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Rok 2017 byl pro Sklářské muzeum Nový Bor velmi úspěšný. Po létech 

vyčerpávajícího snažení jsme dosáhli navrácení sbírky do majetku města. Uspořádali jsme 

řadu úspěšných výstav a akcí. I přes to, že po celou hlavní letní sezonu bylo v rekonstrukci 

náměstí a přístupová cesta i parkování byly značně omezeny, podařilo se nám dosáhnout 

srovnatelné návštěvnosti jako v minulých letech. Získali jsme řadu cenných akvizic a vydali 

jsme knihu. Děkuji tímto všem zaměstnancům, kteří příkladným plněním svých povinností a 

láskou ke své práci pomohli všeho jmenovaného dosáhnout. 

E.V. 

__________________________________________________________ 

 

SPRÁVA SBÍREK 

Sklářské muzeum Nový Bor (dále jen SMNB) na základě výpůjční smlouvy z roku 2012 mezi 

Muzeem skla a biţuterie v Jablonci nad Nisou (dále jen MSB) na jedné straně a Městem 

Nový Bor na straně druhé odborným způsobem spravovala sbírku zapsanou v CES pod 

evidenčním číslem SNB/002-04-23/091002. Současně také spravuje sbírku vlastní dosud 

v CES nezapsanou. Sbírky jsou umístěny v depozitářích budovy č. p. 105 a č. p. 106. 

Dne 6. 12. 2017 došlo po mnohaletém úsilí k usnesení vlády České Republiky a vládní 

výjimkou byla na základě Smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu sbírka zapsaná 

v CES pod ev. číslem SNB/002-04-23/091002 vrácena městu Nový Bor. Na základě tohoto 

rozhodnutí budou zřejmě v blízké budoucnosti obě sbírky sloučeny v jednu (z hlediska 

sbírkotvorného a odborného tomu tak uţ je). 

Ve dnech 30. – 31. 10. 2017 proběhla periodická roční revize prováděná MSB a SMNB, při 

níţ proběhla kontrola 10% (708 ks) části sbírky zapsané v CES. V roce 2017 také proběhla 

inventura části sbírky NBS (část sbírky pořízená v letech 2011 aţ 2015, od inv. č. NBS 6974 

aţ po NBS 7258). Tuto inventuru provedly Monika Kyselová, Magdalena Váchalová a Tereza 

Bednářová. 

AKVIZICE A ZÁPŮJČKY 

Našemu muzeu se podařilo v roce 2017, v souladu se střednědobou koncepcí sbírkotvorné 

činnosti, získat do sbírky předměty čítající 53 přírůstkových čísel. Z toho 34 přírůstkových 

čísel tvoří dary a 19 přírůstkových čísel tvoří nákupy v celkové hodnotě 65 100 Kč. Poradní 

sbor pro sbírkotvornou činnost muzea se sešel k jednání dne 24. 10. 2017.  

V roce 2017 bylo vypůjčeno 12 sbírkových za účelem vystavení na celkem třech výstavách: 

1. "Vincenz Janke" (22. 6. – 10. 9. 2017), Severočeské muzeum v Liberci  

2. "Fenomén Masaryk" (14. 9. 2017 – 18. 2. 2018), Nová budova Národního muzea v Praze 

3. "Sklo zednářských lóţí" (14. 11. 2017 – 28. 2. 2018), Pavilon skla PASK v Klatovech 
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V roce 2017 bylo rovněţ za účelem výstavy „Art Déco na Novoborsku“ vypůjčeno 9 

sbírkových předmětů ze Sklářského muzea Kamenický Šenov a 6 sbírkových předmětů od 

soukromého sběratele. 

Na základě intenzivní badatelské činnosti v pomocné dokumentaci ke sbírce bylo v roce 

2017 kurátorkou muzea autorsky určeno na 150 sbírkových předmětů. 

V průběhu roku probíhalo stěhování sbírek z prostor starého depozitáře v budově č. p. 105 

do depozitářů v nové přístavbě muzea a další inventarizace doplňující jiţ existující 

dokumenty o aktuální informace (nahrazení nekvalitní či doplnění zcela chybějící 

fotodokumentace, revize inventárních karet a zápisů v muzejním systému BACH). Toto 

stěhování prováděli v roce 2017 dva zaměstnanci muzea, proto bude vzhledem ke své 

náročnosti pokračovat i v následujících letech. 

Odborné pracovnice muzea vyřídily v roce 2017 celkem 119 badatelských dotazů a návštěv. 

Během celého roku potom zajišťují provozní zaměstnankyně muzea intenzivně další 

poradenskou a konzultační činnost týkající se především oblasti sklářství, místní historie a 

turismu.  

 

VÝSTAVNÍ ČINNOST 

Sklářské muzeum uspořádalo v roce 2017 pět výstav: 

28. 10. 2016 – 22. 1. 2017    

MAKROKOSMOS, JITKA KAMENCOVÁ – SKUHRAVÁ  

Autorská výstava sklářské výtvarnice a úspěšné designérky 

výstavní sál v přístavbě / chodba se schodištěm v č. p. 105 

 

11. 2. 2017 – 31. 5. 2017 

ART DÉCO NA NOVOBORSKU 

Historická výstava ze sbírek SMNB, kurátorka výstavy: Mgr. Tereza Bednářová. 

výstavní sál v přístavbě 

vydána drobná skládanka k výstavě 

 

4. 3. 2017 – 28. 5. 2017 

NA TĚLO 

Autorská výstava skleněných šperků. 

suterén hlavní muzejní budovy 
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1. 4. 2017 – 30. 6. 2017 

KRONIKY MĚSTA 

Panelová výstava k výročí 260. let povýšení Boru na město. 

hala hlavní muzejní budovy 

vydána poznávací hra pro turisty (putování po městě) s odměnou 

 

17. 6. 2017 – 29. 10. 2017 

CRYSTALEX 1967 – 2017 

Výstava k 50. výročí otevření sklářského kombinátu. Výstava mapující historii firmy, ve 

spolupráci se zástupci firmy Crystalex, kurátorka výstavy: Mgr. Eliška Vavříčková  

suterén hlavní muzejní budovy / výstavní sál v přístavbě 

 

12. 11. 2017 – 25. 2. 2018 

PAVEL WERNER SKLO • PLASTIKA • MALBA • KRESBA 

Autorská výstava sklářského výtvarníka.  

suterén hlavní muzejní budovy / výstavní sál v přístavbě 
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EXPONÁT ROKU 2017 

Muzejní expozice byla jako kaţdý rok oţivena o exponát roku – tentokrát výjimečný nový 

přírůstek z dílny B. Egermanna.  

Friedrich Egermannn 1777 – 1864 

Koncem loňského roku se nám podařila zcela mimořádná akvizice, která obohatila 

naši muzejní sbírku.  Je jí váza z mléčného skla malovaná emaily z okruhu Friedricha 

Egermanna, datovaná přibližně do let 1815 - 20. Je to téměř symbolické, protože 

takto kvalitní sklo z období první třetiny 19. století se na trhu objevuje jen velmi 

zřídka… a protože právě v těchto dnech (5. března) si připomínáme 240. výročí 

narození Friedricha Egermanna, významného sklářského vynálezce, malíře a 

obchodníka…. 

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

I. Novoborský měsíčník – v rámci měsíčníku byl po celý rok pravidelně uveřejňován seriál 

„Ukryto v depozitáři“. Autorkou všech dílů je kurátorka muzea, Mgr. Tereza Bednářová.  

V měsíčníku dále vyšla řada článků týkajících se akcí pořádaných muzeem od propagační 

referentky muzea. 

II. Díky finanční podpoře Ing. Oldřicha Ţáčka bylo umoţněno druhé vydání úspěšné knihy 

v českém i německém jazyce „Po stopách sklářského řemesla v Novém Boru“. Vydání 

bylo nově doplněno o mapku města s vyznačením sklářských provozů a dalších významných 

budov a aktualizováno. První vydání vyšlo v rámci přeshraniční dotace v roce 2015. 

Slavnostní poděkování sponzorovi proběhlo 7. 12. v budově muzea. Kniha je pro zájemce 

z řad odborné veřejnosti a turistů k dispozici zdarma. 
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III. Pracovníci muzea publikovali také rozsáhlejší články v odborných časopisech: 

Věštník AMG, č. 5/2017, článek Mgr. Elišky Vavříčkové „Sklo ve sluţbách politiky“      

Časopis Světlo, č. 6/2017, článek kurátorky muzea Mgr. Terezy Bednářové „Design pro 

reprezentativní prostory 70. a 80. let 20. století – kosmická svítidla Karla Rybáčka“.    

Časopis „Sklář a keramik“, č. 7-8/2017, článek Mgr. Elišky Vavříčkové „50 let Crystalexu“  

 

IV. Sklářské muzeum vydalo ve spolupráci s odborem kultury Města Nový Bor k výročí 260. 

let od povýšení Boru na město broţurku určenou pro obyvatele Nového Boru i pro turisty. 

Broţurka koncipovaná jako hra s deseti zastaveními upozorňovala na významná místa a 

zajímavosti města. Zároveň probíhala výstava městských kronik. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST, AKCE PRO VEŘEJNOST 

 

Sklářské muzeum Nový Bor nabízí zdarma ke vstupnému pracovní listy ke stálé expozici i 

k aktuálním výstavám určené pro různé věkové skupiny dětí. Doprovodné materiály 

k výstavám jsou zpravidla také v anglickém a německém jazyce. 

Na konkrétní objednávku pracovníci provozu muzea připravují v průběhu roku desítky 

komentovaných prohlídek propojených s dílnami pro děti a mládeţ. Pro objednané skupiny 

poskytujeme často vyuţívané a oblíbené prohlídky s průvodcem. Ty jsou vţdy přizpůsobené 

konkrétní skupině (senioři, kolektivy odborníků, školní a zájmové skupiny, sběratelé, profesní 

sdruţení atd.). 

V rámci provozních moţností se snaţíme zájemcům vyjít vstříc a věnovat se jim i mimo 

otevírací dobu muzea (pondělí, po 17 hod.)  

Kromě toho, pořádá SMNB několikrát ročně tematické programy zaměřené na různé cílové 

skupiny:  

 

 

http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Svetlo/2017/06/Svetlo_06_2017/index.html#p=5
http://www.odbornecasopisy.cz/flipviewer/Svetlo/2017/06/Svetlo_06_2017/index.html#p=5
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20. 4. 2017 

DEN ZEMĚ 

Akce pořádaná Městem Nový Bor ve spolupráci s DDM Smetanka pro místní základní školy. 

Muzeum jako spolupořadatel mělo vlastní stanoviště s dětským programem. 

Návštěvnost: 12 tříd (cca 350 osob) 

 

27. 4. 2017 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ DARU „GINGER ROGERS“  

Slavnostní akt předání daru skleněného objektu „Ginger Rogers“ od Reného Roubíčka, jehoţ 

dárcem byla firma Preciosa – Lustry, a. s.. Objekt vznikl v rámci Mezinárodního sklářského 

sympozia IGS 2015. Byl instalován do zasedací místnosti sekretariátu starosty města. 

 

 

 

 

 

 

 

18. 5. 2017 

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ 

V rámci této mezinárodní akce bylo sklářské muzeum otevřené pro návštěvníky zdarma. 

 

3. 6. 2017 

IX. MUZEJNÍ NOC „Skřítek Archibald kronikářem“ 

Letošní 9. muzejní noc si kladla za cíl ve svém programu připomenout 260 let od povýšení 

Nového Boru na město. Pro rodiče s dětmi byla připravena řada zajímavých úkolů, jejichţ 

plněním si vytvořili vlastní kroniku města. Muzejní program doplnila řemeslná textilní dílna 

„JEN LEN“, Kočovné loutkové divadlo zahrálo dvě známé pohádky – Perníkovou chaloupku 

a Čert a Káča, k poslechu potom zahrály kapela „Reserve Band“ a skupina „Jablkoň“. 

Návštěvnost: 247 osob 
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9. – 17. 9. 2017 

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 

V rámci této významné kulturně poznávací společenské akce bylo sklářské muzeum 

otevřené pro návštěvníky zdarma o víkendu 16. – 17. 9. 2017. V rámci celonárodního tématu 

„Památky a příroda“ byl pro návštěvníky připraven panel s různými druhy květin pouţitými 

k dekoraci našich exponátů. 

 

7. 12. 2017 

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ KNIHY „Po stopách sklářského řemesla v Novém Boru“ 

Slavnostní představení druhého vydání knihy za účasti sponzorů, vedení města a veřejnosti. 

Návštěvnost: 156 osob 

 

11. – 17. 12. 2017 

VÁNOCE V MUZEU „Zrcadla, zrcátka a zrcadlení“ 

Jiţ tradiční a vyhledávaný animační program tentokrát na téma skleněných zrcadel byl v 

týdnu od 11. do 15. prosince věnován skupinám z 1. – 3. tříd základních škol. Děti 

doprovázené lektorkami se aktivně zapojovaly na různých stanovištích do tvůrčích, logických 

či pohybových aktivit. 

O víkendu 16. – 17. 12. byl potom program místy obměněn a uzpůsoben návštěvám celých 

rodin.  

Návštěvnost o víkendu / veřejnost: 146 osob 

Návštěvnost v týdnu / dětské skupiny: 465 osob 
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PROVOZ MUZEA  

Provoz muzea probíhal v roce 2017 bez větších obtíţí za stálé otevírací doby ÚT – NE od 

9:00 do 17:00. Návštěvnost muzea byla v tomto roce 11 578 osob.  

Kromě standardních revizí a údrţby byla dvakrát opravována dlaţba v přístavbě (havárie – 

vyboulení dlaţby) a natřena spodní řada oken směrem do náměstí.  

V neděli 29. října bylo muzeum mimořádně zavřeno, protoţe kvůli silné vichřici byla na více 

neţ 20 hodin přerušena dodávka el. proudu.  

VSTUPNÉ V ROCE 2017  

Dospělý: 40,- Kč                                                                                                              

Senior/student: 20,- Kč                                                                                                               

Rodinné vstupné: 100,- Kč                                                                                                          

Zdarma: děti 0-6 let / drţitelé průkazů ZTP / členové AMG (asociace muzeí a galerií) / ţáci a 

studenti novoborských základních a středních škol, studenti odborných sklářských škol 

ZAMĚSTNANCI 

Mgr. Eliška Vavříčková – ředitelka muzea po dobu MD Mgr. Petry Ajšmanové  

Mgr. Tereza Bednářová – odborná pracovnice 

Magdalena Váchalová – odborná pracovnice 

Bc. Jana Yildiz, DiS. – průvodkyně, archivářka a knihovnice 

Nela Buriánková DiS. – propagační referentka a průvodkyně 

Jana Stromecká – asistentka úklidu (společně s TIC Nový Bor) 

Petr Bambas – propagační referent a průvodce (do 28. 2. 2017) 

Mgr. Petra Ajšmanová – ředitelka muzea (na mateřské dovolené) 

Markéta Váchalová a Gabriela Švecová – výpomoc v provozu během letní sezóny a během 

akcí pro veřejnost, zaměstnány brigádně na dohodu o provedení práce 

HOSPODAŘENÍ  

Sklářské muzeum jako organizační sloţka města Nový Bor dostalo na svůj provoz od 

zřizovatele 3 138 375 Kč, včetně všech mzdových nákladů, nákladů na budovu, energie atd. 

Z toho na činnost jako takovou (odborná a výstavní činnost, akce pro veřejnost, materiál, 

sluţby, honoráře účinkujícím apod.) dostalo SMNB na rok 2017 celkem 570 000 Kč od svého 

zřizovatele a od soukromého dárce 100 000 (účelový dar na dotisk knihy), z toho vyčerpalo 

588 358 Kč. 

Sklářské muzeum díky své vysoké návštěvnosti vydělalo za rok 2017 na vstupném 247 550,- 

Kč. Celkový obrat z prodeje muzea činil v letošním roce 600 400 Kč. 
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VYBAVENÍ MUZEA MOBILIÁŘEM 

V roce 2017 byl zakoupen z muzejního rozpočtu nový nábytek – komoda do kanceláře při 

pokladně, šatní skříň do zázemí muzea a pracovní stoly na programy pro veřejnost. 

 

PROPAGACE 

SMNB pravidelně aktualizuje své webové stránky, facebookový účet a webové stránky 

Města Nový Bor, kde zveřejňuje informace o muzejních akcích a výstavách. Informace o 

akcích jsou obsaţeny i v Novoborském měsíčníku, rozšiřovány prostřednictvím pozvánek a 

PF zasílaných poštou i prostřednictvím elektronické pošty a výlepem plakátů. Informace o 

SM NB jsou umístěny téţ na v novém portálu „DO MUZEA!“, v tiskovinách vydávaných 

Asociací muzeí a galerií, na profilu SMNB na Googlu, na webových portálech „Kudy z nudy“ 

a „Kam dnes vyrazíme“. Muzeum také vydává vlastní propagační materiály – pohlednice 

slouţící jako vstupenky, a zdarma poskytuje informační letáky o muzeu.  

V roce 2017 byly vydány 2 nové pohlednice a nová skládačka o muzeu v českém, anglickém 

a německém jazyce. 

 

 

PF 2018 !  

 


