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Úvod 

Vizě stratěgickě ho rozvojě Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i byla pr ědstavěna zastupitělstvu mě sta 

Jaromě r ě v u noru roku 2017. Těnto dokuměnt vě svy ch hlavní ch cí lěch zu sta va  sta lě aktua lní  a 

tyto stanověně  cí lě jsou postupně  napln ova ny. Po uzavr ění  vy roc ní  zpra vy za rok 2017 byl 

napr í klad u spě s ně  ukonc ěn dotac ní  projěkt rěalizacě nově  galěrijní  ěxpozicě jaromě r sky ch 

roda ku  c i dovybavění  děpozita rní ch prostor souborěm novy ch rěga lu .  

I v rocě 2018 da lě probí hala c innost smě r ují cí  k dals í mu rozvoji muzěa zamě r ěna  na uspokojění  

potr ěb tr í  hlavní ch děfinovany ch cí lovy ch skupin, a to s irokě  jaromě r skě  věr ějnosti, 

pr ěds kolní ch dě tí  a s kolní  mla děz ě, a koněc ně  mimojaromě r sky ch turistu . Rok 2018 byl 

mimor a dny  zamě r ění m sě na „infrastrukturní “ rozvoj muzěa, rozvoj ědukac ní  c innosti a 

rěalizaci vy roc ní  vy stavy upomí nají cí  na uda losti roku 1968.   

Milníky a hlavní ukazatele rozvoje Městského muzea v r. 2018 

 

1) Aktivity smě r ují cí  k infrastrukturní mu rozvoji Mě stskě ho muzěa 

 

a. Mě stskě  muzěum v Jaromě r i, vě spolupra ci s partněrsky m Muzěěm Sprzętu 

Gospodarstwa Domowěgo v Ziębicí ch, zí skalo dotaci z Fondu mikroprojěktu  

Eurorěgionu Glacěnsis, a to na vy robu rěplik intěriě rově ho vybavění  foyěr by valě ho 

obchodní ho domu fy A. Wěnkě a syn. Souc a stí  rěalizacě projěktu jě i pr ěshranic ní  

spolupra cě, spoc í vají cí  vě vza jěmně  propagaci obou muzěí . V ra mci hodnocění  

projěkt „Muzeum v Ziębicích a Muzeum v Jaroměři: Partnerská města – 

partnerská muzea“ zí skal nějvys s í  poc ět bodu  zě vs ěch projěktovy ch za mě ru  

podany ch v daně  vy zvě . Těrmí n ukonc ění  fyzickě  rěalizacě projěktu jě u nor 2019. 

b. V za r í  2018 byla poda na Mě stěm Jaromě r í  k hodnocění  z a dost o dotaci s na zvěm 

„Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis“, a to v ra mci dotac ní ho 

programu Intěrrěg V-A Č ěska  rěpublika – Polsko. Hlavní mi cí li projěktu jsou 

invěstic ní  akcě vě vy s i cca 1 mil. EÚR za kaz dě ho partněra a rozsa hla  pr ěshranic ní  

propagac ní  c innost vs ěch zu c astně ny ch subjěktu  (vc ětně  dotaci něc ěrpají cí ch 

partněru ), spoc í vají cí  napr . v organizaci zhruba 20 r ěměslny ch workshopu  konany ch 

na obou strana ch hranicě. 

Dotac ní  z a dost podalo Mě sto Bolěslawiěc, ktěrě  jě vědoucí m partněrěm projěktu (z 

du vodu pr ědchozí ch zkus ěností  a administrativní ho za zěmí ). Dals í m hlavní m 

partněrěm projěktu jě Mě sto Klodsko. Na polskě  straně  sě projěktu v pr í padě  

rěalizacě budě u c astnit ně kolik dals í ch dotaci něc ěrpají cí ch partněru . Na c ěskě  

straně  jsou dotaci něc ěrpají cí mi partněry projěktu Muzěum vě Dvor ě Kra lově , 

Muzěum Na chodska, Muzěum v Nově m Mě stě  nad Mětují  a Kra lově hraděcky  kraj. 

V procěsu pr í pravy z a dosti o dotaci hra lo Mě stskě  muzěum v Jaromě r i, v u zkě  

spolupra ci s Mě stěm Jaromě r í , roli iniciac ní  a koordinac ní .   



 

Stra nka 2 

Vy slědky dotac ní ho r í zění  budou zna my v u noru r. 2019 a pr í padna  rěalizacě 

projěktu by mě la by t ukonc ěna v r. 2021.  

V ra mci pr í pravy z a dosti o dotaci zadalo Mě sto Jaromě r  vypracova ní  komplětní  

projěktově  dokuměntacě cělkově  rěkonstrukcě soudomí  Mě stskě ho muzěa, vc ětně  

NKP Wěnkěova domu. Tato projěktova  dokuměntacě tvor ila za sadní  souc a st 

projěktově  z a dosti. Projěktova  dokuměntacě byla vyhotověna akaděmicky m 

architěktěm Daviděm Va vrou, vě spolupra ci s projěktantěm Jir í m Hěndrychěm.  

V ra mci pr í pravy rozpoc tu projěktu byla vytvor ěna i projěktova  dokuměntacě 

budoucí ch ěxpozic, ktěrě  budou instalova ny vě zrěkonstruovany ch intěriě rěch. Tuto 

dokuměntaci vytvor il opě t Atěliě r Davida Va vry a jějí  por í zění  bylo spolufinancova no 

z dotac ní ch prostr ědku  Kra lově hraděckě ho krajě.  

 

2) Aktivity smě r ují cí  k rozvoji ědukac ní  c innosti Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i 

 

Na za kladě  statistiky na vs tě vnosti lzě konstatovat dals í  znac ny  na ru st na vs tě vnosti 

animac ní ch a ědukac ní ch programu  zě strany organizovany ch s kolní ch vy prav. Před dalším 

je třeba uvést, že tento nárůst byl, kromě aktivit vlastního muzea, umožněn 

vstřícností a zájmem ředitelů, ředitelek a samotných pedagogů mateřských, 

základních a středních škol.  

Mězi klí c ově  aktivy v tě to oblasti lzě za rok 2018 uvě st: 

 

a. Pr í prava a rěalizacě sta ly ch ědukac ní ch programu . V souc asnosti Mě stskě  muzěum 

nabí zí  c tyr i sta lě  ědukac ní  programy. Těnto poc ět vy hlědově  narostě na 8 – 10, a to 

s ohlěděm na pokrytí  hlavní ch historicky ch a spěcificky vy znamny ch období  

Jaromě r ska. Smyslěm ědukac ní ch programu  jě z a ku m „mí stně  ukotvit“ la tku 

probí ranou v hodina ch „prvouky“ a dě jěpisu.  

b. Rěalizacě animac ní ch programu . V rocě 2018 pr ipravilo Mě stskě  muzěum, zějmě na 

pě c í  muzějní  ěduka torky, c tyr i animac ní  programy pro dě tskě  na vs tě vní ky 

por a dany ch vy stav. Nějvě ts í  ohlas mě l animac ní  program vy stavy „Dotkni sě pr í rody 

– vc ěly“, ktěry  navs tí vily stovky dě tí  (viz poc ty a grafy na vs tě vnosti ní z ě). 

c. Zvys ova ní  kvality ědukac ní  c innosti a spolupra cě s pědagogy: V rocě 2018 uzavr ělo 

Mě stskě  muzěum v Jaromě r i dohodu o spolupra ci s MAS Mězi Ú pou a Mětují , a to 

v ra mci rěalizacě projěktu Místní akční plán rozvoje vzdělání MAP II – ORP 

Jaroměř. Sěmina r ě por a daně  v ra mci tohoto projěktu jsou c asto rěalizova ny pr í mo 

v prostora ch muzěa, a to za aktivní  u c asti ěduka torky muzěa.  

 

3) Sbí rkotvorně , vy stavní  a pr ědna s kově  aktivity 

 

a. Mězi hlavní  sbí rkotvorně  aktivity rěalizovaně  v rocě 2018 lzě uvě st pr ěděvs í m 

fyzicky ukonc ěnou (v daně  fa zi) digitalizaci mimořádného souboru negativů (vc . 

něgativu  na sklěně ny ch děska ch) Oldr icha a Vratislava S ustila, ktěrě  zachycují  dě ní  



 

Stra nka 3 

v Jaromě r i a Josěfově  po dobu ví cě něz li 50 lět (poc í najě poc a tkěm 20. stolětí ). Do 

koncě kalěnda r ní ho roku 2018 budě vy bě r z tě chto digitalizovany ch fotografií  

uvěr ějně n v ra mci wěbovy ch platforěm E-sbí rky a Europěana, a to na za kladě  

smlouvy uzavr ěně  s Na rodní m muzěěm. Digitalizacě souboru byla podpor ěna 

z dotacě MK Č R.  

b. Na vs tě vnicky nějvy znamně js í  vy stavní  poc in (vc ětně  doprovodně ho programu) byla 

vy stava „Dotkni se přírody – včely“, ktěra  byla uspor a da na vě spolupra ci a pr i 

pr í lěz itosti 150. vy roc í  vzniku ZO Č ěskě ho svazu vc ělar u  v Jaromě r i. Ja dro vy stavy 

tvor ila vy pu jc ka z Muzěa Tě s í nska, doplně na  o pr ědmě ty a historickě  dokuměnty ZO 

Č SV v Jaromě r i. Vy stava byla da lě doplně na origina lní m animac ní m programěm 

nas ěho muzěa a doprovodny m programěm vě formě  vělmi (!) u spě s ně  vy tvarně  

soutě z ě, věr ějně  vyhodnocěně  v ra mci pr ědstavění  „Pr í bě hy vc ělí ch mědví dku “ 

Divadla Krapět.  

Druhy m vy znamny m vy stavní m poc iněm byla pr í prava a rěalizacě vlastní  autorskě  

vy stavy vě novaně  50. vy roc í  uda lostí  roku 1968 na Jaromě r sku s na zvěm „´My vás 

tady nechceme!´ aneb občanem Jaroměřska v roce 1968“. Autorkou těxtu  

vy stavy byla ěměritní  r ěditělka Mě stskě ho muzěa, PhDr. Olga Měrtlí kova . Na 

cělkově m librětu vy stavy, zajis tě ní  vystavovany ch pr ědmě tu  a animac ní  c a sti vy stavy 

sě podí lěli pracovní ci Mě stskě ho muzěa. Těnto vy stavní  poc in byl rovně z  podpor ěn 

dotací  MK Č R.  

c. Pr ědna s kově  aktivity: I bě hěm roku 2018 pokrac oval u spě s ny  cyklus pr ědna s ěk 

„Mezi řádky“, na jěhoz  organizaci sě pr ibliz ně  rovny m dí lěm spolupodí lí  Na rodní  

pama tkovy  u stav v Josěfově  a Mě stskě  muzěum. V ra mci cyklu bylo v r. 2018 

uskutěc ně no 10 pr ědna s ěk. Na vs tě vnost pr ědna s ěk sě pohybujě mězi 50 – 90 

posluchac i a patr í  tak k nadstandardní .  

 

4) Propagac ní  c innost muzěa 

 

a. Jiz  po uzavr ění  VZ za rok 2017 byly vyroběny a umí stě ny „hně dě “ informac ní  tabulě 

IS 23 zobrazují cí  Wěnkěu v du m, a to podě l hlavní ch silnic ní ch tahu  smě rěm od 

Hradcě Kra lově , Na chodu a Dvora Kra lově . Tyto tabulě byly financova ny Mě stěm 

Jaromě r í . Administrativa a vy roba byly zajis tě ny pě c í  muzěa.  

b. V dubnu 2018 sě Mě stskě  muzěum v ra mci pr ěshranic ní  spolupra cě s muzěěm 

v Ziębicí ch prězěntovalo na vělětrhu „Rěgiony Č R“ v Lysě  nad Laběm.  

c. Bě hěm r. 2018 byly iniciativou muzěa vy znamně  aktualizova ny a doplně ny profily 

samotně ho Mě stskě ho muzěa a Sta lě  historickě  ěxpozicě v Josěfově  na wěbově m 

turistickě m porta lě Kra lově hraděckě ho krajě a Kladskě ho pomězí .  

d. V ra mci trvají cí  spolupra cě s agěnturou Branka o.p.s. bylo Mě stskě  muzěum 

prězěntova no samostatny m c la nkěm s ra mci Lětní ch turisticky ch novin Kladskě ho 

pomězí .  



 

Stra nka 4 

e. Bě hěm lě ta 2018 byl vyroběn vělkoforma tovy  banněr upozorn ují cí  na polohu 

Wěnkěova domu, ktěry  byl umí stě n na z ělěznic ní m viaduktu vědoucí m pr ěs Husovu 

ulici. Těnto banněr byl bohuz ěl bě hěm ně kolika ty dnu  ukraděn. Jěho kopiě budě opě t 

vyroběna a umí stě na poc a tkěm turistickě  sězony r. 2019.  

f. Mě stskě  muzěum da lě propagujě por a daně  vy stavy, pr ědna s ky a dals í  akcě 

prězěntacěmi (těxtovy mi, plaka tovy mi) v jaromě r skě m Zpravodaji, vy lěpěm plaka tu  

na plaka tovací ch plocha m, svě m Facěbookově m a Twittěrově m profilu a na svy ch 

wěbovy ch stra nka ch. Z du vodu GDPR muzěum omězilo „mailingově “ pozva nky, ktěrě  

alě budou patrně  obnověny.  

 

Výhled do roku 2019 

 

Věs kěrě  aktivity Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i v r. 2019 budou ovlivně ny vy slědkěm dotac ní ho 

r í zění  v ra mci hodnocění  z a dosti podaně  v programu Intěrrěg V-A Č ěska  rěpublika – Polsko, 

ktěry  budě zna m v u noru r. 2019. Pokud budě dotacě urc ěna  na rěkonstrukci soudomí  Mě stu 

Jaromě r i pr idě lěna, budě pr í pravny mi pracěmi ovlivně na pr ěděvs í m druha  polovina roku.  

Běz ohlědu na vy slěděk dotac ní ho r í zění  muzěum na r. 2019 pr ipravujě tr i vy stavní  akcě, z nichz  

nějvy znamně js í  budě vy stava vě novana  dě jina m myslivosti s na zvěm „Aděptě cěchu Huběrtova“. 

Pr ěstoz ě budě souc a stí  vy stavy c a st zapu jc ěna  z Muzěa Č ěskolipska, budě ji moz no povaz ovat 

rěgiona lní m zamě r ění m za vy stavu autorskou, ktěra  budě doprova zěna vy znamny m 

doprovodny m programěm. Vy stavní m poc iněm budou pr ipoměnuty i uda losti roku 1989.  

Vělky  du raz budě nada lě kladěn na rozvoj ědukac ní  c innosti muzěa, ktěra  budě pokrac ovat vě 

spolupra ci na rěalizaci projěktu mí stně  ukotvěně ho uc ění .  

V dotac ní  sfě r ě budě Mě stskě  muzěum v ra mci kofinancova ní  z vlastní ho rozpoc tu usilovat o 

zí ska ní  dotacě z MK Č R (por í zění  dals í ho rěga lově ho vybavění  pro děpozita r ě) a 

Kra lově hraděckě ho krajě (vitrí ny pro Sta lou historickou ěxpozici v Josěfově ). Dotac ní  c i 

da rcovska  podpora budě hlěda na i pro vy stavu „Aděptě cěchu Huběrtova“.  

Pr ěd zac a tkěm turistickě  sězony budě jiz  plně  rěalizova na nova , atraktivní  ěxpozicě vstupní ho 

foyěr Wěnkěova domu. Tato budě sěsta vat pr ěděvs í m z nově  zhotověny ch rěplik intěriě rově ho 

vybavění  obchodní ho domu, tak, jak jě toto zachycěno na historicky ch fotografií ch, a da lě zě 

stylovy ch samostojny ch parava nu  informují cí ch na vs tě vní ky o historii domu, osobě  Josěfa 

Goc a ra a obchodní  c innosti rodiny Wěnkěovy ch.  

 

Mgr. Rudolf Havělka, Ph.D. 

r ěditěl Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i 



 

Stra nka 5 

Finanční souhrn 

 

Dotacě na provoz od zr izovatělě: 2.910.000 Kc    

Dotacě:  

a) Dotacě MK Č R v programu ISO (digitalizacě a prězěntacě historicky ch fotografií  O. a V. S ustila: 

28.000 Kc . Dotacě jě kofinancova na z rozpoc tu MMJ.   

b) Dotacě MK Č  R v programu Podpora projěktu  k pr ipomí nka m vy znamny ch vy roc í  nas í  

sta tnosti (vy stava „´My va s tady něchcěmě! ´, aněb obc aněm Jaromě r ska v rocě 1968“) 66.000 

Kc . Dotacě jě kofinancova na z rozpoc tu MMJ. 

c) Dotacě z Kra lověhraděckě ho krajě na por í zění  projěktově  dokuměntacě novy ch ěxpozic: 

60.000 Kc . Dotacě jě kofinancova na z rozpoc tu MMJ. 

d) Dotacě Eurorěgionu Glacěnsis (vy roba rěplik pultově ho a rěga lově ho vybavění  foyěr 

Wěnkěova domu a pr ěshranic ní  spolupra cě s polsky m partněrěm): Smluvně  pr iznana  dotacě 

z EFFR: 23.549,25 EÚR (cca 588.725 Kc ). Vy s ě dotacě tvor í  vratku na vratně  financ ní  vy pomoci 

od zr izovatělě, ktěra  byla poskytnuta vě stějně  vy s i. Dotacě jě kofinancova na zr izovatělěm.  

Souc ět zí skany ch dotac ní ch prostr ědku  v r. 2018: 742.725 Kc .  

Trz by za vlastní  vy kony: 72.000 Kc    

Vy dajě na mzdy: 1.519.000 Kc   

Vy dajě na socia lní  a zdravotní  pojis tě ní : 517.000 Kc   

Vy dajě na dohody o provědění  pra cě: 132.000 Kc  

Koměnta r  k financ ní mu souhrnu: Vzhlěděm k vy s i dotacě na provoz ma  Mě stskě  muzěum vělkě  

rězěrvy v trz ba ch za vlastní  vy kony, ktěrě  by mě ly tvor it alěspon  7-8 % na kladu  (standard 

rělativně  na vs tě vnicky u spě s ny ch rěgiona lní ch muzěí ). Fakt ní zkě  trz by zě vstupně ho lzě 

v jistě m ohlědu obha jit tí m, z ě vu c i jaromě r skě  věr ějnosti (v ra mci pr ědna s ěk a věrnisa z í  vy stav) 

a organizovany m s kolní m vy prava m (v ra mci ědukacě) jě u c tova no buď z a dně , něbo zcěla 

symbolickě  vstupně . Sluz ba jaromě r skě  věr ějnosti jě do vělkě  mí ry cha pa na jako „pr ědplacěna“ 

pra vě  v ra mci pr í spě vku na provoz od zr izovatělě. Nicmě ně , po pla novaně m zatraktivní  ěxpozic 

Mě stskě ho muzěa (Wěnkěova domu) lzě oc ěka vat i pomě rně  vělky  na ru st na vs tě vnosti z r ad 

mimojaromě r sky ch turistu . Dosaz ění  trz ěb v uvěděně m něbo i vys s í m procěntua lní m rozpě tí  

tak nění  vě str ědně době m vy hlědu něrěa lně . Pra cě na zatraktivně ní  ěxpozic jiz  zapoc aly vě 

smyslu ěxitují cí  projěktově  dokuměntacě a poda ní  z a dostí  o dotac ní  prostr ědky.   

 

 



 

Stra nka 6 

Personální obsazení 
 

Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D. – r ěditěl Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i, zodpově dny  za vědění  

muzěa, vc ětně  koncěpcě a r í zění  dals í ho rozvojě (dotac ní  a invěstic ní  c innost, propagacě apod.). 

S kolění  absolvovana  v r. 2018:  S kolění  pro pr í jěmcě dotacě Fondu mikroprojěktu  

Eurorěgionu Glacěnsis 

 S kolění  pro z adatělě dotacě Fondu Intěrrěg V-A Č R-PL 

 Ú c ast na sěmina r í ch Asociacě muzěí  a galěrií , komisě pro 

muzějní  managěměnt 

S kolění  MK Č R pro spra vu ČES (Čěntra lní  ěviděncě sbí rěk) 

David Doubrava – spra vcě sbí rěk, za stupcě r ěditělě, zodpově dny  za fyzickou i katalogovou 

spra vu sbí rkově ho fondu muzěa a spolupra ci pr i pr í pravě  vy stav. 

S kolění  absolvovana  v r. 2018:  S kolění  MK Č R pro spra vu ČES (Čěntra lní  ěviděncě sbí rěk) 

S kolění  pro uz ivatělě knihovní ho katalogu Tritius 

S kolění  v Na rodní m muzěu v Prazě – pra cě s programěm 

E-sbí rky 

Sěmina r  v Moravskě  zěmskě  knihovně  v Brně  - O pr í pravě  

barěv, pigměntu  a zlacění  

Dvouděnní  sěmina r  knihovní ku  historicky ch knihověn 

Jaroslav Cavrnoch – kustod a aranz ě r, spoluzodpově dny  za na vs tě vnicky  provoz obou ěxpozicí  

(zějmě na ěxpozicě josěfovskě ) a spra vu prostor obou ěxpozic. 

S kolění  absolvovana  v r. 2018:  S kolění  pro uz ivatělě knihovní ho katalogu Tritius 

Sěmina r  v Moravskě  zěmskě  knihovně  v Brně  - O pr í pravě  

barěv, pigměntu  a zlacění  

Dvouděnní  sěmina r  knihovní ku  historicky ch knihověn 

Bc. Monika Joštová – ěduka torka a spra vcě sbí rěk, zodpově dna  za pr í pravu a rěalizacě 

ědukac ní ch a animac ní ch programu , spolupra ci na pr í pravě  vy stav a zpracova ní  c a stí  sbí rkově ho 

fondu. 

S kolění  absolvovana  v r. 2018:  Sta la  u c ast na odborny ch pědagogicky ch s kolění ch 

por a dany ch v ra mci rěalizacě projěktu Mí stní  akc ní  pla n 

rozvojě vzdě la ní  MAP II – ORP Jaromě r  



 

Stra nka 7 

Petra Baudyšová (polovic ní  u vazěk) – u c ětní  muzěa do 30. 11. 2018 

s kolění  absolvovana  v r. 2018:  Mzdy – změ ny 2018 

Za koní k pra cě v praxi 

S kolění  pro pr í jěmcě dotacě Fondu mikroprojěktu  

Eurorěgionu Glacěnsis 

Jitka Ambrožová – u c ětní  muzěa od 1. 11. 2018 (smluvně  jako OSVČ ) 

 

Přehled výstavní a přednáškové činnosti muzea 

 

1. Vy stavy 

Spolek Podkrkonošských výtvarníků Trutnov  

16. br ězna – 6. dubna 2018 

Zmatené peníze  

17. dubna – 1. c ěrvna 2018 

Dotkni se přírody – Včely 

 17. dubna – 24. srpna 2018 

Josefovský kanalizační systém - Stálá historická expozici v Josefově (vy stava rěalizova na 

paní  Juditou Jělí nkovou) 

 15. kvě tna 2018 – 30. za r í  2018 

 „My Vás tady nechceme!“, aneb občanem Jaroměřska v roce 1968 

 7. c ěrvna – 21. za r í  2018 

Filmová Jaroměř a Josefov  - Stálá historická expozici v Josefově 

 14. c ěrvěncě – 30. c ěrvěncě 2018 

Procházka Ateliérem 

 14. za r í  – 14. r í jna 2018 

Jeden den ve středověku – očima hrnčíře v prostředí východočeského městečka 

 27. za r í  – 16. listopadu 2018 

 



 

Stra nka 8 

2. Pr ědna s ky 

(cyklus por a da  Mě stskě  muzěum v Jaromě r i a Na rodní  pama tkovy  u stav, u zěmní  odborně  

pracovis tě  v Josěfově ) 

Stanislav Rudolfsky / Ví no jako souc a st nas í  sta tnosti aněb historiě a souc asnost pě stova ní  rě vy 

vinně  a nas ich zěmí ch 

Jir í  Balsky / Jan Blaz ěj Santini – Aichěl a vy chodní  Č ěchy 

Viktor Blaz ěk/ Drobně  pama tky v krajině  Jaromě r ska 

Pavěl Burgěrt/ Něolitickě  sí dlis tě  v Jaromě r i jako du lěz ity  praměn pozna ní  něolitickě  

spolěc nosti v 1. polovině  5. tisí cilětí  pr ěd Kristěm 

Matě j Kubina/ Jaromě r ska  c tvrť Na Pta ka ch kdysi a dněs 

Raděk Hubac / Vyuz ití  vc ělí ch produktu  oc ima lě kar ě - 150. vy roc í  organizovaně ho vc ělar ství  

na Jaromě r sku 

Va clav Vokolěk/ V okolí  Jaromí rova mě sta 

Raděk Nova k a Katěr ina Opicova / Str ědově kě  hrnc í r ství  na Hor icku vě svě tlě archěologiě 

Pavěl Drnovsky /Archěologicky  vy zkum D11 – nějzají mavě js í  na lězy z okolí  Jaromě r ě 

Radko Ta slěr/Josěfovskě  podzěmí  oc ima spělěologa a gěologa 

Toma s  Pětra c ěk/Vy znam Advěntu a Va noc v kontěxtu moděrní  doby 

 

3. Dals í  kulturní  akcě por a daně  Mě stsky m muzěěm 

7. 4. 2018 Zaha jění  turistickě  sězony 2018 v pěvnostní m mě stě  Josěfově . 

31. 5. 2018 Slavnostní  vyhla s ění  soutě z ě vy tvarny ch prací  k vy stavě  „Vc ěla a pr í roda“ a 

divadělní  pr ědstavění  „Pr í hody vc ělí ch mědví dku “. 

18. 8. 2018 Vy stava Jaromě r  kdysi a dněs... Prvorěpublikovy  děn v Masarykovy ch saděch v 

Jaromě r i. 

8. - 9. 9. 2018 Dny ěvropskě ho dě dictví  v Mě stskě m muzěu v Jaromě r i a Sta lě  historickě  

ěxpozici v Josěfově  

1. 12. 2018 Advěnt v muzěu 

8. 12. 2018 Va noc ní  koncěrt Gymna zia J. Z a ka (MMJ jako spolupor adatěl akcě) 

 



 

Stra nka 9 

4. Kulturní  akcě (jiny ch subjěktu ) pro věr ějnost: 

 

27. 10. 2018 Krkonos skě  pr í bě hy s Elis kou Pilar ovou 

17. 11. 2018 Sětka ní  s moděra torěm Karlěm Sladky m a spisovatělkou Jaroslavou Pěchovou 

21. 11. 2018 ZÚS  F. A. S porka - koncěrt 

15. 12. 2018 Pr ědva noc ní  sětka ní  s moděra torěm Karlěm Sladky m a jěho hosty 

21. 12. 2018 Divadělní  pr ědstavění  Thě Blooma – Loupěz ní ci na Čhlumu aněb kra sna  Bibija na. 

Otevírací doba, vstupné a vývoj návštěvnosti muzea 
 

Sta la  historicka  ěxpozicě v Josěfově  

               
              duběn  

 
 soboty a nědě lě  
 

 
10.00 – 16.00 

               
              kvě těn 

 
 soboty a nědě lě 

 
    10.00 – 16.00 

              c ěrvěn  děnně  mimo pondě lí      10.00 – 16.00 

              c ěrvěněc  děnně  mimo pondě lí  10.00 – 17.00 

              srpěn  děnně  mimo pondě lí  10.00 – 17.00 

              za r í   soboty a nědě lě 10.00 – 16.00 

              r í jěn  otěvr ěno pro pr ěděm objědnaně  
skupiny  

 

 

 

 

 

 

 



 

Stra nka 10 

Mě stskě  muzěum v Jaromě r i – Wěnkěu v du m 

        lěděn - duběn  u těry  - pa těk                                       9.00 -16.00 

        kvě těn - listopad 
 u těry  - pa těk                                       9.00 -17.00 

 soboty, nědě lě a sva tky                  13.00 -17.00 

        prosiněc 
 u těry  - pa těk                                       9.00 - 16.00 

 soboty, nědě lě, objědnaně  kulturní  por ady 

 

VSTÚPNE  dospělí snížěné děti do 6 lět 
kombinované 

dospělí 

Kombinovaně  

sní z ěně  

Městské muzěum 

v Jaroměři 
30 Kc  15 Kc  0 Kc  - - 

 

Sta la  historicka  

ěxpozicě v 

Josěfově  

 

 

30 Kc  

 

 

15 Kc  

 

 

0 Kc  

 

 

180 Kc  

 

 

100 Kc  

 

Sleva na vstupném: 

• drz itěl pru kazu ZTP, ZTP-P 

• Sěnior pas (nově  od roku 2011) 
Vstup volný: 

• drz itělě  pru kazu Asociacě muzěí  a galěrií  Č ěskě  rěpubliky 

• dě ti do 6 lět 

• vstupěnka do Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i, Sta lě  historickě  ěxpozicě v Josěfově  

      z knihy Kladskě  pomězí  – pr i zakoupění  dvou vstupěněk 50% slěva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stra nka 11 

Návštěvnost Městského muzea v r. 2018, včetně edukačních 

programů 
 

 

Čělkěm navs tí vilo k 31. 10. 2018 Mě stskě  muzěum a jěho poboc ku v Josěfově  3 871 na vs tě vní ku . 

Jako upokojivy  (i kdyz  s dals í m potěncia lěm ru stu) lzě konstatovat vy razny  na ru st na vs tě vní ku  

vy ukovy ch programu  (viz graf „Porovna ní  na vs tě vnosti vy ukovy ch programu “ ní z ě). Potěncia l 

ru stu na vs tě vnosti turistickě  věr ějnosti a zpu sob jěho naplně ní  byly popsa ny v pr ědchozí m 

těxtu. Potěncia l ru stu na vs tě vnosti jaromě r skě  věr ějnosti lzě spatr ovat v por a da ní  ru zny ch 

doprovodny ch akcí  k vy znamně js í m vy stava m a v napr . por a da ní  koncěrtu  a dals í ch 

spolěc ěnsky ch poc inu . Poslědně  uvěděny  za mě r jě komplikova n hlukěm z hlavní ho tahu Husovy 

ulicě. Těnto problě m by mě l by t poně kud zmí rně n pla novany m zrěstaurova ní m pr ědní  fasa dy 

muzěa, vc . vy plně  otvoru .  

Bohuz ěl jě nutně  konstatovat omězění  provozu muzěa v podzimní ch – jarní ch mě sí cí ch (cca 

listopad – br ězěn), a to z du vodu absěncě otopně  soustavy vě Wěnkěově  domě . Těnto problě m 

by mě l by t zcěla odstraně n v pr í padě  rěalizacě pla novaně  cělkově  rěkonstrukcě muzěa.   

 

 

 

Porovnaní  cělkově  na vs tě vnosti 2017 
2018 

k 31. 10. 2018 

Mě stskě  muzěum v Jaromě r i 3314 2494 

Sta la  historicka  ěxpozicě 

 v Josěfově  
1241 1377 

Pr ědpokla dana  na vs tě vnost 
listopad, prosiněc 2018 ---------- 1100 

Čělkěm 4555 4971 

 



 

Stra nka 12 

 

 

 

I. - XII.   
m. Jaroměř 2017 

m. Jaroměř 

2018 m Josefov 2017 
m. Josefov 2018 

LEDEN   207 90 zavřeno zavřeno 

ÚNOR   41 133 zavřeno zavřeno 

BŘEZEN   108 215 zavřeno zavřeno 

DUBEN   243 340 71 93   

KVĚTEN   115 637 58 165   

ČERVEN   220 342 73 136   

ČERVENEC 169 128 545 498   

SRPEN   92 123 349 307   

ZÁŘÍ   741 285 112 116   

ŘÍJEN   159 201 33 62   

LISTOPAD 277 274 zavřeno zavřeno 

PROSINEC 942 826 zavřeno zavřeno 

celkem    3314 3594 1241 1377 
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Porovnání celkové návštěvnosti v roce 2017 a 2018

m. Jaroměř 2017 m. Jaroměř 2018 m Josefov 2017 m. Josefov 2018



 

Stra nka 13 

 

 

I. - XII. 

2017   2017   2018   2018   

počet dětí počet tříd počet dětí počet tříd 

LEDEN 0 0 43 2 

ÚNOR 0 0 41 2 

BŘEZEN 0 0 61 3 

DUBEN 0 0 200 9 

KVĚTEN 0 0 334 17 

ČERVEN 43 1 184 10 

ČERVENEC 0 0 12 1 

SRPEN 0 0 15 1 

ZÁŘÍ 396 19 111 5 

ŘÍJEN 0 0 128 7 

LISTOPAD 79 4 214 11 

PROSINEC 226 12 376 15 

celkem 744 36 1719 83 
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Porovnání návštěvnosti výukových programů 
v roce 2017 a 2018

2017 počět dětí 2018 počět dětí



 

Stra nka 14 

Sbírkotvorná a odborná činnost muzea 
 

V rocě 2018 pr ijalo Mě stskě  muzěum v Jaromě r i do svy ch sbí rěk 285 sbí rkovy ch pr ědmě tu  a 

knihovní  fond byl obohacěn o 111 kusu  publikací . Sbí rky jsou ěvidova ny v programu Děmus, 

urc ěně m pro ěviděnci sbí rkovy ch pr ědmě tu . Knihovní  fond jě ěvidova n v knihovní m katalogu 

Tritius. Knihovní  a sbí rkovy  fond jsou za rověn  ěvidova ny v ČES MK Č R. 

Do katalogu Děmus bylo za rověn  zaněsěno takě  184 novy ch invěnta rní ch c í sěl z pu vodní ho 

pr í ru stkově ho sěznamu. V souc asně  době  c í ta  katalog Děmus 11344 jědnotlivy ch invěnta rní ch 

c í sěl pod ktěry mi jě ěvidova no 14931 jědnotlivy ch pr í ru stkovy ch c í sěl. 

Katalog Tritius v souc asně  době  c í ta  11383 knihovní ch jědnotěk a pěriodicky ch titulu . 

Pro vy stavní  u c ěly bylo oc is tě no a konzěrvova no vlastní mi prostr ědky 25 pr ědmě tu  z nas ich 

sbí rěk. Pro odborně  os ětr ění  do rěstaura torsky ch dí lěn bylo pr ěda no 6 sbí rkovy ch pr ědmě tu . 

Pro vy stavní  u c ěly bylo zapu jc ěno z jiny ch organizací  444 sbí rkovy ch pr ědmě tu  

Mě stskě  muzěum v Jaromě r i v rocě 2018 kra tkodobě  zapu jc ilo k ěxpozic ní m a vy stavní m u c ělu m 

118 sbí rkovy ch pr ědmě tu : 

MKS Jaromě r  –  ěxpozicě vě vstupní m prostoru arěa lu Podzěmní ch choděb v Josěfově  a 

doplně ní  intěriě ru Nově  radnicě 

Čí rkěv c ěskoslověnska  husitska  v Jaromě r i – doplně ní  intěriě ru modlitěbny 

OS Ravělin XIV. – doplně ní  ěxpozicě 

Rěgiona lní  muzěum Na chodska – doplně ní  ěxpozicě 

Muzěum v Nově m Mě stě  nad Mětují  – doplně ní  ěxpozicě 

Krkonos skě  muzěum v Jilěmnici – ěxpona ty na vy stavu – Vělka  va lka 

Mě stskě  muzěum a galěriě J. W. Mězěrově  – ěxpona ty na vy stavu – Č ěskoslověnsko! Čěsta 

k samostatnosti 1914 – 1918 

Rěgiona lní  muzěum v Čhrudimi – vy stava – Pěs pr í těl c lově ka 

Mě stskě  kulturní  str ědisko v Č ěrvěně m Kostělci – ěxpona ty na vy stavu – Biblě 

Muzěum a galěriě Orlicky ch hor v Rychnově  nad Kně z kou – ěxpona ty na vy stavu – Karěl 

Langěr 

 

 



 

Stra nka 15 

V dubnu 2018 byly děpozita r ě opě tovně  os ětr ěny odbornou firmou „plynova ní m“ proti 

dr ěvokazně mu hmyzu a plí sní m. Stějna  firmy provědla takě  odborně  os ětr ění  sklěpní ch prostor 

zasaz ěny  dr ěvokaznou houbou. 

V rocě 2018 navs tí vilo nas ě muzěum 14 badatělu , ktěr í  zdě hlědali matěria l kě svy m odborny m, 

sěmina rní m a diplomovy m prací m. Jědnalo sě o dotazy souvztaz ně  k mě stu Jaromě r  a blí zkě mu 

rěgionu. 
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