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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 listopadu probíhala rekonstrukce roubené části Klemencovska, z tohoto 
důvodu byla v měsíci listopadu a prosinci uzavřena část sklářské expozice.
Návštěvnost obou muzejních expozic v roce 2010 činila 4945 osob. Na další kulturní akce 
(Velikonoční jarmark, Vánoční trhy a další) přišlo 2395 osob. 

Hospodaření
Městské muzeum je příspěvkovou organizací Města Železný Brod. Dotace na provoz od zřizovatele 
činily 1.541 tis. Kč, na investice 59 tis.Kč. Získali jsme dotaci Ministerstva kultury na vybavení 
depozitáře - regálový systém a lístkovnici ve výši 25 tis. Kč. Příjmy ze vstupného činily v roce 2010 
70 tis. Kč, z hospodářské činnosti jsme vykázali zisk ve výši 66 tis. Kč.

Další činnost
V měsíci září proběhla další etapa vybavování depozitářů. Pro potřeby uložení sbírky obrazů a 
plastik byla zařízena další místnost v budově spořitelny. Byla položena nová podlahová krytina a 
zakoupeny kovové stacionární regály a lístkovnice pro uložení grafik, kreseb a podmaleb na skle. 
Další regály posloužily pro uložení sbírky militárií a cínového nádobí. 
V listopadu probíhala rekonstrukce roubení v prvním patře Klemecovska, při té příležitosti byla po 
rekonstrukci vymalována celá místnost sklářské expozice, vystavené exponáty očištěny a 
zrevidovány. Demontován byl i papírový betlém, který byl následně vyčištěn a opatřen novým 
mechem.

Práce se sbírkami a činnost v depozitářích
Od začátku roku probíhala inventarizace sbírkového fondu Městského muzea a vyhotovování 
lokačních seznamů deponovaných sbírek. Inventarizována byla podsbírka skla (1258 inv. čísel), 
plastiky (75), bižuterie (826), archeologie (148), etnografie (1783). Celkem tedy bylo zrevidováno 
4090 inventárních čísel. Ve druhém stupni evidence bylo zpracováno 236 předmětů. Byly 
vypracovány lokační seznamy depozitářů skla a bižuterie, etnografie, militárií. Dále se pokračovalo 
v očistě a konzervaci dalších sbírkových předmětů přestěhovaných z depozitáře Křížové ulici. 
Částečně byla vyklizena kůlna na Bělišti, kde jsou deponovány sbírkové předměty zemědělského a 
řemeslnického charakteru. Část těchto předmětů byla převezena do depozitáře v budově spořitelny, 
očištěna a uložena.
Do sbírek přibylo 31 nových sbírkových předmětů, z nichž většina byla získána darem. Knihovní 
fond byl obohacen o 44 odborných publikací. 
Během roku se na nás obrátili 4 badatelé s žádostí o studium a řešili jsme 16 rešeršních dotazů. 

Spolupráce s institucemi
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 absolvoval povinnou praxi student 
Hotelové školy v Turnově.
V roce 2010 jsme zapůjčili sbírkové předměty do sedmi tuzemských institucí na krátkodobé i 
dlouhodobé výstavy (celkem 77 inv. čísel). Pro výstavní účely jsme vypůjčili si celkem 25 předmětů 
od dvou tuzemských institucí.
Městské muzeum je členem Asociace muzeí a galerií, Petra Hejralová byla v únoru 2010 zvolena 
předsedkyní Liberecké krajské sekce AMG.

Vzdělávání a účast na konferencích
5. Mezinárodní konference Historie sklářské a bižuterní výroby v českých zemích, 17. - 19. 9. 2010, 
Železný Brod
Seminář Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu, 14. 10. 2010 Praha
Muzea - autorský zákon a digitalizace, IV. celorepublikové kolokvium AMG, 2. - 3. 11. 2010, Brno
Mezinárodní konference Stálé expozice nestále, 22. - 23. 11. 2010 Liberec

Přehled uspořádaných výstav a dalších kulturních akcí v roce 2010

Železnobrodská sklářská škola ve sbírkách Městského muzea - malované a leptané sklo
5. 2. - 28. 3. 2010
První z řady výstav ze sbírek Městského muzea věnovaných devadesátiletému výročí založení 
železnobrodské sklářské školy. Výstava představila malované a leptané skleněné předměty, které v 
této škole vznikly mezi lety 1920-1950 pod výtvarným vedením Zdeňka Juny a Miloslava Janků.  

Velikonoční jarmark na Bělišti
26. - .28. 3. 2010
Tradiční jarní trhy s obvyklým sortimentem výrobků byly doplněny předváděním paličkování 
krajek, pletení z pedigu a pletením z orobince. Výtvarnou dílnu pro návštěvníky připravil Domov 
dětí a mládeže Mozaika.

Železnobrodská sklářská škola ve sbírkách Městského muzea  - ryté sklo
10. 4. - 30. 5. 2010
Na výstavě se představilo ryté sklo, které na sklářské škole vzniklo pod výtvarným vedením 
Ladislava Přenosila a Božetěcha Medka. 

Tento domek jest vystavěný ke cti a chvále Boží
1 .6. - 30. 9. 2010 
Záklopová prkna – „rodné listy" roubených domů byly tématem prázdninové výstavy na Bělišti. Na 
výstavě se návštěvníci mohli seznámit s přehledem železnobrodských domů se zachovanými i 
zaniklými záklopovými prkny, spolu s jejich historickými i současnými fotografiemi. Vystaveno 
bylo i několik záklopových prken ze sbírek Městského muzea.

Výtvarná dílna na Bělišti - zpracování ovčího rouna - mokré plstění
19. 6. 2010
Ve spolupráci s lektorkou jsme připravili výtvarnou dílnu, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet 
techniku plstění ovčího rouna mokrou cestou.



Železnobrodská sklářská škola ve sbírkách Městského muzea - broušené sklo
6. 7. - 30. 9. 2010
Třetí výstava věnovaná kulatému výročí založení sklářské školy představila broušené
sklo ze sbírek Městského muzea. 

Sklo - Sklářská škola Železný Brod 1920-1950
Městská galerie Vlastimila Rady
15. 9. - 10. 10. 2010
Touto výstavou vyvrcholily oslavy výročí založení sklářské školy v Železném Bodě. Výstava 
připomněla klíčové období existence školy.

"To všechno vodnes čas" - výstava fotografií Ivana Englicha
9. 10. - 21. 11. 2010
Své snímky z divadelního prostředí představil fotograf Ivan Englich, dlouholetý dvorní fotograf 
divadla Semafor.

Nastala nám koleda
1. 12. - 27. 2. 2011
Výstava se věnovala lidovému zvyku koledování a seznámila s dalšími významy slova koleda.

Vánoční trhy na Bělišti
1. - 5. 12. 2010
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)


