Zpráva o činnosti Oblastního muzea v Děčíně,
příspěvkové organizace
za rok 2017

1/ Budovy muzea
Hlavní sídlo muzea je v bývalém loveckém zámečku Thun-Hohensteinů v Děčíně na adrese
Čs. mládeže 1/31, 405 02 Děčín, kde je umístěno vedení muzea a ekonomická správa. Dále provozuje
pobočku v Rumburku, Na Valech 401/4, 408 01 Rumburk a pobočku v pronajatých prostorech ve
Varnsdorfu na adrese Legií 2574, 407 47 Varnsdorf. Součástí hlavní budovy v Děčíně je i dislokované
pracoviště na zámku Děčín. V roce 2017 se začal řešit převod bývalé budovy muzea ve Varnsdorfu
z města Varnsdorf na Ústecký kraj.

2/ Zaměstnanci muzea
Činnost muzea zajišťuje celkem 29 fyzických zaměstnanců (přepočtených 24,06). Ve vedení muzea je
ředitel a dva vedoucí pracovníci odborného a ekonomicko-správního útvaru. Na odborné činnosti se
podílí 11 kurátorů jednotlivých sbírek, 2 správci depozitářů a 6 dokumentátorů. Muzeum zaměstnává
dále konzervátora, výstaváře, dvě pokladní a čtyři průvodce. Z celkového počtu je 16 zaměstnanců
s vysokoškolským vzděláním.

3/ Muzejní expozice
Muzeum Děčín – Vývoj lodní dopravy na Labi, Ptactvo Děčínska,
Děčín v proměnách doby, Procházka starým Děčínem
Zámek Děčín – Zámecká zbrojnice, Umění baroka, Děčínské veduty, Zámek v proměnách staletí
Pobočka Rumburk – Rumburská vzpoura
Zde vznikly tři nové expozice:
Granitová krajina Šluknovska – geologická minulost Šluknovska – autor Renata Procházková
Poklad ukrytý v rákosí – o přírodních rezervacích Světlík a Velký rybník – autor Renata Procházková
Střípky z historie – rozsáhlá expozice věnovaná významným osobnostem regionu a dějinám Rumburku –
autor Mgr. Ester Sadivová
Pobočka Varnsdorf – bez stálé expozice (pobočka v náhradních prostorách)

6/ Kulturně-výchovné akce
Muzeum Děčín
- přednášky a setkání členů Spolku přátel plavby 8x
- Dětský den v květnu 2017
70 dětí
- vánoční workshop
120 návštěvníků
- tradiční vánoční koncert v prosinci 2017
90 návštěvníků
- Vánoční muzejní trh + výstava betlémů
3 566 návštěvníků
- komentované prohlídky výstavy betlémů
pro školy zakončené vyplněním prac. listů
667 žáků ve 45 skupinách
- pohádka O třech přadlenách (celkem 59 představení), program zaměřen na předškolní vzdělávání dětí –
rozvoj spolupráce a komunikačních dovedností,
1 088 předškolních dětí
Počet návštěvníků přednášek celkem
Počet návštěvníků vernisáží celkem

580
1 263

Pobočka Varnsdorf organizovala samostatný program:
Přednášky pořádané ve spolupráci s partnerským Klubem přátel muzea Varnsdorf se obvykle
z nedostatku vlastních prostor pořádaly v městské knihovně nebo v divadle.
25. 1. 2017
Nad dobovými fotografiemi Varnsdorfu I (KPMV) Josef Zbihlej, Jiří Sucharda
20. 2. 2017
Ski expedice Hindúkuš – Afghánistán (KPMV)
20. 3. 2017
Tichý lov - Zvířata v Evropě (KPMV)
22. 3. 2017
Sedmdesát let Varnsdorfské stávky (KPMV)
25. 5. 2017
Pohledy do podzemí (KPMV)
16. 10. 2017
Slovem a obrazem ve francouzských Pyrenejích (KPMV)
22. 11. 2017
Nad dobovými fotografiemi Varnsdorfu II (KPMV)
4. 12. 2017
Pod ochranou sv. Jiří

Vlastivědné vycházky:
4. 2. 2017
Jaké byly ledopády (KPMV)
8. 4. 2017
Exkurze v rumburském muzeu (KPMV)
22. 4. 2017
Předposlední etapa toulek podél Mandavy (KPMV)
13. 5. 2017
V Liberci na Tkadlíkovi a veteránech (KPMV)
17. 6. 2017
Nobilis Tilia, Vlčí hora a Brtníky (KPMV)
16. 9. 2017
Putování podél Mandavy (KPMV)
30. 9. 2017
Výlet do Království (KPMV)
22. 10. 2017
S mineralklubem v Polomených horách (KPMV)
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4/ Výstavní činnost
Muzeum Děčín
a/ zapůjčené výstavy
08. 03. 2017 Horní města Krušných hor – zapůjčená výstava Oblastního muzea v Mostě popisující
hornickou urbanizaci Krušných hor
b/ vlastní výstavy
07. 02. 2017 Obrazy ticha – fotovýstava z evropských cest Ilony Rosenkrancové
14. 04. 2017

Sloužím Bohu – výstava thunských ornátů a bohoslužebního náčiní

07. 07. 2017 Skryté muzejní poklady – výběr nejzajímavějších exponátů z muzejních sbírek autor
Mgr. Bubnová
25. 10. 2017 A lodě pluly dál – mince a bankovky s lodní tématikou – k 50. výročí místní pobočky
České numismatické společnosti.
29. 11. 2017 Betlémy Vladimíra Cejnara – zapůjčené předměty unikátní výstavy dřevořezeb a
betlémů, z pozůstalosti Vladimíra Cejnara známého děčínského umělce.
13. 12. 2017 Co s východním nádražím? – autor Vlastimil Pažourek
Impulsem k výstavě byl vznik záměru opravit nevyužívané nádraží v Děčíně pro potřeby vzdělávání.
Nádraží a celý komplex navazujících tratí byly stavěny Rakouskou severozápadní dráhou k zajištění
tranzitu zboží z Děčína na Vídeň a dále na Balkán. Nádraží navíc sloužilo k mezinárodní dopravě BerlínDěčín-Vídeň-Istanbul pro Orientexpres. Dnes hledá nové využití.
Pobočka Rumburk
01. 09. 2017 Odneseno – domov ve věcech – zapůjčená výstava Sudetoněmeckého domu z Mnichova
věnovaná odsunu Němců.
02. 12. 2017

Vánoce v muzeu – tradiční vánoční výstava betlémů.

Pobočka Varnsdorf - působí v pronajatých prostorách bez expozičních možností.
Život a dílo Vincenze Pilze - autoři Josef Rybánský, Martin Musílek
vznikla na počest 200. výročí narození významného varnsdorfského sochaře Vincenze Pilze (1816-1896)
Výstava nabízí průřez Pilzovou tvorbou od nejranějšího období po vrcholné dílo, za které považujeme
osm bronzových kvadrig na střeše vídeňského parlamentu.
1. 11. 2016 – 14. 1. 2017
Varnsdorf, Městská knihovna
1. 2. – 31. 3. 2017
Rumburk, Loreta
6. – 30. 9. 2017
Krásné Březno, NPÚ Ústí nad Labem
18. 10. – konec roku 2017
Mnichov (D), Sudetoněmecký dům
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Fotorok 2017 (KPMV) organizátor Josef Zbihlej
V přízemí varnsdorfské knihovny byla otevřena výstava FOTOROK 2017, na které lze zhlédnout přes
šedesát vybraných snímků 23 autorů zaslaných do stejnojmenné soutěže. Vítězem 40. let staré soutěže se
stal Jaroslav Stejskal.
16. 1. – 17. 3. 2017
Varnsdorf, Městská knihovna
28. 3. 2017 – 12. 5. 2017
Großschönau (D), Městský úřad
Otisky ve zdi a kameni organizovala Renata Procházková
Výstava pořádaná u příležitosti 150. let narození Antona Möllera představuje významnou osobnost
přelomu 19. a 20. století, která ve své době vtiskla podobu městu Varnsdorf.
21. 1. – 2. 4. 2017
Varnsdorf, Vyhlídková věž Hrádek
Malí velcí stavitelé a architekti Šluknovského výběžku organizovala Renata Procházková
Výstava fotografií staveb stavitelů a návrhů architektů ze škol základních, speciálních a mateřských.
21. 1. – 2. 4. 2017
Varnsdorf, Vyhlídková věž Hrádek
Výstava varnsdorfský výtvarníků (KPMV)
6. 15. 11. 2017
Varnsdorf, Městská knihovna
Pod ochranou sv. Jiří autor Josef Rybánský
Výstava k příležitosti 240. výročí založení významné varnsdorfské textilky G. A. Fröhlich´s Sohn,
představující historii firmy od manufakturního období až ke znárodnění komunistickou mocí.
4. 12. 2017 – 13. 1. 2018
Varnsdorf, Městská knihovna

5/ Návštěvnost expozic a výstav (v závorce srovnání předchozího roku)
Sídlo
celkem
platící
zdarma
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muzeum Děčín
7208 (7 627)
6309 (5 975)
899 (1 652)
Expozice Zámek Děčín
1761 (1 483)
1618 (1 376)
143 (107)
Pobočka Rumburk
2969 (1 176)
1660 (882)
1266 (294)
Pobočka Varnsdorf
dočasně bez expozic a výstav
Celkem
11 895 (10 286)
9587 (8 233)
2 308 (2 053)
Růst návštěvnosti byl vyvolán především zájmem veřejnosti v prosinci, kdy na muzejní akce přišlo 4043
lidí.
Webové stránky Oblastního muzea v Děčíně (www.muzeumdc.cz) navštívilo za rok 2017 celkem 12782
návštěv (předchozí rok 11355).
Celková návštěvnost je do značné míry ovlivněna uzavřením pobočky Varnsdorf pro veřejnost
a omezením provozu v Expozici Zámek Děčín (otevřeno pouze duben – říjen).
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V oddíle návštěvníků zdarma jsou vykazovány děti do 6 let a držitelů průkazů ZTP
a ZTP/P a pedagogický dozor. Zvýšený důraz byl kladen na propagaci muzea v mediích, pravidelnému
obměňování informací a aktualit na webových stránkách a na facebooku.
Ve foyer děčínského muzea jsou pravidelně každý měsíc prezentovány ve vitríně zajímavé sbírkové
předměty formou „Exponátu měsíce“. K vánoční výstavě byly vytvořeny muzejním pedagogem pracovní
listy pro různé věkové kategorie.

7/ Publikační činnost
Muzeum Děčín – Oblastní muzeum v Děčíně vydává již od roku 1991 časopis pro vlastivědu Děčínska
a Šluknovska pod názvem „Děčínské vlastivědné zprávy“. V roce 2017 byla redakčně připravena a
vydána dvě čísla: DVZ č. 2/2016 a DVZ č. 1/2017.
Pobočka Varnsdorf Klub přátel muzea Varnsdorf vydal vlastivědnou ročenku „Mandava 2017“

8/ Sbírky, dokumentace, restaurování
Sbírka Oblastního muzea v Děčíně je uložena v 12 depozitářích celkem ve třech budovách – ve vlastní
budově v Děčíně a v pobočkách muzea v Rumburku a ve Varnsdorfu. Sbírka, zapsaná v Centrální
evidenci sbírek (CES) pod evidenčním číslem MDE-002-05-10/15002, obsahuje cca 235.540 sbírkových
předmětů rozdělených do 25 podsbírek.
K 31. 12. 2016 bylo v CES zapsáno 72 419 evidenčních čísel, z toho je 34 817 evidenčních čísel
evidováno v elektronické podobě.
V roce 2017 bylo do sbírky získáno vlastním sběrem, nákupy a dary celkem 1010 ks sbírkových
předmětů.
Náklady na nákup sbírek činily v roce 2017 : 316 500,- Kč. Z prostředků ÚK bylo zakoupena Gotická
Madona za 300 000 korun.
Prezentace sbírek – kromě vlastních výstav je formou on-line katalogu prezentováno na stránkách MK
ČR a na webových stránkách muzea (www.muzeumdc.cz) 2 872 sbírkových předmětů, v podobě
obrazového záznamu je zveřejněno 2015 sbírkových předmětů. Internetové stránky muzea navštívilo
celkem 12 782
V roce 2017 prošlo inventarizací celkem 7065 sbírkových předmětů.
Restaurování sbírek – ve vlastní muzejní dílně bylo zkonzervováno celkem 176 sbírkových předmětů
a dalších 210 ks prošlo očistou před výstavami.
Mimo muzeum bylo provedeno smlouvou o dílo zrestaurování celkem 11 předmětů (podmalby na skle,
gotická plastika, jízdní kola, obraz, fotografie). Na zrestaurování gotické Madony získalo muzeum 75 000
z prostředků ÚK, dále muzeum získalo z prostředků programu ISOd MKČr 27.000,- Kč na závěrečnou
etapu restaurování rokokového kabinetu (inv. č. R 969) z tzv. Jiřetínské sbírky.
Zápůjčky sbírek – v roce 2017 zapůjčilo Oblastní muzeum v Děčíně celkem 192 sbírkových předmětů do
jiných muzeí a galerií a pro vlastní výstavy si vypůjčilo 427 předmětů od jiných institucí a soukromníků.
Vybavení depozitářů – v roce 2017 muzeum získalo 750 000 na stavební úpravy ( nová elektroinstalace,
omítky a podlahy ) 2 místností v přízemí budovy OM v Děčíně. Pracovníci se soustředili na uložení sb.
předmětů do úložných systémů získaných v roce 2016.
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9/ Muzejní knihovna
Oblastní muzeum v Děčíně provozuje celkem tři odborné knihovny – v hlavní budově a v pobočkách
muzea v Rumburku a ve Varnsdorfu. Provoz knihoven upravuje knihovní řád. Na webových stránkách
muzea (www.muzeumdc.cz) je přístupný on-line katalog odborné knihovny (v katalogu zatím zpracováno
1 764 položek). Sbírková knihovna je přístupná on-line celá (celkem 1 064 položek). Odborná knihovna
muzea v Rumburku je celá zpracována, zapsaná v programu Bach a přístupná interním badatelům.
Celkem obsahují knihovny 16138 knihovních jednotek. V roce 2016 bylo získáno výměnou nebo
nákupem 153 položek. Náklady na nákup knih a odborných časopisů činily v roce 2016: 10 725,- Kč.

10/ Vyhodnocení finančního hospodaření
Rozpočet organizace
Náklady 2017 celkem
Z toho spotřeba energií
spotřeba materiálu
spotřeba jiných nes.dodávek
opravy a udržování
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
jiné daně a poplatky
zákonné sociální náklady
odpisy dlouhodobého majetku
prodané zboží
cestovné
reprezentace
ostatní služby (rest., úklid, revize, IT)
náklady z drob.dlouhodob. majetku
ostatní náklady z činnosti (pojištění)

16 722 249,17
1 108 422,27
792 225,78
12 508,18
1 154 045,37
8 114 394,00
2 722 093,00
21 545,00
1 500,00
391 193,38
829 669,00
31 264,36
50 078,00
37 422,00
1 312 476,26
123 511,57
19 901,00

Výnosy 2017 celkem
Z toho prodej služeb (vstupné)
pronájem
prod.zb. (publ. a upom.před.)
ost. výn.z činnosti (záp.fotorep.)
úroky

307 290,00
207 855,00
43 500,00
44 483,00
11 452,00
0,00

Čerp.rez. fondu a fondu odměn

426 000,00

Celkové náklady – výnosy
Dotace od zřizovatele
Z toho mimořádné dotace kraje
Hospodářský výsledek

(Náklady 2016 celkem 14 685 640,83
(1 101 240,94)
(426 571,14)
(10 910,00)
(767 053,50)
(7 275 665,00)
(2 446 603,00)
(18 431,00)
(1 500,00)
(289 187,48)
(681 936,00)
(38 463,97)
(52 768,00)
(24 287,00)
(1 395 074,56)
(132 647,24)
(23 302,00)

15 988 959,17 Kč
15 989 844,00 Kč
1 075 000,00 Kč
+884,83 Kč

(Výnosy 2016 celkem

293 828,00)
(198 185,00)
(42 500,00)
(48 302,00)
(4 841,00)
(0,00)
(80 000,00)

(rok 2016
(rok 2016
(rok 2016

14 311 812,83)
14 497 444,00)
185 631,17 Kč)

Mimořádné čerpání 426 000 Kč z rezervního fondu bylo z cca. 200 000 Kč použito na údržbu a 226 000 Kč na
podlahy v Rumburku, což byl mimořádný náklad financovaných z rezerv rozpočtu muzea, což znamenalo 2,9 %
výdajů.
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Během roku kraj navyšoval rozpočet k pokrytí nařízení vlády č.564/2006 Sb.
V roce 2017 obdrželo muzeum od kraje dvě mimořádné dotace celkem ve výši 1075 000 Kč. Mimořádnou dotaci
700 000 k pokrytí běžné údržby, která měla zajistit stavební úpravy pro expozici gotiky a mimořádnou dotaci
375 000 Kč na nákup a restaurování gotické madony. Celkem to bylo 6,2 % výdajů.
Z prostředků ministerstva kultury ČR bylo získáno 27.000,- Kč na závěrečnou etapu restaurování rokokového
kabinetu
Vlastní příspěvek Ústeckého kraje na provoz mimo dohodnuté projekty financoval 89,3 % rozpočtu. Podíl vlastních
výkonů na nákladech klesl proti minulému roku (z 2 %) na 1,84 %

11/ Ostatní činnost muzea
Muzeum Děčín – dlouhodobě spolupracuje se „Spolkem přátel plavby“, který sdružuje zájemce o dějiny
plavby. Spolek pravidelně vydává ročenku „Labsko-vltavská plavba“ a pořádá přednášky a exkurze pro
své členy.
Koncem roku 2017 byla spolupráce rozšířena uzavřením smlouvy o spolupráci, která zapojila činnost
spolku do veřejného programu muzea. Podobná smlouva byla uzavřena i s Numismatickou společností –
pobočkou Děčín-Ústí nad Labem. V rámci domluvy byla do muzea přestěhována i spolková
numismatická knihovna.
V květnu 2017 se uskutečnila ve spolupráci s muzeem tradiční výstava bonsaí a skalniček klubu
„Primula“ na nádvoří muzea. Koncem roku 2017 bylo sděleno, že činnost klubu bude v budoucnu
omezena a v dalších letech už výstavy nebudou organizovat.

V Děčíně dne 27.6.2018
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