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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 8 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 Lobkowicz
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
Od Mannesmannky po VTŽ
120 let od patentu bezešvého válcování
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 Kopica, zástupce ředitele, vedoucí historického oddělení, kurátor
Mgr. Pavel Simet, kurátor
Michal Bečvář, kurátor
Oddělení pro umění a řemesla
Mgr. Milena Bílková, Th.D., vedoucí oddělení, kurátorka
Mgr. Renata Gubíková, kurátorka - MD
,
Mgr. Andrea Löblová, kurátorka - MD
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, vedoucí oddělení, ekonomka
Hugo Sedláček, kurátor, fotograf
Romana Lichtenberková, kurátorka, knihovnice
Jaroslava Poustková, uklízečka
průvodkyně radnice

Výstavy

1. Světci a světice ze sbírek NG Praha 28. 11. – 31. 8.
Reciproční výstava Umění bez hranic

radnice

2. Alois Beran-Polly. Obrazy.
Rakouský malíř, hudebník, filosof

9. 1. - 19. 2.

DJP

3. Svět Eduarda Ingriše
Život proslulého světoběžníka

23. 1 - 11. 3.

radnice

4. Židovské stopy v bavorskočeském příhraničí
Stav a obnova židovských památek

5. 3. – 30. 4.

DJP

5. Pražské groše Karla IV.
Císařské mincovnictví

24. 3. - 18. 6.

radnice

6. 15 let Ústeckého kraje
Putovní výstava 15 krajských projektů

12. 4. – 25. 4.

kostel sv. Kateřiny

7. Návraty volyňských Čechů
Sdružení Čechů z Volyně

12. 5. - 25. 6.

DJP

8. EFA 25
Jubilejní fotovýstava z Erlangenu

28. 5. – 28. 6.

kostel sv. Kateřiny

9. Kašparovo pidluke
Rodinná loutková divadla 1850-1950
ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových

2. 7 . – 24. 9.

radnice

10. Má vlast cestami proměn
Společné česko-německé projekty
záchrany památek

7. 7. - 17. 9.

kostel sv. Kateřiny

11. Staré hudební nástroje
9. 7. – 22. 10.
Sbírka Jaromíra Růžičky včetně
produkce z Chomutova a Krušných hor

DJP

12. Jindřich Štreit - fotografie
Světoznámý fotograf ze Sovince
vystavuje poprvé v Chomutově

8. 10. – 12. 11.

radnice

13. Portréty z Čech a Moravy
Osobnosti ve fotografiích Petry Flath

26. 11. – 24. 2.

radnice

14. Vánoce v muzeu
Tradiční výstava

26. 11. – 6. 1.

radnice

Výstavy mimo muzeum
Josef Opitz
K poctě historika umění.

25. 2. - 15. 5.

Podřip. muz. Roudnice

Rottenhanové a Buquoyové
Velké osobnosti z Červeného hrádku.

1. 3. - 30. 4.

Nové Hrady

F. J. Gerstner
Tvůrce moderního inženýrského myšlení.

3. 7. - 29. 8.

Ostrov n. O.

Stromy světa
Fotografie T. Míčka.

3. 7. - 30. 8.

PBZ Praha Troja

Josef Opitz (1890-1963)
K poctě historika umění.

1. 10. - 31. 10.

UJEP Ústí n. L.

Akce
Theodor Veidl
Položení květin k 60. výročí úmrtí
u pamětní desky na kostele sv. Václava

16. 2.

Vysočany

Velkopáteční mše

25. 3.

k. sv. Kateřiny

Na počátku bylo slovo …
Vystavení faksimile darovací listiny řádu
německých rytířů z 29. 3. 1252 - prvního
písemného dokladu existence Chomutova

29. 3.

radnice

Péče o kulturní dědictví v oblastech Sudet
Mezinárodní konference Monumenta Viva

7. - 8. 4.

radnice

Den památek a historických sídel
Volný vstup do muzea a městských památek

16. 4.

všechny objekty

13. Muzejní noc
Loutky a loutkáři

4. 6.

radnice

Setkání chomutovských krajanů
9. 7.
Pietní slavnost Heimatkreis Komotau, Kulturního
sdružení ONN v ČR a Svazu Němců v Čechách
u památníku pochodu smrti chomutovských mužů

Deutschneudorf

Dny EHD
Volný vstup do muzea a městských památek

10. 9.

všechny objekty

Mše k patronce sv. Kateřině

25. 11.

k. sv. Kateřiny

Zpívání v muzeu
Sobotní matiné o adventu

3. 12., 10. 12.,
17. 12.

radnice

Projekty a strategické materiály
V roce 2016 byl z podaných projektů schválen jako náhradní projekt „Muzea v Krušných horách –
tradice a budoucnost“ v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V A.

Oblastní muzeum se v rámci projektu Chomutov město vzdělání podílelo na práci skupiny zpracování
koncepce organizace EDUIN.

Publikace a periodika
Pokračovalo vydávání muzejního čtvrtletníku „Příroda, památky, život“, který přinesl tyto články:
PPŽ 2016/1
M. Bečvář: Židé v Jirkově, M. Bílková:Recenze katalogu „Otevři zahradu rajskou“, M. Cajthaml:
Neznámý odznak Komotovie, chomutovské Schlaraffie, J. Šlajsna: Ceremoniální meč chomutovské
schlaraffiánské říše Komotovia
PPŽ 2016/2
S. Přibyl: Historické hřbitovy z pohledu litoměřické diecéze, K. Brünnler: Historické hřbitovy a krajanská komunita, S. Děd: Situace německých hrobů na českých hřbitovech v pohraničí se zřetelem k česko- německé smlouvě o dobrém sousedství
PPŽ 2016/3
P. Simet: Pražské groše Karla IV. ,V. Stich: Život volá. Autobiografie jednoho pamětníka
PPŽ 2016/4
S. Děd: Šetření pracovní skupiny Rady vlády, J. Hirsch: Počátky organizované cyklistiky v Chomutově,
J. Kopica, S. Děd: Po stopách Wenzela Jaksche, R. Rejšek, A. Heger: Varhany děkanského kostela
Nanebevzetí P. Marie

Akvizice
V r. 2016 byla muzejní sbírka rozšířena v těchto podsbírkách:

archeologická
botanická
cín
etnografická
lékárna
místní tisky
časopisy
nábytek
nové dějiny
numismatika
výtvarné umění obrazy
věda a technika
Celkem
Vyřazení

počet přírůstkových čísel
6
11
0
9
1
14
42
1
36
7
6
10
143
0

počet předmětů
6
2064
0
50
3
14
42
2
42
61
6
10
2300
0

Činnost odborných oddělení
ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
PhDr. Lenka Ondráčková
SBÍRKY
Fond Chomutov: nový fond (CV-N)
- nálezy z výzkumu v Nezabylicích 2010–2016 – evidence, fotodokumentace (cca 500 snímků), popis
konzervovaných nálezů, příprava nálezové zprávy
- výběr materiálu pro konzervaci v laboratořích ZČM Plzeň a kreslení pro tabulky nálezové zprávy
- zápis nově získaných předmětů do evidence a jejich fotodokumentace (6 př. čísel – 6 kusů)
- revize kovových předmětů a jejich uložení (PVC sáčky, folie Branocol, uzavřené plastové krabice)
- nálezy z výzkumu v Chomutově – Žižkovo náměstí: řešení nesrovnalostí s vedoucím arch. výzkumu
P. Lisskem a M. Sýkorou (ÚAPP Most)
- revize a příprava k inventarizaci fondu CV-N: Lestkov, Kralupy, Libouš/Lužice a Přísečnice – řešení
nesrovnalostí s E. Černou, Z. Smržem a M. Sýkorou z ÚAPP Most
Fond Chomutov: starý fond (CV-S)
revize CV-S:
- nová lokace, nové kulturní určení apod., fotodokumentace starého fondu CV-S (dokončena fotodokumentace keramiky všech lokalit kromě Pšova, Rubínu a Dolánek a kovových předmětů, dohromady
přes 2.700 fotosnímků)
- zápis do BACH: do aplikace bylo zapsáno 701 inventárních čísel
Fond Most
- dokončena revize a inventarizace fondu včetně výměny sáčků, opravy poškozených fragmentů nádob, včetně zápisu do databáze: Hošnice, Strupčice, Sušany, Široké Třebčice, Údlice, Úhošťany, Vičice,
Vilémov, Vinaře, Vitčice, Vintířov, Vrchnice
- začala revize rozsáhlé lokality Hradec (přes 70 beden nálezů)
- řešení nesrovnalostí z předávacích protokolů a vyplynuvších z revizí s 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)
- převzetí rozsáhlého materiálu z výzkumů ÚAPP Most ve sběrné oblasti Oblastního muzea
v Chomutově (ca 260 beden): lokační seznamy, kontrola podle předávacích protokolů, třídění podle
muzejních oborových zvyklostí, tj. dle lokalit a materiálu
PÉČE O SBÍRKY
- průběžná kontrola obou depozitářů, půdy, skladu/tržnice
- kontrola uložení kovů
VÝSTAVY
- zařazení předmětů z ukončených výstav:
Staré pověsti české (M Ústí n. L.),
Sz. Čechy za vlády Lucemburků (M Teplice),
Karel IV. (M Kadaň)
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

VÝZKUMNÉ ÚLOHY
- Germánské zbraně z Hrádečné - depot železných zbraní př. č. 7/2003: příprava k odborné publikaci
(ve spolupráci s A. Reszczyňskou, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego)
- Soupis archeologických nálezů obcí Chomutovska - soupis všech archeologických nálezů na lokalitách ve sběrné oblasti muzea
OSTATNÍ
- prezentace výzkumu v Nezabylicích 2011-2016 na kolokviu Archeologické výzkumy v Čechách (NM
Praha, spolu s M. Půlpánem a A. Reszczyńskou)
- publikace vědra z Nezabylic, sborník M. Cvrkové, výzkum v Nezabylicích (ve spolupráci s M. Půlpánem a A. Reszczyňskou, v tisku)
- příprava publikace předběžných výsledků výzkumu v Nezabylicích (Archeologie ve středních Čechách, ve spolupráci s J. Blažkem, M. Půlpánem a A. Reszczyňskou)
- konzultace k diplomovým a seminárním pracím
- jednání s detektoráři
- studium odborné literatury
- odborný výklad v expozici a semináře v depozitáři
- běžná agenda
PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ
Ing. Čestmír Ondráček
SBÍRKY
 botanická
vlastní sbírkotvorná činnost
1 078 ks herbářových položek
nákup, dary, výměna
986 ks herbářových položek
celkem
2 064 ks herbářových položek
 všechny přírůstky sbírkového fondu Herbáře jsou průběžně zapisovány do I. stupně muzejní evidence
 preparace herbářových položek – 1 078 ks (vlastní sběry – vyšší rostliny, lišejníky)
 vymrazování herbářových položek - plánované, nové přírůstky, houby, podezřelé; celkem 229
krabic
 chemicky ošetřeno 350 ks nových mykologických přírůstků
 přeloženo 1 441 ks herbářových položek, nalepit schédy, razítkovat archy, naskládat obálky, nalepit rostliny, třídění herbářových položek dle čeledí, rodů a druhů
 preventivní prohlídky (botanika) - 10 krabic (vyšší rostliny)
 zápůjčky herbářového materiálu: zapůjčeno 1 036 ks herbářových položek (vyšší rostliny, houby)
 geologická
 revize nezpracovaného geologického materiálu (třídění, čištění, uložení, evidence atp.) – do pomocné evidence zapsáno 14 vzorků
CES
 Inventarizace pro CES - sbírka Botanická: 138 inventárních čísel, tj. 9 968 kusů herbářových položek
 Katalogizace – sbírka Botanická 6 přír. čísel, tj. celkem 1 592 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
Monitoring v roce 2015 byl prováděn přibližně ve stejném rozsahu jako v předcházejících letech.
Zahájeny práce na záchranném programu druhu.
Naplánovány a realizovány 3 exkurze na lokality druhu: České středohoří (Holý vrch), Krušné hory
(Krásná Lípa) a Doupovské vrchy (Úhošťany).
Komentovaný černý a červený seznam květeny severních Čech – hlavní řešitel
- zpracován pilotní CaC seznam ÚK;
- shromažďování podkladů k rozšíření jednotlivých taxonů od externích spolupracovníků;
- výpisy z literatury, herbářů a vlastních ex. zápisů;
- zadání podkladů pro externí fotografy;
- ověřování dat v terénu a zajištění podpory fotodokumentace;
- vyhodnocování a předběžný výběr zaslaných snímků;
- zajištění externího odborníka na výběr problémových snímků;
- zajištění zhotovitele map a zhotovení pilotního vzoru mapy rozšíření;
- projednání prodloužení termínu dokončení na srpen 2017.
Současné rozšíření a ochrana hadího mordce šedého (Podospermum canum) a h. m. dřípeného
(Podospermum laciniatum) v SZ Čechách
Z důvodu práce na CaC komentovaném seznamu kraje bylo zpracování výsledů a jejich publikování odloženo.
Zhodnocení stavu populací (vybraných) rostlinných druhů na území Ústeckého kraje
Z KÚ nebyly vzneseny žádné potřeby pro zpracování nových druhů. Byl zadán kompletní seznam ohrožené květeny.
Ostatní výzkumné úkoly jsou zastřešeny pod úkolem
Floristický a fytogeografický výzkum Krušných hor a SZ Čech
dílčí úkoly:
Botanický průzkum lokalit s výskytem vápence (vápenek) v Krušných horách
Doplňovány různé roční aspekty vybraných lokalit (Vykmanov, Kovářská aj.)
Rod Alchemilla (kontryhel) v Krušných horách
V roce 2015 bylo sebráno a determinováno cca 41 položek rodu Alchemilla. Během průzkumu byly zaznamenány nové lokality nejvzácnějších taxonů Alchemilla effusa (syn. A. ursina), A. reniformis a A plicata. 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.
Orchideje Krušných hor
Uzavřena předběžná dohoda s partnerem na německé straně Krušných hor (Wolfgang Riether
Lebensraum Erzgebirge). Projekt bude nastartován po dokončení CaC Ústeckého kraje. Probíhá:
- vypisování historických údajů z literatury, revize části herbářových položek z herbářových sbírek
PR, PRC, LIT.
- ověřování historických lokalit v terénu a průzkum perspektivních stanovišť (vápence, odvaly, lada …)
Fenomén primárního bezlesí v Krušných horách (niva Flájského potoka)
Publikování výsledků přesunuto na termín po dokončení CaC Ústeckého kraje.
Pomístní jména rašelinišť Krušných hor a jejich lokalizace
- spolupráce na úkolu dohodnuta s Anke Haupt (Naturpark Erzgebirge).
- ukládání jednotlivých ložisek do navrhnuté tabulky
Projekt Handmade Natur
V důsledku časového vytížení bylo dohodnuto odstoupení od projektu z pozice partnera, další
spolupráce bude pouze externí prostřednictvím Zooparku Chomutov (přednášky, exkurze, metodické pokyny, publikace).
Monitoring populací prstnatce bezového v Krušných horách

Zpracována metodiky monitoringu. Do monitoringu byly zařazeny všechny významné krušnohorské lokality (Srní, Petlery, Domašín, Louchov I, Louchov II, Vysoké, Krásná Lípa, Kamenná I, Kamenná II, Kamenná III). Úkol není součástí projektu Handmade Natur.










Dílčí úkoly projektu 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 a nálezy z Krušných hor a SZ Čech (vlastní, literární, herbářové –
vlastní, PRC, PR, SOKO …)
botanický inventarizační průzkum význačných lokalit v Krušných horách
- zkoumány byly zejména odvaly starých dolů (Stráň, Potůčky), specifická lada a pastviny (Nové
Hamry), sjezdovky (Pernink) aj.
mapování a průzkum méně známých lokalit
- okolí zaniklé osady Tellerovy Domky
spolupráce s Naturschutzzentrum Erzgebirge Schlettau, Naturpark Erzgebirge Pobershau a
Fachgruppe Botanik Erzgebirge Pobershau.
V letošním roce byly připraveny a realizovány celkem 2 společných česko-německých exkurzí (Naturschutzzentrum Erzgebirge Schlettau, Fachgruppe Botanik Pockau a Naturpark Erzgebirge Pobershau)
Lokality: Zlatý Kopec-Halbmeil a Krásná Lípa.
bibliografie Krušných hor je průběžně doplňována
z centrálních herbářů podchytit a vypsat jednotlivé lokality pro ohrožené a chráněné druhy
fotodokumentace druhů, lokalit a stanovišť

OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST
 ve spolupráci se Severočeskou pobočkou ČBS AV byl zpracován plán exkurzí a kurzů (z toho hlavní
floristický kurz byl uspořádán v Krušných horách (Krupka).
Pro učitele, studenty a veřejnost - připraveno a v terénu vedeno 34 exkurzí (15 exkurzí vedeno
osobn), 1 přednáška a 1 pracovní seminář – celková účast 545 osob. Herbář OM je při akcích průběžně doplňován, jsou prohlubovány znalosti o regionu kraje.
 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 190 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 byly zaslány požadované herb. položky - celkem 1 036 ks, viz bod Sbírky
VÝSTAVY A EXPOZICE

pomoc při instalaci likvidaci výstav (zejména Vánoce v muzea)

průvodcovská služba na vánoční výstavě
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
 Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech – Severočeskou přírodou, 110 p.
 Floristický kurz Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci – Severočeskou



přírodou, 8 p.
Kniha Doupovské hory, vybrané kapitoly.

Historické oddělení
Mgr. Jiří Kopica
SBÍRKOVÁ ČINNOST
Akviziční činnost
 Sledování nabídky na aukro.cz, ovšem ceny pohlednic neodpovídaly jejich významu
 Napojení se na facebookové stránky soukromých sběratelů a skupin sbírajících historické pohlednice a fotografie a následná spolupráce
Inventarizace a další práce
 Oprava a aktualizace sbírky pohlednic v Bachu
 Oprava a aktualizace sbírky fotografií v Bachu
 Přepis karet v Bachu u sbírky pohlednice (243 ks)
 Digitalizace pohlednic (z 3150 ks 8%)
 Kompletace a uspořádání fotografií a pohlednic, které byly přijaty od dárců, ale nebyly zapsány
VÝSTAVNÍ ČINNOST
 Spolupráce na výstavě „Pražské groše Karla IV.“
 Zajištění realizace výstavy „Návraty volyňských Čechů“
 Zajištění realizace výstavy „Lidé zblízka“
 Spolupráce na 13. muzejní noci
 Práce na nerealizovaném libretu „Historická expozice“
 Technická spolupráce na výstavách v muzeu
ODBORNÁ ČINNOST
 Pokračovat v realizaci výzkumu Listopad 1989 v okrese Chomutov. Zmapování průběhu listopadových událostí v dosud nezpracovaných městech regionu.
 Krušnohoří 1813
 Terče ostrostřeleckých společností
 Publikace článku v Comotovii 2016
 Spolupráce s Kulturním zařízením Kadaň na přednáškách U3V (2 přednášky, Korespondence a
zpracování odborných dotazů ohledně dějin našeho regionu (15 badatelů)
 Spolupráce a zajištění školní muzejní historické soutěže
 Zajištění přednášky z historie volyňských Čechů
 2 populárně naučné články do Chomutovských novin
 Účast na konferenci k Dějinám židů (Kadaň 19. - 20. září 2016)
OSTATNÍ ČINNOST
 asistence při konferenci Monumenta Viva, Chomutov 7. – 8. dubna
 spolupráce na činnosti facebookových stránek muzea
Mgr. Pavel Simet
 převzetí předmětů z podsbírky Nové dějiny do podsbírek Faleristika a Numismatika (mince a odznaky)
 převedení části předmětů z podsbírky Militaria do podsbírky Faleristika
 doplnit podsbírku Faleristika o nové doposud nezapsané nálezy
 inventarizace II. stupně evidence u chybějících předmětů u podsbírky Numismatika
 inventarizace II. stupně evidence u chybějících předmětů u podsbírky Militaria
 zapsání nově nalezených předmětů do obou stupňů evidence u všech podsbírek nafocení nových
a doposud nedigitalizovaných předmětů s podsbírek Militarie, Faleristika a Numismatika

PRÁCE SE SBÍRKAMI
Podsbírka Numismatika:
 nákup, nafocení, katalogizace a uspořádání nových přírůstků - 61 kusů
 nové uspořádání celé sbírky do archivních obalů
 převod 5 kusů odznaků do podsbírky Faleristika
 příjem 2 kusů mincí z podsbírky Nové dějiny
 vyřizování zápůjček a výpůjček pro potřeby výstav
 nové uspořádání karet do šanonů
Podsbírka Faleristika:
 převod 945 kusů odznaků z podsbírky Nové dějiny
 převod 4 kusů odznaků z podsbírky Numismatika
 převod 26 kusů odznaků z podsbírky Militaria
 zapsání, katalogizace, nafocení a uspořádání 171 kusů nových odznaků
 nové uspořádání karet do šanonů
Podsbírka Militaria:
 převod 26 kusů odznaků do podsbírky Faleristika
 katalogizace 19 kusů předmětů
 zapsání, katalogizace a nafocení 3 nových přírůstků do podsbírky
 vyřizování zápůjček a výpůjček pro potřeby výstav
 vyřizování restaurování zbraní u pana Hurdy v Pelhřimově
VÝSTAVNÍ ČINNOST
 realizace výstavy o mincovnictví Karla IV. (březen 2016)
 spolupráce na programu a realizaci 13. muzejní noci „Loutkářská“
 zajištění výstavy Svět Eduarda Ingriše
 spolupráce na výstavě Návraty Volyňských Čechů
 spolupráce na krajské výstavě
 technická spolupráce na realizaci výstav v muzeu
KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
 podíl na přípravě a realizaci akce pro děti Historická regionální soutěž
DLOUHODOBÝ ÚKOL
 zpracování deseti svazků z řady QUELLEN UND STUDIEN ZUR GESCHICHTE DES DEUTSCHEN ORDENS – zpracování bibliografických údajů, obsah a krátký rozbor daných dílů. Celkem již bylo vydáno 80 svazků.
OSTATNÍ ČINNOSTI V ZÁJMU ORGANIZACE










odborná práce s „detektoráři“
zodpovídání badatelských dotazů (11 dotazů)
úspěšné dokončení studia na Škole muzejní propedeutiky AMG 2015
práce na přípravách projektu muzea na zřízení historické expozice v prostorách sklepení radnice
v Chomutově
asistence při konferenci Monumenta Viva, Chomutov 7. – 8. dubna
odborná IT pomoc kolegům v muzeu
služební cesta – Kutná Hora a Žďár nad Sázavou
účast na veletrhu Sběratel v Praze – září 2016
příprava a realizace besedy o genealogii s Helenou Voldánovou





propagační článek do Chomutovského deník o besedě s Helenou Voldánovou
článek do Chomutovských novin
realizace Dne památek a sídel

Michal Bečvář
 z důvodu zachování koncepce sbírky předání předmětů z podsbírky Nové dějiny do podsbírek
Faleristika a Numismatika (mince a odznaky) z důvodu zachování koncepce sbírky předání části
předmětů z podsbírky Militaria do podsbírky Faleristika doplnění podsbírky Nové dějiny o nové,
doposud nezapsané nálezy doplnění podsbírky Nové dějiny (vzpomínky pamětníků) o nové, doposud nezapsané nálezy digitalizace restaurované školní kroniky Nového Sedla
 digitalizace doposud nedostupných fotografií a dokumentů podsbírky Nové dějiny (pomocná
evidence) z archivu rodiny Hohenlohe-Langenburg
 zpracování digitalizovaných fotografií a dokumentů podsbírky Nové dějiny (pomocná evidence)
z archivu rodiny Hohenlohe-Langenburg
PRÁCE SE SBÍRKAMI
Podsbírka Nové dějiny:
 sběr, nafocení, katalogizace a uspořádání nových přírůstků – 41 kusů
 uspořádání celé sbírky do archivních obalů
 vyřizování zápůjček pro potřeby výstav
Podsbírka Nové dějiny, vzpomínky pamětníků:
 sběr, nafocení, katalogizace a uspořádání nových přírůstků – 1 kus
 uspořádání celé sbírky do archivních obalů
VÝSTAVNÍ ČINNOST:
 spolupráce na programu a realizaci 13. muzejní noci „Loutkářská“
 spolupráce na výstavě „Kašparovo pidluke“
 vrácení exponátů z pozůstalosti E. Ingriše do Zlína
 technická spolupráce na muzejních výstavách
 příprava výstavy „Hans Kudlich“ (vernisáž v lednu 2017
DLOUHODOBÉ ÚKOLY
 digitalizace dokumentů a map v depozitáři
 shromažďování podkladů k červenohrádecké šlechtě
 dokumentace památníků na hřbitovech Chomutova a Jirkova
OSTATNÍ ČINNOSTI V ZÁJMU ORGANIZACE A VÝSTUPY
 práce na přípravách projektu muzea na zřízení stále expozice středověku v prostorách sklepení
radnice v Chomutově
 asistence při konferenci Monumenta Viva, Chomutov 7. – 8. dubna
 seriál o židovské komunitě v Jirkovských novinách
 spolupráce s kronikárnou Jirkova
 tvorba panelu o E. Hennrichovi v rámci expozice „osobnosti“ k jubileu
 překlad a úprava článků Kein Glück mit den katholischen Grafen a Die katholischen Grafen sind
ausgestorben o rodu Rottenhan (Neue Presse Coburg) ve spolupráci s J. Hirschem
 svoz betlémů od řezbářů z Janova (Šafránek) a Brandova (Kudrna) ve spolupráci s J. Hirschem
 Dokumentace restaurování Rytířského sálu Červeného hrádku
 Dokumentace snahy o obnovu skleníků v parku Červeného hrádku

PPŽ
 článek k židovské komunitě a synagoze v Jirkově
BADATELSKÁ ČINNOST
 shromáždění podkladů k židovské komunitě a synagoze v Jirkově
 shromáždění podkladů k rodu Hohenohe-Langenburg v sídle rodu
SEMINÁŘE A KONFERENCE
 mezinárodní konference Monumenta viva, Chomutov, 7. a 8. dubna
 porada k výzkumu v tradiční lidové tvořivosti, Zubrnice, 18. 5.
 seminář k dějinám Židů, Kadaň, 19.–20. 10.
 porada k výzkumu v tradiční lidové tvořivosti, Teplice, 12. 12.
ETNOGRAFIE – VÝPOVĚDI PAMĚTNÍKŮ
 Miloš Viehmann, Chomutov, 50. léta v Jáchymově: ukončeno, katalogizováno
INVENTURA
 inventura archiválií novodobých dějin
DIGITALIZACE
 sjednání smluvní elektronické digitalizace velkoplošných dokumentů (do šíře 90 cm) pro OM
v Chomutově v tiskárně AKORD Chomutov: cenový návrh akceptován

ODDĚLENÍ PRO UMĚNÍ A ŘEMESLA
Mgr. Milena Bílková, Th.D.
ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ PRÁCE NA PRACOVIŠTI NA RADNICI
 zajišťování pravidelného i mimořádného průvodcovského režimu, rozpisy služeb (hlavně Vánoce),
kontrola průvodkyň, kontrola expozic
 spolupráce s pověřenou průvodkyní na měsíčním vyúčtování tržeb a na čtvrtletních
a ročních inventurách publikací
 administrativa oddělení, komunikace s podřízenými, korespondence
 zajištění průběhu pravidelných akcí na pracovišti na radnici během roku (Chomutovské slavnosti,
Den muzeí, Muzejní noc, EHD, Rodinné zápolení)
 zajištění občerstvení na vernisáže
 účast na společenských vernisážích v kostele sv. Kateřiny i do večerních hodin
 sledování teploty a vlhkosti v expozici na radnici, obsluha termohydrografů
 zpřístupňování prostor muzea k revizím bezpečnostního systému, internetu, hasicích přístrojů,
štaflí, k revizím osvětlení, k opravám Fialova betlému, k úklidu, zpřístupnění prostor muzea badatelům, komunikace s médii
 předání a rozeslání desítek výtisků sborníku „Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku
1350-1590“ autorům a vědeckým institucím za licence; velký objem korespondence v češtině i
němčině, mnoho knih předáno osobně
 příprava Muzejní noci – domluva programu s divadelníky, spolupráce při organizování a průběhu
loutkové Muzejní noci v kostele sv. Kateřiny
 návrh filmu k Fialovu betlému, zpracování textové části (realizace firma Reni)
 komunikace s truhlářskou firmou Kerner – poptávka cenové nabídky na výrobu nábytku pro edukační koutek

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁPŮJČEK A VÝPŮJČEK Z JINÝCH INSTITUCÍ (PROJEKT BEZ HRANIC)
 výstava „Bez hranic“ v Národní galerii v Praze – spolupráce při navrácení sbírkových předmětů do
sbírek Oblastního muzea v Chomutově (březen 2016)
 koordinace navrácení části reciproční zápůjčky výstavy „Poklady středověkého umění z NG“ zpět
do Národní galerie (březen 2016)
 zajištění zápůjčky sbírkových předmětů ze sbírek Oblastního muzea v Chomutově na výstavu „Čechy a Sasko v zrcadle umění kol. 1500“ do Chemnitz – telefonická a e-mailová komunikace
s německými partnery, cesty do Chemnitz (březen 2016 a duben 2016, září 2016)
 zajištění zápůjčky sbírkových předmětů ze sbírek Oblastního muzea v Chomutově na výstavu „Bez
hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ do Jáchymova (červen 2016,
navrácení v září)
 dořešení navrácení velkého obrazu z Perštejna majiteli (biskupství)
SPRÁVA PODSBÍREK
a) Lapidárium
 inventarizace na 100%, sbírka převzata od Renáty Klucové na konci roku 2015
 do II. stupně zapsáno 20 sbírkových předmětů
 zajištění restaurování sbírkových předmětů + podán návrh na restaurování v roce 2017
b) Staré tisky
 inventarizace na 100%, sbírka převzata od Markéty Prontekerové v únoru 2016
 zajištění restaurování
 na jaře s restaurátorkou p. Frankovou proveden důkladný předvýběr starých tisků k restaurování
na několik dalších let (obsáhlý návrh s prioritami i přibližné nacenění práce)
VZDĚLÁVÁNÍ SE V OBORU
a) Přednášky a konference (posluchačská účast):
 Konference o památkách „Monumenta viva – Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet“ - Chomutov (7. – 8. dubna 2016 )
 Přednáška „Lucemburkové v historickém kontextu“ - prof. Lenka Bobková, Oblastní muzeum v
Lounech
 Přednáška „Umění doby Karla IV.“ - prof. Jan Royt – NPÚ Ústí nad Labem (zároveň vernisáž výstavy o nástěnné malbě doby Lucemburků v SZ Čechách, květen 2016)
 Přednáška „Umění Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ - doc. Michaela Ottová, Centrum medievistických studií Historického ústavu AV ČR (duben 2016)
 Mezinárodní konference „Krajina a venkov v baroku“ - Horní Jiřetín (14.-15.10.)
 Seminář „Péče o knihovní a archivní fondy“ - Praha Vyšehrad (15. září)
 celodenní konference „Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků“ spojená s kometovanou prohlídkou výstavy
b) Výstavy (účast):
 „Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ - Národní galerie v Praze Valdštejnská jízdárna (březen, červen)
 Vernisáž výstavy Čechy a Sasko v zrcadle umění kol. roku 1500 ve Schlossbergmuseu Chemnitz,
spojeno s přednáškou (květen 2016)
 „Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ - Královská mincovna
Jáchymov (červen 2016)
 Výstava „Císař a král“ - Národní galerie v Praze - Valdštejnská jízdárna (květen 2016)
 Vernisáž výstavy „Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků“ v Regionálním muzeu v Teplicích
(květen 2016)
 Výstava a přednáška „Návštěvy Karla IV. v Kadani“ – Mgr. Lukáš Gavenda (květen 2016)

PRACOVNÍ EXKURZE
 muzejní exkurze do GASK v Kutné Hoře a do Muzea nové generace ve Žďáru nad Sázavou
 Schlossbergmuseum Chemnitz - seznámení se stálou expozicí saské gotiky a s významnými sochařskými památkami v tamním zámeckém kostele (práce Hanse Wittena a Franze Maidburga)
 Archeologické muzeum Chemnitz – krajská exkurze v listopadu 2016, supermoderní expozice
 návštěva expozic krušnohorských hraček v Annaberku a v Gelenau
 návštěva výstavy „Německočeská výstava Liberec 1906“ v Oblastní galerii v Liberci i výstavy
„Karel IV. na zakázané stezce - Umění mezi Lucemburky a Jagellonci v oblasti dnešního Liberecka
a Horní Lužice“ (tamtéž)
ODBORNÁ, PUBLIKAČNÍ A VÝSTAVNÍ ČINNOST
 zahájení příprav na plánovanou krajskou výstavu meziválečného výtvarného umění; seznámení se
sbírkovým fondem (návštěvy depozitáře spolu s Radkem Zozulákem);
 promýšlení koncepce výstavy, seznámení s potenciálními textovými prameny k rešerším,
s kolegy (Zozulák, Hirsch) zahájení překladů několika článků o umělcích
 seznámení s koncepcí výstavního projektu p. ředitele Děda a dr. Chleborádové;
 schůzka s dr. Chleborádovou nad chomutovským fondem maleb a grafických prací německých meziválečných umělců (říjen 2016)
 Provázení v muzejní expozici - prohlídky muzea pro zájemce z řad odborníků
 (probíhá postupné nastudovávání obsáhlého materiálu; hlubší seznamování se s umělecko- historickými sbírkami muzea a historií architektury města)
 Občasné příspěvky do denního tisku (prezentace výstavy Bez hranic, Opitzova sborníku a výstav krušnohorské gotiky v Praze, Chemnitz a Jáchymově, prezentace vánoční výstavy)
 Odborná recenze týkající se tří výstav z velkého projektu Bez hranic v Ústeckém sborníku historickém (v tisku)


Vánoční výstava
 scénář výstavy, výběr a vyjednání zápůjček, administrativní zajištění, převzetí a svoz vypůjčených betlémů z Teplic, Hradce Královém, Místa a Chomutova
 napsání textových panelů a popisek, návrhy na pozvánku a plakát, konzultace v Akordu
 spolu s kolegy řešení estetické stánky a instalace výstavy, výběr a nákup dekorací (Vánoční
dům Karlovy Vary i jiné)
 zajištění vánočních stromů do sálu a kostela sv. Kateřiny
 příprava vernisáže – zahajovací proslov na vernisáž; zajištění občerstvení + nádobí na kubu
 organizace adventních koncertů – telefonáty, korespondence, zpřístupnění kostela před vystoupeními, zajištění mimořádných služeb průvodců
 zajištění zboží do vánočního prodeje (perníky, ozdoby, svíčky)

SPRÁVNÍ ČINNOST
Převzetí pracoviště
 základní seznámení s pracovišti muzea a se sbírkovým fondem
 zaučení do povinností v expozici radnice – průvodcovský režim, administrativa, převzetí složek s dokumentací, seznámení s pravidelnými povinnostmi a akcemi během roku, poučení o
přípravách výstav (především vánoční výstavy)
 převzetí podsbírky lapidárium od Mgr. Renáty Klucové, seznámení s dalšími plány práce se
sbírkou
KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Odborná a výstavní činnost
 spolupráce na korekturách sborníku Josefa Opitze




spolupráce na přípravě textů k výstavě Poklady starého umění z Národní galerie v Praze
(s Renátou Klucovou)
psaní textů pro výstavu Vánoce v muzeu – Třebíčské betlémy, spolupráce při instalaci výstavy

Miroslava Brůnová
SPRÁVNÍ ČINNOST
 Evidence sbírky Posamenty I. a II. stupně: 0 kusů (hotovo ve II. stupni 99,8% z celkového počtu
předmětů ve sbírce)
 Evidence sbírky Textil I. a II. stupně: 0 kusů (hotovo ve II. stupni 77% z celkového počtu předmětů
ve sbírce)
 Inventarizace sbírkového fondu podsbírky Textil: 386 př. č., 483 inv. č., 621 kusů (hotovo 89%)
 zapsáno do Bachu 120 karet podsbírky Posamenty (hotovo794 karet - 20% z celkového počtu)
 zapsáno do Bachu 3 karty podsbírky Textil (hotovo 574 karet - 100% z celkového počtu)
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 – 67 ks sbírkových předmětů
KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Výstavy a akce
 Příprava a zajišťování vernisáží k výstavám DJP – průběžně celoročně
 Den Památek a sídel – zajištění provozu muzea DJP
 Pomoc při realizaci výstav během roku
 Vánoce v muzeu 2016 – výtvarná realizace
 Autorka výstav
 Smím prosit?
Termín: 4. 3. až 29. 4. 2017 Dům Jiřího Popela z Lobkowicz
Výstava představí historii tanečních kurzů v Chomutově a osobnost Dagmar Knížetové jako
tanečního lektora, který učí základům tance a společenského chování chomutovskou mládež
již přes 40 let. Součástí výstavy bude i několik tanečních workshopů.
Příprava výstavy – 80%


původní název Prádlo a prádelny, po rozšíření tématu výstavy změněn na Prádlo z dob našich
babiček
Termín: 23. 9. až 11. 11. 2017 Radnice
Výstava měla původně zmapovat a představit vývoj spodního prádla s ukázkou předmětů
převážně z našich sbírek. Po domluvě s kolegy a možnosti vystavení dalších zajímavých předmětů bylo téma rozšířeno i o prádlo ložní, kuchyňské apod. Předměty budou zapůjčeny i z
ostatních muzei regionu.
Příprava výstavy – 70%



Textilní výroba na Chomutovsku
Termín: 8. 9. až 10. 11. 2018 Dům Jiřího Popela z Lobkowicz
Výstava má představit textilní výrobu na Chomutovsku v 19. a na počátku 20. století. Vystavené předměty by měly být převážně z našich sbírek. Možná spolupráce s regionálními badateli.



Paličkovaná krajka v tvorbě Rudolfa Richtera

NÁVŠTĚVNICKÝ PROVOZ
 prezentace výstav a expozic návštěvníkům, odborná průvodcovská činnost
 dohled nad stavem výstav a expozic
o 27. 4. až 29. 4. 2016 – úklid, celková kontrola a opětovná instalace některých vitrín expozice Svět Krušných hor
o 18. 5. až 25. 5. 2016 – úklid, celková kontrola a opětovná instalace všech vitrín expozice
Pohledy do pravěku
 prodej publikací a upomínkových předmětů
MUZEJNĚ-PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Práce s mládeží v rámci speciálních vzdělávacích projektů
o Autor i realizace programů – Na Vánoce dlouhé noce, Procházka pravěkem, aneb pravěk
není pouze doba ledová
 leden: Procházka pravěkem… 86 účastníků, Na Vánoce… 107 účastníků (10 akcí)
 únor: Procházka pravěkem… 38 účastníků (1 akce)
 březen: Procházka pravěkem… 25 účastníků (1 akce)
 září: Procházka pravěkem… 28 účastníků (1 akce)
 říjen: Procházka pravěkem… 84 účastníků (3 akce)
 listopad: Procházka pravěkem… 13 účastníků, Na Vánoce… 129 účastníků (9 akcí)
 prosinec: Procházka pravěkem… 75 účastníků, Na Vánoce… 167 účastníků (12 akcí)
 18. ročník Historické regionální soutěže (listopad) 30 účastníků (1 akce)
V roce 2016 navštívilo muzeum v rámci speciálních vzdělávacích projektů 782 dětí
Práce s veřejností (rodiny s dětmi, senioři) v rámci speciálních projektů
Rodinné kreativní soboty
 19. 3. 2016 - 13 dospělých, 16 dětí (1 akce)
 25. 6. 2016 – 6 dospělých, 3 děti (1 akce)
 26. 11. 2016 – 17 dospělých, 7 dětí (1 akce)
o Týdenní kreativní workshop
 16. 8. až 20. 8. 2016 – 26 dospělých, 12 dětí (5 akcí)
 26. 10. až 29. 10. 2016 – 21 dospělých, 5 dětí (3 akce)
V roce 2016 navštívilo Rodinné kreativní soboty 83 dospělých a 43 dětí
Podpora zájmové činnosti v udržování rukodělných technik
19. 3. 2016 uspořádání výstavy „Mandaly 2015“ – vyvrcholení společného projektu členek Klubu šité
krajky Chomutov
18. 6. 2016 Františkánský klášter Kadaň – setkání klubů tradičních rukodělných technik Ústeckého
kraje
 Klub šité krajky Chomutov – pravidelné schůzky 1 x za 14 dní
o leden 20 účastnic, únor 20 účastnic, březen 20 účastnic, duben 21 účastnic, květen 20
účastnic, červen 20 účastnic, říjen 27 účastnic, listopad 19 účastnic, prosinec 19 účastnic
o Celkem v roce 2016 navštívilo Klub šité krajky Chomutov 186 účastnic
 Patchwork – pravidelné schůzky 1 x za 14 dní
o Leden 18 účastnic, únor 21 účastnic, březen 28 účastnic, duben 26 účastnic, květen 29
účastnic, červen 20 účastnic, říjen 22 účastnic, listopad 28 účastnic, prosinec 14 účastnic
o Celkem v roce 2016 navštívilo Patchwork 206 účastnic
OSTATNÍ ČINNOSTI V ZÁJMU ORGANIZACE
Studium VOŠ Pedagogické Most
10. 5. až 11. 5. konference k muzejní pedagogice, Praha

Mgr. Jan Hirsch
SPRÁVNÍ ČINNOST

Evidence sbírek I. stupně






Fond Etnografie: 28 přírůstkových čísel, 28 ks
Fond Lékárna: 1 přírůstkové číslo, 1 ks
Fond Hodiny: 4 přírůstková čísla, 4 ks
Fond Cín: 1 přírůstkové číslo, 1 ks
Fond Nábytek: 1 přírůstkové číslo, 1 ks

Evidence sbírek II. stupně






Fond Etnografie: 36 inventárních čísel, 28 ks (veškeré nové přírůstky, splněno na 100 %)
Fond Lékárna: 1 inventární číslo, 1 ks (veškeré nové přírůstky, splněno na 100 %)
Fond Hodiny: 4 inventární čísla, 4 ks (veškeré nové přírůstky, splněno na 100 %)
Fond Cín: 1 inventární číslo, 1 ks (veškeré nové přírůstky, splněno na 100 %)
Fond Nábytek: 1 inventární číslo, 1 ks (veškeré nové přírůstky, splněno na 100 %)

Preventivní prohlídky


Prováděno průběžně celoročně

Depozitární režim a zabezpečení sbírek



Měření teploty a vlhkosti
Zabezpečení sbírek při zednických pracích v místnosti č. 16 (Nábytek) a následná pomoc při úklidu

KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST

Výstavy a akce



Pomoc při likvidaci výstavy Vánoce v muzeu 2014
Prohlídka historického jádra Chomutova (9. tř., ZŠ Zahradní)

NĚMECKO-JAZYČNÁ KOMUNIKACE MUZEA

Tlumočení


Návštěvy německých odborníků a spolupracovníků muzea, akce mimo muzeum ve spolupráci s
Němci, vyřizování německých telefonátů a elektronické pošty

Překlady






Překlad textů a popisek výstavy Čechy / Böhmen – domov i Heimat
Překlad textů výstavy In Arte Voluptas (Schlaraffia)
Překlad textů výstavy Cu, Ag a Pb (Barbara Uthmann jako horní podnikatelka)
Spolupráce s M. Prontekerovou na vzniku něm. brožurky k výstavě Chomutov za poslední války
Spolupráce s R. Lichtenberkovou na vytváření rejstříku článků krajanských novin Komotauer Zeitung v počítačovém programu Clavius (ročníky: 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,
2015)

OSTATNÍ
 sepsání žádosti o povolení vývozu sb. předmětů do Německa (Annaberg, květen-září 2016)
 kontrola dlouhodobých zápůjček v Lesné, na Červeném hrádku a v Zooparku Chomutov
Radek Zozulák
AKVIZIČNÍ ČINNOST
 v roce 2016 bylo do sbírky výtvarného umění získáno 6 sbírkových předmětů

EVIDENCE SBÍREK II. STUPNĚ
 fond Obrazy – 80 karet II. stupně
KONZERVACE SBÍREK
 V roce 2016 byl proveden konzervační zásah na 111 ks sbírkových předmětů:
 etnografie – 10 ks
 fotografie – 1 ks
 archeologie – 4 ks
 numismatika – 76 ks
 hodiny – 1 ks
 staré tisky – 1 ks
 nové dějiny – 1 ks
 militaria – 2 ks
 obrazy – 15 ks
 kontrola sbírkových předmětů zapůjčených v Městském muzeu v Kadani a na zámku v Benešově
nad Ploučnicí
INVENTARIZACE SBÍREK
 byla provedena inventura podsbírky Výtvarného umění - Plastiky ze 100%
(243 kusů, 288 přír. čísel, 233 inv. čísel)
DEPOZITÁRNÍ REŽIM A ZABEZPEČENÍ SBÍREK
 pravidelné sledování a zapisování vlhkosti a teploty vzduchu v depo Obrazy, Plastiky a Miniatury,
v případě nutnosti jejich regulace na optimální podmínky
 vytvoření ochranných paspart na grafické listy – 78 ks
 vytvoření ochranných rámů na obrazy – 4 ks
KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Výstavy
 pomoc při instalaci a likvidaci výstav:
 Josef Seidl a Ivo Maria Baierle (likvidace)
 Den a noc. Obrazy Alois Beran - Polly
 Vánoce v muzeu (likvidace)
 Eduard Ingriš
 Židovské stopy v bavorsko-českém pohraničí
 Pražské groše Karla IV.
 Mandaly – Klub šité krajky
 Návraty volyňských Čechů
 EFA 25
 Kašparovo pidluke
 Má vlast cestami proměn
 Staré hudební nástroje
 Lidé zblízka
 Portréty z Čech a Moravy (instalace)
 Vánoce v muzeu 2016 (instalace)
VÝZKUMNÉ ÚKOLY
 probíhá uměleckohistorické zpracování podsbírky Výtvarné umění, s přihlédnutím k přednostnímu zpracování německy mluvících regionálních umělců.
 byly provedeny rešerše všech ročníků časopisů Heimatkunde a Kaadner

o

o

o

Heimatbrief (od 50. let do r. 1984)
 probíhají překlady nalezených novinových článků z dobového tisku
 je rozpracovaný text o malíři Franzi Neundlingerovi a jsou připravovány podklady
pro zpracování osobnosti malíře Karla Dorschnera
 proběhly konzultace s dr. Chleborádovou ohledně výběru prací pro chystanou
výstavu německy mluvících umělců z oblasti severozápadních Čech

OSTATNÍ
o





přebírání zapůjčených sbírkových předmětů v NG v Praze, jejich předání pracovníkům
muzea v Chemnitz a kontrola při vybalování v Chemnitz.
 navrácení zapůjčených předmětů z NG v Praze
 přebrání sbírkových předmětů navrácených ze zápůjčky v NG v Praze
 předávání sbírkových předmětů na výstavu do Jáchymova a jejich kontrola
o po převozu
 pomoc při přípravě muzejní noci
 předání obrazu sv. Vendelína pracovníkům litoměřického biskupství
 příprava dvou výběrových řízení na restaurování sbírkových předmětů
 převzetí předmětů zapůjčených na výstavu do Chemnitz a jejich opětovná
instalace v expozici gotického umění
 nákup 4 odvlhčovačů do expozice gotického umění a do depozitáře
archeologie z prostředků ISO na rok 2016
 převzetí předmětů zapůjčených na výstavu do Jáchymova a jejich opětovná
instalace v expozici gotického umění
 zpracování žádosti o dotaci z programu ISO na rok 2017 (nákup tří termohygrografů)

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
Místní tisky a časopisy

14 př.č. ………………….. 14 ks
42 př.č. …………………. 42 ks

Evidence sbírek II. stupně
Místní tisky
14 př.č.
14 inv.č.
14 ks
Místní tisky a časopisy
42 př.č.
42 inv.č.
42 ks
(evidence sbírek – všechny nové přírůstky byly zakatalogizovány – 100%)
Preventivní prohlídky
Prováděno průběžně celoročně

DEPOZITÁRNÍ REŽIM A ZABEZPEČENÍ SBÍREK
Kontrola měření teploty a vlhkosti v depozitářích

OSTATNÍ
Oprava drobných defektů na knihách v odborné knihovně
Odvezení dvou kronik do Oblastního muzea v Mostě na oskenování – 2.2.2016
Inventarizace DKP
Zakoupení 2 ks vlhkoměrů pro depozitář Místních tisků a Místních tisků časopisů
VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
Odborná činnost
 Provedení revize nesbírkového knihovního fondu 4.4.-31.5. 2016
o zrevidováno 20.302 knihovních jednotek (100%)
o odepsání 15 ks knih, které chyběly již při revizi v r. 2006
 Doplňování knižního fondu – 111 ks a jeho zpracování katalogizací – 111 přír. čís.
(všechny nové přírůstky byly zkatalogizovány – 100%)
 Průběžné přepisování katalogizačních lístků ze jmenného katalogu knihovny do programu Clavius
 Opravování dat v programu Clavius před přechodem z formátu UNIMARC na interní
formát MARC21
 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
o počet badatelů a čtenářů – 70
o počet výpůjček – 167
 Svázání časopisů a novin za rok 2015
 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
 Účast na školení „Správa spisovny“ e-spis LITE (30.3. 2016)
 Přiřazování ISBN na publikace vydávané Oblastním muzeem v Chomutově
 Zajištění přechodu dat v programu Clavius z formátu UNIMARC na MARC21, který je
hrazen z dotace VISK3
 Absolvování školení k novému programu pro katalogizaci podle RDA
 Sepsání přílohy „Zhodnocení projektu“ k vyúčtování finančních prostředků poskytnutých pro rok 2016 z VISK3
 Účast na Semináři Souborného katalogu ČR v Městské knihovně v Praze (28.11.2016)
KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Výstavy




Zapůjčení 9 knih na výstavu „Pražské groše Karla IV.“
akce „Týden knihoven“ – zaslání podkladů o muzejní knihovně do Muzea města Ústí nad
Labem, kde byly vytvořeny panely muzejních knihoven Ústeckého kraje. Informační panely byly vystaveny v jednotlivých muzeích při akci „Týden knihoven“ – 3.-9.10. 2016

TECHNICKO-SPRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Hugo Sedláček
FOTODOKUMENTACE SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
 Archeologie (fotodokumentace expozice), Etnografie, Obrazy, Plastiky, Věda, technika a průmyslová výroba
FOTODOKUMENTACE PAMÁTEK
Chomutov a okolí - Bílence, Blatno, Březno u Chomutova, Černovice, Černý Potok, Červený Hrádek,
České Hamry, Denětice, Dolina, Droužkovice, Emanuelův Dvůr, Grunt, Háj u Loučné, Holetice, Hora
Sv. Šebestiána, Hořenice, Chomutov, Jirkov, Kadaň, Kalek, Klášterec nad Ohří, Kopeček, Kovářská,
Kryštofovy Hamry, Lažany, Libědice, Mariánské Radčice (MO), Mašťov, Měděnec, Mikulovice, Místo,
Nechranice, Nezabylice, Nové Třebčice, Nové Zvolání, Pavlov, Perštejn, Pětipsy, Petlery, Podlesice,
Pohraniční, Potočná, Přečáply, Radenov, Radonice, Rusová, Starý Březenec, Stranná, Stráž, Střezov,
Sušany, Široké Třebčice, Třebíška, Údlice, Úhošťany, Vadkovice, Vejprty, Veliká Ves, Vernéřov, Vičice,
Vintířov, Vitčice, Volyně, Vysoká Pec, Želina,
obce Doupovska - Albeřice, Dlouhá, Donín, Doupov, Hluboká, Holetice, Hradiště, Humnice, Hůrka,
Javorná, Jeseň, Jindřichov, Jírov, Kopáčov, Kostelní Horka, Ledviny, Lochotín, Martinov, Mětikalov,
Mlýnská, Pastviny, Prachomety, Radnice, Ratiboř, Růžová, Řednice, Svatobor, Tis u Luk, Tocov, Valov,
Velká Lesná, Žďár, Žebletín
ETNOGRAFICKO - HISTORICKÝ VÝZKUM REGIONU –
fotodokumentace současného stavu osídlení
1. V roce 2016 jsem pokračoval ve vyhledávání a dokumentaci drobných církevních památek v krajině (kříže, kapličky, smírčí kříže a odpočivné kameny apd.). Tento soubor tvořený současnými fotografiemi zachycujícími aktuální stav památek je průběžně doplňován o získané historické fotografie. Tím tento soubor ukazuje nejen jak se mění stav sledovaných památek, ale je i tvořen záběry dnes již neexistujícími, nebo z důsledku těžby přemístěnými, symboly krajiny. Takto tvořený
materiál jsem pro přehlednost a snadnější využitelnost pro výstavní, nebo publikační účely rozdělil do šesti částí, přičemž část šestá, Sochy světců, jsou dále děleny.
1. Smírčí kříže a odpočivné kameny (dokončeno – dle situace aktualizováno)
2. Kamenné, kovové a dřevěné kříže (dokončeno – dle situace aktualizováno)
3. Boží muka (dokončeno – dle situace aktualizováno)
4. Kapličky (přípravná fáze)
Kaple zastavení Křížové cesty (dokončeno – dle situace aktualizováno)
5. Kostely (přípravná fáze)
6. Sochy světců
dokončeno – dle situace aktualizováno
Archanděl Michael, Mariánské sloupy, Piety, Sloupy Nejsvětější Trojice a 14 sv. Pomocníků, sv. Anna, sv. Barbora, sv. Donát, sv. Florián, sv. František, sv. Jáchym, sv.
Jan Nepomucký, sv. Jiří, sv. Josef, sv. Kateřina, sv. Ludmila, sv. Markéta, sv. Norbert,

sv. Roch, sv. Rozálie, sv. Šebestián, sv. Štěpán, sv. Václav, sv. Vavřinec, sv. Vít, sv. Vojtěch
před dokončením
Panna Marie, Panna Marie Bolestná, sv. Antonín Paduánský, sv. Jan Evangelista, sv.
Kajetán, sv. Kryštof, sv. Linhart
přípravná fáze
sochy jiných světců
Všechny sledované památky jsou rovněž dokumentovány po případném restaurátorském zásahu,
nebo přemístění.
V roce 2016 jsem dokončil fotodokumentaci stavu všech dostupných hřbitovů, či míst , kde se
nacházely, a to v zaniklých, i stávajících obcích. Celkem bylo zdokumentováno 67 hřbitovů, či míst,
kde se nacházely. Fotodokumentace byla prováděna v obcích bývalého okresu Chomutov i v zaniklých obcích Doupovských hor. Byla prováděna též fotodokumentace starých památníků, pomníků či
náhrobních kamenů.
V roce 2016 byla veškerá fotodokumentace památek pořizována s prostorovým zaměřením.
FOTODOKUMENTACE - ŽIVOT
(kulturní, politické a sportovní akce)
Chomutov - „Chomutovské slavnosti 2016“ – Sraz historických vozidel (23.4.2016)
Chomutov - „Chomutovské slavnosti 2016“ (23.-24.4.2016)
Červený Hrádek - otevření lávky na ostrůvek Zámeckého rybníka (28.5.2016)
Chomutov - „OTEVŘENO 2016“ (červen)
FOTO – PUBLIKACE
 Příprava publikace „Březno u Chomutova“
 Výpomoc při realizaci publikace „Olympionici Chomutovska“
 Foto do propagačních tisků, plakátů, pozvánek aj. pro potřeby Magistrátního úřadu
v Chomutově, městských a obecných úřadů, dále pak Krajského úřadu Ústeckého kraje a
Oblastního muzea v Chomutově.
FOTODOKUMENTACE – PŘÍRODA
V roce 2016 jsem se při fotodokumentaci přírody dále věnoval převážně vodním plochám a
tokům v Krušných horách na okrese Chomutov, dále pak stávajícím i nově vyhlášeným přírodním rezervacím a památkám.
Bezručovo údolí, Bučina + rybníky nad Pohraniční, Hradiště u Černovic, Nechranická přehrada,
Ohře – Želinský meandr, pod Nechranicemi, u Vičic, Střezovská rokle, Vodní dílo Újezd,
Doupovsko - Donínský potok v okolí Jindřichova, Doupov – okolí Doupova, Hradiště – vrch, Humnický vrch, Hůrka – okolí Hůrky, Liboc – nad Oleškou, Martinov – okolí Martinova, Pstružný potok
– Mlýnská, Radnice – lípy na bývalé návsi, Tok – vrch, Trmovský vrch, Žďár – rybník na Žďárském
potoce při cestě do Žebletína
Veškerá fotodokumentace přírodních poměrů byla pořizována s prostorovým zaměřením.
FOTODOKUMENTACE - ČINNOST OM V CHOMUTOVĚ
„Den a noc Alois Beran- Polly“ (9.1.2016), „Svět Eduarda Ingriše“ (23.1.2016), Vysočany - Theodor
Veidl - položení květin (16.2.2016), 05 „Židovské stopy v Bavorsko-Českém pohraničí“ (5.3.2016),
„Pražské groše Karla IV.“ (24.3.2016), „Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet“ (mezinárodní konference) (7.-8.4.2016), „Návraty volyňských Čechů“ (12.5.2016), Claudia Nentwich (autorské čtení) (21.5.2016), „EFA 25“ Erlangenští fotoamatéři (28.5.2016), „13. Muzejní noc“ 4.6.2016),
„Kašparovo pidluke“ (2.7.2016), „Má vlast cestami proměn“ (7.7.2016), „Staré hudební nástroje“

(9.7.2016), „Lidé zblízka“ (8.10.2016), „Portréty z Čech a Moravy“ (16.11.2016), „Vánoce v muzeu“
(26.11.2016), Helena Voldánová – beseda (30.11.2016)
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 + obce Chomutovska - (Po stopách lidové zbožnosti) - kinofilm + 6 x 6
 Březno u Chomutova + okolí
 Digitalizace starých fotografií a pohlednic
 Digitalizace fotografií do publikace „Olympionici Chomutovska“
SBÍRKY
Katalogizace - podsbírka „Negativy a diapozitivy“ (Ng) - celkem 126 inv. čísel
Katalogizace - podsbírka „Věda, technika a průmyslová výroba“ (Eg) – celkem 10 inv. čísel
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, pravidelné odečty, kontrolní činnost, vedení deníku
zajišťování revize a oprav - Beta Term
 kontroly odběru tepelné energie a dopouštěné vody v souladu s odběrovým diagramem
 odečty a kontrola odběru elektrické energie a vody
 služby v expozici
 dokumentace nákupu a evidence osobních ochranných prostředků
 pravidelné zajišťování školení řidičů









zajišťování prací související s činností preventisty požární ochrany, provádění preventivní prohlídky objektů 1x za měsíc se zápisem do požárních knih, kontrola a zajišťování revize hasících
přístrojů, kontrola a zajišťování revize požárních vodovodů, zajištění a evidence cvičných požárních poplachů, zápisy do požárních knih všech důležitých skutečností týkajících se požární
ochrany (preventivní prohlídky, školení , cvičný poplach, dokumentace požární ochrany revizí
a kontrol),
školení o požární ochraně a bezpečnosti práce I. stupně (nové nástupy, praktikanti), zajištění
pravidelného školení bezpečnosti práce, kontrola a doplnění zdravotnického matriálu lékárniček, vedení veškeré dokumentace týkající se PO, zajištění komplexních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odstranění nedostatků, pravidelné konzultace s požárním
a bezpečnostním technikem
zajištění pravidelné revize všech tlakových nádob, elektrického zařízení (Palackého 86, kostel
sv. Kateřiny, radnice, ul. Klostermannova)
zajištění pravidelné revize elektrických spotřebičů – prodlužováky, hromosvodů (Palackého 86,
ul. Klostermannova)
zajištění pravidelné revize elektrického zabezpečení -signalizace – FIDES
pravidelná revize všech používaných žebříků, schůdků a štaflí včetně dokumentace




vedení evidence o nakládání s nebezpečnými odpady a jejich odvozu, pravidelné kontroly
sběrného místa nebezpečných odpadů, pravidelné konzultace s osobou odpovědnou za nebezpečný odpad
inventarizace DKP a úkoly s inventarizací spojené

Statistika
Počet zaměstnanců celkem (fyz./přep. stav/odb.)
Počet evidenčních čísel sbírk. předmětů k 31. 12. 2016
z toho digitalizovaných
Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za r. 2016
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
Počet dnů, kdy bylo muzeum otevřeno pro veřejnost
Počet návštěv webových stránek muzea

33/16/13
49689
39315
143
12820
0
232
15
70
3131
524
1
13
2
11
93
1
10102
7174
2928
267
9233

Hospodaření v roce 2016 (v tis. Kč)
Příjmy celkem
Příspěvek na provoz od zřizovatele Ústeckého kraje
Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu
Příspěvek na provoz z rozpočtu obce
Příspěvky na provoz ze zahraničí (fondy EÚ)
Příjmy ze vstupného
Příjmy za vlastní výkony
Ostatní výnosy

11778
11356
85
96
0
57
227
14

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

11587
4909
270
1746
206
131
1146

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

2492
46
641

Hlavní úkoly pro rok 2016
1. Vyhodnocení sbírkotvorné činnosti za období 2015-2020 - splněno
2. Vyhodnocení výzkumných úkolů za období 2015-2020 - splněno
3. Zapojení do přeshraničních projektů programu Interreg V A. Projekt „Muzea v Krušných
horách - tradice a budoucnost“ - Kč 8,331.998,- schválen jako náhradní
4. Zavedení automatické aktualizace dat v programu BACH VADEMECUM – splněno.

Hlavní úkoly pro rok 2017
1. Plnění Strategie (koncepce) sbírkotvorné činnosti na období 2016-2022
2. Plnění výzkumných úkolů pro období 2015-2020
3. Zapojení do přeshraničních projektů programu Interreg V A

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

