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SHRNUTÍ ČINNOSTI
Rok 2018 se nesl zejména ve znamení 100. výročí vzniku Československa a zahájením
realizace přístavby k hlavní budově. Uskutečnili jsme všechny plánované akce v souladu se
Střednědobou koncepcí na léta 2015-2018 a s plánem činnosti na rok 2018. Trvale jsme plnili
také standardy stanovené muzejním zákonem.
Největší a pro muzeum zásadní bylo zahájení stavebních prací na realizaci investiční akce
MSB-Dostavba hlavní budovy, a to stavebními pracemi (v březnu 2018), které budou
pokračovat do roku 2019. Následně navážou práce na expozici a celá stavba včetně expozice
by měla být hotová na jaře 2020.
Muzeum začalo čerpat účelovou podporu v oblasti vědy a výzkumu z programu NAKI II
na realizaci projektu Design československého skla a bižuterie 1948-1989. Na vyzvání MK ČR
muzeum vypracovalo Dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace na léta 20192023, na jejímž základě bylo zařazeno mezi organizace s nárokem na institucionální podporu
v rámci Vědy a výzkumu.
V průběhu roku 2018 byl v rámci projektu Kompetenčního centra skla a bižuterie (na
základě požadavku MK ČR) provozován web czechglasscompetence.cz, tato databáze byla
postupně doplňována a byla zahájena též její propagace mezi cílovými skupinami uživatelů.
Stěžejní výstavní projekt roku DVA V JEDNOM – Design českého a slovenského skla 19182018 (ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a Slovenským sklářským
muzeem v Lednických Rovních) k připomenutí výročí založení Československa byl veřejnosti
zpřístupněn v listopadu. Jednalo se o první novodobou prezentaci českého a slovenského
designového skla, k výstavě byla vydána rozsáhlá reprezentativní vícejazyčná publikace.
Projekt byl zařazen do pasportu Českou republikou oficiálně podporovaných akcí k výročí
vzniku První republiky. Výstava proběhla v našem muzeu do 14. dubna 2019 (repríza se
uskuteční od června do prosince 2019 v prostorách Slovenského národního muzea na
Bratislavském hradě).
K výročí republiky jsme dále připravili výstavu STO.P! (Sto let českého skla a bižuterie), která
byla prezentována po 4 dny v Jablonci nad Nisou a dále 2 dny v rámci Dne otevřených dveří
ministerstva průmyslu a obchodu v Praze, celkem ji shlédlo cca 10 tisíc návštěvníků.
Návštěvnost muzea dosáhla 30 174 osob, v hlavní budově to bylo o 1 963 návštěvníků více
než v roce 2017 (podrobný přehled návštěvnosti obsahuje Příloha č. 1). Postupně se zlepšuje
zájem škol o nabízené edukační programy, zejména díky aktivnímu přístupu nové muzejní
pedagožky a rozšířené nabídce programů.
Hospodaření muzea v hlavní činnosti dosáhlo vyrovnaného hospodářského výsledku, díky
zapojení fondu reprodukce majetku.
V hospodářské činnosti byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 119.376,05 Kč.
Od 1. 7. 2018 se muzeum stalo pro vedlejší hospodářskou činnost plátcem DPH.
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“, od května do září pak
v odloučené stálé expozici „Sklářská osada Kristiánov“ v katastru obce Bedřichov. V roce
2018 uspořádalo dále 3 výstavy, několik externích výstav a řadu komorních výstav viz
Výstavní činnost.
Pořádali jsme specializované muzejní programy pro širokou veřejnost, školy, a to jako
doprovodné akce k vlastním výstavám, tak u příležitosti významných výročí a událostí. Dále
proběhlo několik vzdělávacích akcí – kurzů, přednášek – viz Výchovně vzdělávací činnost.
Hlavním tématem edukační činnosti bylo 100. výročí vzniku Československa.
Veřejnost byla o činnosti muzea informována prostřednictvím tiskových zpráv, kterých bylo
v roce 2018 vydáno celkem 18. Bohatá byla i publikační činnost muzea. Vydali jsme rozsáhlou
doprovodnou publikaci k výstavě DVA V JEDNOM – Design českého a slovenského skla 19182018 a sborník semináře k 100. výročí otevření Waldesova muzea, významně jsme se podíleli
na publikaci Zásadský ráj – Příběh českých perliček a bylo 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. Zcela zdarma je
umožněn vstup do muzea dětem do 6 let, pedagogickému dozoru školních skupin, držitelům
průkazů ZTP/P s doprovodem, školním skupinám ZTP včetně doprovodu, skupinám
z dětských domovů, studentům středních a vysokých škol z ČR věnujícím se oborům skla,
bižuterie či šperku. V roce 2018 mohli návštěvníci využít i 9 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.

Výroční zpráva Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou za rok 2018

6

SPRÁVA SBÍREK
MSB spravuje celkem 26 podsbírek umístěných v depozitářích v Jablonci nad Nisou, a to
v hlavní budově, depozitáři Mlýnská a depozitáři Šumava.
Celkový počet inventárních čísel k 31. 12. 2018 činil 79.124
V roce 2018 bylo zaevidováno 345 evidenčních jednotek v I. stupni a 2.072 evidenčních
jednotek ve II. stupni evidence, a to v těchto podsbírkách:
Bižuterie B11450 – B11471; Jablonex Zásada JZ2788-JZ3300; Knoflík C5173 – C5187; Kovová
bižuterie BK9763 – BK10060; Medaile a plakety MP2284 – MP2317; Bižuterie Sachse BS2294
– BS2803; Sklo S9837 – S9925; Sklo Riedel SR681 – SR700; Vánoční ozdoby V2015 – V2341;
Zvláštní sbírky Z988 – Z991; Numismatická NS845 – NS856
Roční revizí prošlo celkem 9.778 inventárních čísel (Sbírka MSB 9.480 i. č., Sbírka Kamenický
Šenov 298 i. č.).
K 31. 12. 2018 bylo v podobě obrazového záznamu digitalizovaných 24.416 sbírkových
předmětů, a do elektronické podoby (program MS Word, databáze DEMUS) přepsáno
48.496 karet evidence II. stupně. Aktualizace zápisu v Centrální evidenci sbírek byla
provedena v řádném termínu.
Z hlavní budovy muzea byla do depozitáře Šumava nově přemístěna podsbírka Obrazy a dále
podsbírka Grafika a byla obnovena evidence nových přírůstků. K zápisu do CES v roce 2019 je
připravena nová podsbírka Jablonex Nástroje. K 31. 12. 2018 bylo v podsbírce JO evidováno
11 609 inv. č. ve 2. stupni evidence a v podsbírce HZ 3 300 inv. č. ve 2. stupni evidence.
Evidenci akvizice bižuterie Jablonex a nástrojů se věnují dvě správkyně depozitáře.
V podsbírce vánoční ozdoby bylo k 31. 12. 2018 aktuálně evidováno 2 341 inv. č. ve 2. stupni
evidence. V průběhu roku vzniklo 327 karet ve druhém stupni evidence. V listopadu 2018
bylo nově zřízeno a obsazeno místo správce depozitáře / specialisty Kompetenčního centra,
což umožňuje intenzívnější třídění a evidenci vánočních ozdob.
Během roku 2018 bylo zapůjčeno k výstavním účelům do jiných institucí celkem 207
evidenčních jednotek. MSB má trvale zapůjčeno od jiných institucí pro potřeby stálé expozice
14 sbírkových předmětů.
Proběhlo 20 badatelských návštěv za účelem studia sbírkových předmětů v depozitářích
nebo konzultací v budovách muzea.
Ve dnech 12. - 13. 2. 2018 v MSB proběhla kontrola MK ČR zaměřená na zacházení se
sbírkovým fondem a dodržování zákona 122/2000 Sb., následných předpisu a metodických
pokynů. Kontrola neshledala žádná závažná provinění. Drobné nedostatky, na které
upozornila, byly okamžitě odstraněny.

RESTAUROVÁNÍ
Z finančních prostředků muzea bylo v souvislosti s prezentačními a odbornými aktivitami
nákladem 18 300 Kč zrestaurováno 11 ks sbírkových předmětů z podsbírky N a sbírkových
předmětů evidovaných v prvním stupni evidence. Podrobný přehled restaurování roku 2018
obsahuje Příloha č. 3.
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SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
V roce 2018 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. Formou nákupů získalo autorská díla
sklářských umělců a šperkařů, jejichž tvorba dosud nebyla ve sbírce zastoupena.
V roce 2018 jsme získali darem do sbírky 301 položek v celkové hodnotě 458.360,- Kč.
Nákupem jsme obohatili naše sbírky o 9 položek v celkové hodnotě nákupu 192.586,- Kč.
Podrobný přehled akvizic roku 2018 obsahuje Příloha č. 2.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel k jednání dne 8. listopadu 2018.

VĚDA A VÝZKUM
Muzeum zahájilo realizaci projektu DESIGN ČESKOSLOVENSKÉHO SKLA A BIŽUTERIE 19481989 z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní
a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Projektu byl přidělen identifikační kód
DG18P020VV031. Zpráva o plnění projektu v roce 2018 byla na MK ČR zaslána
v požadovaném termínu, viz Příloha č. 8.
Na vyzvání MK ČR jsme vypracovali „Dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace na
léta 2019-2023“, na jejímž základě jsme byli zařazeni mezi výzkumné organizace s nárokem
na institucionální podporu, a to v kategorii B (dopis MK ČR z 26. 10. 2018). Konkrétním cílem
koncepce je vědecké zpracování podsbírek Sklo Riedel, Umělecké řemeslo a Waldes-knoflíky.
Výstupem bude digitalizace sbírkových předmětů, elektronický on-line katalog jmenovaných
podsbírek v české, anglické a německé jazykové verzi, studie publikované v recenzovaných
odborných časopisech, přednášky pro veřejnost a o nové poznatky aktualizované evidenční
karty.
Do databáze RIV, veřejně dostupné na www.rvvi.cz, jsme ve stanoveném termínu doplnili
vědecko-výzkumné výstupy za léta 2015-2018.

KOMPETENČNÍ CENTRUM SKLA A BIŽUTERIE
V průběhu roku 2018 byla v rámci projektu Kompetenčního centra skla a bižuterie (připraven
na základě požadavku MK ČR a v návaznosti na dokument Státní kulturní politika ČR na
období 2009-2014) provozována a průběžně aktualizována odborná databáze zveřejněná na
adrese www.czechglasscompetence.cz v českém a anglickém jazyce (návštěva webu je pro
uživatele zdarma). Externě bylo připraveno 100 nových profilových hesel výtvarníků.
Správě a aktualizaci databáze se dva dny v týdnu věnuje pracovnice odboru hlavního
kurátora. Od spuštění webu v květnu 2018 do 31. prosince 2018 jsme s využitím nástroje
Google Analytics zaznamenali 5 669 návštěv a 13 504 zobrazení stránek.
Databázi jsme pravidelně propagovali v odborném časopisu Sklář a keramik ve formě rollupu na akcích muzea a jeho partnerů (např. Křehká krása).
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KNIHOVNA
Příruční knihovna MSB (spravovaná podle knihovního zákona) evidovala ke konci roku 2018
celkem 20.637 inventárních výtisků. Fond je tvořen částmi knihy a periodika. V roce 2018
bylo v tomto fondu nově zapsáno celkem 778 přírůstků. Zakoupena byla 1 kniha. Výměnou
se získalo 27 výtisků z domácí produkce a 7 titulů ze zahraničí, dále množství periodik
a katalogů. Knihovna odebírala 9 titulů předplacených časopisů v tištěné formě a časopis The
Bead Forum v elektronické formě.
Služeb knihovny využilo celkem 20 externích badatelů (všichni prezenčně). Při 20 návštěvách
jim bylo předloženo celkem 168 výtisků, z toho bylo 83 knih a 85 časopisů. Vedle těchto
služeb bylo poskytnuto množství distančních konzultací (telefonicky nebo e-mailem). Uvnitř
instituce bylo uskutečněno 65 výpůjček, z toho byl jeden svázaný ročník časopisů a 62
výpůjček knih. Bezúplatně byla poskytnuta reprodukční práva dvěma osobám na využití
fotomateriálu k vydání publikace, k diplomové práci a k přípravě výstavy.
Nadále pokračoval proces vytváření elektronického katalogu spolu s opravami/úpravami
katalogizačních záznamů. Proběhl také povinný import záznamů do Souborného katalogu ČR.
Do dubna 2018 se prováděla v knihovně MSB celková revize knihovního fondu po 10 letech.
V knihovně se nachází také sbírka starých tisků a fotografií, která spadá do CES. Z 20
badatelů se 3 externí badatelé při 5 návštěvách zabývali sbírkou fotografií. Předloženo jim
bylo 9 kusů krabic pomocné evidence fotografií a 3 boxy fotoalb. Využito bylo 143 kusů
fotografií.
VÝSTAVNÍ ČINNOST
30. listopadu 2017 – 15. dubna 2018
DRUHÁ STRANA MINCE – MEDAILE, BIŽUTERIE A SKLO Z VÁLEČNÝCH LET
kurátoři Bc. Zdeněk Štafl, Mgr. Petr Čížek
7. prosince 2017 – 15. dubna 2018
DESIGN DESNÁ 1847-2017
Tradice a současnost křišťálového skla z Jizerských hor
kurátor PhDr. Petr Nový
16. května – 30. září 2018
ZDENĚK LHOTSKÝ
Profilová výstava úspěšného sklářského výtvarníka a podnikatele
kurátorka Dagmar Havlíčková
8. listopadu 2018 – 14. dubna 2019
DVA V JEDNOM: DESING ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO SKLA 1918-2018
koordinátor projektu PhDr. Petr Nový
kurátoři PhDr. Petr Nový – Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., - doc. Mg.A. Patrik Illo
SPECIÁLNÍ VÝSTAVA VE STÁLÉ EXPOZICI BIŽUTERIE
30. ledna – 31. prosince 2018
JABLONEC NAD NISOU – MINCOVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 1993-2018
V Kabinetu mincí a medailí – stálá expozice bižuterie
kurátor Zdeněk Štafl
Výroční zpráva Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou za rok 2018

9

VÝSTAVY VE VÝSTAVĚ – komorní autorské výstavy ve stálé expozici
expozice bižuterie
- Nichole Starmann (13. června 2017 – 28. ledna 2018)
Kurátorka Mgr. Kristýna Fendrichová
- Nastassia Aleinikava (30. ledna – 2. září 2018)
Kurátorka Mgr. Kristýna Fendrichová
- Výročí otevření Waldesova muzea (od 4. září 2018)
Kurátorka Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková
expozice skla
Kurátory výstav byli PhDr. Petr Nový a Dagmar Havlíčková
-

Petr a Ondřej Novotní (16. května 2017 – 18. února 2018)

-

IRDS (20. února – 18. listopadu 2018)

-

Nové akvizice do sbírky skla (od 19. listopadu 2018)

EXPONÁT EXTRA (vitrína ve vestibulu)
trofej Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009
- zápůjčka od Nadace Preciosa

EXTERNÍ VÝSTAVY
STO LET WALDESOVA MUZEA
25. září – 21. října 2018, Praha-Vršovice (budova bývalého Waldesova muzea)
Kurátorka Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková
Výstava byla připravena s Kotěrovým centrem architektury.
STO.P! STO LET ČESKÉHO SKLA A BIŽUTERIE
Výstava skla a bižuterie z let 1918-2018 při příležitosti založení Československa.
Autor projektu PhDr. Petr Nový, kurátoři PhDr. Petr Nový, Mgr. Kristýna Fendrichová
Výstava, připravená pro Svaz výrobců skla a bižuterie, byla představena v Eurocentru
v Jablonci nad Nisou (při příležitosti akce Křehká krása, 9. – 12. 8. 2018) a na Ministerstvu
průmyslu a obchodu ČR v Praze (v rámci Dne otevřených dveří, 27. - 28. 10. 2018)
HANDMADE DREAMS – PUTOVNÍ VÝSTAVA PRO ČESKÁ CENTRA
Autorem projektu a kurátorem výstavy je PhDr. Petr Nový.
Projekt HANDMADE DREAMS byl postupně představen v Jižní Koreji (Společná výstava
s korejskými šperkaři, Space 42, Centrum na podporu výroby šperku v Soulu, 26. 1. – 24. 2.
2018; Muzeum šperku v Iksanu, 13.3.-8. 4. 2018; Fashion Jewelry Town, Tägu, 9. – 29. 4.
2018) a Portugalsku (Museo del Vidrio, Marinha Grande, 6. 10. 2018 – 10. 2. 2019).
V souvislosti s výstavou proběhla v Jižní Koreji též série přednášek jejího kurátora PhDr. Petra
Nového na téma historie a současnost české bižuterie a šperku (Muzeum šperku v Iksanu, 20.
11.; Fashion Jewelry Town, Tägu, 21. 11.; Centrum na podporu výroby šperku v Soulu, 22.
11.). Více k projektu zde: http://www.czechcentres.cz/projekty/hand-made-dreams2/
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KURÁTORSKÁ SPOLUPRÁCE S GALERIÍ KUZEBAUCH, PRAHA
Kurátorem výstav ateliérového skla je PhDr. Petr Nový
-

MARTIN JANECKÝ – EXPRESE (28. 3. – 28. 5. 2018)
ANNA POLANSKÁ – TEKTONIKA (1. 6. – 22. 7. 2018)
BARBORA TYDLITÁTOVÁ, NATÁLIE BOZDĚCHOVÁ – IZOTOPY (25. 7. – 11. 9. 2018)
DANA ZÁMEČNÍKOVÁ – 4 x BOUŘE (19. 9. – 16. 11. 2018)

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
VZDĚLÁVACÍ A RUKODĚLNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY A ORGANIZOVANÉ SKUPINY
Muzeum celoročně nabízelo edukační muzejní programy pro skupiny (kombinované
vzdělávací a rukodělné programy). Přehled nabízených programů byl sestavován na
konkrétní pololetí školního roku dle věkové kategorie žáků, jak v tištěných letáčcích, tak
formou mailů s aktuální nabídkou, které byly adresovány ředitelům a jednotlivým
pedagogům.
Na webových stránkách muzea je k dispozici záložka Muzeum dětem / Programy pro děti /
Programy pro školy a skupiny, ve které pedagogové, rodiče a děti najdou všechny akce,
výstavy a výtvarné dílny, které jim muzeum nabízí. Dále muzeum propaguje své programy
na centrálním portálu edukačních aktivit galerií a muzeí Muzeoedu, vytvořené Metodickým
centrem muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu.
Vzdělávací programy s pracovními listy navazují na Rámcový vzdělávací program a jsou
tematicky i náročností přizpůsobeny různým věkovým kategoriím. Ke stálým muzejním
programům přibyl nový program Tvary pro děti od 4 let, který kombinuje pohybové
a motorické cvičení s hravými úkoly v barevném kvízu. Program je pojatý formou prožitkové
pedagogiky, kdy si i ty nejmenší děti dokáží poradit s úkoly, spojit si emoci a vzpomínky
z návštěvy muzea s určitým předmětem a tvarem a tím si je lépe zapamatovat.
Celý rok 2018 se nesl v duchu oslav 100. výročí vzniku Československa, a proto i muzeum
svým návštěvníkům po celý rok nabízelo mimořádný program s názvem V barvách republiky.
Kromě stálých programů (Barvy, Rostliny, Zvířata a Co je to sklo?) mohly školy využít program
Bílá, červená a modrá, který navazoval na 100. výročí vzniku Československa. Program pro
školy a skupiny se skládal z prohlídky expozic spojené s hledáním předmětů vázaných
k republice a tvůrčí dílny s výrobou šperku v národních barvách.
Stálé programy muzea navštívilo dle statistik 18 skupin, tj. 476 žáků. Program k výročí
republiky využilo celkem 26 skupin, tj. 683 žáků, z toho 9 skupin, tj. 149 žáků pocházelo
přímo z Jablonce nad Nisou. Vánoční tvoření pro MŠ, zájmové a specifické skupiny navštívilo
5 skupin, tj. 80 osob a Vánoční tvoření pro školy a skupiny navštívilo 10 skupin, tj. 193 osob.
Celkem navštívilo edukační a rukodělné programy v muzeu 59 skupin, tj. 1432 žáků
a pedagogů, což je ve srovnání s rokem 2017 nárůst na trojnásobek (2017 - 19 skupin, tj. 491
žáků a pedagogů).
Současnou nabídku muzejních edukačních a rukodělných programů využívají zejména
skupiny z Libereckého kraje, dále pak skupiny z okolí Prahy. Hlavním cílem edukačního
pracoviště je posílení současné nabídky edukačních i rukodělných programů, zlepšení její
propagace a rozšíření této nabídky tak, aby si nadále udrželo a případně zvýšilo zájem
především místních a regionálních návštěvníků.
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DALŠÍ AKCE PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY
Od listopadu roku 2018 mohly objednané školy a skupiny navštívit rukodělný program
v ateliéru muzea Vánoční tvoření. Tento předvánoční program byl určen jak I. a II. stupni ZŠ,
tak mateřským školkám. Navštívit dílny bylo možné od 13. listopadu do 21. prosince.
PROGRAMY A AKCE PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY
Muzeum skla a bižuterie nabídlo veřejnosti v roce 2018 bohatý výběr kulturních akcí
a programů pro všechny generace. Celoročně nabízelo program do expozic pro individuální
návštěvníky, programy k výstavám a několikrát do roka pořádalo tvůrčí dílny, workshopy,
bižuterní kurzy i přednáškovou činnost pro širokou veřejnost.
PROGRAM DO EXPOZIC PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY
Pracovní list „Muzejníček“, určený do stálých expozic muzea pro individuální návštěvníky
a rodiny s dětmi, se návštěvníkům nabízel celoročně na pokladně muzea. Dostupný je rovněž
ke stažení na webových stránkách muzea. Na konci roku byl kvíz, pro svou velkou oblibu,
přeložen i do polské a německé jazykové mutace.
V roce 2018 využilo kvíz Muzejníček 2 905 návštěvníků.
VÝSTAVY A PROGRAMY K VÝSTAVÁM
Nejen stálé expozice, ale i výstavy byly často doprovázeny zajímavými interakcemi, které
návštěvníky pobízely k pečlivému prohlédnutí vystavených předmětů.


Edukační program k výstavě Zdeněk Lhotský
10. května – 16. září 2018
Program vycházel z technologického postupu výroby skleněné plastiky.



Edukační program k výstavě Dva v jednom. Design českého a slovenského skla
1918-2018
9. listopadu 2018 – 14. dubna 2019
Celkem 5 interakce aktivně pracovaly s vystavenými předměty a opíraly se
o smyslovou výchovu.

DALŠÍ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST
V roce 2018 mohli návštěvníci muzea, kromě samotných výstav a stálých expozic, využít
i nabídku tvůrčích dílen pro všechny generace:







Vytvoř si odlitek medaile – k výstavě „Jablonec nad Nisou – mincovní město České
republiky“ s výrobou sádrového odlitku medaile. Navštívilo 170 osob.
Bílé, červené a modré Velikonoce – zdobení skleněného vajíčka z perliček
v národních barvách, jarní dílna k 100. výročí vzniku Československa. Navštívilo 180
osob.
Muzejní noc pod Ještědem – v duchu První republiky, bohatý program a tvůrčí dílna
s výrobou lampiónu. Akci navštívilo 1184 osob.
Den otevřených dveří Ministerstva kultury – prezentace Muzea skla a bižuterie
v Nostickém paláci v rámci oslav Dne české státnosti a workshop pro malé i velké
„V barvách republiky“. Navštívilo 66 osob.
V barvách republiky – tvůrčí dílna k 28. 10., kde mohli návštěvníci tvořit tematické
náramky a korálkové vlaječky v barvách trikolory. Navštívilo 870 osob.
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Vánoční tvoření – tvoření vánočních ozdob s lektorkou Věrou Černou v ateliéru
muzea a malování skleněných ozdob s lektorkou Janou Strakovou ve vestibulu muzea.
Navštívilo 550 osob.

Tvůrčí dílny navštívilo v roce 2018 celkem 3020 osob (v roce 2017 to bylo 1891 osob).
BIŽUTERNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Trvalý zájem je o bižuterní kurzy pod vedením lektorky Věry Černé. V roce 2018 proběhly
celkem 4 kurzy, které navštívilo celkem 47 osob.





10. února – výroba náramku šitého africkým stehem do spirálové dutinky
14. dubna – výroba náušnic a přívěsku rybím stehem ve tvaru kopretiny
6. října 2018 – výroba náramku šitého peyote stehem
1. prosince 2018 – výroba šperku ze skleněných perlí obšívaných síťovým stehem

Vzhledem k zájmu stálého okruhu návštěvníků má muzeum v plánu v bižuterních kurzech
nadále pokračovat, oživovat a zařazovat do výroby nové techniky.

PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
Veřejnosti jsme nabídli pět tematických seminářů, konferencí a přednášek.


Česko-německé soužití v meziválečném Československu
12. dubna 2018 / Návštěvnost: 73 osob
 Odborné školství a módní proměny bižuterie mezi lety 1918-1938
14. června 2018 / Návštěvnost: 17 osob
 Odborný seminář ke 100. výročí založení Waldesova muzea knoflíků a spínadel
25. září 2018 / Praha-Vršovice/ Návštěvnost: 65 osob
 100 let Waldesova muzea
26. října 2018 / Návštěvnost: 75 osob.
PUBLIKAČNÍ ČINNOST


Doprovodná publikace k výstavě DVA V JEDNOM – DESIGN ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO
SKLA 1918-2018
Koncepce a redakce: PhDr. Petr Nový, autoři: PhDr. Petr Nový, Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.,
doc. Mg.A. Patrik Illo, listopad 2018

OSTATNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST


Zásadský ráj – Příběh českých perliček (pro společnost Preciosa Ornela, Zásada)
koncepce a redakce PhDr. Petr Nový, autoři textů PhDr. Petr Nový, Eva Krupková, Mgr.
Kristýna Fendrichová



Sborník semináře k 100. výročí otevření Waldesova muzea (pro Kotěrovo centrum
architektury, o. p. s.)
kol. autorů, koncepce a redakce – Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková, Dr. Oldřich Janota,
Mgr. Eva Henkrichová
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Světlo a stín – československé sklářství mezi lety 1918–1938
Sklář a keramik 68, 2018, č. 1-2, s. 10-17 – PhDr. Petr Nový



Sklářský rod Riedelů I. – Vzestup (1672–1844)
Sklář a keramik 68, 2018, č. 7-8, s. 153-161 – PhDr. Petr Nový



Skleněné srdce Evropy – z historie i současnosti výroby skla a bižuterie v severních
Čechách
Sklář a keramik 68, 2018, č. 7-8, s. 202-207 – PhDr. Petr Nový



Budoucnost je ve skle
Heritage 1/2018, s. 23 – PhDr. Petr Nový



O designu skla napřímo i oklikou
Material Times 3/2018, s. 76-79 – PhDr. Petr Nový



Lesk české bižuterie
Art + Antiques 10/2018, s. 66-68 – PhDr. Petr Nový



SKLOREALISMUS, Jakub Berdych st.
text do katalogu, Galerie Kuzebauch – PhDr. Petr Nový



EXPRESE, Martin Janecký
text do katalogu, Galerie Kuzebauch – PhDr. Petr Nový



TEKTONIKA, Anna Polanská
text do katalogu, Galerie Kuzebauch – PhDr. Petr Nový



IZOTOPY. Barbora Tydlitátová – Natálie Bozděchová
text do katalogu, Galerie Kuzebauch – PhDr. Petr Nový



4 x BOUŘE, Dana Zámečníková
text do katalogu, Galerie Kuzebauch – PhDr. Petr Nový



Analýza potenciálu sbírky Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou zaměřená na
československou bižuterii z období socialismu
Sklář a keramik 68, 2018, č. 11-12, s. 238-242 – Mgr. Kristýna Fendrichová, Mgr. et Mgr.
Kateřina Hrušková



Výroba smaltované bižuterie na Jablonecku
text v kolektivní publikaci, SMALT / EMAIL. Uměleckořemeslná technika i moderní
povrchová úprava kovů – Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST, ÚČAST V ODBORNÝCH POROTÁCH


Přednáška Czech Jewellery. Past and Present, Muzeum šperku v Iksanu, Fashion Jewelry
Town, Tägu, Centrum na podporu výroby šperku, Soul, Jižní Korea – PhDr. Petr Nový



Přednáška Design českého skla, UTB Zlín, Ateliér Sklo – PhDr. Petr Nový



Přednáška Design českého skla, AVU Bratislava, Slovensko – PhDr. Petr Nový



Přednáška Design české bižuterie, Slovenské centrum dizajnu Bratislava, Slovensko –
PhDr. Petr Nový
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Přednáška Jízda na horské dráze. Jablonecká bižuterie 1918-1928, Konference Do nové
republiky. Morava a Slezsko v hospodářských a sociálních souvislostech 1900-1928,
Technické muzeum v Brně – PhDr. Petr Nový



Přednáška Výroba smaltované bižuterie na Jablonecku, Konference Umění emailu /
Technika smaltu, Technické muzeum v Brně – Mgr. et. Mgr. Kateřina Hrušková



Přednáška Waldesovo muzeum knoflíků a spínadel 1916–1945, Seminář ke 100. výročí
otevření Waldesova muzea, Kotěrovo centrum architektury a Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou, Galerie 10, Praha – Mgr. et. Mgr. Kateřina Hrušková



Přednáška The Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou, Mezinárodní
konference ICOM, Petrohrad, Ruská federace – Mgr. Petr Čížek



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



Účast v odborné porotě soutěže MASTER OF CRYSTAL 2018
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


K příležitosti 100. výročí otevření Waldesova muzea knoflíků a spínadel muzeum ve
spolupráci s Kotěrovým centrem architektury veřejnosti připravilo ODBORNÝ SEMINÁŘ
v prostorách bývalého Waldesova muzea v Praze-Vršovicích, odborným garantem byla
Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková. Byl určený pro odbornou i širokou veřejnost
a uskutečnil se dne 25. září 2018. Zaznělo 12 příspěvků zaměřených na Waldesovo
muzeum a jeho sbírky, osobnost Jindřicha Waldese a jeho podnikatelské, sběratelské
a filantropické aktivity. Semináře se zúčastnilo 65 posluchačů.



Spolupráce PhDr. Petra Nového a Ing. Milady Valečkové s firmou Preciosa a. s. na
projektu designové soutěže pro výtvarníky MASTER OF CRYSTAL 2018. Udělení Ceny
muzea ředitelkou Ing. Miladou Valečkovou.



Díky sponzorskému příspěvku NADACE PRECIOSA badatelsky navštívil v rámci řešení
projektu NAKI II kurátor PhDr. Petr Nový THE CORNING MUSEUM OF GLASS, Corning,
New York, USA.

SPOLUPRÁCE S MUZEI
The Corning Museum of Glass v USA, Národní muzeum – Historické muzeum, Východočeské
muzeum v Pardubicích, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Severočeské muzeum
v Liberci a Muzeum skla Sklárny Novosad & Syn Harrachov s.r.o. poskytovali své služby
v souvislosti s badatelskou činností kurátorů muzea v rámci řešení projektu Design
československého skla a bižuterie 1948-1989 v programu NAKI II.
Výroční zpráva Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou za rok 2018
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Tradičně probíhala spolupráce s muzei Libereckého kraje, zejména v souvislosti s Muzejní
nocí pod Ještědem.
Několika dalším muzeím jsme zapůjčovali sbírkové předměty do výstav (např.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, …).
Významná byla spolupráce s kurátorem skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze Mgr.
Hlavešem a Národním sklářským muzeem v Lednických Rovních na přípravě výstavy dva
v jednom.
Nově byla navázána spolupráce se Slovenským národním muzeem / Historickým muzeem,
jehož zástupci opakovaně navštívili výstavu Dva v jednom a byla dohodnuta její repríza
v Bratislavě.
V rámci výročního setkání sklářské sekce ICOM byly navázány nové kontakty s mnoha
kurátory oborových muzeí z celého světa.
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 správou webových stránek projektu Kompetenčního centra pro české sklo
a bižuterii.
Muzeum se zúčastnilo Dne otevřených dveří MK v Nostickém paláci u příležitosti oslav Dne
české státnosti 28. 9. 2018.
Liberecký kraj – muzeum úzce 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. Muzeum se zapojilo do Dnů
lidové architektury Lk speciálním programem v expozici na Kristiánově. V roce 2018
pokračovala širší diskuze nad projektem Křišťálové údolí, zástupci muzea jsou členy
přípravného výboru projektu. V únoru bylo muzeum prezentováno na stánku Libereckého
kraje na veletrhu Holiday World v Praze.
Statutární město Jablonec nad Nisou – muzeum svými aktivitami i v roce 2018 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. Mezinárodní folklorní festival, přehlídka Tanec, tanec, … aj.).
Národní památkový ústav Liberec – s libereckým územním pracovištěm muzeum
spolupracovalo při záměrech při vyhodnocení projektů muzea a dalších záměrů jako např.
restaurování sbírek a při realizaci přístavby.
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Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou – muzeum i v roce 2018 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
regionální a národnostní kultury MK ČR. Pro výstavu též jako partner akce připravilo
v prostorách Eurocentra ukázky tradičních postupů práce se sklem a výstavu STO.P! Sto let
českého skla a bižuterie.
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. Připravovanou výstavu skla v Toskánském paláci se z technických
důvodů nepodařilo realizovat.
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. V roce 2018 byla tato spolupráce završena vydáním publikace o historii
podniku Zásadský ráj - Příběh českých perliček.
Nadace Preciosa je také významným podporovatelem činnosti muzea, v tomto roce se
podílela na spolufinancování projektu DVA V JEDNOM - Design českého a slovenského skla
1918-2018 a badatelské návštěvy kurátora PhDr. Petr Nového v The Corning Museum of
Glass v USA.
V prostorách muzea pokračovala distribuce hobby-setů Andělů, jejichž výtěžek nadace
každoročně věnuje 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 2018 byla v rámci oslav významných výročí roku 2018 zahájena výstava Jablonec,
mincovní město České republiky 1993-2018 v Kabinetu mincí a medailí, připomínající 25 let
od jejího založení.
Dlouholetým partnerem muzea je rovněž Okresní hospodářská komora v Jablonci nad
Nisou. Ředitelka muzea se zúčastňuje vybraných akcí komory, pravidelně bývá členkou
poroty soutěže o nejlepší regionální produkty pořádané OHK při veletrhu cestovního ruchu
EuroregionTour.
Spolupráce s Asociací umělců medailérů v roce 2018 neprobíhala z důvodu personálních
změn v muzeu, kdy nebylo obsazeno místo kurátora sbírky mincí a medailí (tato činnost byla
zajišťována dodavatelsky).
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.
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Muzeum je dále členem Asociace sklářského a keramického průmyslu, zástupci muzea se
pravidelně zúčastňují každoroční valné hromady (v roce 2018 v Roztokách), kde mimo jiné
prezentují aktivity muzea ve směru ke sklářskému podnikání (KKC, Sklářské svítání, …).
Dlouhodobě jsou udržovány aktivní kontakty s Českou sklářskou společností, která v muzeu
pořádá některé výborové schůze. PhDr. Petr Nový, hlavní kurátor muzea, je šéfredaktorem
časopisu Sklář a keramik, který společnost vydává.
Ve vzájemné spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Asociací sklářského
a keramického průmyslu byl dne 9. října uskutečněn 7. ročník diskusního semináře
SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ, tentokráte na téma „Český sklářský průmysl není skanzen“. Zúčastnilo se
ho 59 osob.
Muzeum je dále přidruženým členem Asociace cestovních kanceláří ČR. ACK pravidelně
uveřejňuje na svých stránkách informace o akcích muzea.

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
 pokračuje dlouhodobá spolupráce se středními i vysokými uměleckoprůmyslovými
a odbornými školami z České republiky


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



studenti oborových škol mají možnost bezplatně navštívit muzeum v rámci své výuky



muzeum i nadále spolupracuje se základními a středními školami, kterým jsou pravidelně
nabízeny vhodné muzejní programy, komentované prohlídky a tvůrčí dílny k jednotlivým
výstavám. Zájem o edukační a rukodělné programy od roku 2018 narůstá. Dle statistik
navštívilo v roce 2018 programy v muzeu 59 školních skupin, tj. 1432 žáků a pedagogů,
kdežto návštěvnost v roce 2017 čítala 19 skupin, tj. 491 žáků a pedagogů.

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY
Od roku 2014 funguje v obnovené podobě Spolek přátel Muzea skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou, jehož činnost spočívá v budování a udržení dobrého jména muzea, rozšiřování
povědomí, propagaci a podpoře činnosti muzea a zachování kulturních hodnot.
Ke konci roku 2018 bylo přihlášeno 40 řádných členů. Byly uspořádány dvě členské schůze
(12. 4. a 11. 12.). Funkci předsedkyně vykonává Marta Broulová, bývalá ekonomka muzea.
Členové spolku jsou pravidelně informováni o činnosti muzea, jsou zváni na akce muzea
(vernisáže, přednášky apod.). Někteří členové se zapojili aktivně a významně pomohli např.
při pořádání Muzejní noci pod Ještědem, Dnech lidové architektury, Sklářské slavnosti
na Kristiánově, tvůrčích dílnách - 37 osob celkem odpracovalo 277 hodin.
Pro všechny členy spolku byla uspořádána exkurze do Nostického paláce
a do Uměleckoprůmyslového musea v Praze (22. 5. 2018), část z nich se zúčastnila muzejní
poznávací cesty do Pardubického kraje.
V roce 2018 spolek ve spolupráci s muzeem připravil propagační a edukační materiál
k programu ve stálé expozici na Kristiánově „O skláři Lišákovi“, na jehož realizaci spolek získal
finanční prostředky z MK ČR (program Kulturní aktivity na podporu projektů spolků
a pobočných spolků - 50 000 Kč) a příspěvek z Nadace Preciosa (10 000 Kč).
Výroční zpráva Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou za rok 2018
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Administrativní a propagační servis pro členy spolku zajišťuje sekretariát muzea.
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, která
však přes prvotní zájem nenašla v o.p.s. dosud větší využití.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
V roce 2018 byly v souvislosti s putovními projekty muzea a osobní aktivitě zaměstnanců
navázány osobní vztahy s vedením nebo kurátory zahraničních muzeí a výrobních sdružení
v Marinha Grande (Portugalsko), Jižní Koreji (Iksan, Tägu, Soul), Corningu (USA) a Šanghaji
(Čína).
Muzeum je členem mezinárodní organizace ICOM. V září 2018 se ředitelka muzea a kurátor
skla Mgr. Petr Čížek zúčastnili mezinárodní konference sklářské sekce ICOM v Petrohradě,
kde mimo jiné představili muzeum kolegům z mnoha zemí světa. Cesta byla mimořádnou
příležitostí k seznámení a výměně zkušeností s kurátory a dalšími odborníky ze zahraničních
institucí, dále přispěla k získání zkušeností s účastí na mezinárodních konferencích a přispěla
k rozšíření všeobecného kulturního a historického přehledu skrze návštěvy řady kulturních
institucí v Petrohradě a okolí.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY
Začátkem března navštívil muzeum guvernér České národní banky Jiří Rusnok, který převzal
osobní záštitu nad výstavou Jablonec nad Nisou – mincovní město České republiky (19932018) konanou u příležitosti 25. výročí založení České mincovny. Jiří Rusnok se ale nezajímal
jen o výstavu. S velkým zájmem absolvoval komentovanou prohlídku stálými expozicemi
muzea. Na prohlídce guvernéra doprovázeli člen bankovní rady ČNB Tomáš Nidetzký,
místopředseda představenstva a současně ředitel České mincovny Radek Šulta a členové
představenstva Aleš Brix a Stanislav Bachtík.
V březnu jsme také přivítali ministra kultury Ilju Šmída, který využil vládní návštěvy
Libereckého kraje k seznámení s naším muzeem. Pan ministr si našel dostatek času
na komentovanou prohlídku našimi expozicemi i aktuálními výstavami, o kterých se vyjádřil
s nejvyšším uznáním. Ocenil mimořádně úzké a bohaté kontakty pracovníků muzea s výrobci
skla a bižuterie nejen v severočeském regionu, které vyústily v projekty Mezinárodního
trienále skla a bižuterie nebo kompetenčního centra pro české sklo a bižuterii.
V dubnu si muzeum prohlédla delegace hostů České mincovny a skupina studentů Karlovy
univerzity v Praze ze Spojených států amerických.
V květnu nás v rámci studijní cesty navštívili účastníci největší akce cestovního ruchu Travel
Trade Days, kterou pro nákupčí z celého světa organizoval Liberecký kraj.
V červnu se v muzeu uskutečnilo jednání Komise pro cestovní ruch Asociace krajů ČR, v čele
s hejtmanem Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem.
V červenci navštívila muzeum a významná delegace novinářů z designových médií z USA
v rámci presstripu pořádaného rakouskou společností Riedel.
Výroční zpráva Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou za rok 2018
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V listopadu si muzeum prohlédla skupina profesorů českých a polských univerzit v rámci
programu Česko-polských numismatických dnů v Kutné Hoře.
Během celého roku v rámci presstripů Libereckého kraje a agentury CzechTourism muzeum
navštívilo 6 skupin novinářů ze Spojených států amerických, Ruska, Velké Británie, Rakouska
a Japonska.

PROPAGACE, KOMUNIKACE
Veškeré informace o výstavách a dění muzea jsou umísťovány na muzejní web a facebook.
Pro zlepšení viditelnosti webových stránek muzea jsme doplnili a částečně i změnili volbu
klíčových slov pro vyhledávání, tak abychom zlepšili pozici stránky na výstupu vyhledávačů.
Upravili jsme podobu webových stránek a zpřehlednili nabídku pro rozkliknutí. Webové
stránky muzea navštívilo v roce 2018 celkem 127 521 návštěvníků, z toho 7 003 ze zahraničí.
Opakovaně se na naše stránky vrací 42 % uživatelů. Na facebooku jsme zaznamenali nárůst
o 320 fanoušků, do konce roku 2018 jich bylo celkem 1 869, což je nízké číslo. Proto musíme
v úsilí o jejich navýšení pokračovat, včetně případného využití placené reklamy a propagace
akcí. V roce 2018 byl také založen profil na instagramovém účtu s cílem získat dobré ohlasy
a zvýšit tak počet příznivců a návštěvníků muzea z celého světa.
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. a na nejsledovanější cestovní portál Kudy z nudy. Dlouhodobě
spolupracujeme s Turistickým regionem Jizerské hory, kde probíhá prezentace muzea
prostřednictvím portálů www.jizerky.cz, měsíčníku Novinky z Jizerek, Jizerských novin.
I nadále pokračuje spolupráce s agenturou CzechTourism a Asociací cestovních kanceláří
ČR.
Byly vydány nové propagační materiály muzea:
 letní a zimní propagační letáček, informující o aktuálních výstavách a akcích muzea
 skládané DL letáky s celkovou nabídkou
 plakáty ke všem výstavám a akcím muzea
 puzzle a pravítka/záložky s tematikou expozic skla a bižuterie
 pexeso „Skleněná ZOO“ (dotisk)
 kapesní kalendáře
Pro stálou expozici sklářství na Kristiánově byly vydány další propagační materiály a
předměty:
 leták Sklářská osada Kristiánov (ve třech jazykových mutacích)
 dotisk skládačky k naučné stezce Cestou jizerskohorských sklářů (PL a DE)
 trička
 vstupenky
 pohlednice
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sklenice s logem expozice

Velkoplošná reklama byla v roce 2018 realizována formou billboardů, zobrazení pozvánek
do muzea na velkoplošných obrazovkách a citylightů v Praze, Středočeském a Libereckém
kraji v souvislosti s výstavami Zdeňka Lhotského a Dva v jednom a se zahájením letní sezóny
na Kristiánově.
Účast na veletrzích, výstavách a mimořádných akcích:
 Euroregion Tour v Jablonci nad Nisou (březen)
 Křehká krása 2019 (srpen)
 Perličková slavnost na Dni otevřených dveří firmy Preciosa Ornela v Zásadě (srpen)
 Den otevřených dveří MK Praha (září), včetně tvůrčí dílny pro veřejnost
 Den otevřených dveří MPO Praha (říjen), včetně výstavy STO.P! Sto let českého skla
a bižuterie
Média byla pravidelně informována prostřednictvím měsíčních kulturních přehledů,
propagačních materiálů a 18 tiskových zpráv. Informace z muzea byly zveřejňovány
v denících MF Dnes, Hospodářských novinách, časopise Xantypa a v dalších denících
celostátního i regionálního významu. Propagace či inzerce proběhla také v odborných
a specializovaných časopisech jako je Sklář a keramik, Pro památky, Material Times, Věstník
AMG, TIM atd. V roce 2018 začala spolupráce s blogem Jizerské ticho, které oslovuje
veřejnost zajímající se o design a umění.
Pro rok 2018 jsme získali mediálního partnera Radio Contact Liberec, pro Kristiánov je
mediálním partnerem portál Pro památky.
O muzeu se v průběhu roku několikrát objevila reportáž v České televizi v pořadech Toulavá
kamera, Cyklotoulky. V pořadu Studio 6 proběhlo živé vysílání z muzea k diskusnímu
semináři Sklářské svítání. K tematicky zaměřeným programům a výstavám také hovořila
ředitelka muzea a hlavní kurátor v reportážích Českého rozhlasu a ČRo Liberec. V závěru roku
představila ČT Severovýchod Vánoční tvoření.
V médiích byl široce prezentován projekt Křehká krása, jehož jsme spolupořadatelé (tisková
konference v sídle CzechTourism, Kudy z nudy, Český rozhlas, Radio Impuls, Beauty region
a Country Radio, TV RTM, Radio RCL, ČRo Liberec atd.).

ZAMĚSTNANCI
K 31. 12. 2018 evidovalo muzeum 27,04 přepočtených úvazků, 28 evidenčních pracovníků,
z toho 22 žen a 6 mužů. V průběhu roku došlo k několika personálním změnám, a to
na pozicích ekonomicko-provozního náměstka, muzejního pedagoga a dokumentátora.
Organizační struktura viz Příloha č. 5.
Muzeum se potýká s dlouhodobě kriticky nedostatečným objemem finančních prostředků
na OON, jejichž prostřednictvím zajišťuje dozor v expozicích formou DPP a DPČ. Limit nebyl
muzeu navýšen od roku 2015, a to i přesto, že byl v roce 2017 uveden po rekonstrukci
do provozu objekt Kristiánov. Každoročně navíc dochází k legislativnímu nárůstu minimální
mzdy, na který je muzeum nuceno reagovat zvyšováním hodinové sazby. Tito pracovníci jsou
vypláceni na dolní hranici zákonné povinnosti, díky tomu však vznikají i problémy
s obsazením uvedených pozic.
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Muzeum zaměstnávalo 9 osob s vysokoškolským vzděláním a 3 s vyšší odbornou školou.
Průměrná mzda k 31. 12. 2018 činila 30 417,- Kč.

HOSPODAŘENÍ MUZEA
Hospodaření roku 2018 v hlavní činnosti ukončilo muzeum s vyrovnaným výsledkem,
při zapojení fondu reprodukce majetku. Účetní výkazy za rok 2018 obsahuje Příloha č. 4.
Příjmy z prodeje služeb (vstupné) a zboží z hlavní činnosti dosáhly částky 1.528 tis. Kč, což
představuje mírný nárůst oproti roku 2017.
Tržby za zboží ovlivňuje prodej muzejních publikací a katalogů, které se uskutečňují také
prostřednictvím muzejního e-shopu. Přes e-shop muzeum realizovalo do konce roku celkem
45 objednávek, z toho 5 ze zahraničí. Největší zájem byl o publikace „Skleněné vánoční
ozdoby – Minulost, přítomnost, vize“, „Okouzleni perličkami“, „Sklo z Desné 1847-2017“,
„Sbírka Waldes“ a „Ingrid – víc než jen značka“. Hodnota objednávek za rok 2018 činila
40.505,- Kč.
Získané účelové finanční prostředky v roce 2018:
Poskytovatel a účel
Finanční dary - rezervní fond
Nadace Preciosa – Výstava Dva v jednom
Nadace Preciosa – Studijní cesta do The Corning Museum of Glass v USA
Celkem finanční dary
Finanční příspěvky z ÚSC
Město Jablonec nad Nisou – Muzejní noc pod Ještědem
Město Jablonec nad Nisou – Edukační programy k expozicím
Obec Janov nad Nisou – Sklářská slavnost Kristiánov
Liberecký kraj – Sklářská slavnost Kristiánov
Liberecký kraj – Zážitkové programy a propagace aktivit muzea
Celkem finanční příspěvky z ÚSC
Účelové prostředky MK ČR
Muzejní noc (příspěvek PO - Kulturní aktivity)
Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2020 – příprava
(příspěvek PO - Kulturní aktivity)
Křehká krása (příspěvek PO - Kulturní aktivity)
Sklářská slavnost Kristiánov (příspěvek PO - Kulturní aktivity)
Výstava Zdeněk Lhotský (příspěvek PO - Kulturní aktivity)
Seminář a výstava – 100 let Waldesova muzea (příspěvek PO - Kulturní
aktivity)
Účelové prostředky MK ČR – Oslavy 2018
Výstava Dva v jednom. Design českého a slovenského skla 1918-2018
Vznik Československa – edukační program pro školy a veřejnost
Jablonec nad Nisou – mincovní město České republiky
Celkem účelové prostředky MK ČR
CELKEM
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Částka v Kč:
100 000,00
40 000,00
140 000,00
18 000,00
28 000,00
6 667,00
41 000,00
30 000,00
123 667,00
50 000,00
500 000,00
50 000,00
90 000,00
300 000,00
50 000,00
340 000,00
80 000,00
50 000,00
1.510 000,00
1.773.667,00

22

Všechny poskytnuté účelové prostředky byly využity k danému účelu a v řádném termínu
vyúčtovány.
Neinvestiční hmotný a nehmotný majetek byl pořízen v hodnotě 455 tis. Kč. Mezi největší
finanční výdaje patřilo pořízení počítačové techniky včetně softwarů, mobilních telefonů,
ventilátorů, odvlhčovačů, čističek vzduchu a kancelářského nábytku.
Fond reprodukce majetku byl zapojen ve výši 752 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje činily
205 tis. Kč, investiční 547 tis. Kč (v tom je zahrnuto pořízení sbírkových předmětů za 193 tis.
Kč).
Inventarizace majetku a závazků
Fyzická inventarizace veškerého majetku byla provedena k 31. 10. 2018 a nebyly zjištěny
inventurní rozdíly. Dokladová inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků byla
provedena k 31. 12. 2018.
Hospodářská činnost
Muzeum provozuje hospodářskou činnost na základě živnosti volné ohlašovací, eviduje
ji na samostatných analytických účtech a odděleně zjišťuje hospodářský výsledek. Jedná
se zejména o koupi zboží za účelem dalšího prodeje (komisní prodej) a provozování
automatu na teplé nápoje. Za rok 2018 byl z této činnosti vykázán zlepšený hospodářský
výsledek ve výši 119.376,05 Kč. Od 1. 7. 2018 se muzeum stalo pro vedlejší hospodářskou
činnost plátcem DPH.
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.

SPRÁVA MAJETKU, INVESTICE
Na opravy a údržbu majetku byla vynaložena částka 758 tis. Kč (opravy a servis služebních
vozidel, revize EZS, EPS, CCTV a dalších, oprava kotelny, renovace nátěrů a restaurování).
Fond reprodukce majetku byl na opravy v roce 2018 zapojen ve výši 126 tis. Kč.
Zapojení Fondu reprodukce majetku na investiční akce bylo v roce 2018 ve výši 547 tis. Kč.
Největší položkou byl nákup sbírkových předmětů, dále technické zhodnocení objektu
Kristiánov, náklady v souvislosti s probíhající dostavbou muzea a další menší investice
(zhodnocení sklářské pece, pořízení počítačové techniky).
Depozitář Mlýnská
V průběhu roku 2018 (únor až září) probíhala oprava nátěrů oken a dveří na celém objektu.
Tyto opravy byly prováděny pouze pracovníky muzea, bez účasti externí firmy.
Současně byla v září tohoto roku provedena oprava poškozené soklové části objektu vč. jeho
barevného sjednocení, v hodnotě 60 tis. Kč (zhotovitel nebyl plátcem DPH).
Kristiánov
Před zahájením nové sezóny 2018 bylo po zkušenostech z předcházejícího roku přistoupeno
k doplnění expozice o popisky podsvícení a autora modelu, padáček na žetony a stolky
pro exponáty ze soutěže Mistr křišťálu.
Na základě negativních zkušeností z provozu předchozího roku bylo dále přistoupeno
k úpravám elektrické instalace z důvodu zkvalitnění a prodloužení délky provozu EZS (při
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vypnuté centrále) a s tím spojené snížení nákladů na zásobování objektu elektřinou. Úprava
el. instalace byla provedena ve dvou fázích. Úpravy si vyžádaly 134 tis. Kč.
Depozitář Šumava
Na základě aktualizovaného sdělení od distributora plynu jsme již koncem roku 2017 otevřeli
otázku nezávislé dodávky tepelné energie pro depozitář a možnost vybudování objektové
plynové kotelny (tato otázka byla řešena již před zahájením rekonstrukce objektu, ale
z důvodu nedostatečné kapacity plynu jsme byli nuceni zůstat připojení na Jabloneckou
energetickou a.s.). Na začátku roku 2018 jsme provedli vyhodnocení možných variant
nezávislého vytápění a jako nejekonomičtější byla zvolena varianta se setrváním u stávajícího
dodavatele tepla s úpravou na přímé napojení (stávající napojení bylo prostřednictvím
sousední základní školy). Od 1. 5. 2018 již byl depozitář napojen přímo na Jabloneckou
energetickou a.s. bez závislosti na základní škole.
Hlavní budova muzea
V roce 2018 byla provedena výměna topných kabelů ve žlabech, svodech a v úžlabích na
severní straně hlavní budovy muzea. Uvedené práce byly realizovány za cenu 63 tis. Kč.
Dostavba hlavní budovy muzea
Na základě investičního záměru provedlo Ministerstvo kultury ČR dne 27.3.2017 registraci
akce a vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace (č.j. MK 2513/2017 OIVZ). Na akci bylo z MK
ČR uvolněno na roky 2017-2019 celkem 61.330 tis. Kč.
Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem stavební části (Energie – stavební a báňská, a.s.)
byla podepsána 21. 3. 2018 a následně byla zveřejněna v registru smluv s cenou
51.849.055,74 Kč vč. DPH. Dne 23. 3. 2018 bylo předáno staveniště a následně zahájeny
stavební práce. V roce 2018 byly uzavřeny dva dodatky, kterými došlo ke snížení celkové
ceny díla na 51.720.802,29 Kč vč. DPH.
Začátkem října zhotovitel oznámil nutnost složitějšího zpracování prostorové dílenské
dokumentace, než bylo předpokládáno, a s tím spojenou náročnější a technologicky složitější
přípravu a následnou montáž nosné konstrukce skleněné fasády objektu. Tato prostorová
dílenská dokumentace také odhalila nutnost navýšení množství materiálu na zhotovení
konstrukce způsobené řadou vzniklých složitých detailů. S touto komplikací spojil požadavek
na finanční navýšení ceny díla a časový posun dokončení stavby o 5 měsíců – o oprávněnosti
a rozsahu požadavků byla až do konce roku 2018 vedena jednání, jejichž výsledkem
je zpracování návrhu dodatku č. 3 k SoD, který byl v lednu 2019 správcem programu
odsouhlasen a kterým se cena díla navýšila na 54.895.075,20 Kč vč. DPH.
V říjnu 2018 jsme dále, po schválení ze strany MK ČR- OIVZ, uzavřeli příkazní smlouvu na
administraci VZ na zhotovitele nové expozice s cenou 96.800 Kč – s ohledem na průtahy na
stavbě byly práce na zadání VZ pozastaveny.
V roce 2018 byla z přidělených investičních prostředků ve výši 26.825.620,00 Kč čerpána
částka ve výši 5.840.181,64 Kč. Nevyčerpané prostředky z roku 2018 byly muzeu převedeny
do roku 2019. Nad rámec rozhodnutí muzeum vynaložilo vlastní prostředky ve výši
106.177,50 Kč vč. DPH (náklady na administraci VZ, výroba označení staveniště a oponentní
posudky).
Za měsíc prosinec 2018 byly dále vyúčtovány práce ve výši 1.072.077,62 Kč, které nejsou
zahrnuty v SMVS, muzeum je bude hradit až v r. 2019.
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KONTROLY A INTERNÍ AUDIT
V roce 2018 proběhly tyto kontroly:


MK ČR, odbor muzeí
Předmětem kontroly bylo dodržování správy Sbírky Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou evidované v centrální evidenci sbírek MK (MSB/002-0514/255002) podle
ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. Kontrola neshledala žádná závažná pochybení. Dílčí
nedostatky (pro některé oborové části sbírky nebyla vedena evidence inventární
odděleně od evidence chronologické), na které upozornila, byly neprodleně odstraněny.



MK ČR, kancelář bezpečnosti ředitele
V roce 2018 byly provedeny dvě kontroly:
- první kontrola byla zaměřena na dodržování povinností stanovených zákoníkem
práce a souvisejících předpisů v objektech muzea
- druhá kontrola byla zaměřena na dodržování povinností stanovených předpisy
požární ochrany v Depozitáři Mlýnská
Ani u jedné kontroly nebyly zjištěny žádné závady.



MK ČR, odbor interního auditu a kontroly
Kontrola probíhala pod názvem Hospodaření s rozpočtovými prostředky a jejím
předmětem byly účetní operace za rok 2016. Kontrola se fyzicky uskutečnila od 13. 11
do 1. 12. 2017 v prostorách muzea a následně byly kontrolní skupinou vyžádány další
dokumenty, protokol o jejím výsledku tak muzeum obdrželo až 22. 2. 2018. Kontrola
neshledala žádná závažná provinění. Dílčí nedostatek - nepředložení Etického kodexu
a Statutu interního auditora byl neprodleně odstraněn, a to zapracováním do Směrnice
muzea č. 6 Vnitřní kontrolní systém a dodán na MK ČR dne 28. 3. 2018. Údajné
pochybení formou poskytnutí prostředků muzeu na kulturní aktivity mimo rámec
vymezený rozpočtovými pravidly (v průběhu roku, nad rámec dříve stanoveného
rozpočtu) nelze označit za chybu muzea, ale poskytovatele, kterým je MK.

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 6 auditů, 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 2018 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

HAPY MATERIALS, s. r. o.
Ministerstvo kultury ČR

Pro památky

Hotel Merkur, s. r. o.

Rádio Contact Liberec

Jablonecký deník, Vltava-LabeMedia, a. s.

ARS VIVA spol. s. r. o.

Jablotron Group, a. s.

Asociace sklářského a
keramického průmyslu ČR

Korálki

Asociace muzeí a galerií ČR

Bohemia Machine s. r. o.

Kudy z nudy

Liberecký kraj

Material Times
Cesty skla, o. p. s.
Město Jablonec nad Nisou
Crystalite Bohemia, a. s.
MOSER, a. s.
Crystalex CZ, s. r. o.
Nadace Preciosa
Česká sklářská společnost

Česká mincovna, a. s.

DesignMagazin.cz

Nápojová ambulance JEDE-Level,
s. r. o.

Palace Plus
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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

Výroční zpráva Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou za rok 2018

