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Zpráva o činnosti Oblastního muzea v Mostě za 
rok 2016 

 

(VÝROČNÍ ZPRÁVA) 
 

1 PODĚKOVÁNÍ 
 
Oblastní muzeum v Mostě děkuje všem partnerův a příznivcům za aktivní a hodnotnou spolupráci a 
podporu. 
Dík náleží zejména všem těm, kteří darovali předměty do sbírky, dále  učitelkám a učitelům, 
vychovatelkám a vychovatelům, kteří navštívili se svými svěřenci naše muzeum a účastnili se našich 
programů. 
Podporu a spolupráci především poskytli: 
Agentura Daniel 
ArcheoSever, o.p.s. 
K+B tiskárna Most 
Severočeské Doly 
Město Most 
Město Litvínov 
Letci Žatec 

Střední škola diplomacie a 
veřejné správy s.r.o.   
Hasičský záchranný sbor ČR 
- Most, 
Policie ČR - Most, 
Informační centrum 
Městského úřadu v Mostě 

pracovníkům informačního 
centra Městského 
úřadu  Litvínov 
Centrál Most 
Severočeské doly, a.s. 
Městská knihovna Litvínov 
DTS Vrbenský

 

2 VÝSTAVNÍ ČINNOST 
 

2.1 VÝSTAVY (tučně vlastní výstavy, zbytek zapůjčené) 

1) PTÁCI KOLEM NÁS – ZAJÍMAVÉ OBRAZY Z PTAČÍHO SVĚTA (19. 1. – 29. 5.), kurátor Jaroslav 

Bažant 

2) UMĚNÍ AUSTRALSKÝCH DOMORODCŮ (2. 2. – 31. 5.), kurátoři Petr Kostrhun (MZM Brno) a Eva 

Hladká 

3) MINERÁLY VÝCHODNÍ ČÁSTI KRUŠNÝCH HOR (16. 2. – 11. 9.), kurátor Pavel Dvořák 

4) ZAMĚSTNANECKÉ KOLONIE 1900-1938. SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V SEVERNÍCH ČECHÁCH (23. 2. 

– 29. 5.), kurátoři Jiří Bureš (NPÚ – ÚOP Ústí nad Labem) a Eva Hladká 

5) HISTORIE NEOBYČEJNÉ TUŽKY (27. 2. – 3. 5.), kurátorka Blanka Techlovská (dílna Woodmaid) 

6) 15 LET ÚSTECKÉHO KRAJE (25. 5. – 12. 6. 2016), zápůjčka Ústecký kraj; kurátorka za OMM Eva 

Hladká  

7) HOLUBÍ POŠTA (7. 6. – 15. 9. 2016), zápůjčka Poštovní muzeum; kurátor za OMM Jaroslav Bažant 

8) Výstava prací ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě NEJEN O MOSTĚ (15. 6. – 9. 9. 2015), kurátoři Petra 

Wolfová (ZUŠ FLG) a Eva Hladká  

9) MALÍ VELCÍ ZABIJÁCI – POHLED DO SVĚTA MRAVENCŮ A PAVOUKŮ (16. 6. – 25. 9.), kurátor 

Pavel Krásenský (externě) 

10) KUČLÍN (30. 9. 2016 – 29. 1. 2017), kurátor Pavel Dvořák 

11) MUZEJNÍ KNIHOVNY ÚSTECKÉHO KRAJE (říjen 2016, v rámci Týdne knihoven), kurátorka Alena 

Kvapilová 
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12) KRAJINA ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ OČIMA ZUZANY RŮŽIČKOVÉ. Výstava Fotografií (28. 10. 

2016 – 29. 1. 2017) 

13) VRAŽDA JEPTIŠEK V MOSTĚ ANEB ZAHRAŽANSKÝ ZÁZRAK (od 10. 11. 2016), kurátor Jiří 

Šlajsna  

14) CHLEBA ZA MILION (4. 11. 2016 – 31. 1. 2017), kurátor Ludvík Lejsek 

15) ZÁKOUTÍ STARÉHO MOSTU. Výstavka vypalovaných obrazů Sandry Tůmové (24. 11. 2016 – 31. 

1. 2017), kurátorka Eva Hladká 

16) PAVEL LAKOMÝ – sochy v zahradě OMM (celoročně) 

2.1.1 VÝSTAVY NA ZÁMKU V LITVÍNOVĚ 
300 LET HRABĚCÍ SOUKENICKÉ MANUFAKTURY (od 1. 12. 2015 doposud); spolupracovali Jiří Šlajsna 

a Eva Hladká 
58 ZLIKVIDOVANÝCH KOSTELŮ A KAPLÍ V OKRESE MOST (17. 3. 2016 – 5. 9. 2016) – Výstava Evy 

Hladké – zápůjčka od OMM 
 

2.2 EXPONÁT MĚSÍCE 
Každý měsíc byly návštěvníkům představovány vybrané exponáty z muzejní sbírky. Podklady připravili 
odborní pracovníci muzea, instalaci a konečnou redakci textů zajišťovala Eva Hladká. Preparaci, 
restaurování a konzervaci podle druhů exponátů obstarali Jaroslav Bažant, Dagmar Pícová, Vasil Gešev 
a Miroslav Vrba. 
 

Leden Hnízdo moudivláčka lučního (připravil J. Bažant) 
Únor Votivní deska s Assumptou (připravila E. Hladká) 
Březen Australské artefakty (připravil J. Šlajsna) 
Duben minerál Melanoflogit z Braňan – jeden z největších světových exemplářů (připravil 

P. Dvořák) 
Květen Francouzská pěchotní puška model 1728 (připravil J. Šlajsna) 
Červen Mechaničtí ptáčci v kleci – 19. století (připravili A. Hoffmann a B. Brandová) 
Červenec Morčák velký – preparát „rybožravé kachny“ (připravil J. Bažant) 
Srpen Ozdobné závěsné hodiny z roku 1880 (připravil M. Vrba) 
Září Tři deformované pětihaléřové mince – památka na přesun děkanského kostela 

(připravil J. Šlajsna) 
Říjen Kniha o čarodějnictví – Bruno König, Hexenprozesse z roku 1935 (připravily A. 

Kvapilová a D. Kvapilová) 
Listopad minerál Aragonit z kamenolomu Chraberce u Loun – jehličkovité krystaly (připravil 

P. Dvořák) 
Prosinec Německá rentová marka zavedená v listopadu 1923 (připravil L. Lejsek) 
 

3 AKCE PRO VEŘEJNOST 
 

3.1 PŘÍRODOVĚDNÉ TERÉNNÍ EXKURZE 
4. 4. Vycházka na vrch Hněvín (J. Bažant, V. Joza) 
14. 4. Vycházka na Široký vrch v Mostě (J. Bažant, V. Joza) 
7. 5. Vítání ptačího zpěvu u jezera Most (ve spolupráci s Českou společností ornitologickou J. Bažant) 
17. 5. Vycházka na vrch Ressl v Mostě (J. Bažant, V. Joza) 
14. 6. EXKURZE do Rudolic a na vrch Špičák (J. Bažant, V. Joza) 
1. 10. FESTIVAL PTACTVA 2016 na mokřadu Betynka (J. Bažant, V. Joza) 
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3.2 SPOLEČENSKOVĚDNÍ VÝJEZDNÍ EXKURZE  

12. 3. Výstava BEZ HRANIC – UMĚNÍ V KRUŠNOHOŘÍ MEZI GOTIKOU A RENESANCÍ – Národní 
galerie Praha (E. Hladká, M. Soukup) 

 

3.3 WORKSHOPY/ TVOŘIVÉ DÍLNY PETRA HAVLÍKA 
12. 3. Stavba vlastního fotoaparátu 
26. 3. Výroba vlastního fotopapíru – kyanotypie 
2. 4. Tvorba vlastních fotografií 

3.4 JEDNODENNÍ AKCE PRO ŠIRŠÍ VEŘEJNOST 
13. 5.  KONCERT KELTSKÉ HUDBY u Děkanského kostela 
14. 5. OD KELTŮ PO OTCE VLASTI v areálu děkanského kostela v Mostě ve spolupráci 

s Městem Most 
3. 6. MUZEJNÍ NOC na téma „VÁLKY V KRAJKÁCH“ ve spolupráci s kluby vojenské historie 
13. 6. KOSTEL NA KOLEČKÁCH - FLER JARMARK v zahradě muzea, akci připravila dílna 

Woodmaid ve spolupráci s OMM 
15. 9. DEN INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PRO 1. STUPEŇ ZŠ (ve 

spolupráci s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, Městskou policií Most a Střední 
školou diplomacie a veřejné správy, s r.o. Most). 

24. 9. ČEKÁNÍ NA PŘÍCHOD JEHO MILOSTI KARLA (Příběh o narození a životě Karla IV.) – 
Živé obrazy; divadelní představení v prostorách muzea v půlhodinových intervalech po 
celý den – produkce agentura Modua s r.o., režie a scénář Petr Batěk, hráli herci divadla 
„Bída“ 

14. 10. OŽIVLÁ HISTORIE II. SVĚTOVÉ VÁLKY: průjezd vojenské kolony městem, statické 
ukázky historické výzbroje a techniky a dynamická ukázka vojenského střetnutí US Army 
a nacistů v závěru druhé světové války u děkanského kostela v Mostě; ve spolupráci 
s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha a Městem Most 

15. 10. MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE v muzeu, ve spolupráci s Oblastním muzeem 
v Lounech, společností Archeo Sever o.p.s., Vojenským historickým ústavem Praha, 
Muzeem letecké bitvy nad Krušnohořím 11.9.1944 v Kovářské, Ústavem archeologické 
památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., Archeologickým ústavem Akademie věd 
ČR, Praha, v.v.i. a kluby vojenské historie 

3. 12. DEN SVATÉHO MIKULÁŠE - FLER JARMARK, akci připravila dílna Woodmaid ve 
spolupráci s OMM 

17. 12.  ŽIVÝ BETLÉM, divadelní představení Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě 
(pro školy 19. – 21. 12.) 

 

3.4 PŘEDNÁŠKOVÁ A BESEDNÍ ČINNOST 
Přednáškový cyklus „Keltské tradice“ (Bc. Petr Bílek) 

1.3. „Keltové“ 
15.3. „Temná polovina roku“ 
29.3. „Světlá polovina roku“ 
5.4. „Druidové – tušení a odhalení“ 

Přednášky k výstavě „Zaměstnanecké kolonie 1900-1938“ 
8.3. „Fenomén kolonie“ (Mgr. Jiří Bureš) 
12.4. „Státní hornické kolonie“(Mgr. Marta Pavlíková) 

Přednáška s besedou 
22.3. „11. stíhací pluk Žatec“ (klub Letci Žatec) 

Přednáškový cyklus „S muzeem kolem světa“ 
21.4. „Touha jménem Austrálie“ (František Dočekal) 
3.5. „Od Jakuba k Jakubovi“ (Ing. Manfred Hellmich, PhD., MBA.) 
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19.5. „Moto cestou necestou“ (Tomáš Matějovský) 
31.5. „Tajemná Persie“ (PhDr. Jaroslav Jančík) 

Přednáška „Karel IV. jak ho neznáme“ (Jiří Šlajsna) 
Přednáškový cyklus „Srdečné pozdravy z Mostecka“ (Jaroslav Hron) 

13.9. „Starý Most“ 
27.9. „Nový Most“ 
11.10. „Zaniklé obce Mostecka“ 

Přednáškový cyklus „Od Bastily k Waterloo“ 
20.9. „Od Valmy po Hohelinden“ (Mgr. Jiří Šlajsna) 
4.10. „Od Slavkova po Madrid“ (Mgr. Jiří Šlajsna) 
18.10. „Od Borodina po Waterloo“ (Mgr. Jiří Šlajsna) 
1.11. „Bitva u Chlumce 1813“ (Mgr. Petr Vágner) 

Přednáškový cyklus „Most do minulosti“ 
8.11. „Archeologie města Mostu“ (Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.) 
22.11. „Archeologie středověkého Mostecka“ (Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.) 
29.11. „Letecká archeologie“ (PhDr. Zdeněk Smrž) 
6.12. Obraz Vražda jeptišek v Mostě“ (Mgr. Jiří Šlajsna) 
13.12. „Komořanské jezero“ (Mgr. Michal Soukup). 

Přednáškový cyklus v Městské knihovně Most a Městské knihovně Litvínov – 8x (Mgr. J. Šlajsna) 
Přednášky pro univerzitu volného času v Městské knihovně Litvínov – 2x (Mgr. B. Brandová) 

 

3.5 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
11. 7. - 12. 8. 2015 (3 turnusy); AMÁLIE VON LEVETZOW – VYŠÍVANÉ BÁSNĚ; celodenní program pro 

dívky, spojený s aktivitami v muzeu i mimo něj a doprovázený výkladem odborných 
pracovníků OMM. Připravila dílna Woodmaid. 

 

3.7 PROPAGACE 
V průběhu roku byly výrazně inovovány webové stránky (www.muzeum-most.cz) muzea. Velká pozornost 
byla věnována i pravidelné aktualizaci profilu na Facebooku. 
 

Odborní pracovníci poskytovali pravidelně informace místním médiím a pozvánky na všechny akce byly 
rozesílány jako prostřednictvím informačních portálů na webu, tak Informačních center. 
 

4 MUZEJNÍ PEDAGOGIKA 
Tematické edukační programy pro školy (celkem proběhlo 45 lektorovaných programů): 

a) Ze života obyvatel Krušnohoří 
b)  
c) Co je to muzeum? 
d)   
e) Austrálie – za lidmi z doby kamenné 

 

5 NÁVŠTĚVNOST 
 

Návštěvnost muzea (budovy na adrese Čsl. Armády 1360) se opět meziročně zvýšila na celkem 13.302 
osob za rok 2016, přičemž nejúspěšnější výstavou byla „Historie neobyčejné tužky“, která byla 
prezentována i v televizním pořadu „Toulavá kamera“.  
Návštěvnost dalších akcí, jejichž bylo OMM pořadatelem nebo spolupořadatelem, ale odehrávaly se mimo 
areál muzea (označeno modře) dosáhla 19.078 osob. 
Celkem tedy navštívilo všechny muzejní akce během roku 2016 neuvěřitelných 32.380 osob. 
 

http://www.muzeum-most.cz/
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13.5. „Koncert keltské hudby“           70 návštěvníků (zdarma) 
14.5. „Od Keltů k otci vlasti“     15000 návštěvníků (zdarma) 
3.6. „Muzejní noc – Války v krajkách“        253 návštěvníků (zdarma) 
11.6. „Fler jarmark – kostel na kolečkách“       801 návštěvníků 
15.9. „Den Integrovaného záchranného systému“      335 návštěvníků 
24.9. „Oživlé obrazy – Čekání na příchod jeho Milosti Karla“     162 návštěvníků 
14.10. „Oživlá historie 2. světové války“         150 návštěvníků (zdarma) 
15.10. „Mezinárodní den archeologie“        402 návštěvníků 
3.12. „Den svatého Mikuláše – fler jarmark“     1750 návštěvníků 
Výstava dílny Woodmaid „Historie neobyčejné tužky“    2387 návštěvníků 
 
Běžná návštěvnost výstav a expozic v hlavním traktu    3290 návštěvníků 
Běžná návštěvnost výstav ve velkém sále   ….702 návštěvníků 
Návštěvnost knihovny            97 návštěvníků 
Přírodovědné exkurze celkem            91 návštěvníků 
Výjezdní exkurze (muzea, výstavy) 12.3., 19.4., 20.10.      140 návštěvníků 
Přednášky celkem          521 návštěvníků 
Vernisáže zdarma celkem (včetně sálu)        621 návštěvníků 
Seminář archeologů            60 návštěvníků 
Ukázky preparace – školy           14 návštěvníků 
Příměstské tábory            20 návštěvníků 
Workshopy pro školy (muzejně –pedagogické)     1882 návštěvníků 
Tvořivé dílny Petra Havlíka             5 návštěvníků 
Návštěvnost výstav OMM v zámku v Litvínově     3627 návštěvníků 
 

5 PROVOZ 
 

5.1 PŘEHLED ČINNOSTÍ ZAJIŠŤOVANÝCH PROVOZNÍM ODDĚLENÍM (DÁLE JEN 
PO) 
Od roku 2015 zajišťuje veškeré činnosti související se správou objektů muzea, dále údržbu a opravy, 
servis všech zařízení včetně správy sítí (voda, elektřina, vytápěcí systém, počítačová síť, wi-fi etc.), úklid, 
sekání trávy v zahradě, odklízení sněhu apod. PO, řízené Lubošem Kindlem. 
 

Mimo to PO připravuje veškeré podklady pro řízení, která se dotýkají stavebních prací, IT, servisu 
zabezpečovací techniky, ze zákona povinných revizí (elektrospotřebiče, hasicí přístroje, EZS, EPS, 
výtahy, atd.) a zabezpečení hygienických/čistících prostředků. 
 

V neposlední řadě PO zajišťuje zázemí pro veřejné akce, jejichž nárůst je oproti předchozím letům 
enormní. 
 

5.2 PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI 
- Údržba a opravy (budova i zařízení) 
- Nákupy pro chod provozního oddělení se souhlasem ředitele.  
- Doplňování nářadí a dalších nástroje pro údržbu.  
- Revizi a případné opravy zařízení EZS, EPS a CCTV. 
- Kontrola hasicích přístrojů a hydrantů. 
- Revize všech elektrozařízení, která nejsou pevně spojena s budovou. 
- Revize osobního i nákladního výtahu. 
- Revize rozvodů elektřiny. 
- Revize hromosvodů (nutná výměna) 
- Úklid v budově i v areálu zahrady, včetně sekání trávy a odklízení sněhu. 
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- Zajišťování provozního zázemí pro akce (Muzejní noc, příměstské tábory, výstavy, vernisáže, přednášky 
– ozvučení a promítání,  

- Správa IT včetně zajištění kompletní podpory, nákup a instalace nových počítačů, zajištění 
programového vybavení a pravidelných aktualizací, správa intranetu, řešení výpadků sítě apod. 

 

Údržba byla prováděna s důrazem na splnění všech norem bezpečnosti práce pro zaměstnance i pro 
návštěvníky muzea. 
 

5.3 VĚTŠÍ OPRAVY, STAVEBNÍ AKCE A HAVÁRIE 
5.3.1 Vodovodní potrubí a topení 
Zřizovatel – Ústecký kraj – zajistil na základě mnoha jednání v roce 2015 finanční prostředky na výměnu 
ležatých rozvodů vody a topení (včetně přestavby kotelny, resp. výměníkové stanice) v budově 
OMM. Administrace celého stavebního záměru se ujal Krajský úřad Ústeckého kraje. Ještě před 
zahájením prací došlo v rozmezí tří měsíců k několika haváriím v rozvodu vody a topení, kdy byla část 
potrubí úplně odstavena z provozu, aby se zamezilo narušení expozic a depozitářů, kde se nacházejí 
sbírkové předměty. V letních měsících započaly přípravné práce (např. sdružení odběrných míst a 
výměna vodoměrů) následované vlastními stavebními pracemi. 
V průběhu stavby se ukázalo, že v havarijním stavu jsou i svislé rozvody vody (stoupačky), takže bylo 
nezbytné rovněž přistoupit k jejich výměně a to včetně koncových zařízení (ventily, kohoutky, záchody, 
umyvadla). To mělo vliv na celkové financování prací, takže se díky okamžité dohodě se zástupci 
Krajského úřadu (Odbor investic) upravila strategie celého záměru. Nejrozsáhlejší svislý rozvod byl 
prozatím ponechán bez zásahu a přesunut do II. etapy rekonstrukce, s výhledem realizace v průběhu 
roku 2017. Výměna ležatých potrubí vytápěcího systému a všech ventilů na radiátorech proběhla dle 
předpokladů, ale i zde byly dodatečně zjištěny závady na jednom z dříve nepřístupných úseků (při 
rozebírání staré expozice), které muselo OMM zajistit v závěru roku na vlastní náklady. 
Vedení muzea se rozhodlo neomezovat návštěvnický provoz, což vedlo k nárůstu úklidových prací, 
zejména kvůli všudypřítomnému prachu a nečistotám. Bylo třeba vyvinout nadměrné úsilí, aby návštěvníci 
i zaměstnanci byli co nejméně omezováni. Nakonec práce dospěly ke zdárnému konci a ještě před 
zahájením topné sezóny proběhla první topná zkouška a od té doby se postupně upravuje vytápění 
v celém objektu směrem k optimálnímu stavu. 
 

5.3.2 Příprava ředitelny 
Ke konci roku konečně došlo na opravu podlahových parket v budoucí kanceláři ředitele, její vymalování 
a výměnu/opravu stínící techniky. 
 

5.3.3 Střecha 
Při kontrole technického stavu budovy a zařízení byl zjištěn kritický stav střešní krytiny a dílčí poškození 
krovů. Krytinu tvoří tzv. asfaltový šindel, který je pro střechu takového rozsahu a zejména sklonu 
nevhodný. Střecha není vůbec tepelně izolována, chybí i hydroizolace. Prkenné pobití, které tvoří podklad 
pro šindel, je na mnoha místech shnilé. Po více než dvaceti letech se každoročně krytina odlupuje při 
zhoršených povětrnostních podmínkách a na nesčetných místech opakovaně zatéká. Doposud byla 
situace řešena periodickým „záplatováním“ střechy, ale to je z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Silný 
vítr často strhává i tyto nové záplaty. Na základě těchto poznatků byl v součinnosti se zřizovatelem 
formulován záměr úplné rekonstrukce, jehož realizace (včetně projektu) se opět ujal Krajský úřad (Odbor 
investic). Na žádost OMM byla do projektu zapracována i výměna hromosvodů, které jsou také 
v havarijním stavu. 
 

V podzimních měsících byla přesto provedena opětovná oprava střechy, kde bylo zjevné odlepení 
asfaltových šindelů, za účelem zamezení zatékání a případnému poškození exponátů. Současně 
s opravou střechy bylo provedeno i čištění okapů a jejich drobná oprava dle potřeby. 
 

5.3.4 Počítačová síť 
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Jedním z velkých úkolů PO bylo důkladné posouzení kabeláže počítačové sítě. Ukázalo se, že kapacitně 
neodpovídá počtu pracovníků i připojovacích míst a také že již neumožňuje další rozvoj směrem 
k modernějším technologiím, které chce OMM zavést do expozic a výstav. Z toho důvodu PO zpracovalo 
investiční záměr spojený se žádostí o přidělení mimořádných finančních prostředků do rozpočtu OMM na 
rok 2017.  

 
6 PÉČE O SBÍRKOVÝ FOND 
6.1 AKVIZIČNÍ ČINNOST 
V roce 2016 zahájil svou činnost Poradní sbor pro sbírkotvornou a akviziční činnost OMM. Jeho úkolem 
je dohled nad akviziční činností, dále se vyjadřuje ke strategii sbírkotvorné činnosti muzea a k jejím 
změnám, k nabývání nových přírůstků do sbírek, k vyřazování předmětů ze sbírkové evidence a 
k dalším otázkám, týkajícím se správy a uchovávání sbírek. Jeho součástí jsou tři externí odborníci. 
Celkem bylo za rok 2016 zaevidováno 56 přírůstků chronologické evidence. Tyto přírůstky byly zapsány 
do přírůstkové knihy pod čísly 1/2016 – 56/2016. 
 

6.1.1 DARY 
1) Skříňový trezor vyrobený firmou Safesia, Družstevní závod pro výrobu ohnivzdorných a 

nedobytných pokladen, Praha – Žižkov, zaps. společenstvo. s.r.o., rozměry: 174 x 68 x 105 cm, 
DTS Vrbenský, a. s (darovací smlouva č. 3/2016) 

2) Miniputer Tesla stavebnice log. (bez výrobního čísla), 53,2 x 48 x 15,5 cm, Střední průmyslová 
škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o., Resslova 5, 400 01 Ústí nad Labem (převod vyřazeného 
majetku) 

3) Transformátorek typ 0140, v. č. 0604, výrobce IGLA n. p. České Budějovice. Rozměry: 15,8 x 10,4 x 
13,7 cm, Ing. Jiří Solnař (darovací smlouva č. 1/2016) 

4) Rádio Philips typ 964A, v. č. 6584. Rozměry: 14x30x23,4 cm, Ing. Jiří Solnař (darovací smlouva č. 
1/2016) 

5) Šasi ke gramofonu Supraphon. Rozměry: 40,8 x 31,3 cm, Ing. Jiří Solnař (darovací smlouva č. 
1/2016) 

6) Soubor 28 šanonů (nespecifikovaný soubor pohlednic, řádově 100ky ks) sbírka byla budována od 
roku 1968 (darovací smlouva č. 4/2016), Josef Štraybl, Moskevská 1462/35, Most 434 01 

7) Procesní korouhve mosteckých cechů – 13 položek, Římskokatolická farnost – děkanství Most, U 
Města Chersonu 1552, 434 01 Most (darovací smlouva č. 2/2016) 

 

6.1.2 TERÉNNÍ SBĚR 
Celkem byly vlastním sběrem získán 49 položek do přírodovědných podsbírek. 
 

6.1.3 KOUPĚ 
1) Pamětní bankovky ČNS pobočka Teplice vydané ku příležitosti 40. výročí přesunu Děkanského 
kostela v Mostě – 2ks, 400 Kč (2x200 Kč) 
2) Historická postel – jednolůžko, přelom 19 a 20. století – 999 Kč  

 

6.2 INVENTARIZACE 
Inventarizace sbírkového fondu OMM podle podsbírek 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 
 

8 – Zoologie, 79 evidenčních čísel v počtu 12 746 ks 
16 – Umělecké řemeslo (Historický nábytek), 498 evidenčních čísel v počtu 584 
21 – Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média, 175 evidenčních čísel v počtu 224 
25 – Regionální literatura, 1562 evidenčních čísel v počtu 2005 ks 
 

Celkem inventarizováno 2424 evidenčních čísel v počtu 15559 ks, tj více než 10% sbírky OMM, dle 
požadavků zákona. 
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Kromě toho nadále probíhá mimořádná inventarizace, resp. uspořádávání problematických fondů a 
jejich sepisování a kontrola. V rámci řádné inventarizace ale nejsou tyto rozpracované fondy uváděny, 
neboť není prozatím možné 100% sladit sbírkové dokumenty s předměty. Řádově takto každý 
z kurátorů dílčím způsobem zpracoval stovky kusů v průběhu roku 2016. 
 

6.3 EVIDENCE II. STUPNĚ ZA ROK 2016 
Do druhého stupně bylo převedeno celkem 73 předmětů z různých podsbírek. Nízké počty nově 
přidělených inventárních čísel jsou ovlivněny stále probíhající mimořádnou inventarizací fondů. 
 

6.4 VÝPŮJČKY A ZÁPŮJČKY 
Celkem bylo uzavřeno 33 smluv o výpůjčce, z toho 13 uzavřelo OMM jako vypůjčitel. Celkem si OMM 
vypůjčilo 471 předmětů a půjčilo jiným institucím 230 předmětů. 
 

Výstavy na které byly poskytnuty sbírkové předměty OMM: 
„Bohemia and Saxony in the mirror of art around 1500“ (Kunstsammlungen Chemnitz 

Schloßbergmuseum) 
„Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků“ (Regionální muzeum v Teplicích) 
„Bez hranic – Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ (Muzeum Karlovy Vary) 
„Malováno na uhlí“ (Městská knihovna v Mostě) 
„Hornická kulturní krajina Krušnohoří /Erzgebirge“ (Evropský parlament Štrasburg)  
„Minerály Mostecké pánve“ (Muzeum města Ústí nad Labem)  
„A spolky sobě tvořiti…“ (Muzeum města Duchcova)  
„Dědičná pošta v Litomyšli. Výstava ze sbírky Ing. Romana Zoubka“ (Poštovní muzeum)  
„Neuvěřitelný svět prvních zemědělců mezi Ohří a Berounkou“ (Muzeum TGM v Rakovníku)  
„Doerell a jeho svět“ (Muzeum města Ústí nad Labem)  
„Advent? Advent!“ (Městské muzeum v Kadani) 
 

Zápůjčky předmětů na výstavy a akce OMM 
„Umění australských domorodců“ (Moravské zemské muzeum) 
„Zaměstnanecké kolonie 1900 – 1938, Sociální bydlení v severních Čechách“ (Národní památkový 

ústav, Oblastní muzeum Louny, Muzeum města Duchcova) 
„Chleba za milion“ (Národní muzeum) 
„Kučlín“ (Národní muzeum) 
„Holubí pošta“ (Poštovní muzeum a soukromý vypůjčitel) 
„Minerály východní části Krušných hor“ (Regionální muzeum v Teplicích) 
„Mezinárodní den archeologie“ (Regionální muzeum K.A.Polánka v Žatci) 
 
Mezi instituce, které dlouhodobě využívají sbírkové předměty OMM patří Podkrušnohorské technické 
muzeum, Národní památkový ústav – Děkanský kostel v Mostě, Magistrát města Mostu, Městský úřad 
v Litvínově, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Podkrušnohorské technické 
muzeum, Kulturní zařízení Kadaň, obec Nová Ves v Horách a Horský klub v Lesné. 
 

6.5 UDĚLENÍ REPRODUKČNÍHO PRÁVA 
V průběhu roku 2016 bylo uděleno celkem 10 povolení pro reprodukování fotografií a exponátů OMM. 
Povolení pro uvedené subjekty byla udělena bezplatně pod podmínkou dodržování ustanovení 
autorského zákona v platném znění. Za udělené povolení OMM obdrželo vždy několik výtisků 
uvedených publikací.  
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6.6 KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ 
V průběhu roku bylo v rámci vlastních prací v OMM komplexně restaurovány 3ks sbírkových předmětů, a 
konzervováno a ošetřováno dalších 218 ks - z toho 2 obrazy. Základní očistou prošlo dalších několik 
desítek ks sbírkových předmětů - z toho 170 listů papíru (tisky, grafiky) prošlo desinfekcí. 
 

Pro jiné organizace bylo konzervováno (zapůjčené výstavní předměty) 
140 předmětů pro Moravské zemské muzeum – Výstava Umění australských domorodců; Obraz 
Zahražanský zázrak pro Statutární město most – zápůjčka pro expozici Zahražanský zázrak 
 

7 KNIHOVNA 
7.1 ZÁKLADNÍ PŘEHLED 
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2016  41.133 p. č. zaevidovaných v přírůstkových knihách 
Z toho sbírkový fond v CES      4.225 položek 
Jiný pomocný materiál (JPM)        651 položek 
CD/DVD            27 položek 
 
Výdaje na nákup knih, časopisů a JPM 
Knihy     21714,- Kč + poštovné 337,-Kč 
Časopisy    29008,- Kč + poštovné 851,-Kč 
JPM          358,-Kč 
 
Ostatní výdaje 
Vazba periodik      6215,-Kč 
Clavius     21708,-Kč 
archivní skener      6044,-Kč 
Emba        4162,-Kč 
 
Meziknihovní výměna 
Celkem došlo 157 ks knihovního materiálu výměnou za naše publikace a náš Sborník Okresního 
(Oblastního) muzea v Mostě, řada přírodovědná. 
 

Nově bylo zpracováno asi 584 karet mezinárodního formátu. K 31.12. 2016 je v programu Clavius 
zpracováno 11.628 knih a zkompletovaných seriálových publikací, 6.766 článků. Přibližně 113 titulů 
periodik a knih bylo nově nahlášeno do Souborného katalogu NK ČR, přibližně 3 titulů v SK nenalezeno, 
226 aktualizováno (včetně části nahlášených periodik, u kterých byla provedena v lednu aktualizace a 
kontrola dle jednotlivých titulů). Celkem v SK ČR již nahlášeno 1472 položek knihovny OMM. 
 

V průběhu roku bylo odborně zpracováno 32 ks starých tisků. 
 

5. 2. 2016 byla převezena odborná knihovna Ing. Stanislava Štýse, DrSc. z Mostu, následně pro ni byla 
upravena samostatná místnost č. 127 vybavená regály, na které byl materiál roztříděn a uložen. 
Zhotoveno bylo pro tuto knihovnu razítko. Záměrem S. Štýse je předat knihovní fond muzeu. 
 
9. 3. 2016 byl přímo v domě bývalého pracovníka muzea pana Mgr. Jaromíra Sládka v Žatci vytříděn 
materiál: knihy, písemnosti a různé trojrozměrné předměty z jeho pozůstalosti. Knihy byly částečně 
vytříděny, u periodik byla provedena kontrola a duplicitní čísla vytříděna a předána přírodovědnému 
oddělení pro jeho potřeby. Písemnosti ponechány pohromadě u knihovny. Zbytek rozdělen kurátorům do 
jednotlivých oddělení muzea. 
 

7.2 KNIHOVNÍ SLUŽBY 
Za rok 2016 bylo administrováno celkem 1786 výpůjček, z toho 305 ze sbírkového fondu knihovny. 
Meziknihovní výpůjční službu využilo 9 badatelů. 



Zpráva o činnosti Oblastního muzea v Mostě za rok 2016 

10 

 

Pro potřeby badatelů, pracovníků muzea a knihovny byly pořizovány kopie na xeroxu a skeneru. Celkem 
bylo pořízeno přibližně 4120 kopií na xeroxu a asi 1000 záběrů na archivním skeneru. Pro Oblastní 
muzeum v Chomutově byly oskenovány na archivním skeneru dva obsáhlé rukopisy. 
 
Celkový počet evidovaných čtenářů do 31. 12. 2016 činil 1009 badatelů, z toho 986 mimomuzejních a 
23 pracovníků muzea. Přírůstek mimomuzejních badatelů činí 18 osob. 
 

 

8 VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ A EDIČNÍ ČINNOST 
- Ing. Bc. Jaroslav Bažant pokračoval v dlouhodobém výzkumu ornitofauny (zejména vodní) jezera Most. 

Nadále se podílel na přípravě Hnízdního atlasu 2014 – 2017. 

- Ing. Vít Joza se věnuje botanickému projektu „Květena Rtyňska“ s výhledem publikace do tří let 

- V rámci návratu obrazu Vražda jeptišek v Mostě/Zahražanský zázrak byla provedeno kompletní 

zpracování historie obrazu, jeho zpřesněné datování doplněné o historii působení řádu magdalenitek na 

Mostecku a historii obou klášterů magdalenitek a poutního místa Zahražany. Doplněno o archivní rešerše 

jak v SOA Most tak v Stadtarchiv Meißen a knihovně Hochschule für Bildende Künste Dresden. 

8.1 BADATELSKÉ SLUŽBY 
Na OMM se v průběhu roku obrátilo více než 2000 badatelů, pro které pracovníci provedli přes 5200 
badatelských úkonů (osobní konzultace, rešerše a badatelské dotazy elektronickou nebo písemnou 
formou, telefonické dotazy, vyhledávání a popis fotografií pro publikace a badatele apod.). 
 

8.2 KONFERENCE, SEMINÁŘE 
Odborní pracovníci OMM se zúčastnili: 

16.3. Výroční schůze regionální pobočky SKIP v Ústí nad Labem 
5.4. Seminář „Digitalizací k ochraně kulturního dědictví , aneb, co jsme pro to udělali v paměťových 

institucích v ČR“ v Městské knihovně v Praze 
25.4. Setkání knihovnic a knihovníků muzeí a galerií Ústeckého kraje v Severočeském muzeu v Liberci 
11.5. Seminář „Vyhledávání v systému Kramerius“ v SVK Ústí nad Labem 
13.5. Svět knihy 2016 
7. - 8. 6 Textil v muzeu – Technické muzeum Brno 
13. - 15. 9. 40. Celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií ČR v Muzeu východních Čech v Hradci 

Králové 
25.10. Kolokvium „Severozápadní Čechy za Lucemburků“, Teplice 
2. 11. 2016 seminář Autorský zákon ve SVK v Ústí nad Labem. 
22.11. Detektory kovů v archeologii – Muzeum Vysoké Mýto (22. 11) 
25. 11. 2016 D. Kvapilová účast na jednání na KÚ ÚK s panem ředitelem – Program MUSEION. 
28. 11. 2016 seminář účastníků Souborného katalogu ČR v Městské knihovně v Praze. 

 
Oblastní muzeum v Mostě dále pořádalo ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií několikadenní seminář 
pro archeology, kterého se zúčastnilo více než 50 badatelů z celé ČR. 
 

19. 4. 2016 organizovalo OMM studijní zájezd do Žďáru nad Sázavou, do muzea „nové generace“ 
 

20. 10. Se OMM podílelo na zajištění odborné exkurze muzejníků z Ústeckého kraje do Státního 
archeologického muzea v Chemnitz. Prostředky zajistil Odbor kultury Ústeckého kraje. 

 

9 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE 
Od počátku roku 2016 připravovalo OMM podklady pro podání žádostí o přidělení finančních prostředků 
na projekty přeshraniční spolupráce (Česko-Sasko) v programu Hallo Nachbar – Ahoj sousede, který 
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navazuje na úspěšný Ziel 3. Jednání byla zahájena s muzeem v Olbernhau s podpůrným spolkem muzea 
a dalšími fyzickými osobami, a dále s muzeem v Annaberg-Buchcholz. Předmětem projektů se stala 
krušnohorská výroba hraček a příroda v Krušných horách. Projektové žádosti budou schvalovány v letech 
2017-2018. 

10 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE A NESBÍRKOVÁ ADMINISTRATIVA 
10.1 VÝNOSY 
 
Závazný ukazatel/příspěvek na provoz pro rok 2016 stanoven ve výši 15 170 tis. Kč. 

 

Výnosy celkem 16 338 tis. Kč 
 
10.1.1 VÝNOSY Z ČINNOSTI 

z prodeje služeb (srov. dále)      359 tis. Kč 
z pronájmu        47 tis. Kč 
ostatní činnosti        28 tis. Kč 
čerpání rezervního fondu      197 tis. Kč 
z prodaného zboží        74 tis. Kč 

celkem      705 tis. Kč 
 
10.1.1a Výnosy z prodeje služeb (detail): 
Z pořádaných akcí   244 tis. Kč 

(zajištění akce Beltine pro Statutární město Most, pořádání archeologického semináře, zajištění 
edukativního programu, akce Karel IV., zajištění exkurze do Národní galerie, zajištění exkurze pro 
muzejní pracovníky, aj.) 

Workshopy        7 tis. Kč 
Výnosy z běžného vstupného 103 tis. Kč 
Preparace páva       5 tis. Kč 
 
10.1.2 VÝNOSY Z TRANSFERŮ 

příspěvek na provoz 15 170 tis. Kč 
příspěvek na velkou údržbu      150 tis. Kč 
účelový příspěvek na repasi a nákup vitrín      250 tis. Kč 
dotace z MK        62 tis. Kč 
finanční výnosy (úroky)          1 tis. Kč 

celkem 15 633 tis. Kč 
 

10.1.2a Výnosy z transferů (detail):1 
Příspěvek zřizovatele na velkou údržbu (repase historických vchodových dveří) ve výši 150 tis. Kč:– 

Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/98R/2015) 
Účelový příspěvek na renovaci starých vitrín a nákup nových vitrín ve výši 250 tis. Kč – Usnesení Rady 

Ústeckého kraje č. 135/121R/2016 
Účelový investiční příspěvek ve výši 100 tis. Kč – nákup sušárny – Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 

48/98R/2015 
Dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši 62 tis. Kč na obnovu technického a programového vybavení – 

Rozhodnutí č. j. 50/MK-S 3923/2016 OULK. 
 

  

                                                 
1 Příspěvky byly vypořádány v plné výši v roce 2016. 
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10.2 NÁKLADY 
 

Náklady celkem 16 338 tis. Kč 
 
10.2.1 NÁKLADY Z ČINNOSTI 

spotřeba materiálu (srov. dále)     415 tis. Kč 
spotřeba energie  1 476 tis. Kč 
spotřeba jiných neskladovatelných dodávek       29 tis. Kč 
prodané zboží       57 tis. Kč 
opravy a udržování (srov. dále)     369 tis. Kč 
cestovné       88 tis. Kč 
náklady na reprezentaci       36 tis. Kč 
ostatní služby (srov. dále)  1 454 tis. Kč 
mzdové náklady  7 839 tis. Kč 
zákonné sociální pojištění  2 597 tis. Kč 
jiné sociální pojištění       21 tis. Kč 
zákonné sociální náklady     269 tis. Kč 
jiné daně a poplatky         4 tis. Kč 
odpisy dlouhodobého majetku     994 tis. Kč 
náklady z drobného dlouhodobého majetku (srov. dále)     654 tis. Kč 
ostatní náklady z činnosti       36 tis. Kč 
finanční náklady         0 tis. Kč 
náklady na transfer         0 tis. Kč 
daň z příjmů         0 tis. Kč 

celkem 16 338 tis. Kč 
 
10.2.1a Spotřeba materiálu (detail): 
Figurky pro výstavní činnost         24 tis. Kč 
20 ks sedacích taburetů pro návštěvníky expozicích      18 tis. Kč 
Výroba čtyř výstavních panelů (zaměstnanecké kolonie Mostecka)      8 tis. Kč 
Nákup 2 ks hliníkových žebříků/štaflí          6 tis. Kč 
Nákup skartovacího stroje           3 tis. Kč 
Ostatní čerpání (jednotlivý náklad nižší než 3 tis. Kč)    356 tis. Kč 

 

10.2.1b Opravy a udržování (detail): 
Oprava a restaurování dveří       158 tis. Kč 
Podlahářské práce v ředitelně         30 tis. Kč 
Výměna zdrojů (baterií) EZS         24 tis. Kč 
Oprava rozvodů topení          17 tis. Kč 
Oprava střechy a čištění okapů         13 tis. Kč 
Osazení redukčního ventilu         13 tis. Kč 
Výměna stávajícího zastínění oken v ředitelně       11 tis. Kč 
Oprava vodovodního potrubí (havárie)        11 tis. Kč 
Výměna čelního skla automobilu (poškození)       10 tis. Kč 
Ostatní (drobná čerpání celkem)         82 tis. Kč 
 

10.2.1c Ostatní služby (detail): 
Nájemné kopírovacího stroje       264 tis. Kč 
Nákup tiskových a grafických prací (pro všechny akce celkem)   194 tis. Kč 
Dopravné a přepravné (výstavy, exkurze, transport sbírek, etc.)   117 tis. Kč 
Software (update SW Clavius, OK mzdy, MUZO, Codexis, etc.)     74 tis. Kč 
Kopírování a tisk (celkové náklady)        63 tis. Kč 
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Ostatní (drobná vydání celkem)      742 tis. Kč 
 
9.2.1d Náklady z drobného dlouhodobého majetku (detail): 
Webové stránky          55 tis. Kč 
Program Clavius pro knihovnu        38 tis. Kč 
Software - licence MS Office pro všechny pracovníky       9 tis. Kč 
Software - licence antivirus ESET       10 tis. Kč 
Nákup osobního automobilu pro služební účely    364 tis. Kč 
Nákup sušárny do restaurátorské dílny     103 tis. Kč 
 

Další pořízený drobný majetek 
Kancelářské potřeby: 2 ks křesla kancelářská, 2 ks osobní počítač, 3 ks monitor k počítači, 1 ks 

externí disk na zálohování dat, 2 ks tiskárny, kartotéka kovová 
Péče o sbírkové předměty: digitální vlhkoměr, certifikovaný trezor na zbraně, kolona 

demineralizační, fotoaparát pro restaurátorské dílny 
Potřeby pro přednášky a akce pro veřejnost: plátno promítací, ozvučovací systém vč. příslušenství, 

replika keltského žernovu z Bělušic pro Mezinárodní den archeologie 
Potřeby pro zaměstnance: 1 ks lednice 
Vybavení dané právními předpisy: speciální ochranná skříň na chemikálie používané při 

restaurování 
Výstavní fundus: 10 ks prachotěsných a uzamykatelných výstavních vitrín s vestavěným 

osvětlením, 1 ks vitrína venkovní 
 

10.2.2 BEZÚPLATNÝ PŘEVOD 
2 ks dřezy nerez pro restaurátorskou dílnu    v ceně 29 tis. Kč 
2 ks stoly nerezové pro restaurátorskou dílnu    v ceně 56 tis. Kč  
 

 
10.3 PENĚŽNÍ FONDY 
 

Krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2016 

Fond Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k 31.12. 

FKSP 44990 109605 -101840 52755 

Fond odměn 63447 0 0 63447 

Rezervní fond 2023876 0 -646545 1377331 

Fond investic 0 1544490 -1443982 100508 

 
10.3.1 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 
příděl do FKSP byl tvořen 1,5 % ze mzdových prostředků. V roce 2016 byl čerpán na stravování 
zaměstnanců a peněžní dary (životní a pracovní výročí zaměstnanců). 
 

10.3.2 FOND ODMĚN 
Fond odměn v roce 2016 nebyl tvořen ani čerpán 
 

10.3.3 REZERVNÍ FOND 
Rezervní fond nebyl tvořen, pouze čerpán: 

450 tis. Kč na nákup osobního automobilu 
197 tis. Kč na další provozní vydání: 

- nákup 11 ks vitrín 
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- drobné opravy a úpravy topení,  
- opravy počítačové sítě 
- dopravního značení a kanceláře 
- sanitární vybavení 
- repliky žernovu 
- dřevěných figurek 
- pojištění nákladu 
- restaurování starých tisků 
- grafické služby 

 

10.3.4 FOND INVESTIC 
Fond investic byl tvořen odpisy dlouhodobého hmotného majetku a z převodu z rezervního fondu ve 
výši 450 tis. Kč, dále z účelového investičního příspěvku ve výši 100 tis. Kč (nákup sušárny do 
konzervátorské dílny). Povinný odvod odpisů zřizovateli byl stanoven ve výši 977 tis. Kč. 
 

10.4 VEŘEJNOSPRÁVNÍ A OSTATNÍ KONTROLY 
Všeobecná zdravotní pojišťovna      bez závad 
Průběžný audit účetnictví, závěrečná zpráva    bez výhrad 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje    bez závad 
Okresní správa sociálního zabezpečení Most    nezjištěny nedostatky 
Česká obchodní inspekce      nezjištěny nedostatky 
 

10.5 PROJEKTY 
Pokračování zajištění udržitelnosti projektů v rámci Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 

a) Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgeberge/Krušnohoří – cesta ke světovému dědictví 

UNESCO 

Zpráva č. 4 o udržitelnosti za období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016 

b) Centrum krušnohorského lidového umění 

Zpráva č. 4. o zajištění udržitelnosti za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

10.6 ZAMĚSTNANOST 
V roce 2016 činil průměrný přepočtený počet pracovníků (bez OON) 25,70 pracovníků. V tomto roce 
proběhla organizační změna, a to rozhodnutím ředitele ze dne 17. 6. 2016, kdy byla zrušena pracovní 
pozice „sekretář, účetní, pokladník“ 
 
 
 
 
 
 
 

Na základě podkladů pracovníků OMM 
Zpracoval Mgr. Michal Soukup 


