Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2010
1. Úvod
Činnost Východočeského muzea (VČM) byla v roce 2010 nejpodstatnějším způsobem dotčena těmito
událostmi a skutečnostmi:
1. Zámek s opevněním v Pardubicích byl nařízením vlády č. 50/2010 Sb., ze dne 25.2.2010, prohlášen
národní kulturní památkou (rejstř. č. NKP 355). V roce 2010 byla dokončena oprava hradeb, které
jsou tak poprvé v novodobé historii kompletně opraveny. Práce probíhaly ve 4 etapách v letech 2001 –
2010; investorem poslední etapy byl Pardubický kraj (celkové náklady 43.231 tis. Kč).
2. VČM se stalo jedním z účastníků projektu „Východočeské galerie“, který měl podstatným
způsobem změnit užívání hospodářských budov zámku. Finanční krytí však bylo rozhodnutím MK
výrazně sníženo, což si vynutilo výraznou redukci původního projektu na sanaci havarijního stavu
některých částí budov čp. 3 a čp. 4. Budova čp. 4 byla v průběhu roku vystěhována Národním
památkovým ústavem a předána k užívání VČM.
3. V roce 2010 byla schválena dotace z ROP NUTS II Severovýchod na projekt „Zvýšení atraktivity a
rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice“ ve výši 32 902 550 ,-Kč. Žadatelem byl
Pardubický kraj, tvůrcem projektu fa MURUS. Obsahem je tvorba nové expozice dějin města
Pardubic, částečné krytí expozice archeologie, jiné využití prostor v přízemí objektu čp. 1,
restaurování zámecké kaple, revitalizace zeleně na valech, změny ve vybavení interiérů i exteriéru.
4. Zahájené investice v Dolní Rovni na úpravu jednoho z objektů střední školy automobilní na
depozitář nábytku byly zastaveny. Usnesením rady Pk bude k tomuto účelu sloužit objekt SOŠ
Poděbradská Pardubice v Ohrazenicích.
2. Zhodnocení plnění zřizovatelem stanovených ukazatelů
Východočeské muzeum v Pardubicích hospodařilo v roce 2010 s dotací ve výši 28 208 414 Kč. Z této
dotace bylo určeno na provoz VČM 27 896 914,- Kč. V této částce je obsaženo čerpání navýšené
dotace na opravu a obnovu WC v 1. patře čp.2, nátěry oken v čp. 1 a 2 v celkové výši 127 tis. Kč a
čerpání dotace ve výši 30 tis. Kč na pokrytí akvizičních nákladů při doplnění sbírky skla. Byly
profinancovány prostředky z FM EHP/Norsko ve výši 1.084.914 Kč. Další získané finanční
prostředky s nimiž VČM hospodařilo viz kapitola 6.
1. Kapitálové výdaje. Použití investičního fondu a odvod ve výši 1 305 tis. Kč bylo dle dispozic
zřizovatele dodrženo. Konkrétní čerpání investičního fondu se souhlasem zřizovatele viz níže.
2. Běžné výdaje byly rozpočtem schváleny ve výši 27 540 tis. Kč, po úpravách 28 208 tis. Kč. Z toho
činily věcné náklady 9 193 tis. Kč a osobní náklady 19 015 tis. Kč. Stanovený limit vlastních příjmů
ve výši minimálně 7% příspěvku byl splněn. Stanovený limit prostředků na platy byl rovněž dodržen.
3. Péče o fond
akviziční činnost
Do sbírek získalo VČM 6.343 předmětů (1.479 přír. čísel), z toho nákupem 219 předmětů za částku
338 tis. Kč. V rámci nákupů se především pokračovalo v získání další části souboru uměleckého skla
ze zaniklé sklárny ve Škrdlovicích (r. 2008). Darem bylo získáno 3.718 předmětů. Větší akvizice, tj.
2.406 předmětů pochází z terénního výzkumu (553 ks archeologie, 509 botanika, 426 pohlednice) a
vlastní dokumentace.
evidence sbírek
Ve sbírce muzea je 392.829 evid. č. (něco přes 800 tisíc předmětů) členěných do 37 podsbírek, z nichž
9 má svou hodnotou význam celostátní a vyšší. Během roku byly v chronologické evidenci
zpracovány všechny přírůstky sbírek a v systematické evidenci bylo zpracováno 7.322 sb. předmětů
(4.045 evid. č.). Inventarizace byla provedena u 34.089 sbírkových předmětů.
ochrana a uchování fondu
V podmínkách ochrany sbírek nenastaly zásadní změny. Sbírky jsou uloženy v depozitářích
s kontrolovanou vlhkostí a teplotou. V příslušných depozitářích a expozicích bylo provedeno
pravidelné preventivní plynování (sbírka botanika, expozice přírody). Ve věci stěhování depozitáře
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nábytku do areálu střední školy automobilní v Dolní Rovni došlo ke změně. Pro uložení sbírky, která
je nyní provizorně v 1. patře zámku bude sloužit nevyužívaná budova střední školy v Ohrazenicích.
restaurování a konzervování fondu
Vlastní laboratoř konzervovala a restaurovala celkem 896 předmětů (resp. evid. položek). Kromě toho
bylo vlastní kapacitou preparováno 353 sb. předmětů. Dodavatelsky bylo prováděno především
preparování přírodovědných sbírek (zoologie) celkovým nákladem 2.400 Kč.
vědecko – výzkumná činnost
Pracovníci muzea pokračovali ve 2 vědecko výzkumných projektech: P. Vorel: Mince a jejich nálezy
v českých zemích jako pramenný zdroj výzkumu měnové integrace Evropy na počátku raného
novověku; J. Dolanský: Pavouci rodu Chiracanthium střední Evropy - determinační klíč, rozšíření,
ekologie). Kromě toho řešili pracovníci VČM vlastní výzkumné úkoly muzea: Geologická, faunistická
a floristická dokumentace regionu působení muzea; Archeologické výzkumy a archeologická
dokumentace regionu PK; Dějiny východních Čech se zřetelem na Pardubický kraj. V rámci plnění
všech výzkumných úkolů publikovali odborní pracovníci VČM celkem 94 odborných studií a článků v
časopisech, sbornících, měli 17 vystoupení na konferencích a odborných seminářích a účastnili se 22
odborných přednášek. Archeologické odd. v roce 2010 provedlo 97 záchranných výzkumů a 54 akcí
terénního dozoru.
4. Odborná činnost ve vztahu k odborné veřejnosti
metodická činnost vůči organizacím
Odborní pracovníci muzea poskytovali metodickou pomoc muzeím Pardubického kraje i mimo něj.
K nejvýznamnějším patří pomoc Muzeu Česká Třebová (dokončení katalogu sbírky mincí, návrh na
její vytřídění a konzultace k projektové studii na novostavbu muzea). Konzultace pro MM v Poličce,
MM Skuteč a RM Chrudim. Dále byla poskytnuta konzultace pro putovní muzeum českého trampingu
na Horním Jelení, Muzeum Choltice, novou expozici černého divadla v Cholticích (Spolek „Ahoj“).
VČM poskytlo konzultace také pro 11 dalších muzeí a galerií mimo Pk např. Oblastní muzeum
Chomutov, Muzeum Vysočiny Jihlava, MM Jaroměř, NPÚ - zámek Opočno, Galerii umění Karlovy
Vary, Národní galerii v Praze, Muzeum národního umění Varšava.
Restaurátorské oddělní poskytlo metodickou pomoc ve 32 případech a to 18 muzeím a galeriím,
z toho 7 se nachází v Pardubickém kraji. (VM Choltice, MM Skuteč, Spolek žel. dopravy Rosice n.L.,
MM Polička, RM Chrudim, RM Vysoké Mýto, VČG Pardubice). Restaurátoři zodpověděli 62
badatelských dotazů a poskytli stáže a praxe celkem 19 osobám (RM Teplice, VŠCHT Praha, SPŠ
Ústí n. O., VOŠ Trutnov).
spolupráce s jinými subjekty
V roce 2010 se VČM podílelo na řešení několika projektů spolu s jinými odbornými organizacemi a
subjekty. VČM úzce spolupracuje s Univerzitou Pardubice jako partner v projektu Inovace studijních
programů historických věd UPa (č. 1.07/2.2.00/07.0188), dotovaného z OP pro konkurenceschopnost
EU. V jeho rámci proběhlo v roce 2010 v prostorách muzea několik cyklů praktické výuky studentů,
kteří pořídili digitální kopie celkem 14.043 předmětů a to pohlednic, fotografických pozitivů,
kramářských tisků, podmaleb na skle, technické sbírky, sportovní sbírky a numizmatické sbírky. Do
projektu je zapojeno 5 zaměstnanců muzea, vlastní digitalizaci provádělo celkem 34 studentů.
Program bude pokračovat obdobným způsobem v roce 2011.
Prostřednictvím AMG VČM spolupracuje s NIPOS, po.o. MK ČR na řešení projektu Benchmarking
muzeí s celostátním přesahem. V roce 2010 byla rovněž zahájena práce na přípravě Elektronické
encyklopedie Pardubic pro MMP. Pracovníci muzea se podíleli na přípravě a vyhodnocení soutěží
jako Středoškolská odborná činnost, Biologická olympiáda a Soutěž v poznávání živočichů a rostlin s
DDM Delta. Ve spolupráci s KD Dubina připravilo VČM historickou soutěž. Při VČM pracuje Vč
pobočka České ornitologické společnosti a Vč. archeologická komise.
Problematiku související s projektem Identifikace tradiční lidové kultury VČM řešilo v rámci
vlastního
vědecko výzkumného projektu, jehož výsledky jsou zveřejněny na webu
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http://národopis.vcm.cz/ „Výroční obyčeje ve Východních Čechách“ („Pálení výročních ohňů“,
„Stavění obecního máje“).
badatelské služby
Pracovníci muzea poskytli v roce 2010 celkem 1297 badatelských úkonů (osobní konzultace, rešerše a
badatelské dotazy elektronickou formou, telefonické dotazy). Pro badatelskou veřejnost a jiným
institucím muzea bylo zapůjčeno celkem 6.434 sbírkových předmětů.
muzejní knihovna
Muzejní knihovna obsahovala k 31.12.2010 celkem 29 600 knihovních jednotek. Přírůstek za rok
2010 představuje 400 k.j. (včetně periodik). Z toho 88 darem. Do příruční knihovny zaměstnanců
VČM bylo zapůjčeno 201 knih a časopisů. Ze strany veřejnosti bylo provedeno 205 badatelských
návštěv, kterým bylo poskytnuto 650 k.j.. Průběžně byla prováděna inventarizace knihovny,
doplňovány knihovní katalogy a zajišťována vazba knih a periodik.
pořádání konferencí, seminářů, úzce odborných přednášek
VČM se ve spolupráci s Česko-polskou společností a Univerzitou Pardubice podílelo na uspořádání
mezinárodního sympozia „Literární život v Čechách a Polsku od 19. století“(21. – 22.5.) Sympozium
se konalo pod záštitou hejtmana Pardubického kraje a zúčastnilo se jej 60 hostů. Ve spolupráci
s Univerzitou Pardubice a Českou archeologickou společností se uskutečnily další 2 odborné akce a to
VI. Pardubické bienále „Nemoc, neduh, choroba“ (22. a 23.4.) a Kolokvium České archeologické
společnosti (20.2.2010). V prostorách VČM se konala 2x jednání Vč. archeologické společnosti
(VRAK). Úzce tematicky zaměřené bylo také školení kronikářů (SEKURKON). Celkový počet
účastníků těchto akcí představuje 152 osob. Pracovnice knihovny se podílela také na zajištění 34.
semináře knihovníků AMG v muzeu v České Lípě (7.9.-9.9.).
5. Aktivity ve směru k široké veřejnosti
výstavní činnost
VČM veřejnosti připravilo celkem 14 výstav z toho 3 zapůjčené, 2 ze soukromých sbírek, 6 z vlastních
sbírek a 3 ve spolupráci (fotografie, výtvarné umění). V roce 2010 byl zahájen nový akviziční projekt
a výstavní cyklus „Pardubický objektiv“ zaměřený na významné pardubické fotografy. K významným
počinům v této oblasti patřila výstava „Pardubice – kolébka českého letectví“, která se stala součástí
městských oslav věnovaných výročí 100 let od vzletu Ing. Jana Kašpara. Z hlediska návštěvnosti byla
nejúspěšnější výstava autíček „Klukovský sen, holčičkám vstup povolen“, (téměř 10 tis. osob) Velkou
oblibu vykázala vánoční výstava „Malované betlémy“. Mimo VČM byla instalována 2x výstava
s geologickou tematikou a v Kulturním domě Chvaletice prezentace archeologického výzkumu.
publikační činnost
VČM vydalo 3 sborníky: Východočeský sborník historický 17/2010 a 18/2010; Východočeský sborník
přírodovědný – Práce a studie 17, 2010; Panurus, ornitologický sborník 19, 2010 a podílelo se na
vydání publikace „Dějiny jáchymovské mincovny a katalog ražeb I. Od L. Nemeškala a P. Vorla.
přednášková činnost (počet přednášek 48, návštěvníků 1779)
VČM zorganizovalo tradiční cykly přednášek s tematikou archeologie (9), historie (11+ 5 mimo
cyklus), přírodovědy a cestování (23). Mimo muzeum provedli zaměstnanci VČM celkem 10
přednášek a besed.
Kulturní a populárně-naučný program VČM
Muzejní pedagožka připravila 12 (z toho 8 nových) specializovaných programů pro školy. Ve 302
lekcích se vystřídalo celkem 6.632 žáků. Největší zájem byl o programy „Příroda kolem nás“,
„Muzika etnika“ a „Auta, kola, autoškola“(přes 3000 žáků). Zájem škol vzbudila opět soutěž pořádaná
ve spolupráci s Kulturním centrem Pardubice na téma 100 let aviatiky v Čechách. Zúčastnilo se jí
celkem 10 družstev žáků z 9 ZŠ Pardubického kraje. Muzeum se zaměřilo také na doprovodné
programy k výstavám určené široké veřejnosti (Hudební dílna k výstavě Muzika etnika, Lekce
břišních tanců, Soutěž pro děti o design auta).
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Nový koncept programu zahájily: Studentské literární večery (2x) vzniklé za spolupráce s doc. O.
Kašparem a studenty antropologie z FF UPa a Mexické odpoledne komponované z přednášek a
uměleckých vystoupení zahraničních umělců (spoluorganizace MMP). S širokým ohlasem se setkal
„Večer pro renesanční dámu“, v jejímž průběhu byl odhalen bronzový reliéf Fortuny Volubilis
(Štěstěny vrtkavé) s dílny akad. Malíře Bohumila Eliáše ml., jako nové ikony pardubického zámku.
Tradiční událostí se stala Muzejní noc (480) spojená s koncertem skupiny Blue Star, Jiřinky (1620) a
volný vstup do expozic na Štědrý večer (1221). Nově byly uspořádány letní středověké slavnosti
„Obrazy doby“ (300) a „Vánoční trhy“ s předváděním lidových zvyků a ukázkami lidových řemesel.
Pardubický zámek se stal místem pro konání společenských a kulturních akcí jiných pořadatelů, jichž
se zúčastnilo celkem 17.491 návštěvníků (32 koncertů, 2 konference, 7 tiskových konferencí, 30
společenských a prezentační akcí.) V prostorách rytířských sálů bylo v roce 2010 uspořádáno celkem
43 svatebních obřadů.
propagace
Byla navázána spolupráce s organizacemi a institucemi: Czech Tourism Praha, Infocetrum Hradec
Králové, Infocentra Pardubického kraje, Asociace průvodců ČR, Destinační společnost Východní
Čechy, České Dráhy a.s. ředitelství Pardubice, Afipalác Pardubice, Lázně Bohdaneč, Dostihový
spolek Pardubice, provozovatel Parníku Arnošt, Krajská knihovna Pardubice, Europe direct a další.
Formy propagace zahrnují webové stránky VČM, propojení webu na 14 specializovaných portálů (z
toho 2 zahraniční), inzerci a PR články v regionálních, celostátních a 2 zahraničních časopisech.
Tištěná propagace je distribuována podle cílových skupin (školy, infocentra, vybrané osoby a
instituce). Jde konkrétně o letáčky s půl roční nabídkou výstav a expozic, dvouměsíční celkový
program muzea, nabídku doprovodných programů pro školy a nárazovou propagaci k jednotlivým
projektům. Na veřejných místech: Letiště Praha Ruzyně, InfoCentrum Czech Tourism Staroměstské
náměstí Praha, Krajská knihovna Pardubice Pernštýnské nám. Byla instalována prezentace muzea
(Power-point). Na Velké pardubické byl instalován stánek muzea s osobní účastí zaměstnanců. Web
VČM začal zveřejňovat program všech pořadatelů kulturních a společenských akcí na zámku, nejen
VČM.
Kromě podpory mediálního partnera Českého rozhlasu Pardubice při propagaci akcí muzea byl vysílán
nový cyklus rozhovorů s pracovníky muzea „Pardubická ohlédnutí“ (18x) „Toulavá kamera“
vysílala 5x pozvání na výstavy (Muzika Etnika, Klukovský sen, Pardubice – kolébka českého letectví,
100 let autoškoly, Hodiny ze sbírek VČM). Na webu http://toulavakamera.ct24.cz/ je zveřejněn
videobonus, týkající se instalace reliéfu Fortuny Volubilis. Pracovníci muzea poskytli celkem 16
rozhovorů pro TV (ČT, NOVA, RTA), 20 rozhovorů pro rozhlasové stanice (ČR Pardubice, Leonardo,
Planetárium, apod.) a konzultacemi se podíleli na přípravě filmu o Pardubicích. V tisku a na
webových portálech bylo zveřejněno cca 70 populárně naučných článků.
Zahraniční prezentace a návštěvy ve VČM: Vernisáže výstavy Muzika Etnika se zúčastnil kulturní
atašé z Velvyslanectví Indonéské republiky v ČR Azis Nurwahyudi a vystoupila zde skupina
indonéských tanečníků. Komponovaného pořadu „Mexické odpoledne“ s vystoupením tanečních a
hudebních skupin z Mexika se zúčastnil velvyslanec Mexické republiky v Praze Jose Luis Bernal.
Studentský literární večer „APU OLLANTAY“ navštívila velvyslankyně Peruánské republiky v Praze
Marita Landaveri Porturas. O všech těchto kulturních akcích informovala tisková média a weby
Indonésie, Mexika a Peru. Byla navázána spolupráce s novým vedením Muzea města Klotzka, kde
proběhla výstava také se zápůjčkou exponátů z VČM. Na základě česko – polské spolupráce proběhlo
mezinárodní sympozium věnované tradici literárních vztahů obou zemí..
návštěvnost
Návštěvnost muzea zaznamenala po několikaletém systematickém poklesu narůstající tendenci.
Expozice a výstavy navštívilo 56.879 návštěvníků (49.595 v roce 2009). Veškerý program zahrnující
také kulturní, populárně naučné a odborné akce muzea zaznamenal 60.654 návštěvníků (53.742 v roce
2009). Velkou oblibu mají hromadné volné vstupy - celkem 8.446 návštěvníků (Muzejní noc, Dny
evrop. kult. dědictví, Výročí 10 let krajů, Dny vína, Štědrý večer). Vzrostl zájem škol o specializované
programy. Počet exkurzí stoupl ze 194 v roce 2009 na 302, kterých se účastnilo celkem 6.632 žáků
(4.034 v roce 2009). Rozšířilo se spektrum programů, které muzeum nabízí a oslovuje tak širší
veřejnost - např. Studentských literární večery, akce na podporu vzájemného poznávání rozdílných

4

kultur (Mexické odpoledne, programy k výstavě Muzika Etnika). Návštěvnost pardubického zámku se
spolu s akcemi jiných pořadatelů (17.491), svatebními obřady (cca 1.290) a programem VČM
(56.879) dostala na úroveň 79.435 návštěvníků. Přehled návštěvnosti viz příloha č. 2.
6. Provozní záležitosti
zhodnocení hospodaření – hospodářský výsledek byl 298 tis. Kč. Včetně této s povinného přesunu
finančních prostředků do rezervního fondu na udržitelnost oprav z Norských fondů ve výši 250 tis. Kč.
Celkové výnosy činily 34 910 tis. Kč. Celkové náklady činily 34 612 tis. Kč. Závazné ukazatele byly
dodrženy.
podíl na celkovém rozpočtu
- mandatorní výdaje (tj. energie, osobní náklady, odpisy, úklid, pojištění vozidel, bankovní poplatky,
povinné revize apod.) 25 829 tis. Kč (tj.92 % z celkového rozpočtu);- prostředky vynaložené na
akvizice: 338 tis. Kč; - prostředky vynaložené na restaurování a konzervování sbírek: 2 tis. Kč.celkové příjmy: kromě provozního příspěvku PK 27 897 tis. Kč a získaných grantů a dotací 311,5 tis.
Kč (264 tis. Kč MKČR, 47,5 tis. Kč Úřad práce Pardubice) činily vlastní výnosy 6 457 tis. Kč. Z toho
příjmy ze vstupného 891 tis. Kč, příjmy z pronájmu prostor 617 tis. Kč, příjmy za provedené
archeologické výzkumy 2 403 tis. Kč, tržby za prodané zboží, aktivace materiálu a jiných služeb 492
tis. Kč.
získané finanční prostředky
Mimo dotaci od zřizovatele byly získány finanční prostředky s dotací z MKČR na granty ve výši 264
tis. Kč, další příspěvek byl získán z Úřadu práce Pardubice ve výši 47.500 Kč na pokrytí mzdových a
sociálních nákladů na zaměstnance archeologie po dobu 5 měsíců. Z přídělu od Univerzity Pardubice
na Projekt Univerzita z poskytnuté částky 586.917,98 Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši
463.232,22 Kč. Nedočerpaná částka ve výši 123.685,76 Kč byla přesunuta do čerpání roku 2011. Od
Nadace ČEZ VČM získalo dotaci ve výši 65 tis.
stav a čerpání fondů
- zůstatek fondů k 31.12.2010 je 4 437 tis. Kč (počáteční stav byl 3 172 tis. Kč). Z FKSP byly čerpány
prostředky na stravování zaměstnanců v částce 276 tis. Kč a příděl do FKSP byl v částce 260 tis. Kč
(zůstatek fondu je 250 tis. Kč).
- Z fondu reprodukce investičního majetku byly čerpány prostředky na investice v částce 1 283 tis.
Kč – nákup výtahové plošiny, zesílení podlahové+stropní konstrukce v Zámku, projektové práce
v částce 34 tis. Kč. Na opravy bylo použito 250 tis. Kč a byl proveden povinný odvod do rozpočtu
zřizovatele v částce 1 305 tis. Kč. Fond tvořily odpisy v částce 3 277 tis. Kč. Od Pk VČM dostalo
investiční dotaci ve výši 600 tis. Kč (zůstatek fondu je 2 996 tis. Kč).
- Rezervní fond nebyl v průběhu roku použit, byl navýšen o příděl z HV za rok 2009 ve výši 21 tis.
Kč, dále o povinný odvod na opravy z NF 250 tis. a fin.dar 6 tis. Kč (zůstatek je 836 tis. Kč) . Fond
odměn nebyl čerpán (zůstatek je 355 tis. Kč).
provedené významnější opravy
Na opravu a údržbu Zámku Pardubice vynaloženo 2. 119 tis. Kč za klempířské práce na opravě okapů
celého Zámku po kalamitní zimě 1 464 tis. Kč, (za spoluúčasti VČM ve výši 10 tis. bylo uhrazeno
pojišťovnou), nátěry oken a dveří zámku 308 tis.Kč, provozní opravy 183 tis. Kč (oprava kopírek,
údržba a opravy strojů a nástrojů pro údržbu vnitřních i venkovních prostor zámku, EZS + EPS +
CCTV, ošetření stromů, drobné opravy a údržba budov), opravy a údržba autoparku 56 tis. Kč,
havárie vodovodního řádu a následné opravy a úpravy 50 tis. Kč, opravy a úpravy WC 58 tis. Kč.

personální obsazení
Ve VČM pracuje 59 zaměstnanců v přepočtu na plně zaměstnané osoby, v přepočtu na fyzické osoby
se jedná o 73 osob. Z toho je 21 s vysokoškolským vzděláním a 37 se středoškolským vzděláním.
Muzeum se člení do 8 oddělení. Ke změnám v organizaci zatím nedošlo. V průběhu roku odešel jeden
pracovník z provozního oddělení, od srpna do konce roku zde pracovala na poloviční úvazek PhDr. M.
Otavová, jako pracovník určený pro styk z veřejností. K 31.12.2009 odešel do starobního důchodu
ředitel VČM PhDr. František Šebek a na jeho místo nastoupila 1. 1. 2010 Mgr. Jitka Rychlíková.
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Příloha č.1.

Přehled výstavní činnosti VČM v roce 2010
Počet nových výstav celkem: 14
Z toho:
Zapůjčené:
Soukromé sbírky:
Sbírky VČM:
Ostatní:

3
2
6
3 (fotografie, výtvarné umění)

Výstavy malého rozsahu
Pralesy – tisíc odstínů zelené (fotografie, 9.1.-28.2.)
Ochrana přírody a krajiny ČR (2.10.-7.11.) – zapůjčeno
Vážky v ČR (13.3.-9.5.) zapůjčeno
Výstava dětských výtvarných prací (červen)
Ptáci na poštovních známkách (červenec srpen)(soukromá sbírka)
Štěpán Bartoš: Výlety do Sudet (27.11.-6.2.2011) – zahájení nového akvizičního a výstavního
cyklu „Pardubický objektiv“
Malované betlémy (27.11.-6.2.2011)
Výstavy velké (200m2)
Pardubice - kolébka českého letectví (28.5.-19.9.)
Muzika Etnika – zapůjčeno (4.2.-18.4.)
Klukovský sen, holčičkám vstup povolen (soukromá sbírka) (15.4.-17.10.)
Století autoškoly (14.10.-9.1.)
Hodiny – ze sbírek VČM (25.11.-6.3.)
Vlastní výstavy instalované mimo VČM:
Putovní výstava s geologickou tematikou 2x instalovaná pod různým názvem: Vesmír
v kameni (Hradec Králové; VI/2010) a Obrazy z hlubin (Nové Město na Moravě; VIII.IX./2010)
Záchranný archeologický výzkum na stavbě Modernizace silnice II/322 – obchvat Chvaletice
(Kulturní dům Chvaletice)
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Příloha č. 2

Přehled návštěvnosti na zámku v Pardubice v roce 2010
I. PROGRAM VČM

1. expozice a výstavy
z toho:
- programy pro školy:
- exkurze
- hromadné volné vstupy:
2. přednášky
3. kulturní akce VČM

Počet návštěvníků (počet akcí)
56.879
6.632 (302)
425 (12)
8.446
1.779 (48)
1.830 /koncerty

2x,
literárně
dramatické pořady 2x;ostatní 9x/

4. konference, semináře
5. badatelé
6. tiskové konference

152 (5)
326 (1297 badatelských úkonů)
14 (2)

CELKEM VČM

60.654

II. PROGRAM

JINÝCH POŘADATELŮ NA ZÁMKU

Koncerty
Konference:
Tiskové konference
Ostatní akce
Rauty
Porady, schůze
Svatby:
Celkem cizí akce:

Počet akcí (návštěvníků)
32
2
5
25
16
6
43
129 (cca 17.491 )

Návštěvnost zámku Pardubice celkem 79.435
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Metodická pomoc restaurátorského oddělení muzeím a galeriím v roce 2010
Pk
Vlastivědné muzeum Choltice
MM Skuteč
Muzeum žel. Dopravy Rosice n.L.
Muzeum Bystřice n. P.,
MM Polička

RM Chrudim
VČG Pardubice
RM Vysoké Mýto
Mimo Pk
M.Orlických hor Rychnov nad Kněžnou
Oblastní muzeum Chomutov
Muzeum Česká Skalice
Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
Muzeum Petříkovice
Prácheňské muzeum Písek
Muzeum Turnov
Muzeum VČ Hradec Králové

Okresní muzeum Náchod
Severočeské muzeum Liberec

Články v indonéských novinách o vernisáži výstavy o etnické hudbě ve Východočeském
muzeu Pardubice:
http://dunia.vivanews.com/news/read/127308-ri_pamerkan_angklung_dan_gamelan_di_ceko
http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasional/2010/02/06/7286/Angklung-dan-Gamelan-Bertenggerdi-Ceko
http://www.detiknews.com/read/2010/02/05/213835/1294155/10/angklung-dan-gamelan-dipamerkanmuzika-etnika-ceko?881103605
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