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SHRNUTÍ ČINNOSTI
Rok 2017 je možno z pohledu našeho muzea bez pochyb označit jako velmi úspěšný!
Realizovali jsme všechny plánované akce v souladu se Střednědobou koncepcí na léta 2015 2018 a s plánem činnosti na rok 2017. Trvale jsme plnili také standardy stanovené muzejním
zákonem.
Podařilo se dokončit realizaci dvou investičních projektů – rekonstrukci historického objektu
na Kristiánově, včetně nových expozic a doprovodných aktivit. Došlo rovněž k dovybavení
a zprovoznění depozitáře v ulici Na Šumavě, včetně logisticky mimořádně náročného
přemístění sbírkových fondů z pronajatých prostor. Tím se muzeum stalo vlastníkem všech
svých provozovaných objektů a současně získalo dostatečné depozitární prostory pro
několikaletý časový horizont.
V roce 2017 byla rovněž zahájena realizace dostavby k hlavní budově muzea.
Muzeum se historicky poprvé, a hned úspěšně, ucházelo o podporu v oblasti vědy a výzkumu,
z programu NAKI II. Ve spolupráci s ministerstvem kultury byl na podzim zkušebně zahájen
provoz Kulturně-kompetenčního centra pro české sklo a bižuterii.
Stěžejním výstavním projektem roku bylo „Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC
2017“, které zahrnulo pět tematických výstav a řadu doprovodných akcí pořádaných ve
spolupráci s partnery muzea. Celkem se představilo 12 zemí, 20 škol, 25 výtvarníků a 89
značek. Celková návštěvnost dosáhla 21 tisíc lidí. Část výstavy REDESIGN byla díky partnerství
Messe Frankfurt představena na únorovém veletrhu Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem,
výstava NO LIMITS byla prezentována ve Španělsku a v Německu.
Ke všem výstavám byly vydány vícejazyčné publikace (celkem 6). Dále byl vydán Průvodce
stálými expozicemi muzea v německé a anglické verzi.
Návštěvnost muzea dosáhla 36 963 osob, tzn. o 10 853 návštěvníků více než v roce 2016
(podrobný přehled návštěvnosti obsahuje Příloha č. 1). Jako nedostatek však dlouhodobě
vnímáme malý zájem škol o nabízené edukační programy – tento stav je třeba ve spolupráci
s pedagogy analyzovat a připravit nabídku více odpovídající jejich zájmu a potřebám.
Hospodaření muzea v hlavní činnosti dosáhlo vyrovnaného hospodářského výsledku, díky
zapojení fondu reprodukce majetku. Nicméně po dlouhých letech jsme poprvé mohli vyčlenit
nezanedbatelnou částku (cca 4000 tis. Kč) na doplnění sbírkového fondu o nové významné
akvizice, mnoho dalších pak bylo pořízeno formou darů, zejména v souvislosti s projektem
trienále.
V hospodářské činnosti byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 241.654,20 Kč.
Za bezesporu velmi úspěšný rok patří poděkování celému kolektivu zaměstnanců!
Vážíme se také mimořádné podpory ze strany našeho zřizovatele, ale též dalších finančních
i pracovních partnerů, bez nichž bychom uvedených výsledků nemohli dosáhnout.
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POSKYTOVÁNÍ STANDARDIZOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB
Muzeum zpřístupňuje své sbírky veřejnosti celoročně ve dvou stálých expozicích „Nekonečný
příběh bižuterie“ a „Čarovná zahrada – České sklo sedmi století“, v roce 2017 byla
zprovozněna nová stálá expozice „Sklářská osada Kristiánov“. V roce 2017 uspořádalo dále
6 výstav a několik menších komorních výstav viz Výstavní činnost.
Pořádalo specializované muzejní programy pro širokou veřejnost, školy, a to jako doprovodné
akce k vlastním výstavám, tak u příležitosti významných výročí a událostí. Pořádalo vzdělávací
akce – kurzy, přednášky viz Výchovně vzdělávací činnost. Hlavním tématem edukační činnosti
bylo výročí Marie Terezie.
Veřejnost byla o činnosti muzea informována prostřednictvím tiskových zpráv, kterých bylo
v roce 2017 vydáno celkem 13. Bohatá byla i publikační činnost muzea, vydáno bylo 6 publikací
k výstavám a publikováno několik odborných článků, viz Publikační činnost.
Zvýhodněné vstupné bylo poskytováno seniorům, dětem, zdravotně postiženým a rodinám,
dále školním kolektivům při návštěvě muzea spojené s tvůrčí dílnou. Odborné školy a jejich
studenti mají vstup zdarma. V roce 2017 mohli návštěvníci využít i 8 dnů volných nebo
zvýhodněných vstupů, zejména u příležitosti vybraných státních svátků, viz Příloha
č. 1. Návštěvnost.
Hlavní budova muzea je pro návštěvníky řešena bezbariérově. Pro zrakově hendikepované
návštěvníky nabízí možnost zapůjčení audioprůvodce expozicemi, sluchově hendikepovaní jej
mohou využít v tištěné – grafické podobě. Obě formy je možné si jednoduše pořídit také
v elektronické formě, prostřednictvím internetu.
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SPRÁVA SBÍREK
MSB spravuje celkem 25 podsbírek umístěných ve 3 budovách v Jablonci nad Nisou - v hlavní
budově, depozitáři Mlýnská a depozitáři Šumava (jedná se o místní část Jablonce nad Nisou).
Celkový počet inventárních čísel k 31. 12. 2017 činil 79.317.
V roce 2017 bylo do centrální evidence (CES) nahlášeno 153 evidenčních jednotek v I. stupni
a 2.248 evidenčních jednotek ve II. stupni evidence, a to v podsbírkách:
Bižuterie B10750 – B11450; Bižuterní technologie BT3748 – BT3866; Fotografie F1 – F641;
Knoflík C5092 – C5172; Kostýmní doplňky KD261 – KD268; Medaile a plakety MP2127 –
MP2283; Bižuterie Sachse BS2277 – BS2293; Sklo S9153 – S9836; Sklo Riedel SR659 – SR680;
Vánoční ozdoby V1987 – V2014; Numismatická NS810 – NS844; Umělecké řemeslo – šperk
Š772 – S797
Ke dni 31. 12. 2017 byly vyřazeny 2 sbírkové předměty z podsbírky Zvláštní sbírky.
K 31. 12. 2017 byly dokončeny periodické roční revize sbírek, kterými prošlo 6.759
inventárních čísel sbírkových předmětů (Sbírka MSB 5.777 i. č., Sbírka Nový Bor 709 i. č.,
Sbírka Kamenický Šenov 273 i. č.).
Sbírka Nový Bor, ev. číslo v CES SNB/002-04/23/091002, byla rozhodnutím Vlády České
republiky ze dne 6. 12. 2017 převedena z vlastnictví správy státu do vlastnictví města Nový
Bor.
K 31. 12. 2017 bylo v podobě obrazového záznamu digitalizovaných 23.010 sbírkových
předmětů, a do elektronické podoby (program MS Word, databáze DEMUS) přepsáno 47.726
karet evidence II. stupně. Aktualizace zápisu v Centrální evidenci sbírek byla provedena
v řádném termínu.
Podsbírky Jablonex obchodní, Jablonex Zásada, dosud nezpracovaná akvizice bižuterie
Jablonex a vytříděné nástroje byly na jaře roku 2017 z depozitáře Lučany přemístěny do
nového muzejního depozitáře Šumava. Z tohoto důvodu v průběhu roku nepokračovala
evidence nových přírůstků, protože bylo nutné nejprve utřídit již evidované sbírkové
předměty. Z hlavní budovy muzea byla do depozitáře Šumava přemístěna též podsbírka
Obrazy. Tento depozitář je vybaven potřebným úložným systémem, zabezpečením
i monitoringem klimatu, pro řádné uložení byl pořízen též odpovídající obalový materiál.
V podsbírce vánoční ozdoby je aktuálně evidováno 2014 inv. č. ve 2. stupni evidence.
Součástí celku evidovaného v roce 2017 byly akvizice od současných firem z roku 2016, kdy se
celkově jedná o stovky kusů, které jsou však evidovány – vzhledem k tomu, že se jedná
o kolekce – pod inventárními čísly, které zahrnují 10 a více jednotlivých kusů. To celkový počet
zaevidovaných kusů vánočních ozdob zkresluje. Počet zaevidovaných předmětů negativně
ovlivnila dlouhodobá nemoc kurátorky i příprava trienále.
Během roku 2017 bylo zapůjčeno k výstavním účelům do jiných institucí celkem 223
evidenčních jednotek. MSB má trvale zapůjčeno od jiných institucí pro potřeby stálé expozice
21 sbírkových předmětů.
Proběhlo 40 badatelských návštěv za účelem studia sbírkových předmětů v depozitářích nebo
konzultací v budovách muzea.
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RESTAUROVÁNÍ
S využitím grantového programu MK ČR ISO/D bylo v souvislosti s výstavou Druhá strana
mince zrestaurováno 16 ks sbírkových předmětů z podsbírek Bižuterie, Medaile a plakety,
Kovy a Sbírky Waldes-spínadla a oděvní doplňky. Celkové náklady dosáhly 114 200 Kč, dotace
činila 100 000 Kč. Podrobný přehled restaurování roku 2017 obsahuje příloha č. 4.

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
V roce 2017 probíhalo doplňování sbírek MSB jak nákupy, tak dary. Díky dlouhodobé
spolupráci muzea a osobním vztahům kurátorů s tuzemskými výrobci skla a bižuterie
a sklářskými výtvarníky se trvale daří s vynaložením minimálních finančních prostředků
rozšiřovat sbírkový fond o nové přírůstky, zejména ze současné produkce. Muzeum během
roku získalo četné dary jak od dárců-osob, tak firem, a to především v souvislosti s projektem
Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2017 (sklo, bižuterie). Muzeum též formou
nákupů získalo autorská díla sklářských umělců a šperkařů, většinou prezentovaných na
výstavách v rámci Trienále.
V roce 2017 jsme získali darem do sbírky celkem 398 položek. Nákupem jsme obohatili naše
sbírky o 420 položek v celkové hodnotě nákupu 302.697,- Kč. Podrobný přehled akvizic roku
2017 obsahuje příloha č. 2.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel k jednání dne 30. listopadu 2017.

VĚDA A VÝZKUM
Muzeum podalo v rámci veřejné soutěže do Programu na podporu aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 - 2022 (NAKI II),
vyhlášeného 13. 3. 2017, projekt s názvem DESIGN ČESKOSLOVENSKÉHO SKLA A BIŽUTERIE
1948-1989. Přestože se jednalo o náš první pokus v oblasti podpory vědy a výzkumu, projekt
byl poskytovatelem na základě odborného hodnocení návrhu oponenty a poradním orgánem
MK přijat k finanční podpoře od roku 2018. Projektu byl přidělen identifikační kód
DG18P020VV031.

KOMPETENČNÍ CENTRUM SKLA A BIŽUTERIE
V průběhu roku 2017 byl v muzeu, na základě požadavku MK ČR a v návaznosti na dokument
Státní kulturní politika ČR na období 2009-2014, realizován projekt Kompetenčního centra skla
a bižuterie.
Jedná se o pracoviště, které spravuje výše uvedený webový portál a poskytuje s ním spojené
poradenské služby. Uvedené informace budou pravidelně doplňovány, aktualizovány
a vybrané části rozšiřovány o nové poznatky.
Webová podoba projektu www.czechglasscompetence.cz v českém a anglickém jazyce byla
odborné veřejnosti ve zkušební verzi představena dne 6. 10. na semináři SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ
v Jablonci nad Nisou. Databázovou náplň webu vytvořili kurátoři muzea ve spolupráci
s externisty a agenturou CzechTourism. Ostatní veřejnost byla na web upozorněna tiskovou
zprávou MK ČR z 12. 12. 2017.
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Správou a aktualizací webu je pověřena kurátorka Mgr. Kateřina Hrušková, prozatím v rámci
svých ostatních pracovních povinností.

KNIHOVNA
Provoz knihovny MSB byl vzhledem k opakované dlouhodobé nemoci knihovnice omezen. Na
konci roku 2017 knihovna evidovala 19.859 inventárních čísel knih a časopisů. Fond je tvořen
částmi knihy a periodika. V roce 2017 bylo nově zapsáno celkem 60 přírůstků. Akviziční plán
nebyl realizován. Výměnou bylo do fondu knihovny MSB získáno 5 knižních titulů z domácí
produkce a 3 tituly zahraniční, dále množství periodik a aukčních katalogů. Knihovna odebírala
7 titulů časopisů v tištěné formě a časopis The Bead Forum v elektronické formě.
Služeb knihovny využilo celkem 10 externích badatelů (všichni prezenčně), při 10 návštěvách
jim bylo předloženo celkem 67 knih a časopisů (26 knih a 41 časopisů). Vedle těchto služeb
bylo poskytnuto množství distančních konzultací (telefonicky nebo e-mailem). Z těchto 10
externích badatelů se 4 při 4 návštěvách zabývali také sbírkou fotografií. Předloženo jim bylo
9 kusů krabic pomocné evidence fotografií a 3 boxy fotoalb. Využito bylo 48 kusů fotografií.
Uvnitř instituce byly uskutečněno 11 výpůjček časopisů a 42 výpůjček knih. Bezúplatně byla
poskytnuta reprodukční práva dvěma osobám na využití fotomateriálu k projektu, vydání
propagační publikace a výstavě.
I nadále pokračoval proces vytváření elektronického katalogu spolu s opravami/úpravami
katalogizačních záznamů.

VÝSTAVNÍ ČINNOST
KRISTIÁNOV – NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE
Dne 20. května 2017 byla pro návštěvníky otevřena zrekonstruovaná budova s novou expozicí
Sklářská osada Kristiánov a odhalena stezka Po stopách jizerskohorských sklářů, která
spojuje objekt na Kristiánově s hlavní budovou v Jablonci nad Nisou. Muzeum za počin
obdrželo cenu Stavba roku Libereckého kategorie v kategorii rekonstrukcí staveb,
památkových objektů a brownfields. Autorem scénáře expozice a textů pro panely stezky je
PhDr. Petr Nový.

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA
25. listopad 2016 – 9. duben 2017 (malý a velký sál)
Já, ozdoba!
kurátorka Mgr. Tereza Buriánková, spolupráce Ing. Jaroslava Novotná, Ph.D., Dagmar
Havlíčková, PhDr. Petr Nový, Ing. Milada Valečková
24. červen – 28. říjen 2017
Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2017
hlavní kurátor projektu PhDr. Petr Nový
TRENDY.DESIGN.PRODUKCE (malý a velký sál), 24. 6. – 29. 10. 2017
A.TO.MY! (Galerie N), 24. 6. – 3. 9. 2017
NO LIMITS (kostel sv. Anny), 24. 6. – 3. 9. 2017
MATERIÁL : SKLO (Eurocentrum), 24. 6. – 3. 9. 2017
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30. listopad 2017 – 15. duben 2018 (velký sál)
Druhá strana mince – Medaile, bižuterie a sklo z válečných let
kurátoři Bc. Zdeněk Štafl, Mgr. Petr Čížek
7. prosinec 2017 – 15. duben 2018 (malý sál)
Sklo z Desné 1847-2017
kurátor PhDr. Petr Nový

VÝSTAVY VE VÝSTAVĚ – komorní autorské výstavy ve stálé expozici
expozice bižuterie / hlavní budova muzea
18. říjen 2016 – 12. únor 2017
Janja Prokič
Kurátorka Šárka Sirůčková
14. únor – 11. červen 2017
Eva Eisler
Kurátorka Mgr. Kristýna Fendrichová
13. červen 2017 – 28. leden 2018
Nichole Starmann
Kurátorka Mgr. Kristýna Fendrichová
Do 8. 1. 2017
Jaroslav Bejvl – 75
Kurátor Bc. Zdeněk Štafl

expozice skla / hlavní budova muzea
13. září 2016 – 15. leden 2017
Lukáš Jabůrek
17. leden – 14. květen 2017
Jakub Berdych st.
16. květen 2017 – 18. únor 2018
Petr a Ondřej Novotní
Kurátory výstav byli PhDr. Petr Nový a Dagmar Havlíčková

DALŠÍ VÝSTAVNÍ PROJEKTY NA HLAVNÍ BUDOVĚ
Vitrína ve vestibulu, nazvaná EXPONÁT EXTRA, byla opět využita na prezentaci atraktivních
exponátů. V průběhu roku zde byly prezentovány:
 rytý pohár s motivem prací ve sklárně z května roku 1945 (září 2016 – únor 2017)
 medaile ze Světové výstavy v Paříži roku 1855 (únor – červen)
 LUCID – pasířský strom (červen – říjen)
 trofej Stavba roku Libereckého kraje pro Kristiánov (říjen 2017 – duben 2018)
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Při příležitosti komerční výstavy Křehká krása (10. - 13. srpen 2017) byly ve stálé expozici skla
vystaveny skleněné kabelky z přejímaného, hutně tvarovaného a dekorovaného skla, které
podle návrhů Denisy Holubové vytvořil Lukáš Šulc ze Železného Brodu.

EXTERNÍ VÝSTAVY
NO LIMITS – SOUČASNÉ UMĚLECKÉ SKLO Z ČESKÉ REPUBLIKY
Putovní výstava v rámci projektu Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2017.
Autorem projektu a kurátorem výstavy je PhDr. Petr Nový.
Výstava NO LIMITS byla během roku prezentována v muzeu Real Fábrica de Cristales de La
Granja v Segovii, Španělsko, (23. 3. - 4. 6. 2017) a zámku Sassanfahrt u Bamberku, Německo
(23. 9. -22. 10. 2017).
HANDMADE DREAMS – PUTOVNÍ VÝSTAVA PRO ČESKÁ CENTRA
Autorem projektu a kurátorem výstavy je PhDr. Petr Nový.
Projekt HANDMADE DREAMS byl postupně představen v Bulharsku (Galerie Vidima, Sevlievo,
11. 1. - 10. 2. 2017; Galerie Artsalon, Pernik, 20. 2. - 10. 3. 2017), Itálii (Muzeum módy – Palazzo
Morando, Milán, 5. 5. - 21. 5. 2017), Francii (Museum Vodou, Štrasburk, 1. 6. - 3. 7. 2017; akce
se konala v rámci Předsednictví České republiky v Radě Evropy), Švédsku (veletrh FORMEX,
Stockholm, 23. - 26. 8. 2017; České centrum, Stockholm, 27. 8. - 4. 9. 2017) a Japonsku (České
centrum, Tokio, 13. 9. - 13. 10. 2017). Více k projektu na webové stránce:
http://www.czechcentres.cz/projekty/hand-made-dreams2/
KURÁTORSKÁ SPOLUPRÁCE S GALERIÍ KUZEBAUCH, PRAHA
Kurátorem výstav ateliérového skla je PhDr. Petr Nový
KLÁRA HORÁČKOVÁ – EVOLUCE (17. 5. – 7. 7. 2017)
VLADIMÍR KOPECKÝ – GEOMETRIE (6. 9. – 3. 11. 2017)
ZUZANA KUBELKOVÁ – SUI GENERIS (10. 11. 2017 – 7. 1. 2018)
KURÁTORSKÁ SPOLUPRÁCE S FIRMOU MOSER, KARLOVY VARY
PhDr. Petr Nový byl společně s uměleckým ředitelem sklárny Lukášem Jabůrkem autorem
koncepce a kurátorem výstavy PŘÍBĚH KŘIŠŤÁLU MOSER prezentované ve dnech 2. února až
23. března 2017 v Obecním domě Praha.

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Muzeum celoročně nabízí edukační muzejní programy pro skupiny (kombinované vzdělávací
a rukodělné programy), které byly nabízeny jak v tištěných letáčcích, tak formou e-mailů
s aktuální nabídkou ředitelům a jednotlivým pedagogům.
Speciální program na rok 2017 byl zaměřen na výročí Marie Terezie a musíme konstatovat, že
se nesetkal zdaleka s takovou odezvou ve školách jako programy k výročí Karla IV. v roce
předchozím. Navštívilo jej pouze 6 skupin, tj. 120 osob.
Nově byl do nabídky zařazen program Co je sklo? určený žákům vyšších tříd ZŠ a středních
škol, který probíhal v testovacím režimu a ze strany škol zatím nevzbudil očekávaný zájem.
Výroční zpráva Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou za rok 2017
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Trvalou nabídku muzea školám pak tvoří vzdělávací programy s pracovními listy (Barvy;
Rostliny; Zvířata), které je možné kombinovat s rukodělnými programy (tvůrčí dílny). Jejich
návštěvnost (19 skupin, tj. 491 žáků a pedagogů) zdaleka neodpovídá možnostem
a představám muzea.
Nedostatečný zájem o nabízené programy ze strany škol je třeba podrobit analýze a zvolit
vhodná témata lépe odpovídající jejich zájmům a potřebám. Je třeba také navázat užší
spolupráci s pedagogy. Dosud nebyla pozice muzejního pedagoga (edukátora) obsazena
pracovníkem s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi, časté změny na této pozici v posledních
letech navíc neumožnily zahájit řešení koncepčních záležitostí. Zvýšení podílu škol na
návštěvnosti muzea považujeme za jeden s prvořadých úkolů pro nejbližší léta.

DALŠÍ AKCE PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY
26. května 2017
Tvůrčí dílna pro účastníky regionálního kola Soutěže mladých zdravotníků s výrobou čepiček
se zdravotní tématikou.
Návštěvnost: 80 osob
20. října 2017
Komentovaná prohlídka expozic a tvůrčí dílna pro klienty denního stacionáře s výrobou
čepiček.
Návštěvnost: 16 osob

PROGRAMY A AKCE PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY
Císařovna bez koruny - pracovní list k 300. výročí narození Marie Terezie určený do stálých
expozic, který jim představil sbírkové předměty z období vlády Marie Terezie. Návštěvníkům
se nabízel po celý rok na pokladně muzea. Využilo jej cca 100 osob (nízké využití objektivně
odráží málo zajímavé téma a zejména nedostatečně atraktivní zpracování pracovního listu).
„Muzejníček“ – celoroční pracovní list pro individuální návštěvníky a rodiny s dětmi, dostupný
rovněž na webových stránkách. V roce 2017 jej využilo 2 987 návštěvníků, kteří jej obvykle
velmi kladně hodnotí (viz zápisy v návštěvní knize a příspěvky na soc. sítích).

VÝSTAVY A PROGRAMY K VÝSTAVÁM
JÁ, OZDOBA!
1. ledna - 9. dubna 2017
speciální dětský průvodce ke stejnojmenné výstavě, s rébusy a hádankami v pracovním sešitě
„Příběh vánoční ozdoby“ a kvízem „Les plný vánočních ozdob“.
Návštěvnost: 4 184 osob
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DALŠÍ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
Císařovna bez koruny
27. – 29. ledna 2017
Tvůrčí dílna pro veřejnost, která byla součástí celoročního programu Císařovna bez koruny
k oslavě 300. výročí narození Marie Terezie – výroba koženého měšce na drobné poklady.
Návštěvnost: 124 osob
Muzejní noc pod Ještědem
19. května 2017
Na hlavní budově muzea proběhla muzejní noc zejména jako pozvánka na následující Muzejní
noc na Kristiánově (výstava fotografií z rekonstrukce objektu). S ostatními zúčastněnými
institucemi ji spojovala tvůrčí dílna reflektující společné téma „Cirkus“, a to výrobou masky
jaguára z muzejní sbírky.
Návštěvnost: 261 osob
Muzejní noc na Kristiánově
20. května 2017
V sobotu pokračovala muzejní noc na Kristiánově, která byla zároveň součástí slavnostního
otevření zrekonstruované budovy s novou expozicí Sklářská osada Kristiánov a odhalení stezky
Cestou jizerskohorských sklářů. Na návštěvnosti se k naší velké lítosti podepsalo výrazně
nepříznivé počasí.
Návštěvnost: 150 osob
Hrátky (nejen) se sklem
24. 6. – 3. 9. 2018, areál Eurocentra
– herna s interaktivními prvky a tvůrčími dílnami zaměřenými na sklo a bižuterii v rámci
Mezinárodního trienále skla a bižuterie.
Návštěvnost: 1896 osob
Křehká krása
10.-13. srpna2018
Prodejní výstava, předvádění sklářských a bižuterních technik a dílničky v Eurocentru. Muzeum
k této akci připravilo v Eurocentru dílnu s výrobou papírových kabelek zdobených skleněnými
perličkami, pokračovala herna „Hrátky (nejen) se sklem“.
Probuď Déčko
Muzeum se zapojilo do akce Probuď Déčko, kterou v republikovém měřítku organizovala
Česká televize. Jejím cílem bylo především rodiny s dětmi seznámit se zajímavými turistickými
lokalitami. Akce probíhala celé prázdniny.
Návštěvnost: nebyla monitorovaná
Sklářská slavnost na Kristiánově
2. září 2018
Sklářská slavnost na Kristiánově se soustředila na předvádění výroby skla a bižuterie.
Návštěvníkům poskytla mnoho příležitostí k tomu, aby si některé techniky mohli sami
vyzkoušet v tvůrčích dílnách. Akci doprovázela kulturní vystoupení pro děti i dospělé.
Návštěvnost: 1500 osob
Výroční zpráva Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou za rok 2017
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Den evropského dědictví
16. září 2017
Muzeum se již tradičně stalo místem zastavení tradiční rodinné poznávací trasy, která
návštěvníky pravidelně seznamuje s historií a tradicemi města a okolí.
Návštěvnost: 654 osob
Dny otevřených dveří MK
28. září 2018
Muzeum uspořádalo na MK v Praze tvůrčí dílnu s výrobou papírové korunky zdobené korálky.
Návštěvnost: 150 osob
Společná mozaika
28. října 2017
Tvůrčí dílna s výrobou společné mozaiky v rámci zakončení Mezinárodního trienále skla
a bižuterie, ve spolupráci s firmou TGK Skalice u Č. Lípy. Hotová mozaika s vizuálem a logem
trienále byla umístěna do okna v ateliéru muzea a doplněna led osvětlením.
Návštěvnost: 300 osob
Vánoční dílna
28. prosince 2017
Předvádění výroby vánočních ozdob s tvůrčí dílnou – vánoční tvoření s ukázkou výroby
skleněných vánočních ozdob (firma GOJA) a výrobou origami ozdob ve tvaru krystalů.
Návštěvnost: 906 osob

BIŽUTERNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
9. září – výroba náramku z rokajlu šitý Peyote stehem
7. října – výroba přívěsku ze skleněných perlí obšívaný rokajlem
4. listopadu – výroba brože – lilie šité z rokajlu Peyote stehem
2. prosince – výroba vánoční ozdoby šité z broušených perliček
Návštěvnost: 38 osob
Bižuterní kurzy se rozběhly po cca roční přestávce a potvrdil se zájem ze strany víceméně
stálého okruhu návštěvnic. V jejich pokračování budeme pokračovat a pokusíme se oživit
cyklus zařazením nových technik.

PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
O životě a díle Jana Blažeje Santiniho
20. září 2017
Přednáška Mgr. Jakuba Bachtíka k 340. výročí narození Jana Blažeje Santiniho Aichla a roku
českého baroka.
Návštěvnost: 40 osob
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Marie Terezie – česká královna bez mýtů
18. října 2017
Přednáška prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc. k oslavě 300. výročí narození Marie Terezie.
Návštěvnost: 47 osob

PUBLIKAČNÍ ČINNOST


Doprovodná publikace k výstavě REDESIGN
PhDr. Petr Nový, koncepce, texty a redakce publikace vydané u příležitosti stejnojmenné
výstavy, spolupráce doc. Petr Stanický, leden 2017



Doprovodná publikace k výstavě TRENDY.DESIGN.PRODUKCE
PhDr. Petr Nový, koncepce, exty (úvod, sklo) a redakce publikace vydané u příležitosti
stejnojmenné výstavy, texty (bižuterie a šperk) Mgr. Kristýna Fendrichová, červen 2017



Doprovodná publikace k výstavě A.TO.MY!
PhDr. Petr Nový, koncepce, texty a redakce publikace vydané u příležitosti stejnojmenné
výstavy, červen 2017



Doprovodná publikace k výstavě MATERIÁL : SKLO
PhDr. Petr Nový, koncepce, texty a redakce publikace vydané u příležitosti stejnojmenné
výstavy, červen 2017



Průvodce stálými expozicemi muzea/ anglická a německá verze
PhDr. Petr Nový koncepce, redakce, texty; Dagmar Havlíčková, Mgr. Kateřina Hrušková,
Bc. Kristýna Fendrichová, Marcela Provazníková, Šárka Sirůčková a Bc. Zdeněk Štafl texty,
červen 2017



Doprovodná publikace k výstavě SKLO Z DESNÉ 1847 – 2017
PhDr. Petr Nový, koncepce, texty a redakce publikace vydané u příležitosti stejnojmenné
výstavy, srpen 2017



Doprovodná publikace k výstavě DRUHÁ STRANA MINCE
Bc. Zdeněk Štafl, Mgr. Petr Čížek, koncepce, texty a redakce publikace vydané u příležitosti
stejnojmenné výstavy, listopad 2017

OSTATNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST


Ve službách módy a stylu. Česká bižuterie v období první republiky 1918-1938,
Academia Praha – PhDr. Petr Nový



MOSER. 160th anniversary collection, úvodní slovo v katalogu, Moser a.s. Karlovy Vary
– PhDr. Petr Nový



Příběh křišťálu MOSER – průvodce výstavou/ MOSER Crystal Story – exhibition guide,
koncepce a texty (společně s firmou), pro Moser a.s. Karlovy Vary – PhDr. Petr Nový



Klára Horáčková – Evoluce, text do katalogu, Galerie Kuzebauch – PhDr. Petr Nový



Vladimír Kopecký – Geometrie, text do katalogu, Galerie Kuzebauch – PhDr. Petr Nový



Zuzana Kubelková – Sui generis, text do katalogu, Galerie Kuzebauch – PhDr. Petr Nový
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Brusírna skleněné zboží firmy Rudolf Stumpfe v Hraničné, Sklář a keramik 67, 2017, č.
1-2, s. 6-9 – Bc. Zdeněk Štafl



170 let výroby dutého a lisovaného skla v údolí Desné, Sklář a keramik 67, 2017,
č. 11-12, s. 243-248 – PhDr. Petr Nový



Antonín Langhamer (1936-2017), Journal of Glass Studies, Corning Museum of Glass 59,
2017, s. 449-450 – PhDr. Petr Nový

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST, ÚČAST V ODBORNÝCH POROTÁCH


Přednáška Czech glass design. Roots and preconditions, La Granja, Segovia, Španělsko –
PhDr. Petr Nový



Přednáška Czech Jewellery. Past and Present, České centrum, Stockholm, Švédsko –
PhDr. Petr Nový



Přednáška Czech Art Glass. Origins and Present, Toyama City Institute of Glass Art,
Japonsko – PhDr. Petr Nový



Přednáška International Triennial of Glass and Jewellery JABLONEC 2017, Mezinárodní
sympozium RONA, Lednické Rovné, Slovensko – PhDr. Petr Nový



Předsednictví v odborné porotě II. ročníku Mezinárodního brusičského sympozia
Světlá nad Sázavou – PhDr. Petr Nový



Účast v odborné porotě soutěže MASTER OF CRYSTAL 2016
Jablonec nad Nisou – PhDr. Petr Nový, Ing. Milada Valečková



Účast v odborné porotě studentské soutěže CENA LUDWIGA MOSERA
Karlovy Vary – PhDr. Petr Nový



Účast v odborné porotě studentské soutěže JUNIOR GLASS WAYS
Cesty skla, Sázava – PhDr. Petr Nový

JINÉ AKTIVITY
Ve spolupráci PhDr. Petra Nového a doc. Petra Stanického, vedoucího ateliéru Design skla
Fakulty multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, byla pro projekt Trienále
připravena výstava REDESIGN. Studenti se inspirovali sbírkovými předměty muzea, které
reinterpretovali vlastními pracemi. Začátkem roku byla zhotovena díla, provedena selekce pro
výstavu a připraven katalog. Projekt měl premiéru na veletrhu AMBIENTE 2017.
Mgr. Kristýna Fendrichová připravuje v rámci odborné spolupráce se společností PRECIOSA
ORNELA historii firmy s důrazem na druhou polovinu 20. století. Součástí výzkumu je
i zaznamenávání svědectví pamětníků.
Spolupráce PhDr. Petra Nového s a. s. Preciosa na projektu designové soutěže pro výtvarníky
MASTER OF CRYSTAL 2017. Moderace slavnostního vyhlášení celkového vítěze Flagshipstore
Preciosa v Praze (v rámci Designbloku). Udělení Ceny muzea ředitelkou.
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SPOLUPRÁCE S MUZEI
Tradičně probíhala spolupráce s muzei Libereckého kraje, zejména v souvislosti s Muzejní nocí
pod Ještědem. Sklářskému muzeu Kamenický Šenov jsme poskytovali konzultační služby
v souvislosti s přípravou dokumentace rekonstrukce budovy. Několika dalším muzeím jsme
zapůjčovali sbírkové předměty do výstav (např. Technické muzeum Brno – Smalt, …).

SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOU SPRÁVOU
Ministerstvo kultury – muzeum se podílelo na naplňování koncepčních a metodických
materiálů svého zřizovatele a dalších jmenovitých úkolů. Aktivně se na žádost ministerstva
zapojilo do naplňování státní kulturní politiky v oblasti podpory kulturních a kreativních
průmyslů, a to realizací projektu Kulturně-kompetenčního centra pro české sklo a bižuterii.
Liberecký kraj – muzeum i nadále spolupracuje s odborem kultury, památkové péče
a cestovního ruchu při propagaci svých aktivit, včetně veletrhů a výstav. Kraj přiváží do muzea
řadu svých oficiálních návštěv, pamatuje na nás při organizaci presstripů, propagaci kraje
apod. Podílí se na koordinaci Muzejní noci pod Ještědem. V roce 2017 byla zahájena širší
diskuze nad projektem Křišťálové údolí, který by se mohl stát hlavním turistickým produktem
kraje. Naše muzeum je společně se Svazem výrobců skla a bižuterie členem užšího přípravného
výboru projektu.
V únoru jsme na základě výzvy kraje prezentovali muzeum na stánku Libereckého kraje na
veletrhu Holiday World v Praze.
Statutární město Jablonec nad Nisou – muzeum svými aktivitami i v roce 2017 doplňovalo
nabídku kulturních programů ve městě. Připojilo se ke Dnům evropského dědictví. Využívá
dotační zdroje z městského rozpočtu ke spolufinancování aktivit zaměřených na místní občany
(výtvarné dílny a ateliéry, výstavní projekty čerpající z místní historie, adventní program).
Pokračuje spolupráce s Jabloneckým kulturním a informačním centrem, Městským
divadlem, Eurocentrem Jablonec nad Nisou a jabloneckou Základní uměleckou školou.
Muzeum podporuje pořádání jejich akcí poskytováním volného vstupného jejich účastníkům
(např. přehlídka Tanec, tanec, … aj.). V roce 2017 byly v prostorách JKIC (kostel sv. Anny)
a Eurocentra umístěny výstavy v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC
2017.
Národní památkový ústav Liberec – s libereckým územním pracovištěm muzeum
spolupracovalo při záměrech při vyhodnocení projektů muzea a dalších záměrů jako např.
restaurování sbírek. Velmi vstřícně lze hodnotit přístup NPÚ k rekonstrukci objektu
Kristiánova.
Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou – muzeum i v roce 2017 archivu poskytovalo
prameny a reprodukce sbírkových předmětů pro vědecké a publikační účely. Ředitel
jabloneckého archivu je členem rady muzea.

SPOLUPRÁCE S VÝROBCI A PROFESNÍMI SDRUŽENÍMI
Svaz výrobců skla a bižuterie – muzeum je členem svazu, mělo svého zástupce v jeho
představenstvu a podílí se aktivně na většině jeho aktivit. Organizačně velmi významně
pomohlo s propagací a přípravou výstavy Křehká krása, pro niž zajišťovalo dotaci z odboru
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regionální a národnostní kultury MK ČR. Pro výstavu též jako partner akce připravilo v budově
Eurocentra ukázky tradičních postupů práce se sklem.
Společně pokračovala prezentace turistického produktu „Do Jablonce nad Nisou za sklem
a bižuterií“. Aktivně se muzeum podílelo také na prezentaci v Praze (CzechTourism, Holiday
World) a dalších akcích.
Akciová společnost Preciosa je dlouhodobě nejvýznamnějším partnerem muzea. S ohledem
na významnou organizační i finanční spolupráci ji lze pokládat za příklad propojení komerční
a veřejné sféry. Kromě vítaných darů do sbírek muzea v roce 2017 věnovala materiál pro
exponáty na Kristiánově, dlouhodobě do této expozice zapůjčila jedno z vítězných děl soutěže
Mistr křišťálu (Zbraně).
Nadační fond společnosti Preciosa je také významným podporovatelem činnosti muzea,
v tomto roce se podílela na spolufinancování Mezinárodního trienále skla a bižuterie
JABLONEC 2017. V prostorách muzea pokračovala distribuce hobby-setů Andělů, jejichž
výtěžek je každoročně věnován na předem vymezený účel v sociální oblasti.
Česká mincovna, a. s. se sídlem v Jablonci nad Nisou pravidelně dodává muzeu za symbolickou
cenu do sbírek vzorky veškeré své produkce a podílí se na vybraných výstavních projektech
z oblasti mincí a medailí.
V roce 2017 byla v rámci příprav oslav významných výročí roku 2018 zahájena spolupráce na
reinstalaci části Kabinetu mincí a medailí pro výstavu Jablonec, mincovní město (výstava byla
zahájena v lednu 2018), připomínající 25 let od jejího založení.
Dlouholetým partnerem muzea je rovněž Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou.
V roce 2017 jsme nad rámec běžné spolupráce poskytli obrazové materiály a omezené
konzultační služby pro připravovanou publikaci věnovanou podnikání na Jablonecku. Ředitelka
muzea se zúčastňuje vybraných akcí komory, pravidelně bývá členkou poroty soutěže
o nejlepší regionální produkty pořádané OHK při veletrhu cestovního ruchu EuroregionTour.
Pokračuje spolupráce s Asociací umělců medailérů. Za muzeum byl členem kurátor Bc. Zdeněk
Štafl.
Spolupráce trvá s Českou sklářskou společností, která u nás v muzeu pořádá některé výborové
schůze. PhDr. Petr Nový, hlavní kurátor muzea, je šéfredaktorem časopisu Sklář a keramik,
který společnost vydává.
Muzeum spolupracuje s řadou významných výrobců skla a bižuterie v ČR. Za všechny lze zmínit
například Preciosa Group, Crystalex Nový Bor, Moser Karlovy Vary, BOMMA Světlá nad
Sázavou, firmami sdruženými ve Svazu výrobců skla a bižuterie a designovými studii. Díky
této spolupráci jsou muzejní sbírky pravidelně bezúplatně doplňovány o současnou produkci.
Muzeum je dále členem Asociace sklářského a keramického průmyslu, zástupci muzea se
pravidelně zúčastňují každoroční valné hromady a Setkání sklářů a keramiků (v roce 2017 v N.
Boru), kde také pravidelně prezentují aktivity muzea ve směru ke sklářskému podnikání
(trienále, KKC, Sklářské svítání, …).
Ve vzájemné spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Asociací sklářského
a keramického průmyslu byl dne 6. října uskutečněn 6. ročník diskusního semináře SKLÁŘSKÉ
SVÍTÁNÍ.
Muzeum je dále přidruženým členem Asociace cestovních kanceláří ČR. ACK pravidelně
uveřejňuje na svých stránkách informace o akcích muzea, v roce 2017 jsme využili možnost
zvýhodněné prezentace muzea na společném stánku na veletrhu RegionTour/GO v Brně.
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SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
 pokračuje dlouhodobá spolupráce se středními i vysokými uměleckoprůmyslovými
a odbornými školami z České republiky – většina z nich využila možnosti prezentace svých
prací na výstavě A.TO.MY. Velmi slibně se rozvíjí spolupráce zejména s ateliérem Designu
skla Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která byla zahájena úspěšným projektem RE.DESIGN
 Galerie N - je detašovaným pracovištěm Technické univerzity v Liberci, katedry skla
a designu. V roce 2017 bezplatně poskytla své prostory výstavě A.TO.MY. v rámci
Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2017.
 velmi úzká je spolupráce muzea s oborovými školami, které zřizuje Liberecký kraj – nad
rámec běžné každoroční spolupráce se SUPŠS v Železném Brodě v roce 2017 podílela
přípravou exponátů na nové expozici Sklářská osada Kristiánov


kurátoři muzea jsou zváni do hodnotících komisí a na obhajoby závěrečných prací studentů
středních i vysokých oborových škol.



muzeum i nadále spolupracuje se základními a středními školami, kterým jsou pravidelně
nabízeny vhodné muzejní programy, komentované prohlídky a tvůrčí dílny k jednotlivým
výstavám. Jak již bylo uvedeno výše, dosud se nám nepodařilo v této oblasti navázat užší
spolupráci s pedagogy škol a naše nabídka se dlouhodobě nepotkává s jejich poptávkou.



v muzeu vykonávala odbornou praxi studentka Vanessa Rauche z Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig (depozitáře Mlýnská).

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY
Od roku 2014 funguje v obnovené podobě Spolek přátel Muzea skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou. Novou předsedkyní spolku je od 7. prosince 2017 naše bývalá zaměstnankyně
Marta Broulová.
Účelem činnosti spolku je budování a udržení dobrého jména muzea, rozšiřování povědomí,
propagace a podpora jeho činnosti a zachování kulturních hodnot. Ke konci roku 2017 bylo
přihlášeno 36 řádných členů, kteří se pravidelně aktivně zapojují do pořádání vybraných akcí
muzea – v roce 2017 to byla Muzejní noc, tvůrčí dílny, slavnostní zahájení a zakončení
Mezinárodního trienále JABLONEC 2017, Sklářská slavnost na Kristiánově. Celkem 20 osob
celkem odpracovalo ve prospěch muzea dobrovolně 144 hodin. Velmi děkujeme!
V závěru roku zpracoval spolek po dohodě s vedením muzea na odbor muzeí a galerií MK
žádost o poskytnutí dotace přípravu doprovodného rodinného programu k expozici na
Kristiánově.
Muzeum je partnerem Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František a jeho zřizovanou
organizací – o.p.s. Cesty skla. Ředitelka muzea je členkou správní rady o.p.s., obě instituce
mají vzájemně statut partnerů. V rámci podpory společnosti a současně rozšíření služeb
poskytovaných KKC byla do o.p.s. Cesty skla zapůjčena muzeem mobilní sklářská pec.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
V roce 2017 byly v souvislosti s putovními projekty muzea navázány osobní vztahy s vedením
a kurátory zahraničních muzeí v La Granje (Španělsko) či Toyamě (Japonsko), Muzeum se je
členem mezinárodní organizace ICOM.
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Byla rovněž navázání užší spolupráce se slovenskou sklárnou RONA v Lednických Rovních
a tamním Slovenským sklárským múzeem, kteří se stanou partnery výstavy ke společnému
století připravované na rok 2018.
Se Slovenským národním muzeem v Bratislavě proběhla úspěšná jednání o repríze této
výstavy v letní sezóně 2019 na Bratislavském hradě.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY
V dubnu jsme přivítali delegaci z Japonska, obchodní partnery společnosti Preciosa, která je
významným partnerem muzea.
V květnu si muzeum prohlédla delegace Libereckého kraje se svými hosty z Kuby a skupina
studentů a pedagogů z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy Univerzity v Brně.
V červnu jsme na Kristiánově provedli skupinu pracovníků Muzea Cheb.
V rámci presstripů Libereckého kraje a agentury CzechTourism muzeum v červnu navštívila
skupina novinářů dámských časopisů a v říjnu delegace čínských novinářů.

PROPAGACE, KOMUNIKACE
Veškeré informace o výstavách a dění muzea jsou umísťovány na muzejní web a facebook.
Webové stránky muzea navštívilo celkem 40 497 návštěvníků, z toho 5 644 ze zahraničí.
Opakovaně se na naše stránky vrací 29,8 % uživatelů. Zaznamenali jsme nárůst 261 fanoušků
na facebooku, do konce roku 2017 jich bylo celkem 1 549. Nově jsme začali komunikovat
prostřednictvím profilu muzea na portálu TripAdvisor.
Přesto je nutné konstatovat, že pravidelná práce s webem a facebookem (případně i dalšími
sociálními sítěmi) není stále ze strany muzea dostatečně využívána.
Pravidelně informujeme všechna turistická a informační centra Libereckého kraje a cestovní
kanceláře prostřednictvím měsíčních kulturních přehledů a dalších aktualit, včetně distribuce
nových propagačních materiálů muzea. Na portál IC Jablonec nad Nisou vkládáme informace
o nových výstavách a akcích muzea, tyto informace jsou současně umístěné i na portále
Libereckého kraje Cestou necestou, jsou zveřejněny také prostřednictvím Jabloneckého
měsíčníku a Jabloneckého kalendáře, které vydává statutární město Jablonec nad Nisou.
Akce muzea jsou též pravidelně doplňovány a vkládány na městský portál kulturních akcí
v prostředí tzv. Google Apps. na nejsledovanější cestovní portál Kudy z nudy. Dlouhodobě
spolupracujeme s Turistickým regionem Jizerské hory, kde probíhá prezentace muzea
prostřednictvím portálů www.jizerky.cz a www.vilaizerina, měsíčníku Novinky z Jizerek,
Jizerských novin. I nadále pokračuje spolupráce s agenturou CzechTourism a Asociací
cestovních kanceláří ČR, jejíž jsme přidruženým členem.
Byly vydány tyto propagační materiály muzea:
 letní a zimní propagační letáček, informující o aktuálních výstavách a akcích muzea
 průvodce stálými expozicemi Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou v anglickém
a německém jazyce
 plakáty ke všem výstavám a akcím muzea
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V rámci znovuotevření objektu na Kristiánově s novou stálou expozicí byly připraveny v novém
vizuálním stylu další propagační materiály a předměty:
 leták Sklářská osada Kristiánov (ve třech jazykových mutacích)
 skládačka k naučné stezce Cestou jizerskohorských sklářů (ve třech jazykových
mutacích)
 propagační placky s novým logem expozice
 leporelo
 trička
 vstupenky
 pohlednice
 sklenice s logem expozice
V rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2017 byly v roce 2017 vydány tyto
další propagační materiály:
 katalogy TRENDY.DESIGN.PRODUKCE, A.TO.MY!, REDESIGN, MATERIÁL : SKLO
 dárkové kazety na katalogy
 skládačka - průvodce s programem jednotlivých výstav a akcí trienále vč. mapy konání
 vstupenky
 vlajky, hrnky, tašky, balonky
Velkoplošná reklama byla v roce 2017 realizována formou billboardů a citylightů v Praze,
Středočeském a Libereckém kraji v souvislosti s projektem Mezinárodní trienále skla
a bižuterie JABLONEC 2017 a výstavou Sklo z Desné (hradila Preciosa, a.s.).
Účast na veletrzích a výstavách:
 Regiontour/GO Brno (leden, pod hlavičkou ACK ČR), včetně tvůrčí dílny pro veřejnost
 Holiday World v Praze (únor, pod hlavičkou Libereckého kraje), včetně tvůrčí dílny pro
veřejnost
 Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou (březen)
 Prague Design Week (duben)
 Liberecký jarmark (červen)
 Skleněné městečko Železný Brod (září)
 Den otevřených dveří MK Praha (září), včetně tvůrčí dílny pro veřejnost
Média byla pravidelně informována prostřednictvím měsíčních kulturních přehledů,
propagačních materiálů a 13 tiskových zpráv. V červnu proběhla tiskové konference v muzeu
u příležitosti slavnostního zahájení Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2017.
V srpnu jsme projekt dále prezentovali na tiskové konferenci v sídle České centrály cestovního
ruchu – CzechTourism v Praze a v jabloneckém Eurocentru u příležitosti konání projektu
Křehká krása, jehož jsme spolupořadateli. S novináři jsme se také setkali v říjnu v rámci 6.
ročníku diskusního semináře Sklářské svítání.
Informace z muzea byly zveřejňovány v regionálním tisku, v denících MF Dnes, Právo,
Hospodářské noviny, Respekt, Pro památky, Týdeník Květy, Věstník AMG, Tina, Moderní byt či
Xantypa. Akce muzea propaguje na svých webových stránkách např. Designmag, Kultura 21,
Česká kultura, Sklář a keramik, ASKP ČR, ACK ČR, TTG, Genus Plus a další.
Zájem o naše muzeum pokračuje i ze strany rozhlasu a televize.
Podařilo se uzavřít partnerství s Českou televizí jako hlavním mediálním partnerem projektu
Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2017. ČT odvysílala bezplatně 21x video spot
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trienále (na ČT24 a ČT art) a připravila tři reportáže v pořadech Události v kultuře, Události
v regionech a Artmix. Celkově však tato spolupráce nenaplnila naše očekávání, zejména
v oblasti většího prostoru v běžných zpravodajských relacích, zpracování odvysílaných
reportáží ani času a místa reklamních spotů.
Rozsáhlé video reportáže z trienále natočil také zpravodajský a publicistický server Genus plus
týden (genusplus.cz).
Velký mediální zájem byl o znovuotevření zrekonstruovaného objektu na Kristiánově s novou
stálou expozicí. ČT o události informovala v hlavních zprávách a pořadu Cyklotoulky, byly
odvysílány reportáže Českého rozhlasu a ČRo Liberec.
V závěru roku ČT ve zprávách informovala o projektu Kompetenčního centra skla a bižuterie
a ČT Severovýchod představila Vánoční tvoření.

ZAMĚSTNANCI
K 31. 12. 2017 evidovalo muzeum 26 přepočtených úvazků, 28 evidenčních pracovníků, z toho
20 žen a 8 mužů. V průběhu roku došlo k několika personálním změnám, a to na pozicích
asistentky ředitele, referenta propagace, pokladní/průvodce, muzejního pedagoga,
technického pracovníka a správce depozitáře. Organizační struktura viz Příloha č. 5.
Nadále panovala neutěšená personální situace s ohledem na nárůst vykonávaných agend
(KKC, věda a výzkum, zajištění investic, narůstající administrativa). Potýkali jsme se také
s několika dlouhodobými pracovními neschopnostmi, které nebylo možno řešit náhradním
obsazením pozic. Ministerstvo kultury přes přísliby z úrovně náměstků nevykrylo náš
požadavek na nárůst alespoň o 1 pracovní úvazek. Dlouhodobě tak dochází k nadměrnému
přetěžování vybraných zaměstnanců.
Již několik let není obsazeno místo muzejního pedagoga zaměstnancem s odpovídajícím
vzděláním a praxí, což vede k nedostatečnému podchycení zájmu škol o muzejní aktivity (viz
výše). Narůstající administrativní a nejrůznější evidenční povinnosti znovu vyvolaly potřebu
hledání kvalitního ekonoma na nově definovanou pozici ekonomický náměstek – výběrové
řízení proběhlo v závěru roku. Obdobně se několik let nedaří posílit technický úsek
o pracovníka pro správu budovy – prozatímně pozici zastává na zkrácený úvazek zaměstnanec
důchodového věku. Na trhu práce je dlouhodobě nedostatek vhodných uchazečů na výše
uvedené pozice a ani přes zlepšenou situaci v odměňování není muzeum schopno nabídnout
odpovídající finanční ocenění ve srovnání s konkurencí.
Muzeum zaměstnávalo 9 osob s vysokoškolským vzděláním a 3 s vyšší odbornou školou.
Průměrná mzda k 31. 12. 2017 činila 26.687,- Kč. Oproti roku 2014 se zvýšila průměrná mzda
o 24 %.

HOSPODAŘENÍ MUZEA
Hospodaření roku 2017 v hlavní činnosti ukončilo muzeum s vyrovnaným výsledkem,
při zapojení fondu reprodukce majetku. Účetní výkazy za rok 2017 obsahuje Příloha č. 3.
Příjmy z prodeje služeb (vstupné) a zboží z hlavní činnosti dosáhly částky 1.486 tis. Kč, což
představuje mírný nárůst oproti roku 2016. V roce 2017 byl po rekonstrukci znovu otevřen
pro veřejnost objekt na Kristiánově.
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Tržby za zboží ovlivňuje prodej muzejních publikací a katalogů, které se uskutečňují také
prostřednictvím muzejního e-shopu. Do konce roku proběhlo 37 objednávek, z toho
11 ze zahraničí. Největší zájem byl o publikace „Skleněné vánoční ozdoby – Minulost,
přítomnost, vize“ a „Ingrid – víc než jen značka“. Hodnota objednávek za rok 2017 činila
27.965,- Kč.
Získané účelové finanční prostředky v roce 2017:
Poskytovatel a účel
Finanční dary - rezervní fond
Nadace Preciosa – Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2017
Město Jablonec nad Nisou – Mezinárodní trienále skla a bižuterie
JABLONEC 2017
Messe Frankfurt Exhibition GmbH – Mezinárodní trienále skla a bižuterie
JABLONEC 2017
Celkem finanční dary
Finanční příspěvky z ÚSC
Obec Janov nad Nisou – Muzejní noc na Kristiánově
Obec Janov nad Nisou – Sklářská slavnost Kristiánov
Celkem finanční příspěvky z ÚSC
Finanční příspěvky ze zahraničí
Tiroler Glashutte GmbH – naučná stezka
Celkem finanční příspěvky ze zahraničí
Účelové prostředky MK ČR
Muzejní noc (příspěvek PO - Kulturní aktivity)
Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2017 (příspěvek PO Kulturní aktivity)
Křehká krása (příspěvek PO - Kulturní aktivity)
Sklářská slavnost Kristiánov (příspěvek PO - Kulturní aktivity)
Výstava Druhá strana mince (příspěvek PO - Kulturní aktivity)
Dva v jednom 1918 – 2018 (příspěvek PO - Kulturní aktivity)
Restaurování (ISO D)
Celkem účelové prostředky MK ČR
CELKEM

Částka v Kč:
100 000,00
300 000,00
106 108,00
506 108,00
8 333,00
8 333,00
16 666,00
389 685,00
389 685,00
50 000,00
1 500 000,00
50 000,00
90 000,00
250 000,00
22 500,00
100 000,00
2.062 500,00
2.974.959,00

Všechny poskytnuté účelové prostředky byly využity k danému účelu a v řádném termínu
vyúčtovány.
Neinvestiční hmotný a nehmotný majetek byl pořízen v hodnotě 1 220 tis. Kč. Zhruba
polovina majetku byla pořízena z účelových dotací Ministerstva kultury, podíl muzea tvořil
přibližně 43 % celkových vynaložených finančních prostředků. Finanční prostředky byly využity
především na pořízení majetku u obou investičních akcí MSB – rekonstrukce Kristiánova a MSB
– rekonstrukce Depozitáře Šumava. Mezi největší vlastní finanční výdaje patřilo pořízení
počítačové techniky včetně softwarů, mobilních telefonů, lednice, vysoušečů, kancelářského
nábytku apod.
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Fond reprodukce majetku byl zapojen ve výši 1.649 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje činily
119 tis. Kč, investiční 1.347 tis. Kč a 183 tis. Kč byl odpis zmařené/nerealizované
investice revitalizace parku u muzea.
Inventarizace majetku a závazků
Fyzická inventarizace veškerého majetku byla provedena k 31. 10. 2017 a nebyly zjištěny
inventurní rozdíly. Dokladová inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků byla
provedena k 31. 12. 2017.
Hospodářská činnost
Muzeum provozuje hospodářskou činnost na základě živnostenského oprávnění, eviduje ji
na samostatných analytických účtech a odděleně zjišťuje hospodářský výsledek. Jedná se
zejména o koupi zboží za účelem dalšího prodeje (komisní prodej). Za rok 2017 byl z této
činnosti vykázán zlepšený hospodářský výsledek ve výši 241.654,20 Kč.
V oblasti zajištění provozu muzea je nutné konstatovat značný nárůst administrativy
a složitosti procesů z důvodu nově zavedených zákonů a k nim vydávaných rezortních
prováděcích předpisů. Od 1. 3. 2017 se muzeum registrovalo k elektronické evidenci tržeb
v hospodářské činnosti týkající se oblasti komisního prodeje.

SPRÁVA MAJETKU, INVESTICE
Na opravy a údržbu majetku byla vynaložena částka 1.656 tis. Kč (opravy a servis služebních
vozidel, revize EZS, EPS, CCTV a dalších, oprava kotelny, renovace nátěrů a přetěsnění
dřevěných vestavěných rámů na tzv. Pelantovu schodišti, restaurování, úprava pozemku před
Depozitářem Šumava apod.). Z toho 755 tis. Kč bylo financováno z prostředků muzea, 901 tis.
Kč z grantových prostředků. Fond reprodukce majetku nebyl na opravy v roce 2017 zapojen.
Zapojení FRM na investiční akce bylo v roce 2017 ve výši 1.347 tis. Kč. Největší položkou byl
nákup pozemku u Depozitáře Šumava, spoluúčast MSB na rekonstrukci Kristiánova, zhotovení
naučné stezky Cestou jizerskohorských sklářů a další menší investice (např. pořízení sklářské
pece v rámci služeb KKC, sněhové frézy a dalšího dlouhodobého majetku, zhotovení sítě WIFI,
návrh
úpravy
vestibulu).
Největší
investiční
náklady
byly
v souvislosti
s dokončováním rekonstrukcí objektu Kristiánova a Depozitáře Šumava.
Depozitář Mlýnská
V roce 2017 byla dokončena oprava kamenného prahu u hlavních vstupních dveří do objektu
za celkovou cenu 49 tis. Kč vč. DPH (z toho 41 tis. Kč bylo vyčerpáno již v roce 2016 a 8 tis. Kč
v roce 2017).
Rekonstrukce Kristiánova
Stavební práce na rekonstrukci objektu byly dokončeny k 31. 10. 2016 s drobnými vadami
a nedodělky, které již nebylo možné s ohledem na klimatické podmínky odstranit v roce 2016.
Realizační firma GEMA ART GROUP a. s. předala dokončené dílo bez vad a nedodělků do
zkušebního provozu dne 18. 5. 2017. Bohužel v tomto zkušebním provozu se ukázala
nedostatečná kapacita záložních elektro zdrojů a musela být provedena úprava zařízení. Tuto
změnu firma dokončila bez vad a nedodělků v srpnu 2017. Celkové náklady na stavební
rekonstrukci objektu činily 9.311 tis. Kč vč. DPH. Z důvodu prodloužení dokončení stavebních
prací na objektu musela být posunuta i realizace nové expozice. Zhotovitelem VZMR na
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expozici byla již v roce 2016 vybrána firma TEXO PLUS s.r.o., která dodala interiérovou
i exteriérovou část expozice dle návrhu Bc. Romana Kvity do 10. 5. 2017 za celkovou částku
1.019 tis. Kč vč. DPH. V rámci prvního provozního roku se zjistilo pár potřebných doplnění
expozice, které budou provedeny před novou návštěvnickou sezónou v roku 2018.
Na rekonstrukci bylo z MK ČR uvolněno na roky 2015, 2016 a 2017 celkem 12.500 tis. Kč,
z čehož bylo v roce 2017 vyčerpáno 2.057 tis. Kč.
V roce 2017 byla také zrealizována naučná stezka Cestou jizerskohorských sklářů tvořená
celkem 11 zastaveními, která spojují objekt Kristiánova s hlavní budovou muzea. Jejím
zhotovitelem byla s.r.o. TAXUS, která jako jediná odevzdala v rámci VZMR nabídku. Zástupce
firmy odevzdal dílo bez vad a nedodělků dne 30. 8. 2017 za celkovou částku 310 tis. Kč vč. DPH.
Naučná stezka byla částečně financována z finančního příspěvku od Tiroler Glashütte GmbH.
Adaptace bývalého skladu CO na depozitář
V lednu 2017 jsme dokončili realizaci regálového vybavení do 2.NP (Proman s.r.o.), která
nemohla být z důvodu přetrvávající vysoké vlhkosti způsobené špatným zabezpečením stavby
v průběhu realizace stavebních prací dokončena v roce předchozím. Kompletní vybavení
regálovým systémem bez vad a nedodělků bylo dokončeno dne 24. 3. 2017 za celkovou cenu
2.227 tis. Kč vč. DPH (z toho 607 tis. Kč bylo vyčerpáno již v roce 2016 a 1.619 tis. Kč v roce
2017). Stavební práce na rekonstrukci objektu byly dokončeny bez vad a nedodělků až k datu
28. 4. 2017.
V návaznosti na vybavení mobiliářem bylo od února do konce dubna prováděno postupné
stěhování sbírkových předmětů z pronajatých prostor v Lučanech nad Nisou, které byly ke
konci dubna 2017 předány pronajímateli.
Po dokončení převodu pozemku (v únoru 2017) před objektem s p.p.č. 1390/21 v k. ú.
Jablonec nad Nisou ze Statutárního města Jablonec nad Nisou na Českou republiku
s příslušností hospodařit pro Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou jsme zahájili VZMR
na jeho rekonstrukci. Realizátorem VZ byla vybrána a MK ČR odsouhlasena firma Complet San
s.r.o., která zahájila práce dne 14. 6. a dílo dokončila 5. 9. 2017 za celkovou cenu 797 tis. Kč
vč. DPH.
Na rekonstrukci objektu bylo z MK ČR uvolněno na roky 2015, 2016 a 2017 celkem 11.200 tis.
Kč, z čehož bylo do konce roku 2017 vyčerpáno 3.064 tis. Kč.
Dostavba hlavní budovy muzea
Na základě předloženého investičního záměru provedlo Ministerstvo kultury ČR dne 27. 3.
2017 registraci akce a vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Již před registrací byla dne 20. 1. 2017 vypsána VZMR na administrátora podlimitní VZ na
stavební práce. Z pěti oslovených uchazečů bylo po schválení MK ČR přistoupeno k uzavření
smlouvy s firmou RTS, a.s. VZ na stavební práce byla zveřejněna dne 13. 6. 2017 na profilu
zadavatele NEN, ve stanovené lhůtě pro podání nabídek jsme neobdrželi žádnou nabídku a byli
jsme nuceni soutěž zrušit. Také 2. kolo VZ administrovala RTS, a.s. Zveřejnění se uskutečnilo
21. 8. 2017, z důvodu malého zájmu uchazečů jsme po konzultaci s OIVZ přistoupili k úpravě
zadávacích podmínek (posun termínu pro podání nabídek, navýšení předpokládané hodnoty
VZ a změna termínu zahájení prací). Současně jsme dne 31. 10. 2017 požádali MK o aktualizaci
Rozhodnutí, které bylo vydáno dne 7. 11. 2017. V nové lhůtě pro podání nabídek (7. 11. 2017)
jsme obdrželi nabídku jediného uchazeče - Energie - stavební a báňská a. s. s cenou 51.849 tis.
Kč vč. DPH, která splnila všechny podmínky VZ. Následně bylo dne 12. 12. 2017 vydáno
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rozhodnutí o výběru dodavatele, lhůta pro podání námitek uplynula 27. 12. 2017. Smlouva o
dílo s vybraným uchazečem byla uzavřena až v březnu 2018.
V červnu jsme dále, po schválení ze strany OIVZ, uzavřeli příkazní smlouvu na výkon
technického dozoru stavebníka (p. Miroslav Roučka) a dále formou přímého zadání příkazní
smlouvu na koordinátora BOZP při realizaci stavebních prací (Martin Kotšmíd).
V roce 2017 byla z přidělených investičních prostředků ve výši 25.300 tis. Kč čerpána částka ve
výši 4 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky z roku 2017 jsme požádali převést do roku 2018.
Nad rámec rozhodnutí muzeum vynaložilo vlastní prostředky ve výši 81 tis. Kč (náklady na dvojí
administraci VZ, správní poplatek Magistrátu města Jablonec nad Nisou za prodloužení
stavebního povolení).
Na akci bylo z MK ČR uvolněno na roky 2017-2019 celkem 60.330 tis. Kč, z čehož byly v roce
2017 vyčerpány 4 tis. Kč.

KONTROLY A INTERNÍ AUDIT
V roce 2017 proběhly tyto kontroly:


MK ČR, oddělení OIAK
veřejnosprávní kontrola na místě byla zaměřená na hospodaření s rozpočtovými
prostředky, protokol o jejím výsledku nebyl k 31. 12. 2017 obdržen



HZS Libereckého kraje
Komplexní kontrola zaměřená na dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně v objektech U Muzea 398/4, Mlýnská 27, Na Šumavě 45 a Kristiánov č. p. 52.
Nebyly zjištěny žádné závady.

Interní audit
Interní audit vykonávala interní auditorka, která má pracovní poměr na zkrácený úvazek.
Všechny plánované audity byly realizovány v souladu se schváleným ročním plánem. Bylo
uskutečněno 7 auditů, z toho 1 mimořádný, které zjistily dílčí nedostatky s doporučením
k provedení nápravy. Nastavený systém řídící kontroly je v souladu se zákonem o finanční
kontrole a jeho prováděcí vyhlášky a je funkční. V provádění řídící kontroly nebyly zjištěny
závažné nedostatky, které by vedly k porušení rozpočtové kázně, či ke zkreslení výsledku
hospodaření.
Souhrnná informace ke zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 je přílohou č. 6.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
Počet podaných žádostí o informace:
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí:
Výdaje v souvislosti se soudním řízením:
Výčet poskytnutých výhradních licencí:
Počet stížností podaných podle §16a:

0
0
0
0
0
0
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PARTNEŘI MUZEA

Ministerstvo kultury ČR

ARS VIVA spol. s r. o.

Asociace sklářského a
keramického průmyslu ČR

Hotel Merkur, s.r.o.

Jablonecký deník Vltava-LabePress, a.s.

Jablotron, s.r.o.

Korálki
Asociace muzeí a galerií ČR
Kudy z nudy
Bohemia Machine s.r.o.

Cesty skla, o. p. s.

Liberecký kraj

Crystalite Bohemia

Material Times

Crystalex CZ,

Město Jablonec nad Nisou

Česká sklářská společnost

MOSER a.s.

Česká Mincovna, a.s.

DesignMagazin.cz

Nadace Preciosa

Nápojová ambulance JEDE-Level,
s.r.o.

Palace Plus
HAPY MATERIALS, s.r.o.
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Pražská galerie českého skla

PRECIOSA a.s.

RIEDEL The WineGlass Company

Sklář a keramik

Střední uměleckoprůmyslová
a Vyšší odborná škola Jablonec

Svaz výrobců skla a bižuterie

Znak Malá Skála
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