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Úvod
Blíže neurčená společnost v hotelu "U města Hamburku",
19./20. stol. (Sbírka RMaG v Jičíně)
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Myslím si, že vztah veřejnosti k muzeu by mohl být v ideálním případě podobný
vztahu veřejnosti k vysokým školám. Nejsem s to dohledat si, jaké je v sociologických průzkumech veřejné mínění o významu vysokých škol, nicméně soudím, že
obecně platí, že kredit vysokých škol pro společnost jako takovou je vysoký. Význam
vysokých škol si uvědomují jak jejich absolventi či studenti, tak i ti, kteří studium
nikdy nezačali. Myslím si, že vysoké školy si celospolečenský kredit u veřejnosti již
vydobyly – jsou tu od toho, aby společnost byla vzdělaná. U muzeí by se podobná
paralela dala vést podobným způsobem – muzea tu nejsou pouze od toho, aby
do nich chodili návštěvníci, ale také proto, aby velká skupina tzv. nenávštěvníků
měla jistotu, že jsou tu organizace, které střeží jejich historii, paměť, kulturu. Že jsou
tu pro to, aby obyvatelé měli pocit, že nejsou jen pouhým kmenem planého stromu,
ale aby nabývali pocit, že díky své historii, původu a kultuře jsou stromem s kořeny,
stromem plným života. Jakkoliv byl v minulosti, především v období vlády jedné
strany, kredit muzeí významně pokřiven, muzejní činnost se vydala různými směry
klikatou cestou vpřed. Přitom si sebou muzea nepřestala nést paradigma, kterým
jsou chápána společností. Jakkoliv je srovnání vnímání muzeí a vysokých škol ještě
na jiné úrovni, myslím si, že nakročit touto cestou znamená vydat se správným směrem. A jakkoliv je cíl cesty ještě daleko, může být i cesta cílem.

Úvod

Slovo úvodem

Naše muzeum v roce 2017 udělalo další krok ve své historii. Připravilo řadu úspěšných výstav, vydalo několik publikací, účastnilo se také několika vědeckých úkolů
a celkově o něm bylo slyšet. Za nejzávažnější pozitivum ve vývoji naší organizace
však považuji to, že po dlouhých peripetiích a především díky empatii náměstkyně
hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martině Berdychové se podařilo prosadit
financování novostavby depozitáře v Robousích. S jeho stavbou by se mělo započít
v roce 2018. V předchozích výročních zprávách se potřeba odpovídajícího a dlouhodobého uložení sbírkových předmětů line jako červená nit. Věřím proto, že až za dva
roky budu moci já nebo můj nástupce psát o depozitáři, nebude to už problém.
Kromě úspěchů i případných problémů, které jsou exaktní a měřitelné čísly, muzeum, resp. některé jeho pracovnice, potkaly v roce 2017 úspěchy, které se dají
vyjádřit křestními jmény:
Matyáš, Jael Žofie, Ondřej, Lukáš a Marie.

1

Děkuji všem zaměstnancům i příznivcům Regionálního muzea a galerie v Jičíně.

Michal Babík
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Standard časové dostupnosti

Regionální muzeum a galerie v Jičíně, příspěvková organizace

V roce 2017 byla stanovena tato otevírací doba:

adresa
ředitel muzea
IČO
e-mail
www
telefon
Bankovní spojení
Působnost muzea
Právní postavení

Muzeum
leden
únor
březen
duben–červen
červenec–srpen
září–prosinec

Zřizovatel

Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín
PhDr. Michal Babík
00084549
muzeumhry@muzeumhry.cz
www.muzeumhry.cz
+420 493 532 204
2933541/0100
regionální
příspěvková organizace s právní
subjektivitou
Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

Regionální muzeum a galerie v Jičíně je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové v oddílu Pr, vložce číslo 689. Aktuální zřizovací listina Regionálního muzea a galerie v Jičíně byla schválena zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 10. září 2009.
Tato zpráva o činnosti za rok 2017 je zpracována v duchu osnovy obsažené ve Směrnici č. 7 Rady Královéhradeckého kraje k řízení příspěvkových organizací zřízených
krajem a obchodních společností založených krajem.

Informace o standardizovaných
veřejných službách organizace

denně mimo pondělí
denně mimo pondělí
denně mimo pondělí
denně mimo pondělí
denně
denně mimo pondělí

Úvod

Základní identifikační údaje

10.00–16.00
10.00–16.00
10.00–17.00
9.00–17.00
9.00–18.00
9.00–17.00

Během sobot a nedělí je v muzeu stanovena polední přestávka od 12.00
do 12.30 hodin.
Galerie
leden
únor
březen
duben–červen
červenec–srpen
září–prosinec

denně mimo pondělí
denně mimo pondělí
denně mimo pondělí
denně mimo pondělí
denně
denně mimo pondělí

10.00–16.00
10.00–16.00
10.00–17.00
9.00–17.00
9.00–18.00
9.00–17.00

Během sobot a nedělí je v galerii stanovena polední přestávka od 12.00
do 12.30 hodin.
Organizace v tomto roce zajišťovala prohlídky městem Jičínem, které proběhly
celkem 16 × a to v období červenec až srpen 2017. Podobně jako v předchozích
letech byly zajišťovány komentované prohlídky zámku (resp. Valdštejnského paláce).
Ty proběhly také v měsících červenec a srpen a to celkem 31 ×. Také v roce 2017
Regionální muzeum a galerie v Jičíně uspořádalo řadu programů pro veřejnost
(popisujeme je dále).

Poskytování standardizovaných veřejných služeb organizace ve smyslu zákona
č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

Regionální muzeum a galerie v Jičíně vydává každoročně výroční zprávu o své
činnosti, v 1. pololetí 2017 byla vydána samostatná výroční zpráva za rok 2016, která
byla předána zřizovateli a některým partnerům. Současně byla umístěna na webové
stránky organizace.

Standard územní dostupnosti

O programech organizace v příslušném roce je veřejnost informována prostřednictvím vlastních webových stránek www.muzeumhry.cz a Facebooku a standardně pak v rámci PR samostatnými plakáty a pozvánkami, jak je pojednáno dále.

Regionální muzeum a galerie v Jičíně je součástí sítě poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb ve smyslu zákona.
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Úvod

Standard ekonomické dostupnosti
Záměrem organizace je vytvářet s ohledem na aktuální ekonomickou situaci cenovou politiku vstupného do výstavních prostor a pro speciální programy tak, aby
umožňovala bezproblémovou dostupnost všem sociálním vrstvám obyvatelstva, se
zvláštním zřetelem na děti a mládež, seniory a osoby se zdravotním postižením.
Pro rok 2017 platily pro návštěvníky Regionálního muzea a galerie v Jičíně následující ceny vstupného:
dospělí

rodinné

snížené

děti do 6 let

hromadné

MUZEUM

60 Kč

130 Kč

40 Kč

0 Kč

sleva 10 %

GALERIE

45 Kč

90 Kč

20 Kč

0 Kč

sleva 10 %

Sleva na vstupném
• držitel průkazu ZTP, ZTP-P
• Zelená karta – pro členy ČSOP
• Benefit program
• Senior pas (nově od roku 2011)
• Rodinný pas (nově od roku 2011)
Vstup volný
• držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií České republiky
• držitelé průkazu Národního památkového ústavu
• držitelé průkazu ICOM
• doprovod ZTP
• děti do 6 let
• vstupenka Český ráj (při nákupu jedné vstupenky druhá zdarma)
• držitelé volné vstupenky vydané ředitelem organizace (slouží k marketingovým
účelům a fundraisingovým aktivitám)
Regionální muzeum a galerie v Jičíně v roce 2017 zajišťovala v rámci spolupráce
s místními školami také předplatné pro školy. Cena předplatného byla 30 Kč za žáka.
Předplatné využilo celkem 1902 žáků místních škol.
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Seznam zaměstnanců v roce 2017
PhDr. Michal Babík, ředitel
Milan Berný, pomocné práce (od 2. 5. 2017)
Bc. Gabriela Brokešová, knihovnice
Lenka Harmašová, pomocné práce (od 18. 4. 2017)
Mgr. Hana Fajstauerová, historička
Ing. Lenka Folprechtová, ekonomka
Petra Freiwaldová, průvodkyně (od 1. 5. 2017)
Jarmila Hakenová, průvodkyně, galeristka
Mgr. Michaela Hýsková, etnoložka (od 1. 10. 2017)
Zuzana Kefurtová, DiS., edukátorka (od 21. 8. 2017)
Bc. Veronika Knobová, správkyně sbírky (od 1. 5. 2017)
Martina Kordíková, uklízečka
Jana Kořínková, kurátorka DH sbírky, průvodkyně (rodičovská dovolená)
MgA. Alena Anna Kyselo, edukátorka (rodičovská dovolená)
Mgr. Hana Macháčková, etnoložka (rodičovská dovolená)
Mgr. Radek Novák, archeolog
Miroslav Novohradský, konzervátor kovů
Mgr. Kateřina Opicová, archeoložka, technik
Bc. Gabriela Petrová, kurátorka sbírky umění (rodičovská dovolená)
Kateřina Sedláčková, konzervátorka textilu
Jana Smutná, průvodkyně
Mgr. Lucie Stránská, edukátorka (do 30. 4. 2017)
Mgr. Jana Schlesingerová, kurátorka sbírky umění (od 18. 9. 2017)
Věra Šejnová, průvodkyně (do 1. 4. 2017)
Jitka Švihová, administrativní pracovnice (od 1. 6. 2017)
Miloš Tlučhoř, DiS., konzervátor dřeva
Bc. Martin Vávra, průvodce (od 1. 3. 2017)
MgA. Marek Vavřinec, edukátor (10. 4. – 30. 6. 2017)
Mgr. Petra Zíková, zástupkyně ředitele, bioložka

Úvod

Personální oblast v roce 2017

Sezónní průvodci, záskoky za průvodce, výpomoci na příslužbách, komentované
prohlídky apod.: Helena Beranová, Jiřina Holá, Tomáš Kryl, Ludmila Mrňáková, Lucie
Rejmanová, Veronika Rohlíčková, Věra Šejnová, Radka Tobolková, Viola Zikmundová

1

Ostatní spolupracovníci muzea vč. dobrovolníků a DPČ:
Kateřina Babíková, Jaroslava Berná, Karol Bílek, Lucie Doušová, Josef Hlaváček,
Bc. Matouš Holas, Jiří Holman, Jana Holmanová, Mgr. Eva Chodějovská, Tomáš Klazar,
Bohumír Kudlička, Mgr. Alžběta Kulíšková, RNDr. Zdeněk Mrkáček, PhDr. Ivo Navrátil,

7

40–50 let

7

50–60 let

3

60 a více

2

Úvod

Ludmila Němcová, Lucie Novotná, Mgr. Michal Novotný, Mgr. Lenka Patková, Štěpán
Peroutka, PhDr. Jiří Sajbt, Bc. Roman Sirovátka, PhDr. Miloslav Slabina, Zdeňka Svobodová, Tomáš Štefánek, Tomáš Urbanec, Zdeněk Urbánek, David Ulrych, Veronika
Vildmanová, PhDr. Jiří Waldhauser, Stanislav Živora (IT)

Komentář
Organizace měla na konci roku 2017 v evidenčním počtu celkem 29 stálých fyzických zaměstnanců – z toho je 22 žen, 8 zaměstnanců pracuje na zkrácený úvazek,
4 ženy jsou na mateřské dovolené. Průměrný přepočtený počet roku 2017 byl 18.
V roce 2017 ukončili pracovní poměr tři zaměstnanci, čtyři zaměstnankyně nastoupily na rodičovskou dovolenou, nově nastoupilo šest zaměstnanců.

Dle druhu vykonávané práce

Ekonomicko-správní a organizační

3

Stanovený specifický ukazatel pro rok 2017: 20 zaměstnanců

Technické zabezpečení, restaurátorství

4

Skutečný fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2017: 26 zaměstnanců

Úklid, dozor při výstavách, průvodcovství

3

Odborná lektorská

Struktura zaměstnanců ke konci roku 2017

Dle zdravotního stavu

Dle vzdělání

Se změněnou pracovní schopností
Vysokoškolské magisterské a vyšší

16

10

10

Vysokoškolské bakalářské

4

Úplné středoškolské, vyšší odborné

7

Střední odborné učiliště

5

Základní

0

Struktura mezd
Průměrná platová třída za celý rok

9

Průměrný platový stupeň za celý rok

7

Průměrný hrubý měsíční plat

Dle věku
20–30 let

6

30–40 let

8

18 755 Kč

Celkem čerpáno mzdových prostředků

5 757 819 Kč

z toho na platy

4 688 776 Kč

1
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Prezentační
činnost

2
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Výstavní činnost v roce 2017

Stálá expozice Regionálního muzea a galerie v Jičíně funguje v aktuální podobě
od roku 2002. Nadále je dělena na sedm tematických bloků:

Krátkodobé výstavy v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně se konají ve dvou
výstavních prostorech – výstavní chodbě a galerii. V roce 2017 byl dodržen výstavní
plán, který byl definován v roce předchozím. Celkově bylo v roce 2017 uspořádáno
13 výstav.

1. Vlastivědná expozice
sedm místností s reflexí vývoje jičínského regionu od pravěku po současnost.
2. Příroda Jičínska
oddělená expozice na konci vlastivědné expozice reflektující přírodu Jičínska.
3. Terče jičínských ostrostřelců
expozice přiléhající k výstavní chodbě.
4. Konferenční sál
jediná místnost s dobovým mobiliářem, ve které se uskutečnila v r. 1813 diplomatická jednání.
5. Katedrála uprostřed krajiny
s propojením panské oratoře a výhledem do kostela sv. Jakuba Většího.
6. Muzejní herna a dílna
samostatná místnost v rámci expozice.
7. Obrazárna barokních mistrů
samostatná místnost v rámci expozice.
V době svého vzniku byla jako vůbec první stálá expozice oceněna prvním místem
v soutěži Gloria Musaealis – soutěže, která je v dnešní době mezi muzejníky v tuzemsku považována za nejprestižnější. Z vysokého kreditu, který stálá expozice získala,
lze zatím těžit, o čemž svědčí především pozitivní reakce jejich návštěvníků i odborné muzeologické veřejnosti. Přesto je stále více vidět, že v některých momentech
nabízená prezentace silně zaostává moderním trendům – a to především v kvalitě
výstavního fundu, standardech osvětlení, zabezpečení atd. – obecně ale spíše technických než ideových kvalitách. Organizace v roce 2017 pořídila prostřednictvím
finanční subvence od svého zřizovatele nový výstavní systém (panely) do galerie.

Výstavní chodba
Výstavní chodba má plochu 47 metrů čtverečních. Konají se zde především výstavy
menšího rozsahu, tzn. výstavy regionálních autorů, výstavy tvořené exponáty pocházejícími ze sbírek muzea či výstavy, jejímiž autory jsou odborní pracovníci muzea.

Prezentační činnost

Stálá expozice muzea

V roce 2017 se ve výstavní chodbě konaly tyto výstavy:

Břetislav Kužel – malíř rodné země
20. 1. – 26. 2. 2017
Jičínský rodák, dlouholetý člen Podkrkonošských výtvarníků a účastník mezinárodních plenérů představil svou tvorbu
z posledních let, a to převážně olejomalby
zaměřené na zátiší, figurální motivy i architekturu nejen z Jičínska. Autorova tvorba
vyniká originálními náměty, dvojsmyslnými tématy v mnoha barevném pojetí
lemované většinou černou konturou.

Svetom, moje, svetom – O slovenských drátenících
10. 3. – 23. 4. 2017
Slovenští dráteníci představovali v minulosti významný fenomén nejen v Evropě, ale
také v zámoří. Výstava ze sbírek Slovenského národného múzea v Martine podala
stručný přehled o historii drátenictví na Slovensku, přes jeho vznik, rozšíření a rozkvět na konci 19. století až po jeho postupný zánik. Prostřednictvím textů, obrazové
dokumentace a originálních exponátů představila kraj dráteníků, jejich život, práci,
cesty, ale i rozmanitý sortiment výrobků, který se měnil a vyvíjel podle vkusu a požadavků zákazníků.
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Třpyt vánočních ozdob
1. 12. 2017 – 7. 1. 2018
Pro adventní a vánoční čas si jičínské
muzeum připravilo výstavu historických
vánočních ozdob z nejrůznějších materiálů ze soukromé sbírky Věry Dvořáčkové.

Cena Prachovských skal
9. 6. – 1. 10. 2017
V roce 2017 proběhlo 65. výročí dnes již
legendárního silničního závodu motocyklů vedoucího Prachovskými skalami
a na okraji Jinolických rybníků. První
závod pod názvem Cena Prachovských
skal se jel v srpnu 1952 na novém okruhu
dlouhém 14,5 km. Výstava byla založena
na vzpomínkách, archivních materiálech
a pokladech ze soukromých sbírek.

Galerie

Ve znamení tří deklarací… Šlechta
v letech nacistického ohrožení
československého státu
13. 10. – 19. 11. 2017
Výstavní projekt, jehož autory byli historici
z Ústavu pro studium totalitních režimů
Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra, přiblížila
postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí
roku 1938 a následně okupace českých
zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost byla věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací
proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstaly ani
otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

Galerie má rozlohu 270 metrů čtverečních. Konají se zde rozsáhlejší výstavy regionálních umělců i umělců celorepublikového významu. Oblíbené jsou i výstavy zaměřené tematicky, tvořené vlastními sbírkami i předměty zapůjčenými od jiných muzeí,
galerií či soukromých sběratelů.

Prezentační činnost

Osudy 50. let – Proces se „Zelenou
internacionálou“
28. 4. – 4. 6. 2017
Osudy tří osobností z řad spisovatelů,
kteří byli odsouzeni v tzv. politickém procesu se Zelenou internacionálou na počátku 50. let 20. století, ukázaly absurditu
doby, mocenský aparát a životy lidí, kteří
se nehodili do ideologie KSČ.

V roce 2017 se v galerii konaly tyto výstavy:

Petr Heber
– tvorba z let 1964–2017
3. 2. – 12. 3. 2017
Novou výstavní sezónu v prostoru galerie
zahájil restaurátor a výtvarník Petr Heber,
který svoji tvorbu představuje v Jičíně
a okolí pravidelně a je tak jičínskému
publiku dobře znám. Autor s osobitým
rukopisem, jehož objekty vychází z práce
s různými materiály (kov, dřevo, kámen)
často v kombinaci s každodenními předměty, které tak dostávají nový smysl, představil mimo jiné také díla z nedávné doby.
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Architekt Čeněk Musil
23. 11. 2017 – 28. 1. 2018
Čeněk Musil (1889–1947) patří díky své
architektonické a urbanistické činnosti
k významným osobnostem Jičína, do jehož moderní podoby se nesmazatelně
zapsal. Rozsáhlé dílo tohoto autora, který
také jako městský architekt vytvářel
v meziválečné době projekty pro důležité
veřejné budovy např. jičínskou nemocnici,
Studentský dům, Hotel Hušek či obchodní
školu, ale také pro množství rodinných
a činžovních domů, se výstava pokusila
představit v širších souvislostech.

Můj život s Trabantem
5. 5 – 17. 9. 2017
Jičínská výstava vznikla ve spolupráci
s pořadateli dlouholetých tradičních srazů
trabantů v Jinolicích a byla zahájena právě
během spanilé jízdy těchto vozidel. Výstava
představila technické záležitosti fenomenální německé značky stejně jako sociální
rozměr, který souvisel s vnímáním trabantů
během jejich existence.

Podíl na výstavách mimo objekt muzea

Opráski
28. 9. – 12. 11. 2017
Muzeum města Brna p. o. ve spolupráci
s „Opráski sčeskí historje“ připravilo
putovní výstavu, která přibližuje dějiny
lucemburské dynastie v našich zemích
atraktivní formou skrze populární komiks.
Výstava byla tvořena komiksovými panely,
doprovodnými popularizačními texty
a hmotnými artefakty. Předměty pak byly
svázány přímo s dobou 14. a 15. století
nebo s dějem v komiksových stripech.

Prezentační činnost

Jindřich Štreit
17. 3. – 23. 4. 2017
Dokumentarista Jindřich Štreit je znám
zejména díky svým fotografiím života
na českém venkově, které vznikají od počátku sedmdesátých let. Nejedná se však
o romantické líčení či zaznamenávání
tradičních zvyklostí, nýbrž o skutečné
vystižení charakteru vesnice především
v oblasti Bruntálska, kde sám žije. Vedle
tohoto námětu, kterému se věnuje v podstatě kontinuálně, je Štreitovým dalším
silným tématem zobrazování společností
vymezených komunit. Fotografie handicapovaných či drogově závislých lidí v poslední době doplnil cyklem o lidech bez domova, se kterým slaví velké úspěchy. I ten
byl součástí jičínské výstavy, která představila výběr z jeho tvorby.

V roce 2017 uspořádalo naše muzeum celkem tři výstavy mimo budovu muzea
a galerie. Jednalo se o tyto výstavy:
Koření
31. 5. – 2. 6. 2017
Výstava, jejímž autorem je Mgr. Petra Zíková, byla instalována v prostorách firmy
Planta Naturalis v rámci akce Česká květnice.
Šišky
25. 4. – 19. 6. 2017
Výstava, jejímž autorem je Mgr. Petra Zíková, byla instalována v Městském muzeu
v Letohradě
Archeologická naleziště a nálezy z Holovous a Chodovic
26. 8. – 7. 10. 2017
Výstava, jejímiž autory byli Mgr. Radek Novák a Mgr. Kateřina Opicová se konala
v prostorách výzkumného šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousech a to
k příležitosti sjezdu rodáků obce a ke Slavnosti holovouských malináčů.
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Mimo výstav, které organizace i nadále považuje za jeden z hlavních prostředků
prezentace své činnosti směrem k veřejnosti, vyvíjeli jednotliví odborní pracovníci prezentační činnost i dalšími způsoby. Jednalo se především o přednáškovou
činnost, práci se školami, bylo uspořádáno také několik tvůrčích dílen či akcí, jejichž
cílovou skupinou byla nejširší veřejnost. Regionální muzeum a galerie v Jičíně se
také programově orientuje na specifické cílové skupiny, jako jsou handicapovaní,
nevidomí, senioři či děti předškolního věku.

Z oboru historie (Mgr. Hana Fajstauerová)
17. 2. 2017		
		

Historie Jičína
5. třída ZŠ Chomutice (1/18)

5.–31. 5. 2017

Komentovaná prohlídka výstavou Osudy 50. let (15/327)

16. 5. 2017		
		

Komentovaná prohlídka expozicí
ZŠ Hostivař Praha (1/34)

22. 8. 2017		
		

Historikem v muzeu
Příměstský tábor K- klub Jičín (2/20)

Celkem se konalo 165 přednášek, kterých se zúčastnilo 3 538 návštěvníků.

24. 8. 2017		
		

Komentovaná prohlídka města
Příměstský tábor K- klub Jičín (2/20)

Z oboru archeologie (Mgr. Kateřina Opicová, Bc. Veronika Knobová)

Komentovaná prohlídka města
ZŠ Železnická Jičín (1/22)
Komentovaná prohlídka města
ZŠ Železnická Jičín (1/22)

Přednášky pro školy

7. 3. 2017
		

Přednáška o pravěku a středověku
5. třída ZŠ Valdice (1/28)

2. 9 2017
		
3. 9. 2017
		

21. 8. 2017		
		

Archeologem v muzeu
Příměstský tábor K-klub Jičín, (2/20)

4. 9. 2017		
		

Komentovaná prohlídka města
ZŠ Železnická Jičín (1/24)

6. 9. 2017
		

1. světová válka
9. třída ZŠ Poděbradova Jičín (1/23)

19. 10. 2017
		

Osobnost Albrechta z Valdštejna
8. třída ZŠ Chomutice (1/20)

18. 12. 2017
		

Osobnost Albrechta z Valdštejna
Střední průmyslová škola Jičín (1/20)

Z oboru etnografie (Mgr. Hana Macháčková)
2.–31. 1. 2017

Komentované prohlídky k výstavě „Scheybal“ (2/51)

3.–23. 4. 2017
Komentované prohlídky výstavy „Svetom, moje, svetom“ 		
		(21/399)
Z oboru přírodověda (Mgr. Petra Zíková)
21. 8. 2017		
		
11. 10. 2017
		

Přírodovědcem v muzeu
Příměstský tábor K-klub Jičín (2/20)
Jak zvířátka bydlí
ZŠ Husova Jičín, přírodovědný kroužek (1/15)

22., 24., 30. 11. 2017 Povrchy těla zvířat
		
1.–9. třída ZŠ Komenského Nová Paka (16/ 340)

Z oboru historie (Jana Kořínková)
9. 2. 2017
		

Komentovaná prohlídka expozice
ZŠ Ostroměř (1/30)

22. 8. 2017		
		

Komentovaná prohlídka výstavy „Cena prachovských skal“
Příměstský tábor K-klub Jičín (2/20)

Prezentační činnost

Ostatní prezentační činnost muzea
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15. 2. a 10. 3. 2017

Komentovaná prohlídka výstavy „Petr Heber“ (14/325)

5. 4. 2017

Komentovaná prohlídka výstavy „Jindřich Štreit“ (2/47)

Knihovna (Bc. Gabriela Brokešová)
25. 8. 2017		
		

Knihovníkem v muzeu
Příměstský tábor K-klub Jičín (2/20)

Prezentační činnost

Z oboru umění (Bc. Gabriela Petrová)

Edukátorské pracoviště (Mgr. Lucie Stránská, MgA. Marek Vavřinec,
Zuzana Kefurtová, DiS.)
4.–12. 1. 2017
		

Komentovaná prohlídka výstavy „Zlatá éra českého
filmového plakátu“ (8/178)

30. 1. – 23. 2. 2017
		

Komentovaná prohlídka výstavy „Břetislav Kužel
– malíř rodné země“ (19/424)

15. 2. – 15. 3. 2017
		

Komentovaná prohlídka výstavy „Petr Heber
– tvorba let 1964–2016“ (14/323)

5. 5. – 19. 9. 2017
Komentovaná prohlídka výstavy „Můj život s Trabantem“
		(16/346)
13. 10. – 9. 11. 2017 Komentovaná prohlídka výstavy „Opráski“ (10/280)
1. 12. – 10. 12. 2017 Komentovaná prohlídka výstavy „Architekt Čeněk Musil“ (2/45)
21. 12. – 22. 12. 2017 Komentovaná prohlídka výstavy „Třpyt vánočních ozdob“ 		
		(5/97)
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19. 1. 2017		
		

Komentovaná prohlídka města (Hana Fajstauerová),
Univerzita třetího věku (100)

19. 1. 2017		
		

Komentovaná prohlídka města (Viola Zikmundová),
Univerzita třetího věku (2/100)

13. 2. 2017		
		
		
		

Historie Jičína v expozici muzea (Hana Fajstauerová),
MOA Jičín v expozici, v rámci projektu Obchodních evropských
středních škol s názvem „Klíč k úspěšnému mezinárodnímu
podnikání“, v rámci Erasmu (1/20 Češi, Slováci a Holanďané)

22. 2. 2017		

Břetislav Kužel – setkání s autorem výstavy (15)

8. 3. 2017		

Velikonoční zvyky (Hana Macháčková), SONS (46)

8. 4. 2017		

Ukliďme Česko (Petra Zíková – vedení akce), (30)

18. 4. 2017		
		

Kdo se skrýval pod hvězdárnou? (P. Kubálek a R. Novák),
Hvězdárna Jičín (40)

Celkem proběhlo 22 dalších akcí, kterých se zúčastnilo 670 dětí.

Z oboru historie (Jana Kořínková)
22. 1. 2017		
		

Prezentace studentů MOA Jičín a studentů z Holandska,
člen komise (57)

Edukátorské pracoviště (Mgr. Lucie Stránská, MgA. Marek Vavřinec,
Zuzana Kefurtová, DiS.)
10.–12. 4. 2017

Velikonoční dílny na téma „ Drátenictví“ (8/185)

5.–7. 12. 2017

Vánoční dílny „Výroba vánočních ozdob“ (10/234)

Prezentační činnost

Další akce pro děti a mládež

Z oboru přírodověda (Mgr. Petra Zíková)
10. 4. 2017		
		

Biologická olympiáda, okresní kolo kategorie skup. D,
účast v odborné komisi (1/13 dětí)

20. 4. 2017		
		

Biologická olympiáda, okresní kolo kategorie skup. C,
účast v odborné komisi (1/11 dětí)

13. 5. 2017		
		

Soutěž Zlatý list, Dětenice,
účast v porotě soutěže, Dětenice (80)

19. 4. 2017		
Žižkovo náměstí, snímky a jejich popis (Hana Fajstauerová),
		Tyflocentrum (30)
14. 5. 2017		

Vítání ptačího zpěvu (Zdeněk Mrkáček), exkurze (41)

9. 5. 2017		
		

Komentovaná prohlídka expozicí pro nevidomé
(Hana Fajstauerová), ZTP LORM Praha (13)

15. 5. 2017		
		

Když se najde poklad (V. Brádle a R. Novák),
Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové v Úpici (60)

Přednášky pro veřejnost a terénní exkurze

30. 5. 2017		

Proces se Zelenou internacionálou (Hana Fajstauerová), (13)

Celkem se konalo 28 přednášek a exkurzí, kterých se zúčastnilo 973 lidí.

14. 6. 2017		

Povrch těla zvířat (Petra Zíková), Tyflocentrum Jičín (18)

21. 6. 2017		
		

Proces se Zelenou internacionálou (Hana Fajstauerová),
Konfederace politických vězňů v Nové Pace (30)

18. 1. 2017		
		

Valdštejnovo náměstí a jeho historie, snímky a jejich popis
(Hana Fajstauerová), Tyflocentrum (20)

19. 1. 2017		
Historie Jičína (Hana Fajstauerová), Univerzita třetího věku
		(100)

2

14. 6. 2017		
Komentovaná prohlídka města (Hana Fajstauerová), Jeseník,
		senioři (43)

15

Komentovaná prohlídka města (Hana Fajstauerová),
Praha, senioři (34)

28. 6. 2017		
Komentovaná prohlídka expozice (Hana Fajstauerová),
		SONS Trutnov (11)
31. 7. 2017		
		

Komentovaná prohlídka expozice (Hana Fajstauerová),
Sdružení nevidomých Kladno (34)

30. 8. 2017		
Husova ulice, snímky a jejich popis (Hana Fajstauerová),
		Tyflocentrum (30)
13. 9. 2017		
		

Komentovaná prohlídka výstavy „Cena prachovských skal“
(Jana Kořínková), Tyflocentrum (30)

13. 9. 2017		
		

Komentovaná prohlídka výstavy „Cena prachovských skal“
(Jana Kořínková), (20)

23. 9. 2017		
		

Komentovaná prohlídka výstavy „Cena prachovských skal“
(Jana Kořínková), v rámci Festivalu vína (46)

23. 9. 2017		
		

Komentovaná prohlídka expozice (Jana Kořínková),
v rámci Festivalu vína (46)

9. 11. 2017		

Ignác Viktorín Raab (Jana Schlesingerová), (3)

Prezentační činnost

22. 6. 2017		
		

Ostatní akce pro veřejnost
Celkem proběhlo 43 dalších akcí pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 520
návštěvníků.

Sezónní nabídka pro veřejnost
Mimo rozšířené otevírací doby jsme nabídli letním návštěvníkům Jičína i tyto další
možnosti získání informací:

2

Komentované prohlídky zámku (16/133 osob)
Komentované prohlídky města (21/139 osob)
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Pro odborníky

JIČÍN – Setkání na náměstí – zamyšlení se nad funkcemi náměstí historicky
i v současnosti
JIČÍN – Po proudu času – přednáška o urbanistických proměnách města Jičína

Regionální muzeum a galerie v Jičíně se podílelo na organizaci konference ve spolupráci s Pekařovou společností Českého ráje v Turnově, Historickým ústavem Slovenskej akadémie vied a Katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (50).

JIČÍN – Po proudu času II – procházka městem od minulosti do živé současnosti

Celkem proběhlo 263 akcí, kterých se zúčastnilo 5 737 návštěvníků.

Café muzeum
11. 11. 2017
Na Sv. Martina zorganizovalo muzeum již tradiční Café muzeum. Mimo čerstvě pražené kávy a martinských rohlíčků jsme návštěvníkům nabídli tyto aktivity:

Konference Václav Chaloupecký a otazníky české a slovenské
historiografie a kultury
21.–22. 4. 2017

Činnost edukátorského pracoviště

Prezentační činnost

Den architektury 2017
30. 9. –1. 10. 2017
Den architektury zorganizovala stejně jako v minulých letech Bc. Gabriela Petrová.
Ve dvou dnech proběhla tato tři setkání obyvatel Jičína, kterých se zúčastnilo 100
zájemců:

Edukátorské pracoviště RMaG vyvíjí činnost především pro aktivizaci návštěvníků
krátkodobých výstav, stálé expozice nebo doprovodných akcí RMaG.

Přednáška Zvony a zvonky v přírodovědné sbírce RMaG v Jičíně (Petra Zíková)
Přednáška Rolničky v raném středověku a jejich výpověď o tehdejší společnosti
(Kateřina Opicová)

Ke krátkodobým výstavám garantovalo pracoviště realizaci doprovodných aktivit:
komentované prohlídky, pracovní listy, metodické motivační listy pro učitele a dílny
(např. výstavy: Zlatá éra českého filmového plakátu, Opráski, Můj život s Trabantem,
Architekt Čeněk Musil).

Přednáška Zvoncové poháry ve sbírce RMaG v Jičíně (Radek Novák)

Křest knihy Zvony Jičínska – Proč už neslýcháme klekání autorky Jany Kořínkové

V roce 2017 bohužel nepokračoval edukační program pro jičínské mateřské školy,
a to z důvodů personálních změn na tomto postu. Ve funkci edukátora se za rok
2017 vystřídali tři zaměstnanci, z nichž ani jeden nestihl vytvořit a začít nový edukační program.

Celé odpoledne bylo z důvodu křtu nové knihy naší pracovnice Jany Kořínkové
zaměřeno na téma „Zvony“ a zúčastnilo se ho kolem 100 zájemců.

Pracoviště je mj. garantem služby předplatného pro školy. Službu předplatného
využívají všechny jičínské základní školy.

Velikonoční dílny
7.–8. 4. 2017
Velikonoční dílny na téma drátenictví pro veřejnost proběhli 7. a 8. 4. 2017 a zúčastnilo se jich 30 osob.

Mezi stálé aktivity edukátorského pracoviště patřila v roce 2017 i příprava a distribuce tiskových zpráv, pravidelná propagace výstav a činnosti muzea, kontakt a odpovědi mediím (tisk, rozhlas), správa webu a FCB, elektronická distribuce pozvánek.

Exkurze za zvony v jičínských kostelích (Hana Fajstauerová)

Vánoční dílny
6. 12. 2017
Vánoční dílny, při kterých si návštěvníci mohli vyzkoušet malbu vánočních ozdob,
navštívilo 18 lidí.
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Prezentační činnost
Ediční a vydavatelská činnost
Regionální muzeum a galerie v Jičíně v roce 2017 vydalo tyto tituly:
Hurá Muzeum!
• Hurá, muzeum! 1/2017
• Hurá, muzeum! 2/2017
• Hurá, muzeum! 3/2017
• Hurá, muzeum! 4/2017
Náklad 500 ks (3 ×), 800 ks (1 ×), registrováno MK ČR pod číslem E 21 762.
Muzejní noviny, č. 38, prosinec 2017, obec Újezd pod Troskami,
24 stran, MKČR E 11559.
V roce 2017 bylo vydáno jedno číslo Muzejních novin, které si financovala dotčená
obec. Číslo se tradičně zaměřilo na jednu z obcí bývalého jičínského okresu, a to
na Újezd pod Troskami. Celá obec byla zpracována po stránce archeologické,
historické, etnologické, představeny byly i památky, významné osobnosti a příroda.
Menší část čísla je poté věnována jiným tématům z Jičína i celého regionu. Autory

tohoto čísla byly pracovnice organizace, ale také pamětníci a obyvatelé obce.
Redakční práce zajistily Mgr. Hana Macháčková, Bc. Gabriela Brokešová a Jana Kořínková. Muzejní noviny vyšly v nákladu 500 ks a jsou prodávány za cenu 30 Kč.
KOŘÍNKOVÁ, Jana. Zvony Jičínska: proč už neslýcháme klekání. První vydání. Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017. 218 stran. ISBN 978-80-87486-08-5.
Náklad: 200 ks
PETROVÁ, Gabriela, CHODĚJOVSKÁ, Eva. Architekt Čeněk Musil. Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017. 155 stran. ISBN 978-80-87486-09-2.
Katalog ke stejnojmenné výstavě, kterou v roce 2017 uspořádalo jičínské muzeum,
jehož vznik podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
Náklad: 300 ks

2

WALDHAUSER, Jiří. Archeologie kraje básníků: archeologie Sobotecka v Českém ráji. 1. vyd.
Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017. 141 s. ISBN 978-80-87486-07-8.
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Výlet textilních zřízenců, Lázně Bělohrad,
1909 (Sbírka Ing. K. Čermáka)
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Situace v oblasti zajištění účetnictví, správy majetku apod. byla po výkyvu způsobeném dlouhodobým onemocněním Ing. Lenky Folprechtové v roce 2016 stabilizována
díky jejímu uzdravení. Díky navýšení příspěvku zřizovatele bylo možné dokonce v roce
2017 zajistit novou pracovní pozici pro správu majetku a administrativu. Pro vznik tohoto místa bylo rozhodující to, že množství povinností, které jsou nabalovány na chod
organizace ze strany státu, neúměrně narostlo. Kromě toho organizace v druhé polovině roku prošla poměrně důkladnou kontrolou účetnictví ze strany zřizovatele. Management organizace se, stejně jako v minulých letech, zabýval také řešením smluvních
vztahů a nejrůznějších situací vzniklých na úseku archeologie – významně především
díky komplikovanému jednání s investory akce v Kopidlně.
Co se týká personálních změn v organizaci, které bylo nutno řešit v roce 2017,
souvisely ve velké míře s odchodem některých pracovnic na mateřskou dovolenou.
Pracovní pozice edukátora prodělala v roce 2017 hned tři změny obsazení, bylo
nutné řešit náhradu za odcházející etnografku i kunsthistoričku. Lze říci, že v roce
2017 prodělala organizace personální krizi, především z toho důvodu, že na specializovaná místa je velmi obtížné sehnat odpovídající odborníky. I nadále spolupracovala organizace na zaměstnávání osob s Úřadem práce.

Marketing a PR
Webové stránky organizace
Nadále byly spravovány webové stránky muzea umístěné na www.muzeumhry.cz.
Stránky byly pravidelně aktualizovány. Nadále byla sledována statistika návštěvnosti a rozbor návštěvníků webových stránek. Webové stránky navštívilo za celý
rok 41 447 unikátních návštěvníků (oproti 17 914 uživatelů v roce předchozím to
představuje významný nárůst).

Tiskové zprávy
Zavedený systém tiskových zpráv byl uplatňován i nadále. V tiskových zprávách se
objevují také hlubší informace, jako jsou názory odborníků apod. Je dodržován také
pravidelný „rytmus“ vydávání tiskových zpráv. Tiskovou zprávou byla také svérázným
způsobem propagována publikace autora Jiřího Waldhausera v polovině února.
Tento druh guerillového marketingu měl nebývalý dosah.

Management, marketing a fundraising

Management
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Částečně lze za tištěný propagační materiál považovat také Muzejní noviny, o kterých byla ve výroční zprávě zmínka již na jiném místě. Ačkoliv se stále více uplatňuje
rozesílání elektronických verzí pozvánek pomocí e-mailové pošty, mají tištěné
materiály v propagaci (vzhledem k definici cílových skupin návštěvníků) nadále své
nezastupitelné místo. Organizace kromě plakátů a pozvánek ke všem výstavám
vytvořila také pozvánky a plakáty na akce jako například Café muzeum.
Muzejní čtvrtletník s názvem HURÁ, MUZEUM! Byl vydán v roce 2017 ve čtyřech
vydáních. Byl distribuován návštěvníkům muzea a také (vlastními silami) do všech
informačních center v okolí.

Dopady PR
O Regionálním muzeu a galerii v Jičíně se v roce 2017 objevilo mnoho zpráv v různých typech médií. Kromě novin místního charakteru jako je Jičínský deník a Nové
Noviny se jednalo i o krajské mutace Práva, MF Dnes atd. Pravidelná spolupráce
nadále fungovala v rámci měsíčníku Jičínský zpravodaj, kam přispívá pravidelnou

rubrikou především Mgr. Hana Fajstauerová. Novináři byly pravidelně navštěvovány
jak vernisáže výstav, tak i jejich předchozí instalace. V muzeu bylo také v polovině
roku slavnostně předáno vysvědčení žákům druhých tříd za hojné účasti jejich
rodičů a také za přítomnosti Miroslava Kněborta alias Albrechta z Valdštejna. Velký
ohlas způsobila také guerillová kampaň související s vydáním publikace Jiřího
Waldhausera „Archeologie kraje básníků“. Jedním z hlavních tvůrců kampaně a také
hlavní koordinátor kampaně byl ředitel muzea Michal Babík. Akce byla předem
řádně nahlášena zřizovateli, byla ozkoušena její funkčnost, do detailu vycizelovány
byly dvě tiskové zprávy, které s akcí souvisely. Celá kampaň přinesla krátkou celospolečenskou diskusi daleko za hranicemi regionu.
Z rozhlasových medií jsme byli pravidelně v kontaktu s Českým rozhlasem Hradec
Králové. V hradecké a pražské redakci Českého rozhlasu bylo natočeno také několik
rozhovorů s odbornými pracovníky našeho muzea. Avšak pravidelné upozornění
na akce či výzvy muzea se objevovaly i v rádiích Frekvence 1, Černá Hora, Proglas,
Rádio Jizera atd.
V pravidelném kontaktu jsme také s Českou tiskovou kanceláří. Ta přebírá naše tiskové zprávy do svých internetových novin ceskenoviny.cz a také doplňuje fotografie
z našich výstav do své fotobanky.

Management, marketing a fundraising

Tištěné propagační materiály
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Zprávy o naší činnosti se pravidelně objevovaly také ve Věstníku Asociace muzeí
a galerií ČR.

Fundraising
V roce 2017 bylo nadále pokračováno ve fundraisingových aktivitách našeho muzea.
Organizace, jakkoliv je krajskou příspěvkovou organizaci, se ekonomicky chová
obdobným způsobem jako nezisková organizace.
Stejně jako kterákoliv jiná nezisková organizace se také musí pokoušet získávat
finanční zdroje z řad sponzorů, přátel muzea, nadací či vypsaných grantových řízení
v rámci České republiky či Evropy.

Účast na grantech
V roce 2017 se Regionální muzeum a galerie v Jičíně účastnilo celkem 5 projektů
v těchto dotačních titulech:
Ministerstvo kultury ČR – Architekt Čeněk Musil – katalog výstavy. Projekt realizován
a ukončen v roce 2017.

Management, marketing a fundraising

Informace o činnosti muzea se objevují i na různých webových portálech a to ať
novin či rádií, ale také na místních zpravodajských webech: www.mojejicinsko.cz,
www.zpravyceskyraj.cz, www.jicin.org či turistických portálech: www.kudyznudy.cz,
www.kralovehradeckyregion.cz, www.jedtesdetmi.cz, www.mistnikultura.cz apod.

Ministerstvo kultury ČR – Platidla v průběhu věků. Projekt realizován a ukončen
v roce 2017.
Ministerstvo kultury ČR (ISO/D) – restaurování starého tisku A. Pozzo, Prospettiva di
pittori et archiettti, Parte prima. Projekt realizován a ukončen v roce 2017.
Město Jičín – Výstava s názvem „Architekt Čeněk Musil“. Projekt realizován a ukončen
v roce 2017.

3

Město Jičín – Muzejní čtvrtletník „Hurá, muzeum!“. Projekt realizován a ukončen
v roce 2017.

22

Návštěvnost
Regionálního
muzea a galerie
v Jičíně
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V uvedeném čísle není započten počet účastníků přednášek pro školy, přednášek
pro veřejnost a ostatních akcí souvisejících s kulturní a vzdělávací činností. Počet
těchto účastníků bylo 5 737. Sečteme-li počet návštěvníků stálé expozice a výstav
a počet návštěvníků, kteří byli „zasaženi“ ostatní prezentační činností muzea, dospějeme k číslu 21 759. To je také maximální počet činností muzea přímo „zasažených“
obyvatel.
Od roku 2010 je návštěvnost muzea a galerie sledována zvlášť a takto i analyzována.

Návštěvnost muzea
Měsícem, ve kterém přišlo do muzea nejvíce návštěvníků, byl červenec, kdy přišlo
celkem 1 815 návštěvníků. V přepočtu to je 59 návštěvníků muzea/den při průměrné
denní tržbě 1928 Kč. Dle rozboru návštěvníků nejsou v hlavní turistické sezóně
důvodem návštěvy ani tak dočasné výstavy, jako spíše stálá expozice.

Návštěvnost RMaG v Jičíně

Návštěvnost Regionálního muzea a galerie v Jičíně oproti roku 2017 mírně poklesla.
Stálou expozici a výstavy v muzeu a galerii navštívilo celkem návštěvníků 16 022.

Měsícem, ve kterém přišlo do muzea návštěvníků nejméně, byl leden. V tomto
měsíci přišlo celkem 243 návštěvníků. V přepočtu to je 8 návštěvníků muzea/den při
průměrné denní tržbě 97 Kč.

Návštěvnost galerie
Měsícem, ve kterém přišlo do galerie nejvíce návštěvníků, byl květen, kdy přišlo
celkem 942 návštěvníků. V přepočtu to je 30 návštěvníků galerie/den při denní tržbě
156 Kč.
Měsícem, ve kterém přišlo do galerie nejméně návštěvníků, byl leden, kdy přišlo celkem 118 návštěvníků. V přepočtu jsou to 3,8 návštěvníků galerie/den při průměrné
denní tržbě 40 Kč.
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Práce
se sbírkou
Bible pražská,
1488 (Sbírka města Kopidlna)
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Rozšiřování sbírky
V roce 2017 organizace zaznamenala 750 evidenčních čísel
nových přírůstků. Největší část přírůstků se do muzea dostávala
prostřednictvím vlastního sběru, pozůstalostí a darů.

Evidence sbírkových předmětů
Aktuální stav sbírek Regionálního muzea a galerie v Jičíně
je 124 386 evidenčních čísel. Počet evidenčních čísel
zapsaných za rok 2017 činil 750 ev. č., což odpovídá
1733 kusům, z toho 1690 ks přírůstková kniha centrální
a 43 ks sbírka knihovny. Z tohoto množství 233 ks tvořily
dary, 1442 ks stará sbírka, 50 ks vlastní sběr, 4 ks nákup,
6 ks vlastní vydání. Za rok 2017 bylo zpracováno do II.
stupně systému BACH celkem 707 přírůstkových čísel
(získaly čísla inventární), 43 evidenčních čísel bylo zpracováno do knihovnického programu Verbis.
Zdigitalizováno, tedy převedeno do digitální podoby skenováním či fotografováním, bylo 556 ev. čísel sbírkových
předmětů, to je 1524 kusů. Jednalo se o sbírku pozitivů.
Nutno bohužel dodat, že evidenci předmětů do jisté
míry omezovaly vnější faktory (nutnost účasti pracovníků
na přípravě výstav a edukačních projektech, aj.). Kromě
těchto problémů jsme v roce 2017 přecházeli na nový
databázový program MUSEION. Z důvodů implementace dat nesměli odborní pracovníci více než 2 měsíce
pracovat s evidenčními programy.

Inventarizace
Vzhledem k posunům termínů inventarizací z let
2012–2015, způsobené především odchody pracovníků
do důchodu, a s tím spojené nutné inventarizace při
předávání sbírky, jsme vytvořili nový Plán revize sbírkových předmětů pro rok 2016–2025. Tento plán z 6. 1. 2016
zcela nahrazuje původní Plán revize sbírkových předmětů na období 2009–2019 ze dne 9. června 2009. Podle
nového plánu a zároveň v návaznosti na plán minulý jsme
v roce 2017 dokončili v inventarizaci sbírky etnografické,
začali inventarizaci sbírky archeologické a proběhla úplná
inventarizace fondu mapy.

Práce se sbírkou

Nezbytným předpokladem prezentační činnosti organizace je
činnost sbírkotvorná. Jejím cílem je získávání dalších předmětů
do sbírky našeho muzea, restaurování, inventarizace a revize
předmětů již zapsaných ve sbírkách muzea a zapůjčování
předmětů z našich sbírek jiným organizacím k badatelským
i výstavním činnostem. Regionální muzeum a galerie v Jičíně je
nadále zapojeno do projektu www.esbirky.cz, jehož garantem
je Národní muzeum v Praze a pravidelně aktualizuje údaje v této
databázi.

Celkem bylo v roce 2017 inventarizováno 6918 čísel, což
představuje cca 5,5 % z celkového počtu sbírkových předmětů. Povinnost inventarizace dle zákona 122/2000 Sb.
byla naplněna.

Restaurování, konzervace
a preparace
V roce 2017 bylo konzervováno celkem 110 předmětů, z toho 51 kovových předmětů (konzervátor
kovu) a 56 ks textilních předmětů (konzervátorka
textilu), 3 ks dřevěných předmětů (konzervátor
dřeva). Naší nevýhodou je to, že konzervátoři jsou
zároveň důležitým technickým personálem, podílejícím se na realizaci výstav.
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V roce 2017 poskytlo naše muzeum jiným institucím celkem 69 sbírkových předmětů
a to k účelům výstavním (dřevořezby, nábytek) i vědeckým (Botanicky ústav AV ČR).
Na základě dlouhodobé zápůjčky mají sbírkové předměty pro své stálé expozice
zapůjčeny tyto instituce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zámek Humprecht, Město Sobotka
Muzeum českého amatérského divadla, o. s., Miletín
Hrad Pecka, Městys Pecka
Městské muzeum v Nové Pace
Hrad a zámek Staré Hrady
Hrad Kost, Giovanni Kinský dal Borgo, Kinský dal Borgo, a. s.
Knihovna Václava Čtvrtka, Jičín
Město Lázně Bělohrad
Krkonošské muzeum v Jilemnici

Práce se sbírkou

Zápůjčky sbírkových předmětů jiným organizacím

Výpůjčky sbírkových předmětů od jiných
organizací
V roce 2017 si Regionální muzeum a galerie v Jičíně vypůjčilo celkem 710 sbírkových
předmětů. Nejvíce předmětů bylo vypůjčeno z důvodu vystavení.

Ostatní
V roce 2017 byly sbírky ošetřeny dvakrát odbornou firmou proti hmyzu a plísním.
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Badatelé
a vědecká
činnost
Kancelář Občanské záložny v Husově ulici
(Sbírka RMaG v Jičíně)
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Regionální muzeum a galerie v Jičíně evidovalo v roce 2017 celkem 214 badatelských dotazů vyřizovaných osobně či v podobě rešerší pomocí e-mailu a telefonu.
Badatelé navštěvující muzeum tvoří z větší části studenti pátrající po informacích
pro své ročníkové, seminární či závěrečné práce, dále pracovníci městské správy
(památkáři), kronikáři (informace o obcích) a odborníci z jiných pracovišť (muzeí,
univerzit atd.).
Přírodovědné oddělení (Mgr. Petra Zíková)
zaznamenalo 14 badatelských návštěv a dotazů. Nejčastěji pochází pokládané
dotazy z oblasti legislativy ochrany přírody a krajiny. Dále se jednalo o zpracovávání
jednotlivých rodů herbářové sbírky (Botanický ústav AV Průhonice, Botanické odd.
Národního muzea v Praze, druh Orchis morio – pro bakalářskou práci studentky
PřF UHK), nebo určení živočišného či rostlinného druhu vyskytujícího se na území
Jičínska.
Etnologické oddělení (Mgr. Hana Macháčková)
zaznamenalo 25 badatelských návštěv, telefonických a elektronických dotazů se širokým záběrem témat. Za všechny můžeme uvést Plášilův betlém, houslařská dílna
Patočkových, dopisní schránky za Rakouska-Uherska a další.
Historické oddělení (Mgr. Hana Fajstauerová, Jana Kořínková)
celkem 77 dotazů a návštěv, z toho z oboru historie 26, ze sbírky pozitivů a negativů
39 a 12 smíšených. Za všechny můžeme uvést například: historie Sekeřic do 15. st.,
informace o domech Ant. Holečka ml. Na Husově ulici, přítomnost polských vojsk
na Jičínsku po srpnu 1968, snímky cukrovaru ve Vysokém Vesel či snímky a historie
houslařské firmy Patočků.
Archeologické oddělení (Mgr. Radek Novák)
zaznamenalo celkem 74 badatelských dotazů, většinou zodpovídaných telefonicky
či emailem. Převážily dotazy ohledně funkční identifikace artefaktů a jejich stáří, potenciálu sbírkového fondu archeologické sbírky RMaG. Dotazy směřovaly převážně
ze strany vysokoškolských studentů (Univerzita v Hradci Králové, Univerzita Karlova
v Praze), v menší míře laické veřejnosti. Rozsáhlejší dotazy se pak týkali diplomových, disertačních a bakalářských prací, např. Tereza Jošková (Uherské Hradiště) –
Diplomová práce na téma: archeologické nálezy z lokality Markvartice; Petr Čechák
(Louňovice) – Disertační práce na téma: štípaná kamenná industrie; Anastázie
Ryšková (Třebíč) – Bakalářská práce na téma: depot Kněžnice; Martin Brož (Lomnice
nad Popelkou) – Seminární práce na téma: Jantar.

Oddělení knihovny (Bc. Gabriela Brokešová)
zaznamenalo 15 badatelských dotazů z oblasti regionální literatury jičínských spisovatelů či živnostníků (např. Knihtiskař František Jan Kastránek)
Oddělení galerijních sbírek (Bc. Gabriela Petrová)
zaznamenalo celkem 9 badatelských dotazů a návštěv týkajících se zejména zastoupení umělců (Ladislav Zívr, Jan Čejka) a tematicky zaměřených výtvarných děl (kopec Kozákov) ve sbírce. Vedle těchto dotazů vycházejících z řad kurátorů a studentů
se na oddělení obrátilo několik lidí s žádostí o znalecké posudky.

Vědecká činnost pracovníků
Plnění dlouhodobých vědeckých úkolů (lomeno počtem výstupů)
V roce 2017 odborní pracovníci Regionálního muzea a galerie v Jičíně pracovali
na několika vědeckých úkolech, přičemž největší podíl z celkového množství tvoří
záchranný archeologický výzkum.

Badatelé a vědecká činnost

Badatelé

Mgr. Hana Fajstauerová (5/2)
Příprava edice Josefa Waltera, c. k. ředitel ústavu učitelského v Jičíně – příprava jednotlivých kapitol, text transliterován, kompletní dohledávání dobového tisku a archiválií
ke komentářům k jednotlivým popisovaným událostem.
Rozpracováno.
Historie obce Újezd pod Troskami – historie obce byla zpracována na základě archivních
materiálů od první písemné zmínky do roku 1945 pro Muzejní noviny č. 38.
Dokončeno.
Zpracovávání roků 1918, 1948, 1968 – na základě dobového tisku a archiválií.
Rozpracováno.
Zpracování osudů Václava Prokůpka, Josefa Knapa a Fr. Křeliny po roce 1948 – zaměření
na proces s tzv. Zelenou internacionálou.
Dokončeno.
Historické fotografie Jičína – postupně zpracovávána sbírka, podrobné popisy snímků,
vytváření srovnávacích fotografií. Výstup: články do Hurá, muzeum!, Jičínského zpravodaje, popularizační články pro Deník Jičínska.
Rozpracováno.
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Mgr. Petra Zíková (8/6)

Zvony a zvonice na Jičínsku – výstava a publikace.
Dokončena publikace – vydána.

Sledování vlivu povětrnostních podmínek na jarní tah obojživelníků – dlouhodobé
sledování.
Rozpracováno.

Obec Újezd pod Troskami – osobnosti pro Muzejní noviny č. 38.
Dokončeno.

Mgr. Hana Macháčková (1/1)
Obec Újezd pod Troskami – umělecké památky obce, lidová architektura obce a národopisné střípky byly zpracovány na základě archivních materiálů, vzpomínek
pamětníků, dobových fotografií a pohlednic pro Muzejní noviny č. 38.
Dokončeno.

Mgr. Radek Novák (389/389)
Archeologické oddělení realizovalo 278 záchranných archeologických výzkumů
(ZAV), z toho 23 pozitivních, to znamená s archeologickými nálezy.
Archeologické oddělení odevzdalo:
278 hlášení o výsledcích archeologického výzkumu v databázi Archeologickému
ústavu AV ČR v Praze, v. v. i.
109 odborných vyjádření souvisejících s přípravou staveb v okrese Jičín. 4 nálezové
zprávy (odevzdáno Archeologickému ústavu AV ČR v Praze, v. v. i.):
•
•
•
•

ZAV 2012-37 Dětenice – bioplynová stanice
ZAV 2012-63 Jičín – skládka Zebín
ZAV 2012-200 Jičín, ul. 17. listopadu, úpravy střediska, MU Jičín
ZAV 2017-29 Bukvice – polní cesta, Pozemkový úřad

Obec Újezd pod Troskami – zpracování tématu příroda pro Muzejní noviny č. 37.
Dokončeno.
Zpracování sbírky – popularizační články pro Deník Jičínska, Hurá, muzeum!.
Rozpracováno.
Posudek budovy z hlediska výskytu zvláště i obecně chráněných živočichů – bytový dům
Jablonec nad Jizerou, posudek pro ref. ŽP MÚ Semily.
Dokončeno.
Posudek budovy z hlediska výskytu zvláště i obecně chráněných živočichů – stavba kulturního domu v Běcharech, posudek využit pro získání dotace na zateplení domu.
Dokončeno.

Badatelé a vědecká činnost

Jana Kořínková (3/2)

Posudek budovy z hlediska výskytu zvláště i obecně chráněných živočichů – stavba bytového domu Jesenný, posudek pro ref. ŽP MÚ Semily.
Dokončeno.
Posudek budovy z hlediska výskytu zvláště i obecně chráněných živočichů – obecní úřad
Valdice, posudek využit pro získání dotace na zateplení domu.
Dokončeno.
Posudek budovy z hlediska výskytu zvláště i obecně chráněných živočichů – obecní úřad
Třesovice, stavba nebyla realizována.
Dokončeno

Bc. Gabriela Petrová (2/2)
Architekt Čeněk Musil – realizace výstavy a zpracování a vydání katalogu k výstavě.
Dokončeno.
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Předpoklady vzniku a raný vývoj centrálních míst 13. století v Boleslavském kraji – zahájení
doktorského studia na FF UK (školitel: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.).
Rozpracováno.
Archeologický výzkum v Újezdě pod Troskami – zpracování tématu pro Muzejní noviny
č. 37.
Dokončeno.

FAJSTAUEROVÁ, Hana. Bývalé dívčí gymnázium na Husově ulice. Jičínský zpravodaj,
duben 2017, s 4.
FAJSTAUEROVÁ, Hana. Proměna Zámecké zahrady a putování tzv. „jičínského děla“. Jičínský zpravodaj, květen 2017, s. 4.
FAJSTAUEROVÁ, Hana. Řada domů naproti hotelu Praha, 1927–1928. Jičínský zpravodaj,
červenec 2017, s. 4.
FAJSTAUEROVÁ, Hana. Pekařství Hrubých. Jičínský zpravodaj, srpen 2017, s. 4.

Zpráva o lokalizaci doposud neznámé středověké sklárny u Boče na Karlovarsku – poster
pro konferenci (2 ×).
Dokončeno.

FAJSTAUEROVÁ, Hana. Dům č. p. 79 sousedící s Občanskou záložnou na Husově ulici, před
1932, Jičínský zpravodaj, září 2017, s. 4.
FAJSTAUEROVÁ, Hana. Vagonka. Jičínský zpravodaj, říjen 2017, s. 4.

Publikační činnost
Bc. Gabriela Brokešová
BROKEŠOVÁ, Gabriela. Stalo se před sto lety, zima 1917. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, č. 1, s. 6.
BROKEŠOVÁ, Gabriela. Stalo se před sto lety, jaro 1917. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální
muzeum a galerie v Jičíně, č. 2, s. 6.
BROKEŠOVÁ, Gabriela. Václav Čtvrtek. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální muzeum a
galerie v Jičíně, č. 3, s. 5.
BROKEŠOVÁ, Gabriela. Stalo se před sto lety, leto 1917. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální
muzeum a galerie v Jičíně, č. 3, s. 6.
BROKEŠOVÁ, Gabriela. Stalo se před sto lety, podzim 1917. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, č. 4, s. 6.

Mgr. Hana Fajstauerová

FAJSTAUEROVÁ, Hana. Socha sv. Václava a svatováclavský pramen na konci Husovy ulice.
Jičínský zpravodaj, listopad 2017, s. 4.
FAJSTAUEROVÁ, Hana. Továrna na koberce Artura Fischera. Jičínský zpravodaj, prosinec 2017, s. 4.

Badatelé a vědecká činnost

Mgr. Kateřina Opicová (3/2)

FAJSTAUEROVÁ, Hana. Staré jičínské domy. Hotel Hušek na rohu ulice Denisovy a Fügnerovy. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 1, s. 7.
FAJSTAUEROVÁ, Hana. Staré jičínské domy. Staré jičínské domy. K historii jičínských nevěstinců. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 2, s. 7.
FAJSTAUEROVÁ, Hana. Výstava Osudy 250. let – Proces se „Zelenou internacionálou“. Hurá,
muzeum!, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 1, s. 2.
FAJSTAUEROVÁ, Hana. Staré jičínské domy. Hostinec U Bílého koníčka, později kavárna
Amerika. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 3, s. 7.
FAJSTAUEROVÁ, Hana. Staré jičínské domy. Cihelna a parní mlýn Bohuslava Marečka.
Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 4, s. 7.

6

FAJSTAUEROVÁ, Hana. Historie obce Újezd pod Troskami. Muzejní noviny, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 38, s. 1–14.

FAJSTAUEROVÁ, Hana. Kovárna v Panské. Jičínský zpravodaj, leden 2017, s. 4.
FAJSTAUEROVÁ, Hana. Raisova ulice, Jičínský zpravodaj, únor 2017, s. 12.

FAJSTAUEROVÁ, Hana. Proces se Zelenou internacionálou přiblíží výstava v jičínském muzeu. Nové Noviny, 21. 4. 2017, č. 15, s. 5.
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KOŘÍNKOVÁ, Jana. Osobnosti Újezdu pod Troskami, Muzejní noviny, Jičín: Regionální
muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 38, s. 23.
KOŘÍNKOVÁ, Jana. Čas rychlých kol a vůně benzínu. Cena Prachovských skal. Nové
Noviny, 2. 6. 2017.
KOŘÍNKOVÁ, Jana. Rozhovor o knize „Proč už neslýcháme klekání“. Nové Noviny,
16. 11. 2017.
KOŘÍNKOVÁ, Jana. Zvony Jičínska: proč už neslýcháme klekání. První vydání. Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017. 218 stran. ISBN 978-80-87486-08-5.

Mgr. Hana Macháčková
MACHÁČKOVÁ, Hana: Ze sbírek muzea: Pianino firmy Rous. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 2, s. 5.
MACHÁČKOVÁ, Hana: Osobnost: František Rous. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální
muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 2, s. 5.
MACHÁČKOVÁ, Hana. Památky obce Újezd pod Troskami, Muzejní noviny, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 38, s. 17–21.
MACHÁČKOVÁ, Hana: Lidová architektura Újezdu pod Troskami, Muzejní noviny, Jičín:
Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 38, s. 21–23.

Mgr. Radek Novák
NOVÁK, Radek - ŠÍDA, Petr. 2017: Záchranný archeologický výzkum ve Slatinkách (k.
ú. Slatiny, okr. Jičín). In: Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 105,
Archeologické výzkumy v Čechách 2016, Sborník referátů z informačního kolokvia,
Praha. s. 8–10, ISSN 1211-992X.
BRÁDLE, Vojtěch - NOVÁK, Radek. 2016: Hromadný depot mincí z Úpice (okr. Trutnov). In:
Numismatický sborník 29/1 (2015), s. 70-92. ISBN 978-80-7007-466-4.
NOVÁK, Radek – ŠÍDA, Petr. 2017: Stopy sídlištního areálu kultury nálevkovitých pohárů
v k. ú. Chyjice, okr. Jičín, Archeologie ve středních Čechách 21, s. 217–229.

NOVÁK, Radek – ŠÍDA, Petr – KUBÁLEK, Pavel – NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, M. 2017: Sídliště
a pohřeb kultury s vypíchanou keramikou v Dětenicích, okr. Jičín, Archeologie ve středních
Čechách 21, s. 529–554.
WALDHAUSER, Jiří – NOVÁK, Radek. 2017: Sídelní komponenta ze starší doby železné
ve Velešicích na Jičínsku, Archeologie ve středních Čechách 21, s. 827–832.
VEJROSTOVÁ, L. – LISÁ, L. – NOVÁK, J. – NOVÁK, R. – BAJER, A. 2017: Buried Holocene
soils and their information value for the interpretation for ancient landscape. Case study
Vršce. In: Kniha abstraktov 13. konferencie environmentálnej archeológie: „Člověk
a krajina…“, 6.–7. 2. 2017, Nitra, Slovenská republika. ISBN 978-80-558-1140-6.
NOVÁK, Radek. 2017: Výzkumy ukazují, že Kopidlno je velmi bohaté na archeologické
nálezy. Kopidlenské listy, čtvrtletník pro Kopidlensko, září 2017, str. 34.
NOVÁK, Radek. 2017: Záchranný archeologický výzkum ve Slatinkách v k. ú. Slatiny (okr.
Jičín). Místo konání: Praha – Národní muzeum. Název akce: Informační kolokvium –
archeologické výzkumy v Čechách 2016. Datum konání: 4. 4. 2017.
VEJROSTOVÁ, L. – LISÁ, L. – NOVÁK, J. – NOVÁK, R. – BAJER, A. 2017: Buried Holocene
soils and their information value for the interpretation for ancient landscape. Case study
Vršce. Místo konání: Nitra, Slovenská Republika. Název akce: 13. konferencia environmentálnej archeológie. Datum konání: 6.–7. 2. 2017.

Badatelé a vědecká činnost

Jana Kořínková

NOVÁK, Radek. Nález pravěkých hrobů ve Slatinkách. Hurá, Muzeum!, Jičín: Regionální
muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 1, s. 4.
NOVÁK, Radek. Hromadný hrob z lokality U hvězdárny v Jičíně. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 2, s. 4.
NOVÁK, Radek. Pazourky na Jičínsku – nález z období paleolitu ve Slatinkách. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 3, s. 4.
NOVÁK, Radek. Sídliště z mladší doby kamenné v Bukvici. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 4, s. 4.
OPICOVÁ, K. – NOVÁK, R. 2015: Nové hmotné doklady proměny intravilánu Úlibic (okr.
Jičín) ve středověku, Archeologie východních Čech 10, s. 177–200.
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OPICOVÁ, K. – NOVÁK, R. 2015: Nové hmotné doklady proměny intravilánu Úlibic (okr.
Jičín) ve středověku, Archeologie východních Čech 10, s. 177–200.

ZÍKOVÁ, Petra. Ze sbírek muzea: Soudkovka žebernatá. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální
muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 1, s. 5.
ZÍKOVÁ, Petra. Osobnost: Vítězslav Hlaváč. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální muzeum
a galerie v Jičíně, 2017, č. 1, s. 5.

OPICOVÁ, Kateřina: Archeologie obce Újezd pod Troskami. Muzejní noviny, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 38, s. 16–17.
VOLF, M. – OPICOVÁ, K. – VOLF, V. 2017: Zpráva o lokalizaci doposud neznámé středověké
sklárny u Boče na Karlovarsku (Poster prezentovaný na konferenci Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft – Ore Landscape, 30.–31. 3. 2017 v Kadani).

Účast zaměstnanců na konferencích,
sympoziích, seminářích, školeních atd.

VOLF, M. – VOLF, V. – OPICOVÁ, K. 2017: Zaniklá středověká sklárna u Boče na Karlovarsku. Die mittelalterliche Glasshütte bei Wotsch, Lkr. Karlsbad Poster prezentovaný
na konferenci Archaeologia Historica – 18.–22. 9. 2017, Zvolen, SK).

PhDr. Michal Babík
11. 4. 2017		
		

Muzeum pro návštěvníky II: tradiční i nové formy komunikace
a prezentace, Národní muzeum.

9. 5. 2017		
		

Výbor pro kulturu a památkovou péči Rady Královéhradeckého
kraje. Digitální planetárium v Hradci Králové.

18. 5. 2017		
		

Moderní možnosti propagace v muzejních expozicích, galeriích
a infocentrech. Kutná Hora.

29. 5. 2017

Královéhradecká krajská sekce AMG ČR, Česká Skalice.

12. 9. 2017		
		

IX. ročník konference na podporu regionálního cestovního ruchu
Královéhradeckého kraje. Retour, Hradec Králové.

Miloš Tlučhoř, DiS.

22. 11. 2017

Komise pro muzejní management. Brno, Moravské zemské muzeum.

TLUČHOŘ, Miloš. Restaurování barokní rohové skříně z druhé poloviny 18. století. Hurá,
muzeum!, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 3, s. 6.

22.–24. 11. 2017
Konference ICOM: Odvaha k odpovědnosti. Jak sdělit
		
nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století., Moravská
		galerie v Brně.

Mgr. Petra Zíková

18. 12. 2017

Královéhradecká krajská sekce AMG ČR, Jičín.

ZÍKOVÁ, Petra. Příroda obce Újezd pod Troskami. Muzejní noviny, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 38, s. 24.

V průběhu roku

Několikrát účast na Senátu AMG ČR

Bc. Gabriela Petrová
PETROVÁ, Gabriela. Zámecká zahrada. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální muzeum
a galerie v Jičíně, 2017, č. 4, s. 5.
PETROVÁ, Gabriela. Osobnost: Čeněk Musil. Hurá, muzeum!, Jičín: Regionální muzeum
a galerie v Jičíně, 2017, č. 4, s. 5.
PETROVÁ, G. – CHODĚJOVSKÁ, E. Architekt Čeněk Musil. Katalog výstavy. Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017. 157 stran. ISBN 978-80-87486-09-2.

ZÍKOVÁ, Petra. Kablíkova sbírka ptactva – Ťuhýk obecný. Muzejní noviny, Jičín: Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2017, č. 38, s. 23.

Badatelé a vědecká činnost

Mgr. Kateřina Opicová
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Mgr. Hana Macháčková

3. 4. 2017		
Museion, seznámení s programem, požadavky na implementaci
		dat, Jičín

3. 4. 2017		
		

31. 10. 2017

Museion, seznámení s programem, požadavky
na implementaci dat, Jičín

Museion, práce s programem, Jičín
Mgr. Radek Novák

22.–24. 11. 2017
Konference ICOM: Odvaha k odpovědnosti. Jak sdělit nevyslovi
		
telné? Muzea a tragické dějiny 20. století., Moravská galerie
		v Brně.

4. 4. 2017		
		

Acheologické výzkumy v Čechách v roce 2016, informační
kolokvium, Národní muzeum, Praha

3.–7. 2. 2017

13. konferencia environmentálnej archeológie, Nitra, SR.

Mgr. Hana Fajstauerová
3. 4. 2017		
Museion, seznámení s programem, požadavky na implementaci
		dat, Jičín
31. 10. 2017

Museion, práce s programem, Jičín

Mgr. Michaela Hýsková
3. 4. 2017		
Museion, seznámení s programem, požadavky na implementaci
		dat, Jičín
31. 10. 2017

Museion, práce s programem, Jičín

31. 5. –2. 6. 2017
XLV. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče,
		Brno

Mgr. Kateřina Opicová
3. 4. 2017		
Museion, seznámení s programem, požadavky na implementaci
		dat, Jičín
31. 10. 2017

Museion, práce s programem, Jičín

7.–8. 12. 2017
		
		

Konference Forum Urbes Medii Aevi XVI. „Středověká města
a jejich zakladatelé (k založení Ostravy biskupem Brunem ze
Schauneburka v nadregionálním kontextu)“, NPÚ ÚOP v Ostravě

Badatelé a vědecká činnost

Bc. Gabriela Brokešová

Veronika Knobová
Kateřina Sedláčková
3. 4. 2017		
Museion, seznámení s programem, požadavky na implementaci
		dat, Jičín
31. 10. 2017

3. 4. 2017		
Museion, seznámení s programem, požadavky na implementaci
		dat, Jičín

Museion, práce s programem, Jičín
31. 10. 2017

Museion, práce s programem, Jičín

Mgr. Jana Schlesingerová

6

Miloš Tlučhoř, DiS.
3. 4. 2017		
Museion, seznámení s programem, požadavky na implementaci
		dat, Jičín
31. 10. 2017

Museion, práce s programem, Jičín

3. 4. 2017		
Museion, seznámení s programem, požadavky na implementaci
		dat, Jičín
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Museion, práce s programem, Jičín

23. 11. 2017

Museion, konzultační den, KÚ Hradec Králové

Mgr. Petra Zíková
3. 4. 2017		
Museion, seznámení s programem, požadavky na implementaci
		dat, Jičín
24.–26. 5. 2017

Veletrh muzeí, Třebíč

26. 6. 2017		

Koncepce rozvoje břehů Cidliny, MÚ Jičín

31. 10. 2017

Museion, práce s programem, Jičín

23. 11. 2017

Museion, konzultační den, KÚ Hradec Králové

Účast zaměstnanců
v komisích, spolcích aj.
PhDr. Michal Babík
• předseda Královéhradecké krajské sekce Asociace muzeí a galerií České republiky
• předseda výboru Komise pro muzejní management Asociace muzeí a galerií
České republiky
• předseda letopisecké komise MěÚ Jičín
• člen Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací na preventivní ochranu
před nepříznivými vlivy prostředí MK ČR
• člen výboru Pekařovy společnosti Českého ráje
• člen komise pro kulturu MěÚ Jičín

Mgr. Radek Novák
• člen Východočeské regionální archeologické komise
• člen Vlastivědného kroužku Krkonoš a Podkrkonoší
• člen České archeologické společnosti
• člen European Association of Archaeologists
• Česká archeologická společnost, sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska

Mgr. Petra Zíková
• statutární zástupce ZO ČSOP Křižánky – Jičín
• členka Zoologické komise Asociace muzeí a galerií České republiky
• členka komise životního prostředí MÚ Jičín

Mgr. Hana Macháčková
• členka Národopisné společnosti ČR
• členka Odborné komise pro Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Královéhradeckého kraje
• členka správy hradu Kumburk

Badatelé a vědecká činnost

31. 10. 2017

Jana Kořínková
• členka komise pro cestovní ruch MěÚ Jičín

Mgr. Kateřina Opicová
• Člen České archeologické společnosti

6

Bc. Gabriela Brokešová
• Knihovnická komise AMG ČR
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Hospodaření
organizace
"Poslední mohykán", který na Jičínsku nevstoupil do JZD,
50. léta. 20.stol. (Sbírka RMaG v Jičíně)
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Město Jičín – Výstava s názvem „Architekt Čeněk Musil“. Bylo profinancováno
18 957 Kč a dotace činila 8 357 Kč

Finanční majetek

Město Jičín – Muzejní čtvrtletník „Hurá, muzeum!“. Bylo profinancováno 20 092 Kč
a dotace činila 5 833 Kč.

Oblast finančního majetku
K 31. 12. 2017 má organizace
na běžném účtu

731 085,28 Kč

FKSP

198 772,60 Kč

pokladna

Projekt ISO/D Restaurování: A. Pozzo, Prospettiva di pittori et archiettti, Parte prima
bylo profinancováno 40 000 Kč a dotace činila 28 000 Kč.

23 208 Kč

val. pokladna

12,77 Kč

pokladna vstup muzeum

4 414 Kč

pokladna vstup galerie

7 299 Kč

ceniny – stravenky

0 Kč

ceniny – známky

0 Kč

Dotace ze státního rozpočtu a územně samosprávných
celků v roce 2017
Ve sledovaném roce bylo RMaG úspěšné v získání tří dotací, jejichž poskytovatelem
bylo Ministerstvo kultury.
V rámci projektu „Katalog výstavy Architekt Čeněk Musil“ bylo profinancováno
144 744 Kč a dotace činila 80 000 Kč.

V oblasti lidských zdrojů jsme uzavřeli s Úřadem práce České republiky Dohodu
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku. Díky tomu se nám podařilo posílit rozpočet v příjmové části o 96 500 Kč.

Investice
V roce 2017 byl z investičních prostředků pořízen mobilní výstavní systém do galerii v částce 349 890 Kč. Celá akce byla financována z Fondu rozvoje a reprodukce
Královéhradeckého kraje.

Hospodaření organizace

Rozbor hospodaření Regionálního muzea a galerie v Jičíně je zobrazen v přiložené
tabulce. Organizace hospodařila s vyrovnaným rozpočtem – výkyvy oproti minulým
letům jsou pouze minimální.

Autoprovoz
Regionální muzeum a galerie v Jičíně v roce 2017 vlastnilo nebo mělo ve správě
celkem 3 automobily: osobní automobil Škoda Octavia (rok výroby 2005), Citroen
Berlingo (rok výroby 2007) a osobní automobil Suzuki Grand Vitara (rok výroby
2003). Poslední jmenovaný automobil byl z důvodu nerentabilnosti oprav v roce
2017 vyřazen z majetku jeho prodejem za cenu 20 000 Kč. Citroen Berlingo je využíván ostatními odděleními muzea; vzhledem k tomu, že se jedná o typ kombi, jsou
v něm převáženy i výstavy a sbírkové předměty menších rozměrů.
Dále organizace ve svém majetku eviduje valníkový přívěs s plachtou.

Opravy
V roce 2017 činily celkové náklady na opravy vozového parku 37 147,94 Kč. Jednalo
se o běžné opravy vyvolané provozem starších vozidel.

7

Náklady projektu „Platidla v průběhu věků“ bylo profinancováno 54 132,79 Kč
a dotace činila 37 000 Kč.
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Nehmotný majetek pořízený v roce 2017

Dlouhodobý hmotný majetek

Nehmotný majetek nebyl tento rok nakupován.

Dlouhodobý hmotný majetek v roce 2017 – byl pořízen nový mobilní výstavní systém v galerii v částce 349 890 Kč.

Tvorba a čerpání peněžních fondů
Fond k 31. 12. 2017

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V roce 2017 nakoupila naše organizace tento drobný hmotný majetek z provozních
nákladů:
notebook HP 250 G5

19 036 Kč

Fond rezervní

216 043,96 Kč

Fond reprodukce

142 588,21 Kč

Fond odměn

129 510,90 Kč
206 936,97 Kč

telefon Blackview i GET

6 999 Kč

FKSP

telefon Blackview i GET

6 999 Kč

Ostatní fondy

fotoaparát zrcadlovka Canon EOS val. pokladna

5 990 Kč

objektiv NIKKOR

17 986 Kč

monitor LG LED 24

3 690 Kč

telefonní ústředna

22 377 Kč

mobilní telefon SONY

12 839 Kč

figuríny pánské
Součet

132 000 Kč

10 790 Kč

stativ karbonový

nivelační přístroj BOSCH GOL 20D

zůstatek

Hospodaření organizace

Nakládání s majetkem

4 890 Kč
7 005,90 Kč
118 601,90 Kč

Fond reprodukce je tvořen z účetních odpisů hmotného majetku.
Fond rezervní je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření, popřípadě z darů.
Fond odměn nebyl čerpán.
Fond FKSP je tvořen 1,5 % ročního objemu zúčtovaných platů a jejich náhrad.
V průběhu roku byl čerpán dle vnitřních směrnic na kulturní, rekreační a sportovní
činnost zaměstnanců.
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Plán a vyhodnocení kontrolní činnosti:
Kontrola finanční
Finanční kontrola je součástí vnitřního řízení organizace při přípravě finančních
operací před jejich schválením, při jejich průběžném sledování až do jejich konečného vypořádání a zaúčtování a následného prověření. Provádí ji ředitel, odpovědný
vedoucí oddělení a pověření odpovědní zaměstnanci. Cílem je vytvářet podmínky
pro účelné, hospodárné vynakládání finančních prostředků, včasné zjišťování a minimalizování finančních, právních, příp. dalších rizik a včasné odhalování případných
nedostatků.
Kontroly provádějí v průběhu celého roku podle časového hlediska jako:
• předběžné
ředitel jako příkazce operace, ekonomka jako správkyně 		
		
rozpočtu odpovědná za rozpočet organizace
• průběžné
pověření odpovědní zaměstnanci, u dokladů správce rozpočtu
		
a samostatná účetní odpovědná za účetnictví organizace
• následné
příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní

Kontroly se provádějí z hlediska:
• věcného
ověření věcné správnosti dodávky, její účelnosti a hospodárnosti
		
v souladu s rozpočtem,
• formálního
ověření náležitostí účetních dokladů, oprávnění příkazce
• číselného
kontrola správnosti účtovaných, proplácených částek 		
		
a správnosti účtování sazby DPH ze strany dodavatele.
Kontrola majetku, pohledávek a závazků
se provádí jejich inventarizací, a to jednou ročně k 31. 12. Mimořádné inventarizace
jsou prováděny dle potřeby.
Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
kontrolu oprávněnosti zaměstnanců provádět specializované činnosti (řízení vozidla, sváření, elektrotechnické práce apod.) průběžně zajišťuje pověřený pracovník
BOZP.
Došlo k pravidelnému proškolení zaměstnanců o dodržování BOZP a požární
ochrany
Kontrola požární ochrany
kontrola celého objektu jednou za rok provádí požární technik RMaG v Jičíně.

Kontrola termínů revizí technických zařízení
Revize hasicích přístrojů, zabezpečovacího zařízení elektroinstalace – zajišťují průběžně pracovníci pověření BOZP a PO.
Kontrola elektronického zabezpečení
se provádí průběžně. Smluvně je zabezpečena celková revize 1x ročně firmou FIDES.
Kontrola vykonávané práce, kvality a rozsahu poskytovaných služeb
veřejnosti
provádí průběžně vedoucí oddělení a ředitel.
Kontrola dodržování a využívání pracovní doby
provádí průběžně ředitel a ekonom.

Vyhodnocení kontrolní činnosti
Vnitřní kontrolní systém je vytvořen dle potřeb a povinností organizace. Z hlediska
účinnosti kontrolního systému jsou struktura a způsob provádění kontrolní činnosti
přiměřené rozsahu činnosti organizace.

Hospodaření organizace

Kontrolní činnost

V oblasti finančních kontrol nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by nepříznivě
ovlivnily činnost organizace. Zjištěné drobné závady byly průběžně odstraňovány.
Pro zkvalitnění provozní a finanční činnosti byla ke snížení rizik provedena úprava
a doplnění směrnic.
Z roční kontroly bezpečnosti a zdraví při práci vyplynuly méně závažné nedostatky,
které jsou průběžně odstraňovány.

Inventarizace
Řádná inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2017.
Byla jmenována hlavní inventarizační komise ve složení:
předseda: Jitka Švihová
členové: Kateřina Sedláčková, Mgr. Petra Zíková
Byly jmenovány 2 dílčí inventarizační komise.
Inventarizace byla zahájena 29. 12. 2017 a ukončena 31. 1. 2018.
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pohledávky za zaměstnanci

drobný dlouhodobý nehmotný majetek

107 303,66 Kč

povinné pojištění – závazky z titulu mezd

259 262 Kč

pozemky

961 565,48 Kč

daně

296 666 Kč

10 742 215,20 Kč

ostatní závazky

5 504,72 Kč

samostatné movité věci

3 554 325,30 Kč

závazky k ÚSC

drobný hmotný majetek

2 104 409,77 Kč

náklady příštích období

stavby (depozitář Robousy)

7 905 Kč

0 Kč
471,50 Kč

umělecké dílo

129 002 Kč

výdaje příštího období

0 Kč

nedokončený hmotný majetek

481 036 Kč

výnosy příštích období

37 242 Kč

materiál na skladě

89 274,85 Kč

dohadné účty aktivní

2 882,30 Kč

zboží na skladě

855 047,34 Kč

dohadné účty pasívní

161 094,10 Kč

pohledávky – odběratelé

129 590,48 Kč

poskytnuté zálohy (energie)

157 358,24 Kč

Způsob provedení inventarizace

běžný účet

731 085,28 Kč

Způsob provedení inventarizace byl volen s ohledem na charakter inventarizovaného majetku. U materiálu, zboží, peněžních prostředků v hotovosti, samostatných
movitých věcí a DHIM byla provedena fyzická inventarizace. Dokladová inventura
byla provedena u ostatních rozvažných účtů. V odůvodněných případech byla zvolena kombinace obou způsobů (budovy a pozemky).

účet FKSP

198 772,60 Kč

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

závazky – dodavatelé

329 663,75 Kč

pokladna
ceniny

34 933,77 Kč
0 Kč

přijaté zálohy

0 Kč

ostatní pohledávky

0 Kč

zaměstnanci
ostatní závazky vůči zaměstnancům

Hospodaření organizace

Předmětem inventarizace byl následující majetek, pohledávky a závazky na účtech:

7

483 336 Kč
0 Kč

40

Výhled
na rok 2018
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Gottwaldovo náměstí,
50. léta 20. stol. (Sbírka RMaG v Jičíně)

Vzhledem k plánovaným odchodům dalších pracovníků z našeho muzea (ať už
do starobního důchodu, tak i za plněním mateřských povinností), očekáváme v personální oblasti pokračování mezidobí, které je charakterizováno především záskoky
za jednotlivé pracovníky.
Co se týká dostupnosti muzea, rádi bychom v letním období pokračovali v tendenci
mít muzeum otevřené 7 dní v týdnu.

Naše organizace se v roce 2018 bude zabývat také přípravou publikace celokrajského dosahu Poklady sbírek Královéhradeckého kraje.
Podrobnější informace o plánech naší činnosti byly deklarovány směrem ke zřizovateli v dokumentu Plán činnosti Regionálního muzea a galerie v Jičíně v roce 2018.
Pro veřejnost jsou pak informace k dispozici na webových stránkách organizace.

Výhled na rok 2018

Pro rok 2018 bude zásadním tématem začátek stavby depozitáře v Robousích a s tím
související činnosti. Jakkoliv bude investorem stavby samotný Královéhradecký kraj
prostřednictvím svého investičního odboru, naše organizace bude v úzkém kontaktu s daným oddělením a bude se podílet na veškerých přípravných a koordinačních záležitostech, které s novou stavbou budou v souvislostech. Časovou brzdou
pro zahájení stavby mohou být v tuto chvíli, zdá se, pouze administrativní problémy.

Ve stálé expozice RMaG vzhledem k financím neplánujeme žádné zásadní změny.
Provoz stálé expozice bude poznamenán výměnou oken v její části, což zajisté povede k dočasnému jejímu uzavření. V druhé polovině roku bychom se chtěli začít zabývat také úvodními myšlenkami nové stálé expozice (přípravy nového libreta atd.)
tak, abychom v budoucnu byli připraveni pro vhodnou dotační příležitost.
Pro rok 2018 plánujeme uspořádání 13 výstav. Zcela zásadní pro výstavní plán bude
výstava Divadla Bratří Formanů s názvem Konírna imaginární. S přípravou této
výstavy bylo započato již v roce 2017. Z výstav, které s jistotou přilákají pozornost, to
budou ještě výstava Vladimíra Komárka či výstava k osmičkovým výročím v českých
dějinách. Termíny jednotlivých výstav budou k nalezení na webových stránkách
organizace, na Facebooku apod.
V rámci publikační činnosti organizace se budeme věnovat zpracování Muzejních
novin pro obec Češov. V roce 2018 by měla pokračovat příprava publikace pamětí
Josefa Waltera. Archeologickým oddělením bude také připravena publikace související s nedávným archeologickým výzkumem v Hořicích.
Práce se sbírkou bude prvním rokem poznamenána používáním nového muzejního evidenčního systému MUSAION, který byl v závěru roku 2017 implementován
do naší organizace.

8

V rámci propagace organizace plánujeme již zaběhlé postupy (vydávání Hurá muzeum!), tak i některé novinky (kampaň „Vstupné za úsměv“, pořízení nového letáku
a dalšího videospotu muzea apod.).
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Příloha
Sáňkaři na Čeřovce,
30. léta 20. stol. (Sbírka RMaG v Jičíně)

1
1

název

2017

2016

SÚ

název

501

noviny, časopisy,knihy

15 792,28 Kč

18 683,00 Kč

512

cestovné

úklidové prostředky

5 823,40 Kč

10 144,37 Kč

513

občerstvení

kancelářské potřeby

35 702,89 Kč

25 995,33 Kč

518

nájemné muzeum, Depo

DDHM do 40 000

– Kč

76 908,94 Kč

nákup sbírkového předmětu

– Kč

– Kč

71 474,54 Kč

11 732,37 Kč

233 324,73 Kč

246 705,09 Kč

62 861,68 Kč

73 139,05 Kč

tisk plakátů a pozvánek,
propagace
ostatní režijní materiál
PHM

poplatky bankám, ost. náklady
archeologie
telefony a poplatky
nájem za garáže
výlepy plakátů

2017

2016

25 030,18 Kč

36 149,20 Kč

7 000,00 Kč

6 424,92 Kč

624 834,00 Kč

594 680,65 Kč

7 809,00 Kč

8 754,00 Kč

1 937 406,66 Kč

1 069 670,20 Kč

18 740,33 Kč

26 475,05 Kč

– Kč

– Kč

29 295,00 Kč

16 784,00 Kč

– Kč

12 067,00 Kč

512 966,23 Kč

527 350,98 Kč

3 131 051,22 Kč

2 255 781,88 Kč

501

mezisoučet

424 979,52 Kč

463 308,15 Kč

dopravné

504

prodané zboží

143 598,27 Kč

148 557,00 Kč

ostatní nakupované služby

502

vodné a stočné, srážková voda

92 659,84 Kč

47 470,58 Kč

518

mezisoučet

spotřeba EE

212 066,28 Kč

149 202,85 Kč

521

platy

4 688 776,00 Kč

4 246 305,00 Kč

topení muzeum

713 354,66 Kč

638 560,15 Kč

OON

709 383,00 Kč

866 119,00 Kč

46 414,01 Kč

45 103,76 Kč

19 222,00 Kč

12 531,00 Kč

1 064 494,79 Kč

880 337,34 Kč

521

mezisoučet

5 756 289,00 Kč

5 124 955,00 Kč

– Kč

– Kč

524

zákonné pojistné

1 790 372,00 Kč

1 549 139,00 Kč

58 911,02 Kč

295 810,78 Kč

525

pojistné

14 744,09 Kč

12 759,98 Kč

– Kč

– Kč

527

příspěvek na stravu organizace

– Kč

– Kč

restaurování

40 000,00 Kč

– Kč

ostat. Náklady (kurzy,prohlídky)

2 839,39 Kč

12 000,00 Kč

mezisoučet

98 911,02 Kč

295 810,78 Kč

331,25 Kč

4 371,90 Kč

plyn depozitář Robousy
502

mezisoučet

507

aktivace zboží

511

opravy a udržování
revize

511

náhrady nemocenské

ochranné pomůcky

Příloha

SÚ

1
2

název
příděl do FKSP

2017

2016

SÚ

název

75 415,28 Kč

63 516,89 Kč

78 585,92 Kč

79 888,79 Kč

3 000,00 Kč

3 100,00 Kč

56,60 Kč

– Kč

602

výnosy z prodeje služeb

417,00 Kč

– Kč

603

výnosy z pronájmu

vstupné galerie

2017

2016

74 550,00 Kč

– Kč

2 970 466,00 Kč

– Kč

199 396,00 Kč

– Kč

3 516 107,00 Kč

– Kč

25 242,00 Kč

24 288,00 Kč

194 932,42 Kč

162 583,98 Kč

527

mezisoučet

538

ostatní poplatky

541

pokuty a úroky z prodlení

542

ostatní pokuty a penále

557

odpis nedobytných pohledávek

– Kč

– Kč

604

drobný prodej

544

úroky

– Kč

– Kč

609

jiné výnosy

– Kč

202,00 Kč

547

zmařená investice

– Kč

– Kč

644

výnosy z prodeje materiálu

– Kč

652,00 Kč

548

tvorba fondů

-10 000,00 Kč

– Kč

646

výnosy z prodeje majetku

20 000,00 Kč

– Kč

553

prodaný dlouhodobý
hmotný majetek

30 000,00 Kč

– Kč

662

úroky

– Kč

– Kč

558

náklady z DM

118 601,90 Kč

95 655,09 Kč

663

kurzové rozdíly

– Kč

– Kč

563

kurzové rozdíly

16,14 Kč

-0,19 Kč

649

vstupné muzeum

– Kč

357 747,00 Kč

591

daň z příjmů

– Kč

– Kč

vstupné galerie

– Kč

53 495,00 Kč

549

ostatní fin. náklady

25 131,21 Kč

49 216,15 Kč

archeologický dohled

– Kč

2 807 846,60 Kč

569

členské příspěvky

– Kč

– Kč

ostatní

– Kč

93 508,70 Kč

569

ostatní náklady

81 407,72 Kč

– Kč

649

mezisoučet

13 998,27 Kč

3 312 597,30 Kč

551

odpisy

163 932,00 Kč

157 646,00 Kč

648

použití fondů

– Kč

– Kč

12 947 618,58 Kč

11 158 729,09 Kč

669

ostatní finanční výnosy

– Kč

18,00 Kč

672

příspěvek od zřizovatele

9 002 020,00 Kč

7 260 200,00 Kč

96 500,00 Kč

127 300,00 Kč

Náklady celkem

602

vstupné muzeum

271 695,00 Kč

archeologický dohled
ostatní

příspěvek úřadu práce

Příloha

SÚ

1
3

název
příspěvek města
dotace ze st. Rozpočtu
dotace zřizovatel

672

mezisoučet
výnosy celkem
zisk/ztráta

2017

2016

14 190,00 Kč

27 537,00 Kč

145 000,00 Kč

165 800,00 Kč

– Kč

78 903,00 Kč

9 257 710,00 Kč

7 659 740,00 Kč

13 027 989,69 Kč

11 160 081,28 Kč

80 371,11 Kč

1 352,19 Kč

Příloha

SÚ

1
4

