
ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2016

Současný stav
Kanceláře muzea i sídlo organizace setrvává na původní adrese, tedy v domě čp. 80 v Klácelově 
ulici. Muzeum dále užívá výstavní objekt v Klácelově ulici čp. 11, depozitáře jsou stále umístěny 
v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu. 

Zaměstnanci muzea:
Počet zaměstnanců v roce 2016 činil 8,83  pracovníka (přepočtený stav). Ke stálým zaměstnancům 
muzea přibyl pracovník - absolvent financovaný Úřadem práce.
Mgr. Jana Voleská - ředitelka, správce části historické podsbírky (od 19. 4. 2016 do 31. 10. 2016 
na mateřské dovolené)
Mgr. Jitka Peková - správce knihovny
Mgr. Lucie Frémundová - správce části historické podsbírky (od 23. 5. 2016 na mateřské dovolené)
Mgr. Veronika Němcová - evidence 1. stupně, kurátor (zástup za mateřskou dovolenou)
Hana Harapat - kurátorka
Mgr. Eva Votroubková) -  kurátorka (od 1. 3. 2016 na mateřské dovolené)
Mgr. Jan Síč - kurátor 
Jana Duchoňová - účetní 
Mgr. Radka Urbánková - produkční 
Bc. Pavla Vaňousová - recepční (od 21. 6. 2016 na mateřské dovolené)
Michaela Kubošiová - recepční (zástup za mateřskou dovolenou)
Andrea Mrkosová - recepční
Petra Zbránková - uklízečka

PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D. - kurátor sbírky výtvarného umění, kurátor 
výtvarných výstav. Zaměstnaná na dohodu o činnosti.

Správa a evidence sbírek:
V 1. stupni evidence bylo v roce 2016 zpracováno celkem 251 přírůstkových čísel, tj. 496 
kusů sbírkových předmětů. Z toho v historické podsbírce 209 přírůstkových čísel, tj. 454 kusů, 
v podsbírce knihy 42 přírůstkových čísel, tj. 42 kusů.

Ve 2. stupni bylo zpracováno 698 kusů sbírkových předmětů z podsbírky historické.

Ve sledovaném roce nebyly ze sbírky vyřazeny žádné sbírkové předměty. 

Inventarizace sbírek
V roce 2016 probíhala inventarizace v podsbírce historické, konkrétně ve fondu textilu, hudebnin, 
materiálů archivní povahy a  části podsbírky betlémů.

Celkem bylo inventarizováno 6806 evidenčních čísel sbírkových předmětů.
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Konzervování a restaurování sbírkových předmětů
Zrestaurovány byly 2 obrazy, které byly následně vystaveny na výstavě Českotřebovští akademici. 
Práce provedl akad. mal. a restaurátor Josef Čoban. Náročné práce probíhaly v 2. etapě na renovaci 
1 kusu osobní motorové tříkolky Velorex Oskar výrobní č.  260. 

Vybavení depozitáře
Městské muzeum Česká Třebová díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky 
(dotace ve výši 100.000 Kč) a  Pardubického kraje (40.000 Kč) vybavilo jeden celý depozitář 
zásuvkovými skříněmi s regálovými nástavbami. Uložena sem byla podsbírka skla, porcelánu, 
keramiky a část podsbírky plastik. Celkové náklady na akci činily 278.058 Kč.

Doplňování expozic
Po celý rok byly veřejnosti přístupny stálé expozice s názvem Dopravní křižovatky aneb do České 
Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí. Ty interaktivním způsobem nabízejí návštěvníkům 
vhled do vývoje dopravy železniční (s důrazem na českotřebovské poměry období první republiky), 
silniční (zachycuje zrod a vývoj vozítka OS-KAR, později Velorex a osudy vynálezců bratrů 
Stránských), vzdušné (zaměřena na život a dílo akademického sochaře a vynálezce létacích strojů 
Františka Formánka) a vodní (mapuje myšlenku zbudování vodních děl propojujících Dunaj, Odru 
a Labe). 
Modelové kolejiště v expozici věnované železniční dopravě bylo doplněno o lokomotivu řady 
434.2 „Čtyřkolák“ v měřítku TT a několik dalších vozů. Náklady na pořízení činily 13.700 Kč. 
V závěru roku byl pro expozici Velorexů zakoupen nový exponát Velorex 16/250 s výjimečnou 
úpravou motoru (jeden ze dvou dochovaných exemplářů původní 25 kusové série). Náklady na 
pořízení činily 150.000 Kč.
V závěru roku byly dokoupeny do výstavních prostor další vitríny v celkové hodnotě 111.441 Kč.

Výpůjčky sbírkových předmětů
V roce 2016 uzavřelo muzeum celkem 9 smluv o výpůjčce sbírkových předmětů, kterými bylo 
jiným institucím půjčeno 32 evidenčních čísel sbírkových předmětů, muzeum si vypůjčilo 52 
evidenčních čísel sbírkových předmětů.

Odborná knihovna muzea
V roce 2016 přibylo do nesbírkové části knihovny 126 nových titulů.

Prezentace sbírek
- Z pokladnice planety Země. Fotografie Milana Michalského (21. ledna 2016 – 21. února 2016), 
výstava se konala u příležitosti patnáctého výročí založení Mineralogického klubu Česká Třebová, 
byla doplněna o expozici nerostů, drahokamů a zkamenělin
- Paličkovaná krajka v proměnách času. Krajky z dílny Jaroslavy Kejvalové a muzejních sbírek 
(10. března 2016 – 10. dubna 2016)
- Život vtištěný do barev. Umělecké výrobky klientů Domova pod hradem Žampach (28. dubna 
2016 – 5. června 2016), výtvarná a rukodělná tvorba klientů ze specializovaného zařízení
- Kýč jak bič (23. června 2016 – 4. září 2016), výstava kýčovitých dekorativních předmětů z 
domácností 20. a 21. století
- Českotřebovští akademici (22. září 2016 – 6. listopadu 2016), kolekce prací profesionálních 
výtvarníků spjatých s Českou Třebovou
- Už vánoční přichází čas (27. listopadu 2016 – 8. ledna 2017), tradiční vánoční výstava betlémových celků
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Doprovodné programy k výstavám
Všechny vyjmenované výstavy byly obohaceny o doprovodné programy, které představovaly  
komentované prohlídky a speciální programy pro školy. Pokračovala akce s názvem Sobota 
v muzeu. Vždy v sobotu, v době trvání výstavy byl připraven hodinový doprovodný program, 
kde se zájemci s prezentovaným tématem seznamovali hravou a interaktivní formou.
 
Doprovodné programy k výstavám navštívilo v roce 2016 celkem 1103 žáků mateřských, 
základních a středních škol. Sobotu v muzeu navštívilo v roce 2016 celkem 160 osob, z toho 50 
– 60 dětí. Speciální prohlídku expozic absolvovalo 155 žáků /6 tříd/.

Expozice, výstavy a doprovodné programy k nim si v průběhu roku navštívilo 5750 osob.

Přednášková činnost a další kulturně vzdělávací  akce 
Pravidelné semináře
Ve sledovaném roce pokračovaly pravidelné semináře určené různým skupinám návštěvníků.

Své pokračování měl seminář s názvem Ke kořenům určený zájemcům o rodopis. Seminář vedla 
Mgr. Jana Voleská. V jeho rámci se také uskutečnily 4 přednášky externích přednášejících (PhDr. 
Ivo Speráta na téma Lánové rejstříky a další prameny předmatričního období, Mgr. Oldřicha 
Pakosty na téma Úvod do heraldiky a vexilologie, doc. PhDr. Marie Mackové, Ph.D. na téma 
Sčítací operáty a jejich význam pro genealogické bádání a Mgr. Naděždy Szülleové na téma 
Využití živých matrik. Seminář se konal pravidelně vždy 1. úterý v měsíci s výjimkou letních 
prázdnin.
 
Dalším pravidelným seminářem, který měl své pokračování, byl Malý muzejník určený 
dětem. Děti se setkávaly jednou měsíčně v prostorách muzea a  formou her či tvůrčích dílen se 
seznamovaly s činnostmi, které pěstovali naši předkové. Od září 2014 se pod vedením lektorky 
Mgr. Radky Urbánkové začaly seznamovat s historickými řemesly (ve sledovaném roce to byla 
tato: písmomalíř, knoflíkář, pekař, košíkář, zahradník, hrnčíř, tiskař, betlemář a také výrobce 
předmětů z kukuřičného šustí. Seminář byl rozdělen na dvě části podle věku dětí (mladší od 5 
do 8 let a starší  od 9 do 12 let). Seminář se konal pravidelně vždy 2. úterý v měsíci s výjimkou 
letních prázdnin.
 
Třetí seminář nese název Výtvarné umění v proměnách staletí. Seminář je určený nejširšímu 
okruhu zájemců o výtvarno. Nabízí přehled slohového vývoje výtvarného umění evropského 
kulturního okruhu. Kromě tvorby význačných světových a evropských představitelů přihlíží                     
i k významným osobnostem  a památkám regionu. Seminář se koná pravidelně 3. úterý v měsíci 
s výjimkou letních prázdnin, vede jej PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, Ph.D. V rámci 
semináře vystoupila také Mgr. Vladislava Říhová s přednáškou Renesanční Moravská Třebová.

Čtvrtým návštěvníky oblíbeným pravidelným seminářem je Seminář pro pamětníky staré České 
Třebové. Je určen  nejen seniorům, kteří si chtějí slovem i obrazem připomínat minulé podoby 
našeho města, ale všem zájemcům o místní historii. Seminář vede Martin Šebela, autor řady 
publikací o historii České Třebové. Seminář se konal pravidelně vždy poslední úterý v měsíci 
s výjimkou letních prázdnin.

Všech uvedených přednášek a seminářů se zúčastnilo celkem  1373 osob.
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Další akce
Mimo pravidelné semináře se uskutečnily ještě tyto akce a přednášky: 

18. května bývá slaven Mezinárodní den muzeí a galerií. Proto byl tento den vstup do muzea 
volný.

28. května se uskutečnila již tradiční muzejní noc v Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově. 
Chaloupka i zahrada byly přístupné od 19 do 24 hodin, návštěvníci zde mohli potkat historické 
postavy spjaté s Kozlovem.

Na 27. srpna připravilo Městské muzeum Česká Třebová ve spolupráci s dalšími organizacemi 
akci s názvem Piknik v Javorce. Akce v městském parku Javorka byla určena nejširší veřejnosti. 
Městské muzeum zde zajistilo komentovanou prohlídku sochařské výzdoby parku a dále hru pro 
děti Putování za oživlými postavami Javorky. Na své cestě parkem potkávaly děti různé postavy 
spjaté s historií místa. Jejich úkolem bylo poznat konkrétní postavu, za což byly děti odměňovány.

11. listopadu 2016 se muzeum zapojilo do projektu Města Česká Třebová pořádaného ke Dni 
veteránů. Pod vedením pracovníků muzea zpracovali studenti gymnázia svůj projekt na téma 
Poválečná Česká Třebová. Výsledky své práce prezentovali spolu s dalšími řešiteli z Itálie, Polska 
a Slovenska.

15. prosince se uskutečnila přednáška pro svaz diabetiků a osob postižených civilizačními 
chorobami. Tématem byla českotřebovská strašidla.
 
Kromě uvedených akcí se konaly příležitostné prohlídky kostela sv. Jakuba Většího v České 
Třebové.

Publikační činnost v roce 2016
V uvedeném roce muzeum vydalo doprovodnou publikaci k výstavě Českotřebovští akademici. 

Ludmila Marešová Kesselgruberová: Českotřebovští akademici.
BĚLSKÝ – BRÁZDA – FORMÁNEK – CHLAPÍK – JOSEFÍK – KREJČÍ – KVASNIČKA – 
MATÝSEK – MEHL – ŠVABINSKÝ – VEJRYCH – ZOUREK
Katalog výstavy pořádané ve dnech 22. září – 6. listopadu 2016.
ISBN 978-80-905990-2-4, 30 s.

Zpřístupňované památky:
Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově
V rámci Festivalu muzejních nocí byla 28. května zahájena turistická sezóna.  V letní sezóně si 
chaloupku prohlédlo celkem 1045 návštěvníků.

Rotunda sv. Kateřiny
Po dohodě s Římskokatolickou farností – děkanstvím v České Třebové byla veřejnosti v době 
letních prázdnin opět zpřístupněna rotunda sv. Kateřiny. Návštěvnost činila 749 osob.

Kostel sv. Bartoloměje v Semaníně
Také v roce 2016 muzeum spolupracovalo s občanským sdružením Pro Semanín, které provozuje 
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expozici s názvem Semanínská renesance v kostele sv. Bartoloměje v Semaníně. Muzeum opět 
vypomohlo výpůjčkami sbírkových předmětů. 

Kaple Panny Marie Pomocné na Horách 
V roce 2016 zajišťovalo muzeum zpřístupnění kaple Panny Marie Pomocné na Horách. V čase 
prázdninových víkendů navštívilo kapli 230 osob. 

Služby badatelům
V roce 2016 bylo zaznamenáno 71 badatelských návštěv, dotazů, konzultací a požadavků na 
zpracování rešerší. 
Od roku 2014 mohou badatelé využívat i on-line katalog sbírek, který je dostupný z webových 
stránek muzea  http://www.mmct.cz/sbirky.php
Záměrem muzea je v digitalizaci a webové prezentaci dalších částí sbírky pokračovat. 

Propagace
Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2016 prezentovalo muzeum svou činnost na vlastních 
webových stránkách a na facebooku.  Kromě toho informuje muzeum o svých akcích  formou 
pozvánek, plakátů, článků v místním tisku, pravidelně poskytuje rozhovory pro místní kabelovou 
televizi, o významnějších akcích vznikaly příležitostné reportáže pro Český rozhlas Pardubice.
Muzeum propagovalo svou činnost nejen na regionální, ale i na celostátní úrovni. Českotřebovské 
muzeum se tak objevilo v pořadu Toulavá kamera (vysíláno 17. 1. 2016), dále  v řadě  internetových 
magazínů (například iDnes).
V uvedeném roce si nechalo muzeum natočit nový  krátký spot, který má lákat návštěvníky do 
muzea. Spot obsahující jistou dávku vtipu a nadsázky natočila skupina studentů. Byl umístěn na 
webové stránky muzea a facebook. Reakce na něj jsou veskrze pozitivní.
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