Liberecký kraj
Komise Rady Libereckého kraje
pro Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci

ZÁPIS č. 2
ze zasedání Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově,
příspěvkovou organizaci, konané
dne 11. 11. 2021 od 9.00 hod. v Muzeu Českého ráje v Turnově
Přítomni:
Omluvena:
Hosté:
Tajemník:

Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Martina Marková, Mgr. Daniel
David
PhDr. Eva Dittertová
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.
Mgr. Martin Féna

Jednání komise se uskutečnilo v Muzeu Českého ráje v Turnově, v objektu Kamenářského
domu (dále jen MČRT) za účasti ředitele PhDr. Jana Prostředníka, Ph.D.
Bod č. 1
Zasedání zahájil předseda komise Ing. Zbyněk Miklík v 9.00 hodin. Po kontrole prezence
konstatoval, že komise je usnášeníschopná a navrhl program jednání. Z jednání se předem
omluvila ze zdravotních důvodů paní PhDr. Eva Dittertová.
Návrh programu:

předkládá

1. Zahájení jednání, schválení programu
2. Vyhodnocení činnosti muzea za r. 2021
3. Akvizice sbírkových předmětů – aktuální stav, plán na r. 2022
4. Rozpočet a záměry muzea na r. 2022
5. Různé, diskuse
6. Prohlídka expozic (pro zájemce, dle časových možností)

Ing. Zbyněk Miklík
ředitel MČRT
ředitel MČRT
ředitel MČRT
všichni
všichni

Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově po projednání
souhlasí
s návrhem programu jednání“
Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Liberecký kraj

Datová schránka: c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Bod č. 2
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. – ředitel muzea vyhodnotil činnost muzea za r. 2021. Přes
pokračující pandemii Covid-19 byly hlavní úkoly stanovené ředitelem splněny:
- proběhla další etapa projektu IROP „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví
MČR Turnov a zefektivnění jejich ochrany“,
- podařilo se dokončit další etapu rekonstrukce objektu Skálova čp. 72,
- byla zajištěna realizace grantových programů MKČR a dalších subjektů (Město Turnov)
- muzeum připravilo podklady pro zpracování architektonické studie nových stálých expozic
muzea ve 2. a 3. NP hlavní budovy muzea (v letošním roce zainvestováno z vlastních příjmů dokumentace stávajícího stavu domu čp. 71 včetně fotogrammu fasády, diagnostika stavebních
konstrukcí v čp. 71 a výtvarné řešení stálých expozic,
- do konce roku proběhne instalace zábradlí na schodiště – elevace mezi prostorem před
Kamenářským domem a atriem muzea (nutná investice s ohledem na bezpečnost návštěvníků)
- zajistit plynulý chod všech oddělení organizace – archeologické oddělení provádělo výzkumy
formou dohledu, předstihové a záchranné výzkumy na sledovaném území, pokračování
projektu „Využití pseudokrasových skalních dutin v pravěku a středověku v oblasti Českého
ráje“, publikovalo výsledky arch. výzkumů z let 2018 – 2020, připravilo konvolut výstav „Na
poslední cestě“, doprovodné programy pro expozici v kostele sv. Alžběty v Jilemnici,
doprovodné programy pro expozici „Pravěká těžba v Jizerských horách“ v Kittelově domě na
Krásné atd.; oddělení geologie, mineralogie, gemologie např. provedlo dokumentaci a
mineralogický výzkum lokalit Českého ráje, Podkrkonoší, Krkonoš a Jizerských hor, genezi
achátů z Českého masivu atd., přípravné práce na publikaci „Mineralogické lokality
severovýchodních Čech“ (pětiletý projekt s dílčími výsledky), příprava populárně naučných
monografií o Turnově a Přepeřích, popularizační články v muzejním čtvrtletníku a dalších
popularizačních periodik, popularizační přednášky pro veřejnost, exkurze s geologickou
tématikou pro laickou i odbornou veřejnost (červen), exkurze a přednášky pro základní, střední
a vysoké školy, a další instituce, pokračování projektu „První české geoškoly“ ( odborné vedení
projektu), naučně-zábavný program pro rodiny s dětmi „Den s mineralogem“ (červenec-srpen),
naučně-zábavný program na Muzejní noc (červen), realizace výstavy „Barevné drahokamy“ v
mineralogické expozici turnovského muzea, spolupráce na výstavě minerálů pořádané
každoročně v Muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou (července – srpen), spolupráce na
výstavě minerálů pořádané každoročně Minerálklubem Kozákov 82 v Lestkově, příprava nové
expozice na chodbě v prvním patře turnovského muzea; oddělení etnologie připravilo
zpracování návrhu nominací dalších řemeslníků na titul Mistr rukodělné výroby Libereckého
kraje a kulturních statků na Krajský seznam nemateriálního kulturního dědictví, provádělo
výzkum a dokumentaci dokladů lidové podmalby na skle v oblasti Pojizeří a re dokumentaci
lidového stavitelství v oblasti Pojizeří, výstava Ze svatého kouta – lidová podmalba na skle ze
Scheybalovy sbírky a sbírky MČR Turnov (příprava a realizace PhDr. V. Jakouběová),
spolupráce na animačním programu a příprava workshopů k výstavě lidové podmalby na skle
(PhDr. V. Jakouběová), expozice Kolovrátek, stav i jehla na Dlaskově statku Dolánkách (PhDr.
V. Jakouběová), příprava a realizace akcí na Dlaskově statku - Posvícení, Vánoce (PhDr. V.
Jakouběová), příprava a realizace Letních řemeslnických trhů (PhDr. V. Jakouběová),
přednášky, besedy, příprava obsahu workshopů, popularizace výstupů práce pověřeného
regionálního pracoviště pro TLK v tisku, sdělovacích prostředích (TV, ČR, ad.), spolupráce s
ČTK a regionálními médii; oddělení výtvarného umění a kamenářství připravilo ReGeneraci
5, výstava šperkařů z Turnovska a jejich hostů – Pražský výběr 2, výstava Anny Polanské a
Tomáše Plesla (září - říjen 2021), „ANNAtomie krajiny“, sklo krajinomalba, výzkum „Baroko
v Pojizeří“, především fundace Marie Markéty z Valdštejna s odkazy na nejvýznamnější stavby
fundované rody Desfoursů a Morzinů (Mnichovo Hradiště, Turnov, Jesenný, Bozkov, Vysoké
nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou) – výstup nová expozice, průzkum souboru plastiky, zvláště
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barokních dřevořezeb ze sbírky MČR, aktualizace a úpravy instalace expozice kamenářství,
především části věnované historickému granátovému šperku a šperkařským sympozia; oddělení
historických sbírek – zejména intenzivní studium archivních materiálů primárně v SOkA
Semily v souvislosti se 750. výročí první zmínky o Turnově (výstup přednášky, články, kniha
– kolektiv autorů) a plánovanou „cestovatelskou“ konferencí, pokračování výzkumu starých
cest v regionu severovýchodních Čech, pokračování práce o rodu Markvarticů atd.; ve
výstavním sále proběhly výstavy „Na poslední cestě…“, Smrt a pohřby v Pojizeří napříč
staletími ANNATOMie krajiny – Anna Polanská a Tomáš Plesl, probíhá SVĚT KOSTIČEK®
– Exponáty Lego, v Kamenářském domě „Na poslední cestě…", Zločin, trest a záhrobí,
Horolezecká fotografie Karla Vlčka, „Ze svatého kouta – Podmalby na skle“ ze sbírky J. V.
Scheybala a turnovského muzea, v Klenotnici „Klenoty na věčnost“ a „reGenerace“.
Proběhly také zajímavé kulturně vzdělávací akce (např. Dny s mineralogem, prázdninové
Lezecké čtvrtky, prázdninové dílny, Řemeslo má zlaté dno“ – prázdninové řemeslné trhy, Dny
lidové architektury na Dlaskově statku ad. Pokud to situace dovolí uskuteční se do konce roku
např. Vánoční trhy a Vánoce na Dlaskově statku.
Edukativní programy ve druhé pol. r. 2021 – např. Dílny z kapsy (řemeslné dílny pro objednané
skupiny žáků ZŠ), Na poslední cestě … (animační interaktivně vzdělávací program pro ZŠ A
SŠ), Co se děje v muzeu (příměstský tábor pro II. stupeň žáků ZŠ), Posvícení na Dlaskově
statku (výtvarná dílna pro širokou veřejnost), Výtvarný salon (cyklus tradičních kreativních
programů pro širokou veřejnost), Podmalby na skle (řemeslně vzdělávací program pro ZŠ),
Vánoční dílna v Kamenářském domě (výtvarná dílna pro širokou veřejnost) ad.
- jen za červenec a srpen navštívilo muzeum téměř 19 tisíc návštěvníků, což je nejvyšší číslo v
novodobé historii muzea, tedy minimálně za posledních 20 let! Na této rekordní návštěvnosti
mají bezesporu lví podíl doprovodné programy a akce, které představují přidanou hodnotu ke
stálým expozicím a probíhajícím výstavám.
V tomto bodu informoval ředitel o čerpání rozpočtu v roce 2021.
Usnesení č. 5/2021:
Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení činnosti muzea za r. 2021.
Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 3
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. - seznámil komisi s akvizicí sbírkových předmětů v letošním
roce a plánem na r. 2022.
Výdaje na akvizice v letošním roce dosahují téměř 490 tis. Kč (v tom jsou zahrnuty minerály,
obrazy, rezervní textilní formy, závěs s drahými kameny a perlami na řetízku a nově nalezené
textilní formy). U minerálů se jedná o nákup dvaceti vybraných drahých kamenů a vzácných
minerálů dobývaných na současných nalezištích v Austrálii, v Asii, v Americe a Africe.
Z obrazů jde o tři díla Josefa Němce, malíře s úzkou vazbou k regionu Pojizeří a Českého ráje.
Unikátní soubor forem na ruční rezervní potisk látek pochází z majetku paní Růtové
z Českodubska. Závěs s drahými kameny a perlami na řetízku z pozůstalosti tenisty a politologa
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J. W. Frosta pochází z dílny turnovské šperkařské školy podle předlohy profesora Antonína
Karče z roku 1909.
V roce 2022 se počítá s nákupem části unikátní sbírky achátů z celého světa, kterou celý život
budoval známý slovenský mineralog RNDr. Rudolf Ďuďa. Rozsáhlá sbírka zahrnující několik
tisíc kusů achátů byla oceněna značnou částkou a dojde k jejímu postupnému rozprodání.
Turnovské muzeum bylo osloveno s možností vybrat výjimečné a reprezentativní acháty z
každé země a vytvořit tak novou unikátní kolekci achátů z celého světa. Sbírky turnovského
muzea by tak byly obohaceny o acháty, které ve sbírkách chybí a zároveň by vytvořily ve
sbírkovém fondu velmi cennou „databanku“ světových achátů, která by mohla sloužit k
vědeckým účelům jako srovnávací materiál.
Usnesení č. 6/2021:
Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově po projednání
bere na vědomí
informace o akvizici sbírkových předmětů v r. 2021 a plánu na r. 2022.
Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 4
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. - informoval o sestaveném rozpočtu organizace na r. 2022 jako
vyrovnaném. V nákladech dojde k navýšení ve většině kapitolách, např. ve spotřebě materiálu,
spotřebě energií, opravě a udržování, mzdových nákladech, službách atd. Naopak k navýšení
výnosů se počítá např. v příspěvku od zřizovatele nebo dotaci EU. Ke snížení nejspíše u výnosů
z prodeje služeb. Pan náměstek Miklík informoval, že by mělo dojít k posílení rozpočtu
příspěvkových organizací resortu kultury na r. 2022.
Na r. 2022 připravuje muzeum mnoho zajímavých akcí, výstav, projektů.
Příští rok bude pokračovat rekonstrukce objektu Skálova čp. 72. Plánuje se optimalizace EZS
v areálu muzea na všech objektech ve Skálově ulici.
První z avizovaných výstav nese název „Turnov – město drahých kamenů“ s podtitulem tradice
trvající již 7 000 let a bude pro návštěvníky připravena ve výstavním sále muzea téměř po celý
rok 2022. Autoři chtějí seznámit návštěvníky s historií Turnova od nejstarších sídelních nálezů
až po současnost. Budou zde představeny zásadní okamžiky v životě města a jeho obyvatel,
který byl a je řadu století spojen s kamenem při výstavbě či jeho práci s ním.
V roce 2022 slaví Turnov 750. výročí od první zmínky názvu města v pramenech. Při této
příležitosti pořádá výstavu s názvem „Náměstí, kterým šly dějiny.“
„Prsten, brož a bikiny“ je výstava nejlepších maturitních a závěrečných prací studentů SUPŠ a
VOŠ v Turnově z oddělení zlatnictví, broušení drahých kamenů, odlévání a rytí kovů,
uměleckého zámečnictví a kovářství a VOŠ pro restaurování kovů za posledních 10 let.
Výstava „Kamenná paměť města“, Památkově chráněné objekty od středověku po současnost,
má za úkol ukázat, a v některých případech možná i přímo připomenout, památkově chráněné
objekty na území města.
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„Architekt Vladimír Krýš – život a dílo významného turnovského architekta.“ Výstava
věnovaná turnovskému architektu a staviteli připomene 125. výročí narození této významné
turnovské osobnosti.
Dalšími připravovanými výstavami jsou např. „Z Turnova na carský dvůr, do gulagu a zpět –
Rodina Alexandra F. Kotlera“, „Český granát – mineralogický symbol Čech“, „Proměny
„moderního“ města, staré pryč a nové sem“, „Doba cihelná v Turnově, Panské, obecní i
soukromé cihelny v katastru města“ a mnoho dalších tradičních akcí.
Usnesení č. 7/2021:
Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově po projednání
bere na vědomí
rozpočet a záměry muzea na r. 2022.
Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 5
PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. – v souvislosti s plánovaným navýšením vstupného ředitel
informoval o návrhu volných vstupů do muzea v předem stanovených dnech. To vyvolalo
diskusi, jestli by to nemělo být podobné i v ostatních příspěvkových organizacích resortu
kultury, i ve vztahu k cestovnímu ruchu. Vzhledem ke skutečnosti, že stále probíhá experiment
s volným vstupným v Severočeském muzeu v Liberci, bude tato problematika projednávána na
poradě ředitelů příspěvkových organizací 1. prosince 2021. O výsledku této diskuse bude
tajemník komise informovat členy této komise na příštím jednání.
Dále probíhala diskuse o uskutečněném dvoudenním výjezdním setkání ředitelů příspěvkových
organizací resortu kultury a vybraných zaměstnanců ve Žďáru nad Sázavou, v Muzeu nové
generace.
Usnesení č. 8/2021:
Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého ráje v Turnově
bere na vědomí
plánované navýšení vstupného a návrh volných vstupů v rámci rozšíření návštěvnických
benefitů.
Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:
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přijato

Bod č. 6
Z časových důvodů členové komise nevyužili nabídku nahlédnout do expozic. Pouze tajemník
komise a Martina Marková navštívili objekt čp. 72, prostor před horolezeckou expozicí a
Kamenářským domem, vše s komentářem pana ředitele.

Příští jednání komise se uskuteční v 1. pol. 2022 opět v MČRT. Termín bude upřesněn
v dostatečném předstihu tajemníkem komise.

V Liberci dne 16. 11. 2021

Zapsal:

Mgr. Martin Féna, tajemník Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum Českého
ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci

Schválil:

Ing. Zbyněk Miklík, předseda Komise Rady Libereckého kraje pro Muzeum
Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci
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