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VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2004 
 
Současný stav 
Městské muzeum Česká Třebová, zřizované Městem Česká Třebová sídlí v neutěšených 
prostorách Národního domu v Kozlovské ulici. Zde obývá 3 místnosti, ve kterých jsou 
umístěny kanceláře a studovna s knihovnou. Depozitáře muzea se nacházejí v jednom 
z objektů v bývalých kasárnách na Náměstí 17. listopadu.  Vzhledem k tomu, že stále ještě 
nedošlo k rekonstrukci objektu čp. 11  v Klácelově ulici, kde by měly být vybudovány 
expozice, prezentuje muzeum své sbírky pouze formou krátkodobých výstav v prostorách 
Kulturního centra. 
 
Zaměstnanci muzea: 
V roce 2004 pracovaly v muzeu 3 pracovnice:  
Mgr. Jana Voleská – ředitelka, správce historické podsbírky 
Mgr. Jitka Peková – správce podsbírky knihy 
Dana Balcarová – účetní 
 
Správa a evidence sbírek: 
V 1. stupni evidence bylo zpracováno celkem 277 přírůstkových čísel tj. 324 kusů sbírkových 
předmětů. Z toho v historické podsbírce: 261 přírůstkových čísel tj. 308 kusů. V podsbírce 
knihy 16 přírůstkových čísel, tj. 16 kusů. 
Evidence v 1. stupni je vedena dvojí formou,: jednak se zápisy provádějí do „papírových“ 
přírůstkových knih, následně jsou pak přepisovány do počítače. K tomuto účelu je využíván 
specializovaný software – program DEMUS01Evidence pro historickou podsbírku a BACH 
ProMuzeum (Přírůstková kniha) pro podsbírku knihy. V současné době je v programu 
DEMUS01Evidence přepsáno 100% záznamů (tedy záznamy od roku 1888 do současnosti). 
V případě knihovny byl přepis do PC v roce 2004 teprve zahájen. 
 
V 2. stupni evidence bylo zpracováno celkem 1279 inventárních čísel. 
 
K evidenci sbírkových předmětů ve 2. stupni jsou využívány specializované programy 
DEMUS01Výtvarné umění, DEMUS01Katalog, DEMUS01Fotoarchiv a program BACH 
ProMuzeum (Knihovna). Do tohoto nově zakoupeného programu pro knihovny byly 
v průběhu roku 2004 přepisovány starší „papírové“ katalogizační karty regionální knihovny. 
Bylo přepsáno kolem 1000 položek. 
 
Inventarizace sbírek 
V roce 2004 došlo k dokončení inventarizace knih esperantské knihovny, inventarizace byla 
zahájena ve fondu plastik a fondu dokumentujícím vybavení domácností. Celkem bylo 
zrevidováno 3697 inventárních čísel. 
 
Konzervování a restaurování sbírkových předmětů 
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům provádí drobné konzervátorské zásahy 
pracovnice muzea samy.  
Externě bylo restaurováno 5 kusů podmaleb na skle. Práce provedla  Vítězslava Morávková 
z Městské galerie Litomyšl. 
V letních měsících byl proveden rozsáhlý restaurátorský průzkum fondu starých tisků a 
rukopisů. Celkem mu bylo podrobeno 266 svazků knih. Z průzkumu vyplynulo celkové 



hodnocení fondu, byla navržena opatření. Závěry restaurátorského průzkumu se na konci roku 
staly podkladem k žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva kultury ČR z programu ISO na 
preventivní ochranu před nepříznivými vlivy prostředí. 
 
Výpůjčky sbírkových předmětů 
V roce 2004 uzavřelo muzeum celkem 11 smluv o výpůjčce sbírkových předmětů, kterými 
bylo jiným institucím vypůjčeno 2098 evidenčních čísel sbírkových předmětů tj. 2386 kusů 
sbírkových předmětů. 
Muzeum uzavřelo jednu dlouhodobou výpůjčku, a sice s Českou spořitelnou a.s., které byla 
zapůjčena bronzová busta zakladatele českotřebovské pobočky České Spořitelny a.s. rytíře 
Adolfa J. Zapského ze Zap, za účelem jejího vystavení ve veřejných prostorách v budově 
pobočky a připomenutí osobnosti zakladatele pobočky. 
 
Odborná knihovna muzea 
Po celý rok probíhala náročná celková revize knižního fondu, která byla dokončena v prosinci 
2004. Nyní se vypracovává výsledek této revize. 
Do knihovny přibylo ve sledovaném roce  65 nových titulů. 
 
Prezentace sbírek 
Jak již bylo konstatováno v úvodu, prezentuje muzeum své sbírky pouze formou výstav. 
V roce 2004 byly uspořádány tyto: 

- Česká Třebová na paletě (4.6-20.6.2004) , k výstavě vydán stejnojmenný katalog 
- Vynálezce a konstruktér Mojmír Stránský (27.8.2004-10.9.2004), k výstavě vydána 

stejnojmenná publikace 
- Tradiční výstava betlémů (12.12.2004-6.1.2005) 

 
Uvedené výstavy si prohlédlo 2068 návštěvníků (muzeum vybírá dobrovolné vstupné. 
Jediným ukazatelem návštěvnosti jsou podpisy návštěvníků v návštěvní knize). 
 
Dále se muzeum podílelo na pořádání výstavy s názvem Z tvorby Stanislava Víši. Výstava 
proběhla ve dnech 17. října 2004 - 30. října 2004 ve výstavní síni Kulturního centra. K této 
výstavě muzeum vydalo doprovodnou publikaci s názvem Z dílny Stanislava Víši. 
 
Další činnosti 
Vzhledem k absenci expozic snaží se pracovnice muzea alespoň prezentovat kulturní dědictví 
města Česká Třebová formou prohlídek kulturních památek ve městě s odborným výkladem. 
Možnosti takto si prohlédnout rotundu sv. Kateřiny, kostel sv. Jakuba a historické jádro města 
tak v roce 2004 využily zejména školy, dále pak různé skupiny turistů i jednotlivci.  
 
Služby badatelům 
V roce 2004 byly badatelské služby poskytnuty 35 badatelům.  
 
 
 
  
 
Hospodaření muzea 
 
Příspěvek na provoz od 
zřizovatele 

 1.670.000
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Jiné příjmy Prodej publikací 11.227
 Vstupné 9.131
 Dary a příjmy za poskytnutí reklamy 26.600
 Úroky 3.504
Příjmy celkem  1.720.462
Výdaje Nákup odborné literatury 28.799
 Nákup sbírkových předmětů 36.307
 Nákup vlhkoměrů pro depozitář 127.307
 Vydání publikací 31.580
 Nákup materiálu 72.216
 Spotřeba energií 137.272
 Odpisy prodaných publikací 8.468
 Restaurování sbírkových předmětů 55.000
 Cestovné, školení 10.315
 Služby  174.025
 Smluvní mzdy 630.797
 Ostatní osobní náklady 118.993
 Ostatní náklady (sociální a zdravotní 

pojištění, odvod 2% z mezd do FKSP,  civilní 
služba) 

307.222

 Poplatky za vedení účtu 9.307
 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 39.187
Výdaje celkem  1.786.795
Rozdíl mezi příjmy a 
vydáním byl pokryt 
z fondů rezerv a odměn 

 66.333
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