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Východočeské muzeum v Pardubicích – Výtah z Výroční zprávy za rok 2013 

 Organizace plnila účel svého zřízení v souladu se zřizovací listinou a schválenými ukazateli. Byla 
dokončena stavební činnost na objektech čp. 4 a čp. 2/3 v rámci projektu „Obnova hospodářských 
budov“. Do budovy čp. 4 se přestěhovalo archeologické a ekonomické oddělení včetně sekretariátu a 
ředitelství. Byla zprovozněna nová pokladna v průjezdu hlavní brány do zámku. V rámci projektu 
schváleného v roce 2010 ROP NUTS II Severovýchod na projekt „Zvýšení atraktivity a rozšíření 
návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice“ byly dokončeny práce na revitalizaci zámeckých 
valů, dokončeno restaurování movitých i nemovitých památek v prostoru zámecké kaple a 1. para 
východního křídla.  

V rámci zpracování tzv.  Management plánu pardubického zámku zahájily činnost tři pracovní 
skupiny, které shromažďují data z oblasti historicko památkové, kulturní, přirodovědné a stavební. 
Proběhl také průzkum ve spolupráci s Upce, který se týkal pohybu návštěvníků v areálu zámku.    

 Plnění ukazatelů a hodnotících kriterií: Organizace splnila stanovené ukazatele: příspěvek na 
provoz, limit prostředků na platy a odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele a vykázala 
hospodářský výsledek 268 tis. Kč (z toho 250 tis. je vázáno v rámci podmínek Norských fondů). 
Celkové výnosy činily 41.603 tis. Kč. Celkové náklady činily 41.335 tis. Kč. Mandatorní výdaje 
představovaly   26.162 tis. Kč, což činí 100,6 %  ze schváleného rozpočtu (26.000 tis.Kč), 75 % 
z upraveného rozpočtu (34.717 tis.Kč)  a 63 % z celkových nákladů VČM (41.335 tis. Kč) .Celkové 
příjmy : kromě provozního příspěvku  od Pk 34.717 tis. Kč, získaných grantů a dotací v celkové výši 
453 tis. Kč činily vlastní výnosy 6.341 tis. Kč. Z toho byly příjmy ze vstupného 1.532 Kč, příjmy 
z pronájmu prostor 679 tis. Kč, příjmy za provedené archeologické výzkumy 2.225 tis. Kč, tržby za 
prodané zboží 343 tis. Kč, finanční příspěvky 79 tis. Kč a ostatní příjmy z činnosti 176 tis. Kč. Převod 
příspěvku od PK z roku 2012 ve výši 1.307 tis. Kč na ZAV v Litomyšli. 

Východočeské muzeum v Pardubicích hospodařilo v roce 2013 celkem s dotací ve výši 35.213.993 
Kč. Z celkové částky na provoz VČM, která představovala 34.760.793 Kč bylo určeno:  6.225.312 Kč 
na pokrytí nákladů spojených s archeologickým výzkumem při akci  „ Záchranný archeologický 
výzkum na stavbě „Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli“. 87.000 Kč na 
zpracování dokumentace kulturních památek (oblast lidové architektury) v rámci Koncepce 
památkové péče Pk. Z obdržené částky 87 tis. Kč bylo v roce 2013 vyčerpáno 47.705 Kč a zbývající 
část ve výši 39.295 Kč byla převedena na účet 384 k dočerpání v roce 2014. 
 
Mimorozpočtové financování 453 tis.,- Kč (Úřad práce Pardubice  -  253.200; M-Centrum Zlín - 
projektu Šance pro zkušené -  84.000 Kč; Magistrát Města Pardubice: 20.000 Kč /Výstava Krása 
motýlích křídel/ 10 000 Kč /Pardubická muzejní noc/ a další)  
Stavy fondů k 31.12.2013: investiční  1 481 tis. Kč ; rezervní fond  1 667tis. Kč (z toho 1000 tis. Kč  
vázáno na opravy ze závazku k NF) ; odměn  406 tis. Kč.   

Aktivity ve vztahu k veřejnosti: VČM připravilo celkem 12 výstav. K nejúspěšnějším výstavám roku 
2013 patřily: Krása motýlích křídel“, „90 let hokeje v Pardubicích“ a „Království mašinek – svět 
modelářů železnic“.  K popularizaci výstav pomohla řada doprovodných akcí  např. Rekord zapsaný 
do České knihy rekordů za  největšího motýla sypaného z barevných písků; dny se Střeleckou revue; 
Sladké vánoce;  komentované prohlídky, cyklovýlet  a podobně. K významným akcím, které otevřely 
návštěvníkům zámku nové zajímavosti patří: zpřístupnění Kaple Tří králů, která se od dubna 2013 
stala poprvé po  30ti letech součástí samostatného prohlídkového okruhu zámku a Slavnostní odhalení 
„K řišťálového betléma“ (5.10.2013) od českého skláře Jaromíra Rybáka. Betlém se podařilo získat 
dlouhodobou zápůjčkou od mecenáše kultury a umění Dr. Petra Širokého. (Jedná se o 3,5 tuny těžký 
skleněný artefakt, v hodnotě cca 15 mil Kč.)  
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Návštěvnost všech programů, které nabízelo muzeum v roce 2013 dosáhlo rekordní úrovně. 
Celková návštěvnost expozic a výstav: 59 890 ( v r. 2012 to bylo 49.784); z toho akce pro školy 
6546 návštěvníků. Přednášky a exkurze: 1666 Doprovodné akce muzea: 13 035 Celkem muzeum: 
74 591 (nejvíce od r. 1997). Účastníci akcí jiných pořadatelů: 41. 628 osob (z toho 10340 
v expozicích a výstavách). Celková návštěvnost Zámku Pardubice (bez návštěvníků VČG) dosáhla 
v roce 2013 celkového počtu 116 219 návštěvníků. Nejvíce od roku 1997, kdy byl zámek poprvé 
po rekonstrukci otevřen veřejnosti.  

Zahraniční prezentace muzea: Východočeské muzeum ve spolupráci s Univerzitou Pardubice 
uspořádalo výstavu pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mrg. Martina Netolického s názvem: 
„Millenial heritage of Czech Currency“  - „Tisíciletá tradice české měny od X. do XXI. století“. 
Výstava představila historické tradice současné české měny, sahající až do poloviny 10. století. Její 
slavnostní otevření se konalo v Bohemian National Hall v New Yorku, v rámci konference pořádané 
česko – americkou společností Comenius Academic Club dne 29.6. 2013. Po svém ukončení 
31.7.2013 byla přesunuta do  Českého krajanského centra v La Grange v Texasu.  

 Odborná a metodická činnost: VČM poskytovalo metodickou pomoc muzeím Pardubického kraje i 
mimo něj. Jednalo se např. o pomoc přírodovědného oddělení při hodnocení stavu entomologické 
sbírky v Městském muzeu v Moravské Třebové, poskytování konzultací pro RM Vysoké Mýto, SOka 
Pardubice, NPÚ Pardubice, Západočeské muzeum v Plzni, Národní galerii Praha, MM Polička, MM 
Rychnov nad Kněžnou, Dvůr Králové n.L apod. Jan Dolanský, pracovník přírodovědného odd. podal 
osobní konzultaci J .Beccaloni – kurátorce sbírek Přírodovědného muzea v Londýně. 

Restaurátorské oddělení uspořádalo metodický den – „Setkání konzervátorů a restaurátorů VČM 
s odbornými pracovníky  regionálních muzeí Pardubického kraje“ (18.10.2013), kde se diskutovala 
odborná problematika preventivní ochrany sbírek dle jednotlivých typů materiálů.  Restaurátoři VČM 
poskytli metodickou pomoc 27 institucím a poskytli odborné konzultace celkem v 80 případech. 
Vlastní laboratoř konzervovala 2.061 ks předmětů a restaurovala 273 ks sbírkových předmětů, 
vyrobila 1262 galvanoplastických kopií mincí a 8 dalších figurín, replik a kopií pro výstavy.  

Odborní pracovníci muzea  v rámci plnění všech výzkumných úkolů publikovali celkem 34 
odborných studií, článků v časopisech, sbornících, vydali 4 samostatné odborné publikace a měli 26 
vystoupení na konferencích a odborných seminářích. 95 populárních článků, 42 vystoupení v mediích, 
poskytli celkem  480 konzultací a služeb badatelům.    

Investice a opravy:Z fondu reprodukce investičního majetku byly v roce 2013 čerpány prostředky na 
pořízení nových investic ve výši 875 tis. Kč – z toho 475 tis. na zhodnocení trafostanice, 300 tis. na 1. 
splátku evidenčního systému Museion a 100 tis. na údržbu zámku.  Povinný odvod do rozpočtu 
zřizovatele byl proveden v částce 3 350 tis. Kč. Fond byl tvořen odpisy ve výši 2.634 tis. Kč a  dotaci 
ve výši 1.620 tis. Kč.  Na opravu a údržbu zámku vynaloženo 825 tis. Kč.  (úprava počítačové sítě 
včetně serveru – 235 tis. Kč; údržba budov – 189 tis. Kč; úprava valů a ošetření stromů na valech – 
200 tis. Kč 
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