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Organizace

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

odborné shromažďování hmotných, písemných a obrazových dokladových pramenů
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
zapůjčování sbírkových předmětů do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty
správa odborné knihovny a poskytování služeb veřejnosti
vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací. souvisejících tematicky s činností
muzea, poskytování odborných, informačních a konzultačních služeb veřejnosti
pořádání kulturních a kulturně společenských akcí, 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 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 Stöhrová (MD)
Kurátor sbírkových fondů – Ing. Bc. Michaela Feckaninová (MD)
Kurátor sbírkových fondů – Bc. Michaela Musilová (zástup za MD)
Kurátor sbírkových fondů – Anna Sadílková (zástup za MD)
Účetní – Bc. Šárka Gabrlíková (0,6 úv.)
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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Správa a evidence sbírkového fondu

2.1 Akviziční činnost
Přírůstky roku 2021:
Způsob nabytí
Dar
Sběr
Koupě
Celkem

Počet položek
261
511
1
773

Počet kusů
416
760
1
1177

Muzeum zakoupilo od soukromého majitele hodiny značky Elchron vyrobené v 60. letech
v Polné. Expozice Hradu 2 byly rozšířeny například o soubor nábytku z poloviny 19. století,
který muzeum získalo darem.
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. 2021
58807
347
1340
3590
64084

2.2 Odborná správa a evidence sbírek
V roce 2021 byla inventarizováno 7683 sbírkových položek, což představuje 12 % sbírkového
fondu Městského muzea Polná.
Sbírková skupina/podskup.
Po-18
Po-19/J
Po-20/B
Po-20/C
Po-20/S
Po-27/A-E
Po-37/A-D
Celkem

Název skupiny/podskupiny
Kožené předměty
Knihy/Hebrejské tisky
Papír/Archiválie
Papír/Kramářské tisky a písně
Papír/Úmrtní oznámení
Dřevěné předměty
Stará škola

Počet položek
105
155
2469
194
878
209
3673
7683

V roce 2020 pokračovala katalogizace, tj. II. stupeň evidence sbírkového fondu:
Sbírková skupina
Po-2
Po-8
Po-20
Celkem

Název skupiny
Numismatika
Archeologie
Papír

Počet položek
42
3
721
766

Probíhalo odborné pořádání archivních fondů pozůstalosti B. Rérycha a TJ Sokol Polná.
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Realizace výpůjček:
V roce 2021 pokračovalo šest již dříve uzavřených smluv o výpůjčce, zejména do stálých
historických expozic a reprezentačních prostor. Nově byla sjednána jedna výpůjčka za účelem
provedení restaurátorských prací.

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.
Záchrannou konzervaci prováděla u několika předmětů konzervátorka formou Dohody
o provedení práce.
Na základě dodavatelských smluv byla realizována první etapa restaurování sbírkového stolu
ve stylu biedermeier z expozice Hrad 2. Druhá etapa je plánována na rok 2022.

2.4 Badatelský servis
V roce 2021 se na muzeum korespondenčně obrátilo 17 badatelů, to představuje vyřízení 27
badatelských dotazů.
Městské muzeum Polná navštívilo 16 badatelů, to představuje 24 badatelských návštěv.
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Knihovna

Knihovna je odbornou knihovnou se specializovaným fondem.
V roce 2021 bylo do fondu muzejní knihovny zapsáno 59 knihovních jednotek. 20 knih bylo
získáno darem, 2 knihy výměnou, 1 povinným výtiskem, 30 zápisem dříve nezapsaného
knihovního fondu (N) a 6 svazků v celkové hodnotě 2341,- Kč bylo zakoupeno.
V daném roce bylo zkatalogizováno v systému Clavius 86 knihovních jednotek.
Realizováno bylo celkem 44 výpůjček.
Byl proveden fyzický přesun a organizace části fondu s pomocnou evidencí N, který bude dále
zpracován knihovnickým způsobem.
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Prezentační činnost

4.1 Kalendárium akcí a výstav
Výstavy realizované v roce 2021:
Termín

Název

11. 5. – 27. 6.
1. 7. – 29. 8.
2. – 30. 9.
5. – 31. 10.

60 let s fotoaparátem (autorská výstava Jiřího Rathouského)
Svatba aneb jak šel čas (ze sbírky Nikoly Melicharové)
Výstava Fotoklubu Polná
Anna Ligmajerová: Cestou k radosti

Akce realizované v roce 2021:
Termín
27. června
4. července
9. července
11. července
18. července
24. července
25. července
28. července
30. července
31. července

Název akce
Polin – festival židovské kultury
Pohádka na nádvoří
Nové příběhy polenského hradu (noční
prohlídky)
Pohádka na nádvoří
Pohádka na nádvoří
Koncert Nekoranec
Pohádka na nádvoří
Letní kino
Letní kino
Noc na hradě

Ve spolupráci
Polin, z. s.
Město Polná
Novus Origo
Město Polná
Město Polná
Město Polná
Město Polná
Lipka
Lipka
Spolek polenského
muzea, z. s.
Lipka
Lipka
Mgr. Patrik Pařízek

28. srpna

Letní kino
Letní kino
Workshop: Měříme čas slunečními
hodinami
Prohlídka hradu pro milovníky historie
Nové příběhy polenského hradu (noční
prohlídky
Hradní slavnosti
Hudba v proměnách staletí – hudební
prohlídka hradu
Noc na hradě

11.-12. září

Pouťový jarmark na hradě

19. září

Prohlídka hradu pro milovníky historie (Dny
evropského dědictví)
Dušičkové strašení
Novus Origo

4. srpna
6. srpna
8. srpna
15. srpna
20. srpna
22. srpna
27. srpna

22. října
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Novus Origo
Novus Origo
Loutnista Jindřich
Macek
Spolek polenského
muzea, z. s.
Spolek polenského
muzea, z. s.

Ve spolupráci se Střediskem volného času Tempo proběhl v areálu hradu a zámku čtvrtý ročník
příměstského tábora pod názvem "Život na hradě“.
Zrušeny byly akce plánované původně na jarní a podzimní měsíce, kdy platil nouzový stav a
s ním související omezení kulturních akcí. Jednalo se zejména o akce ve spolupráci se Spolkem
polenského muzea (Velikonoční koulení vajec, Martinský trh).
Také dvě výstavy, které se neuskutečnily v roce 2020 z důvodu pandemie, bylo nutné opět
odložit na další sezónu.

4.2 Návštěvnost
Tabulkový přehled celkové návštěvnosti:
Typ vstupného

Počet návštěvníků

Expozice a výstavy:
dospělí a senioři
Expozice a výstavy:
Děti, studenti a ZTP
Návštěvníci akcí
celkem

2835

Platících návštěvníků
expozic a výstav celkem
4334

1499
1231
5565

Návštěvnická sezóna 2021 začala z důvodu pandemických opatření se zpožděním až 11. května.
Měsíce květen a červen zaznamenaly nižší návštěvnost, než bylo dříve běžné. V těchto měsících
muzeum nezaznamenalo žádné skupinové návštěvy, nedorazily dříve běžné zájezdy seniorů ani
školní výlety.
Statistika návštěvníků akcí zahrnuje pouze návštěvníky těch akcí, kde je muzeum smluvním
spolupořadatelem, tj. zejména akce Spolku polenského muzea a Novus Origo. Ve statistice akcí
není započítána návštěvnost Jarmarku na hradě, která se pohybuje kolem 3000 osob za pouťový
víkend.
Z následujících grafů lze vyčíst postupný nárůst individuální návštěvnosti v letních měsících.
V měsících říjnu a listopadu se uskutečnily přednášky pro školy, které probíhají v muzejních
expozicích a doplňují výuku I. i II. stupně ZŠ. Byla tak opět navázána spolupráce se ZŠ Polná
přerušená v posledních letech distanční výukou v době pandemie.
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Z grafů je patrný výrazný propad návštěvnosti expozic v roce 2020, návštěvnost v roce 2021 se
zvýšila, avšak stále je nižší než před pandemií. Počty návštěvníků akcí v posledních letech
značně kolísají nejen v závislosti na počtu konaných akcí, ale i na tom, zda a jakým způsobem
je regulován počet návštěvníků v interiérech a exteriérech. Do grafů proto tato položka nebyla
zahrnuta.
Muzeum v hlavní sezóně roku 2021 rozšířilo svou otevírací dobu přes poledne, otevřeno bylo
nepřetržitě od 9 do 17 hodin. Návštěvníkům byla v době mezi 12. a 13. hodinou k dispozici
trasa Muzeum a také prodej suvenýrů, pohlednic a publikací.
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4.3 Stálé expozice
Muzeum provozuje 3 prohlídkové trasy s průvodcem (Hrad 1, Hrad 2, Stará škola) a jednu
prohlídkovou trasu (Muzeum), kterou si návštěvníci procházejí samostatně a jejíž součástí jsou
sezónní výstavy.
V závěru roku byla pro další sezónu provedena vizuální úprava výstavního sálu, tzv. Rérychovy
galerie.

4.4 Přednášková činnost
V závěru školního roku 2020/2021 přednášky pro školy neproběhly, uskutečnily se až na
podzim ve školním roce 2021/2022. Přednášky probíhají v muzejních expozicích. V roce 2021
se jich zúčastnilo celkem 12 tříd ZŠ.
Interaktivní program připravilo muzeum pro letní dětský příměstský tábor Život na hradě
organizovaný ve spolupráci se střediskem volného času Tempo v Polné.
Pro zájemce o historii proběhly ve dvou termínech specializované rozšířené prohlídky hradu.
Prohlídky vedl Bc. Jaroslav Beneš. Jednalo se již o třetí ročník.

4.5 Prezentace a propagace muzea
Muzeum spravuje vlastní webovou stránku www.muzeum-polna.cz, a též facebookové stránky
„Městské muzeum Polná/City Museum Polná“ a „Hrad Polná“. Prezentuje se také na několika
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. V portálu Národního muzea eSbírky
prezentuje svou sbírku historických hodin, sbírku výukových obrázků Staré polenské školy a
díky městu Polná a grantovému programu MKČR od roku 2021 též sbírku Lékárny U černého
orla v Polné. S využitím téhož grantu byla také připravena virtuální prohlídka expozice Lékárny
U černého orla, která je dostupná na webové stránce muzea a města Polná.
Informace o muzeu, akcích a výstavách poskytuje i Asociace muzeí a galerií. Taktéž probíhá
dlouhodobá spolupráce s agenturou Vysočina Tourism. Muzeum je partnerem projektu Objevuj
památky, který provozuje vlastní webový portál a v roce 2021 organizovalo též propagační akci
„Třetí za polovic, sedmá zdarma“, na níž se muzeum spolupodílelo. Pro sezónu 2022 byla také
připravena nová turistická vizitka řady Objevuj památky s historickou podobou hradu Polná.
Ve spolupráci se zřizovatelem se muzeum prezentuje rovněž prostřednictvím mobilní aplikace
Na kole i pěšky.

4.6 Zapojení muzea do grantových programů a oborových organizací
Městské muzeum Polná je řádným členem Asociace muzeí a galerií. Asociace pořádala
mezinárodní seminář na téma poslání muzeí, kterého se účastnila ředitelka muzea. V rámci
spolupráce s organizací Vysočina Tourism a projektem Památky žijí se kurátorka muzea
účastnila semináře Muzeum a cestovní ruch Rakousku.
Ministerstvo kultury podpořilo město Polná v projektu online zpřístupnění sbírkového fondu
Lékárna U černého orla v Polné. Prostředky z grantového programu byly využity na prezentaci
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fondu na portálu eSbírky Národního muzea a na vytvoření virtuální prohlídky expozice
historické lékárny v Městském muzeu Polná. Součástí projektu bylo provedení
fotodokumentace prezentovaného fondu a jeho odborné určení.
V roce 2021 se muzeum zapojilo do slevového programu „Rodinné pasy“ a „Senior pas“ kraje
Vysočina.
Muzeum je zapojeno do projektu Objevuj památky. Cílem projektu je zejména společná
propagace zapojených památek na sociálních sítích i prostřednictvím tištěných materiálů.
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Dobrovolnictví a spolupráce

V roce 2021 s muzeem spolupracovalo 7 dobrovolníků, a to na evidenci sbírek a na přípravě
a realizaci letních akcí.
Díky spolupráci se Spolkem polenského muzea proběhly akce Noc na hradě a Jarmark
na hradě o polenské pouti. Velikonoční a podzimní plánované akce musely být kvůli
celostátním opatřením zrušeny.
Noční prohlídky hradu (2x) a Hradní slavnosti se uskutečnily ve spolupráci se Společenstvím
meče a ohně Novus Origo. Tradiční je spolupráce s Fotoklubem Polná, který každoročně
připravuje klubovou výstavu a jeho členové se rovněž podílí na fotodokumentaci muzejních
akcí, expozic a výstav.
Ve spolupráci se Střediskem volného času Tempo proběhl čtvrtý ročník příměstského tábora
pod názvem „Život na hradě“.
Základní umělecká škola v Polné zajišťuje kvalitní hudební přednes na vernisážích výstav.
Všem podporovatelům, příznivcům i dobrovolným spolupracovníkům patří dík za podporu
muzea a společných aktivit v expozicích i hradních exteriérech.
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Hospodaření muzea v roce 2021

Na jaře roku 2021 se opakovala situace z roku 2020, kdy se do muzejní práce promítla vládní
omezení provozu i nejistota ohledně organizace školního roku. To mělo dopad jak
na návštěvnost, tak na obsazování míst sezónních průvodců, mezi něž patří zejména studenti.
Vzhledem k delší pracovní neschopnosti dvou stálých zaměstnanců a nástupu kurátorky
na mateřskou dovolenou byl provoz muzea po část roku zajišťován formou dohod o provedení
práce. Personální situace se relativně stabilizovala až v podzimních měsících.
Výroční zpráva – ekonomická část
Poř. č.

Hlavní činnost

Hosp. činnost

Výnosy
1.

Výnosy z prodeje služeb

221 974,00

5 410,00

2.

Výnosy z pronájmu

3.

Výnosy z prod. zboží

4.

Výnosy z prodeje mater.

5.

Čerpání fondů

6.

Ostatní výnosy

7.

Úroky na b.ú.

8.

Dotace od zřizovatele

3 350 000,00

Výnosy celkem

3 577 331,88

133 073,00

40 000,00
5 310,00

87 663,00

47,88

Náklady
1.

Spotřeba materiálu

148 292,26

9 912,00

2.

Spotřeba energie

281 671,71

10 883,00

3.

Prodané zboží

4.

Opravy a udržování

5.

Cestovné

6.

Ostatní služby

7.

Mzdové náklady

8.

Zákonné soc. pojištění

561 005,00

9.

Zákonné soc. náklady

33 776,00

10.

Jiné soc. pojištění

4 296,0

11.

Jiné soc. náklady

49 481,00

12.

Daň silniční

13.

Náklady z drobného dlouhod.majetku

14.

Ostatní náklady z činnosti

75 518,03
89 030,35
7 622,00
287 055,66

3 034,00

1 974 051,00

15 172,00

50,00
97 642,60
400,40

Náklady celkem

3 534 373,98

114 519,03

Výsledek hospodaření

42 957,90

18 553,97

Hospodářský výsledek za r. 2021 celkem:

61 511,87
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Obrazové přílohy

10

Letní Noci na hradě připravilo muzeum ve spolupráci se Spolkem polenského muzea
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Pohádková nedělní odpoledne přilákala na nádvoří rodiny s dětmi. Organizuje město Polná.

Hradní slavnosti v režii Novus Origo.
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Foto z vernisáže výstavy Anny Ligmajerové
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