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První etapa modernizace za námi! 
Jiří Křížek, ředitel SM

které buď neexistovalo (kamery, vý
tah, rampy) nebo bylo v havarijním 
stavu (záchody pro návštěvníky). Je
diná expozice, kterou jsem zahrnul 
do úvodní etapy modernizace, se tý
kala historických automatofonů, pro
tože předchozí expozice v suterénu 
muzea byla zcela nevhodná a nedů
stojná pro muzeum, které pořádalo 
k tématu historických hudebních ná
strojů mezinárodní festival. Po doho
dě s archeology proto byla zrušena 
expozice archeologie z 80. let minu
lého století s tím, že nová archeolo
gická expozice bude začleněna do 
budoucí historické expozice. 

Do února 2012 vytvořil Ing. arch. 
Jiří Janďourek pro muzeum ověřova
cí studii, která skvělým způsobem vy
řešila komunikační vazby, především 
situování nového výtahu v rámci dis
pozice muzea bez toho, aby byl na
rušen vzhled historické budovy. Nad 
rámec zadání arch. Janďourek zpra
coval a následně zveřejnil úpravy 
parteru kolem budovy muzea a pře
devším nový bezbariérový vstup, 
který byl součástí nového komuni
kačního schématu a bezbariérového 
pohybu po budově. Tyto úpravy byly 
z důvodu nesouhlasu zástupců stát
ní památkové péče v roce 2014 defi
nitivně zamítnuty. Nové komunikační 
schéma včetně rozšíření bezbariéro
vých zón v muzeu proto bude zahr
nuto do další etapy stavebních prací, 
kterou muzeum připravuje s Liberec
kým krajem od začátku roku 2015. 

Pokračování na straně 3
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Za sebe mám ale po pěti měsících 
stavebních prací rozpaky jásat tře
ba nad novými záchody. Původní 
záměr z roku 2011 byl splněn, ale 
muzeum touto realizací pouze do
hání obrovský dluh, který vůči kul
turní veřejnosti dále přetrvává. Pro 
připomenutí krátce zrekapituluji prá
vě ukončený projekt, který byl v his
torii muzea teprve první zkušeností 
s čerpáním investičních dotací z fon
dů Evropské unie.

S koncem roku 2014 skončila dlou
ho ohlašovaná a očekávaná prv
ní etapa modernizace hlavní budo
vy Severočeského muzea v Liberci. 
V rámci této investiční akce bylo 
v muzeu vybudováno nové sociální 
zařízení pro návštěvníky, kamerový 
systém, výtah, bezbariérové rampy 
a nová expozice historických hudeb
ních automatů. Všem, kteří obětavě 
pomohli s přípravou a realizací toho
to projektu, patří veliké poděkování. 

Jízda novým výtahem umožňuje mimo jiné netradiční pohled na zadní fasádu historické budovy muzea 

V červnu 2011 předložil Liberecký 
kraj žádost do Integrovaného progra
mu rozvoje města Liberec. Původní 
název žádosti je z dnešního pohle
du trochu zavádějící: „Modernizace 
expozic Severočeského muzea v Li
berci“. Studie na modernizaci výstav
ních expozic do poloviny roku 2011 
nevznikla, takže jsem se současně 
s nástupem do funkce ředitele v čer
venci 2011 rozhodl řešit prioritně po
třebné technické vybavení budovy, 
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Budiž světlo! Návrat 
lamp do velkého sálu
Jiří Křížek, ředitel SM

Živě si vybavuji nelíčený úžas všech 
přítomných historiků umění v sak
ristii jednoho venkovského kostela. 
Překvapení plynulo nikoli z krásných 
gotických kleneb nebo barokního 
mobiliáře, ale ze sto let staré a stá
le funkční elektroinstalace, běžící 
v omotaných drátech a porceláno
vých izolátorech po středověkých 
omítkách a zdivu. Historie na sebe 
bere různé podoby a někdy stačí 
„pouze“ čas (a nepřítomnost revizní
ho elektrotechnika), aby se z běžné 
věci stal unikát. 

Budova Severočeského muzea 
ukrývá mnoho pokladů, někdy i na 
místech, kde byste je nečekali. V pod
kroví nad velkým výstavním sálem 

mnoho desítek let odpočívala torza 
lamp z původního vybavení muzea. 
Začátkem dubna 1898 navrhla tuto 
osvětlovací techniku včetně elektric
kých rozvodů vídeňská filiálka slavné 
norimberské firmy Schuckert Werke 
a v prosinci téhož roku se velký sál 
muzea rozzářil do plné krásy. Osvět
lení veřejných budov elektrickým 
světlem bylo v 90. letech 19. stole
tí ještě skutečně „žhavou“ novinkou, 
protože elektrifikace velkých měst se 
teprve rodila. Světelný výkon tehdej
ších vláknových žárovek a oblouko
vých lamp by nás dnes, v éře „svě
telného smogu“, asi příliš neuhranul, 
ale lidi na sklonku předminulého sto
letí tato novinka přímo fascinovala. 
Náskok Liberce oproti jiným městům 
v tomto období souvisel především 
s průmyslovým charakterem města 
a svou roli sehrálo i budování elek
trické pouliční dráhy, která se rychle 
stala symbolem města. 

Technické vybavení veřejných bu
dov, muzea nevyjímaje, prochází bě
hem let opakovanými modernizace
mi třeba kvůli zastarání technologií, 
zdražení energií a v neposlední řadě 
i kvůli proměnám vkusu a módy. Má
lokde se tak dnes podaří najít historic
kou budovu, ve které by se kompletně 
dochovalo původní funkční osvětlení. 
Od poslední generální opravy muzea 
dominovaly velkému výstavnímu sálu 
lustry z 80. let 20. století z Kamenic
kého Šenova. Osvětlení se zapínalo 
kvůli enormní spotřebě pouze něko
likrát do roka k výjimečným slavnost
ním událostem. Při nálezu původ
ních muzejních lamp jsme se proto 

rozhodli pro výměnu, která by spojila 
obnovu původního uměleckohistoric
kého detailu se soudobými světelný
mi parametry, aby lampy nebyly jen 
nefunkční ozdobou sálu. Torzální do
chování historických lamp paradoxně 
umožnilo nové vyzbrojení pomocí ha
logenidové výbojky o výkonu 150 W 
s předřadníkem. Tuto technologii si 
subdodavatelská firma již dříve vy
zkoušela při instalaci do kuriózního 
prostředí – v muslimských modliteb
nách na Blízkém východě. Nejcenněj

ší část původních světel tvoří skleně
ná stínidla s kovovým opletem, která 
zůstala překvapivě zachována bez 
vážného poškození, takže se nemu
sely vyrábět repliky. Při restaurová
ní byly kovové korpusy lamp nejpr
ve kompletně rozebrány a očištěny. 
Prach, špína a druhotné úpravy za
nechaly své stopy, takže nebyla jas
ná původní barevnost kovových čás
tí. Kartáči a jemným otryskáním byly 
odstraněny druhotné nátěry a koroze 
a chybějící části vnějšího pláště byly 
doplněny podle originální předlohy. 
Součástí obnovy byl i kladkový zá
věs, který se zprovoznil podle histo
rické fotodokumentace. K přesnému 
umístění závěsů na původní místa na 
záklopovém stropě velkého sálu na
pomohly původní dochované plány 
firmy Schuckert. 

Náklady na restaurování svítidel 
si vyžádaly částku 236 000 Kč, při
čemž 150 000 Kč muzeum získa
lo prodejem demontovaných lustrů 
z 80. let. Restaurátorské práce pro
vedla  Zdeňka Němcová z Jablonce 
nad Nisou a subdodávku na instalaci 
a vyzbrojení zajistila jablonecká firma 
LUHA spol. s r.o. n

Popisky k fotografiím:
1 Torza původních lamp před restaurátor-
ským zásahem | 2 Zrestaurované lampy 
na závěsech u podlahy ve velkém výstav-
ním sále čekají na poslední kontrolu před 
definitivním vyzdvižením do výšky 10 m | 
3 Na svůj návrat čekaly staré lampy na 
půdě muzea dlouhá desetiletí
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V roce 2012 vyhlásil Liberecký 
kraj výběrové řízení na zpracovatele 
projektové dokumentace první eta
py, které vyhrála Architektonická kan
celář Křivka s.r.o. z Prahy. Firma bez 
zkušeností s obnovou architektonic
kých památek a tvorbou muzejních 
expozic nakonec odevzdala projekt, 
ve kterém jsme až během realizace 
zjišťovali jeho nedostatky. Nelze se 
však zbavovat vlastní zodpovědnos
ti, protože pokud bych si vynutil vět
ší kontrolu projektové dokumentace, 
bylo by chyb určitě méně. Díky účasti 
a spolupráci projektanta na kontrol
ních dnech stavby se ale nakonec po
dařilo největší „mouchy“ vychytat při 
dodržení všech dotačních podmínek 
projektu. Stavba měla vypuknout za
čátkem roku 2014, ale kvůli vyřazení 
dvou firem pro nesplnění zadávacích 
podmínek musel Liberecký kraj vý
běrové řízení zrušit a vyhlásit znovu. 
Vzniklé zpoždění a uzavření muzea 
jsme alespoň využili k tomu, že byl 
z prostředků muzea kompletně mo
dernizován malý výstavní sál nebo 
opraveno muzejní nádvoří, jak jsme 
čtenáře informovali v předchozích 
číslech našeho časopisu. Výběrové 
řízení na zhotovitele již na podruhé 
vyšlo a firma DKK Stav s.r.o. z Liber
ce konečně začala v červenci 2014 
s bouracími pracemi. Tempo stav
by bylo ale pomalejší než harmono
gram, takže dokončení prací se oproti 
projektu zdrželo zhruba o tři týdny až 
do druhé poloviny prosince. Odděle

ní stavební části od návštěvnického 
provozu naštěstí neohrozilo program 
výstav a doprovodných akcí v muzeu 
na konci roku. Co se však už podaři
lo méně, je pečlivost a kvalita všech 
řemeslnických prací, které by odpo
vídaly významu výjimečné historické 
budovy. Záruka 60 měsíců dává urči
tou garanci, že čas dostatečně prově
ří odevzdanou práci.

Od počátku bylo jasné, že moder
nizace muzea z projektu IPRM nemů
že kvůli finančním limitům obsáhnout 
vše, co bychom si přáli zlepšit. „Sa
lámová metoda“ obnovy, kdy podle 
financí opravujeme a inovujeme po 
menších částech za provozu, vyžadu
je vysoké nasazení především pro za
městnance muzea například při neu
stálém stěhování sbírek a úklidu. 

Celkové finanční náklady projektu 
dosáhly částky 10 914 083 Kč s tím, 
že výše dotace Evropské unie z Regio
nálního operačního programu NUTS 
II Severovýchod činila 9 276 970 Kč. 
Zbývající částku 1 637 113 Kč uhra
dil Liberecký kraj, který je zřizovate
lem muzea. Z projektu bylo bohužel 
během přípravy vyjmuto restaurování 
sbírkových předmětů do expozice his
torických hudebních automatů jako 
neuznatelný náklad, byť v jiných mu
zeích byly tyto náklady uznány. Mini
mální potřebnou částku 650 000 Kč 
pohotově poskytl muzeu účelovou 
dotací Liberecký kraj. Na základě vý
běrového řízení realizoval v roce 2014 
opravu více jak 40 exponátů liberec
ký restaurátor a výrobce hudebních 

nástrojů Radek Janoušek. Hotová 
expozice bude veřejnosti zpřístup
něna ve středu 11. února. Podtrženo 
a sečteno – první etapa moderniza
ce hlavní budovy Severočeského mu

zea pro mě byla ostrým tréninkem na 
další rozsáhlejší etapu, která doufám 
již kompletně vyřeší hlavní technické 
i vizuální nedostatky jedné z nejkrás
nějších muzejních budov. n

Pokračování ze strany 1
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Padesát digitálních očí 
aneb konec muzejního 
matrixu?
Jiří Sloup, správce ICT SM

Na začátku článku s poněkud zvlášt
ním názvem si dovolím čtenářům 
muzejního čtvrtletníku prozradit malé 
tajemství, které jistě mnohé z nich pře
kvapí: v našem muzeu, spravujícím 
sbírky nevyčíslitelné hodnoty, nefun
goval dosud žádný kamerový systém. 
Naštěstí už to tajemstvím není, a to 
nejen proto, že jsem to právě prozradil, 
ale hlavně proto, že v těchto dnech již 
kamerový systém v muzeu funguje.

Vlastně jedna osamocená kamera 
v muzeu již nějaký ten rok existovala. 
Byl to stařičký analogový „veterán“, 
který hlídal střechu podivné stavbič
ky, umístěné vlevo od schodiště před 
hlavním vchodem do muzea. Tato 
prazvláštní stavbička, jejíž existen
ce nedává při letmé obhlídce zdán
livě žádný smysl, je ve skutečnosti 
netradičně ztvárněná stříška výtahu 
z podzemního depozitáře muzea. Čas 
od času zvolna neslyšně vystoupá do 
výšky asi tří metrů, aby se pod ní na 
chvíli objevila již zcela běžná kabina 
nákladního výtahu určeného ke stě
hování sbírkových předmětů. Bohu
žel však část zmiňované střechy tvo
ří (tedy vlastně tvořily) měděné prvky. 
Věřím, že bystrému čtenáři je již jas
né, proč bylo nutno toto místo chránit 
kamerou jako první – a to již v době, 
kdy se na „dospělý“ kamerový systém 
muzeum snažilo léta marně sehnat 
prostředky. Zajímavostí je, že zmiňo
vanou kameru před nečasem chráni

la – PET lahev. Někdo staví v lahvích 
lodě, my měli v lahvi kameru.

Ale nyní již k našemu novému ka
merovému systému, jehož dlouho 
očekávané zřízení umožnil v minu
lém roce realizovaný projekt s názvem 
„Modernizace expozic Severočeské
ho muzea v Liberci“. Rozsáhlý prostor 

celého muzejního areálu nyní stře
ží na padesát kamer, jejichž živý ob
raz je k dispozici ostraze, průvodcům 
a pokladním a zároveň je zaznamená
ván pro případnou pozdější kontrolu, 
pokud by například došlo k poškození 
nebo dokonce odcizení vystavených 
exponátů. Kamery jsou schopny pra
covat jak ve dne, tak i v noci, fungují 
dokonce i v úplné tmě.

Celý systém je založen na moder
ní technologii IP, která již pomalu vy
tlačuje klasické „analogové“ systémy. 
IP kamery fungují podobně jako běž
né webové kamery – obraz převádějí 
na digitální data přímo zpracovatelná 
počítačem. Na rozdíl od běžné domá
cí „webky“ mají ale daleko kvalitnější 
obraz, jsou spolehlivější a mají mno
ho dalších užitečných funkcí. Kame
ry jsou připojeny do vyhrazené vnitřní 
počítačové sítě, obrazové záznamy se 
po omezenou dobu archivují ve spe
ciálním zabezpečeném datovém cen
tru na pevných discích a v odůvod
něných případech k nim má přístup 
pouze velmi omezený okruh osob.

Kamery jsou umístěny jak ve vnitř
ních prostorách, tak také v exteriéru, 
kde střeží vchody, stěny budovy i pří
kop v muzejním parku. Je jimi osaze
na i návštěvníky velmi oblíbená věž 
muzea, kde by jejich instalace moh
la (po odstranění dalších technických 
a provozních překážek) přispět k její
mu trvalému zpřístupnění – prozatím 

bývá věž pro veřejnost otevřena pouze 
v rámci mimořádných akcí. 

Když se někde objeví nový kame
rový systém, často vyvolá živou disku
zi, jestli je takový zásah do soukromí 
(ať už návštěvníků či zaměstnanců) 
nezbytně nutný. Samozřejmě jsou 
místa, kde lze zajistit bezpečnost i ji

ným, ne tak „indiskrétním“ způsobem. 
Avšak právě v muzeu může být insta
lace kamerového systému nejen pře
trpěnou nutností, ale naopak velkým 
přínosem nejen pro personál, ale také 
pro jeho návštěvníky. 

Například v nově otevřené expozi
ci automatofonů a později i v dalších 
výstavních prostorech umožní kame
rový systém bližší kontakt návštěv
níků s exponáty, protože díky němu 
v mnoha případech nebude nutné 
rea lizovat fyzické bariéry (např. skle
něné vitríny, velký odstup od exponá
tů), které dříve vystavené předměty 
chránily, když nebyla k dispozici jiná 
účinná opatření bránící jejich poško
zení nebo dokonce odcizení.

Je tomu dobrých deset let, co jsem 
„bloumal“ po internetu a snažil se hle

dat, jaké zkušenosti z našeho mu
zea návštěvníci zveřejňují. A dodnes 
mám v živé paměti „recenzi“, kterou 
napsal jakýsi student, který Severo
české muzeum navštívil. Již nevím, 
jestli s rodiči, se školou nebo dokon
ce sám. Bohužel však ve středu jeho 
zájmu nebyly ani vystavené exponáty, 

ani nádherné interiéry, ale – „agent
ky jak z Matrixu“! Mladík totiž byl po 
celou dobu návštěvy muzea fascino
ván tím, že kdykoliv se otočil, někde za 
ním zpoza dveří či závěsu vykukovalo 
bdělé oko nenápadné postarší dámy 
a po celou dobu návštěvy jej několik 
takových osob sledovalo. Jeho líče
ní návštěvy muzea se opravdu spíše 
nežli příjemnému kulturnímu zážit
ku podobalo zážitkům jedince stiže
ného paranoidními bludy. Bohužel 
– tohle nebyly bludy, tohle byla reali
ta… Naše „agentky“ – odpovědné za 
to, aby zůstaly exponáty zachovány 
i pro další generace – však pouze dě
laly svou práci, pro většinu návštěv
níků bohužel poněkud nepříjemným 
způsobem. Nic jiného jim nezbývalo, 
jiné prostředky neměly. Pokud by ne
zasáhly na místě a „nechytily hříšníka 
za ruku“, už by se nic dokázat nepo
dařilo. Naštěstí dnes tedy už nemusí 
chodit v patách každému návštěvní
kovi – pokud by se přece jen zjistilo, 
že k poškození nebo odcizení expo
nátu došlo, nebyl by problém pacha
tele identifikovat a usvědčit pomocí 
záznamů z kamer.

Je dobře, že se kamerový systém 
podařilo zrealizovat – mimo jiné prá
vě proto, že díky němu již návštěvníci 
nebudou vystavováni podobným po
nižujícím zážitkům jako ve zmiňova
né „recenzi“. Naopak se budou moci 
v nádherných prostorách mezi vzác
nými exponáty v klidu volně pohybo
vat a nechat na sebe působit jejich 
jedinečné kouzlo. Vždyť obrazovou po
dobu exponátů vystavených kdekoliv 
na světě si můžeme během několika 
okamžiků z pohodlí domova stáhnout 
v gigapixelovém rozlišení z veřejných 
zdrojů na internetu, veškeré informa
ce i s historickým kontextem může
me „vygooglit“, ale zážitek z osobního 
kontaktu s předmětem v důstojném 
muzejním prostoru zůstává jedineč
ný a nepřenositelný… n

Také tuto „kameru v lahvi“ nahradil nový kamerový systém; na snímku dole pohled jedné 
z kamer do velkého výstavního sálu z ptačí perspektivy
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Historická mapa Liberce – květen 1945
Ivan Rous

Po mapě Hrádku nad Nisou a okolí 
připravujeme větší projekt historické 
(rekonstrukční) mapy Liberce. 

Vzhledem k měřítku 1 : 2 000, 
které se stále jeví jako nejvhodněj
ší pro tyto účely, je zájmovou oblastí 
obdélník o poměru stran 3 : 4 a plo
še přibližně 9 metrů čtverečních. 
Tento základ je rozdělen na 12 sa
mostatných listů. Zastavěné oblas
ti Liberce tak budou pokryty přibliž
ně z 90 %. Dále budou doplněny listy 
okrajových oblastí tak, aby pokryly 
zajímavá či důležitá místa pro měs
to. Mezi doplňkové listy budou patřit 
oblasti Horního Hanychova s Ještě
dem, Harcova, Vratislavic nad Nisou 
a Údolí Černé Nisy s Rudolfovem. 

Na rozdíl od mapy Hrádku nad Ni
sou budou listy vycházet v podobě 

klasické skládané mapy s doprovod
ným textem – jakýmsi průvodcem po 
mapě a době. 

Časová hranice je, stejně jako 
u Hrádku nad Nisou, květen 1945. 
I když se může zdát, že mapa je za
měřena jen na válečné události a vý
stavbu, základní vrstvou je opět po
zemková mapa, která ukazuje velmi 
pěkně i stav laicky zvaného „staré
ho Liberce“. Naznačeny však budou 
i mnohem starší vrstvy, jako jsou 
vodní toky, cesty, historické budovy 
a vzhled náměstí. Dvě samostatné 
mapové značky pak ukazují součas
ný stav, což je zajímavé především 
u hlavních silničních tahů a nákup
ních center. 

Vrstva vztahující se ke květnu 
roku 1945 ukáže Liberec jako hlav

ní město říšské župy Sudety, jež se 
na počátku května chystalo na útok 
Rudé armády, která na naše město 
postupovala přes Frýdlantsko a smě
rem od Krkonoš. 

Mezi podkladovými mapami je 
i raritní mapa celého Liberce s vy
značenými barikádami a protipancé
řovými překážkami, s bunkry a kryty, 
které měly být v závěru války využity 
pro obranu města. Rozsah opevňo
vacích prací bude poprvé přehled
ně podaný právě zde a stejně tak na 
mapě budou vyznačeny úřadovny 
říšských organizací a zbrojních pod
niků Třetí říše. 

Specialitou jednotlivých listů bu
dou tematická zaměření. Například 
první již hotový list ukazuje liberecké 
letiště v době jeho největší slávy (na 

obrázku náhled pracovní verze této 
mapy bez diakritiky). Mezi mapový
mi značkami tak nalezneme jednot
livé typy letadel, ale i protileteckých 
děl, tzv. flaků. Právě tyto „ikony“ jsou 
typické pouze pro tento list. 

Druhým tématem listu „Letiště 
Růžodol“ jsou staré cihelny. O Rů
žodolské cihelně, která stála v mís
tech lesíku Opičák, ví většina obyva
tel, 300 metrů vzdálená cihelna pod 
dnešní Partyzánskou ulicí už je méně 
známá, ale že zde byly tři samostatné 
cihelny a pět velkých dobývacích pro
storů, bylo překvapením i pro nás. 

Předpokládáme, že první listy bu
dou k dostání v Severočeském mu
zeu v březnu 2015 s tím, že cena by 
neměla překročit cenu běžné turis
tické mapy. n
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Rekonstrukce Severočeského muzea v obrazech                                                                                                                         III. díl
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1 Pan Prokop z firmy Port C&C při instalaci kamer z vysokozdvižné plošiny | 2 Bývalá expozice archeologie se na půl roku změnila ve staveniště, aby zde vznikla nová expozice automatofonů | 3 Operativní porada ředitele J. Křížka a technika S. Koudely na půdě muzea | 4 Staveniště v muzejním parku | 5 Č.  Maleček brání 
vstupu paparazzi do výtahu při stěhování sbírkových předmětů | 6 L. Lacina komentuje na kameru počínání party stěhováků – ředitele J. Křížka, P. Voničky a R. Janouška | 7 Z restaurátorské dílny Zdeňky Němcové – oprava historických lamp | 8 R. Janoušek staví pianolu visící ze stropu expozice | 9 J. Virt, D.  Breuerová 
a P. Šťovíčková zakrývají exponáty proti prachu | 10 V. Konopásek, I. Rous a P. Bříza ve frontě na odložení výstavních podstavců | 11 Základy výtahu na místě původních WC | 12 Na stavbě... | 13 L. Lacina, Z. Hrabák, Č. Maleček a R. Janoušek při stěhování pianol v nové expozici | 14 „Dobrá věc se podařila, hrubá síla zví
tězila“ – citlivé obnovení původního vstupu do expozice 20. století pomocí palice | 15 Čilý stavební ruch ve výtahové šachtě | 16 Ještě před pár dny tu byla kancelář | 17 Tudy se bude nastupovat do výtahu | 18 Malířský mistr Patočka si hravě poradí i s vysokými stropy | 19 I. Rous stěhuje na improvizovaném vozíku skla 
do vitrín | 20 R. Houška z firmy Georeal spol. s r.o. při geodetickém zaměřování interiérů muzejní budovy | 21 Nový výtah je pro stěhování pravým požehnáním (I. Rous a Z. Hrabák) | 22 Chodbastaveniště před budoucími toaletami | 23 Provizorní sádrokartonové příčky oddělovaly prostory stavby od zbytku muzea n
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1



7

Rekonstrukce Severočeského muzea v obrazech                                                                                                                         III. díl

3 4

8 9

13 14

1 Pan Prokop z firmy Port C&C při instalaci kamer z vysokozdvižné plošiny | 2 Bývalá expozice archeologie se na půl roku změnila ve staveniště, aby zde vznikla nová expozice automatofonů | 3 Operativní porada ředitele J. Křížka a technika S. Koudely na půdě muzea | 4 Staveniště v muzejním parku | 5 Č.  Maleček brání 
vstupu paparazzi do výtahu při stěhování sbírkových předmětů | 6 L. Lacina komentuje na kameru počínání party stěhováků – ředitele J. Křížka, P. Voničky a R. Janouška | 7 Z restaurátorské dílny Zdeňky Němcové – oprava historických lamp | 8 R. Janoušek staví pianolu visící ze stropu expozice | 9 J. Virt, D.  Breuerová 
a P. Šťovíčková zakrývají exponáty proti prachu | 10 V. Konopásek, I. Rous a P. Bříza ve frontě na odložení výstavních podstavců | 11 Základy výtahu na místě původních WC | 12 Na stavbě... | 13 L. Lacina, Z. Hrabák, Č. Maleček a R. Janoušek při stěhování pianol v nové expozici | 14 „Dobrá věc se podařila, hrubá síla zví
tězila“ – citlivé obnovení původního vstupu do expozice 20. století pomocí palice | 15 Čilý stavební ruch ve výtahové šachtě | 16 Ještě před pár dny tu byla kancelář | 17 Tudy se bude nastupovat do výtahu | 18 Malířský mistr Patočka si hravě poradí i s vysokými stropy | 19 I. Rous stěhuje na improvizovaném vozíku skla 
do vitrín | 20 R. Houška z firmy Georeal spol. s r.o. při geodetickém zaměřování interiérů muzejní budovy | 21 Nový výtah je pro stěhování pravým požehnáním (I. Rous a Z. Hrabák) | 22 Chodbastaveniště před budoucími toaletami | 23 Provizorní sádrokartonové příčky oddělovaly prostory stavby od zbytku muzea n

20 21 2220

5

10

15

23



8

Vyšlo nové číslo přírodovědného sborníku SM
Pavel Vonička, vedoucí redaktor

Začátkem nového roku vydalo Se
veročeské muzeum v Liberci další, 
v pořadí již 32. číslo Sborníku Se
veročeského muzea, Přírodní Vědy. 
Toto odborné recenzované periodi
kum, vycházející již od roku 1958, 
uveřejňuje původní odborné přírodo
vědné práce geologické, floristické, 
faunistické a ekologické, zaměřené 
na region severních Čech, případ
ně na navazující území v Německu 
a Polsku, personálie významných 
přírodovědců regionu i recenze knih 
s přírodovědnou tematikou se vzta
hem k severním Čechám. 

Na rozdíl od předchozích roční
ků přírodovědného sborníku je celé 
nejnovější číslo, které má vročení 
2014, vytištěno na kvalitním křído
vém papíře. 

Čtenáři zde naleznou článek 
D. Rubáše o pseudokrasových jes
kyních v údolí Zábrdky, podrobné 
zpracování flóry a vegetace přírodní 
rezervace Hamrštejn od R. Višňáka 
nebo výsledky mapování vybraných 

druhů plavuní v Jizerských horách, 
kterému se věnoval J. Titěra. Jed
ním ze stěžejních příspěvků je člá
nek P. Kocourka, ve kterém shrnul 
výsledky dlouholetého průzkumu 
fauny mnohonožek Jizerských hor, 

Frýdlantské pahorkatiny, Ještědské
ho hřbetu a Liberecké kotliny. Fau
nu pavouků Kamenného, Křížového 
a Vápenného vrchu na Frýdlantsku 
zpracoval A. Kůrka. M.  Pudil před
kládá výsledky podzimních odchytů 

a kroužkování ptáků na Jizerce v le
tech 2004–2013 a také informaci 
o prvním zjištění budníčka pruho
hlavého v Jizerských horách. Zají
mavé jsou i dva články o denních 
motýlech: Z. Havelda uvádí řadu 
pozorování dvou druhů ostruháčků 
v severních Čechách a kolektiv au
torů z České zemědělské univerzity 
informuje o nálezech ohniváčka čer
nočárného na Dolním Labi u Děčína. 
Většina článků je doplněna barevný
mi přílohami s řadou mapek a foto
grafií, v článku o mnohonožkách 
jsou připojeny originální barevné 
kresby všech 40 zjištěných druhů, 
které autor nakreslil pro tuto publi
kaci (viz obrázky).  

Vydání tohoto čísla finančně pod
pořila Nadace pro záchranu a obno
vu Jizerských hor. 

Sborník o rozsahu 188 stran je 
možné zakoupit na pokladně Seve
ročeského muzea v Liberci za cenu 
150 Kč nebo si jej objednat na adrese   
obchod@muzeumlb.cz. n

Doprovodný program k výstavě Půvab květů historie
Kateřina Nora Nováková, hlavní kurátor výstavy

Výstava s poetickým názvem odhalu
je návštěvníkům nejen krásu našich 
předmětů, skrytých v depozitářích, 
ale je zároveň koncipována jako po
zoruhodná přehlídka různých technik 
a stylů ve znázorňování rostlinných 
motivů. Ty procházejí napříč různý
mi kulturami v Evropě a Asii, a tak 
si zde na své přijdou nejen milovní
ci krásných interiérových předmětů, 
ale také rostlin a květin. Na některých 

předmětech jsou rostlinné a květi
nové motivy využity především jako 
krásný dekorativní prvek, jinde jsou 
zasazeny do promyšleného rámce 
a vyjadřují hlubší symboliku. Ta vy
chází z pradávných mytologických 
a náboženských tradic, prolínajících 
se evropskými i asijskými kulturami. 
A právě symbolika těch nejvýrazněj
ších rostlin je jedním z doplňkových 
programů výstavy. Návštěvníci ji mo
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hou na jednotlivých předmětech od
halovat se speciálními pracovními 
listy, které obsahují stručný slovníček 
rostlin, a podle specifických piktogra
mů na vitrínách výstavu procházet. 

Pro všechny věkové kategorie je 
připravena samoobslužná výtvarná 
dílna. Zde si vyzkouší výrobu látko
vých květin, jimiž mohou dotvořit tex
tilní dekoraci na šaty, ozdobí si papí
rovými květy papírový talířek nebo si 

zahrají na návrháře dekoru skleněné 
vázy podle předlohy z Nového Boru. 
Také si mohou vyzkoušet své kulinář
ské vlohy a zkusit hádat obsah sáč
ků s kořením. Na magnetické tabuli 
si mohou složit portrét z jednotlivých 
druhů ovoce a zeleniny tak jako rene
sanční malíř Giuseppe Arcimboldo, 
který sestavil portrét císaře Rudolfa 
II. Návštěvníci si mohou také projít 
budovu muzea a hledat v jejím exte
riéru a interiéru jednotlivé rostliny.

Pro objednané školní skupiny 
jsou v jednotlivých ročních obdobích 
připraveny různě tematizované díl
ny. Na zimu jsou to „Sněhové květy“, 
které nabízejí výrobu chřestítka, ba
letky, svícínku nebo malované sně
hové vločky na PVC. 

Každý měsíc budou rovněž vypsá
ny termíny komentovaných prohlídek 
výstavy, na nichž kurátoři návštěvní
ky podrobněji seznámí s historií flo
rálních motivů v jednotlivých kultu
rách a na konkrétních předmětech. 
Atmosféru komentovaných prohlí
dek budou zpříjemňovat vůně rostlin
ných esencí. Komentovaná prohlídka 
v prvním únorovém týdnu bude do
provázena speciálním workshopem, 
kde si malí i větší návštěvníci budou 
moci ozdobit skleničky rostlinnými 
motivy. Vstupné na všechny komen
tované prohlídky je 30 Kč za osobu. 
Více aktuálních informací najdete na 
www.muzeumlb.cz. n

�0

Obr. 33./Fig. 33. Megaphyllum projectum (Verhoeff, 
1894), samice/female

Obr. 34./Fig. 34. Megaphyllum unilineatum (C. L. Koch, 
1838), samice/female

Obr. 35./Fig. 35. Brachydesmus superus Latzel, 1884 Obr. 36./Fig. 36. Polydesmus complanatus (Linnaeus, 
1761)
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Výstava Albánie  
– přírodou neznámé země
Pavel Vonička, entomolog SM

Také v Evropě se nacházejí území, která jsou z pohledu přírodovědců nedostatečně pro
zkoumaná. Patří k nim rozhodně Albánie, malá země na Balkánském poloostrově, která 
byla dlouhá desetiletí z důvodu totalitního politického režimu prakticky nepřístupná. Vý
stava fotografií a přírodních exponátů dokumentuje již několik výprav za poznáním této 
hornaté země, které podnikli zoologové z několika muzeí v České republice sdružení ve 
spolku Zoogeos Bohemia. 

V letech 2012, 2013 a 2014 se uskutečnily dvou až třítýdenní výzkumné cesty, kterých 
se zúčastnil i entomolog Severočeského muzea v Liberci. Tyto výpravy jsou součástí pěti
letého projektu „Výzkum málo známých oblastí Balkánského poloostrova“, který vznikl a je 
realizován ve spolupráci Severočeského muzea a Vlastivědného muzea a galerie v České 
Lípě. Projekt byl podpořen zřizovatelem obou institucí, Libereckým krajem, a záštitu nad 
ním převzala statutární náměstkyně hejtmana PhDr. Hana Maierová.    

Některé horské oblasti Albánie, zvláště v její jižní části, patří k zoologicky i botanicky nej
méně prozkoumaným zemím Evropy. Žije zde řada endemických druhů bezobratlých živo
čichů a je velmi pravděpodobné, že v těchto územích budou dále nalézány pro vědu dosud 
neznámé druhy. Průzkum bezobratlých živočichů jsme zaměřili především na zachycení co 
nejširšího druhového spektra pavouků, žahadlového blanokřídlého hmyzu a brouků. V roce 
2014 se nám podařilo objevit i dosud neznámé druhy brouků. Dále jsou zaznamenávány 
veškeré lokality obojživelníků a plazů, odchycené exempláře jsou měřeny, detailně fotogra
fovány a vypouštěny zpět do přírody. Fotograficky je dokumentována i horská květena. 

Na základě získaných materiálů z těchto cest (fotografie, přírodniny, kresby zajímavých 
živočichů apod.) jsme připravili putovní výstavu, kterou mohou návštěvníci Severočeského 
muzea zhlédnout od 11. března do 31. května 2015 v malém výstavním sále. n
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Z. Vitáček s nalezenou štíhlovkou východní (jižní Albánie)
Vápencové Severní Albánské Alpy (Prokletije) patří k nejznámějším pohořím Albánie a Černé Hory 
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Za ostnatým drátem
Lubor Lacina, historik SM

Během druhé světové války se v letech 1942–1945 na 
území dnešní České republiky nacházely čtyři desítky 
poboček koncentračních táborů Auschwitz (Osvětim), 
Flossenbürg, GroßRosen a Ravensbrück. Zvláštní vě
zeňská zařízení, sloužící k internaci, perzekuci a fyzic
ké likvidaci obětí nacistického režimu, byla rozmístěna 
v českém a moravském pohraničí, v několika případech 
v okolí Prahy a v Brně. V posledních měsících války pak 
českými zeměmi prošla řada tzv. pochodů smrti, které 
ještě na prahu svobody připravily o život stovky vězňů 
z evakuovaných koncentračních táborů.

Publikace, kterou na konci roku 2014 připravilo Seve
ročeské muzeum, představuje systém nacistických kon
centračních táborů jako celek i jejich jednotlivé pobočky 
na našem území. Kromě samotných táborů pak zmiňuje 
trasy některých pochodů smrti českým územím. Publi
kace se stručně věnuje historii lokalit a podrobněji se 
zabývá stavem pietní péče, která je jednotlivým místům 
zločinů a utrpení věnována. Informace v textu doplňuje 
dobovými i současnými fotografiemi z míst, která jsou 
v některých případech téměř zapomenuta, přesto patří 
k nejtragičtějším momentům moderní historie českých 
zemí. Publikaci finančně podpořil Nadační fond obětem 
holocaustu a je k dostání v muzeu za cenu 130 Kč. n

Počátkem loňského roku vyhlásilo Moravské zemské muzeum v Brně foto
grafickou soutěž „Muzeum Photo 2014“ s muzejní a galerijní tematikou. Zá
měrem pořadatelů bylo nabídnout nový pohled na život v paměťových in
stitucích. Byly vypsány dvě kategorie – „Život v muzeu“ (snímky z vernisáží, 
pořádaných akcí, workshopů nebo třeba obyčejné momentky z běžného den
ního provozu muzejních a galerijních institucí) a „Kreativita v muzeu“ (snímky 
převážně výtvarného pojetí například sbírkových či jiných předmětů, výstav
ních prostor nebo kreativní, vizuálně osobité uchopení jakéhokoliv tématu, 
které má určitý vztah k muzeu či galerii). 

Prvního ročníku soutěže Muzeum Photo 2014 se zúčastnilo 29 fotogra
fů, kteří celkem zaslali více jak 150 fotografií. Pro naše muzeum je výbornou 
zprávou, že v kategorii „Kreativita v muzeu“ porotce nejvíce zaujaly snímky 
našeho kolegy Romana Machka. „Vítězná série Zapomenutá zákoutí vyniká 
zpracováním tématu kreativity z velmi nevšedního úhlu pohledu. Vidíme zde 
jakési fragmenty interiéru, ze kterých je skrze nasvícená zákoutí cítit lidská 
přítomnost. Porota ocenila zejména celkovou atmosféru snímků a nápaditou 
hru se světlem,“ okomentoval snímky Jan Cága. 

V kategorii „Život v muzeu“ zvítězily snímky Františka Hulce zachycující 
exponáty a návštěvníky Národního technického muzea. „Soubor fotografií 
nejlépe splňuje zadání kategorie. Fotografovi se podařilo zaznamenat dění 
během pražské Muzejní noci s lehkostí a kompoziční vyvážeností velké skupi-

Úspěch v celostátní fotografické soutěži s muzejní 
tematikou „Muzeum Photo 2014“

Na poslední březnovou neděli 
jsme pro vás připravili další vý
tvarné dílny, tentokrát s veliko
noční tematikou. 

Také v letošním roce se mů
žete těšit na bohatý program 
zaměřený především na rodiče 
s dětmi. Po celou dobu budou 
v muzeu probíhat výtvarné ak
tivity, které i ty nejmenší zábav
nou formou seznámí s historic
kým pozadím Velikonoc.

Výtvarné dílny se budou konat 
v neděli 29. března od 13 do 17 
hodin, vstupné je 30 Kč za oso
bu. Přijďte si vyrobit velikonoč
ní drobnosti a naladit se na tu 
správnou velikonoční náladu!

VELIKONOCE 
V MUZEU

N
O

V
É 

K
N

IH
Y

 

Pomník obětem koncentračního tábora v Rychnově u  Jablonce 
nad Nisou z roku 1972
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2. MÍSTO - PETRA KOLUCHOVÁ
Arcidiecézní muzeum Olomouc

1. MÍSTO - ROMAN MACHEK 
Severočeské muzeum v Liberci

Zapomenutá zákoutí

Arcidiecézní muzeum Olomouc I.

Arcidiecézní muzeum Olomouc II.

ny návštěvníků. U snímku Pára a benzín černobílé ladění snímku velmi vhod-
ně podtrhuje dobovou atmosféru začátku minulého století,“ sdělil za porotce 
fotograf Jan Cága. 

„Odborná porota hodnotila podle několika kritérií, které snímky v dané ka-
tegorii měly splňovat. Zachycení děje, kompoziční skladbu obrazu, práci se 
světlem, ale zejména pak nápaditost, originalitu a osobní přístup k danému 
tématu. Snímky se v každé z kategorií hodnotily vždy ve třech kolech, z nichž 
v posledním kole porota vybrala vítěze a určila pořadí na dalších místech,“ 
přiblížil Cága, který šestkrát získal cenu Czech Press Photo a pracuje jako fo
tograf v Moravském zemském muzeu, nelehkou práci porotců. Spolu s ním 
soutěžní snímky hodnotila mimo jiné i fotografická legenda Jef Kratochvil, 
který již od 60. let dokumentuje brněnskou uměleckou, klubovou a společen
skou scénu, a herečka, tanečnice a zpěvačka Městského divadla Brno Tereza 
Škodová, mezi jejíž největší koníčky fotografování patří. 

Snímky ze dvou soutěžních kategorií se představily od 24. října 2014 na vý
stavě v brněnském Paláci šlechtičen, v elektronickém katalogu a také na strán
kách nástěnného kalendáře pro rok 2015, který MZM pravidelně vydává. 

Redakčně upravený text byl převzat z tiskové zprávy Moravského zemské
ho muzea, která je společně s dalšími informacemi k dispozici na webových 
stránkách http://www.mzm.cz/muzeumphoto2014/. n
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Klenoty z kapoty
Jiří Křížek, Kateřina Nora Nováková

Na konci roku 2014 se v rámci řeše
ní grantu NAKI, financovaného Minis
terstvem kultury, podařilo z inicia tivy 
zaměstnanců Severočeského muzea 
vydat obrazovou publikaci, která, jak 
doufáme, potěší a propojí milovní
ky dvou velmi odlišných odvětví – 
dějin sochařství a dějin motorismu. 
Produkce drobných sochařských 
a grafických děl je zde představena 
v široké škále od těch nejexkluziv
nějších až po méně výtvarně i řeme

slně zdařilá díla, která 
však mají významnou 
dokumentární hodno
tu. Kniha byla vydána 
díky pochopení Miloše 
Kadlece, ředitele Ná
rodního památkového 
ústavu, územní památ
kové správy na Sych
rově. Arnošt  Sadílek, 
přední sběratel a znalec 
motoristických plaket, 
nám pro naši práci zpří
stupnil jednu z nejuce
lenějších sbírek moto
ristických plaket, kterou 
jsme doplnili o několik 
zajímavých plaket ze 
soukromých a veřej
ných sbírek včetně Se
veročeského muzea.

Motoristické medai
le a plakety jsou dodnes nejen vyhle
dávaným sběratelským artiklem, ale 
v rámci autorské medailérské tvor
by také pozoruhodným fenoménem. 
V době svého vzniku představovaly 
důležité a často těžce vydobyté oce
nění rychlosti, umu, vytrvalosti i ele
gance jízdy mužů a také žen na mo
torových strojích všeho druhu. Jejich 

Klenoty z kapoty

Jiří Křížek
Kateřina Nora Nováková

Československé motoristické plakety
 v první polovině 20. století

Severočeské muzeum společně 
s Institutem Terezínské iniciativy 
připravuje konferenci se zaměře
ním na zapomenutá místa nuce
né práce ve střední Evropě. 

Průmyslové, ale i historické 
stavby jsou nejen nositeli indu
striálního dědictví, ale také ka
mennými svědky nucené prá
ce. Díky minimálním investicím 
do průmyslové výstavby za mi
nulých režimů v komunistickém 
Československu, Polsku a vý
chodním Německu zůstaly za
chovány mnohé závody v téměř 
původním stavu a s nimi i památ
ky na otrockou práci. 

Pády režimů v roce 1989 způ
sobily rozsáhlé změny. Průmys
lové dědictví v České republice 
a Polsku mizí posledních 25 let 
zběsilou rychlostí a s ním i pa
mátky a relikty nucené práce.

Konference proto chce toto 
téma připomenout a propojit 
zájmové skupiny, které se tou
to tematikou zabývají. Jejím zá
měrem je diskuze o současném 
stavu, požadavcích památko
vé péče, ekonomických mož
nostech či potřebách majitelů. 
V průběhu konference budou 
prezentovány příklady využití 
míst nucené práce. Kromě toho 
budou představeny formy doku
mentace a zprostředkování his
torie u míst, která jsou dnes vyu
žívána pouze hospodářsky.

Konference se bude konat 
ve dnech 25.–26. února 2015 
a je určena pouze pro přihlášené 
účastníky. n

MEZINÁRODNÍ 
KONFERENCE 

„ZTRÁCÍME PAMĚŤ?“
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Pro řidiče, který si netroufl  na ostré rychlostní zá-
vody, se nabízela široká škála, úroveň i náročnost 
motoristických soutěží, zaměřených na vytrvalost 
stroje i jezdce, prostorovou orientaci, vojenskou 
brannost nebo časovou přesnost. Mnohem důleži-
tější roli než maximální rychlost zde hrála praktická 
všestrannost motoristy. Velmi populární mezi jezd-
ci i diváky byly vícedenní Velké a jednodenní Zimní 
soutěže, které pravidelně od 20. do 50. let pořádal 
AKRČs. Jezdec v nich musel prokázat svou obratnost 

požadavky na bezpečnost jezdců a diváků vedly od 
50. let k postupnému vytlačení závodů z městských 
center.[5]  Speciální auto drom v Československu ne-
vznikl, i když se o něm ve 30. letech vážně uvažovalo.[6] 
Vrcholem silničních závodů byl Masarykův okruh pro 
Velkou cenu ČSR, který se jezdil v okolí Brna mezi lety 
1930 a 1937.  Z desítek domácích okruhových závo-
dů, ke kterým lze dohledat zajímavou plaketu, jme-
nujme třeba Mělnický, Českobrodský, Lochotínský, 
Krakonošův, Zlínský či Hradecký.  

Po vzoru alpských zemí se u nás, především 
v hornatém pohraničí, s oblibou rozšířily závody 
do vrchu. Mezi nejvýznamnější a nejstarší patřily 
Zbraslav – Jíloviště, Ecce Homo u Šternberka nebo 
Brno – Soběšice.  Diváci si však žádali dramatické 
osobní souboje, což závody do vrchu neumožňovaly, 

1939 | mosaz, email, anonym, Ø 70 mm
1929 | galvanizovaná mosaz, anonym, (78 × 70) mm
1933 | mosaz, email, anonym, (70 × 68) mm
1934 | mosaz, email, anonym, (88 × 56) mm
 1937 | bronz, email, zn. K K (Karnet & Kyselý), (100 × 52) mm

takže na popularitě od konce 20. let získávala nejvíce 
motocyklová plochá dráha. Nejdelší tradici si dodnes 
udržely Pardubice, ale zajímavé plochodrážní závody 
s mezinárodní účastí v meziválečném období pořáda-
la i Jihlava, Liberec, Plzeň, Ostrava nebo Praha. 

1936 | mosaz, anonym, (78 × 63) mm

1930 | Hvězdicová jízda Severočeského autoklubu do Liberce | 
galvanizovaná mosaz, anonym, (80 × 61) mm

 1934 | bronz,  Podivín, (82 × 98) mm 

zhotovování k příležitostem různých 
závodů, jízd, srazů a výstav se začalo 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
prosazovat po vzoru USA a vyspě
lých evropských zemí již na samém 
počátku 20. století. Počet těchto 
ocenění se utěšeně rozrůstal v dal
ších letech, iniciován novými kluby 
a jimi pořádanými akcemi. Zejména 
v druhém a třetím desetiletí 20. sto
letí zaznamenáváme díky kvalitním 
sochařům citelný nárůst výtvarně 
i řemeslně pozoruhodných ražeb. Vý
razně výtvarné práce českých a ně
meckých medailérů jsou pozorova
telné ještě do poloviny čtyřicátých let 
20. století. Po únoru 1948, kdy do
šlo v Československu k radikálnímu 
poklesu motoristických klubových 
aktivit, byla výroba těchto ocenění 
téměř vymýcena. S násilnou přemě
nou Autoklubu RČS na Svazarm pro
to také končí náš výběr do tohoto ka
talogu. Kniha je k dostání v pokladně 
Severočeského muzea nebo ji lze 
objednat mailem na  adrese 
 obchod@muzeumlb.cz. n

37

u některých kusů doplňovány buď na čistou reverz-
ní stranu nebo nevhodně přímo do volného místa 
v kompozici na averzu. Významné plakety bývaly dru-
hotně osazovány do kovových, dřevěných nebo mra-
morových montáží s dalšími dodanými textovými 
štítky a plnily svým majitelům roli dekoračních před-
mětů či těžítek.

Ve druhé polovině čtyřicátých let nastupují čeští 
autoři mladší generace, například  Stanislav Sedlák, 
který vytvořil velkou řadu medailí k plzeňskému 
Lochotínskému okruhu. Také v této dekádě bylo 
rea li zováno mnoho pozoruhodných medailí od dří-
ve narozených autorů.[19] Mezi tvůrci motoristických 
medailí a plaket první poloviny 20. století nalezneme 
také ty, jejichž jména by bez signatury v kovu zřej-
mě zapadla v historii. Patří k nim především  Jerman, 
Kampe,  Syřínek a  Truhelka. Některé z jejich prací 
nejsou příliš výtvarně ani řemeslně zdařilé, jiné se 
naopak svou kvalitou blíží tvorbě renomovaných me-
dailérů. Ať tak či onak, jejich zásluhou vznikla oceně-
ní k motoristickým kláním, která by jinak pro historii 
zapadla v prachu cest. 

Ke konci 40. let výtvarná kvalita prací většinou 
až na výjimky klesá. Tato tendence se v souvislosti 
s ústupem četnosti jednotlivých závodů, ale i se způ-
sobem objednávání medailí projevila zejména v ob-
dobí druhé poloviny 20. století. Od padesátých let 
bychom proto našli jen málokteré medaile a plakety, 
které snesou srovnání s pracemi z tohoto výběrové-
ho katalogu.

jedná o kov drahý (stříbro, zlato). Nejčastěji byla vy-
užívána technika klasické jednostranné nebo obou-
stranné ražby z bronzu, mosazi nebo hliníku s různě 
vysokým reliéfem. Nalezneme také levnější varianty 
leptaných medailí. Výrobky byly dále povrchově pou-
ze patinovány, mnohé také galvanizovány na stříbro 
nebo zlato, aby byly odlišeny jednotlivé stupně oce-
nění. Některé práce byly z úsporných důvodů raže-
ny ze silnějšího plechu a v případě oboustranných 
výrobků na hraně spájeny. U fi rem Karnet & Kyselý 
nebo Pištora pak nalezneme také účelové využití 
studeného emailu. Jedná se většinou o plakety se 
zimní tematikou závodů a nízkým reliéfem, řešeným 
plošnou modelací, jejichž nejčastějším tvůrcem byl 
Jiří Nekvasil.  Email pak dodává práci na jedinečnosti 
a připomíná spíše grafi cké dílo než medailérskou raž-
bu. Vybrané medaile a plakety byly opatřovány spe-
ciálně připravenými ploškami v kompozici, kam mělo 
být vyryto nebo vyraženo umístění v soutěži, případ-
ně jméno závodníka, kubatura motoru nebo najeté 
kilometry. Od třicátých let bývaly tyto parametry 

 1937 | bronz, email, zn. J. N. ( Nekvasil), (93 × 60) mm  1933 | galvanizovaná mosaz, email, Jerman, (66 × 70) mm 

Kateřina Nora Nováková
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Výtah
Ivan Rous

Čtvrtletník Severočeského muzea v Liberci | Vydává: Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, 460 01 Liberec 1 | www.muzeumlb.cz | Odpověd
ný redaktor: Ivan Rous | Redakce: Jiří Křížek, Anna Baldová, Jiří Sloup, Kateřina Nora Nováková | Fotografie: archiv autorů a SM | Grafická úprava: Jiří 
Sloup | Tisk: Tiskárna Geoprint Liberec | Registrováno MK ČR pod číslem E20243 | ISSN 18050964 | Vychází v nákladu 2 000 ks | Cena výtisku: zdarma 

E
D

IT
O

R
IA

L

Čtvrtletí se čtvrtletím se sešlo a na 
pořadu dne je aktuální číslo čtvrtlet
níku. Přišlo mi, že od minulého čís
la uplynulo sotva pár týdnů, asi díky 
tomu, že předchozí měsíce byly více 
než nabité. 

Snad bych měl psát o tom, co 
najdete ve čtvrtletníku, který opět 
více než kdokoliv jiný dali redakčně 
dohromady Anna Baldová a Jirka 
Sloup, ale nemohu si pomoci a mu
sím napsat něco k I. etapě moderni
zace muzea. 

Pro jistotu jsem se podíval na de
finici editorialu a ejhle! Mohu! Edito
rial je vyjádření redakce k aktuálnímu 
problému. A tak se pokusím vyjádřit 
k uplynulým hektickým měsícům. 

Přestavba muzea, finančně zajiš
těná Libereckým krajem, sice přines
la muzeu obrovskou řadu provozních 
problémů spojenou se stěhováním 
sbírek a jejich zajištěním, stejně jako 
následné práce jako výmalbu a vy
čištění mnoha míst budovy, přines
la však také nové sociální zázemí pro 
návštěvníky, expozici automatofonů, 
nový výtah a další úpravy, které bu
dou zpřístupněné v celém rozsahu 
po 11. únoru 2015. My zaměstnan
ci muzea, věční stěhováci fun
dusu a sbírek, jsme 
nedávno poprvé po
užili pro stěhování 
nový výtah. Výtah 
– taková obyčejná 
záležitost, dostupná 
v každém paneláku... 
a nám v muzeu to při
neslo tolik radosti. 
Tolik radosti... n

Výstavy Severočeského muzea v Liberci 
leden – červen 2015

Fotograf Rudolf Ginzel (1872–1944)
8. říjen 2014 – 1. březen 2015

Bakalaureáty 2015
21. květen – 7. červen 2015

Albánie – přírodou neznámé země
11. březen – 31. květen 2015

Půvab květů historie
26. listopad 2014 – 3. květen 2015

Naivní divadlo Liberec – loutky nejen z archivu
11. červen – 6. září 2015


