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Program Muzea Karlovy Vary a jeho poboček VI / 2022 
 
Muzeum Karlovy Vary 
VÝSTAVA 
do 12. 6. 2022 Obnovená krása – restaurované sbírky Muzea Karlovy Vary 
Autorská výstava Muzea Karlovy Vary představuje na výstavě sbírkové předměty, které byly v 
posledních letech restaurovány. Jedná se především o podsbírky obrazy, terče, mapy, plány, 
plastiky, textil a archeologie. Vystavené předměty doplňují informační panely, které přiblížují 
postupy restaurátorských prací a rovněž informace o jednotlivých restaurátorských dílnách, s 
nimiž muzeum na záchraně památek spolupracuje.  
 
29. 6. - 31. 8. 2022 Detektivové, četníci a sběratelé kostí 
Výstava připravená ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem v Praze a Barrandov studiem, 
a.s. představí návštěvníkům kostýmy ze starých českých kriminálních filmů, ve kterých 
vystupovali četníci a kriminalisté. 
Skutečnou profesionální práci při vyšetřování zločinů zastoupí na výstavě prezentace 
Kriminalistického ústavu v Praze, konkrétně oddělení antropologie. Prostřednictvím 
exponátů přiblíží vědecké metody při nálezu kostí, co vše je možné z kostí vyčíst, co je 
důležité pro identifikaci, jak se určuje pohlaví a výška jedince atd.). Prezentována bude 
rovněž metoda superprojekce a kresebná rekonstrukce podoby obličeje. 
V průběhu MFF budou výstavu provázet přednášky a diskuze s vědeckými pracovníky z 
Kriminalistického ústavu v Praze. Termíny budou upřesněny.  
Vernisáž 29. června v 17 hodin. 
 
DALŠÍ AKCE 
2. 6. 2022 workshop: Restaurátorská dílna 
Na workshopu pořádaném k aktuální výstavě Obnovená krása si návštěvníci nejprve 
prohlédnou při komentované prohlídce výstavu a poté se seznámí v dílně s prací  
restaurátora. Dozví se, co všechno předchází samotnému restaurování předmětů a jaké jsou 
následné kroky. Nakonec si pod vedením odborníka vyzkouší různé opravy, čištění, fixaci, 
retušování, povrchovou úpravu předmětů a další činnosti s restaurováním spjaté.  
Dílna se uskuteční od 15 do 17 hodin. 
 
26. 6. 2022 přírodovědná exkurze: Tradiční výprava za sysly na golf 
Odpolední vycházka prostředím golfového hřiště pod vedením zoologa muzea Jana Matějů je 
spojená s pozorováním syslů, povídáním o jejich životě a vyloučena není i ukázka 
odchycených syslů. Krátká trasa po hřišti bude trvat asi jednu hodinu, trasa je nenáročná a 
vhodná i pro handicapované a kočárky. 
 

M uzeum Kar lo vy  Vary,  př íspěvkov á o rganizace   
Kar lov arského  k ra je 
P od Je len ím skokem 39 3/ 30 ,  3 60  0 1  Kar lovy  Vary  
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Sraz je v Olšových Vratech, parkoviště Golf Resort a. s. (50°12'48.630"N, 12°55'47.490"E). 
Kontakt na průvodce – Jan Matějů, tel. 730 553 884, mateju@kvmuz.cz. 
Sledujte web Muzea Karlovy Vary  (www.kvmuz.cz) - v případě malého množství syslů nebo 
deštivého počasí může být exkurse zrušena. 
Sraz je v 17 hodin. 
 
 
STÁLÁ EXPOZICE  
Historie a příroda Karlovarska – stálá expozice, která byla připravená ke 150. výročí 
existence muzea, přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Prohlídka začíná u 
Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, návštěvníci projdou dále odděleními přibližujícími 
založení lázní, vývoj lázeňské léčby, proměny architektury Karlových Varů, společenský a 
kulturní život lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu. Expozice ve 
druhém patře představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné období 
těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby skla a porcelánu. Závěr expozice je 
pak věnován dramatickému 20. století. 
Celou expozici doplňuje množství multimediálních prvků – prezentací na dotykových 
obrazovkách, doplňujících projekcí, kvízů, nahrávek, nejrůznější exponáty je rovněž možné 
vyzkoušet vlastníma rukama.  
Adresa: Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel. 736 650 047, email: novalouka@kvmuz.cz 
Otevřeno út-ne 10-18 hodin, www.kvmuz.cz 
 
 
Muzeum Královská mincovna Jáchymov 
VÝSTAVA 
do 10. 7. 2022 Cesty české vědy 
Výstava přibližuje příběhy přírodovědného poznání zasazené do míst, kde se odehrávaly. 
Návštěvníci do nich nahlédnou skrze dvanáct zastavení, jež ukrývají příběhy z dějin geografie, 
botaniky, geologie, astronomie či genetiky. 
Témata, jimž se výstava věnuje, jsou vybrána z dvanácti naučných stezek vytvořených pro 
mobilní zařízení v rámci projektu Živá mapa na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. 
Projekt „Živá mapa: topografie dějin přírodních věd v českých zemích“ si klade za cíl výzkum 
a mapování pamětních míst, hmotných i nehmotných dokladů souvisejících s dějinami 
přírodních a exaktních věd v českých zemích od středověku po nejnovější dobu. Vývoj vědy, 
vzdělanosti a přírodovědného poznání na území dnešní České republiky patří k významnému 
kulturnímu a civilizačnímu dědictví jak v regionálních, tak mezinárodních souvislostech, a 
toto dědictví nebylo dosud soustavně zpracováváno tak, jak by si zasluhovalo nebo jak je 
obvyklé v jiných evropských regionech srovnatelně spjatých s vývojem novověké evropské 
vědy. 
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DALŠÍ AKCE 
17. 6. 2022 doprovodný program k výstavě: Komentované  čtení vybraných renesančních 
textů Agricoly a Mathesia 
Renesanční texty Georgia Agricoly a Johanna Mathesia zazní přímo na místě svého vzniku, v 
Knihovně Latinské školy. Komentáře se pokusí ukázky nahlédnout z z pohledu geologie, 
teologie a dějin vědy. Ukázky pocházejí z Agricolových knih „Bermannus aneb rozmluva o 
hornictví (1530)“ a „12 knih o hornictví a hutnictví (1550)“ a z Mathesiova spisu „Hornická 
postila (1564)“ - výběr z prvních tří kázání. 
Texty budou k dispozici pro přihlášené, kapacita akce je maximálně 20 osob. 
Akce potrvá od 10 do 17 hodin. 
 
18. 6. 2022 doprovodný program k výstavě: Komentované  čtení vybraných renesančních 
textů Agricoly a Mathesia 
Renesanční texty Georgia Agricoly a Johanna Mathesia zazní přímo na místě svého vzniku, v 
Knihovně Latinské školy. Komentáře se pokusí ukázky nahlédnout z z pohledu geologie, 
teologie a dějin vědy. Ukázky pocházejí z Agricolových knih „Bermannus aneb rozmluva o 
hornictví (1530)“ a „12 knih o hornictví a hutnictví (1550)“ a z Mathesiova spisu „Hornická 
postila (1564)“ - výběr z prvních tří kázání. 
Texty budou k dispozici pro přihlášené, kapacita akce je maximálně 20 osob. 
Akce potrvá od 10 do 15 hodin. 
 
18. 6. 2022 doprovodný program k výstavě: Soutěžní odpoledne pro děti 
Plnění úkolů a soutěže budou probíhat paralelně na nádvoří mincovny a ve sklepení. Děti si 
vyzkouší rýžování „zlata“, v podzemí budou hledat svítící kameny, zjistí, jak jsou obratní ve 
vynášení materiálu z dolu skrze štolu a malovat budou sádrové odlitky trilobitů. 
Po absolvování jednotlivých disciplín obdrží různé odměny. 
Akce potrvá od 13 do 15.30 hodin. 
 
18. 6. 2022 doprovodný program k výstavě: Ve stopách první geologické vycházky v 
dějinách vědy 
Komentovaná procházka se uskuteční v okruhu Náměstí Republiky, v trase dle Agricolova 
spisu „Bermannus aneb rozmluva o hornictví (1530)“. 
Kapacita je 20 osob. 
Začátek je v 16 hodin. 
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STÁLÁ EXPOZICE 
Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie Krušných hor, archeologické 
nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století rozšířené o novou expozici hornictví 
ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní 
knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví přírodovědce 
Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla 
Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské stroje, nářadí a historické 
fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při jáchymovských 
uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového lázeňství a dobová 
lékařská ordinace, jáchymovské demolice.  
Součástí je  výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti. Výstava 
rozdělená do několika tématických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých exponátů od 
hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová ztvárnění hudebního 
života. 
Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov, tel. 736 754 831, email: mincovna@kvmuz.cz 
Otevřeno út-ne 9-17 hodin, www.kvmuz.cz  
 
 
Knihovna Muzea Karlovy Vary  
Publikace o dějinách umění, historii, balneologii, geologii, hornictví a kraji západočeských 
lázní. 
Adresa: Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary, email: knihovna@kvmuz.cz 
Studovna pro odbornou veřejnost otevřena v pondělí 9 – 12, 13 – 18 hodin, ve středu 9 – 12, 13 – 16 
hodin. Badatelské návštěvy ohlaste na tel. 353 224 433, www.kvmuz.cz 


