, Bc. M. Havelková, M. Beranová DiS. A oddělení provozu  
 
prosinec 
Vánoce na Dlaskově statku 
Výstava, která přiblíží návštěvníkům prostředí velkého statku v období adventním a v období Vánoc.    
Příprava a realizace: V. Jakouběová, Bc. M. Havelková, M. Beranová DiS. A oddělení provozu 
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7. EDUKATIVNÍ PROGRAMY 
 
Edukativní program Kamenářský dům a Dlaskův statek 
Programy v objektu Kamenářského domu jsou určeny zejména pro žáky a studenty škol, část těchto 
programů je určena po veřejnost. Dílny budou probíhat v týdnu, vybrané programy o víkendech. Některé 
programy jsou propojeny s probíhajícími výstavami a akcemi na Dlaskově statku v Dolánkách.  
Příprava a realizace programů: Mgr. K. Krausová, M. Novotná 
 
 
 
Plán akcí a činností v Kamenářském domě na rok 2020 (Mgr. K. Krausová, M. Novotná) 
 
leden  zpracování dotací (Salon 2020, sezónní dílny) 

příprava podkladů k programům (Lego, refresh dílen z kapsy + nové podklady pro web) 
 Dílny z kapsy (rezervace skupin) 

 
únor  Dílny z kapsy (rezervace skupin) 

Lego pro širokou veřejnost – program k výstavě  
(návody, úkoly, výzvy k tvorbě z lega se zpětnou vazbou na sociální sítě) 
 Dlaskův statek (15. 2. masopustní řemeslná dílna pro veřejnost) 

 
březen Dílny z kapsy (rezervace skupin) 

Lego pro širokou veřejnost – program k výstavě 
Jarní dílny pro ZŠ (30. 3. – 9. 4.) 
SALON  5. 3. – 7. 5., každý čtvrtek od 14.00 a od 17.00 

 
duben Jarní dílny pro ZŠ (14. 4. – 24. 4.) 

SALON    5. 3. – 7. 5., každý čtvrtek od 14.00 a od 17.00 
 
květen Dílny z kapsy pro školní výlety (rezervace skupin už probíhá)  

Řemeslné trhy 30. – 31. 5. dílna pro veřejnost nebo ukázka výroby 
Horolezecké léto – součinnost na tvorbě letního programu pro horolezeckou expozici  
SALON   5. 3. – 7. 5., každý čtvrtek od 14.00 a od 17.00 

 
červen Dílny z kapsy (rezervace skupin) 

Horolezecké léto – součinnost na tvorbě letního programu pro horolezeckou expozici  
Sluneční hodiny – příprava doprovodného programu k výstavě (pracovní list pro 
dětské návštěvníky) 

 
červenec Sluneční hodiny – doprovodný program k výstavě ve formě pracovního listu 

Horolezecké léto – participace na letním programu 
 
srpen Sluneční hodiny – doprovodný program k výstavě ve formě pracovního listu 

Horolezecké léto – participace na letním programu 
Obrázky z pouti – příprava koncepce k doprovodnému programu pro veřejnost 

 
září Dílny z kapsy (rezervace skupin) 

Horolezecké léto – participace na letním programu 
Posvícení na Dlaskově statku (řemeslná dílna k posvícení 26. 9.)  
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říjen Dílny z kapsy (rezervace skupin) 
SALON   1. 10. – 10. 12., každý čtvrtek od 14.00 a od 17.00 

 
listopad Dílny z kapsy (rezervace skupin) 

Vánoční dílny – příprava programu vánočních dílen 
SALON  1. 10. – 10. 12., každý čtvrtek od 14.00 a od 17.00 

 
prosinec Vánoční dílny pro ZŠ (23. 11. – 18. 12.)  

Vánoční trhy (4. 12. – 5. 12. (?), řemeslná dílna pro veřejnost) 
Koncepce obou dílen navazuje na výstavu Obrázky z pouti a Dřevěná hračka 
SALON  1. 10. – 10. 12., každý čtvrtek od 14.00 a od 17.00 

 
 
   

 
8. PŘEDNÁŠKY A EXKURZE 
 
Čtvrtý ročník cyklu mineralogicko-cestopisných přednášek Putování za minerály  
Příprava a realizace: J. Bubal 
 
Cyklus přednášek Tradiční lidové umění Pojizeří - Sobotka 
Příprava a realizace: PhDr. Jakouběová, Mgr. M. Havelková, Mgr. H. Macháčková, PhDr. Karol Bílek  
 
Exkurze pro zájemce v regionu i mimo něj – naleziště minerálů (cca 5 exkurzí) 
Příprava a realizace: M. Bubal 
 

9. SPOLUPRÁCE S TUZEMSKÝMI SE  ZAHRANIČNÍMI ORGANIZACEMI 
 
Pro činnost MČR Turnov bude v roce 2020 prioritní spolupráce s Pekařovou společností Českého ráje a 
Spolkem přátel Muzea Českého ráje v Turnově, Městem Turnov, Městem Bad Schandau, Regionálním 
muzeem v Jaworu, Muzeem keramiky v Boleslawci, městem Idar Oberstein Obecně prospěšnou 
společností Geopark Český ráj o.p.s., a dalšími subjekty v ČR i v zahraničí. V souvislosti s realizací 
nových stálých expozic bude MČR spolupracovat s Domem J. a J. V. Scheybalových, s obcí Pěnčín při 
realizaci programů Kittelova domu.   

 
 
 
 
10. EDIČNÍ ČINNOST 
 
Muzejní čtvrtletník I.-  IV. 2020, redakce Mgr. A. Kulíšková a Bc. Michaela Havelková 
Řezbáři v kameni - lidová plastika Pojizeří. Autor: PhDr. Miroslav Cogan (v případě získání grantové 
podpory) 
Kniha o turnovských šperkařských sympoziích s výběrovým katalogem. Autor: PhDr. M. Cogan 
Kniha skleněné negativy ze sbírky MČR Turnov. Autor: Mgr. David Marek 
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11. PROPAGACE MUZEA  
 
Nejdůležitějším bodem publicity v roce 2020 bude dokončení revize obsahových náplní nových 
webových stránek muzea. Webovou prezentaci je nutné doplnit o e shop, propojit s facebookem muzea 
a Horolezecké expozice, a dalšími portály cestovního ruchu.  V roce 2020 bude MČR Turnov 
pokračovat v účinné propagaci v denním tisku, celostátním tisku a dalších médiích a na plakátovacích 
plochách v celém regionu. Pro propagaci jednotlivých aktivit bude vyvíjena snaha získat mediální 
partnery, grantové prostředky a sponzorskou podporu. V zájmu zajištění zlepšení práce na úseku 
propagace činnosti instituce, a tím i navýšení návštěvnosti a potažmo příjmů muzea, bude v roce 2020 
pracovník propagace úzce spolupracovat s portály cestovního ruchu a kultury (Czech Tourism, Kudy z 
nudy, Paseo, Na kole i pěšky, Asociace muzeí a galerií ad.). Dále bude spolupracovat informačními 
středisky, ubytovacími zařízeními, cestovními kancelářemi apod. V průběhu roku budou vybrány dvě 
akce pro širší mediální kampaň. Dvakrát do roka se uskuteční tisková konference, na které budou 
prezentovány programy muzea na příslušné období. Muzeum se zúčastní v rámci kooperace s dalšími 
organizacemi veletrhů cestovního ruchu, veletrhu muzeí a dalších akcí s cílem navýšit návštěvnost 
stálých expozic, výstav a akcí pořádaných muzeem. V průběhu roku 2020 doplní MČR Turnov nabídku 
propagačních materiálů.    
Příprava a realizace: M. Beranová DiS., A. Jíra                  

 
 
12. KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MUZEA NA ROK 2020 
 
Schválený příspěvek zřizovatele na rok 2020 je stanoven ve výši 15 559.118,- Kč, z toho 532.040,- Kč 
na odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele na provoz organizace.  Částka určená na navýšení mezd 
v roce 2020 918 tis. Kč. Vedení MČR Turnov předpokládá, že se mu v roce 2020 podaří naplnit 
plánované vlastní příjmy, zajistit prostředky z grantových programů  MKČR a Města Turnov. O chybějící 
částku do rozpočtu požádalo MČR Turnov zřizovatele při dělení HV za rok 2019.  V případě, že se tyto 
prostředky podaří MČR Turnov získat, bude rozpočet organizace vyrovnaný a veškeré činnosti dané 
zřizovací listinou budou adekvátně zajištěny. Jedná se především o náklady spojené s ochranou a 
prezentací sbírkových fondů, náklady na významné výstavní projekty, náklady spojené s revizemi 
zařízení nové stálé expozice Z Českého ráje na vrcholy světa a náklady spojené s úklidovými pracemi, 
které není schopna organizace zajistit vlastním pracovníkem. Muzeum Českého ráje má ve své správě 
6 objektů, které jsou v majetku zřizovatele a svěřeny do správy zřizovatelem, 1 objekt pronajatý 
(Dlaskův statek) a 1 pronajatý objekt určený jako depozitář zemědělského nářadí. Z objektů svěřených 
do správy jsou tři objekty památkové, ostatní se nacházejí v památkové zóně města. To vyžaduje 
vysoké nároky na jejich opravy i údržbu.  
Jako zásadní problém trvající již několik let se jeví nedostatečné personální zajištění činnosti 
archeologického oddělení, kterou je organizace zákonně pověřena. Toto pověření je ustanoveno i ve 
zřizovací listině. Organizace zaměstnává na tomto úseku 1 archeologa z hlavní činnosti, 1 technika, 
jehož mzdu hradí z prostředků vedlejší hospodářské činnosti. S ohledem na skutečnost, že ostatní 
oddělení se potýkají s omezeným personálním obsazením, není možné tuto situaci řešit v rámci 
vnitřních organizačních změn.  Velkým personálním problémem je zajištění činnosti a provozu 
Kamenářského domu, které je zajišťováno 1 pracovníkem – v kumulované funkci lektor – průvodce. Po 
ukončení programů úřadu práce (MČR další pracovní místo získávalo z tohoto programu) je situace 
provozu tohoto objektu neudržitelná s ohledem na návštěvnost objektu a programů, které zde probíhají.     
  

PhDr. V. Jakouběová, ředitelka MČR Turnov 
 
 

Příloha: Návrh rozpočtu na rok 2020 


