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©Oblastní muzeum v Chomutově

Historie muzea, pobočky a stálé expozice
Zřízení městského muzea, archivu a knihovny v první polovině 20. let 20. století představovalo významný krok v komunální politice Chomutova. Město tak zcela programově začalo pečovat o kulturní
instituce.
Ustavující schůzi „Muzejní společnosti Chomutov“ svolal starosta dr. Ernst Storch 19. října 1911.
V lednu 1912 Muzejní společnost vyzvala „vlastence všech profesí a stavů ke spolupráci.“ Vybídla je
k tomu, aby shromažďovali přírodní a kulturní památky z města a okolí na jednom místě. Bylo vytvořeno oddělení historické, prehistorické, oddělení pro umění a umělecká řemesla a knihovna se sbírkou rukopisů a listin. Městské muzeum se otevřelo veřejnosti 8. září 1923. Na sbírkový fond muzea
přispívalo i samo město. V roce 1922 odkoupilo od sběratele Gűnzela z Petrohradu za 15 000 Kč prehistorickou sbírku. Jinou archeologickou sbírku, která byla tvořena nálezy z vrchu u Podbořan a čítala
na šest tisíc kusů, odkoupil Chomutov za 35 000 Kč v roce 1925 od Franze Steinera ze Pšova
u Podbořan.
Prvním ředitelem muzea se stal plukovník v. v. Moritz Schrötter. Muzeum mělo kromě ředitele zpočátku pouze jediného stálého zaměstnance – muzejního preparátora Heinricha Michanickla.
Druhým ředitelem muzea se v roce 1929 stal chomutovský městský archivář dr. Rudolf Wenisch, který zůstal v jeho čele až do konce 2. světové války.
Pro muzeum pracovala smluvně řada uznávaných odborníků (např. pražský historik umění Josef
Opitz, archeolog Helmut Preidl). Největší akcí bylo vydávání chomutovské vlastivědy (Heimatkunde) a
uspořádání výstavy gotického umění severozápadních Čech v r. 1928.
Poválečné období přineslo bohužel rozvrat systematicky budovaného uspořádání sbírek a evidence.
Návrat k muzejní práci nastal až příchodem ředitele dr. Emila Puchmajera. Do muzejních fondů byly
začleněny sbírky postupně rušených městských muzeí okresu. Nárůst sbírek přinášela i likvidace desítek obcí, zejména důlní činností a vysídlením.
Od 1. ledna 2003 je muzeum příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Muzeum sídlí ve dvou budovách, má 11 stálých expozic, jeho fondy tvoří 29 podsbírek a více než 425 tisíc sbírkových předmětů.
V muzeu pracuje 19 pracovníků, z toho 9 odborných kurátorů.
Radnice, Nám. 1. Máje 1
Počátky prvního panského sídla sahají do přelomu 12. a 13. století. První písemná zpráva o Chomutově v darovací smlouvě pochází z r. 1252. Muzeum využívá historicky nejvýznamnější prostory staré
radnice, vzniklé z původního sídla řádu německých rytířů, zakladatelů města. Stavební proměny gotického řádového domu s raně gotickým kostelem sv. Kateřiny na zámek, v průběhu staletí několikrát
přestavovaný, přinesly neopakovatelnou kombinaci stavebních slohů, zachovaných autentických stavebních prvků, romantických zákoutí a překvapivých pohledů. Líbezný Mnišský dvorek, prostor jako
stvořený pro klidné posezení mezi kamennými plastikami uprostřed rušného města, připomíná prastarou pověst o strážci města.
Při příležitosti Dnů evropského dědictví a Dne památek jsou pravidelně zpřístupněny i reprezentační
prostory primátora města a klenotnice s výmalbou Tobiášovy legendy.

V budově je prostor pro krátkodobé výstavy a 4 stálé expozice:
Všemu světu na útěchu
Sochařství a malba na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590
Nejcennější soubor plastik a oltářní malby v Krušnohoří v nové expozici
Lapidárium plastik - Mnišský dvorek
Kamenné artefakty v renovovaném historickém prostoru
Fialův betlém
Pohyblivý betlém s chomutovskými reáliemi
Kostel sv. Kateřiny
Renovovaný interiér nejstarší stavební památky Chomutova z r. 1281

Dům Jiřího Popela z Lobkowicz, Palackého 86
Muzejní budova byla součástí jezuitské koleje, založené v r. 1591 Jiřím Popelem z Lobkowicz, pánem
města a vysokým úředníkem císaře Rudolfa II. Pro dormitář - školní zařízení pro nemajetné studenty
byla vybrána zahrada v parkánu mezi hradební strážní věží a věží žaláře.
V objektu u současné věže do r. 1932 působilo nejprve jezuitské, později městské gymnázium. Terasa
na věži byla používána pro hvězdářská pozorování.
Celý rozsáhlý areál koleje, sloužící po zrušení jezuitského řádu jako kasárna, byl v 90. letech ze zdevastovaného stavu zrekonstruován do dnešní podoby kulturního centra. Jeho součástí je kromě veřejné knihovny, galerií Špejchar a Lurago, atria, ateliérů a kluboven i kostel sv. Ignáce. V budově bývalého gymnázia sídlí ředitelství muzea, výstavní sály, knihovna, studovna a technické provozy.
V roce. 2002 byla po rekonstrukci zpřístupněna vyhlídková Hvězdářská věž.
V budově je prostor pro krátkodobé výstavy a 7 stálých expozic:
Pohledy do pravěku
Archeologické nálezy a rekonstrukce z předslovanského období
Svět Krušných hor
Vlastivědná výstava hraček, řemesel, lidových zvyků a kultury z fondů Ströherské sbírky
Minerály a horniny Krušných hor
Exponáty z geologické sbírky
Květena Krušných hor
Fotografie krušnohorské flóry
Sál Jiřího Popela z Lobkovic
Pamětní síň zakladatele jezuitského areálu s expozicí historického interiéru
F. J. Gerstner - tvůrce moderního inženýrského myšlení
Život a dílo významného chomutovského rodáka, astronoma, technika, projektanta a pedagoga
Hvězdy a ostrovy Ilji Sainera
Průřez uzavřeným životním dílem chomutovského malíře a mystika v Hvězdářské věži

Muzeum se svými fondy podílí rovněž na externích expozicích v těchto institucích:
Městské muzeum Kadaň - expozice historie a archeologie
Zámek Červený Hrádek - expozice nábytku a nových dějin
Zámek Benešov n. Ploučnicí - expozice nábytku
Zámek Korozluky - expozice nábytku
Podkrušnohorský zoopark Chomutov - expozice etnografie a těžby rašeliny
Galerie Jirkov – obrazy J. Plívy
Galerie Loučná – obrazy G. Zindela

Pracovníci muzea
Útvar ředitele
Ing. Stanislav Děd, ředitel
Yveta Zemková, sekretářka, dokumentátorka
Archeologické oddělení
PhDr. Lenka Ondráčková, vedoucí, kurátorka
Přírodovědné oddělení
Ing. Čestmír Ondráček, vedoucí oddělení, kurátor
Radka Pašková, preparátorka
Historické oddělení
Mgr. Jiří Šlajsna, vedoucí historického oddělení, kurátor
Mgr. Markéta Prontekerová, kurátorka
Oddělení pro umění a řemesla
Mgr. Renata Gubíková, vedoucí oddělení, kurátorka
Mgr. Andrea Löblová, kurátorka
Radek Zozulák, kurátor, konzervátor
Mgr. Jan Hirsch, kurátor, správce depozitáře
Slávka Brůnová, kurátorka, muzejní pedagog
Štěpánka Dokonalová, muzejní pedagog
Martin Hajný, muzejní pedagog
Technicko-správní oddělení
Věra Karvánková, zástupce ředitele, vedoucí oddělení, ekonomka
Hugo Sedláček, kurátor, fotograf
Romana Lichtenberková, kurátorka, knihovnice
Jaroslava Poustková, uklízečka
průvodkyně radnice

Výstavy
Výstavy a akce zařazené do přeshraničního programu Cíl3 jsou označeny:
(MOP) Projekt „Marketingová opatření partnerských měst Annaberg-Buchholz a Chomutov“
(BU) Projekt „500. výročí Barbary Uthmannové“
(DV) Projekt „Dětské vánoce v Krušných horách“

Josef Opitz
16. 10. 2014 – 3. 5.
Radnice
K 50. výročí úmrtí kunsthistorika Josefa Opitze (MOP). Výstava byla připravena v r. 2013 u příležitosti
mezinárodní konference a nové instalace sbírky gotického umění.
Starý Martius
23. 1. - 8. 3.
DJP
Geolog, sběratel a první muzejník Chomutovska (MOP). Výstava byla věnovaná neprávem zapomenutému vědci, správci prvního muzea na Chomutovsku na zámku barona Korba z Weidenheimu ve
Vernéřově
Páni z Veitmile 1450-1550
13. 2. - 5. 4.
Rytířský sál
Chomutov na vrcholu slávy (MOP). Za pánů z Veitmile, v té době jednoho z nejvýznamnějších rodů
království, došlo k první velké přestavbě komendy na zámek. Použité stavební prvky (terakota) svědčí
o vybraném vkusu, kontaktech a zámožnosti stavebníků.
Hranice mezi časem a věčností
15. 3. - 3. 5.
DJP
Historické hřbitovy Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Výstava kurátorky Anne Knechtel
(Adalbert Stifter Verein) ukazuje neutěšený stav historických, a to nejen německých hřbitovů a všeobecný úpadek v chápání hřbitovů jako míst historické paměti. Na výstavě se podílely desítky amatérských i profesionálních fotografů, vč. takových osobností jako Jindřich Štreit.
Tempus fugit
12. 4. - 24. 5.
k. sv. Kateřiny
Sdružení Omnium a kostely Broumovska
Necháme to tak?
Sdružení Zachraňme dominanty
Záchrana Lázní Kyselka
Lázně Kyselka o.s.
Spojení tří výstav na téma stavu a záchrany památek. Byla otevřena při příležitosti Dne památek.
V rukou Tvých jsou časové moji

25. 4. - 31. 5.
HdH Vídeň
6. - 8. 6.
65. SDT Augsburg
K 90. narozeninám hudebního skladatele a chomutovského rodáka Antona Enderse. Putovní výstava
o Antonu Endersovi byla prezentována v Haus der Heimat ve Vídni a na Sudetoněmeckém dnu
v Augsburgu.
Moderní krajka
10. 5. - 27. 7.
DJP
Staré řemeslo v nové podobě (BU). Výstava byla první akcí v rámci oslav 500. výročí narození krušnohorské podnikatelky Barbary Uthmannové, zakladatelky tradice paličkování krajek v rámci přeshraničního projektu Cíl3.
Rottenhanové a Buquoyové
17. 5. - 31. 8.
radnice
Velké osobnosti z Červeného hrádku (MOP). Dva rody, které se spolu s Franzem Josefem Gerstnerem
významným způsobem zasadily o přeměnu Čech a celé rakouské monarchie v průmyslový stát, rozvíjely průmyslová odvětví (těžba a zpracování surovin, metalurgie, textil, sklářství, doprava), podporovaly školství, vědu a umění – Heinrich Rottenhan, Gabrielle a Georg Buquoy, Franz Josef Gerstner.
Tajnosti z depozitářů muzeí
Společná výstava muzeí Ústeckého kraje.

31. 5. - 27. 7.

k. sv. Kateřiny

Lidé a události
17. 7. - 5. 9.
Rytířský sál
Chomutovská výročí. Pokračování cyklu Lidé a události připomnělo výročí Ferdinanda Stamma, Jiřího
Bulise a Sokola Chomutov.

Stromy světa
5. 8. - 31. 10.
NZM Ohrada Hluboká
Fotografie T. Míčka. Úspěšná výstava propagovala jméno Oblastního muzea v Muzeu lesnictví a lovu
na zámku Ohrada na Hluboké.
Vznik československých legií
7. 8. - 19. 9.
DJP
Česká družina a Rota Nazdar. Pokračování cyklu legionářských výstav ing. Jančara v cyklu 100 let od I.
svět. války.
Rodinné fotoalbum
9. 8. - 13. 9.
k. sv. Kateřiny
Tváře našich předků. Výstava dr. Kleina (Mnichov) s mottem „Čech, Němec? Jen lidé“
Krajka z česko-saského Krušnohoří
22. 8. - 22. 9.
EM Annaberg-B.
Historický vývoj krajky. Druhá akce z cyklu 500. výročí Barbary Uthmannové, společná výstava
v partnerském městě.
Efekty/Effekte
20. 9. - 31. 10.
k. sv. Kateřiny
Fotovýstava EFA Erlangen. Další výstava fotoamatérů z partnerského města chomutovských krajanů.
Zničené židovské památky
25. 9. - 22. 11.
DJP
Totalitní režimy a památky
Druhý díl cyklu mapujícího likvidaci sakrálních památek totalitními režimy, tentokráte židovských.
Krajka z česko-saského Krušnohoří
4. 10. - 8. 11.
radnice
500. výročí krušnohorské podnikatelky (BU). Prezentace společné výstavy v Chomutově.
V rukou Tvých jsou časové moji
15. 10. - 12. 12.
SDH Mnichov
K 90. narozeninám hudebního skladatele Antona Enderse. Putovní výstava byla vystavena
v Sudetoněmeckém domě v Mnichově.
Dětské vánoce v Krušných horách
29. 11. -10. 1.
radnice
Vánoce v muzeu (DV). Vánoční výstava byla připravena jako součást přeshraničního projektu Cíl3.
Vánoční cesta Karla Maye
7. 12. - 13. 2.
DJP
Krušnohorské putování v díle a dílem velkého spisovatele (DV). Vztah K. Maye ke Krušným horám a
jmenovitě Chomutovu i jeho odraz v románu Vánoce jako rekonstrukce skutečného putování a míst
děje knihy jsou tématem výstavy, která vzdává hold velkému snílkovi a spisovateli. Díky spolupráci
s historikem P. Ludewigem jsou partnery i Dům K. Maye v Ernstthalu-Hohensteinu a Muzeum K. Maye v Radebeulu. V exponátech je ukázána pracovna K. Maye, psací pero chomutovské firmy Mannesmann i proslulé ručnice.

Akce muzea
Theodor Veidl
14. 2. Vysočany
Položení květin u skladatelovy pamětní desky na kostele sv. Václava. Osoba Th. Veidla je dosud neakceptovaným symbolem společné česko-německé kultury a jejího tragického osudu.
Na počátku bylo slovo …
27. - 29. 3.
radnice
Vystavení faksimile darovací listiny řádu německých rytířů z 29. 3. 1252 - prvního písemného dokladu
existence Chomutova.
Den památek a historických sídel
Volný vstup do muzea a městských památek.

12. 4. všechny objekty

Velkopáteční mše
18. 4.
Mše při příležitosti nejvýznamnějšího křesťanského svátku.

k. sv. Kateřiny

11. Muzejní noc
24. 5.
radnice
Cyklus Muzejních nocí na téma národnostních menšin se úzce sešel s aktuální situací na Ukrajině.
Večera ukrajinské menšiny VNM se zúčastnil ukrajinský velvyslanec B. Zajčuk s chotí.
Pohledy do pravěku
21. 6.
DJP
Slavnostní otevření nové archeologické expozice (MOP). V projektu Cíl3 byla realizována nová instalace archeologické expozice.
Setkání chomutovských krajanů
12. 7.
Deutschneudorf
Pietní slavnost Heimatkreis Komotau, Svazu Němců v Čechách a Kulturního sdružení ONN v ČR
u památníku pochodu smrti chomutovských mužů. Každoroční pietní akce krajanské obce, německé
menšiny a české veřejnosti.
Dny EHD
6. 9.
všechny objekty
Volný vstup do muzea a městských památek ke Dni evropského dědictví.
Zahájení kreativních kursů pro veřejnost
13. 9.
DJP
Podpora tradičních rukodělných technik ke zhotovení zvykoslovných a vánočních předmětů.
Konference „155 let spolku Schlaraffia“
7. - 9. 11.
Divadlo Chomutov
Mezinárodní setkání spolkových říší (MOP). Velkou propagací Chomutova se stala mezinárodní konference, pořádaná s kulturním referátem SDL Mnichov a financované z prostředků Fondu budoucnosti a Cíle 3. Tématem konference byla činnost spolku Schlaraffie, jehož pobočka působila
v Chomutově. Konference se konala v Městském divadle, v místnosti původního spolkového sídla, za
účasti českých badatelů a členů současné Schlaraffie z Německa a Rakouska.
Mše k uctění patronky sv. Kateřiny

25. 11.

Adventní koncerty v muzeu
Soubor Krušnohor
Soubor Comodo
Soubor Anonym

6. 12. v 10 hod
13. 12. v 17 hod
20. 12. v 17 hod

k. sv. Kateřiny
radnice

Projekty a strategické materiály
K 31. 12. 2014 byly ukončeny tři projekty realizované v rámci programu přeshraniční spolupráce
Cíl3/Ziel3. P
Oblastní muzeum se v rámci zpracování materiálu Strategický rozvoj Chomutova do r. 2020 podílelo
na práci skupiny pro kulturu, turistický ruch a volný čas, kde uplatnilo svou roli v utváření kulturní
tváře města i zkušenosti a závěry z výše uvedeného projektu Cíl3.

Publikace a periodika
V r. 2014 byly vydány publikace „Rottenhanové a Buquoyové na Červeném hrádku“, „Opevněné kostely na Chomutovsku“, „Staré cesty na Chomutovsku“, 3D publikace „Německo-česká zemská výstava Chomutov 1913“ a vědecký katalog expozice „Všemu světu na útěchu“. Posledně jmenovaná získala 1. místo v soutěži AMG „Gloriae Musealis“ v kategorii Muzejní publikace za r. 2014.

Pokračovalo vydávání muzejního čtvrtletníku „Příroda, památky, život“, který přinesl tyto články:
PPŽ 2014/1
V. Vašek: Hostinec Na Špičce a pomístní jméno Spitz, Č. Ondráček: Zajímavosti chomutovské květeny, St. Děd: Den památek a historických sídel 2014, P. Moravec: Historie numismatiky na Chomutovsku
PPŽ 2014/2
M. Cajthaml: Známky okresu Chomutov – třetí dodatek, J. Šlajsna: Ferdinand Stamm, R. Gubíková:
Umění v pohybu
PPŽ 2014/3
S. Kreisslová: Vzpomínky na minulost neodsunutých Němců, M. Šíl: Jiří Bulis, J. Šlajsna: Tělocvičná
jednota Sokol Chomutov
PPŽ 2014/4
J. Pachner: Památka na válku r. 1866, V. Vašek: Příspěvek k historii krušnohorského obecního hasičstva. Příklad Menhartic, M. Kočková: Zánik obce Přísečnice na Chomutovsku, R. Gubíková: Páni
z Veitmile

Akvizice
V r. 2014 byla muzejní sbírka rozšířena v těchto podsbírkách:

archeologická
botanická
etnografická
lapidárium
místní tisky
časopisy
nové dějiny
písemnosti a tisky
výtvarné umění
Celkem

počet přírůstkových čísel
2
10
20
1
16
6
17
10
5
87

počet předmětů
2
2060
40
1
16
6
17
10
5
2157

Činnost odborných oddělení
Archeologické oddělení – PhDr. Ondráčková
SBÍRKY
Fond Chomutov
- nálezy z výzkumu v Chomutově – Žižkovo náměstí: řešení nesrovnalostí s vedoucím arch. výzkumu
P. Lisskem a M. Sýkorou (ÚAPP Most)
- nálezy z výzkumu v Nezabylicích 2011 – evidence, fotodokumentace, konzervace
- výběr materiálu pro konzervaci v laboratořích ArÚ Praha a pro ing. Perlíka
- fotodokumentace a uložení předmětů konzervovaných v ArÚ Praha, ZČM Plzeň, RM Teplice
v předchozím roce
- zápis nově získaných předmětů do evidence
- revize kovových předmětů a jejich uložení (PVC sáčky, folie Branocol, uzavřené plastové krabice)

- evidence, příprava pro prvotní konzervátorské ošetření předmětů nalezených při výzkumu Nezabylice 2014
Fond Most
- pokračování postupné revize fondu včetně výměny sáčků, opravy poškozených fragmentů nádob,
včetně zápisu do databáze: Kyjice, Široké Třebčice, Vintířov, Želina
- řešení nesrovnalostí z předávacích protokolů a vyplynuvších z revizí s D. Kouteckým a příslušnými
archeology (J. Blažek, Z. Smrž, V. Sušická ÚAPP Most, M. Dobeš, V. Salač, ArÚ Praha, aj.)
- revize kovových předmětů a jejich uložení (PVC sáčky, folie Branocol, uzavřené plastové krabice)
- příprava rozsáhlé lokality Kyjice a lokalit Široké Třebčice, Vintířov, Želina k revizi a inventarizaci
PÉČE O SBÍRKY
- průběžná kontrola obou depozitářů a půdy
- kontrola uložení kovů
VÝSTAVY
- stavba a otevření nové expozice Pohledy do pravěku (včetně fotodokumentace všech 800 exponátů)
- výběr, zapůjčení a zpětné začlenění exponátů z výstavy Starý Martius
- výběr, fotodokumentace předmětů zapůjčených na výstavu Velká Morava a počátky křesťanství
(ArÚ Brno)
PRŮZKUMY A VÝZKUMY
- dohled při stavebních pracích ve sběrné oblasti muzea
- výzkum pohřebiště z doby římské Nezabylice ve spolupráci s ÚAPP Most a Instytutem Archeologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego
OSTATNÍ
- příprava katalogu expozice Pohledy do pravěku včetně německého průvodního textu pro návštěvníky a včetně německého překladu soupisové části katalogu
- tvorba nových informačních tabulí na budově muzea (stálé expozice Pohledy do pravěku, Horniny a
minerály Krušných hor, Svět Krušných hor: výtvarné řešení s kurátory uvedených výstav a jednání s
tiskárnou)
- příprava propagační skládačky archeologického oddělení muzea
- konzultace k diplomovým a seminárním pracím
- jednání s detektoráři
- účast na jednáních KOSA
- studium odborné literatury
- odborný výklad v expozici a semináře v depozitáři (Gymnázium Chomutov)
- běžná agenda
Přírodovědné oddělení - Ing. Ondráček
SBÍRKY
 botanická
vlastní sbírkotvorná činnost
1 624 ks herbářových položek
nákup, dary, výměna
436 ks herbářových položek
celkem
2.060 ks herbářových položek
 Všechny přírůstky sbírkového fondu Herbáře jsou průběžně zapisovány do I. stupně muzejní evidence
 Preparace herbářových položek – 986 ks (vlastní sběry – vyšší rostliny, lišejníky, mechorosty)






Vymrazování herb. položek - vyšší rostliny, nové přírůstky, houby, podezřelé;
v roce 2014 jsme využili velkokapacitní mrazicí box a vymrazili 341 krabic, tj. více než 1/2 celého
sbírkového fondu
Chemicky ošetřeno 200 ks nových mykologických přírůstků
Přeloženo 1.857 ks herbářových položek (nalepit schédy, razítkovat archy, naskládat obálky, nalepit rostliny, třídění herbářových položek dle čeledí, rodů a druhů)
Preventivní prohlídky (botanika) – 15 krabic (herbář - vyšší rostliny, houby)

 geologická
 dokončení revize a uspořádání sbírky sádrovců (18 118 vzorků), čištění a ošetření vzorků, přeložení, úprava uložení v depozitáři
 revize nezpracovaného geologického materiálu (třídění, čištění, uložení, evidence atp.) – 3 vzorky
 rašelina
 nové uspořádání a uložení sbírkového fondu (očištění vzorků, zabalení volných exponátů atp.)
 zpracován nový lokační seznam
CES
 Inventarizace: podsbírka Sbírka rašeliny - 700 inv. č., 868 sb. předmětů
 Katalogizace: podsbírka Botanická – zpracováno 9 přír. čísel, tj. celkem 1857 herbářových položek
GRANTY A VÝZKUMNÉ ÚKOLY
 Výzkum a management ohrožených druhů rostlin – spoluřešitel
Koniklec otevřený (Pulsatilla patens) – druh chráněný EU – intenzivní a extenzivní monitoring lokalit
v S a SZ Čechách; intenzivní monitoring – Krásná Lípa, Dubina I-IV, Humnický vrch, Holý vrch, Tobiášův
vrch, Zvoníčkov; extenzivní monitoring – Pastviny, Havraň, Jindřichov I-IV, Borečský vrch, Hradiště,
Křížová hora (nově ověřená lokalita!)
Monitoring v roce 2014 byl prováděn ve stejném rozsahu jako v předcházejících letech.
 Botanický průzkum lokalit s výskytem vápence (vápenek) v Krušných horách
Inventarizační průzkum (cévnaté rostliny) na zbývajících lokalitách na české straně Krušných hor
(Klášterecká Jeseň, Plavno, Vápenice u Moldavy, Střelná).
Doplnění průzkumů na evidovaných lokalitách v jiných ročních aspektech se z časových důvodů nenaplnilo a je přesunuto na rok 2015.
Publikování výsledků 2015/2016 pokud bude schválen nový Č/N projekt.
 Současné rozšíření a ochrana hadího mordce šedého (Podospermum canum) a h. m. dřípeného (Podospermum laciniatum) v SZ Čechách
V roce 2014 pokračovaly pokusy s pěstováním hadího mordce dřípeného a hadího mordce šedého
v kultuře (popis morfologických znaků, fenologických fází atp.).
Byly revidovány herbářové položky v centrálních herbářích (PR, PRC) a také LTM.
Publikace výsledků byla přeřazena do roku 2015.
 Rod Alchemilla (kontryhel) v Krušných horách
V roce 2013 bylo sebráno a determinováno cca 80 položek rodu Alchemilla. Průzkum byl zaměřen na
oblasti zkoumané v jiných projektech (vápenky, ložiska vápence, lokality vzácných rostlin), málo známé oblasti (střední polohy, sušší stanoviště …) a kritické taxony.
Příprava map rozšíření jednotlivých taxonů v Krušných horách vázne na výběru vhodné digitální podkladové mapy a programu.
Úkol bude pokračovat v roce 2015.
 Orchideje Krušných hor
Probíhají jednání s možným německým partnerem (Fachruppe Botanik Erzgerbirge Pockau)

Příprava projektu, vypisování historický údajů z literatury, revize části herbářových položek
z herbářových sbírek PR, PRC.
 Fenomén primárního bezlesí v Krušných horách (niva Flájského potoka)
Proběhl inventarizační průzkum cévnatých rostlin zájmového území a ověření části význačných druhů
rostlin. Revize výskytu bude pokračovat i v roce 2015.
Publikování výsledků je naplánováno na rok 2015/16.
 Květena Přírodního parku Východní Krušné hory
Vzhledem k povětrnostním podmínkám a časovým možnostem (větší podíl práce se sbírkami) byl
průzkum realizován jen velice omezeně (1 exkurze)
 Zhodnocení stavu populací (vybraných) rostlinných druhů na území Ústeckého kraje
Zpracován byl výskyt kriticky ohroženého blešníku obecného (Pulicaria vulgaris) v oblasti VD Nechranice. Publikování výsledků v roce 2015.
FLORISTICKÝ A FYTOGEOGRAFICKÝ VÝZKUM KRUŠNÝCH HOR A SZ ČECH
 PP Krásná Lípa – monitoring populací chráněných druhů (kromě koniklece otevřeného)
- monitoring byl zaměřen na druhy Dactylorhiza sambucina, Hypochaeris maculata, Trifolium
montanum, Chamaebuxus alpestris
 plnění databáze Access údaji z Krušných hor, Doupovska a SZ Čech (vlastní, literární, herbářové)
 monitoring populací prstnatce bezového v Krušných horách
 kromě nivy Flájského potoka a lokalit vápence byla zkoumána specifická lada (vřesoviště – Suchá, Přebuz), důlní odvaly (Vysoká), vstavačové louky (Špitlova louka) aj.
 mapování krajiny (méně známá rašeliniště a mokřadní stanoviště JZ části Krušných hor): PP
Přebuzské vřesoviště
 spolupráce s Naturschutzzentrum Erzgebirge Schlettau, Naturpark Erzgebirge Pobershau a Fachruppe Botanik Erzgerbirge Pockau
- v letošním roce byly připraveny a realizovány celkem 4 společných česko-německých exkurzí
(Naturschutzzentrum Erzgebirge Schlettau, Fachgruppe Botanik Pockau a Naturpark Erzgebirge Pobershau)
Lokality: Šéba, Nedíl, Mittweida, raš. Pod Jelení horou, Fillipenmoor, Špitlova louka.
 spolupráce s Naturschutzzentrum Erzgebirge Schlettau na přípravě nového projektu Cíl
Handmade Natur (informační schůzka, zpracování vize projektu atp.)
 vypsány údaje k části čeledi Orchideaceae z Krušných hor z herbářových sbírek NM Průhonice,
z herbáře PřF UK (z časových důvodů nebyl navštíven herbář v Karlových Varech a v Sokolově)
 bibliografie Krušných hor je průběžně doplňována
 fotodokumentace druhů, lokalit a stanovišť
OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST
 ve spolupráci se Severočeskou pobočkou ČBS AV zpracován plán exkurzí a kurzů pro učitele,
studenty a veřejnost - připraveno a v terénu vedeno 29 exkurzí (herbář OM je průběžně doplňován) a 1 přednáška – celková účast 744 osob
 spolupráce se školami – práce v odborné porotě při okresním a oblastním kole biologické
olympiády, konzultace a exkurze pro studenty a veřejnost
 spolupráce s vysokými školami – při konzultacích a oponenturách - VOČ, bakalářské a diplomové práce studentů, recenze
 počet badatelských návštěv nahlášen samostatně
 přesná lokalizace zvláště chráněných, ohrožených a význačných druhů rostlin (souřadnice zaměřené GPS) – cca 180 záznamů
 bibliografie jednotlivých rostlinných taxonů regionu je průběžně doplňována
 floristické přehledy pro počítačové zpracování byly doplněny o nové přírůstky herbáře a vybrané publikace

 na odbornou expertizu (pro zpracování Květeny ČR a dipl. prací) byly zaslány požadované herb.
položky (Cyperus, Thesium, Spergularia, Tillaea, Limosella, Sparganium aj.) – celkem 557 herbářových položek
 ve spolupráci s ČBS Akademie věd byl připraven celostátní floristický kurz v Podbořanech. Celkem bylo připraveno 57 exkurzních tras pro 178 osob a rozepsán jízdní řád pro 2 exkurzní autobusy
 zpracování pozůstalosti časopisů, periodik a různých tisků pana Lorbera, doplněna knihovna
OM.
VÝSTAVY A EXPOZICE
 spolupráce se Zooparkem Chomutov na přírodovědné expozici (texty, zapůjčení materiálu
atp.)
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
 Floristický kurz Severočeské pobočky České botanické společnosti 2013 v Kovářské (Severočeskou přírodou 45)
 Flóra obnažených břehů VD Nechranice (rukopis)
 Zpracovány recenzní posudky:
- I. Machová: Květena SZ Čech (skripta)
- L. Filipová, K. Kubát, I. Machová: Vzácné a ohrožené druhy rostlin na výsypkách a hydricky
rekultivovaných plochách v okolí Mostu
- K. Kubát, I. Machová: Floristické poměry vodní nádrže Milada u Chabařovic
- K. Kubát, I. Machová: Historie botanických průzkumů blízkého okolí města Most
OSTATNÍ PRÁCE MIMO PŘÍRODOVĚDNÝ ÚSEK (pouze R. Pašková)
 čištění a počítání střepů
 lepení a doplňování fragmentů nádob
 popisování zlomků keramiky
 mytí vitrín v geologické expozici a expozici Pohledy do pravěku Chomutovska
 pomoc při konferenci, inventarizacích, realizaci a rušení výstav
 pomoc při výstavách a provádění na Radnici
HISTORICKÉ ODDĚLENÍ
Mgr. Jiří Šlajsna
SPRÁVNÍ ČINNOST
Digitalizace
- V roce 2014 bylo digitalizováno 21 kusů pohlednic a 19 kusů fotografii
VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
-

Společně s UAPP Most a ARÚ AV Praha práce na evidenci nelegálně objevených archeologických
nálezů a prevenci v oblasti detektorů kovů
Spolupráce z ARÚ AV Praha při projektu předběžného průzkumu předpolí dolu Bílina
Dohledová archeologická činnost v intravilánu a blízkém okolí středověkého města Chomutov a
jeho předměstí, evidence a zápisy archeologických akcí na databázi IDAV
Zpracovávání archivních pramenů k dějinám Chomutovska (SOkA Kadaň)

Město Chomutov v období působení řádu německých rytířů
- Základně zpracována historie města do roku 1488, kompletní zpracování známých publikovaných
primárních pramenů

- Dar prof. Udo Arnolda – 63 svazků řady studií, sborníků a monografií Quellen und Studien zur Deutsche Ordens, jíž je prof. Arnold editorem
- Postupné zpracování daru prof. Arnolda (kompletně zpracováno 15 svazků z 69 – cca. 10%)
Zpracování projektu je dokončeno z 70% po stránce odborné a z 5% po stránce výstavní
Krušnohoří 1813
- Zpracování dostupné anglickojazyčné literatury k návštěvě k návštěvě lorda Aberdeena
v Chomutově. Nutné zpracování materiálu z archivu Foreign Office k návštěvě lorda Aberdeena v
Chomutově a podpisu britsko-rakouské smlouvy (pouze základní zpracování v Comotovia 2013, zde je
nutná mezinárodní spolupráce).
Zpracování projektu je dokončeno z 80% po stránce odborné, 100% po stránce výstavní, 50% po
stránce publikační
Historie ostrostřeleckých společností na Chomutovsku a symbolika na malovaných terčích.
- Práce probíhá na zpracování ostrostřeleckých sborů měst Vejprty, Výsluní, Hora Sv. Šebestiána a
Kadaně
- K možnému publikování, připraveny základní prameny pro odborné zpracování chomutovské a jirkovské ostrostřelecké společnosti
Zpracování projektu je dokončeno z 65% po stránce odborné, 100% po stránce výstavní, 20% po
stránce publikační
Projekt (Reg.č. 100114243 - Cíl 3 č. 176) - Marketingová opatření partnerských měst AnnabergBuchholz a Chomutov (MOP)
- Součástí projektu bylo i zpracování historických, církevních a technických památek Chomutova historickým oddělením pro vytvoření interaktivní mapy a jako podklad pro budoucí turistické trasy,
včetně komplexního zpracování chomutovských hřbitovů (nový, hornoveský a židovský). To nejen
v kontextu jejich historického a stavebního vývoje, ale i v přesném zmapování zde pochovaných
osobností důležitých v historii regionu
Projekt (Cíl 3 č. 212) - 500. výročí Barbary Uthmannové
- Výstava „Krajky z česko-saského Krušnohoří“, pro které historické oddělení zpracovalo dostupné
archivní prameny (SOkA Kadaň)
KONFERENCE, ODBORNÉ SEMINÁŘE A SETKÁNÍ
- Konference 155 let spolku Schlaraffia – příspěvek Ceremoniální meč chomutovské Schlaraffie
KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Spolupráce na projektu Cíl/Ziel 3
- práce na soupisu objektu pro interaktivní mapu města
- práce na výstavách zapojených do projektu Ziel 3 v rámci OM Chomutov
Výstavy
- Příprava a realizace výstavy Starý Martius ve spolupráci s Michalem Bečvářem
- Příprava a realizace výstavy Páni z Veitmile ve spolupráci s Renatou Gubíkovou
- Příprava a realizace výstavy Chomutovská výročí
- Spolupráce na přípravě nové stále expozice Pravěk Chomutovska - kresebné rekonstrukce
- Spolupráce na přípravě výstavy Krajkářství Sasko - Čechy
- Spolupráce na přípravě Vánoční cesta Karla Maye
Pomoc při realizaci 11. Chomutovské muzejní noci

Přednášková činnost
- Přednášky pro universitu III. věku i veřejné přednášky v Kadani, Mostě a Litvínově
- Přednáška Zbraně a výzbroj I. světové války pro Oblastní muzeum v Lounech
- Odborný komentář k rekonstrukci 209. výročí bitvy u Slavkova
Práce s mládeží
- Spolupráce s městským muzeem v Kadani v rámci ARCHEOklubu Kadaň (přednášky a kursy experimentální archeologie pro děti a mládež)
- Komentované exkurze pro základní a střední školy k nové stále expozici Chomutovsko v pravěku
Editační a publikační činnost, mediální spolupráce
- Příprava nového katalogu ke sbírce gotického umění – soupis pramenů k dějinám Chomutova,
Kadaně a Jirkova
- Příspěvky v muzejním sborníku PPŽ
- Příspěvek Chomutov v roce 1813 pro sborník Komotovia 2013
- Příspěvek Ceremoniální meč chomutovské Schlaraffie pro konferenci 155 let spolku Schlaraffia
Ostatní činnosti v zájmu organizace
- Poskytnutí informací a materiálu badatelům, odborné konzultace poskytnuté studentům vysokých
škol, spolupráce na historických seminářích gymnázia v Chomutově, Mostě a Duchcově. Odborné
konzultace pro Regionální muzeum v Teplicích a ARÚ AV v Praze.
Mgr. Markéta Prontekerová
AKVIZIČNÍ ČINNOST
- Významná akviziční činnost v rámci podsbírky Nových dějin nebyla plánována, nicméně se rozrostla o několik sbírkových předmětů sběrem (výuční listy, živnostenské listy, režijky ČSD, diplomy
Turnerského tělocvičného svazu /8 ks/, odznaky /3 ks/ - celkem 16 ks)
SPRÁVNÍ ČINNOST
Staré tisky
- Sbírkotvorná činnost:
o dokončení převodů mezi jednotlivými podsbírkami, tak aby byla zachována koncepce
sbírky 100%
 ST 398 (převedeno do podsbírky VÚ)
 ST 396, 397, 399 (převedeno do Pomocné evidence VÚ)
- Nafocení starých tisků – ST 236 – ST 380, tj. 144 ks starých tisků, vytvořit dokumentační fotografie, provést jejich grafickou úpravu, fotografie převést do systému Bach. V návaznosti na úpravu
depo a jejich stěhování – 0% (viz plán práce na rok 2015)
- Databáze Bach doplněna o cca 100 fotografií - 100%
- Vytváření přehledné časové a tematické strukturu sbírky: 70%
o Zpracována databáze ST (výběr převeden do Excelu)
o Zaslání žádosti o spolupráci na knihovědné oddělení Akademie Věd ČR a knihovnu Národního muzea
- CES – příprava podkladů d databáze na stránky MK – fotografování a skenování předmětů 100%
- CES - doplnění databáze MK o popisky a obrázky (ST – 28 ks)
- Rekatalogizace – 10%
- Zhodnocení fyzického stavu jednotlivých starých tisků a rukopisů a vytvoření podkladů k jejich
eventuálnímu zrestaurování – tři návrhy na restaurování (ST 68, ST 185, ST 335) 100%
Nové dějiny

-

-

Sbírkotvorná činnost - zhodnocování a postupné uspořádávání fondu Nové dějiny: 35%
o rekatalogizace pracovních knížek (51 ks)
o vytvoření soupisu pracovních knížek jednoho kartonu
o sloučení pracovních knížek v rámci fondu
o postupná rekatalogizace karet NDa
Katalogizace nových přírůstků v I. i II. stupni evidence (výuční listy, živnostenské listy, režijky ČSD,
diplomy Turnerského tělocvičného svazu /8 ks/, odznaky /3 ks/) - celkem 16 ks 100%
Vložení obrázků do databáze Bach – 81 fotografií - 100%
Převod karet II. stupně do databáze Bach – 10 ks -10%
Převedení pomocné evidence do digitální podoby – dokončení (163 evidenčních čísel) 100%
CES – příprava podkladů d databáze na stránky MK - – fotografování a skenování předmětů 100%
CES - doplnění databáze MK o popisky a obrázky (ND – 36 ks)
Kontrola fyzického stavu jednotlivých sbírkových předmětů 20%

VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
Etnograficko-historický výzkum regionu Chomutovska v období nových dějin (18. – 20. stol.):
- Vyhledávání a hodnocení osobností regionu a dokumentace života německého etnika, v jeho
rámci se zaměřit na německé vlastivědné bádání v 1. polovině 20. stol. 40%
o Životopis dr. Josefa Opitze – příspěvek do připravovaného sborníku z konference
o Kronika Masarykovy školy, výroční zpráva Masarykovy školy – studium materiálů
- Dokumentace života židovského obyvatelstva - 20%
o Spolupráce na projektu Zničené židovské památky severních Čech 1938 – 89
 materiály a fotografie z regionu Chomutovsko pro realizaci výstavních panelů
 projekt DF11P01OVV014 - Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj
a udržitelnost (2011-2015, MK0/DF)
- spolupráce se SOA Kadaň na poznání a využití archivních materiálů k novým dějinám
Nakládání s civilním obyvatelstvem Chomutova v poválečném období odsunu
– zpracování nové archivní dokumentace, vzpomínek pamětníků a přímých účastníků chomutovských
událostí - 10%
 Postupné zpracovávání vzpomínek pamětníků mimo sbírkovou evidenci
o Získávání dalších pamětníků.
 Vzpomínky pamětníků z jiných zdrojů:
 Hurníková Hedvika (narozena v Hoře Sv. Šebestiána) – rok 1938, odsun sudetských Němců, atd.
 Bělohoubek Rudolf (narozen v Přísečnici) – odsun sudetských Němců 1945, atd.
Tradiční lidová kultura v současném období
 Doplněna jména do seznamu nositelů lidové kultury:
o Řezbář Jiří Tloušť
o Krajkářka Věra Vlčková
PROJEKTY
Program: Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a
Českou republikou.
Název projektu: Marketingová opatření partnerských měst Annaberg-Buchholz a Chomutov. Reg.č.
100114243 - 100%
 Představení práce kurátora a sbírek (kolegům z Annabergu-Buchholze)
 Podklady pro CRR – J. Opitz (doplnění informací)
 účast na výběrovém řízení – příprava podkladů – VŘ na tisk katalogu gotiky



podklady pro katalog gotiky z materiálů muzejní spisovny

Program: Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a
Českou republikou.
Název projektu: Dětské vánoce v Krušných horách. Reg.č.100186471 - 100%
 Vánoční cesta Karla Maye
 účast na výběrovém řízení – příprava podkladů – VŘ pro osvětlení velkého sálu radnice
KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST
Výstavy 100%
 příprava a realizace Muzejní noci – 11. Ukrajinská muzejní noc
 výstava Zničené židovské památky severních Čech
 výstava Josef Opitz
 spolupráci na výstavě Lidé a události
 průběžná příprava a vyhledávání témat výstav na rok 2015
 posouzení využití sbírkových předmětů v rámci výstavní činnosti
 účast na odborných seminářích, konferencích, kolokviích a výstavách:
o Olbram Zoubek – Jízdárna Pražského Hradu – komentovaná prohlídka
o Záchrana barokního kostela J. B. Matheye v Horním Jiřetíně – konference
o Ars Montana – konference Ústí nad Labem
o Po stopě Karla Maye – výstava Muzeum města Ústí nad Labem
o Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost - výstava Muzeum města Ústí
nad Labem
o Židé na Žatecku – výstava synagoga Žatec
o Poohří 2014 – Církev a společnost – konference Litoměřice
 příprava podkladů do soutěže Gloria musaealis
Přednášky
 komentované prohlídky výstavy Josef Opitz
 komentované prohlídky expozice gotiky
 komentované prohlídky v rámci Mezinárodního dne památek a sídel
 přednáška o vánočních tradicích v Krušných horách
Editační a publikační činnost
 sborník z konference „Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350 – 1590“ - 50%
 publikace „Olympionici Chomutovska“ - 10%
o přípravné práce na realizaci v roce 2015
o získání partnera pro realizaci – finančně i spoluprací se bude podílet město Chomutov
o oslovení Českého olympijského výboru s žádostí o záštitu
o navázaní opětovné spolupráce s panem M. Nucem
Ostatní činnost
 Korespondence a zpracování odborných dotazů ohledně dějin našeho regionu (24 badatelů)
 Posilovat vazbu mezi muzeem a veřejností prostřednictvím internetových stránek muzea,
formou propagace a publikace ve veřejnoprávních mediích, spoluprací se základními a středními školami (výstavy, přednášky).
o Podklady pro aktualizaci informací na webových stránkách muzea (Josef Opitz – prodloužení výstavy, komentované prohlídky, informace ke sborníku…)

o






Správa Facebooku muzea – doplňování aktuálních informací, pozvánky na výstavy a
další muzejní akce, fotografie z konaných akcí - za všechny oddělení muzea
Zajištění organizace zahraničních návštěv (dr. Donath, Míšeň)
Zajištění zápůjček do dalších institucí:
o Muzeum města Ústí nad Labem – Zničené kostely židovské památky
o Zpracování výběru sbírkových předmětů pro dr. Ch. Hoyera, Berlín – realizace 2015
Předávací protokol pro nového vedoucího historického oddělení
Administrativní práce, školení bezpečnosti práce, školení řidičů

ODDĚLENÍ PRO UMĚNÍ A ŘEMESLA
Mgr. Renáta Gubíková
AKVIZIČNÍ ČINNOST
V roce 2014 byl do sbírky Lapidárium v souvislosti s přípravou katalogu Všemu světu na útěchu
získán 1 sbírkový předmět – Zahořanský oltář z roku 1589 (inv. č. La 177).
SPRÁVNÍ ČINNOST
Evidence sbírek I. a II. stupně
Sbírka Lapidárium – v roce 2014 byla provedena evidence I. i II. stupně u 1 předmětu – Zahořanský oltář (inv. č. La 177).
Depozitární režim a zabezpečení sbírek
- Průběžná revize stavu jednotlivých předmětů sbírky Lapidárium v expozicích i v depozitáři
„sklep“ a „věž“.
- Pravidelná údržba Mnišského dvorečku.
- Měsíční obsluha termohydrografů v expozici gotiky a v kostele sv. Kateřiny.
- Průběžná aktualizace Lokačního seznamu sbírky Lapidárium dle nových přírůstků a pohybů
s předměty sbírky: nesplněno (důvod: plné vytížení při přípravě katalogu Všemu světu na útěchu). Bude realizováno v r. 2015.
- Zpracování závěrečné zprávy k čerpání dotace z programu Integrovaného systému ochrany
(ISO) MK ČR na rok 2014.
KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Výstavy a expozice:
- Autorka výstavy Páni z Veitmile 1450-1550. Chomutov na vrcholu slávy (13.2.-5.4.2014)
- Organizační pomoc se zajištěním vernisáže výstavy Vánoce v muzeu 2014. Mikuláš ztratil plášť
+ komunikace a domluva na realizaci výzdoby kostela sv. Kateřiny s Věznicí Všehrdy
- Realizace a správa výběrového řízení na dodávku nového osvětlení do zadního sálu krátkodobých výstav na radnici (VZ-354/2014, vítězná forma: Josef Koutecký), organizace termínů prací
a komunikace s prováděcí firmou (vše v rámci projektu „Dětské vánoce“)
- Zajištění dodávky a organizace termínů při realizaci nové dubové podlahy do edukačního sálu
expozice Všemu světu na útěchu (firma INKOD, v rámci projektu „Dětské vánoce“)
- nová expozice Všemu světu na útěchu: společně s Mgr. Markétou Prontekerovou zajištění natočení propagačního videa nové expozice a výstavy Josef Opitz, příprava přihlášky expozice do
soutěže Gloria musealis 2014 (výstava roku).
- odborné komentované prohlídky nové expozice Všemu světu na útěchu, expozice Lapidárium a
historických prostor muzea na radnici
Akce
- Organizační zajištění koncertů pěveckých sborů v rámci vánoční výstavy (v roce 2014 celkem 3
koncerty)

- Pomoc při organizaci závěrečného večera festivalu Obnaženi 2014 (16. 8. 2014) ve sklepení
radnice
VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
Projekt Marketingová opatření partnerských měst Annaberg-Buchholz a Chomutov z fondů programu Cíl 3:
Katalog nové expozice Všemu světu na útěchu: realizace 100%
- kompletní realizace a vydání publikace (editor)
Sborník z mezinárodní vědecké konference Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 13501590, která proběhla 17. – 18. října 2013 v Chomutově: realizace 50 %
- Aktuální bibliografický údaj připravované publikace:
Renáta Gubíková – Markéta Prontekerová (eds.), Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku
1350-1590, sborník z mezinárodní vědecké konference k příležitosti 50 let výročí od úmrtí dr. Josefa Opitze, Chomutov 2015.
Účast na konferencích, exkurzích a vernisážích odborných výstav:
- 28.3. Konference k záchraně kostela J. B. Matheye v Horním Jiřetíně
- 11.4. Konference Ars Montana (umělecký transfer Čechy-Sasko 15. a 16. století) v Ústí nad Labem
- 24.4. Vernisáž výstavy Gotické umění na Děčínsku v OM Děčín
Další vzdělávání:
- Dálkové doktorské studium oboru Dějiny výtvarného umění, Ústav pro dějiny umění FF UK
v Praze (5. ročník).
Miroslava Brůnová
SPRÁVNÍ ČINNOST
- depo Textil zpracování podkladů pro on-line vizualizační aplikaci CES
- depo Posamenty zpracování podkladů pro on-line vizualizační aplikaci CES
DEPOZITÁRNÍ REŽIM A ZABEZPEČENÍ SBÍREK
- Preventivní prohlídky sbírky Posamenty a Textil - průběžně celoročně
- Depozitární režim, ochrana a zabezpečení sbírek – průběžně celoročně
- Základní ošetření a konzervace převážně předmětů ze sbírky Textil – průběžně celoročně
KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Výstavy a akce
- Příprava a zajišťování vernisáží k výstavám v Domě Jiřího Popela, organizace provozu v Den
památek a sídel a Dny evropského dědictví
- Pomoc při realizaci výstav pořádaných muzeem
- Autor a realizace výstavy – Moderní krajka – staré řemeslo v nové podobě (projekt „Barbara
Uthmann“, spolupráce s městem Annaberg-Buchholz)
- Realizace nové expozice – Pohledy do pravěku (projekt „MOP“)
- Spoluautor a realizace výstavy – Krajky z česko-saského Krušnohoří (projekt „Barbara
Uthmann“, spolupráce s městem Annaberg-Buchholz)
- Autor a realizace výstavy Vánoce v muzeu – Když Mikuláš ztratí plášť (projekt „Dětské vánoce“, spolupráce s městem Annaberg-Buchholz)

Návštěvnický provoz
- Prezentace výstav a expozic návštěvníkům, odborná průvodcovská činnost
- Dohled nad stavem výstav a expozic
- Prodej publikací a upomínkových předmětů
MUZEJNĚ-PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Práce s mládeží v rámci speciálních projektů
- 7. až 10. 1. 2014 – Na vánoce dlouhý noce (61 dětí)
- 9. 5. 2014 - Hračka z Krušných hor (19 dětí)
- 16. 9. a 24. 9.2014 – Hračka z Krušných hor (59 dětí)
- 1. 12. 2014 – Na vánoce dlouhý noce (48 dětí)
- 16. 6., 17. 6., 18. 6. 2014 – odborný seminář pro Gymnázium Chomutov (45 dětí)
- 15. 7. 2014 ve spolupráci s DDM příměstský tábor (21 dětí)
- 3. 12. 2014 - regionální historická soutěž Regionální dějiny II. (60 dětí)
V roce 2014 navštívilo v Oblastním muzeu v Chomutově speciální programy pro školy nebo prohlídky
s pracovními listy 313 dětí.
Práce s veřejností (rodiny s dětmi, senioři) v rámci speciálních projektů - splněno
- Kreativní soboty – 18. 1.(5 dospělých, 7 dětí), 22. 2. (24 dospělých, 7 dětí), 15. 3. (4 dospělí, 4
děti), 22. 3. (13 dospělých, 6 dětí), 12. 4. (5 dospělých, 4 dětí), 20. 9. (4 dospělí, 5 dětí), 18. 10.
(22 dospělých, 7 dětí), 22. 11. (15 dospělých, 10 dětí), 4. 12. (1 dospělých, 1 dítě).
V roce 2013 navštívilo Rodinné kreativní soboty celkem 93 dospělých a 51 dětí.
Podpora zájmové činnosti v udržování tradičních rukodělných technik
- Klub šité krajky Chomutov – pravidelné schůzky 1x za 14 dní
Leden 16 účastnic, únor 16 účastnic, březen 24 účastnic, duben 16 účastnic, květen 16 účastnic, červen 8 účastnic, září 11 účastnic, říjen 22 účastnic, listopad 22 účastnic, prosinec 22
účastnic
Celkem v roce 2014 navštívilo klub šité krajky 173 účastnic
-

-

-

-

Patchwork – pravidelné schůzky 1x za 14 dní
Leden 25 účastnic, únor 26 účastnic, březen 26 účastnic, duben 24 účastnic, květen 36 účastnic, červen 12 účastnic, září 10 účastnice, říjen 30 účastnic, listopad 20 účastnic, prosinec 10
účastnic
Celkem v roce 2013 patchwork navštívilo 219 účastnic
Krajkářské workshopy konané k projektu 500 let Barbary Uthmann
10. 5. Textilní koláž z krajky – 20 účastnic
14. 6. Krajka a dřevo – 35 účastníků
15. 7. Hedvábí a krajka – 42 účastníků
16. 7. Hedvábí a krajka – 21 účastníků
17. 7. Hedvábí a krajka – 14 účastníků
VI. krajkářské sympózium v Chomutově 18. - 19. 7. – 60 účastníků
26. 6. až 29. 6. Krajkářské dny ve Vamberku – muzeum společně s Občanským sdružením
Krušnohorská krajka zde prezentovalo historii ruční paličkované krajky z oblasti českého Krušnohoří.
4. 11. Pracovní schůzka krajkářek – Annaberg-Buchholz, Chomutov, Litvínov – projednání plánovaných akcí na rok 2015
Občanské sdružení Krušnohorská krajka – pravidelné schůzky

VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
- 11. 8. až 13. 8. 2014 – pracovní stáž Städtische Museen Annaberg-Buchholz (projekt „MOP“,
cílem bylo seznámit se se způsobem práce se sbírkovými fondy, s veřejností, výstavami, pro-

-

pagací a dalšími strategiemi německých kolegů. Stáž byla velkým přínosem při získávání nových poznatků v těchto oblastech).
2x článek pro sborník k paličkářskému sympóziu – Šitá krajka – krajka šitá ve vzduchu
Krajkářství v Krušných horách po roce 1945(stručný historický přehled)
Katalog k výstavě Moderní krajka – staré řemeslo v nové podobě
Příspěvek pro kolokvium Barbara Uthmann v Annabergu-Buchholzi – název příspěvku Krajkářství v Krušných horách po roce 1945 (historický přehled + nositelé tradice)
Zpracování dokumentačního materiálu k vývoji krajkářství v českém Krušnohoří –
Doplňkové pedagogické studium Most (UJEP Ústí nad Labem)

Mgr. Jan Hirsch
AKVIZIČNÍ ČINNOST
- sbírka Etnografie – 40 ks
SPRÁVNÍ ČINNOST
- dokončení přepisu karet II. stupně fondu Lékárna do počítačového programu BACH (přepsána
kompletně celá sbírka Lékárna)
- přepis karet II. stupně fondu Cín do počítačového programu BACH (kompletně celá sbírka Cín)
- sestavení nového lokačního seznam fondu Lékárna (po zrušení expozice na radnici)
Evidence sbírek I. stupně
- Sbírka Etnografie: 20 přírůstkových čísel, 40 ks
Evidence sbírek II. stupně
- Sbírka Etnografie: 24 inventárních čísel, 44 ks
Inventarizace sbírek
- průběžná inventura fondu Cín, v r. 2014 = 67,48%
DEPOZITÁRNÍ REŽIM A ZABEZPEČENÍ SBÍREK
- Průběžné doplňování seznamu sbírkových předmětů, navrhovaných pro restaurování
v dlouhodobějším časovém horizontu
- výjezdní kontroly zapůjčených sbírkových předmětů (Korozluky, Červený Hrádek, Benešov
nad Ploučnicí, skanzen Stará Ves v Zooparku v Chomutově, Městské muzeum v Kadani) –
provedeno pouze na zámku Červený zámek, splněno na 20 %
- Měření a zaznamenávání teploty a vlhkosti (průběžně celoročně)
KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Výstavy a akce
- pomoc při instalaci výstavy Čs-něm. rodinné album
- pomoc při přípravě výstavy Vánoční cesta Karla Maye (pracovní cesta do Radebeulu a Hohenstein-Ernstthalu a stěhování nábytku z depozitáře)
NĚMECKOJAZYČNÁ KOMUNIKACE MUZEA
Tlumočení
- Návštěvy německých odborníků a spolupracovníků muzea, akce mimo muzeum ve spolupráci s
Němci, vyřizování německých telefonátů a elektronické pošty

-

Překlady
Překlad článku Josefa Stocklöwa „Tovární výroba krajek v českém Krušnohoří“ v Mitteilungen
des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen (výstava Barbara Uttmann)
Překlad konceptu výstavy P. Boettricha (Hudební Reizenhain)

-

Spolupráce s R. Lichtenberkovou na vytváření rejstříku článků krajanských novin Komotauer
Zeitung v počítačovém programu Clavius (ročníky: 2013, 2014)
překlad textů k výstavě Vánoční cesta Karla Maye
překlad popisek k exponátům paní S. Grämer (výstava Krajky z česko-saského Krušnohoří)
korektura německého textu skládačky k expozici Pohledy do pravěku Chomutovska

Radek Zozulák
AKVIZIČNÍ ČINNOST
- v roce 2014 bylo do sbírky výtvarného umění získáno 5 ks sbírkových předmětů (5 přír. č.)
SPRÁVNÍ ČINNOST
Evidence sbírek II. stupně
- fond Obrazy – 25 karet II. stupně
- fond Plastiky – 8 karet II. stupně
Inventarizace sbírek
- v roce 2014 byla provedena plánovaná inventura podsbírky Miniatury. Bylo zinventarizováno
všech 167 ks sbírkových předmětů (tj. 165 přír. č., 168 inv. č.)
Konzervace sbírek
- V roce 2014 byl proveden konzervační zásah na 14 ks sbírkových předmětů:
- etnografie – 2 ks
- numismatika – 11 ks
- obrazy – 1 ks
Restaurování sbírek
- v roce 2014 bylo ukončeno plánované restaurování sochy Immaculaty, sochy Samuraje a navíc byl zrestaurován renesanční obraz Odpočívajícího Krista
DEPOZITÁRNÍ REŽIM A ZABEZPEČENÍ SBÍREK
- pravidelné sledování vlhkosti a teploty vzduchu v depo Obrazy, Plastiky a Miniatury,
v případě nutnosti jejich regulace na optimální podmínky
- vytvoření ochranných papírových rámů na obrazy – 6 ks
- vytvoření ochranných paspart na grafické listy – 21 ks
Plánovaná výroba nového dřevěného rámu na oltářní obraz Posmívání se Kristu nebyla uskutečněná z důvodu časového vytížení a jeho výroba bude zadána v r. 2015.
- Zpracování a podání žádosti o dotaci z programu Integrovaného systému ochrany
(ISO) MK ČR na rok 2015

KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Výstavy
Instalace a likvidace výstav:
Pomoc při akcích:
- Muzejní noc
- Konference 155 let spolku Schlaraffia
Expozice
- Instalace nové expozice Archeologie
VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
Závěrečné práce na expozici Svět Krušných hor

- z 90% byla dokončena fotodokumentace exponátů z expozice Svět Krušných hor do
katalogu v PC. Fotodokumentace bude dokončena v r. 2015.
Odborná činnost
- poskytování odborných informací badatelům
Činnost v rámci projektu z prostředků Cíl3
- spolupráce na akcích, zahrnutých do projektů „MOP“, „Barbara Uthmann“ a „Dětské
vánoce v Krušných horách“ (pomoc při zpracování podkladů pro turistické a průvodcovské služby města; pomoc při instalaci a likvidaci výstav zahrnutých do projektů; instalace nové expozice archeologie; pomoc při přípravě konference 155 let spolku
Schlaraffia)
Romana Lichtenberková
AKVIZIČNÍ ČINNOST
- Průběžné doplňování fondu Místních tisků, Místních tisků časopisů a Písemností a tisků (MT,
MTč a DT-pp)
- Místní tisky – získávání chybějících děl regionálních autorů
SPRÁVNÍ ČINNOST
Evidence sbírek I. stupně
Místní tisky
16 př.č. ………………….. 16 ks
Místní tisky a časopisy
6 př.č. ………………….
6 ks
Písemnosti a tisky
10 př.č. …………………. 10 ks
Evidence sbírek II. stupně
Místní tisky
16 př.č.
6 inv.č.
Místní tisky a časopisy
6 př.č.
6 inv.č.
Písemnosti a tisky
11 př.č.
11 inv.č.
(evidence sbírek – všechny nové přírůstky byly zkatalogizovány – 100%)
Preventivní prohlídky
Prováděno průběžně celoročně

16 ks
6 ks
11 ks

DEPOZITÁRNÍ REŽIM A ZABEZPEČENÍ SBÍREK
Kontrola měření teploty a vlhkosti v depozitářích
OSTATNÍ
Oprava drobných defektů na knihách v odborné knihovně
Inventarizace DKP

VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
Odborná činnost
- Doplňování knižního fondu – 170 ks a jeho zpracování katalogizací – 170 přír. čís.
(všechny nové přírůstky byly zkatalogizovány – 100%)
- Průběžné přepisování katalogizačních lístků ze jmenného katalogu knihovny do programu Clavius
- Katalogizace článků z novin a časopisů vztahujících se k historii chomutovského regionu
- Zajištění Meziknihovní výpůjční služby – evidence meziknihovních služeb
- Vedení přírůstkové knihy, výpůjčního sešitu, badatelských listů, čtenářských průkazek, půjčování
knih a psaní upomínek
- Odborné konzultace s badateli a čtenáři
počet badatelů a čtenářů – 101
počet výpůjček - 193

Zajišťování kopírovacích služeb pro čtenáře a pro muzeum (evidence placených kopírovacích služeb pro DILII)
- Zasílání povinných a autorských výtisků periodik a knih
- Zajištění výměny publikací a periodik vydávaných muzeem
- Nabídka nových publikací vydaných OM Chomutov prostřednictvím databáze České knihy
- Spolupráce s Národní knihovnou ČR – přivěšování sigly CVE001 knihovny OM Chomutov
v Souborném katalogu NK ČR
- Vypracování žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Informační centra veřejných
knihoven v rámci programu VISK3 pro rok 2015 na rozšíření automatizovaného
knihovního systému o webový katalog
- Účast na setkání knihovníků muzeí a galerií Ústeckého kraje v Severočeské galerii
výtvarného umění v Litoměřicích (23.4. 2014)
- Účast na Úvodním semináři k RDA v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem
(6.11. 2014)
- Účast na Semináři Souborného katalogu ČR v Městské knihovně v Praze (1.12. 2014)
- Přiřazování ISBN na publikace vydávané Oblastním muzeem v Chomutově
- digitalizace 7 ks katalogů Josefa Opitze ze sbírky Místních tisků (nedokončeno)
-

KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Výstavy
Vystavení plakátů ze sbírkového fondu Písemnosti a tisky při příležitosti „Setkání chomutovských
rodáků“
Technicko-správní oddělení – Hugo Sedláček
FOTODOKUMENTACE
- Fotodokumentace sbírkových předmětů
- Fotodokumentace památek
- Etnograficko - historický výzkum regionu
- Fotodokumentace současného stavu osídlení
V roce 2014 pokračovalo vyhledávání a dokumentace drobných církevních památek v krajině
(kříže, kapličky, smírčí kříže a odpočivné kameny apod.). Tento soubor tvořený současnými
fotografiemi zachycujícími aktuální stav památek je průběžně doplňován o získané historické
fotografie. Je rozdělen do šesti částí:
- Smírčí kříže a odpočivné kameny (dokončeno – dle situace aktualizováno)
- Kamenné, kovové a dřevěné kříže (dokončeno – dle situace aktualizováno)
- Boží muka (dokončeno – dle situace aktualizováno)
- Kapličky (přípravná fáze), Kaple zastavení Křížové cesty (dokončeno – dle situace aktualizováno)
- Kostely (přípravná fáze)
- Sochy světců
Všechny sledované památky jsou rovněž dokumentovány po případném restaurátorském zásahu, nebo přemístění.
V roce 2014 po cca 15 letech znovu započala fotodokumentace stavu hřbitovů a starých náhrobních kamenů v okrese Chomutov.
V roce 2014 byla veškerá fotodokumentace památek pořizována s prostorovým zaměřením.
- Fotodokumentace života (kulturní, politické a sportovní akce)
- Chomutov - „Chomutovské slavnosti 2014“ (26.-27. 4.)

-

-

-

-

- Chomutov - Mezinárodní soutěž (Workarch) - Hravý architekt (2. 5.)
- Orasín - odhalení opraveného památníku padlých v 1. světové válce (31. 5.)
- Chomutov – Festival „OTEVŘENO 2014“ (červen)
- Kadaň - Orloj - Pocta Mikulášovi z Kadaně (6. 10.)
Foto - publikace
- Práce před dokončením a vydáním publikace „Všemu světu na útěchu“
- Foto do propagačních tisků, plakátů, pozvánek aj. pro potřeby magistrátu Města Chomutova, městských a obecných úřadů, dále pak Krajského úřadu Ústeckého
kraje a Oblastního muzea v Chomutově.
Fotodokumentace – příroda
Fotodokumentace byla zaměřena převážně na vodní plochy a toky v Krušných horách na
okrese Chomutov, dále na stávající i nově vyhlášené přírodní rezervace a památky. Veškerá
fotodokumentace přírodních poměrů byla pořizována s prostorovým zaměřením.
Fotodokumentace - činnost OM v Chomutově
Dokumentovány byly všechny výstavy a akce
Práce ve fotoarchivu
- popis, dle výběru vyhotovení digitálních kopií ze starých negativů
- určování starých pozitivů, popř. předání do sbírky starých fotografií
- určování starých negativů a jejich následné zařazení do sbírky negativů a diapozitivů
(Ng)
- doplňování seznamu nejstarších negativů
- práce při úpravách digitálních fotografií, jejich popis, řazení a zálohování
- práce ve fotoateliéru
- práce při zhotovování pozitivů (popř. digitalizace) ze starých negativů ze sbírkového
fondu Negativy a diapozitivy (Ng) i z fotoarchivu Oblastního muzea (vyhledání, popis,
řazení)
Pozitivy ze starých negativů (digitalizace)
- Chomutov a obce Chomutovska - (vl. Ng) - cca 50 ks

SBÍRKY
Katalogizace - podsbírka „Negativy a diapozitivy“ (Ng)

Celkem

přír.č.
0

inv.č.
93

ks
0

V roce 2014 nebyl do muzejní sbírky získán žádný vhodný film z Chomutovska nebo jeho okolí.
Z muzejního fotoarchivu bylo převedeno do podsbírky Negativy a diapozitivy (Ng) 93 negativů na
skleněných deskách, které byly zapsány do II. stupně muzejní evidence sbírek.
Byly prováděny pravidelné kontroly stavu ovzduší a větrání prostoru depozitáře.
PROVOZ MUZEA
- výpomoc (dle potřeby) při realizaci výstav pořádaných Oblastním muzeem
- údržba fototechniky a audiovizuální techniky
- provozování obsluhy výměníkové stanice
- odečty a kontrola odběru elektrické energie a vody
- služby v expozici
- dokumentace nákupu a evidence osobních ochranných prostředků
- pravidelné zajišťování školení řidičů
- zajišťování prací souvisejících s činností preventisty požární ochrany
- zajištění pravidelných revizí všech tlakových nádob, elektrického zařízení, hromosvodů, elektrického zabezpečení - signalizace - FIDES

-

vedení evidence o nakládání s nebezpečnými odpady a jejich odvozu
inventarizace DKP a úkoly s inventarizací spojené

Statistika
Počet zaměstnanců celkem (fyz./přep, stav)
Počet evidenčních čísel sbírk. předmětů k 31. 12. 2014
z toho digitalizovaných
Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za r. 2014
Výdaje na nákup sbírkových předmětů v r. 2014 (tis. Kč.)
Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vyřazených ze sbírky
Počet zkonzervovaných a zrestaurovaných sbírkových předmětů
Počet zpracovávaných vědeckovýzkumných úkolů
Počet badatelských úkonů (návštěvy, dotazy, konzultace apod.)
Počet zápůjček evid. čísel sbírkových předmětů celkem
Počet výpůjček evid. čísel sbírkových předmětů celkem
Počet vydaných neperiodických publikací
Počet uspořádaných výstav v OM
z toho vlastních
z toho převzatých
Počet kulturně výchovných akcí pro veřejnost
Počet sympozií, konferencí a seminářů
Návštěvníci
z toho expozic a výstav
z toho kulturně výchovných akcí
Příjmy ze vstupného (v tis. Kč.)
Počet dnů, kdy bylo muzeum otevřeno pro veřejnost

38/17
47608
3675
87
53
1643
3
54
18
221
1218
600
9
20
12
8
113
2
9856
7190
2666
47
275

Hospodaření v roce 2014 (v tis. Kč)
Příjmy celkem

11688

Příspěvek na provoz od zřizovatele Ústeckého kraje
Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu
Příspěvky na provoz ze zahraničí (fondy EÚ)
Příjmy ze vstupného
Příjmy za vlastní výkony
Ostatní výnosy
Výdaje celkem

9766
306
1401
47
145
70
11677

Mzdové náklady
Ostatní osobní náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
Výdaje na nákup sbírkových předmětů
Náklady na restaurování a konzervování

4093
372
1455
166
53
619

Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb
Odpisy
Ostatní náklady výše neuvedené

3749
47
1124

Hlavní úkoly pro rok 2015
1. Vyhodnocení sbírkotvorné činnosti za období 2007-2013
2. Vyhodnocení výzkumných úkolů za období 2007-2013
3. Zapojení do přeshraničních projektů programu Interreg V A
4. Zavedení knihovního on-line katalogu CLAVIUS
5. Zavedení automatické aktualizace dat v programu BACH VADEMECUM

Kontaktní adresy:
Dům Jiřího Popela z Lobkowicz
Palackého 86
430 01 Chomutov
tel: 474 651 251, 474 651 252
e-mail: sekretariat@muzeum-cv.net
www.muzeum-cv.net
Budova radnice
Náměstí 1. Máje 1
430 01 Chomutov
Tel: 474 651 570

