
Adresa výstavní budovy: Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, 560 02 Česká Třebová 2, Tel: 465 322 634, E-mail: info@mmct.cz
Adresa sídla: Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová 2, IČ 70943800, Tel.: 465 534 516, 465 539 170,
E-mail: muzeum@mmct.cz

 
ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ 
ZA ROK  2008 
 
Současný stav 
Muzeum od roku 2006 sídlí v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře  jsou stále umístěny 
v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu. K výstavním účelům využívá muzeum výstavní 
síň Kulturního centra Česká Třebová. Muzeum stále nedisponuje prostory pro stálé expozice. 
 
Zaměstnanci muzea: 
Počet zaměstnanců  v roce 2008 se zvýšil  na 4,5 (přepočtený stav), fyzických osob 7. 
Mgr. Jana Voleská – ředitelka, správce části historické podsbírky 
Mgr. Jitka Peková – správce podsbírky knihy, odchod na mateřskou dovolenou  
Hana Jendeková – správce části historické podsbírky 
Dana Balcarová – účetní 
Sylva Šrajerová -   dokumentátorka, zástup za mateřskou dovolenou 
PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová – správce sbírky výtvarného umění 
Bc. Lucie Dušková – správce části historické podsbírky 
 
 
 
Správa a evidence sbírek: 
V 1. stupni evidence bylo v roce 2008 zpracováno celkem 471 přírůstkových čísel, tj. 880 
kusů sbírkových předmětů. Z toho: v historické podsbírce 424 přírůstkových čísel, tj. 833 
kusů. V podsbírce knihy 47 přírůstkových čísel, tj. 47 kusů. 
 
Evidence v 1. stupni je nadále vedena dvojí formou: zápisy se provádějí do tradičních 
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 2. stupni evidence bylo práce  postupují velmi pomalu. Důvodem je nedostatečný počet 
pracovníků.  
 
K evidenci sbírkových předmětů ve 2. stupni jsou využívány specializované programy 
DEMUS01Výtvarné umění, DEMUS01Katalog, DEMUS01Fotoarchiv a program BACH 
ProMuzeum (Knihovna).  
 
 
Inventarizace sbírek 
V roce 2008 probíhala inventarizace ve fondu  fotografií, výtvarného umění a knih. Celkem 
bylo inventarizováno  3015 inventárních čísel. 
 
Konzervování a restaurování sbírkových předmětů 
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům provádí drobné preventivní konzervátorské 
zásahy pracovnice muzea samy.  
Externě byly v roce 2008 restaurovány pouze 2 kusy nábytku. Práce provedl  restaurátor 
z Náchoda Lukáš Přibyl, DiS. 
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Vybavení depozitáře 
V uvedeném roce byl depozitář vybaven 294 kusy speciálních archivních krabic. Jejich nákup 
se uskutečnil díky dotaci Pardubického kraje  (Program podpory preventivní péče o sbírky 
muzeí Pardubického kraje) ve výši 40.000 Kč a dotaci Ministerstva kultury ČR (program ISO, 
preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí) ve výši 40.000. Celkové náklady na 
pořízení archivních krabic dosáhly výše 81.967,50 Kč. 
 
Výpůjčky sbírkových předmětů 
V roce 2008 uzavřelo muzeum celkem 17 smluv o výpůjčce sbírkových předmětů, kterými 
bylo jiným institucím půjčeno 312 evidenčních čísel sbírkových předmětů, muzeum si 
vypůjčilo 81 evidenčních čísel sbírkových předmětů. 
 
Odborná knihovna muzea 
Do knihovny přibylo v roce 2008 celkem 53 nových titulů. 
 
Prezentace sbírek 
Muzeum uspořádalo  tyto výstavy: 

- Leťte, křídla! Osobnost, život i dílo umělce a vynálezce Františka Formánka (25. 
dubna – 18. května 2008) 

- František Matouš Klácel, filosof, spisovatel a novinář (19. září – 12. října 2008) 
- Za hvězdou betlémskou (14. prosince – 30. prosince 2008) 

 
Uvedené výstavy si prohlédlo 1642 návštěvníků. 
 
Další kulturně vzdělávací akce 
Muzeum bylo spolupořadatelem historicky naučné hry pořádané Městem Česká Třebová 
v rámci Dnů partnerství. Dále byla uspořádána jedna akce speciálně určená etnickým 
menšinám a jedna pro zdravotně handicapované.  Návštěvnost těchto akcí činila 615 osob. 
 
 
Přednášková činnost 
V rámci cyklu  Osobnosti České Třebové se uskutečnily následující přednášky: 

- Mgr. Štěpán Gilar: Českotřebovský gymnaziální profesor a československý diplomat PhDr. 
J. Novák 
- Mgr. Jana Voleská: Jan Tykač, zakladatel českotřebovského muzea 
- Mgr. Terezie Nekvindová: Malíř Josef Voleský (1895-1932) 
- Bc. Lucie Dušková: František Formánek, akademický sochař a vynálezce 
- Mgr. Vladimír Velešík: Osobnosti katolického aktivismu Českotřebovska 

V květnu 2008 byl přednáškový cyklus Osobnosti České  Třebové ukončen. 

 
 
Publikační činnost 
V roce 2008 vyšla II. ročenka Městského muzea Česká Třebová. 
K výstavě Leťte, křídla! Osobnost, život i dílo umělce a vynálezce Františka Formánka byla 
vydána stejnojmenná publikace autorek  Lucie Duškové a Ludmily Kesselgruberové. 
V závěru roku vyšel sborník ze sympozia konaného ve dnech 24. – 26. září 2008 pod titulem 
František Matouš Klácel, filosof, spisovatel  a novinář. 
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Sympozium 
V roce 2008 jsme si připomínali 200 výročí narození Františka Matouše Klácela. Při této 
příležitosti uspořádalo Městské muzeum Česká Třebová oslavy, v jejichž rámci se uskutečnila 
výstava připomínající Klácelův život a dílo a sympozium s bohatým doprovodným 
programem. Účast na sympoziu přijali přední odborníci z rozmanitých vědních oborů, kteří 
přijeli z Čech, Moravy a dokonce USA. V průběhu sympozia zaznělo 11 referátů, které byly 
v závěru roku otištěny ve sborníku ze sympozia.  Součástí oslav bylo koncertní představení 
opery F. K. Zedínka Obrázky z Hor. Pěveckou a hudební část předvedli sólisté Opery 
Národního divadla v Praze a pěvecký sbor Bendl. Mluvené slovo přednesli O. Dobrovský a A. 
Hýblová pod režií L. Hýbla. Trvalou připomínkou F. M. Klácela se stala pamětní deska F. M. 
Klácela odhalená na místě jeho rodného domu. Jejím autorem je sochař Lukáš Černý.   
Oslavy se uskutečnily za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, které podpořilo projekt 
z programu podpory regionálních kulturních tradic částkou 80.000 Kč, dále Pardubického 
kraje, který přispěl částkou 20.000 Kč z programu na podporu kulturních aktivit 
v Pardubickém kraji a místní firmy Böhm Plast-Technik a.s., která věnovala 10.000 Kč. 
 
 
Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově 
V roce 2008 se Městské muzeum Česká Třebová poprvé zúčastnilo Festivalu muzejních nocí. 
V jeho rámci se 31. května uskutečnila muzejní noc v Chaloupce Maxe Švabinského. Tpouto 
akcí byla zároveň zahájena turistická sezóna. V uvedeném roce si chaloupku prohlédlo 1647 
návštěvníků. 
 
Rotunda sv. Kateřiny 
Po dohodě s Římskokatolickou farností – děkanstvím v České Třebové byla veřejnosti v době 
letních prázdnin zpřístupněna tato významná památka. Průvodcovskou službu zajišťovalo 
muzeum. V uvedené době rotundu navštívilo 297 osob. 
 
Služby badatelům 
V roce 2008 byly badatelské služby či konzultace poskytnuty 42 badatelům.  
 
Propagace 
V roce 2008 muzeum spustilo vlastní webovou prezentaci (dosud se prezentovalo na 
stránkách Města Česká Třebová). Samostatný prostor je zde věnován oběma zpřístupněným 
památkám – rotundě sv. Kateřiny a Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově. Tvorbu www 
stránek podpořil Pardubický kraj částkou 30.000 Kč z Programu na podporu projektů 
propagujících památky v Pardubickém kraji. 
Kromě nových webových stránek využívá muzeum k informování veřejnosti  i tradiční 
pozvánky a plakáty. Nabídka programů je otiskována i v místním periodiku, příležitostně je 
zveřejňována v rozhlase formou rozhovorů (sympozium, muzejní noc v Kozlově).  
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Hospodaření muzea 
Rok   
Příspěvek na provoz od 
zřizovatele 

 2,629.000 

Jiné příjmy Prodej publikací 26.473 
 Vstupné 48.184 
 Úroky 3.604 
 Dary, příjmy  z poskytnuté reklamy 10.000 
 Ostatní příjmy (účastnické poplatky, 

pořádání koncertu) 
6.167 

 Dotace Pardubického kraje 90.000 
 Dotace Ministerstva kultury ČR 120.000 
Příjmy celkem  2,933.428 
Výdaje Nákup odborné literatury 10.549 
 Nákup sbírkových předmětů 49.060 
 Vydávání publikací 87.492 
 Nákup materiálu 204.054 
 Spotřeba energií 163.766 
 Odpisy prodaných publikací 25.892 
 Cestovné, školení, reprezentace 21.458 
 Služby  550.988 
 Smluvní mzdy 1,094.949 
 Ostatní osobní náklady 191.109 
 Ostatní náklady (sociální a zdravotní 

pojištění, odvod 2% z mezd do FKSP) 
462.490 

 Poplatky za vedení účtu, pojištění 17.219 
 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 64.402 
Výdaje celkem  2,933.428 
Rozdíl mezi příjmy a vydáním   0 
 
 
 
Přehled investičních akcí 
 Akce: 

Pořízení pamětní desky F.M. Klácela 
Vlastní zdroje 
(FRIM) 

111.065 
 
Stav a čerpání fondů 
 Stav k 1.1.2008 Stav k 31.12.2008 
FRIM 48.218 34.755 
FKSP 1.980 1.531 
Fond odměn 1.903 1.903 
Rezervní fond 13.944 13.954 
 
FRIM byl zapojen do investiční akce na pořízení pamětní desky F. M. Klácela. Prostředky z 
FKSP byly čerpány na stravování zaměstnanců a na nákup vitaminových preparátů.  Fond 
odměn  nebyl zapojen. Na rezervní  fond byl zúčtován plusový hospodářský výsledek z roku 
2007, částka 33.200 Kč byla následně převedena na FRIM.  
 

 


