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Rámcový popis činnosti Městského muzea v Jaroměři za rok 2020 

Za vě r roku 2019 a rok 2020 býl za sadní m zpu soběm ovlivně n fýzickou pr í pravou „soudomí “ 

Mě stskě ho muzěa (tzv. Wěnkěu v du m a du m pr ilěhlý ) na poc a těk invěstic ní ch prací  

(rěkonstrukcě) obou objěktu  v ra mci dotac ní ho projěktu „Centra tradičních řemesel na cestě 

Via Fabrilis“, financovaně ho z dotac ní ho titulu Intěrrěg V-A Č ěska  rěpublika – Polsko. Hlavní  

budova muzěa tak býla pro věr ějnost uzavr ěna . Pracovní ci muzěa sě vě novali nějprvě invěntur ě 

100% sbí rkově ho a knihovní ho fondu (zpra va o vý slědku invěnturý býla pr ěda na zr izovatěli) a 

poslě zě stě hova ní  sbí rkový ch pr ědmě tu  a mobilia r ě z budov muzěa, a to svě pomocí  a za 

něocěnitělně  pomoci pracovní ku  „Bastionu I a podzěmí “ a briga dní ku  z jaromě r skě  Str ědní  s kolý 

r ěměslně . Věr ějnosti tak býla otěvr ěna jěn Sta la  historicka  ěxpozicě v Josěfově  (Riěgrovo na m. 

c p. 8).  

Stě hovací  pra cě býlý ukonc ěný v c ěrvnu 2020. Stavěnis tě  býlo stavěbní  firmě  Ritus s.r.o. pr ěda no 

v r í jnu tě hoz  roku. Ukonc ění  stavěbní ch prací  jě pla nova no na rok 2022.  

Edukac ní  a pr ědna s kova  c innost muzěa býla silně  omězěna pr í pravou muzěa pro nadcha zějí cí  

rěkonstrukci a souc asně  na jar ě a na podzim roku takě  něgativní  ěpiděmiologickou situací .  

Výhled do roku 2020 

Pracovní ci muzěa sě po dobu rěkonstrukcě muzěa vě nují  „infrastrukturní “ pra ci, jako jě napr . 

odstraně ní  nědostatku  v ěviděnci sbí rkově ho fondu, něbo digitalizaci sbí rkově ho fondu 

historický ch fotografií  a něgativu  (vý stup z tě to c innosti budě věr ějnosti prězěntova n formou 

vý stavý). Souc asně  probí hají  badatělskě  a těxtově  pra cě na pr í pravě  nově  sta lě  ěxpozicě vě 

Wěnkěově  domě , ktěra  budě ví cě zamě r ěna  na dě jiný obchodu (nějěn) tě to vý znamně  

jaromě r skě  rodiný obchodní ku .  

Pokud to dovolí  ěpiděmiologicka  situacě, budě nava za no na pr ědna s kovou c innost (v 

na hradní ch prostora ch) a na c innost ědukac ní  v prostora ch Sta lě  historickě  ěxpozicě v Josěfově . 

V tě chto prostora ch budě takě  na lětní  sězonu 2021 instalova na promě nliva  vý stava.  

Pr ěstoz ě invěstorěm a hlavní m „administra torěm“ rěkonstrukcě budov muzěa jě samotně  Mě sto 

Jaromě r , jsou pracovní ci muzěa silně  pracovně  zaintěrěsova ni na rěalizaci tohoto projěktu, 

s jěho rozsa hlou „mě kkou“ c a stí . Tato spoc í va  v rěalizaci ví cě něz li děsí tký pr ěshranic ní ch 

workshopu  zamě r ěný ch na tradic ní  r ěměsla a v rěalizaci 3 putovní ch vý stav sěstavěný ch 

z ěxpona tu  partněrský ch polský ch muzěí . Pracovní ci muzěa sě takě  podí lějí  napr . na sěstavova ní  

monitorovací ch zpra v projěktu něbo na kontrolní ch dněch stavbý.  

Samozr ějmostí  jě rěalizacě ně kolika drobně js í ch dotac ní ch projěktu  a souc asně  poda ní  nový ch 

dotac ní ch z a dosti pro rok 2021.   

Za tý m Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i, 

Rudolf Havělka 



 

Stra nka 2 

Finanční souhrn 

 

Dotacě na provoz od zr izovatělě: 3.231.000 Kc  

Dotacě:  

MK Č R, program ISO-D: Dotacě 51.000 Kc  na por í zění  soboru kovový ch rěga lu  

MK Č R, program Podpora vý chovně  vzdě la vací ch aktivit v muzějnictví : Dotacě 14.000 Kc  na 

pr í pravu ědukac ní ho programu zamě r ěně ho na tradici r ěměsěl na Jaromě r sku 

KHK, program Podpora c innosti muzěí  a galěrií : Dotacě 77.000 Kc  na por í zění  souboru nový ch 

galěrijní ch soklu  

Trz bý za vlastní  vý koný: 56.933 Kc  

Vý dajě na mzdý: 1.581.000 Kc  

Vý dajě na socia lní  a zdravotní  pojis tě ní : 535.000 Kc  

Vý dajě na dohodý o provědění  pra cě: 100.000 Kc  

Mimor a dně  vý dajě na stě hova ní  (vc . zabězpěc ění  a IT sluz ěb): 150.000 Kc  

Vý dajě za provoz do 30. 9. 2020: 680.000 Kc  

 

Personální obsazení 
 

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

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

apod.). 

Bc. Monika Joštová – ěduka torka a kura torka sbí rěk, zodpově dna  za pr í pravu a rěalizaci 

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

fondu. 

Jaroslav Cavrnoch – vý stava r , spoluzodpově dný  za na vs tě vnický  provoz obou ěxpozicí  

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

Jitka Ambrožová – u c ětní  muzěa, smluvně  jako OSVČ  

 



 

Stra nka 3 

Návštěvnost Městského muzea v r. 2020 a realizované akce  

 

Vý stavý: 

Mgr. Martin Witkowski/ Za drahými kameny do pravěku 

Vý stava z Krkonos skě ho muzěa v Jilěmnici 

4. c ěrvna – 30. za r í  2020 vě Sta lě  historickě  ěxpozici v Josěfově  

 

Pr ědna s ký: 

(cyklus pořádá Městské muzeum v Jaroměři a Národní památkový ústav, územní 

odborné pracoviště v Josefově, uvedeny jen přednášky přímo organizované muzeem) 

Toma s  Mangěl/ Kěltově  vě vý chodní ch Č ěcha ch 

Ivo Čhochola c / Malě  zastavění  nad krajinou vně js í  i vnitr ní  s pr ihlě dnutí m k fěnomě nu 

spiritismu v Podkrkonos í  – ZRUŠENO 

 

(cyklus spolupořádaným muzeem v rámci České křesťanské akademie) 

doc. Filip Č apěk, Ph. D. / Starově ký  Jěruzalě m, co ví mě o chra mu kra lě S alomouna 

Mgr. Jakub Kas par/ Jsmě pa ný tvorstva, něbo spra vci stvor ění ? - ZRUŠENO 

Mons. Va clav Malý , pomocný  biskup praz ský / Čí rkěv a spolěc nost. Jak da l? 

 

Dals í  kulturní  akcě por a daně  Mě stský m muzěěm: 

9. c ěrvna  2020 Volna  prohlí dka Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i - Wěnkěova domu pr ěd cělkovou 

rěkonstrukcí  objěktu. 

12. - 13. 9. 2020 Dný ěvropskě ho dě dictví  vě Sta lě  historickě  ěxpozici v Josěfově . 

 

 

 

 

 

 



 

Stra nka 4 

Otěví rací  doba, vstupně  a vý voj na vs tě vnosti muzěa 

 

 

vstupné dospělí snížené 
děti do 6 let 

průkazy 
AMG 

kombinované 
vstupné 

dospělí 

 

 

kombinované 
vstupné 

děti 

 Stala historická expozice 

v Josefově 
30,- Kc  15,- Kc  0,- Kc  200,- 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  rěpubliký, IČOMOS. 

 dě ti do 6 lět 

 Vstupěnka do Mě stskě ho muzěa v Jaromě r i, Sta lě  historickě  ěxpozicě v 

Josěfově  z knihý Kladskě  pomězí  - pr i zakoupění  dvou vstupěněk 50% 

slěva 

Stala historická expozice v Josefově 

            duben 
                soboty a neděle, svátky 

 COVID-19 - ZAVŔENO 
10:00 – 16:00 

           květen 
                soboty a neděle, svátky 

COVID-19 - ZAVŔENO 
10:00 – 16:00 

           červen                 denně mimo pondělí 10:00 – 16:00 

         červenec                 denně mimo pondělí, svátky 10.00 - 17.00 

            srpen                 denně mimo pondělí 10.00 - 17.00 

              září                 denně mimo pondělí, svátky 10.00 - 16.00 

              říjen 
     otevřeno pro předem objednané skupiny návštěvníků 
 

COVID-19 – ZAVŔENO od 12. 10. 2020 
 



 

Stra nka 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnaní  na vs tě vnosti 2019 2020 

Mě stskě  muzěum v Jaromě r i 3567 

Od 1. října 2019 je Městské 
muzeum v Jaroměři uzavřeno 
z důvodu rekonstrukce. 

 

Stala historicka  ěxpozicě 
 v Josěfově  

1778       2744 

Čělkěm 5345  2744 

 

Stálá historická expozice v Josefově 2020   

vstupné leden únor duben květen červen červenec srpen září říjen listopad 

15,- Kč snížené   0 0 0 0 36 162 175 133 20 0 

30,- Kč plné   0 0 0 0 55 220 277 110 0 0 

průkazy, vstup volný   0 0 0 0 29 28 40 112 2 0 

200,- Kč kombinované - prodej 0 0 0 0 6 30 19 0 0 0 

100,-Kč  kombinované - prodej 0 0 0 0 2 16 21 0 0 0 

kombinované z jiných objektů 0 0 0 0 40 336 348 27 0 0 

 Josefoff - hromadé vstupné 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 

celková návštěvnost   0 0 0 0 168 792 1380 382 22 0 
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