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Městské muzeum v Železném Brodě

Své  stálé  expozice  prezentuje  ve  dvou  budovách.  Sklářskou  expozici  v  budově  spořitelny  na 
náměstí 3. května a národopisnou v roubeném domě Na Bělišti. Dále spravuje dva depozitáře se 
sbírkovými předměty, jeden ve víceúčelovém domě Na Poříči a druhý v budově spořitelny.

Provoz muzea
Chod muzea zajišťovali tři stálí zaměstnanci, o víkendech a během návštěvní sezóny vypomáhali, 
vzhledem k nutnosti  zajistit  dva prohlídkové objekty,  brigádníci a  praktikanti.  Hlavní návštěvní 
sezóna probíhala od května do září a otevírací doba zůstala stejná jako v minulém roce, tj. 9–12, 
13–16 (resp. 17) hodin. V měsíci listopadu a prosinci byla částečně omezena přístupnost sklářské 
expozice z důvodu dokončovacích prací na rekonstrukci Klemencovska.

Návštěvnost  obou  muzejních  expozic  v  roce  2011  činila  4  478  osob.  Na  další  kulturní  akce 
(Velikonoční jarmark, Vánoční trhy, výstava Skleněný šperk v galerii Vlastimila Rady, koncert na 
Bělišti a další) přišlo 3 376 osob. 

Hospodaření
Městské muzeum je příspěvkovou organizací Města Železný Brod. Dotace na provoz od zřizovatele 
v roce 2011 činily 1 556 tis. Kč. Další prostředky ve výši 53 tis. Kč jsme získali od Ministerstva 
kultury na restaurování  sbírkových předmětů.  Obdrželi  jsme též finanční  dar ve výši 3 tis.  Kč. 
Příjmy ze vstupného v roce 2011 činily 62 tis. Kč, z hospodářské činnosti jsme vykázali zisk ve výši 
68 tis. Kč.

Další činnost
Hlavní pracovní náplň se v letošním roce soustředila především na práci se sbírkami. Mimo této 
činnosti jsme připravili několik výstav a dalších pravidelných akcí. V letošním roce se Městské 
muzeum  poprvé  zapojilo  do  festivalu  Muzejních  nocí,  když  pro  návštěvníky  připravilo  první 
Muzejní noc. 
V budově spořitelny byly v polovině roku Městskému muzeu předány podzemní prostory,  které 
budou využity pro depozitáře. Ke konci roku proběhla jejich úprava a zabezpečení a byly do nich 
ukládány první sbírkové předměty.

Práce se sbírkami a činnosti v depozitářích
V roce 2011 muzeum získalo do svých sbírek celkem 1 368 předmětů.  Největší  část  se  týkala 
skleněných figurek z bývalého podniku Železnobrodské sklo, další velkou částí byl soubor výrobků 
ze  železnobrodské  firmy  Kortan-sklo  bižuterie.  Od  ledna  do  března  probíhala  inventarizace 
podsbírky  obrazů,  která  jediná  zbývala  po  přestěhování  depozitářů.  Obrazy  byly  kompletně 
očištěny, umístěny do nového depozitáře a byly k nim vytvořeny lokační seznamy. Během roku 
probíhala  také  povinná  pravidelná  revize  sbírkového  fondu.  Bylo  zrevidováno  celkem  1  916 
předmětů (kompletní podsbírka obrazů a textilu, části podsbírek etnografie a militárií). Pokračovalo 
se  i  ve  zpracovávání  sbírkových  předmětů  ve  II.  stupni  evidence,  tato  činnost  zahrnovala  jak 
zpracování  všech nových přírůstků,  tak  i  předmětů  získaných v minulých letech  (celkem 1731 
inventárních karet s fotodokumentací). Pro evidenci knihovního fondu byl v roce 2011 zakoupen 
počítačový program Clavius. Během roku se na nás obrátilo 18 badatelů se žádostí o rešerši. 



Spolupráce s institucemi a profesními organizacemi
Městské  muzeum  je  členem  Asociace  muzeí  a  galerií  České  republiky.  V  listopadu  proběhlo 
v Železném Brodě zasedání její Liberecké krajské sekce. 
I  v  tomto  roce  pokračovala  spolupráce  s  Technickou  univerzitou  v  Liberci,  když  během roku 
v našem muzeu  vykonávaly svou praxi  dvě  studentky.  Dále  u  nás  absolvovala  povinnou  praxi 
studentka Hotelové školy v Turnově. 
Městské  muzeum spolupracuje  i  s  dalšími  muzejními  institucemi.  V roce  2011  jsme  zapůjčili 
sbírkové předměty do devíti tuzemských institucí na krátkodobé i dlouhodobé výstavy (celkem 235 
předmětů). Od soukromých osob jsme si pro výstavní účely vypůjčili 122 předmětů.

Vzdělávání a účast na konferencích a seminářích 
• Autorský zákon v muzejní praxi, seminář, Praha, 17. 3. 2011
• K. J. Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, konference, Malá Skála,
  15. a 16. 4. 2011
• Tradiční materiály a postupy při obnově tzv. podstávkových domů – praktický seminář, 
  Ždírecký Důl, 7. 5. 2011
• Oživení česko-polské sklářské tradice, seminář, Nový Bor, 27. 9. 2011
• Fotografie – seminář věnovaný problematice audiovizuálních médií v paměťových institucích,
  Praha, 3. 11. 2011 

Přehled uspořádaných výstav a dalších kulturních akcí v roce 2011

Nastala nám koleda
1. 12. – 27. 2. 2011, Běliště
Výstava věnovaná lidovému zvyku koledování seznámila návštěvníky i s dalšími významy slova 
koleda.

Zimní sklářské pátky
7. 1. – 18. 3. 2011, sklářská expozice
Ve spolupráci se železnobrodskou sklářskou školou a místními výrobci a prodejci skla připravilo 
Městské  muzeum  pro  turisty  možnost  seznámit  se  s  historií  a  současností  sklářské  výroby 
v Železném Brodě. V jeden den se zájemci mohli zúčastnit komentované prohlídky sklářské školy, 
poté zamířit  do sklářské expozice Městského muzea a ještě navštívit  několik prodejen místních 
výrobců sklářského zboží, kde bylo možné sledovat samotnou výrobu.

Stříbřené sklo
5. 3. – 29. 5. 2011, sklářská expozice

Na výstavě se představil výběr z kolekce historického stříbřeného skla ze sbírek městského muzea. 
Vystavené předměty představily jednotlivé typy dekorativních i užitných předmětů, této specifické 
části sklářské produkce. 

Velikonoční jarmark na Bělišti
15. – 17. 4. 2011, Běliště 
Tradiční jarní trhy s obvyklým sortimentem výrobků byly opět doplněny předváděním tradičních 
výtvarných technik (paličkované krajky, pletení z proutí a podmalba na skle). Výtvarnou dílnu pro 
malé návštěvníky připravil  Dům dětí  a  mládeže Mozaika.  Turnovský divadelní soubor Na židli 
sehrál před domem loutkové představení pro dětské návštěvníky.



Pomlázka se čepejří
15. 4. – 22. 5. 2011, Běliště
Velikonoční  jarmark  doprovodila  tematická  výstava  přibližující  předvelikonoční  období  od 
Popeleční středy po Velikonoční pondělí. Edukativní část výstavy doplnily kresby a texty koled, 
písní a říkadel. Připomenuta byla i Železnobrodská pašijová hra z 2. pol. 18. století.

Muzejní noc
27. 5. 2011, sklářská expozice
V tomto roce poprvé jsme se zapojili do celostátního projektu Muzejních nocí. V páteční podvečer 
se  sklářská  expozice  otevřela  v  neobvyklém čase  od  19.  do  23.  hodiny.  Pro  návštěvníky byla 
připravena výstava a projekce filmů o skle. Pro dospělé a větší návštěvníky jsme spolu s lektorkou 
připravili rychlokurs tvorby z fimo hmoty zaměřený na tradiční sklářskou techniku millefiori. Pro 
malé nespavce byl po celou dobu k dispozici  dětský koutek s návlekem korálků a malá soutěž 
o ceny.  Do železnobrodské muzejní  noci  se zapojil  i  sklářský výtvarník Zdeněk Lhotský, který 
otevřel svou galerii v blízké obci Chlístov.

Jaroslav Prášil – obrazy
24. 5. – 31. 7. 2011, Běliště
Komorní  výstava  rozměrnějších  grafických listů  představila  část  autorské  tvorby akademického 
malíře Jaroslava Prášila, absolventa naší sklářské školy a vysokoškolského pedagoga. Výstava byla 
připravena  ve  spolupráci  s  Českou  křesťanskou  akademií  –  Český  ráj  a  zahájena  při  tradiční 
Svatojánské pouti Na Poušti nad Železným Brodem.

Skleněné odznaky a plakety
7. 6. – 30. 9. 2011, sklářská expozice
Výstava připomenula fenomén skleněných upomínkových předmětů, vydávaných při nejrůznějších 
příležitostech. Výstava byla připravena ve spolupráci s místními soukromými sběrateli.

Milan Průša – asambláže
9. 8. – 30. 9. 2011, Běliště
Výstavu  neobvyklých  výtvarných  děl  zhotovených  technikou  asambláže  představil  na  Bělišti 
železnobrodský  sklářský  výtvarník  Milan  Průša,  absolvent  zdejší  sklářské  školy  a  dlouholetý 
zaměstnanec  dnes  již  neexistujícího  podniku  Železnobrodské  sklo.  Vernisáž  proběhla  v  rámci 
benefičního koncertu v kapli sv. Jana Nepomuckého Na Poušti nad Železným Brodem.

Koncert skupiny Hm...
2. 9. 2011
V přírodním areálu  Běliště  vystoupila  pražská  hudební  skupina  Hm....  Městské  muzeum bylo 
spolupořadatelem koncertu. 

Skleněný šperk
6. 9. – 18. 9. 2011, Městská galerie Vlastimila Rady
Přehlídku  tvorby  dvaceti  současných  českých  šperkařů  tvořících  ze  skla  představila  výstava 
Skleněný šperk. Výstava proběhla v rámci festivalu Skleněné městečko.



Vánoční trhy na Bělišti
30. 11. – 4. 12. 2011, Běliště
Již tradičně proběhly v adventním čase Vánoční trhy na Bělišti. Kromě prodeje zboží a občerstvení 
byla pro malé i velké návštěvníky připravena výtvarná dílna (ve spolupráci s DDM Mozaika) a také 
předvádění  tradičních  výtvarných  technik  a  řemesel  (paličkování,  podmalba  na  skle,  pletení 
z pedigu). Zastoupeni  byli  se  svými  výrobky Sklářská  škola  a  Sdružení  zdravotně  postižených 
Železnobrodska. Trhy doprovodila  výstava paličkovaných krajek s vánočními motivy z dětského 
kroužku paličkované krajky Domu dětí a mládeže Mozaika. V neděli dopoledne vystoupili se svým 
programem vánočních melodií ve swingové úpravě žáci ZUŠ ze Železného Brodu pod vedením 
Rudy Müllera. 


