Výroční zpráva Oblastního muzea v Děčíně
za rok 2015

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

2/ Zaměstnanci muzea
Činnost muzea zajišťuje celkem 30 fyzických zaměstnanců (přepočtených 24). Ve vedení muzea je ředitel
a dva vedoucí pracovníci odborného a ekonomicko-správního útvaru. Na odborné činnosti se podílí deset
kurátorů jednotlivých sbírek, dva správci depozitářů a sedm dokumentátorů. Muzeum zaměstnává dále
konzervátora, výstaváře, dvě pokladní a čtyři průvodce. Z celkového počtu je 12 zaměstnanců
s vysokoškolským vzděláním.

3/ Muzejní expozice
Muzeum Děčín – Vývoj lodní dopravy na Labi, Ptactvo Děčínska,
Děčín v proměnách doby, Procházka starým Děčínem
Zámek Děčín – Zámecká zbrojnice, Umění baroka, Děčínské veduty, Zámek v proměnách staletí
Pobočka Rumburk – Rumburská vzpoura
Pobočka Varnsdorf – bez stálé expozice (pobočka v náhradních prostorách)

4/ Výstavní činnost
Muzeum Děčín
a/ zapůjčené výstavy
Arabela – výstava kostýmů ze známého televizního seriálu
Klenoty ze země Draka – výstava suvenýrů z cest po Asii
Filmové plakáty Káji Saudka – soukromá sbírka
Doba dřevěná, doba minulá – dřevozpracující historické nástroje
Jaroslav Bejvl, mince, medaile, kresby – výstava předního českého medailéra
Petr Menš – Petr Stacho, Obrazy a Sklo – práce významného malíře a skláře
Obrazy ticha – fotovýstava Ilony Rosenkrancové
Egypt dar Nilu – putovní výstava věnovaná dějinám Egypta
Otisky ve zdi a kameni, Anton Möllner, varnsdorfský stavitel a architekt – z pobočky Varnsdorf
b/ vlastní výstavy
Vývoj lodní dopravy na Labi – obnovená a doplněná expozice
Vánoční výstava betlémů – tradiční muzejní akce
Expozice zámek Děčín
Umění baroka ze sbírek muzea – reinstalace expozice na děčínském zámku

Pobočka Rumburk
a/ zapůjčené výstavy
Ivona Orságová – Poprvé – výstava obrazů rumburské autorky
Junák – Skaut aneb 100 let skautování – výstava skautů ze střediska Rumburk
Malí velcí stavitelé a architekti Šluknovského výběžku – ze sbírek pobočky muzea ve Varnsdorfu
b/ vlastní výstavy
Míšeňský porcelán 19. století – ze sbírek muzea
Cestou času – ze sbírky historických hodin Oblastního muzea v Děčíně
Cín ze sbírky muzea
Betlémy a historické vánoční pohlednice
Poklady c.k. privilegované měšťanské střelecké společnosti ve Varnsdorfu
Pobočka Varnsdorf (v pronajatých prostorách bez expozičních možností)
Poklady c.k. privilegované měšťanské střelecké společnosti ve Varnsdorfu – v pobočce Rumburk
Muzeum do ulic – v klubu důchodců ve Varnsdorfu
Otisky ve zdi a kameni, Anton Möllner, varnsdorfský stavitel a architekt – v muzeu v Děčíně
Drobné sakrální památky Šluknovska a Horní Lužice – na Hrádku ve Varnsdorfu
Fotorok 2015 – v Městské knihovně Varnsdorf a v Grossschönau, Stadtamt, SRN
Bienále varnsdorfských výtvarníků – v Městské knihovně Varnsdorf, ve spolkové místnosti
V průběhu roku 2015 probíhala i technická příprava Expozice přírody v pobočce muzea v Rumburku
(zakoupení vitrín pro expozici zoologie a mineralogie) a děčínské expozice Vývoj lodní doprav na Labi
(zakoupení dvou centrálních vitrín a dvou dřevěných vitrín a instalace dvou místností dějin plavby) –
expozice dokončena ve 2. čtvrtletí 2015.

5/ Návštěvnost expozic a výstav
Sídlo
celkem
platící
zdarma
------------------------------------------------------------------------------------------------------Muzeum Děčín
7 788
5 334
2 454
Expozice Zámek Děčín
1 806
1 661
145
Pobočka Rumburk
1 061
928
133
Pobočka Varnsdorf
dočasně bez expozic a výstav
Celkem
10 655
7 923
2 732
Webové stránky Oblastního muzea v Děčíně (www.muzeumdc.cz) navštívilo za rok 2015 celkem
11.625 účastníků.
Celková návštěvnost byla do značné míry ovlivněna uzavřením pobočky Varnsdorf pro veřejnost
a omezením provozu v Expozici Zámek Děčín (otevřeno pouze duben – říjen).
V oddíle návštěvníků zdarma jsou vykazovány děti do 6 let a držitelů průkazů ZTP a ZTP/P
a pedagogický dozor. Zvýšený počet bezplatných vstupů v Děčíně je dán především výstavou „Arabela“.
V roce 2015 byly vybrány zajímavé výstavy zaměřené na rodiny s dětmi a předškolní mládež.
Zvýšený důraz byl kladen na propagaci muzea v mediích, pravidelnému obměňování informací a aktualit
na webových stránkách a na facebooku.

Ve foyer děčínského muzea jsou pravidelně každý měsíc prezentovány ve vitríně zajímavé sbírkové
předměty formou „Exponátu měsíce“. K vánoční výstavě byly vytvořeny muzejním pedagogem pracovní
listy pro různé věkové kategorie a doprovodné programy k výstavě Egypt – dar Nilu.

6/ Kulturně-výchovné akce
Muzeum Děčín
- přednášky a setkání členů Spolku přátel plavby 8x
- Dětský den v květnu 2015
80 dětí
- vánoční workshop
55 návštěvníků
- tradiční vánoční koncert v prosinci 2015
80 návštěvníků
- Vánoční muzejní trh + výstava betlémů
2 400 návštěvníků
- komentované prohlídky výstavy betlémů
pro školy zakončené vyplněním prac. listů
252 žáků
- pohádka Perníková chaloupka, program zaměřen na předškolní vzdělávání dětí – rozvoj spolupráce,
komunikačních dovedností
728 předškolních dětí
Počet návštěvníků přednášek celkem
Počet návštěvníků vernisáží celkem

680
3 260

Pobočka Rumburk
- z důvodu reinstalace expozic nebyly uskutečněny žádné kulturně výchovné akce
Pobočka Varnsdorf (činnost Klubu přátel muzea Varnsdorf)
- přednášky
Rok 1968 ve Šluknovském výběžku – Městské divadlo Varnsdorf (Filip Stojaník)
Chladné zbraně z muzejních sbírek – Městské divadlo Varnsdorf (Josef Rybánský, K. Kopecký)
Cesty po Pakistánu – Městské divadlo Varnsdorf (Libor Dušek)
Münzbergové na Tolštejně – Městské divadlo Varnsdorf (Martin Sekyra)
Krajem svaté Zdislavy – Městské divadlo Varnsdorf (Jan Rosol)
Zvony z kostela sv. Petra a Pavla – Klub důchodců Varnsdorf (Josef Rybánský)
Mikulášovická velikonoční jízda – Klub důchodců Varnsdorf (Josef Rybánský)
Osud sestry Aqinely (beseda o filmu) – Městské divadlo Varnsdorf (Josef Zbihlej a J. Rybánský)
Ota Jindřich z Varteberku a selské povstání v Markvarticích – Markvartice (J. Skopec, V. Zeman)
Beseda o Skotsku – Městské divadlo Varnsdorf (Přemysl Brzák, Jakub Zbihlej)
Proměny funkce kostela sv. J. Křtitele v Rumburku – konference, Brno (J. Rybánský)
- vlastivědné vycházky
Putování kolem Mandavy (Jaroslava Štěpánková)
Podzemní továrna v Janské (Miloš Flekna)
Bad Schandau a okolí (Josef Zbihlej)
Rezervace Brazilka (Zuzana Jindřichová)
Jiříkov a jeho okolí (Filip Mágr)
Děčínské zámecké zahrady (Zuzana Štěpánková)
Jan Hus – výstava v Městském muzeu v Žitavě (Josef Zbihlej)
- soutěže
Barevné listí
Květy se probouzí

7/ Publikační činnost
Muzeum Děčín – Oblastní muzeum v Děčíně vydává již od roku 1991 časopis pro vlastivědu Děčínska a
Šluknovska pod názvem „Děčínské vlastivědné zprávy“. V roce 2015 byla redakčně připravena a
vydána dvě čísla: DVZ č. 2/2014 a DVZ č. 1/2015.
Pobočka Varnsdorf – Klub přátel muzea Varnsdorf vydal vlastivědnou ročenku „Mandava 2015“

8/ Sbírky, dokumentace, restaurování
Sbírka Oblastního muzea v Děčíně je uložena v 12 depozitářích celkem ve třech budovách – ve vlastní
budově v Děčíně a v pobočkách muzea v Rumburku a ve Varnsdorfu. Sbírka, zapsaná v Centrální
evidenci sbírek (CES) pod evidenčním číslem MDE-002-05-10/15002, obsahuje přes 200.000 sbírkových
předmětů rozdělených do 25 podsbírek.
K 31. 12. 2015 bylo v CES zapsáno 71 150 evidenčních čísel, z toho je 29 674 evidenčních čísel
evidováno v elektronické podobě.
V roce 2015 bylo do sbírky získáno vlastním sběrem, nákupy a dary celkem 615 ks sbírkových předmětů.
Náklady na nákup sbírek činily v roce 2015 : 13 600,- Kč.
Prezentace sbírek – kromě vlastních výstav je formou on-line katalogu prezentováno na stránkách MK
ČR a na webových stránkách muzea (www.muzeumdc.cz) 2 057 sbírkových předmětů, v podobě
obrazového záznamu je zveřejněno 1 220 sbírkových předmětů.
V roce 2015 prošlo inventarizací celkem 6 250 sbírkových předmětů.
Restaurování sbírek – ve vlastní muzejní dílně bylo zkonzervováno celkem 171 sbírkových předmětů a
dalších 220 ks prošlo celkovou očistou před výstavami.
Mimo muzeum bylo provedeno smlouvou o dílo zrestaurování celkem 13 předmětů (obrazy, plastiky,
jízdní kola a hodiny). Mezi nejzajímavější patří dokončení 2. fáze restaurování klavichordu z 1. poloviny
18. století (inv. č. R 15.058) z pozůstalosti hudebního skladatele Augusta Stradala. Muzeum získalo
z prostředků programu ISOd 27.000,- Kč na restaurování rokokového kabinetu (inv. č. R 969) z tzv.
Jiřetínské sbírky.
Zápůjčky sbírek – v roce 2015 zapůjčilo Oblastní muzeum v Děčíně celkem 108 sbírkových předmětů do
jiných muzeí a galerií a pro vlastní výstavy si vypůjčilo 578 předmětů od jiných institucí a soukromníků.
Vybavení depozitářů – v roce 2014 získalo muzeum z programu ISO na preventivní ochranu před
nepříznivými vlivy prostředí částku 41 000,- Kč na vybavení depozitáře obrazů a grafiky. Z investičních
prostředků muzea byly dovybaveny úložnými systémy depozitáře keramiky a porcelánu, plavby a
archeologie.

9/ Muzejní knihovna
Oblastní muzeum v Děčíně provozuje celkem tři odborné knihovny – v hlavní budově a v pobočkách
muzea v Rumburku a ve Varnsdorfu. Provoz knihoven upravuje knihovní řád. Na webových stránkách
muzea (www.muzeumdc.cz) je přístupný on-line katalog odborné knihovny (v katalogu zatím zpracováno
1 764 položek). Sbírková knihovna je přístupná on-line celá (celkem 1 064 položek). Odborná knihovna
muzea v Rumburku je celá zpracována, zapsaná v programu Bach a přístupná interním badatelům.
Celkem obsahují knihovny 15 905 knihovních jednotek. V roce 2015 bylo získáno výměnou nebo
nákupem 392 položek. Náklady na nákup knih a odborných časopisů činily v roce 2015: 50 000,- Kč.

10/ Vyhodnocení finančního hospodaření
Oblastní muzeum v Děčíně je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje.
Náklady 2015 celkem
Z toho
spotřeba energií
spotřeba materiálu
opravy a udržování
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
odpisy dlouhodobého majetku
náklady na prodané zboží
cestovné
reprezentace
ostatní služby (restaurování, úklid, revize, IT)
náklady z drobného dlouhodobého majetku
ostatní náklady z činnosti (pojištění)

13 263 567,09
1 115 731,80
359 830,67
253 526,44
6 766 481,00
2 273 954,00
18 734,00
245 967,00
609 905,00
31 612,21
42 559,00
19 264,00
1 394 551,59
112 442,38
19 008,00

Výnosy 2015 celkem
393 436,00
Z toho
prodej služeb (vstupné)
232 895,00
pronájem
42 800,00
prodané zboží (publikace a upomín. předměty)
39 697,00
čerpání rezervního fondu a fondu odměn
73 000,00
ostatní výnosy z činnosti (zápůjčky, fotoreprodukce)
5 044,00
úroky
00,00
Celkové náklady – výnosy
Dotace od zřizovatele

12 870 131,09 Kč
12 870 157,80 Kč

Hospodářský výsledek

+26,71 Kč

11/ Ostatní činnost muzea
Muzeum Děčín – při muzeu pracuje „Spolek přátel plavby“, sdružující zájemce o dějiny plavby.
Pravidelně vydává ročenku „Labsko-vltavská plavba“a pořádá měsičně přednášky pro své členy.
V květnu 2015 se uskutečnila ve spolupráci s muzeem tradiční výstava bonzají a skalniček klubu
„Primula“ na nádvoří muzea.

