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Provoz a činnost Severočeského muzea v Liberci byla v roce 2004 významně ovlivněna 
přípravou, organizačními opatřeními a realizací I. etapy rekonstrukce střechy a střešních 
konstrukcí hlavní budovy Severočeského muzea. Z podkrovních prostor budovy bylo třeba 
přestěhovat z původního depozitáře celý fond skla (v současnosti asi druhý největší v České 
republice) včetně vitrín (92 skříní), pracovny odborných pracovníků a přilehlých chodeb, kde 
byla umístěna část sbírek přírodovědného oddělení. 
Jen pro ilustraci : stěhování fondu skla současně s nezbytnou revizí fondu trvalo 3 měsíce. 
Celá podsbírka skla je dočasně umístěna v nově vybudovaném depozitáři Severočeského 
muzea. Vitríny, částečně rozložené byly  jeřábem vystěhovány a laskavostí vedení Vědecké 
knihovny v Liberci dočasně uloženy ve skladu v Mníšku. 
Vlastní rekonstrukce, díky termínům výběrového řízení, byla zahájena až v červenci 2004. 
Přesto se podařilo díky mimořádnému úsilí a perfektnímu řízení stavby dokončit I. etapu 
rekonstrukce začátkem prosince 2004.  
To umožnilo získat potřebné prostory a čas k vystěhování všech prostor, které budou 
zasaženy II. etapou rekonstrukce - 3 pracovny přírodovědného oddělení, herbář, příruční 
knihovna přírodovědného oddělení (cca 2 000 svazků), pracovna oddělení užitého umění a 
výtvarné fotografie s částí podsbírky umělecké fotografie. 
Na I. etapu rekonstrukce obdrželo Severočeské muzeum od Libereckého kraje účelovou 
finanční dotaci ve výši 12 mil. Kč. Skutečné náklady činily 12 572 092,-- Kč. Rozdíl, t.j. 
572 092,-- Kč uhradilo Severočeské muzeum z vlastního investičního fondu. 
Současně s rekonstrukcí probíhal i druhý nejvýznamnější úkol - postupné přestěhování 
jednotlivých fondů do nově vybudovaného podzemního depozitáře. Plnění tohoto úkolu je 
časově i personálně náročné, protože stěhované předměty jsou současně ošetřeny v 
konzervátorských dílnách, projdou fyzickou revizí a jsou nově digitálně zdokumentovány Po 
jejich uložení jsou vyhotoveny nové lokační seznamy. V roce 2004 byl takto přestěhován 
fond hodin, starých tisků, dřevěných skulptur (sochy), menší předměty fondu dřevo - nábytek, 
umělecké fotografie. Zahájeny byly a ještě probíhají práce na přestěhování fondu obrazů, 
entomologie, zoologie, etnografie. Předpokládáme, že na konci roku 2006 budou všechny 
fondy, které byly plánované umístit do nového depozitáře definitivně uloženy. Kromě těchto 
dvou úkolů, které jsou jaksi „nad rámec“ běžné muzejní každodenní práce, byly plněny další 
úkoly v souladu s plánem hlavních úkolů na rok 2004.  
Je prakticky nemožné, se podrobně věnovat každému z  294 plánovaných hlavních úkolů, 
které byly plněny v roce 2004. Proto si dovolím okomentovat jen ty z mého pohledu 
nejvýznamnější a některé další sumarizovat do tabulek. 
 



 
 
Úvodem je však třeba říci, že některé z hlavních činností muzea dané zřizovací listinou a 
posláním muzea je možno plnit jen zčásti, a to ještě s velkými problémy. Příčinou je 
nedostatek finančních prostředků na provoz muzea. Z těchto důvodů není možno plnit 
koncepční akviziční politiku muzea i průběžně provádět restaurátorské práce na 
uchovávaných sbírkových předmětech. V každoročně velmi napjatém rozpočtu muzea nelze 
na tyto činnosti plánovat žádnou finanční částku. 
Toto se týká i publikační a ediční činnosti a z velké části i výstavní a propagační činnosti 
muzea. 
Přes tyto již „tradiční problémy“, které by běžný návštěvník muzea neměl poznat, probíhalo 
plnění hlavních úkolů vyváženě a bez zásadních problémů. 
Nejvýznamnějším výstavním počinem roku bylo bezesporu uspořádání 1. sympozia studentů 
uměleckých škol,  který Severočeské muzeum pořádalo spolu s Libereckým krajem. 
Pracovníci Severočeského muzea se podíleli na tvorbě a redakci katalogu, videozáznamu a 
organizaci celého sympozia a účastnili se práce v umělecké porotě. V Severočeském muzeu 
proběhl zahajovací ceremoniál sympozia, výstava vítězných prací a předání cen nejlepším 
studentům. 
U příležitosti Mezinárodního dne muzeí , který se konal v sobotu 15. 5. 2005 byl pro 
návštěvníky připraven bohatý doprovodný program: výstup na věž, předvedení tří hracích 
automatů, včetně zrestaurované unikátní pianoly Harwardt, promítání archivních naučných a 
dokumentárních 16 mm filmů. Pro návštěvníky byla v parku muzea připravena poznávací 
přírodovědná stezka a v expozicích komentovaná prohlídka. 
Den Evropského kulturního dědictví proběhl 11. září 2005. Pro návštěvníky bylo připraveno 
otevření nové expozice hudebních automatů, opět byly předváděny flašinety, polyfony, 
orchestrion a pianola, historické zbraně z 2. světové války, promítány archivní dokumentární 
filmy z 40. a 50. let minulého století. Návštěvníci si mohli zkusit i tkaní na historickém stavu 
nebo potisk textilií. Předváděna byla i výroba skleněných tažených figurek. Vystavena byla i 
část vybraných sbírek z Liebigova odkazu Severočeskému muzeu. Opět byla zpřístupněna i 
věž muzea. 
Doprovodnou akcí II. Veletrhu dětské knihy byla i výstava „Říkanky z peří“ věnovaná tvorbě 
básníka Jiřího Tepera a výtvarníka Petra Říhy. Výstavu doplňovala průběžná soutěž pro děti o 
nejhezčí kresbu s ptačí tématikou. Dětské kresby byly součástí výstavy, nejhodnotnější práce 
vybrané odbornou porotou byly odměněny hodnotnými cenami. Slavnostní předání proběhlo 
za účasti autorů, zástupců Libereckého kraje a Severočeského muzea v Liberci. Vítězům 
zahráli herci Naivního divadla v Liberci. Severočeské muzeum v Liberci obdrželo na tuto 
výstavu a doprovodný program od Libereckého kraje dotaci 40 000,-- Kč. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Výstavní činnost 
 
 V roce 2004 bylo v Severočeském muzeu v Liberci uspořádáno celkem 18 výstav  
 
 
Velký výstavní sál 
 
2 + 17 Foto Baňka a studenti  – 10. 1. – 15. 2. 2004 
Toni Benetton - Plastiky a kresby   – 19. 2. –  31. 3. 2004 
120 let šperkařské školy v Turnově  - 8. 4. - 16. 5. 2004 
Bakalaureáty 2004 - 27. 5. –  13. 6. 2004 
Sympozium studentů SUPŠ, VOŠ a OŠ  – 1 .7. – 19. 9. 2004 
Pelechov - Lhotský - X let tavené plastiky – 25. 9. –  24. 10. 2004 
...hodiny jdou a jdou – 16. 11. 2004 – 2. 1.  2005 
 
 
 
Malý výstavní sál 
 
Hračky moje, táty, mámy, taky praděda i báby – 11. 12 2003  –  29. 2. 2004 
Říkanky z peří - 11. 3. - 2. 5. 2004 
František Pavlů - Medaile  – 13. 5. – 27. 6. 2004 
V. K. Novák - Cykloty a mobily – 8. 7. – 26. 9. 2004  
Sinte Claude - Z noci do noci - DE LA NUIT A LA NUIT – 7. 10. – 14. 11. 2004  
Hejblata pro děti - Kinetická herna Svatopluka Krále – 25. 11 2004  –  16. 1. 2005  
 
 
 
Sloupová síň 
 
Tradice a krása - dary sklárny Moser Severočeskému muzeu  – 14. 5. – 20. 6. 2004   
Sympozium studentů SUPŠ, VOŠ a OŠ -  1. 7. –  19. 9. 2004 
ENFILÁDA 04 - práce studentů SPŠ stavební Liberec - 29. 9. - 17. 10. 2004 
Stromy mýma očima  – 24. 10. –  21. 11. 2004   
Vánoční ozdoby ze sbírky Amálie Augstenové - 7. 12. 2004 - 9. 1. 2005  
 
 
 
Samostatné výstavy ze sbírek Severočeského muzea uspořádané v tuzemsku 
 
„Naděje - české sklo a filmový plakát 1957-70“ - Muzeum Prostějovska v Prostějově -  
12. 2. - 15. 4. 2004 
„Naděje - české sklo a filmový plakát 1957-70“ - Muzeum Vyškovska ve Vyškově 
16. 4. - 18. 5. 2004 
„Stanislav Lachman“ - Technické muzeum v Praze - 12. 2. - 30. 5. 2004 
„Erotický šperk“ - Městská knihovna v Mostě - 17. 2. - 12. 3. 2004 
„Erotický šperk“ - Muzeum východních Čech v Hradci Králové - 25. 3. - 8. 8. 2004 
 
 



 
 
 
    
Kulturně výchovná činnost 
 
I v roce 2004 se dařilo, aby Severočeské muzeum v Liberci kromě svých hlavních činností, 
sloužilo i jako živé kulturní centrum města i regionu. Kromě akcí pořádaných Severočeským 
muzeem v Liberci jsou prostory poskytovány i pro akce a programy externích pořadatelů - 
koncerty, přednášky, semináře, módní přehlídky, aukce, školení, schůze, setkání s klienty, 
prezentace firem a podobně. 
 
 
Nejvýznamnějšími akcemi v roce 2004 byly mimo jiné:  
 
 
Novoroční benefiční koncert primátora města Liberce Ing. Jiřího Kittnera  (4. 1. 2004) 
 
 
Slavnostní večer  s koncertem  k 28. říjnu. pořádaný hejtmanem Libereckého kraje RNDr. 
Pavlem Pavlíkem (27. 10. 2004) 
 
 
Benefiční aukce uměleckých předmětů - Nadace Euronisa (6. 11. 2004)  
 
 
16  specializovaných přednášek v expozicích 
  8  přednášek odborných pracovníků Severočeského muzea 
28  ostatních přednášek 
  5  seminářů 
  1  tisková konference 
  2  módní přehlídky 
  2  aukce uměleckých předmětů 
 28  koncertů 
   3 svatby 
   5 schůzí, setkání, prezentací 
 
 
   
Během roku proběhlo v Severočeském muzeu 74 různých akcí (kromě vernisáží a přednášek 
vlastních pracovníků). 
.  
 
 
V roce 2004 Severočeské muzeum v Liberci navštívilo 33 797 návštěvníků. Od roku 2001 
 se návštěvnost muzea mírně zvyšuje. V roce 2003 navštívilo muzeum 31 784 návštěvníků. 
 
 
 
 



 
Sbírkotvorná činnost 
 
Do sbírek Severočeského muzea v Liberci bylo zapsáno 210 přírůstkových čísel, t.j. 651 
sbírkových předmětů. Příznivé klimatické podmínky na podzim a v závěru roku 2004 
umožnily úspory na energiích. Část ušetřených finančních prostředků mohla být použita na 
neplánované nákupy sbírek v samém závěru roku. Oba poradní sbory ředitele pro 
sbírkotvornou činnost doporučily ke koupi sbírkové předměty v celkové výši 143.308,-- Kč. 
Z toho je však 20 000,-- Kč účelová dotace Ministerstva kultury ČR na výkup předmětu 
kulturní hodnoty (záchranný výkup) na koupi pianoly Lehmann Neuma Pianós Reichenberg. 
Podrobný seznam je uveden níže. 
Většina přírůstků byla však získávána vlastní vědeckovýzkumnou činností v terénu nebo dary 
od soukromníků, výtvarníků a institucí 
 
  
Oddělení užitého umění a výtvarné fotografie 

 
Přírůstky - 122 položek, 168 předmětů 
 
Dary od institucí 
 
KOLOVRAT, ČM s. r. o. (12 ks) 
-    vzorek žakárské dekorační tkaniny „Loira“, replika tkaniny ze sbírek SM,  
     bavlna, PES, Chýnov, r. 2003 
-    vzorek žakárské dekorační tkaniny „Seina“, replika tkaniny ze sbírek SM, 
      bavlna, PES, Chýnov, r. 2003 
-    šest variací vzorků potahové tkaniny „Sheila“, PES, vlna, podle návrhu  
     Zory Vincíkové, 
     diplomová práce studentky TUL, TF, katedry  designu, Bakalaureáty r. 2003 
-    čtyři variace vzorků potahové tkaniny „Johana 300“, PES, podle návrhu  
     Johany Vichrové, 
     diplomová práce studentky TUL, TF, katedry  designu, Bakalaureáty r. 2003 
 
SKLÁRNY MOSER a.s., Karlovy Vary (12 ks) 
-   devítidílná nápojová souprava „Lancelot“, broušené sklo,křišťál, beryl podle návrhu 
      Kateřiny Doušové, návrh r. 2003, realizace MOSER studio Karlovy Vary, r. 2004  
     (9 ks + zátka) 
-    láhev se zátkou, číše na noze, čiré broušené sklo se zatavenou bublinou, podle 
     návrhu Ivany Houserové, návrh 1996, realizace MOSER studio Karlovy Vary, 
     r. 2004 (2 ks + zátka) 
-    láhev se zátkou „Splendid“, broušené sklo zdobené pásem oroplastiky,  
     původní návrh z r. 1911, realizace MOSER studio Karlovy Vary, r. 2004  
     (1 kus + zátka) 
 
JABLONEX a.s., Jablonec n. N. (7 ks) 
-    dámský čtyřdílný komplet - živůtek a široká sukně, bílá bavlna, bižuterní korálkový    
     náhrdelník a korálkový pás s třásněmi, Ornela a. s., r. 2003; 
-    dámský trojdílný komplet minišaty s podšívkou, starorůžový polyester, bižuterní 
     převlek přes šaty z navlékaných skleněných korálků, klipsy - pár, Ornela a.s., 
     r. 2003 



       
 
Dary od zaměstnanců SM 
 
-  Zdeněk Hrabák - stolní hodiny,  50. léta 20. stol.; pánské manšestrové sako,  
   pánská potištěná košile, 2. pol. 60. let 20. stol.   
-  Kateřina Nováková -  tři budíky, 40. -  60. léta 20. stol.; 
-  Petra Šťovíčková - budík, konec 70 let 20. stol.; 
-  Oldřich Palata - pánská košile, kol.r. 1980, dámský zimní kabát, r. 1996; 
-  Regina Novotná - čtyři povlaky na polštář, kapna, dekorační potištěný závěs,   
   pánský frak, pánský trojdílný oblek - sako, kalhoty a vestička, pár dámských bot,  
   pánský klobouk, pět dámských kloboučků, kol. r. 1900 - 1970; 
 
 
 
 
Dary od současných českých výtvarníků   
 
Z  putovní výstavy „Erotický šperk“ 13 ks 
-    Barbora Kališová - „Podprsenka“, „S - M - L“, čtyři výtvarné objekty, r. 1999       
-    Pavel Herynek - Ňadrovky“ , výtvarný objekt, r. 1999  

- -    Votipka Karel - brož, r. 1999 
-    Prášil Karel - čtyři náramky z paličkované krajky, r. 1999 
-    Střílková Jana - „Hmatka“ , „Kost“, dva výtvarné objekty, r. 1999 
-    Michal Hejný - šperkový objekt, r. 1999 
- Radka Vítková - pánský a dámský oděv „Oděv jako obraz“, textilní intarzie, r. 2004 
 
 
Dary ostatní 
 
-     Jiří Šíma - budík, 20. léta 20. stol. 
-     Jana Kneisová - dvě elektrické žehličky, dvě rádia, vysavač, dvě televize,  
       elektrický žehlič,  40. - 80. léta 20. stol . 
-     Hana Černá - dámský klobouk, dámská blůza, 40. - 50. léta 20. stol. 
-     Radka Vítková - dámský klobouk, kol. r. 1950 
-     Jana Dědíková - dva damaškové ubrusy, 3/3 18. stol. - 1/2  19. stol. 
- Monika Cibulková - 19 párů dámských bot, dvoje dámské šaty, 30. - 80. léta 20. stol. 
-     Libuše Drvotová - dvoje dámské šaty, závoj, boty,  50. - 60. léta 20. stol. 
 
 
Převod z výbavy SM 
 
-     nástěnné hodiny (z vrátnice),zn. Weimar, konec 80. let 20. stol.  
 
 
Nákupy od institucí 
 
SUPŠ sklářská Železný Brod - 18 ks školních prací , 90.léta 20. stol. 
450,- Kč  
 



 
 
Nákupy od současných umělců 
 
Reytharová Eleonora - brož 3ks, smalt na mědi, r. 1985 
1.000,- Kč 
Reytharová Eleonora - brož, stříbro montované, český granát, r. 1970  
5.000,- Kč 
Reytharová Eleonora - náhrdelník, stříbro montované, r. 1976   
5.000,- Kč 
Reytharová Eleonora - náramek, stříbro montované, r. 1976  
5.000,- Kč 
Roztočilová Zdeňka - brož, pálená hlína, r. 2003     
8.000,- Kč 
Roztočilová Zdeňka - náramek, pálená hlína, r. 2003  
1.500,- Kč 
Pikous Jan - soubor třech fotografií, r. 1965, 1998     
4.000,- Kč 
Pejchalová Dana - textilní závěs „Barevné teplo“, r. 2004  
8.000,- Kč 
Vítková Radka - pánská košile „Oděv jako obraz“, r. 2004  
1.500,- Kč 
Lhotský Zdeněk - 3 ks skleněných talířů, r. 2003     
3.090,- Kč  
Lhotský Zdeněk - mísa kulatá, pískované a lehané sklo, r. 2004  
800,- Kč      
Lhotský Zdeněk - 3 ks skleněných talířů,malovaných a lehaných r. 2004  
2.100,- Kč      
Lhotský Zdeněk - váza, tavené sklo, r. 2003 
9.000,- Kč 
 
      
Nákupy ostatní 
 
Od soukromých osob 
   
podnos, tepaná alpaka, kol.r 1925 - Jiří Volný  
700,- Kč 
kazeta, tepaná mosaz, zn. A Streit, kol.r 1930 - Jiří Volný    
1.800,- Kč 
dámské svatební šaty s dlouhou vlečkou, tylový závoj, r. 1945 - L. Drvotová 
3.000,- Kč 
dámské svatební šaty s malou vlečkou, dámské lodičky, r. 197 - L. Drvotová 
1.000,- Kč   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ANTIKVA starožitnosti Kostelní 4/2  Josef Strnad 
 
nástropní lustr, tombak, kolem  r. 1935  
9 800,- Kč 
miska litý cín, 1822 - 1850 
1.300,- Kč 
mísa, tlačená mosaz, kol. r. 1905  
770,- Kč 
popelník, litá mosaz, kol. r. 1905  
990,- Kč 
kazeta na cigarety, kov, lakované dřevo, kol. r. 1930  
890,- Kč 
stolní lampička , chromovaná mosaz, kol. r. 1930 
1.800,- Kč 
 
 
 
ANTIQUTTATENGALERIE Dieter Wurzbach, Leipzig 
 
stolní souprava - konvička, cukřenka, kleště, podnos, mosaz, kol. r. 1930  
1.690,- Kč 
 
 
 
MARIE VESELÁ  Dámské prádlo, nám. dr. Beneše 3/4, Liberec  
 
souprava dámského prádla  2 ks, zn Allumette, Paříž, r. 2004   
1.400,- Kč 
dámské spodní kalhotky , zn. Hanna Style, Polsko, r. 2004    
150,- Kč 
 
 
 
 
 
 
Nákupy celkem 79.730,- Kč 
        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Oddělení historie a etnografie 
  
Přírůstky  -  78 položek, 120 předmětů 
 
 
Dary od zaměstnanců SM 
 
 - Mgr. Alois Čvančara - expozimetr, odznaky - 3 ks 
 
Dary ostatní 
 
- O. Polmová – 61 kusů medailí a odznaků  
- V. Prokop  – odznak Všesokolský slet v Praze 1948, kapesní nůž a tužka 
                        - slet Praha 1948 
- J.Kneissová – železná žehlička, cestovní kožený kufr a brašna, raznice  
                         -30.léta 20. stol 
- ak. soch.F.Pavlů –  10 kusů patinovaných sádrových modelů plaket z let 1960-68    
- V.Laštovková – forma na pečení rohlíčků  
- L. Dolenský  – mapa německých kolonií z r. 1936 
 
 
 
 
Nákupy od institucí  
 
Prodejna Jablonex a.s., Mírové nám. 15, Jablonec nad Nisou: 
-  mince a medaile vydané v roce 2004 mincovnou v Jablonci nad Nisou,                                                          
   7 medailí, 4 pamětní mince, 1 sada oběžných mincí 2004   
   7.740,- Kč 
 
Bývalá a. s. Textilana - 2 obrazy - vyobrazení závodu  á 500,-- Kč 
1 000,-- 
 
 
  Nákupy od soukromých osob 
 
-  PhDr. Jiří Řapek - plakát E. Hrbka (2 000,--) Z. Rykra 11.000,-- 
  13.000,-- Kč 
- L. Králová - pianola zn. Lehmann Neuma Piano s Reichenber 
  20 000,-- SM + 20 000,-- MK ČR 
- M. Kalík - 327 herbářových položek ze Šluknovského výběžku 
   2 289,-- 
 
 
 
Nákupy celkem: 44. 029 ,- Kč 

 
 
 
 



 
 
 
Přírodovědecké oddělení 
 
Přírůstky  -  10 položek,  363 předmětů 
 
Vlastní sběry: 19 předmětů (obratlovci z oblasti Liberce a Jizerských hor) 
 
Dary:  
 
  1 ks strakapoud velký - R. Novotná 
  1 ks hrdlička zahradní - A. Křížová  
  5 ks hornin (Liparské ostrovy) - A. Čvančara 
10 ks hornin (Sicílie) - A. Čvančara 

 
 
 
 

Evidence II. stupně, inventarizace, ISO sbírkových předmětů - viz. přiložené tabulky 
 
 
 
Z tabulky Evidence je zřejmé, že plánované úkoly byly splněny. . 
 
Ïnventarizace (revize) 
Inventarizováno bylo výrazně více sbírkových předmětů, což souvisí s urychlením 
přestěhování fondů do nového depozitáře a s odchodem odborné pracovnice na mateřskou 
dovolenou a předání fondu jiné pracovnici (fond šperků). Nesplnění plánu u fondu Botanika 
bylo dáno uvedením chybných počtů (součtů z minulých let) do plánu. Fond v současné době 
již více položek než 3 900 neobsahuje. 
 
ISO - (Integrovaný systém ochrany sbírkových předmětů) 
spočívá v doplnění textové evidence o obrazovou a jejich následnou digitalizaci. V roce 2004 
byl takto zpracováván fond obrazů, nábytku, kovy - cín, nábytku - etnografie a filmových 
plakátů. Celkem bylo v tomto systému zpracováno 1 200 sbírkových předmětů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Péče o sbírky 
 
Zvláště v zimním období, spolu se zvýšenou potřebou vytápění prostor a expozic klesá 
relativní vzdušná vlhkost až pod 30 % relativní vzdušné vlhkosti. To je velmi nepříznivý stav 
pro uchovávání sbírkových předmětů. K zlepšení tohoto stavu byly zakoupeny 3 ks 
zvlhčovačů Brune 250 Electronic celkem za 122 427,-- Kč (Ministerstvo kultury ČR uhradilo 
60 000,-- Kč jako účelovou investiční dotaci). 
V objektu depozitáře v Raspenavě se naopak potýkáme se zvýšenou vlhkostí zdiva ve 3 
přízemních místnostech. Tento stav ohrožuje uložené sbírkové předměty, proto bylo nezbytné 
tuto situaci vyřešit. Byl zakoupen a nainstalován elektrostatický vysoušeč zdiva Hydropol v 
celkové částce (i s montáží) za 107 100,-- Kč. Po zhruba půlročním působení se zdá, že 
uvedená investice se osvědčila. 
O stěhování sbírkových předmětů do nového depozitáře a z podkrovních prostor hlavní 
budovy (v souvislosti s rekonstrukcí střechy a střešních konstrukcí) byla podána podrobná 
informace již v úvodu této zprávy. 
 
 
Vědeckovýzkumná činnost         
 
Blíže komentovány jsou jen nejvýznamnější řešené úkoly. 
 
V roce 2004 byly řešeny 3 vědeckovýzkumné úkoly, na které byla získána státní podpora  na.  
Vědu a výzkum (granty Ministerstva kultury ČR). Všechny úkoly jsou dvouleté s termínem 
odevzdání v roce 2005. 
  
„Betlémářství Horního Pojizeří a Západních Krkonoš“  
řešitel: Bohunka Krámská 
 
„Tvorba sochaře Frantze Metznera v Čechách a jeho dílo v českých muzejních a galerijních 
sbírkách“  
řešitel:  PhDr. Jan Mohr 
 
„Tvorba sklářského výtvarníka Miloslava Klingra a jeho dílo v českých muzejních 
 a galerijních sbírkách“  
řešitel: Mgr. Oldřich Palata 
 
Další vědeckovýzkumné úkoly: 
 
„Výzkum a dokumentace fauny obratlovců regionů se zaměřením na Liberecko, Frýdlantsko, 
Jizerské hory a Český ráj“  
řešitel : Mgr. Martin Pudil 
 
„Poválečný vývoj Liberecka a Jizerských hor - osidlování oblasti Jizerských hor“ 
řešitel : PhDr. Markéta Lhotová 
 
 
 
 



 
V  konzervátorských dílnách bylo konzervováno, ošetřeno a očištěno 
   
      1 ks - dřevěná pračka 
      2 ks - orchestrion 
      5 ks - skříň na hodiny 
      5  ks - textilní nářadí 
      5 ks - archeologická keramika 
      6 ks - zbraně 
      6  ks - obraz 
      8 ks - kování 
      9 ks -  hrací strojek 
    10 ks - plakát 
    10 ks - rám na obrazy 
    20 ks - etnografická skříň 
    20 ks - tapiserie 
    36 ks - hodiny  
    40 ks - kovové archeologické nálezy 
    52 ks -  textil 
    70 ks - truhličky a malé plastiky 
    75 ks - oděvy a oděvní doplňky 
   220 ks -  podmalby na skle 
   923 ks - staré tisky   
 
 
Preparováno bylo 21 ks drobných obratlovců. Desinfikováno bylo 9 000 ks herbářových 
položek vymrazováním  a 1 200 ks hmyzu jedováním. 
  
Externě byly restaurovány  - barokní plastika Apoštola Jana - za 70 000,-- Kč  (35 000,- Kč 
Ministerstvo kultury ČR +  35 000,-- Liberecký kraj), skříňové hodiny za 30 000,-- Kč 
(15 000,-- Kč Ministerstvo kultury ČR + 15 000,-- Liberecký kraj) a  9 podmaleb na skle za 
38 000,-- Kč (19 000,-- Kč Ministerstvo kultury ČR + 19 000,-- Kč z rozpočtu Severočeského 
muzea v Liberci). 
 
 
 
Spolupráce s externími partnery 
 
Oddělení užitého umění a výtvarné fotografie 
 
Zapůjčeno - 19 reversů, 320 předmětů 
 
V tuzemsku -  18  reversů,  319  předmětů 
 
Stálá expozice Národní galerie ,, Japonské užité umění" - Zámek Zbraslav   
4 ks 
Stálá expozice nábytku a dřevořezby (nábytek, skulptury)- Státní hrad  Grabštejn   
27 ks 
Stálá expozice ,, Stará tvář Jizerských hor " - Jizerka       
1 ks  



 
 
Stálá expozice - Oblastní galerie v Liberci         
2 ks 
Stálá expozice -  na zámku Hrubý Rohozec  
1 kus 
Výstava „Design čsl. elektrospotřebičů 1950 - 1980“ - Technické muzeum Brno  
27 ks 
Výstava „Naděje- české sklo a plakát 1957 - 1970“ - Muzeum Prostějovska, Prostějov  
88 ks 
Výstava „Naděje- české sklo a plakát 1957 - 1970“ - Muzeum Vyškovska, Vyškov    
88 ks 
Výstava „E. Reytharová - autorský šperk“ - MSB, Jablonec 
3 ks 
Výstava „V. K. Novák“- Okresní muzeu Českého ráje, Turnov  
1 ks 
Výstava „ Franta Anýž“ - Obecní dům Praha 
3 ks 
Výstava „ Vídeňská secese a moderna 1900 - 1920“ - Moravská galerie v  Brně      
47 ks 
Výstava „ Vídeňská secese a moderna 1900 - 1920“ - Moravská galerie v Brně        
3  ks 
Výstava „Kvetoucí vlákna“ - Západočeské muzeum, Plzeň   
 20 ks 
 
 
 
V zahraničí - 1  revers, 1  předmět 
 
Výstava : The Colonial Andes: Tapestries and Silverwork, 1530-1830 - The Metropolitan 
Museum of Art, New York, USA 
1 ks 
                 
           
Sbírkové předměty zapůjčené na restaurování  - 2 reversy, 2 předměty 
 
Dřevěná socha  Apoštol Jan  - Milena Šoltészová, Praha     
1 ks 
Skříňkové hodiny, 3. čtvrt. 18. stol. - Robert Babka 
1 ks 
                         
Ke studijním účelům - 2 reversy, 2 předměty  
 
Reliéf - hlava císaře Josefa II. - Galerie MY, Jablonec (předloha pro pomník v Luhu 
1 ks                                          u Raspenavy) 
Rukopisný kodex „Leta Paně 1611“ - Archiv Akademie věd, Praha 
1 ks 
 



 
Oddělení historie a etnografie 
 
Zapůjčeno – 20 reversů, 126 předmětů 
 
 
Výpůjčky k účelům výstavním - 14 reversů, 107 předmětů 
 
Výstava „Memento mori“, Muzeum Šumavy, Sušice  
6 ks 
Výstava „Josef Čapek“, Moravská galerie Brno        
1 ks 
Výstava „Josef Čapek“ – Obecní dům v Praze     
1 ks 
Výstava „Vídeňská secese a moderna“, Moravská galerie Brno  
7 ks 
Výstava o kávě, Krkonošské muzeum Jilemnice         
22 ks 
Výstava, Střední průmyslová škola textilní Liberec             
1 ks 
Výstava, České dráhy a.s., Liberec              
13 ks  
Výstava, Armáda ČR, posádka Liberec              
29 ks 
Stálá expozice, Národní galerie v Praze, obraz  (K. Škréta)    
1 ks 
Stálá expozice, Městský úřad Nové Město pod Smrkem, 
16 ks  
Stálá expozice „Stará tvář Jizerských hor“ – Jizerka   
2 ks 
Stálá expozice, Okresní muzeum Česká Lípa    
3 ks 
Stálá expozice, Státní hrad Grabštejn                    
3 ks 
Vědecká knihovna v Liberci - 1 ks střelecký terč, 1 ks obraz 
2 ks 
 
 
 
Sbírkové předměty zapůjčené na restaurování - 3 reversy, 11 předmětů 
 
Obrázky na skle - Jana Hrevúšová, Praha 
9 ks 
Zadní plátno organetta, poč. 20. století - Moravská galerie Brno 
1 ks 
Zhotovení repliky rytíře - arch. Patrný, Liberec 
1 ks 
 
 
 
 



 
Zapůjčeno k publikačním účelům – 3 reversy, 8 předmětů 
 
Časopis „V“  
2 ks 
Studio Roman Karpaš 
3 ks 
Galerie My  
3 ks 
 
 
 
 
 
 
Přírodovědecké oddělení 
 
Zapůjčeno  - 7 reversů,  174 předměty 
 
Výpůjčky k účelům výstavním - 2 reversy, 3 předměty 
  
Stálá expozice " Stará tvář Jizerských hor" - Jizerka   
2 ks 
Stálá expozice Benešov nad Ploučnicí   
1 ks 
 
 
Sbírkové předměty zapůjčené jiným institucím pro studijní účely:- 5 reversů, 171 položek 
 
Jihočeská univerzita České Budějovice, brouci čeledi Chrysomelidae 
55 ks 
Oblastní muzeum Litoměřice - herbářové položky 
10 ks 
Univerzita Palackého Olomouc - herbářové položky 
7 ks 
Masarykova universita Brno - herbářové položky 
2 ks 
Botanická zahrada Praha - herbářové položky 
97 ks 
 
 
 

 
 
 
Ve všech odborných odděleních Severočeského muzea v Liberci bylo v roce 2004 
uskutečněno 401 badatelských návštěv, z toho 31 zahraničních. 
 
 
 



 
 
 
Archeologické výzkumy a dohledy: 
 
Záchranný výzkum 
 
Sklárna Bedřichov - pokračování archeologického výzkumu a dohledu nad rekonstrukčními 
pracemi - dva týdny v srpnu. Finanční příspěvek Nadace Preciosa ve výši 40 000,-- Kč byl 
použit na fixaci odkrytého zdiva. 
 
Dohledy 
 
Liberec 
- teplofikační síť v Ruprechticích a před Hotelem Česká Beseda 
- plynofikace Plátenická, Broumovská, K. Světlé, Kostelní, Mistrovský vrch, U Lomu,  
- Průmyslová zóna 
-  silnice I/14 Liberec - Kunratice  
 
Jablonec nad Nisou 
- Polyfunkční dům) 
- rekonstrukce plynovodu Železný Brod 
 
 
Stavba plynovodu mezi Zásadou a Plavy 
 
Chrastava - plynofikace 
Tanvald  - plynofikace  
Smržovka - plynofikace 
Jeníšovice - plynofikace 
 
Příšovice 
Kobyly 
Pěnčín 
 
silnice Turnov-Kořenov 
silnice 1/35 Stráž nad Nisou - Bílý Kostel 
MTS Český Dub 
rekonstrukce Kittelova domu v Krásné 
 
 
 
Opravy a údržba objektů 
 
Oprava dvou komínů v depozitáři v Raspenavě, montáž elektromagnetického vysoušeče zdiva 
v Raspenavě, úprava rozvodů vytápění v hlavní budově Severočeského muzea, přeložení  
a zatmelení bočního schodiště Severočeského muzea, výměna hlavního rozvodu vody 
v suterénu muzea, přetěsnění oken v severní fasádě budovy Severočeského muzea 
 
 



Ekonomika, finance

Náklady a výnosy

Rozpočet celkem Plnění   celkem   zřizovatel     Státní účelové dotace

v tis. Kč.

2004 2004 provozní dotace 
projekty  věda a 
výzkum

restaurování, 
záchranné 
výkupy sbírek

náklady celkem 16 274 15 797 15 328 380 89 
z  toho

501 spotřeba materiálu  765 879 653 226 
502 spotřeba energie 1 600 1 252 1 252 
504 prodané zboží 80 108 108 
511 opravy a udržování 590 429 429 
512 cestovné 141 98 45 53 
513 reprezentace 5 8 8 
518 ostatní služby 864 926 812 45 69 
521 mzdové náklady - platy 7 496 7 258 7 230 28 
521 mzdové náklady - OON 124 141 127 14 
524 zák. soc. a zdr.pojištění 2 628 2 536 2 522 14 

527,8 zák. a ost. sociální. náklady 189 184 184 
538 daně a poplatky 28 37 37 
548 manka a škody 0 0 0 
549 jiné ostatní náklady 630 816 796 20 
551 odpisy 1 134 1 125 1 125 

výnosy celkem 16 274 16 183 15 714 380 89 
z  toho

601 tržby za vlastní výrobky 0 0 0 
602 tržby z prodeje služeb 825 927 927 
604 tržby za prodané zboží 110 97 97 
644 úroky 3 7 7 
648 zúčt. fondů 740 450 450 

       z toho použ. RF 260 60 60 
                        FRM 390 390 390 
                        FO 90 0 0 

649 jiné ostatní výnosy 65 179 179 
651 tržby z prodeje dlouhod. majetku 0 10 10 

Výnosy vlastní a ostatní 1 743 1 670 1 670 
691 dotace  KÚ provozní 12 869 12 869 12 869 
691 dotace KÚ účelová - restaurování 50 50 50 
691 dotace KÚ účelová - odpisy 1 134 1 125 1 125 
691 dotace  účel státní 389 380 380 
691 dotace účel. státní ISPROFIN 89 89 89 

výsledek hospodaření celkem 0 386 386 0 0 

z toho:   HV k rozdělení do fondů: 168 
               nekrytí investičního fondu: 218 

Položka 648  zúčtování fondů:

použití rezervního fondu: vyúčtování přijatých darů: 60 tis.Kč

z toho:   

                   40 tis. Kč Nadace Preciosa na archeologický výzkum v Bedřichově

Použití fondu reprodukce majetku (FRM): 

opravy a údržba: 172 tis.Kč
nekrytí fondu finančními prostředky: 218 tis.Kč

V roce 2004 byl fond reprodukce majetku (investiční fond) použit jako doplňkový zdroj na opravy a údržbu budov a podle novelizované 
vyhlášky 505/2002 (dle výkladu a metodiky  zřizovatele - KÚLK) byl výsledkově snížen a zúčtován do výnosů z důvodů nekrytí 
finančními prostředky k 31. 12. 2004. 

                   20 tis. Kč Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - příspěvek na vydání přírodovědného sborníku, převod prostředků 
z r. 2003



příspěvek na:

projekty Věda a výzkum 380 tis.Kč

ISPROFIN restaurování 69 tis.Kč

ISPROFIN záchranný výkup sbírk. předmětů 20 tis.Kč

celkem 469 tis.Kč

Investice

Příspěvek zřizovatele  

           rekonstrukce střechy  a střešních prostor: 12 000 tis. Kč

Příspěvek  státní (ISPROFIN) na

                 pořízení zvlhčovačů 60 tis. Kč

Ostatní provozní příspěvky:

Kromě příspěvku od zřizovatele  Severočeské muzeum čerpalo státní účelové provozní dotace od Ministerstva kultury ČR: 


