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1 Organizace
1.1 Poslání a činnost
(dle zřizovací listiny Městského muzea Polná ze dne 11. 10. 2006, zřizovatel: Město
Polná)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odborné
plánovité
shromažďování
hmotných,
písemných,
obrazových
a audiovizuálních dokladových pramenů o vzniku a vývoji přírody a společnosti
se zaměřením na město Polná a polenský region
odborná tvorba, správa, využívání a prezentace sbírek a muzejnické činnosti dle zákona
č. 122/200 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění
zapůjčování sbírkových předmětů do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty
správa odborné knihovny - poskytování veřejných služeb kultury včetně veřejných
služeb standardizovaných
vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.
souvisejících tematicky s činností muzea - poskytování odborných, informačních
a konzultačních služeb veřejnosti a obcím regionu Polenska
pořádání kulturních a kulturně společenských akcí spojených s živým provozováním
děl nebo jejich záznamů dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, pořádání
vzdělávacích a poznávacích akcí souvisejících s činností muzea
spolupráce s tuzemskými i zahraničními partnery, zejména s muzei zřízenými krajem
Vysočina - spolupráce s neziskovými organizacemi města Polná, zejména Spolkem
polenského muzea a Klubem za historickou Polnou
Prodej publikací, katalogů, upomínkových předmětů, polnensií a dalších předmětů
propagujících muzeum, město Polná a polenský region
přednostní využívání nádvoří k pronájmu za účelem pořádání společenských
a kulturních akcí

1.2 Struktura organizace
Ředitelka – Bc. Alena Vyskočilová, DiS.
Kurátor sbírkových fondů – BcA. Barbora Jarošová
Kurátor sbírkových fondů – Ing. Bc. Michaela Feckaninová (9/12, MD),
Bc. Michaela Musilová (4/12)
Účetní – Bc. Šárka Gabrlíková (DPP)
Uklízečka – Bohuslava Šejstalová (0,5 úv.)
Dohody o provedení práce jsou uzavírány se sezónními průvodci. Formou dohod je zajištěn i
provoz muzejní knihovny, zpracování archiválií a fotofondů a údržba budov.
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2 Správa a evidence sbírkového fondu
2.1 Akviziční činnost
Sbírkotvornou oblastí Městského muzea Polná je region Polensko. Přírůstky je možno získávat
dary, sběrem a koupí.
Přírůstky roku 2019:
Způsob nabytí
Dar
Sběr
Koupě
Celkem

Počet položek
28
21
0
49

Počet kusů
157
44
0
201

Sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR:
Sbírka CES
Historická
Kupecký krám
Lékárna U černého orla
Stará polenská škola
Celkem

Počet položek k 31. 12. 2019
56576
347
1337
3561
61821

2.2 Odborná správa a evidence sbírek
V roce 2019 byla na základě příkazu ředitelky inventarizována alikvotní část sbírkového fondu
dle § 12 zákona č. 122/2000 Sb.
Sbírková skupina
Po-10/A-E
Po-11/A-G
Po-20/D (nezkat.)
Po-21/B/1-5000
Celkem

Název skupiny/podskupiny
Kovy
Technické památky
Papír/Vizuální komunikace
Fotogechniky/Fotografie

Počet položek
931
474
967
4907
7279

V roce 2019 pokračovala katalogizace, tj. II. stupeň evidence sbírkového fondu:
Sbírková skupina
Po-2/B
Po-7/A-G
Po-9/E
Po-10/A-H
Po-19/B, M
Po-21/B
Po-32/A, B
Po-37/B
Celkem

Název skupiny
Numismatika – mince
Textil
Militaria
Kovy
Knihy
Fotografie
Lidové zvyky
Stará škola
2

Počet položek
312
29
3
18
13
7
4
152
538

Probíhalo odborné zpracování archiválií pořádáním fondu pozůstalosti B. Rérycha.
Realizace výpůjček:
V roce 2019 bylo realizováno celkem 10 výpůjček, které představují vypůjčení 163 ks
sbírkových předmětů. Mimo jiné byly zapůjčeny předměty na výstavu „Uprostřed koruny české
– gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250 -1550“ v Muzeu východních Čech
v Hradci Králové, která probíhá do 28. 6. 2020.

2.3 Preventivní ochrana, konzervace a restaurování sbírek
Parametry prostředí v depozitářích a expozicích jsou průběžně monitorovány systémem
Hanwell doplněným záznamníky Comet. Na základě tohoto monitorování jsou činěna opatření
směřující k optimalizaci podmínek uložení sbírek. V roce 2019 byl do depozitáře v zámeckém
křídle pořízen zvlhčovač vzduchu Krüger, který doplnil chybějící kapacitu stávajících
přístrojů.
V období únor až červenec 2019 pracovala v muzeu konzervátorka formou dohody o provedení
práce. Zajistila konzervaci a restaurování těchto předmětů:
Poř. č. Přír. č.

Popis

1.

Po-FS 42636/11

Talířek dezertní, zelený dekor vinných listů

2.

Po-FS 42886/7

Šálek, dekor drobných modrých a červených kvítků

3.

Po-FS 2241/7

Šálek čtyřhranný kanelovaný

4.

Po-FS 2241/9

Šálek čtyřhranný kanelovaný

5.

Po-FS 42878/1

Střepy šálku s modrým dekorem

6.

Po-FS 42716

Porcelánová figura tančící dívky

7.

Po-FS 42729

Porcelánová figura sedící ženy s husou

8.

Po-FS 42359

Mísa oválná, 2 ucha, rozbitá

9.

Po-FS 42388

Talíř, pražská kamenina, slepovaný

10.

Po-FS 42353

Talíř, pražská kamenina, slepovaný

11.

Po-FS 5577

Džbánek fajáns, modrý dekor

12.

Po-FS 5465

Šálek se dvěma uchy, rozbitý

13.

Po-FS 42751/2/1

Doza k soupravě, žlutý dekor, rozbitá

14.

Po-FS 42436

Talíř, barevný a zlacený dekor, rozlepený

15.

Po-FS 2509

Váza šedá, oddělený podstavec

16.

Po-FS 2510

Váza šedá, oddělený podstavec

17.

Po-FS 42611/3

Šálek, modrý dekor, ulomené ouško

18.

Po-FS 42872/2

Šálek, zlaté a barevné květy, rozlepený

19.

Po-FS 42613/2

Šálek, dekor drobné chrpy, ulomené ouško
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20.

Po-FS 42722

Hlava ovce s modrou mašlí, ulomený růžek

21.

Po-FS 42560/1

Šálek – modrý dekor – mlýn a plachetnice, slepený

22.

Po-FS 42560/2

Šálek – modrý dekor – mlýn a plachetnice, bez ucha

Přehled předmětů restaurovaných externími restaurátory v roce 2019:
Předmět
Cínová rakev Polyxeny Žejdlicové
Pohřební štíty, cínová deska a
postavy apoštolů z hrobové
výbavy Žejdliců ze Šenfeldu
Stůl rozkládací (exp. hodin)
Skříň biedermeier (exp. Hrad 2)
Bočnice a čelo rakve, lišty, reliéfy
a další zdobné prvky z rakví
z hrobky Žejdliců ze Šenfeldu
Empírová kachlová kamna – I.
etapa restaurování

Orchestrion

Restaurátor
Houska&Douda
pasířství
Houska&Douda
pasířství

Financoval
39.100 Městské muzeum Polná

Svitas – Martin
Špaček
Svitas – Zdeňka
Špačková
Houska&Douda
pasířství

20.000 Městské muzeum Polná

Sylva Antony
Čekalová

82.000 MKČR, program ISO,
36.000 Městské muzeum Polná
(využití daru Spolku polenského
muzea)
28.000 Městské muzeum Polná

Svitas – Zdeňka
Špačková

29.900 Spolek polenského muzea

39.000 Městské muzeum Polná
56.870 Městské muzeum Polná

Do depozitárních prostor byly pořízeny dva nové kovové regály, které splňují současné
požadavky na vybavení muzejních depozitářů a současně umožní lepší využití prostoru.

2.4 Badatelský servis
V roce 2019 se na muzeum korespondenčně obrátilo 21 badatelů, to představuje vyřízení 37
badatelských dotazů.
Městské muzeum Polná navštívili 3 badatelé, to představuje 4 badatelské návštěvy.

3 Knihovna
Knihovna je odbornou knihovnou se specializovaným fondem.
V roce 2019 bylo do fondu muzejní knihovny zapsáno 30 svazků přírůstků. 24 knih bylo
získáno darem, zakoupeno bylo 6 svazků v celkové hodnotě 2242,- Kč. Posledním přiděleným
přírůstkovým číslem k 31. 12. 2019 je č. 6291. Počet zkatalogizovaných titulů (knihovních
jednotek) za rok 2019 je 423.
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4 Prezentační činnost
4.1 Kalendárium akcí a výstav
Výstavy v roce 2019:
Termín
1.4.-18.5.
24.5.-16.6.
22.6.-1.9.
6.-29.9.
5.-31.10.
1.-30.11.

Název
Sladké mlsání (cukrovinky dříve a dnes)
Výroční výtvarná výstava žáků ZUŠ
Svět mechanické hudby
Výstava fotoklubu
Marcela Makovská: Kresby a ilustrace
Polná: listopad 1989…

V roce 2019 muzeum navázalo na podzimní výstavu Historická cukrárna a sezónu zahájilo
Sladké mlsání, výstava o historii cukrovinek. Hlavní sezóna patřila výstavě Svět mechanické
hudby. Tematicky doplnila expozici hodin, jejichž součástí často bývaly i hrací strojky.
Autorem výstavy je Mgr. Patrik Pařízek.
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Polné proběhla výroční výstava absolventek
výtvarného oboru ZUŠ pod vedením Mgr. D. Urbanové.
Ve spolupráci s polenským Fotoklubem se uskutečnila tradiční zářijová výstava fotografií. Nad
rámec sezony proběhla výstava k 30. výročí listopadových událostí roku 1989.
Akce realizované v roce 2019:
Termín
21.4.
12.7.
27.7.
16.8.
19.-23.8.
25.8.
31.8.
7.-8.9.
25.10.
17.11.
5.12.
2.-13.12.

Název akce

Ve spolupráci

Velikonoce na hradě
Noční prohlídky
Spaní na hradě
Noční prohlídky
Příměstský tábor
Hradní slavnosti
Spaní na hradě
Jarmark na hradě (pouť)
Dušičkové strašení
Martinský trh
Peklo a nebe na hradě

SPM
Novus Origo
SPM
Novus Origo
Tempo SVČ
Novus Origo
SPM

Předvánoční tvoření pro děti
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Novus Origo
SPM
Fajro

Ve spolupráci se Střediskem volného času Tempo proběhl v areálu hradu a zámku druhý ročník
příměstského tábora pod názvem "Život na hradě II“. Tentokrát byl tematicky zaměřen
na život v podhradí, děti si vyzkoušely různá stará řemesla a seznámily se s životem obyčejných
lidí v dřívějších dobách.
Předvánoční tvoření pro děti bylo letos určeno především dětem z mateřských škol a žákům
I. stupně základních škol. Děti si mohly vlastnoručně vyrobit drobnosti, kterými si naši
předkové v 19. století zdobili o vánočních svátcích své domácnosti.

4.2 Návštěvnost
Tabulkový přehled celkové návštěvnosti:
Typ vstupného

Počet návštěvníků

Dospělí a senioři
Děti, studenti a ZTP
Návštěvníci akcí (vernisáže,
koulen vajec, noční
prohlídky …)
celkem

2728
2202

Platících návštěvníků
expozic a výstav celkem
4930
3297

8227

V roce 2019 byl poměr návštěvnosti jednotlivých tras vyvážený. Nejvyšší počet návštěvníků
1356 shlédl trasu Hrad II, nejnižší byla návštěvnost trasy muzeum, což může být zkresleno tím,
že nejsou započítáni neplatící návštěvníci vernisáží výstav.
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Návštěvnost jednotlivých prohlídkových tras v meziročním srovnání:

Měsíční návštěvnost v roce 2019 (platící návštěvníci):
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Meziroční srovnání návštěvnosti (platící návštěvníci):

Srovnání návštěvnosti muzejních expozic a návštěvnosti akcí:

Celková návštěvnost muzea se drží na relativně stálé výši. Zvyšuje se počet návštěvníků akcí.
To může být dáno jak navýšením počtu akcí (od r. 2018 přibyly Hradní slavnosti a Dušičkové
strašení), tak i faktem, že tradiční akce Spolku polenského muzea (Velikonoce na hradě, Spaní
na hradě, Martinský trh) každoročně navyšují počty návštěvníků. Například Martinského trhu
se letos zúčastnilo rekordních 380 návštěvníků.
Nejvyšší návštěvnost v roce 2019 zaznamenala trasa Hrad II. Počet návštěvníků této trasy byl
nejvyšší i v meziročním srovnání od roku 2015. K navýšení celkového počtu osob došlo
i v expozici Staré školy. Na tuto skutečnost může mít vliv reklama zacílená v roce 2019 právě
na tuto expozici. Naopak propad zaznamenala trasa Muzeum, a to nejen proti roku 2018
8

s rekordní návštěvností 1810 osob, ale i oproti předchozím letům. Na návštěvnost této trasy má
vliv mimo jiné atraktivita výstav, které jsou její součástí. V roce 2019 si lidé častěji vybírali
trasy Hrad II a zejména trasu Stará škola, kde celková návštěvnost vzrostla, patrně na úkor trasy
Muzeum.

4.3 Stálé expozice
V roce 2019 byly návštěvníkům k dispozici tradičně celkem 4 trasy. Dvě hradní trasy a Stará
škola s průvodcem, trasa Muzeum, kde probíhají sezónní výstavy, je přístupná bez průvodce.
Expozice Hrad II byla doplněna o restaurovanou skříň, v expozici „pracovny muzejníků“ byl
instalován prvorepublikový psací stůl s nástavcem.
V expozici hodin byl umístěn restaurovaný stůl ve stylu art deco. Po skončení sezóny proběhlo
restaurování skříně orchestrionu, který byl pro sezónu 2020 přesunut do prostor expozice hodin.
V expozici Proměny Polné byly instalovány zásuvkové vitríny, které několikanásobně rozšířily
prezentační prostor pro sbírkové předměty dokumentující cechovní historii, požár 1863 a
společenský život v Polné v 19. století. Rekonstruován byl rovněž hrací koutek pro děti v rámci
této expozice.
Expozice řemesel byla trvale rozšířena o interaktivní prvky pro nevidomé, které byly zhotoveny
pro výstavu v roce 2018. Trasa Hrad I spolu s expozicí hodin je vhodná pro návštěvníky
s poškozením zraku a v roce 2019 byly tyto expozice dvěma skupinovými zájezdy nevidomých
navštíveny.

4.4 Přednášková činnost
Ve spolupráci se Základní školou v Polné proběhl cyklus přednášek pro druhý stupeň ZŠ. Žáci
6. – 9. tříd absolvovali celkem 9 přednášek na 4 různá témata. Přednášky probíhají interaktivní
formou v expozicích muzea. Doplňují výuku dějepisu a občanské výchovy.
Přednášky pro veřejnost v roce 2019 nebyly realizovány vzhledem k široké nabídce přednášek
pro občany organizovaných Husovou knihovnou, Regionálním židovským muzeem, Klubem
za historickou Polnou a dalšími subjekty.
Pro zájemce o historii proběhly ve třech termínech specializované rozšířené prohlídky hradu.
Prohlídky vedl Bc. Jaroslav Beneš, cílem bylo ukotvení historie Polné v dějinách českých zemí.
Ohlasy na prohlídky z řad návštěvníků byly pozitivní.

4.5 Prezentace muzea
Městské muzeum Polná prezentuje svou činnost prostřednictvím vývěsek v areálu hradu, kde
jsou připomínána zejména významná regionální výročí, místa, události či osobnosti. V roce
2019 muzeum připomínalo výročí narození polenského rodáka a podnikatele Václava
Pojmanna, 30. výročí listopadových událostí 1989. Prezentace muzea probíhala i na panelech
ve vstupní hale pošty na Husově náměstí. Akce a výstavy jsou prezentovány rovněž na
plakátovacích plochách města Polná a v Polenském zpravodaji. Grafickou stránku plakátů
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a pozvánek zajišťuje muzeum ve vlastní režii (BcA. B. Jarošová). Výstavy a akce jsou rovněž
prezentovány prostřednictvím regionálního tisku ve spolupráci s redaktory kulturních rubrik.
Letáky propagující muzeum jsou distribuovány prostřednictvím Infocenter v okolních městech
(Přibyslav, Havlíčkův Brod, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč), na veletrzích a v rádiích
prostřednictvím grantových programů, na nichž muzeum participuje.
Elektronická prezentace muzea probíhá zejména prostřednictvím webové stránky muzea
www.muzeum-polna.cz, která je průběžně aktualizována a dvou facebookových stránek
„Městské muzeum Polná/City Museum Polná“ a „Hrad Polná“. Muzeum je také prezentováno
na několika bezplatných turistických portálech (KAM po Česku, Kudy z nudy, CZeCOT,
Thy Note, Do-muzea!), na stránkách Ministerstva kultury ČR v rámci Centrální evidence
sbírek, na stránkách zřizovatele Města Polná, stránkách Kraje Vysočina a
prostřednictvím elektronického katalogu Krajské knihovny Vysočiny. V portálu Národního
muzea eSbírky prezentuje svou sbírku historických hodin a sbírku výukových obrázků Staré
polenské školy. Informace o muzeu, akcích a výstavách poskytuje i Asociace muzeí a galerií.
Taktéž probíhá dlouhodobá spolupráce s agenturou Vysočina Tourism. Druhým rokem je
polenské muzeum partnerem projektu Objevuj památky, který provozuje vlastní webový
portál, facebookový profil a instagram.

4.6 Zapojení muzea do grantových programů a oborových organizací
Městské muzeum Polná je řádným členem Asociace muzeí a galerií. Pravidelně probíhá
setkání krajské sekce AMG, na podzim 2019 hostilo polenské muzeum zástupce organizací
z kraje Vysočina.
V rámci spolupráce s organizací Vysočina Tourism se muzeum zapojilo do projektu
„Památky žijí“. V rámci tohoto projektu se kurátorky BcA. B. Jarošová a Ing. Bc.
M. Feckaninová zúčastnily v červnu 2019 veletrhu v Českých Budějovicích a v listopadu
absolvovala Bc. M. Musilová exkurzi k rakouským projektovým partnerům z regionu
Waldviertel. Muzeum díky tomuto projektu využilo možnosti bezplatné inzerce svých akcí
v rozhlase. Ve spolupráci s krajem Vysočina se muzeum zapojilo do projektu „Vysočina
filmová“.
Ministerstvo kultury podpořilo prostřednictvím grantového programu Integrovaného systému
ochrany sbírek restaurování empírových kachlových kamen ze sbírkového fondu. V roce 2019
proběhla I. etapa projektu.
V roce 2019 se muzeum zapojilo do slevového programu „Rodinné pasy“ a „Senior pas“ kraje
Vysočina.
Muzeum je zapojeno v programu firemních benefitů Activ-pass (provozuje Sodexo). Díky
tomu je muzeum bezplatně prezentováno na webu a v propagačních materiálech programu,
samotnou benefitní platbu však návštěvníci nevyužili.
Muzeum je zapojeno do projektu Objevuj památky, který sdružuje provozovatele památek,
které působí mimo NPÚ. Cílem projektu je zejména společná propagace zapojených památek
na sociálních sítích i prostřednictvím tištěných materiálů.
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5 Dobrovolnictví a spolupráce
V roce 2019 s muzeem spolupracovali 4 dobrovolníci, a to na evidenčních a dokumentačních
pracích a na realizaci akcí.
Díky spolupráci se Spolkem polenského muzea byly realizovány akce Velikonoce na hradě,
Spaní na hradě (2x), a Martinský trh. Spolek rovněž podpořil muzeum příspěvky na
restaurování kachlových kamen, rakve Polyxeny Žejdlicové a zakoupil několik replik mučících
nástrojů, které bude využívat při akcích realizovaných ve spolupráci s muzeem.
Noční prohlídky hradu (2x), Hradní slavnosti a Dušičkové strašení realizovalo ve spolupráci
s muzeem sdružení Novus Origo. Tradiční je spolupráce s Fotoklubem Polná, který
každoročně připravuje zářijovou výstavu a jeho členové se rovněž podílí na fotodokumentaci
muzejních akcí, expozic a výstav.
Díky spolupráci s Klubem za historickou Polnou publikovala autorka výstavy „Historická
cukrárna“ Ing. M. Feckaninová článek k dějinám polenských cukrářů v časopisu Polensko.
Časopis je rovněž poskytován muzeu do prodeje na pokladně.
Díky spolupráci se Střediskem volného času Tempo (bývalý Dům dětí a mládeže) proběhl
druhý ročník příměstského tábora pod názvem „Život na hradě II“.
Všem podporovatelům, příznivcům i dobrovolným spolupracovníkům patří dík za jejich podíl
na muzejní práci i na vytváření pozitivního vztahu veřejnosti ke kulturním památkám a
Městskému muzeu Polná.
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6 Hospodaření muzea v roce 2019
Poř.
číslo

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Výnosy
1.

Výnosy z prodeje služeb

204 190,00

2.

Výnosy z pronájmu

3.

Výnosy z prod. zboží

4.

Výnosy z prodeje mater.

5.

Čerpání fondů

36 000,00

6.

Ostatní výnosy

6 282 ,27

7.

Úroky na b.ú.

8.

Dotace od zřizovatele

9.

Dotace – Ministerstvo kultury

20 137,00
39 600,00
117 804,00

340,76
3 029 000,00
82 000,00

Výnosy celkem

3 357 813,03

177 541,00

115 556,74

Náklady
1.

Spotřeba materiálu

203 388,91

2.

Spotřeba energie

259 435,08

3.

Opravy a udržování

56 077,77

4.

Cestovné

10 447,00

5.

Náklady na reprezentaci

5.

Ostatní služby

6.

Mzdové náklady

7.

Zákonné soc. pojištění

443 616,00

8.

Zákonné soc. náklady

25 570,00

9.

Jiné soc. pojištění

3 668,00

10.

Jiné soc. náklady

37 297,00

11.

Náklady z drobného dlouhod.majetku

6 322,00
552 091,25

11 950,00

1 649 576,00

23 272,00

121 170,47

Náklady celkem

3 362 337,48

Výsledek hospodaření

-4 524,45

Hospodářský výsledek za r. 2019 celkem:
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15 915,81

157 100,74
20 440,26

7 Obrazové přílohy

13

Orchestrion
(stav před restaurováním)

Orchestrion
(stav po restaurování)
14

Skříň rozkládací (pozdní biedermeier)
(stav před restaurováním)

Skříň rozkládací (pozdní biedermeier)
(stav po restaurování)

15

Stůl s rozkládací deskou (Art Déco)
(stav před restaurováním)

Stůl s rozkládací deskou (Art Déco)
(stav po restaurování)

16

Ukázky restaurovaného souboru cínu z hrobové výbavy Žejdliců ze Šenfeldu

17

18

Z 1. etapy restaurování empírových kachlových kamen

19

Ukázky předmětů konzervovaných muzejní konzervátorkou
(stav před a po konzervování)

20

Výstava „Sladké mlsání“

21

Akce „Velikonoce v muzeu“

22

Akce „Spaní na hradě“

23

Příměstský tábor „Život na hradě II.“
(ve spolupráci se střediskem volného času Tempo Polná)

24

Akce „Martinský trh v muzeu“
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