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Základní

údaje

MuzeuM Sokolov, 
p.o. Karlovarského kraje, Zámecká 1, 356 00 Sokolov

IČ: 72053801

Statutární orgán: Ing. Michael Rund, ředitel

Zřizovatel: Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88

Tel: +420 352 324 022, +420 352 623 930
Fax: +420 352 602 217
E-mail: muzeum@muzeum-sokolov.cz
Web: http://www.muzeum-sokolov.cz
Facebook: http://www.facebook.com/Muzeum-Sokolov

Zámek SOkOlOv
Zámecká 2, Sokolov
tel: 352 324 025, 352 324 029, 
352 623 930

muZeum HOrní SlAvkOv
Pluhova 211, Horní Slavkov 
tel: 352 688 130
(do 30.5.2012)

HOrnické muZeum
kráSnO
Cínová 408, Krásno
tel: +420 606 806 714

Štola č.1 Jáchymov
Na Svornosti, Jáchymov
tel: 352 324 028
tel: +420 728 629 201  

ZáKlaDNÍ ÚDaJE

EXPoZIcE a PoBočKy

PřEDmět čINNostI: 
-   shromažďování přírodnin a lidských výtvorů, včetně děl výtvarných umění, vytváření 
 sbírek muzejní povahy
-   dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování,  
 restaurování nebo preparování, zpracovávání včetně katalogizování
-   zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách
-   publikační a přednášková činnost a poskytováním badatelských služeb k jejich využívání  
 pro vědecké účely
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Základní

údaje

Nádvoří sokolovského zámku s arkádami
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Hodnocení
roku 2012

Pro roK 2012 Bylo Pro NaŠE muZEum staNovENo 
NěKolIK ZáKlaDNÍch PrIorIt:

1) Zajištění běžného chodu muzea – ředitel, ekonomické oddělení, správa majetku - splněno

2)  Zajištění výstavního plánu, Muzejní noci a přednáškového cyklu - splněno

3) Projekt do Cíle 3 – odd. Geopark- probíhá - průběžně se plní

4) Převod Muzea Horní Slavkov pod nového zřizovatele (Město Horní Slavkov) od 1.6.2013, 

 mimořádná inventarizace zde vystavených sbírkových předmětů dle zápůjčních smluv  

 č. 4/2012 a 5/2012. - splněno

5) Investiční akce - splněno

6) Publikační činnost - splněno

7) Sbírkotvorná činnost - splněno

HODnOcení rOku 2012
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Významné

události
roku 2012

vÝZnAmné uDálOSTi rOku 2012

leDen Výstava 100 let skautingu - Skauti v Karlovarském kraji

ÚnOr Přednáškový cyklus, Sčítání netopýrů důl Jeroným

BřEZEN Přednáškový cyklus, Výstava Gymnázia Sokolov, Výstava Krajky

DuBen Tradiční akce - Velikonoční zvyky - Malování vajec

KvětEN
Výstava Cesta kolem světa, Jáchymovské peklo Jáchymov, 
přednáška účastnice pochodu smrti v 1945 paní Evy Erbenové, 
převod pobočky Horní Slavkov na MKS Horní Slavkov

čErvEN Výstava Sběratelství

čErvENEc Turistická sezóna, Výstava malířky Dagmar Dost Nolden

Srpen Turistická sezóna, pokračují výstavy Sběratelství a malířky Dost Nolden

ZářÍ Výstava 100 let archeologie v Karlovarském kraji (do 12/2012) 

řÍJEN Výstava Arabela, přednáškový cyklus

liSTOpAD Přednáškový cyklus, Výstava Vánoční hvězda, akce Zdobení perníčků

prOSinec Sokolovský advent, přednáškový cyklus, Výstava Hledání v krajinách 
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Historie
muzea

Muzeum bylo v Sokolově založeno již v roce 
1934 místním muzejním spolkem s  původ-
ním sídlem v  budově na  okraji Starého ná-
městí. Po 2. světové válce byly sbírky depo-
novány v budově dnešní Základní umělecké 
školy. Po  opuštění zámku armádou bylo 
muzeum přemístěno do  tohoto objektu. 
Část sbírek byla zlikvidována tehdejšími 
„odborníky“, část rozkradena a ta část, která 
měla větší štěstí, byla rozvezena do soused-
ních muzeí a  na  hrad Loket. Zámecké nos-
titzovské sbírky měly podobný osud s  tím, 
že vzhledem ke své hodnotě se alespoň ně-
které zachránily v  centrálních institucích či 
svozových depozitářích. 
V roce 1960 byla otevřena nová stálá expozi-
ce muzea pod názvem Muzeum hornického 
Sokolovska. Nejednalo se však o  muzeum 
v pravém slova smyslu, ale pouze o výstav-
ní sály se stálou expozicí. V  roce 1982 bylo 
muzeum přeměněno na městské a od roku 
1984 neslo statut muzea okresního. To už 
muzeum fungovalo jako plnohodnotná in-
stituce s odbornými pracovníky, výzkumnou 

činností a prakticky téměř od nuly budovalo 
znovu svůj sbírkový fond. Dokonce se poda-
řilo zachránit i některé už prakticky papírově 
neexistující sbírkové předměty z původního 
fondu muzea.
Roku 1986 byla otevřena nová stálá muzejní 
expozice. V  přelomovém roce 1989 je však 
stav organizace poměrně žalostný. Prak-
ticky neexistují odpovídající depozitáře, 
odborná pracoviště jsou umístěna ve  zcela 
nevyhovujících podmínkách a  celkový kre-
dit muzea, jako posledního okresního mu-
zea zřízeného v  tehdejším Československu 
za účelem prezentace výdobytků socialismu 
na  Sokolovsku, také není nejlepší. Po  roce 
1989 však nastává poměrně rychlý rozvoj, 
kdy se etablují odborná oddělení, získá-
vají se nové a  opravují se stávající objekty 
ve správě muzea a prudce narůstá sbírkový 
fond díky velmi intenzivní činnosti odbor-
ných pracovníků. Rovněž jsou budovány po-
stupně nové depozitáře v Sokolově i v Krás-
ně. Sbírkový fond tak získává odpovídající 
uložení a díky kvalitnímu odbornému zpra-

stručNÝ NástIN hIstorIE muZEa
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cování i odpovídající úroveň. Organizace 
postupně získává odborný kredit u  nás 
i v zahraničí. Podařilo se využít určité eu-
forie po roce 1989 a získat řadu cenných 
přírůstků. V období let 1997 - 2000 bylo 
sloučeno s okresní knihovnou a společ-
ně tvořily jednu organizaci – Okresní 
muzeum a knihovnu Sokolov, která zajiš-
ťovala jak muzejní, tak knihovnické služ-
by v regionu. 
V  roce 1994 byla zprovozněna nová 
pobočka - Hornické muzeum Krásno 
a  v  roce 2001 ve  spolupráci s  městem 
Horní Slavkov druhá pobočka - Muzeum 
Horní Slavkov. V roce 1998 byla otevřena 
stálá expozice v hlavní budově v poboč-
ce muzea v  Krásně a  podle finančních 
možností probíhaly postupně práce 
na vybudování hornického muzea v pří-
rodě v  areálu bývalého cínového dolu 
Vilém. Dne 16. října 2004 byl slavnostně 
otevřen pro veřejnost celý areál dolu 
Vilém v  Krásně včetně strojovny, těžní 
věže, trafostanice, ukázkové štoly a  ex-

pozice důlní kolejové dopravy na  roz-
chodech 450, 600 a 900 mm. K 1.10.2000 
se muzeum opět osamostatňuje oddě-
lením knihovny. Od 1.1.2003 přešla celá 
instituce pod zřizovací pravomoc Kar-
lovarského kraje jako Krajské muzeum 
Sokolov. V roce 2004 bylo muzeum pře-
jmenováno na Krajské muzeum Sokolov, 
příspěvková organizace.
Na  základě usnesení zastupitelstva Kar-
lovarského kraje č. ZK 66/03/05  ze dne 
10.3.2005 byla zřízena administrativně 
třetí pobočka – Hornický skanzen Bar-
bora Jáchymov (Štola č.1. Jáchymov). 
V  roce 2006 se podařilo zajistit finanční 
prostředky na  provedení první etapy 
prací (odvodnění nad štolou, oprava 
portálu, kompletní větrání atd.). 

V letech 2007 - 2009 bylo Krajské muze-
um Sokolov začleněno spolu s muzeem 
Cheb a Karlovy Vary do Krajského muzea 
Karlovarského kraje se sídlem v  Che-
bu. Tento krok se ukázal jako chybný 

a od roku 2010 byla muzea opět osamo-
statněna.

Od 1.6.2012 byla pobočka Muzeum Hor-
ní Slavkov předána pod správu Městské-
ho kulturního střediska Horní Slavkov.

Muzeum Sokolov je specializované 
na hornictví (těžba, úprava a zpracování 
rud, nerud a  uhlí, geologie a  mineralo-
gie ložisek, hornické technologie apod.) 
a  návazné výroby (hutnictví, výroba 
porcelánu a  skla, chemické výroby – 
minerální závody, cínařství apod.). Tyto 
základní obory jsou doplněny o  historii 
a  přírodu regionu, ekologii, život lidí, 
etnografii apod. Zvláštní kapitolou je do-
kumentace starých a památných stromů 
v  České republice a  montánních pamá-
tek i geologických lokalit v Karlovarském 
kraji v kontextu České republiky a příhra-
ničních oblastí Německa.

(zdroj: Výroční zpráva Krajského muzea Sokolov 2006, 
aktualizováno 2013)
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Poslání muzea

pOSlání muZeA

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace 
Karlovarského kraje je významnou kulturní, 
sbírkotvornou, osvětovou a  vědeckou insti-
tucí, specializovanou na  dokumentaci urču-
jícího oboru života Sokolovska, tj. hornictví. 
Mimo tento hlavní obor zohledňuje ve  své 
práci všechny historické i současné náležitosti 
dějin, přírody i  dnešního života společnosti. 
Muzeum Sokolov plní funkci muzea ve smys-
lu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změ-
ně některých dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů. Je zřízeno za  účelem získávat, 
shromažďovat, ochraňovat, trvale uchovávat, 
evidovat, odborně spravovat, zpracovávat 
a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje pří-
rody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lid-
ské výtvory v podobě sbírek muzejní povahy 
jako součásti kulturního dědictví, umožňovat 
a zprostředkovat jejich veřejné užívání, zkou-
mat prostředí, z něhož jsou získávány a posky-
tovat služby pro výchovné, vzdělávací, studijní 
a  vědecké účely, včetně doplňkových služeb 
odborné i široké veřejnosti.
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Štola č. 1 Jáchymov
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eXpOZice

SOkOlOvSkÝ Zámek
Během roku proběhly stavebně – technic-
ké přípravy na  rozšíření expozice o  stálou 
výstavu malíře Davida Friedmanna a Nosti-
tzovskou expozici. Souběžně s nimi byla při-
pravena koncepce nové stálé výstavy. 
V  samotném závěru roku 2012 se v  zimní 
zahradě zámku konal křest tří knih. Nejdří-
ve to byla 4.12. kniha Vladimíra Bružeňáka 
a  Romany Beranové Ozvěny Velké války – 
Zajatecký tábor Jindřichovice 1916 – 1918 
a  poté 7.12. dvě knihy Jaroslava Jiskry Pří-
běhy z hornických hospůdek, dolů i z okolí 
pokračují a Lomové dobývání uhlí.
V  zimní zahradě sokolovského zámku také 
proběhl úspěšný jarní a podzimní přednáš-
kový cyklus.
Sokolovský zámek se účastní projektů Hrad-
ní stezka a Cesta porcelánu.
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kráSnO
V  letních měsících jsme pro zlepšení atrak-
tivnosti prohlídky zaměstnali studentské 
průvodce. Během roku proběhla moderni-
zace expozice – vyměněny byly již nevyho-
vující panely ve stálé výstavě raně novově-
kého hornictví a  v  budově těžní věže byla 
instalována expozice uranového hornictví. 
Expozici důlní techniky pak doplnil v  létě 
instalovaný buldozer Dozer DET 250, který 
Muzeu Sokolov v závěru roku 2011 darova-
la Sokolovská uhelná, a.s., právní nástupce. 
Zároveň se podařilo získat pro muzeum vy-
bavení rušené trafostanice ve Svatavě – Da-
vidově a  domluvit podmínky darování dal-
ších exponátů z provozů Sokolovské uhelné, 
právní nástupce, a.s. Návštěvnost bohužel 
klesla z 3 374 návštěvníků na 2 885. Toto při-
pisujeme konání velkých akcí v předchozím 
roce v souvislosti s projektem Cíl 3. 

Jáchymov
Návštěvnost zde vzrostla z 5 444 návštěvní-
ků na 6 352. Proběhly stavební práce (nová 
krytá terasa, zpřístupnění chodby s  dobýv-
kami z 16. století). 

JEroNÝm  
V  roce 2012 zde proběhly práce 
za  1.799.446,-- mil. Kč z  dotace Minister-
stva průmyslu a obchodu a za 120.000,-- Kč 
z  grantu Nadace Georgia Agricoly, region 
Slavkovský les.
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1. aKvIZIcE

S O U P I S  R E A L I ZO VA N ÝC H  N Á K U P ů  P R O  S B Í R K U  M U Z E A  S O KO LO V

1.1. aKvIZIcE Pro sBÍrKu muZEa soKolov v rocE 2012

1.1.1. PřEDmět: FotograFIE horNÍK
Nákup od: Jan Rund, Sokolov
Cena: 286 Kč
Zařazení: podsbírka 10 – Historická H 4587

1.1.2. PřEDmět: FotoalBum
Nákup od: Vladimír Bláha, Vintířov
Cena: 1500 Kč
Zařazení: podsbírka 10 - Historická – H 4601

1.1.3. PřEDmět: BoDáK raKousKÝ 
Pro mužstvo
Nákup od: Vladimír Bláha, Vintířov
Cena: 700 Kč
Zařazení: podsbírka 10 - Historická – H 4602

1.1.4. PřEDmět: Pluh
Nákup od: Martin, Bětuňák, Velešín
Cena: 600 Kč
Zařazeno: podsbírka 10 – Historická H 4624

1.1.5. PřEDmět: Pluh
Nákup od: Martin Bětuňák, Velešín
Cena: 500 Kč
Zařazení: podsbírka 10 – Historická H 4625

1.1.6. PřEDmět: Pluh
Nákup od: Martin Bětuňák, Velešín 
Cena: 400 Kč
Zařazeno: podsbírka 10 – Historická H 4626

1.1.7. PřEDmět: orNát
Nákup od: Martin Bětuňák, Velešín
Cena: 750 Kč
Zařazení: podsbírka 10 – Historická H 4627

1.1.8. PřEDmět: orNát
Nákup od: Martin Bětuňák, Velešín
Cena: 750 Kč
Zařazení: podsbírka 10 – Historická H 4628

1.1.9. PřEDmět: troFEJ lovEcKá
Nákup od: Miroslav Kos, Sokolov
Cena: 1000 Kč
Zařazení: podsbírka 10 – Historická H 4631

1.1.10. PřEDmět: troFEJ lovEcKá
Nákup od: Miroslav Kos, Sokolov
Cena: 1000 Kč
Zařazení: podsbírka 10 – Historická H 4632
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1.1.11. PřEDmět: troFEJ lovEcKá
Nákup od: Miroslav Kos, Sokolov
Cena: 1500 Kč
Zařazení: podsbírka 10 – Historická H 4633

1.1.12. PřEDmět: troFEJ lovEcKá
Nákup od: Miroslav Kos, Sokolov
Cena: 1500 Kč
Zařazení: podsbírka 10 – Historická H 4634

1.1.13. PřEDmět: lustr Z ParožÍ
Nákup od: Miroslav Kos, Sokolov
Cena: 3000 Kč
Zařazení: podsbírka 10 – Historická H 4635

1.1.14. PřEDmět: lustr 
Nákup od: Miroslav Kos, Sokolov
Cena: 1000 Kč
Zařazení: podsbírka 10 – Historická H 4636

1.1.15. PřEDmět: svÍcEN 
pOrcelánOvÝ 
Nákup od: Jaroslav Friš, Karlovy Vary
Cena: 2000 Kč
Zařazení: podsbírka 10 – Historická H 4638

1.1.16. PřEDmět: souPrava Kávová
Nákup od: Jaroslav Friš, Karlovy Vary
Cena: 2000 Kč
Zařazení: podsbírka 10 
– Historická H 4639/1-14

1.1.17. PřEDmět: ŠálKy a PoDŠálKy
Nákup od: Jaroslav Friš, Karlovy Vary
Cena: 600 Kč
Zařazení: podsbírka 10 
– Historická H 4640/1-6

1.1.18. PřEDmět: váZIčKa
Nákup od: Jaroslav Friš, Karlovy Vary
Cena: 200 Kč
Zařazení: podsbírka 10 
– Historická H 4641

1.1.19. PřEDmět: torZo souPravy
Nákup od: Jaroslav Friš, Karlovy Vary
Cena: 2000 Kč
Zařazení: podsbírka 10 
– Historická H 4642/1-3
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1.1.20. PřEDmět: torZo souPravy
Nákup od: Jaroslav Friš, Karlovy Vary
Cena: 1800 Kč
Zařazení: podsbírka 10 
– Historická H 4643/1-3

1.1.21. PřEDmět: PřátElsKá 
SOuprAvA
Nákup od: Jaroslav Friš, Karlovy Vary
Cena: 1800 Kč
Zařazení: podsbírka 10 
– Historická H 4644/1-6

1.1.22. PřEDmět: PřátElsKá 
SOuprAvA, lepT
Nákup od: Jaroslav Friš, Karlovy Vary
Cena: 3000 Kč
Zařazení: podsbírka 10 
– Historická H 4645/1-9

Nákupy do sbírky Muzea Sokolov byly re-
alizovány v celkové hodnotě: 27 886 kč.
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1.1. Dary

1.2.1. PřEDmět: oBraZ - surmouNt
Předchozí vlastník: 
Dagmar Dost Nolden, Köln, SRN
Zařazení: podsbírka 10 - Historická – H 4646

1.2.2. PřEDmět: oBraZ – PrEFacE 1
Předchozí vlastník: 
Dagmar Dost Nolden, Köln, SRN
Zařazení: podsbírka 10 - Historická – H 4647

1.2.3. PřEDmět: oBraZ – thE FIrst 3
Předchozí vlastník: 
Dagmar Dost Nolden, Köln, SRN
Zařazení: podsbírka 10 - Historická – H 4648

Přírůstková kniha historie za rok 2012 je ve-
dena pod přírůstkovými čísly P 1 – 48/2012. 
Přírůstky za  rok 2012 vedené v  této řadě 
představují 66 ks předmětů.
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2. sBÍrKy

2.1. rEstaurováNÍ
V roce 2012 nebylo zadáváno. 

2.2. KoNZErvacE
2.2.1. 
V  depozitářích Muzea Sokolov a  expozici 
byly prováděny pravidelné kontroly depozi-
tárního režimu: v  historických depozitářích 
1x měsíčně a dále dle aktuální potřeby. (Be-
ran, Klier)

2.2.2. KoNZErvačNÍ Zásahy Pro 
PotřEBy vÝstav
V  Muzeu Sokolov není konzervátor ani 
konzervátorské pracoviště, prováděny jsou 
pouze drobné zásahy: 
1. Údržba a konzervace sbírkových předmě-
tů vystavených v  expozici Hornického mu-
zea Krásno    
2. Údržba a  konzervace exponátů ve  štole 
č.1 Jáchymov. (Klier, Loskot)

2.2.3. KoNZErvačNÍ Zásahy 
v pODSBírkácH 

P O D S B Í R K A  H I S TO R I E
Základní očištění předmětů v  depozitáři 
a ošetření proti červotoči. (Beran)

P O D S B Í R K A  B OTA N I K A
V  průběhu roku 2010 bylo zjištěno, že část 
sbírek byla, přestože je ošetřována pravi-
delným vymražováním, napadena škůdci 
(brouci - potemníci r. Tribolium). Okamžitě 
byla zahájena podrobná revize celé sbírky, 
poškozené exsikáty byly ošetřeny a  pře-
vedeny na  nové položkové papíry. Sbírky 
byly rozděleny na  malé složky, které byly 
izolovány v  těsně uzavíratelných umělo-
hmotných obalech, ve  kterých byly v  prů-
běhu roku 2 – 3x vystříkány insekticidem 
zn. Invet a v nich i znovu vymraženy. Tento 
způsob ošetření byl opakován jak v  roce 
2011, tak i v roce 2012, kdy již nebyl při kon-
trole desinfikovaných složek nalezen žádný 
živý škůdce. Stejným způsobem byly v roce 
2012 ošetřeny a  v  případě poškozených 
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kusů převedeny na  nové položkové papíry 
a  odděleně uloženy botanické exsikáty ze 
sběrů v  r. 2012 i  starší sběry dokumentují-
cí inventarizační průzkumy z  minulých let. 
Tento odděleně uložený materiál bude při-
pisován do sbírkového fondu od r. 2013, až 
bude zcela vyloučena možná kontaminace 
hmyzem. V roce 2013 budou do stávajících 
složek znovu včleněny ty exsikáty, které byly 
v  předchozích letech pro poškození hmy-
zem převedeny na  nové papíry, ošetřeny 
či restaurovány a  dosud uloženy odděleně 
od  nepoškozených sbírek (v  „karanténě“). 
Nadále bude sbírka rozčleněna do  jednot-
livých složek uzavřených v umělohmotných 
obalech. Tak bude nebezpečí infekce hmy-
zem minimalizováno, přestože toto opatření 
zkomplikuje provoz herbářů a  jeho využití 
badateli. V roce 2013 budou ze sbírek po od-
borné revizi administrativně vyřazeny těžce 
poškozené kusy.   

P O D S B Í R K A  E N TO M O LO G I E
Pravidelné ošetření sbírek insekticidem (In-

vet) aplikovaným na lisované dřevěné table-
ty, které jsou umístěny v uzavřených krabi-
cích. (Michálek, Uhlík)

2.2.4. ÚPravy a vytvořENÍ 
Nového DEPoZItářE EtNograFIE
Na jaře 2012 proběhla úprava prostor nové-
ho depozitáře etnografie, kam byla násled-
ně přesunuta část etnografických sbírek, 
které byly zároveň zkontrolovány a dle po-
třeby ošetřeny. Dokončení přesunu sbírko-
vých předmětů je plánováno na  rok 2013. 
(Beran, Beranová)

2.3. INvENtarIZacE

H I S TO R I C K Á  P O D S B Í R K A
V roce 2012 byla provedena průběžná inven-
tarizace sbírek zapsaných v centrální eviden-
ci sbírek pod číslem MSO/002-04-19/088002. 
Inventarizováno 500 inventárních čísel: H 
2701/1 – H 3200, což představuje 993 kusů, 
tj. 10,75 % z  celkového stavu podsbírky 
k 30.11.2012. (Beran, Beranová, Kuncová)
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V souvislosti s převodem Muzea Horní Slav-
kov pod nového zřizovatele (Město Horní 
Slavkov) proběhla ve dnech 23. a 30.5.2012 
mimořádná inventarizace zde vystavených  
sbírkových předmětů dle zápůjčních smluv 
č. 4/2012 a 5/2012.

Dle povinností vyplývajících ze zákona 
122/2000 sb. o  ochraně sbírek byla prove-
dena pravidelná aktualizace zápisu sbírky 
v centrální evidenci sbírek (CES).

P Ř Í R O D O V Ě D N Á  P O D S B Í R K A
Inventarizováno bylo: 
549 inventárních čísel (B2321/0 – B2869/0) 
podsbírky botanika, což odpovídá 10,25% 
celkového stavu podsbírky k 28.11.2012; 
60 inventárních čísel (L261/0 – L320/0) pod-
sbírky lišejníky, což je 9,9% celkového stavu 
podsbírky k 29.11. 2012; 
460 inventárních čísel (E180/1 – E205/15) 
podsbírky entomologie, což je 10,5% celko-
vého stavu podsbírky k 29.11.2012; 
600 inventárních čísel (G1601/0 – G2200/0) 

podsbírky mineralogie, tj. 10,65 % z celkové-
ho stavu podsbírky k 27.11. 2012. (Michálek, 
Uhlík, Kuncová)

2.4. cENtrálNÍ EvIDENcE 
sBÍrEK  (cEs)  

- sbírka MSO/002-04-19/088002
Změny v  přírodovědných a  historických 
podsbírkách byly zpracovány v  programu 
CESík a zaslány na MK do Centrální evidence 
sbírek.
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Vernisáž výstavy výtvarných prací Gymnázia Sokolov
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3. oDBorNá čINNost a aKcE muZEa Pro vEřEJNost

Odborná činnost a akce muzea pro veřejnost 
zajišťované s finanční grantovou podporou:

M Ě S TO  S O KO LO V:
1. Přednáškový cyklus
2. Sokolovský advent
3. Muzejní noc
4. Malování velikonočních kraslic
5. Zdobení vánočních perníčků
     
O S TAT N Í  S P O L E Č E N S KO V Ě D N Í  O B O R Y:
V oblasti společenskovědní plnili pracovníci 
odborného oddělení úkoly plynoucí z dlou-
hodobého plánu odborné činnosti:

3.1. hIstorIcKé oDDělENÍ

3.1.1.  mgr. romaNa BEraNová

1. HISTORIE HORNICT VÍ NA SOKOLOVSKU
Dokončení příprav a realizace nové stálé vý-
stavy v Hornickém muzeu Krásno s  témati-
kou uranového hornictví

2 .  H I S TO R I E  Z A J AT E C K É H O  TÁ B O R A 
J I N D Ř I C H O V I C E
Odborná práce na přípravě textů do publi-
kace Ozvěny Velké války – zajatecký tábor 
Jindřichovice 1916 – 1918

3.  H I S TO R I E  R O D U  N O S T I T Z ů
Odborná práce na  přípravě textů a  panelů 
do nové stálé expozice Muzea Sokolov
  
3.1.2. JIřÍ BEraN

1. HISTORIE HORNICT VÍ NA SOKOLOVSKU
Dlouhodobé studium nosného tématu – 
získané poznatky jsou využívány při dopl-
ňování stávajících expozic, eventuálně při 
vytváření nových
 
Nedílnou součástí práce odborných pracov-
níků je práce s badateli – jednalo se přede-
vším o odbornou pomoc při přípravě diplo-
mových, bakalářských a  seminárních prací. 
Dlouhodobá je spolupráce a  pomoc regio-
nálním historikům při zpracování různých 



21
Odborná činnost

a akce muzea

odborných témat (např. s  Mgr.  Vladimírem 
Prokopem, PhDr.  Vladimírem Bružeňákem, 
PhDr.  Vladimírem Rozhonem atd.) i  spolu-
práce s  amatérskými historiky a  nadšenci 
z řad široké veřejnosti.

3.2. PřÍroDověDNé 
PracovIŠtě soKolov

R N D R .   J A R O S L AV  M I C H Á L E K , 
I N G .   P E T R  U H L Í K

- Dokumentace a sběry v regionu (botanika, 
lišejníky) z oblasti Krušných  hor – Kraslicko 
(část využita jako podklady pro tématické 
vycházky a přednášky), Slavkovského lesa 
–Loketsko, z mokřadů a vodních ploch v So-
kolovské pánvi. 
- Dokumentace starých a  památných stro-
mů Karlovarského kraje (zpracováno v člán-
cích pro časopis Sokolovsko) a Českého lesa 
(příprava publikace „Významné stromy Ta-
chovska“ spolu s ing. M. Tréglerem).
- Dokumentace starých a  památných stro-

mů střední a  jižní Moravy  (s  MUDr.  Vladi-
mírem Lepšem) pro kompletaci materiálů 
k  chystané publikaci Významné staré a  pa-
mátné stromy ČR a  pro doplnění regionál-
ních výstav Kouzlo starých stromů.
- Průzkum pralesních rezervací Diana (Český 
les), Boubínský prales (Šumava) a Žofínský 
prales (Novohradské hory) z hlediska dyna-
miky růstu a zániku velkých jedlí, fotodoku-
mentace a  sběr dendrometrických dat pro 
odborné články.
-  Spolupráce na Projektu na zachování vzác-
ných rostlin bezlesého prostředí v Čechách 
a Sasku (Cíl 3) – nositel projektu je Univerzi-
ta J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
- Spolupráce na  projektu Mapování invaz-
ních rostlin v  Karlovarském kraji (Ing.  Petr 
Uhlík)

SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI (VÝBĚR)
-  Nadace Partnerství - účast v porotě pro vý-
běr finalistů v  anketě Strom roku ČR 2012. 
(RNDr. J. Michálek)
- MěÚ Kraslice – spolupráce při organizaci 
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jarní vycházky (21.5.2011), podzimní exkur-
ze k  semináři „Údolí Svatavy“ (10.9.2012), 
při botanickém a lichenologickém výzkumu 
NPR Rolavská vrchoviště v části Velký cínový 
důl
- Občanské sdružení JON – trvalá spoluprá-
ce, odborné konzultace (RNDr. J. Michálek)
- BÚ AVČR Průhonice, katedra botaniky Pří-
rodovědné fakulty UK – trvalá spolupráce 
- AOPK ČR Praha a AOPK ČR Karlovy Vary – 
trvalá spolupráce 
- MěÚ Mariánské Lázně – trvalá spolupráce 
s odborem ŽP 
- Mezinárodní dobrovolnická akademie 
na Hartenberku

3.3. gEoParK
B C . J I Ř Í  LO S KOT,  V Ě R A  P L E S N Í KO VÁ 

3.3.1. čEsKo BavorsKÝ gEoParK 
(NároDNÍ gEoParK EgErIa)

•	 realizace	 geobotanického	 průzkumu	 lo-
kalit Tisovec u Kraslic

•	 příprava	návrhu	environmentálně	-	vzdě-
lávací stezky  v Krásně
•	 spolupráce	 se	 studenty	 v  rámci	 bakalář-
ských a magisterských prací 
•	 prezentace	geoparku	na veletrhu	Holiday	
Tour v Praze
•	 vycházky	s průvodci	po přírodních	lokali-
tách – akce Muzea Sokolov, přírodovědné-
ho oddělení konané pod záštitou Geoparku 
Egeria
•	 rozšíření	 prohlídkové	 trasy	 ve  Štole	 č.	 1	
v Jáchymově
•	 zpřístupňovací	 práce	 na  dolu	 Jeroným,	
čerpání grantů a  dotací z  Ministerstva prů-
myslu a obchodu a Nadace Georgia Agrico-
ly, RSL  
•	 geopark	Egeria	–	partner	projektu	„Příro-
da spojuje“ – příjemce dotace Lázeňské lesy 
Karlovy Vary  
•	 marketingová	 spolupráce	 se	 zájmovou	
organizací CS IMC na  vybudování muzea 
o  historii a  současnosti kolejové dopravy 
na Skalensku a obnovení důlního vláčku pro 
veřejnost na lokalitě Soos 

02/2012 Journal
V š e  c o  j s t e  n e v ě d ě l i  a  p o t ř e b u j e t e  o  g e o p a r k u  v ě d ě t  |  A l l e s  W i s s e n s w e r t e  ü b e r  d e n  G e o p a r k

GEO centrum při KTB
Das GEO-Zentrum an  
der Kontinentalen Tiefbohrung 
10–12

Nejmladší lázně lákají mladé 
Jüngste Therme lockt junge Leute
14–15

Netopýři v dolu Jeroným
Fledermäuse im Bergwerk 
Hieronymus
16–17 

www.geopark.cz | www.geoloci.cz | www.geopark-bayern.de
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•	 příprava	 k  natočení	 osvětového	 filmu	
o  Česko-Bavorském Geoparku (natočení 
2013)
•	 příprava	k vydání	5	audioprůvodců	po lo-
kalitách geoparku Egeria (realizace 2013)
•	 vydání	8	regionálních	geoprůvodců	po lo-
kalitách geoparku Egeria i Česko-Bavorské-
ho Geoparku
•	 příprava	geoturistické	mapy	(tisk	2013)
•	 příprava,	realizace	a  instalace	výstavy	o Čes-
ko-Bavorském Geoparku na  jednotlivých úze-
mích ČBG 
•	 spolupráce	se	školami	a muzei	v rámci	výstav	
Muzea Sokolov, program pro děti, odborný vý-
klad speciálního pedagoga   
•	 příprava	 společné	 prezentační	 publikace	
geoparku Egeria a Česko-Bavorského Geoparku 
k vydání v roce 2013
•	 příprava	 200	ks	 beetagů	 pro	 území	 geopar-
ku Egeria – sběr dat, kompletace, spolupráce 
s  místní samosprávou a  informačními centry, 
správci lokalit (instalace 2013)
•	 vytvoření	webových	stránek	geoparku	Egeria
•	 vydání	 2	 čísel	 společného	 periodika	 a  jeho	

distribuce do infocenter a místní samosprávy - 
spolupráce na článcích s CHKO Slavkovský les, 
místními spolky a samosprávou
•	 vydání	 51	 druhů	 letáků	 o  geoparku	 Egeria	
a  jejich distribuce po  území geoparku; spolu-
práce s odborníky a správci lokalit na vytvoření 
obsahové náplně
•	 instalace	 informační	 tabule	 na  lokalitě	 Pod-
horní vrch u Mariánských Lázní; tabule je sou-
částí přeshraniční Geotrasy Vulkány, na  které 
geopark Egeria spolupracoval s  bavorskými 
partnery 
•	 příprava	 žádosti	 o  dotaci	 ze	 SFŽP	 na  vybu-
dování environmentálně - vzdělávacího centra 
geoparku Egeria
•	 vydání	 sady	 archů	 reklamních	 nálepek	
ke geoparku Egeria 
•	 účast	na Leaderfestu	ve Štramberku	
•	 účast	 na  pravidelném	 jednání	 Rady	 národ-
ních geoparků ve Štramberku 
•	 Spoluúčast	při	přípravě	a prezentace	Česko-ba-
vorského geoparku na mezinárodní geomorfolo-
gický konferenci v Parkhotelu v Sokolově. 
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D ů L  J E R O N Ý M
V  rámci zpřístupnění dolu Jeroným býva-
lých SDD byly v roce 2012 prováděny práce 
financované ze dvou zdrojů:
1)  Nadace Georgia Agricoly, RSL, výše pod-
pory Kč 120.000,-- vč. DPH 
Práce financované z  příspěvku z  NGA, RSL 
byly zaměřeny na  úpravu (přibírku) počvy  
v dole Jeroným bývalých SDD. 
2)  MPO, výše podpory pro rok 2012  Kč 
1.799.446,-- bez DPH 
Práce financované z  grantu MPO probíhaly 
v souladu s upřesněnou projektovou doku-
mentací zhotovenou pro tento dotační titul. 
Tyto práce zahrnují zpřístupnění a zajištění 
nových prostor dolu Jeroným bývalých SDD 
a  nápravu škod způsobených dobýváním 
cínu. 
•	 pravidelné	 měření	 stability	 a  seismicity	
v dole
•	 nová	měření	radonu	v dolu	Jeroným	a je-
jich interpretace
•	 měření	důlních	vod
•	 měření	stability	silnice

•	 exkurze	veřejnosti	a odborných	pracovní-
ků (památkový odbor Karlovarského kraje)
•	 natočení	filmu	z potápění	v dole	Jeroným

Š TO L A  Č .1  V   J ÁC H Y M O V Ě
•	 rekonstrukce	zázemí	pro	vstup	do Štoly	č.	
1 – vytvoření přístřeší pro návštěvníky a za-
vedení elektřiny
•	 rozšíření	prohlídkové	 trasy	Štoly	 č.	 1,	ná-
vštěvníci budou mít možnost nahlédnout 
do historických dobývek ze 16. století
•	 úprava	areálu	štoly
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Komentovaná prohlídka muzea pro děti
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4. PrEZENtačNÍ čINNost

4.1. vÝstavy v muZEu 
SOkOlOv

sKautI v KarlovarsKém KraJI
Výstava k 100. výročí českého skautingu
15. leden – 19. únor 2012

vÝstava vÝtvarNÝch PracÍ - 
gymNáZIum soKolov
vÝSTAvA vÝTvArnÝcH prAcí 
stuDENtů K vÝročÍ ŠKoly
10. únor – 6. duben 2012

PalIčKovaNá KraJKa 19. - 20. 
STOleTí
Ze sbírek Muzea krajky ve Vamberku
2. březen – 22. duben 2012

FascINacE FotograFIÍ
Tradiční výstava fotoklubu Sokolov a  jeho 
partnerů ze SRN
29. duben – 3. červen 2012

467 DNÍ Na cEstě KolEm světa
Výstava z 467 denního putování Tomáše Za-
jíce po světě
20. duben – 8. červenec 2012

sBěratElstvÍ aNEB ZNovu 
nAleZená HiSTOrie
Výstava pivních lahví, starého porcelánu, ce-
dulí a  dalších zajímavostí ze sbírky ředitele 
muzea Ing. Michaela Runda.
8. červen – 19. srpen 2012

vÝstava 100lEt archEologIE 
v KarlovarsKém KraJI
Autorská výstava Muzea Karlovy Vary p.  o. 
Karlovarského kraje přibližující historii ar-
cheologického výzkumu a některé význam-
né objevy v Karlovarském kraji. 
31. srpen – 31. prosinec 2012

Dagmar Dost NolDEN – It 
STreAmS … A prOuDí TO
Výstava výtvarnice Dagmar Dost – Nolden 
z Kolína nad Rýnem.
13. červenec -  26. srpen 2012
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ArABelA
Výstava kostýmů a rekvizit ze slavného tele-
vizního seriálu. 
1. září – 28. říjen 2012

váNočNÍ hvěZDa
Soutěžní výstava dětských prací doplněná 
výstavou betlémů ze sbírek Muzea Sokolov
16. listopad – 31. prosinec 2012  

hlEDáNÍ v KraJINách
Výstava fotografií Stanislava Wiesera
16. listopad – 31. prosinec 2012

4.2. vÝstavy mImo 
muZeum SOkOlOv

KouZlo starÝch stromů 
SOkOlOvSkA
Kde: škola Havlíčkova 1717, Kraslice
Termín: 29.11.2011 - 16.1.2012 

taJEmNé PouŠtě (PoD)
KruŠNohořÍ
Kde: škola Havlíčkova 1717, Kraslice
Termín: 9.2. – 31.5.2012 

KouZlo starÝch stromů louNsKa
Kde: Oblastní muzeum v Lounech
Termín: 14.2 - 6.5.2012 

čEsKoBavorsKÝ gEoParK
Kde: škola Havlíčkova 1717, Kraslice
Termín: 5.6. - 31.10.2012

KouZlo starÝch stromů 
v kreSBácH vlADimírA lepše
Kde: Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem
Termín: 12.10. - 30.11.2012

taJEmNé PouŠtě (PoD)
KruŠNohořÍ
Kde: Krajská knihovna Karlovy Vary 
Termín: 1.11. - 28.12.2012
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4.3. PuBlIKačNÍ čINNost

Beranová, R., Bružeňák, Vl.: Ozvěny Velké 
války - Zajatecký tábor Jindřichovice 1916 – 
1918, Sokolov 2012 
Během roku se podařilo vydat letáky pro 
pobočku Štola č. 1 Jáchymov a pro Hornické 
muzeum Krásno ve dvou verzích. 
Podklady pro oba letáky připravila R. Bera-
nová.
Hrušková M. & Michálek J. (2012): Nejmo-
hutnější památné stromy ČR. – ed. Marie 
Hrušková, 96 p., 28 fig., 46 photo color. [Die 
Stattlichsten Ehrenbäume der  Tschechis-
chen Republik – německá mutace knihy]
Michálek J. (2012): Pocta starým stromům 
Sokolovska v  kresbách Vladimíra Lepše - 2. 
část. - Sokolovsko 3/1: 34-36, 5 fig.
Michálek J. (2012): Pocta starým stromům. - 
Iris, Zoologická a  botanická zahrada města 
Plzně, 10/2: 12, 1 fig.
Michálek J. (2012): Pocta starým stromům 
Sokolovska v  kresbách Vladimíra Lepše - 3. 
část. - Sokolovsko 3/2: 35-37, 6 fig.

Michálek J. (2012d): Dub v Lomanech. - Za-
hrada - Park - Krajina 22/1: p. titul. 5-6.
Michálek J. (2012e): Krajiny svědeckých stro-
mů. - Veronica, Brno, 26/6: 14-15, 1 photo, 1 
fig.
Uhlík P.  (2012): Zpráva z  mapování výskytu 
druhu Polygala serpyllifolia v Karlovarském 
kraji  (rok 2011). - [Ms.], 5 p.
Uhlík P.  (2012): Kranisberk - Sokolovsko 
1/2012, p. 36-41.
Muzeum Sokolov – Výroční zpráva Muzea 
Sokolov, příspěvkové organizace Karlovar-
ského kraje za rok 2011, Sokolov 2012, ISBN 
978-80-86630-19-9
Sborník muzea Karlovarského kraje 20 
(2012)
Jana Horváthová, Lubomír Zeman, Michael 
Rund – architekti a stavitelé hovořící němec-
kým jazykem v severozápadních Čechách.

MUZEUM SOKOLOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
KARLOVARSKÉHO KRAJE

muzeum sokolov, P.o. karlovarskÉho kraJe

Štola číslo 1 Jáchymov
museum sokolov, BeitraGsorGanisation Des Bezirkes karlovy vary

stollen num. 1, Jáchymov (Joachimsthal)
sokolov museum, allowance orGanization of the karlovy vary reGion 

Drift no. 1, Jáchymov

MUZEUM SOKOLOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
KARLOVARSKÉHO KRAJE

muzeum sokoLoV, P.o. kArLoVArskéHo krAJe

Hornické muzeum krásno
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4.4. PřEDNáŠKová 
čINNost

4.4.1. PřEDNáŠKovÝ cyKlus 

1. EmIl holuB - aFrIKou KE slávě 
i prOkleTí
přednášející: PhDr. Vladimír Rozhoň  
termín: 19.1.2012
počet účastníků: 42

2. PEru a BolÍvIE
přednášející: Mgr. Vladimír Bružeňák
termín: 23.2.2012
počet účastníků: 121
 
3. sEvErNÍ FraNcIE – válEčNá I  
kulTurní
přednášející: Mgr. Romana Beranová, Jiří Be-
ran, Josef Hoza.
termín: 22.3.2012
počet účastníků: 70

4. ZDoBENÍ  KraslIc 
termín: 5.4.2012
počet účastníků: 93
           
5. KoNEc 2. světové válKy Na  
SOkOlOvSku
přednášející: Mgr. Vladimír Bružeňák  
termín: 10.5.2012
počet účastníků: 126
          
6. JIžNÍ tyrolsKo, PřÍKlaD 
DoBrÝch sousEDsKÝch vZtahů
přednášející: Dipl. Ing. Josef Grimm
termín: 21.6.2012
počet účastníků: 65

7. Za NEJmENŠÍm savcEm světa 
Do Barmy a KamBoDžI
přednášející: Přemysl Tájek 
termín: 20.9.2012
počet účastníků: 17

8. archEologIcKÝ vÝZKum 
soKolovsKého ZámKu a hraDIŠtě  
vlaDař 
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přednášející: Mgr.  Jiří Klsák a  Mgr.  Petr Za-
hradníček 
termín: 4.10.2012
počet účastníků: 31  

9. a PřEcE sE točÍ
přednášející: PhDr. Vladimír Rozhon
termín: 18.10.2012
počet účastníků: 32

10. ZDoBENÍ PErNÍčKů
termín: 22.11.2012
počet účastníků: 103 

4.4.2. vÝBěr Z PřEDNáŠEK mImo 
PřEDNáŠKovÝ cyKlus
2. března 2012:  přednáška Filmová minu-
lost Kostelní Břízy 
Přednášející:  Ing. Michael Rund   

4. dubna 2012: přednáška Karpatské pastorále 
I - Rumunsko. Rotava - městská knihovna. Poví-
dání o  rumunských Karpatech se čtením esejí 
Miroslava Nevrlého z knížky Karpatské hry. 

Přednášející: Ing. Petr Uhlík a Mgr. Táňa Ko-
vářová, 12 posluchačů.

26. dubna 2012: přednáška Příroda Sokolov-
ska - Muzeum - zámek Sokolov. Přednáška 
pro základní organizaci Sokolov Svazu ne-
slyšících a  nedoslýchavých v  ČR. Přednáše-
jící: Ing. Petr Uhlík, 10 posluchačů.

4. září 2012: Malá výprava za velkými stromy 
v  okolí hradu Hartenberk. V  rámci seminá-
ře Svatava od  pramene po  soutok s  řekou 
Ohře.
Přednášející: Ing. Petr Uhlík, 55 posluchačů

4. září 2012: Herbář učitele Miroslava Bene-
tky z  lokalit Hřebeny a  Luh nad Svatavou 
(sběry rostlin z 60. - 80. let 20. století). V rám-
ci semináře Svatava od pramene po soutok 
s řekou Ohře.
Přednášející: RNDr. Jaroslav Michálek, 55 po-
sluchačů
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4. září 2012:  Komentář k vybraným druhům 
rostlin v údolí Svatavy (včetně významných 
starých stromů). V  rámci semináře Svatava 
od pramene po soutok s řekou Ohře.
Přednášející: RNDr. Jaroslav Michálek, 55 po-
sluchačů

10. září 2012: přednáška Herbář pana učitele 
Miroslava Benetky. Mezinárodní workshop 
Grundtvig zaměřeného na  ochranu tradič-
ních hodnot středoevropského prostoru. 
Přednášející RNDr. Jaroslav Michálek, 15 po-
sluchačů.

18. září 2012: přednáška Karpatské pastorá-
le II. - Slovensko. Rotava - městská knihovna. 
Povídání o  přírodě slovenských národních 
parků, chráněných oblastí a zajímavé kultur-
ní památky slovenských Karpat doplněné 
úryvky z  knihy Zdeňka Šmída Jak se chodí 
po horách. 
Přednášející: Petr a Táňa Uhlíkovi, 24 poslu-
chačů.

21. října 2012 O  natáčení na  Kostelní Bříze 
– Ing. Michael Rund (v rámci Filmového se-
mináře Sokolov)

4.4.3. EXKurZE a vlastIvěDNé 
vycháZKy
5. srpna 2012 Exkurze po uhelných lomech 
na  Sokolovsku pro občany obce Bischof-
sgrün (SRN), včetně starosty – Jiří Beran, 
Ing. Michael Rund, počet účastníků 60

8. října  2012 Exkurze po  městě Sokolov 
a  uhelných lomech na  Sokolovsku pro VŠB 
- Jiří Beran počet účastníků 10

19. května 2012: Po stopách hornických před-
ků - Chaloupky u Přebuzi - jarní vycházka pro 
veřejnost pořádaná odborem ŽP MÚ Kraslice. 
Průvodci: RNDr. Petr Rojík, RNDr. Jiří Hejkal, 
Ing. Petr Uhlík, cca 150 účastníků.

4. září 2012: Svatavy na  Hartenberk pro 
účastníky semináře Ochrana přírody a kraji-
ny na Kraslicku. 
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Buldozer DET 250 v muzeu Krásno
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Důl Jeroným
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Přednášející a  průvodci: RNDr.  Jiří Hejkal, 
RNDr.  Jaroslav Michálek, RNDr.  Petr Rojík, 
Ing. Petr Uhlík, 50 účastníků.

5. září 2012: Botanické, dendrologické a kul-
turní zajímavosti horního toku Svatavy 
(mezi Rotavou a Sněžnou)
Přednášející a  průvodci: RNDr.  Jiří Hejkal, 
RNDr.  Jaroslav Michálek, RNDr.  Petr Rojík,  
cca 30 účastníků.

8. září 2012:  Z  Hřeben do  Oloví přes hory 
a doly. Vlastivědná a přírodovědná vycházka 
pro veřejnost přes hrad Hartenberk, strus-
kovou kapličku na  Šibeničním vrchu a  od-
valy rudných dolů mezi Horním Studencem 
a Olovím se zajímavými lišejníky. 
Průvodce: Ing. Petr Uhlík, 16 účastníků.

10.září 2012: Okolo Hartenberku. Vycházka 
po velkých stromech a léčivých bylinách v oko-
lí Hartenberku pro účastníky mezinárodního 
workshopu Grundtvig zaměřeného na ochranu 
tradičních hodnot středoevropského prostoru. 

Průvodci: Ing. Petr Uhlík a RNDr. Jaroslav Mi-
chálek, 15 účastníků.

20. října 2012: Vycházka pro veřejnost „Den 
stromů aneb barevný podzim mezi starými 
stromy v Kostelní Bříze a okolí  v rámci cyklu 
Pojďte s námi do přírody.
Průvodce: RNDr. Jaroslav Michálek, 
45 účastníků

4.4.4. KomENtovaNé ProhlÍDKy 
eXpOZice A vÝSTAv
(vzhledem k množství komentovaných pro-
hlídek je uveden pouze jejich výběr)
4. dubna 2012 Hornické muzeum Krásno 
pro VŠB Ostrava – Jiří Beran, počet účastní-
ků 70
19. dubna 2012 Stálá expozice pro Spolek 
přátel Kynšperka  – Jiří Beran, počet účast-
níků 37
5. srpna 2012 Stálá expozice pro občany obce 
Bischofsgrün (SRN), včetně starosty – Jiří Be-
ran, Ing. Michael Rund, počet účastníků 60
8. srpna 2012 Hornické muzeum Krásno pro 
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Tyflocentrum – Jiří Beran, počet účastníků 32
4. října 2012 Hornické muzeum Krásno pro 
Gymnázium Chrudim – Jiří Beran, počet 
účastníků 31
4. října  2012 Hornické muzeum Krásno pro 
zástupce strojírenských podniků – Jiří Beran, 
počet účastníků 41

4.5. PoPulárNě 
vZDělávacÍ a KulturNÍ 
Programy Pro ŠKoly

Muzeum Sokolov celoročně spolupracuje se 
školami. Pro děti a  studenty ze základních 
a  středních škol připravuje vzdělávací i  zá-
bavné programy, ke  stálé expozici a  k  jed-
notlivým vystávám. Programy jsou u  žáků 
i  učitelů velmi oblíbené a  hojně navštěvo-
vané. Za  rok 2012 navštívilo programy pro 
školy 3 618 žáků a studentů.  
Celoročně navštěvují školy programy stálé 
expozice. V  roce 2012 byly v  nabídce pro-
gramy Poprvé v muzeu s permoníkem Pepí-

kem, Pověsti – brána do historie Sokolovska 
a Poznej znak svého města. 
Program Poprvé v muzeu s permoníkem Pe-
píkem je určený nejmladším školákům. Děti 
se zábavnou formou seznamují s  muzeem. 
Objevují tajemství řemesel a  hornickou 
historii Sokolovska. Program navštívilo 174 
žáků. 
Velmi oblíbený je program Pověsti – brána 
do  historie Sokolovska. Žáci a  studenti se 
seznamují s pověstmi z regionu. Historii So-
kolova zkoumají pomocí křížovky. Program 
navštívilo 872 žáků a studentů.
Podrobněji se historií Sokolovska zabý-
vá program Poznej znak svého města. Pro 
zpestření programu máme pro žáky a  stu-
denty připravenou osmisměrku po  muzeu. 
Program navštívilo 103 žáků a studentů.
 
15.1. – 19.2.2012 výstava 100 let skautingu 
v Karlovarském kraji. Během této výstavy si 
přišli na své všichni příznivci skautingu. Sami 
skauti nám přiblížili životní filozofii skautů. 
Měli jsme možnost seznámit se s  aktivními 
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skauty různého zaměření z Lokte, Karlových 
Varů a Chodova. Pro děti byly zajímavé i ži-
votní zkušenosti oldskautů z Karlových Varů. 
Výstavu navštívilo 223 žáků a studentů.    

2.3. – 22.4.2012 výstava Paličkovaná kraj-
ka 19. s  20. století ze sbírek Muzea Krajky 
ve  Vamberku. Pro školní výpravy jsme při-
pravili posezení s krajkářkami. Děti si mohly 
po  shlédnutí výstavy pod vedením zkuše-
ných krajkářek paličkování sami vyzkoušet. 
Výstavu navštívilo 116 dětí.

20.4. – 8.7.2012 výstava 467 dní na cestě ko-
lem světa. Cestovatel Tomáš Zajíc nám zpro-
středkoval, jaké to je cestovat po celém světě 
jen s batohem na zádech, žádné hotely a ces-
tovní kanceláře. Dozvěděli jsme zajímavosti 
z  různých zemí. Hodně návštěvníků zaujala 
např. 1  000  000 bankovka z Turecka, i  když 
reálná hodnota bankovky byla zhruba 32 Kč. 
Výstavu navštívilo 213 žáků a studentů. 

1.9. – 28.10.2012 výstava Arabela. Výstava 
kostýmů ze slavného seriálu byla zajímavá 
jak pro děti tak pro dospělé. Nejoblíbenější 
byla možnost vyzkoušet si kostýmy vedlej-
ších postav. Děti nejraději zkoušely kostýmy 
princů a princezen. Výstavu navštívilo 1 061 
žáků a studentů.  

31.8. – 30.12.2012 výstava 100 let archeolo-
gie na Karlovarsku. Na výstavě si žáci a stu-
denti mohli trochu vyzkoušet práci archeo-
loga. Skládali džbánek ze střípků. Zkoušeli 
rozdělávat oheň a  tkát. Nakoukli do  života 
lidí v  pravěku. Výstavu navštívilo 540 žáků 
a studentů. 

16.11. – 30.12.2012 výstava Vánoční hvězda. 
Děti soutěžily o to, kdo vyrobí nejkrásnější vá-
noční hvězdu z různých materiálů v kategorii 
mateřská školka, I. stupeň zákl. škol a II. stupeň 
základních škol. Návštěvníci potom hlasovali, 
která hvězda je ta nejkrásnější. Soutěže se zú-
častnilo 88 dětí. Nejkrásnější hvězdu vybíralo 
235 dětí plus ostatní návštěvníci výstavy. 
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4.5.1 soutěž „váNočNÍ hvěZDa“
Doprovodnou akcí vánoční výstavy byla 
soutěž „Vánoční hvězda“, která probíhala 
ve dnech16.11. – 10.12.2011 ve výstavní síni 
Muzea Sokolov. Soutěže se zúčastnilo 88 
dětí, které vyrobily hvězdy z  nejrůznějších 
materiálů. Z nich pak 1 021 návštěvníků vý-
stavy formou hlasování vybíralo nejkrásněj-
ší vánoční hvězdu ve  třech věkových kate-
goriích - MŠ, 1.  a 2. stupeň ZŠ. 
Vyhodnocení soutěže a  předání cen se 
uskutečnilo 18.12.2012 v 16.00 hod. 

4.6. ostatNÍ KulturNÍ 
aKtIvIty

4.6.1. muZEJNÍ Noc – 
ceSTOvATelSká
Muzejní noc byla realizována jako dopro-
vodný program k  probíhající výstavě 467 
dní na  cestě kolem světa a  tématicky byla 
proto  zaměřena na  cestovatelství, čemuž 
odpovídal výběr přednášky, divadelního 
i tanečního vystoupení. 

Místo: Muzeum Sokolov – nádvoří zámku 
a expozice 
Termín: 26.8.2012
Program:  zábavná prohlídka výstavy „ Malý 
cestovatel“
přednáška  „Indonésie“ - Kintari Foundation 
o.s.
indonéské tance na nádvoří - Kintari Foun-
dation o.s.
vystoupení amatérského divadelního sou-
boru Krušnohor – cestovatelské příběhy
komentovaná prohlídka výstavy a expozice
Počet osob: cca 270 osob

4.6.2. soKolovsKÝ aDvENt  
Místo: Muzeum Sokolov – nádvoří sokolov-
ského zámku
Termín: 5.12. 2012
Program: Divadlo  - pohádka
Mikulášská nadílka
Počet osob: 250 osob
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4.6.3. KřEst KNIhy: oZvěNy 
vElKé válKy – ZaJatEcKÝ táBor 
JINDřIchovIcE 1916 - 1918
Autor: Romana Beranová, Vladimír Bružeňák
Místo: Muzeum Sokolov, zimní zahrada
Termín: 4.12.2012
Účast: 60 osob

4.6.4. KřEst KNIhy
Autor: Jaroslav Jiskra
Místo: Muzeum Sokolov, zimní zahrada
Termín: 7.12.2012
Účast: 85 osob

4.7. muZEJNÍ KNIhovNa   

Knihovník Bc.  Jiří Pešek postupně zajišťuje 
zápis celého knihovního fondu do  elektro-
nického katalogu. Během roku 2012 přibylo 
do knihovny 54 knih. Služby knihovny využilo 
56 badatelů. Ve druhé polovině roku byl pro-
voz knihovny omezen z  důvodu plánované 
stavební akce, které předcházelo vystěhování 
části knižního fondu do náhradních prostor.

4.8. NávŠtěvNost aKcÍ 
muZeA 

Expozici a výstavy v zámku Sokolov navští-
vilo během roku 2012 - 9  599 lidí, expozi-
ci Hornického muzea Krásno si od  1.3. do 
30.11.2012 prohlédlo 2  885 osob, Muzeum 
Horní Slavkov do 31.5.2012 navštívilo 82 lidí 
a štolu č. 1 Jáchymov si od 1.5. do 31.10.2012 
prohlédlo 6 352 návštěvníků. Na doprovod-
né akce (přednášky, muzejní noc, akce Soko-
lovský advent atd.) zavítalo 2158 lidí.  
V  roce 2012 navštívilo pobočky muzea 
a jeho akce celkem 21 076  návštěvníků, což 
je nárůst o  547 návštěvníků (2011-20 529 
návštěvníků). (I přes předání pobočky Horní 
Slavkov k 1.6.2012)
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4.9. sPoluPrácE s méDII, 
kOmunikAce, reklAmA 
A preZenTAce muZeA

7.12.2012 Natáčení s ČT – Šumné stopy čes-
kých architektů  - spolupráce Michael Rund 

14.12.2012 natáčení s ČT -  pro cyklus Cesty 
víry – díl Sudetský paradox, informace o de-
mografickém a historickém vývoji na Soko-
lovsku v roce 1945 - spolupráce R. Beranová

V průběhu roku natáčela v muzeu reportáže 
o výstavách kabelová televize TV Západ.

V  dole Jeroným byly natočeny reportáže 
o krádeži kolejí TV NOVA a TV Prima.  
  
PoZváNKy
Pozvánky jsou z úsporných důvodů zasílány 
elektronicky. Pouze pro výjimečné akce byly 
vytištěny i v papírové podobě. Před vánoce-
mi jsou rozesílány novoročenky v  papírové 

podobě, již tradičně i s rozpisem akcí na dal-
ší rok.

www.omKs.cZ
V roce 2012 navštívilo stránky muzea 10782 
návštěvníků, což je přibližně 207 osob týd-
ně. (V  roce 2011 navštívilo naše stránky 
10467 návštěvníků, tedy průměrně 201 
osob týdně). Největší návštěvnost stránek 
byla přes prázdniny a v říjnu (výstava Arabe-
la), jinak je ale návštěvnost stránek poměr-
ně stabilní a vždy vzrůstá před konkrétními 
avízovanými akcemi. Návštěvníci přicházejí 
stále častěji přes vyhledávač Google.

FacEBooK
Muzeum používá i  nejmodernější komuni-
kační prostředek Facebook. Má zde na  ně-
kolika profilech celkem 485 fanoušků (údaj 
k  27.2.2013). Zajímavé je složení fanoušků 
na  jednotlivých profilech, jak věkově, tak 
i geograficky. Obecně Facebookem oslovu-
jeme hlavně fanoušky ve  věku 13 - 54 let, 
hlavně ze Sokolova  a  okolí. Máme ale také 
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příznivce na  Islandu či v  USA. Facebook se 
osvědčil jako médium, kde dáváme fotogra-
fie z akcí, nebo další aktuální informace.

plAkáTOvání
V  roce 2012 pokračovalo standardní plaká-
tování akcí na  oficiálních výlepových plo-
chách – zde v  Sokolově řešíme problémy 
s  monopolní firmou Rengl.   Snažíme se  
využívat i  další možnosti vyvěšení zdarma 
na veřejně přístupných místech i s ohledem 
na jednotlivé akce (školky, školy, zdrav. zaří-
zení, SUAS, MDK, MÚ Sokolov apod.).  

ProsPEKty  
Vyrobili jsme nové prospekty muzea  štoly 
č.1Jáchymov a  Hornického muzea Krásno 
v trojjazyčné mutaci Č, N, A . 

Byly vydány prospekty Česko-bavorského 
geoparku (z grantu Č,N, A).  

časoPIs soKolovsKo
Vydává MAS Sokolovsko. Časopis si klade 
za  cíl posílit patriotismus občanů Sokolov-

ska. Také by měl být částečnou náhradou 
za  dříve vycházející časopis přátel sokolov-
ského muzea. Ředitel muzea ing.  M. Rund 
působí  v redakční radě. Z pracovníků muzea 
přispívá např. RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík, 
Ing. M. Rund. Vyšlo 3x za rok 2012.

časoPIs arNIKa
Vlastivědný časopis Karlovarského kraje, vy-
dává ZO ČSOP Kladská 2 x ročně. Přispěvate-
lé z Muzea Sokolov: RNDr. Jaroslav Michálek, 
Ing. Petr Uhlík.

PřÍroDa KraslIcKa 
Jediný čistě přírodovědný sborník na  úze-
mí okresu Sokolov, vydává MěÚ Kraslice. 
RNDr.  Jaroslav Michálek je člen redakční 
rady a editor, přispěvatel: Ing. Petr Uhlík

V  průběhu roku vycházely příspěvky o  ak-
tivitách našeho muzea v  Sokolovském de-
níku, Mladé frontě DNES, Právu, Lidových 
novinách, Sokolovském patriotu, Krajských 
listech a dalších periodikách a novinách.

NATIONALER GEOpARk
BAyERN-BöhmEN

NárodNí geopark 
egeria

NárodNí geopark 
geoLoci

Geologie a geomor fologie

Geologie und Geomorphologie

Geology and Geomorphology

Pohled do krajiny
In die Landschaft geschaut

View into the Landscape 

2.  Tří Křížky | Drei Kreuze | Three Crosses 3.  Strážce | Wächter | Guardian 

4.  Přírodní památka Údolí Ohře – ústí jeskyně v zimě | Naturdenkmal Egertal – 
Höhlenportal im Winter | Nature Monument Ohře Valley - cave‘s mouth in winter

5.  Kynžvartský kámen | Königswarter Stein | 
Kynžvart Rock

6.  Vysoký kámen u Kraslic | Hohenstein | 
Vysoký kámen near Kraslice

Text a překlad | Text und Übersetzung | Text and translation: 
 Andreas Peterek, Jaromír Tvrdý, Robert Alter 

Foto| Photo: P. Beran, P. Uhlík, J. Tvrdý

Naši partneři | Unsere Partner | Our partners:
Národní geopark GeoLoci o.p.s. 

Svojšín 1
349 01 pošta Stříbro

tel.: +420 77 44 99 396
info@geoloci.cz, www.geoloci.cz

Nationaler GEOPARK Bayern-Böhmen 
Koordinations- und Geschäftsstelle

Marktplatz 1
927 11 Parkstein

info@geopark-bayern.de
www.geopark-bayern.de

© Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do Vaší budoucnosti

Evropská unie

Národní geopark Egeria
Muzeum Sokolov 

p.o. Karlovarského kraje
Zámecká 1

356 01 Sokolov
www.geopark.cz

TAJEMSTVí
nitra Země

NATIONALER GEOpARk
BAyERN-BöhmEN

NárodNí geopark 
egeria

NárodNí geopark 
geoLoci

Hornická historie

Bergbaugeschichte

Mining History

Po stopách horníků  
– hornictví v geoparku

Auf den Spuren der Bergleute  
– der Bergbau im Geopark

In the footsteps of miners  
– Mining History in the Geopark

Text a překlad | Text und Übersetzung | Text and translation: 
Jaromír Tvrdý, Andreas Peterek, Robert Alger 

Foto | Photo: P. Beran, M. Urban, J. Tvrdý

Naši partneři | Unsere Partner | Our partners:
Národní geopark GeoLoci o.p.s. 

Svojšín 1
349 01 pošta Stříbro

tel.: +420 77 44 99 396
info@geoloci.cz, www.geoloci.cz

Nationaler GEOPARK Bayern-Böhmen
Koordinations- und Geschäftsstelle  

Marktplatz 1
927 11 Parkstein

info@geopark-bayern.de
www.geopark-bayern.de

Evropský fond pro regionální rozvoj
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3.  Čistá: Důl Jeroným |  
Die Grube Hieronymus | 
The Hieronymus mine 

4.  Krásno: Těžní věž dolu Vilém |  
Förderturm der Grube Wilhelm |  
The William mine shaft tower 

5.  Vlčí jámy |  
Wolfspinge |  
Ore opencut mine at Horní Blatná

6.  Přebuz: Hlavní jáma |  
Der Hauptschacht |  
Main Shaft 

TAJEMSTVí
nitra Země

Národní geopark Egeria
Muzeum Sokolov 

p.o. Karlovarského kraje
Zámecká 1

356 01 Sokolov
www.geopark.cz

NATIONALER GEOpARk
BAyERN-BöhmEN

NárodNí geopark 
egeria

NárodNí geopark 
geoLoci

Mineralogie a paleontologie

Mineralogie und Paläontologie

Mineralogy and Paleontology

Karlovarský vřídlovec 
Der Karlsbader Sprudelstein

The Carlsbad “spring stone”

TajeMsTví
nitra Země

Naši partneři | Unsere Partner | Our partners:
Národní geopark GeoLoci o.p.s. 

svojšín 1
349 01 pošta stříbro

tel.: +420 77 44 99 396
info@geoloci.cz, www.geoloci.cz

Nationaler GeOPaRK Bayern-Böhmen
Koordinations- und Geschäftsstelle  

Marktplatz 1
927 11 Parkstein

info@geopark-bayern.de
www.geopark-bayern.de

Evropský fond pro regionální rozvoj
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Národní geopark egeria
Muzeum sokolov 

p.o. Karlovarského kraje
Zámecká 1

356 01 sokolov
www.geopark.cz

NATIONALER GEOpARk
BAyERN-BöhmEN

NárodNí geopark 
egeria

NárodNí geopark 
geoLoci

Lázeňství a minerální vody

Mineralwässer und Thermalquellen

Mineral Water and Thermal Springs

Zdroje života  
- minerální a léčivé prameny

Quell des Lebens  
- die Mineral- und Heilquellen 

Source of Life  
- Mineral Water and Healing Springs 

TajeMSTví
nitra Země

Text a překlad | Text und Übersetzung | Text and translation: 
 andreas Peterek, jaromír Tvrdý, Robert alger 

Foto | Foto| Photo: j. Tvrdý, Fotoarchiv Městské muzeum Mariánské Lázně

Naši partneři | Unsere Partner | Our partners:
Národní geopark GeoLoci o.p.s. 

Svojšín 1
349 01 pošta Stříbro

tel.: +420 77 44 99 396
info@geoloci.cz, www.geoloci.cz

Nationaler GeOPaRK Bayern-Böhmen
Koordinations- und Geschäftsstelle  

Marktplatz 1
927 11 Parkstein

info@geopark-bayern.de
www.geopark-bayern.de

4.  Konstantinovy Lázně: Prusíkův pavilon | Prusík-Pavillon | Prusík Pavilion 

1.  Karlovy vary: Pramen Svobody | Die Svoboda-Quelle | The Spring Svoboda 

2.  Soos 3.  Milhostov: Bublák |  
Die Brodelquelle |  
The Bubble Spring 

Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do Vaší budoucnosti

Evropská unie

© Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Národní geopark egeria
Muzeum Sokolov 

p.o. Karlovarského kraje
Zámecká 1

356 01 Sokolov
www.geopark.cz

NATIONALER GEOpARk
BAyERN-BöhmEN

NárodNí geopark 
egeria

NárodNí geopark 
geoLoci

Těžba uhlí  a rekultivace

Braunkohleabbau und Rekultivierung

Coal Extraction and Reclamation

Černé zlato: těžba uhlí v geoparku  
dříve, dnes a zítra

Schwarzes Gold: Kohlebergbau im 
Geopark früher, heute, morgen

Black Gold: Coal mining  
in the Geopark - past, present, future  

Národní geopark Egeria
Muzeum Sokolov 

p.o. Karlovarského kraje
Zámecká 1

356 01 Sokolov
www.geopark.cz

Text a překlad | Text und Übersetzung | Text and translation: 
 Jaromír Tvrdý, Andreas Peterek, Robert Alger 

Foto | Foto| Photo: J. Jiskra, J. Tvrdý, P. Uhlík, P. Beran, J. Jehlička, archiv SUAS

Naši partneři | Unsere Partner | Our partners:
Národní geopark GeoLoci o.p.s. 

Svojšín 1
349 01 pošta Stříbro

tel.: +420 77 44 99 396
info@geoloci.cz, www.geoloci.cz

Nationaler GEOPARK Bayern-Böhmen
Koordinations- und Geschäftsstelle

Marktplatz 1
927 11 Parkstein

info@geopark-bayern.de
www.geopark-bayern.de
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4.  Koleso rýpadla Unex KU300 | Das Schöpfrad des Baggers Unex KU300 |  
Bucket wheel of a Unex KU300 excavator 

5.  Habartov: Štola Josef | Josef-Stollen | 
Josef gallery 

6.  Odkrytá uhelná sloj | Erschlossenes 
Kohleflöz | Exposed coal seam

7.  Lom Družba | Tagebau Družba | 
Družba open pit 

8.  Napouštění jezera Michal v roce 2001 | Füllung des Sees Michal im Jahre 2001 |  
Filling of Lake Michal in 2001 

TAJEMSTví
nitra Země

NATIONALER GEOpARk
BAyERN-BöhmEN

NárodNí geopark 
egeria

NárodNí geopark 
geoLoci

Kopce z ohně a kamene  
– Vulkány a vulkanismus v geoparku

Berge aus Feuer und Stein  
– Vulkane und Vulkanismus im Geopark

Hills of Fire and Stone  
– Volcanoes and volcanism in the Geopark

TajemsTví
nitra Země

Text a překlad | Text und Übersetzung | Text and translation: 
 jaromír Tvrdý, andreas Peterek, Robert alger 

Foto | Foto| Photo: j. Tvrdý, P. Beran

Naši partneři | Unsere Partner | Our partners:
Národní geopark GeoLoci o.p.s. 

svojšín 1
349 01 pošta stříbro

tel.: +420 77 44 99 396
info@geoloci.cz, www.geoloci.cz

Nationaler GeOPaRK Bayern-Böhmen
Koordinations- und Geschäftsstelle  

marktplatz 1
927 11 Parkstein

info@geopark-bayern.de
www.geopark-bayern.de

3.  Hroznětín – Krásný vrch 

4.  augit

6.  soos

5.  Železná hůrka

7.  Ryžovna 

8.  Hlinky 

Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do Vaší budoucnosti

Evropská unie

© muzeum sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Národní geopark egeria
muzeum sokolov 

p.o. Karlovarského kraje
Zámecká 1

356 01 sokolov
www.geopark.cz

vulkanismus

vulkanismus

volcanism
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Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií 
ČR.  Muzeum koordinuje svou činnost s Na-
dací Georgia Agricoly, region Slavkovský les. 

sPoluPrácE s  FIrmamI v rEgIoNu 
V  roce 2012 úspěšně pokračovala v  roce 
2010 obnovená spolupráce se Sokolovskou 
uhelnou, právní nástupce, a. s.,  pokračuje 
dobrá spolupráce s  městy Sokolov, Horní 
Slavkov, Krásno a Jáchymov. Spolupracujeme 
také s  MDK Sokolov a  věznicemi v  Horním 
Slavkově a Kynšperku nad Ohří.
Udržujeme také zahraniční spolupráci. Nejvý-
znamnější je spolupráce se spolkem bývalých 
sokolovských rodáků sídlícím ve Schwandor-
fu a s kolegy z bavorské části ČBG. Pokračuje 
spolupráce s obcí Bischofsgrün.

DOBrOvOlníci 
– sPoluPracovNÍcI muZEa
Činnost muzea je skoro nepředstavitelná 
bez pomoci a spolupráce mnoha obětavých 
lidí, z  nichž mnozí s  muzeem spolupracují 
dlouhodobě. 

Jsou to: 
Ing.  Rudolf  Tyller, se kterým spolupracuje-
me při digitalizaci fotografického fondu, po-
máhá nám při určování předmětů týkajících 
se důlního měřičství, s  provozem drážky 
v  Hornickém muzeu Krásno a  mnoha po-
střehy ve všech oblastech naší činnosti.
Walter Kämpf a  Jiří Kubíček nám pomáhají 
při určování fotografií a  pohlednic regionu 
a doplňují naší sbírku dobových záběrů.
Pavel Holec se s námi pravidelně dělí o své 
fotografie.
Mgr. Vladimír Prokop a Bc. Lukáš Smola nám 
pomáhají svými encyklopedickými znalost-
mi např. při mapování církevních památek 
regionu.
RNDr.  Petr Rojík, PhD. je nám nápomocen 
v oblasti geologie i historie Krušnohoří.
PhDr. Vladimír Bružeňák je nejen naším spo-
lupracovníkem při mapování historie regio-
nu, ale spolu s PhDr. Vladimírem Rozhoněm, 
PhD. a  Milanem Novotným tvoří realizační 
tým muzejních nocí a scénky v jejich podání 
jsou zlatým hřebem večera.
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Petr Duda nám je pravidelně nápomocen 
v oblasti vojenství a historie osvobození So-
kolova.
Ing. Jaroslav Jiskra, PhD. je naším spolupra-
covníkem a  poradcem na  poli historie hor-
nictví regionu.
Josef Hoza se zapojuje do  realizace někte-
rých výstav a  větších projektů a  pomáhá 
také při péči o expozici.
Jan Rund a Pavel Rund nám pomáhají v po-
znávání historie regionu, Jan Rund také 
v  oblastech týkajících se běžného chodu 
muzea – opravy, stavební úpravy apod.

Ing.  Petr Krása a  Mgr.  Vladimír Melichar 
(AOPK Karlovy Vary) nám dlouhodobě po-
máhají v přírodovědném průzkumu regionu 
včetně obohacování botanických sbírek.
Ing.  Miroslav Trégler (MěÚ Mariánské Láz-
ně) je velmi aktivním dodavatelem cenných 
údajů a fotodokumentace nově objevených 
významných stromů regionu a Tachovska. 
RNDr. Josef Halda, PhD.  a RNDr. Zdeněk Pa-
lice spolupracují na lichenologickém výzku-

mu regionu a poskytují odborné zázemí při 
determinaci lišejníků. 

Rádi bychom jim  i letos vyjádřili svůj dík. 
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Výstava Vánoční hvězda a betlémy v sokolovském zámku
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5. řÍDÍcÍ a KoNtrolNÍ čINNost

Řídící a  kontrolní činnost je prováděna po-
mocí periodických porad vedení (ředitel, ve-
doucí pracovníci). Je vypracován systém  zá-
pisů z porad, kde jsou kontrolovány zadané 
úkoly a činnost za předešlé období a v příš-
tím období. Zápisy jsou rozesílány všem 
pracovníkům s e-mailovou adresou. Ostatní 
jsou seznamováni s příslušnými úkoly svými 
vedoucími.  

Kromě porad vedení také probíhají porady 
operativní s jednotlivými vedoucími pracov-
níky a dále porady za účasti všech pracovní-
ků muzea.

ÚDaJE o vÝslEDcÍch 
ProBěhlÝch KoNtrol:
 
- V září 2012 proběhla kontrola akce: “Nápra-
va škod způsobených dobýváním cínu na lo-
žisku Čistá - Jeroným, dolu Jeroným v k.ú. Čis-
tá u Rovné, okres Sokolov“. Kontrolu provedli 
pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu.

PřEDmět KoNtroly
Nabídková dokumentace: rozpočet pro rok 
2012, stavební deník, zjišťovací protokol 
provedených prací, soupis provedených 
prací, podklady k  fakturaci, oprávněnost 
fakturace. Technické plnění a fyzický průběh 
prací v terénu. 

Závěr
Kontrolou dokumentace i  kontrolou v  te-
rénu bylo zjištěno, že přidělené prostředky 
byly v  kontrolovaném období roku 2012 
věcně i časově použity v souladu s „Metodic-
kým pokynem pro schvalování, poskytování 
a  kontrolu finančních prostředků odvádě-
ných do státního rozpočtu dle § 32a) zákona 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostné-
ho bohatství, ve znění pozdějších předpisů 
(horní zákon). Kontrolou nebylo shledáno 
formálních ani věcných závad. 

- Organizace provedla „Zhodnocení vnitřní-
ho kontrolního systému za  rok 2012“, který 
byl předán na  kontrolní oddělení Krajské-
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ho úřadu Karlovarského kraje. Předmětem 
kontroly bylo použití finančních prostředků 
v rámci hospodaření příspěvkové organizace. 

INtErNÍ KoNtroly
- Na  základě interního pokynu č. 8/2012 
byla provedena řádná inventarizace majet-
ku v organizaci. V měsíci listopadu a prosin-
ci proběhla fyzická inventarizace majetku, 
sbírkových předmětů, zboží. K  31.12.2012 
proběhla dokladová inventura použitých 
účetních účtů.

- pokladna celkem 3x během roku. Čtvrtlet-
ně jsou pravidelně prováděny kontroly po-
hledávek a závazků.
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6. EKoNomIcKá, INvEstIčNÍ a ProvoZNÍ čINNost

ÚDaJE o rEalIZovaNÝch 
INvEstIčNÍch aKcÍch

Na základě schváleného rozpočtu unesením 
Zastupitelstva KK č. ZK 329/12/11 ze dne 
8.12.2011  nám byly poskytnuty  investiční 
prostředky ve  výši 1.100.000,-- Kč na  akce: 
„Zámek Sokolov – rozšíření expozice o 3 sály 
(kamerový systém, elektroinstalace)“ ve výši 
600.000,-- Kč, na  akci:  „Zámek Sokolov – 
věže“ v částce 500.000,-- Kč, organizace po-
žádala svého zřizovatele o rozdělení částky 
na dvě akce.  Rada Karlovarského kraje nám 
vyhověla a  usnesením č. RK 560/06/12 ze 
dne 4.6.2012 schválila změnu účelu použití 
investičních prostředků na  akce : „Havarij-
ní stav střechy na  zámku Sokolov“  ve  výši 
200.000,-- Kč, a „Rozšíření expozice – Galerie 
Friedmann“ ve výši 300.000,-- Kč. 

Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 
1128/11/11 ze dne 7.11.2011 schválila změ-
nu účelu použití části investičních prostře-
dů ve výši 90 320,-- Kč z akce: „Zámek Soko-

lov oprava kašny“ na  akci „Oprava balkonu 
na  Zámku Sokolov“. Celkové náklady činily 
93 750,-- Kč.  Rozdíl  3 430,-- Kč hradila orga-
nizace ze svého rozpočtu.

Rada Karlovarského kraje usnesením č. 
RK 136/02/12 ze dne 20.2.2012  schválila 
změnu účelu použití nevyčerpaných inves-
tičních prostředků ve  výši 211.940,-- Kč ze 
schválených investičních akcí: „Zaměření 
sokolovského zámku“ a „Stavebně technic-
ký průzkum sokolovského zámku“ na  akci: 
„Odstranění havarijního stavu budovy v uli-
ci Vrchlického 160, Sokolov, sídlo ředitelství 
příspěvkové organizace“. Tato akce nebyla 
zahájena v  roce 2012 vzhledem k  tomu, 
že Městský úřad Sokolov, odbor stavební 
a  územního plánování Sokolov, nám vydal 
stavební povolení, které nabylo právní moci 
dne 2.10.2012. Nebylo nám doporučeno 
provádět stavbu v  zimním období. Z  toho-
to důvodu organizace požádala zřizovatele 
o  prodloužení termínu do  31.10.2013. Pro-
dloužení termínu bylo schváleno. 
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Vyúčtování investičních akcí proběhlo v řád-
ném termínu po  předání díla. 
Finanční vypořádání investičního příspěv-
ku bylo předloženo ekonomickému od-
boru Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na akci: „Havarijní stav střechy zámku Soko-
lov“  náklady v  celkové hodnotě 190.908,-- 
Kč. Na  účet zřizovatele byl vrácen nevyčer-
paný investiční příspěvek ve výši 9.092,-- Kč.
Celkové náklady na  akci: “Rozšíření expozi-
ce – Galerie Friedmann“ činily 208.848,-- Kč. 
Zřizovateli byl vrácen nevyčerpaný investič-
ní příspěvek ve výši 91.152,-- Kč.
Celkové náklady na  akci: „Zámek Sokolov 
– rozšíření expozice o 3 sály (kamerový sys-
tém, elektroinstalace)“ činily 491.689,20 Kč. 
Nevyčerpané investiční prostředky byly vrá-
ceny zřizovateli ve výši 108.310,80 Kč.

ÚDaJE o PlNěNÍ oPatřENÍ uložENÝch 
raDou KarlovarsKého KraJE
Muzeu Sokolov p.  o. Karlovarského kraje 
nebyla Radou Karlovarského kraje uložena 
žádná zvláštní nebo mimořádná opatření.

ÚDaJE o hosPoDařENÍ
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace 
hospodařila v roce 2012 s příspěvkem na pro-
voz od  zřizovatele ve  výši 9.557.000,-- Kč, 
s  vlastními vytvořenými výnosy a  finančními 
zdroji z  vlastních fondů. Mimo rozpočtové 
zdroje se podařilo na  základě zpracovaných 
projektů získat neinvestiční dotaci  z  MPO 
ve  výši 1.799.446,-- Kč. Finanční prostředky 
z operačního programu Cíl 3 pro přeshraniční 
spolupráci mezi Českou republikou a Svobod-
ným státem Bavorsko pro období 2007 – 2013. 
Ministerstvo pro místní rozvoj na  uvedenou  
akci zaslalo částku ve výši 39.089,95 Kč.
Zřizovatel poskytl dlouhodobou půjčku 
na předfinancování projektu: ”ČR - Svobod-
ný stát Bavorsko, název projektu: Česko – Ba-
vorský geopark – přírodní dědictví jako šan-
ce pro region” částku ve výši 2.000.000,-- Kč
V roce 2011 proběhl projekt “Hornické mu-
zeum Krásno – místo setkávání a  poznává-
ní”. Konečné vyúčtování projektu proběhlo 
v  roce 2012. Veškeré náklady byly uznány 
v plné výši a to 385.508,26 Kč.
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Nadace Georgia Agricoly, region Slav-
kovský les, Horní Slavkov, vypsala grant 
na „Revitalizace hornických památek“. Mu-
zeum Sokolov, p.o. se zúčastnila vypsaného 
grantu a  byl jí poskytnut příspěvek ve  výši 
120.000,-- Kč. Výše příspěvku byla použita 
na zpřístupňovací práce dolu Jeroným v Čis-
té. Jednalo se o zpřístupnění návštěvní trasy 
pro veřejnost. Práce zahrnují úpravu počev 
(podlah) cca 10 metrů, odtěžení a  odvoz 
(odnos) přebytečného materiálu, vyčitění 
stěn jednotlivých chodeb (cca 20m).
Hospodaření muzea Sokolov za rok 2012 
skončilo s  hospodářským výsledkem            
+ 38.819,84 kč.

Organizace použila čerpání rezervního fon-
du ve výši 228.068,-- Kč. Rada Karlovarského 
kraje č. 608/06/12 ze dne 18.6.2012 schvá-
lila převod finančních prostředků z  rezerv-
ního fondu do  fondu investičního ve  výši 
200.000,-- Kč. Částku 28.068,-- Kč použila 
organizace na rozvoj své činnosti podle § 20 
odst. 7 zákona o dani z příjmu.

Fyzický stav zaměstnanců k  31.12.2012 či-
nil 20 osob. K 31.5.2012 byla ukončena čin-
nost dvou pracovníků, kteří byli zaměstnání 
v pobočce Muzea v Horním Slavkově. Rada 
Města Horní Slavkov RM 123/5/12 ze dne 
23.2.2012 schválila ukončení smlouvy o pro-
vozu Muzea Horní Slavkov.

ve výroční zprávě  jsou přiloženy výkazy: 
Rozvaha-Bilance rok 2012, výkaz zisku 
a ztrát rok 2012 (str. 52 - 61).
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Paní Eva Erbenová u hrobu žen z „jejího“ pochodu smrti
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Jméno a příjmení  
zaměstnance

Číslo 
funkce

Název funkce

Beranová -Vaicová 
Romana Mgr.

2.4.5.
Kurátor sbírkových a mobiliárních 
fondů 

stálý pracovník doposud Sokolov

Beran Jiří 2.4.5.
Kurátor sbírkových a mobiliárních 
fondů 

stálý pracovník doposud Sokolov

Blafková Zuzana 2.4.9. Průvodce sezónní pracovník 26.4 - 31.10. 2012 Jáchymov

Ing. Blažek Jan CSc. 1.4.8. Technický pracovník doba určitá 1.1. - 31.12. 2012 Jáchymov

Burčová Lenka 1.2.6. Pokladní stálý pracovník doposud Sokolov

Cinert Josef 1.4.8. Technický pracovník sezónní pracovník 1.3. - 31.10. 2012 Krásno

Dudková Anna 1.6.6. Uklízečka doba určitá 9.1. - 31.12. 2012 Sokolov

Heppner Zdeněk 2.4.3. Správce památkových objektů ukončení PP do 31.5. 2012 Horní Slavkov

Chirilická Květuše 1.2.6. Pokladní sezónní pracovník 10.4. - 31.10. 2012 Jáchymov

Klier Rudolf 1.1.4. Referent majetkové správy stálý pracovník doposud Sokolov

Kuncová Světlana 2.4.7. Dokumentátor stálý pracovník doposud Sokolov

Láchová Helena 2.4.11. Výstavář stálý pracovník doposud Sokolov

Loskot Jiří Bc. 2.4.3. Referent fondů EU stálý pracovník doposud Geopark

perSOnální OBSAZení  v rOce 2012  
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Matyo Michal 1.2.6 Pokladní sezónní pracovník 2.5. - 31.12. 2012 Sokolov

Michálek Jaroslav RNDr. 2.4.5.
Kurátor sbírkových a mobiliárních 
fondů 

stálý pracovník doposud Sokolov

Pešek Jiří Bc. 2.3.1. Knihovník stálý pracovník doposud Sokolov

Petránková Jitka 1.2.4. Rozpočtář stálý pracovník doposud Sokolov

Pleier Roman 1.6.1. Domovník ukončení PP do 31.5. 2012 Horní Slavkov

Pleier Roman 2.4.30. Umělecký truhlář stálý pracovník doposud Sokolov

Pospíšilová Petra 1.2.5. Finanční účetní stálý pracovník doposud Sokolov

Plesníková Věra 1.1.6. Pracovník vztahů k veřejnosti stálý pracovnik doposud Geopark

Plesníková Věra 1.6.6. Uklízečka doba určitá do 31.12. 2012 Sokolov

Rund Michael Ing. Ředitel stálý pracovník doposud Sokolov

Šnajdrová Libuše 1.2.5. Finanční účetní rodičovská dovolená do 16.4. 2013 Sokolov

Třísková Jitka Bc. 2.4.3.
Produkční, programový a kulturně 
výchovný pracovník 

doba určitá do  31.12. 2012 Sokolov

Uhlík Petr Ing. 2.4.5.
Kurátor sbírkových a mobiliárních 
fondů 

stálý pracovník doposud Sokolov

Zmeková Věra 1.2.6. Pokladní stálý pracovník doposud Krásno
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PoDěKováNÍ Za PoDPoru

5+2 dny 
Česká televize
Český rozhlas Karlovy Vary
Deníky Bohemia – Sokolovský deník
Diamo s.p.
Hlavní báňská záchranná stanice Most
Hrad Loket o.p.s.
KMK Granit s.r.o. Krásno
Konfederace politických vězňů
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Kar-
lovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organi-
zace Karlovarského kraje
Krajský úřad Karlovarského kraje
Léčebné lázně Jáchymov a.s.
Město Horní Slavkov
Město Chodov
Město Jáchymov
Město Schwandorf (SRN)
Město Sokolov
Město Krásno 
Městská knihovna Sokolov
Městský dům kultury Sokolov
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Mladá fronta Dnes
Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les
Národní památkový ústav ú.p. Loket
Obvodní báňský úřad Sokolov
Obec  Bischofsgrün (SRN)
Policie ČR
Rada národních geoparků
Radio Dragon a Egrensis 
Softart s.r.o.
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Televize Nova
Televize Prima
Televize Západ
Vězeňská služba-věznice Horní Slavkov
Vězeňská služba – věznice Kynšperk
Vysoká škola báňská v  Ostravě – Technická 
univerzita
Závodní báňská záchranná stanice Sokolov-
ské uhelné, právní nástupce, a.s.

Děkujeme i všem dalším příznivcům muzea, 
které jsme nejmenovali, ale kteří se na fun-
gování muzea podíleli svou vstřícností, 
ochotou a spoluprací.
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Závěr –ZhoDNocENÍ čINNostI

V sokolovském zámku proběhly důležité stavební akce, které do budoucna přispějí k zatrak-
tivnění návštěvnického okruhu (Nostitzovská expozice, expozice města Sokolov, Galerie  ob-
razů Davida Friedmanna). Proběhl také jarní a podzimní přednáškový cyklus a  Muzejní noc. 
V Hornickém muzeu v Krásně  proběhla  částečná modernizace expozice – vyměněny byly 
již nevyhovující panely ve stálé výstavě raně novověkého hornictví a v budově těžní věže 
byla instalována expozice uranového hornictví. Expozici důlní techniky pak doplnil v  létě 
instalovaný buldozer DET 250, který Muzeu Sokolov v závěru roku 2011 darovala Sokolovská 
uhelná,   právní nástupce, a.s. Zároveň se podařilo získat pro muzeum vybavení rušené tra-
fostanice ve Svatavě – Davidově a domluvit podmínky darování dalších exponátů z provozů 
Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
Pobočka Muzea v  Horním Slavkově byla na  základě usnesení zasedání Rady města Horní 
Slavkov, konané dne 23.02.2012 č. RM 123/5/12 ukončena k 31.5.2012. 
V Jáchymově, ve Štole č.1 máme za sebou nejúspěšnější sezónu.  
Ve spolupráci s partnery z bavorské části Česko-bavorského geoparku probíhá projekt „Čes-
ko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“ financovaný  Evropskou unií 
z operačního programu Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobod-
ným státem Bavorsko, pro období 2007 - 2013. Je spolufinancován Ministerstvem životního 
prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj.
Na závěr také děkuji nejenom všem zaměstnancům muzea, ale i našim příznivcům za celo-
roční podporu.

Sokolov, duben 2013

Ing. Michael Rund, ředitel
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