Zpráva o činnosti Regionálního muzea v Chrudimi za rok 2021
1. Úvod
Regionální muzeum v Chrudimi je významnou kulturní institucí s nadregionální působností
a charakterem. Již od svého založení tato instituce shromažďuje a zpracovává historii města
Chrudim. Díky dlouholeté působnosti disponuje velmi bohatými a atraktivními sbírkami jako
například unikátní sbírkou plakátů Alfonse Muchy, zajímavou sbírkou regionálních uměleckých
řemesel, starých a kramářských tisků, oponou ze starého chrudimského divadla atd.
Regionální muzeum v Chrudimi bylo nadále příspěvkovou organizací Pardubického kraje.
V muzeu byly návštěvníkům nadále přístupné 3 stálé expozice: Mozaika z dějin regionu, Alfons
Mucha – Plakáty, Interiér Jana Kouly s expozicí lidového nábytku. V roce 2021 připravilo
muzeum celkem 9 výstav, z toho 7 v prostorách hlavní budovy muzea a 2 výstavy formou
webových výstav, na jejichž přípravě se podíleli všichni zaměstnanci muzea. Počet výstav byl
zredukován v důsledku vývoje pandemické situace onemocnění Covid-19 a následnému
uzavření muzea v první třetině roku. Z těchto důvodů byla v roce 2021 velice nízká
návštěvnost muzea – 4,5 tisíc návštěvníků. Do celkové návštěvnosti 13,5 tisíc návštěvníků
mohla být poprvé započítána návštěvnost hradu Rychmburk.
Hrad Rychmburk, jako detašované pracoviště, získalo Regionální muzeum v Chrudimi do své
správy rozhodnutím Rady Pardubického kraje dne 23. 2. 2021. Původní využití objektu
Domovem na cestě, tj. domovem pro osoby s dlouhodobým psychickým onemocněním, bylo
během následujících tří měsíců v první fázi upraveno tak, aby mohl být od poloviny května
daného roku hrad otevřen jako nový turistický objekt. Pro návštěvníky byla vytvořena nová
pokladna/recepce hradu s dětskou hernou, upravena hradní kaple a nově vybaven koncertní
sál. V třetím nadzemním podlaží celého severozápadního křídla vznikla nová, prozatím 2D,
expozice věnující se historii celého rychmburského panství. Na nádvoří byly zcela nově
upraveny toalety, hradní galerie a občerstvení, které bylo/je s velkým úspěchem provozováno
pod názvem Hradní Spižírna. Finanční náklady na revitalizaci hradu se za rok 2021 pohybují
v částce cca 5 milionů. V následujících letech je plánováno doplnění stávají expozice o historii
a vytvoření expozic či dlouhodobých výstav tak, aby jimi byly zaujaty všechny věkové kategorie
a skupiny návštěvníků stejně tak jako v samotném Regionálním muzeu.

2. Provozní záležitosti muzea
2.1 Hospodaření muzea
Celkové výnosy muzea v roce 2021 činily 18.444 tis. Kč. Celkové příjmy tvořil především
provozní příspěvek od zřizovatele 13.505 tis. Kč, účelové dotace z grantových programů
MK ČR, MÚ Chrudim a GAČR v celkové výši 668,59 tis. Kč. Příjmy ze vstupného byly ve výši
368 tis. Kč, příjmy za provedené archeologické výzkumy 1 305 tis. Kč, tržby za prodané zboží
213 tis. Kč, ostatní příjmy z činnosti 522 tis. Kč, tržby z pronájmu prostor (Rychmburk)
35 tis. Kč.
V rámci hledání mimorozpočtových zdrojů získalo muzeum mimořádné finanční příspěvky
v rámci grantových projektů/čerpání účelových dotací od:
- Ministerstvo kultury ČR – Program udržitelnosti pro muzea II – 146 590,00 Kč
- GAČR – Sklo v českých zemích od gotiky do baroka podle nálezů v Chrudimi a Brně.
Význam regionální produkce v evropském kontextu – 500 000,00 Kč
- Město Chrudim – kulturní dotace – Výstavní projekt Skauting na Chrudimsku
– 5000,00 Kč
- Město Chrudim – kulturní dotace – vzdělávací materiály pro MŠ a ZŠ – CHKO Železné
hory – 17 000,00 Kč

Celkové náklady činily 18 424 tis. Kč. Mandatorní výdaje představovaly 12 282 tis. Kč. Mzdové
náklady byly vyčísleny částkami: mzdové náklady 6 882 tis. Kč, ostatní osobní náklady
871 tis. Kč – celkem 7 753 tis. Kč. Odpisy majetku činily 1 482 tis. Kč.
2.2 Personálie
V květnu roku 2021 nahradila archeologa PhDr. Jana Musila na jeho pozici Mgr. Nikola
Janovská. Od listopadu 2021 vzniklo v knihovně jedno sdílené pracovní místo – sloučením
dvou částečných úvazků – navrátivší se Bc. Markéty Davidové z rodičovské dovolené a
zůstavší Mgr. Jany Beranové. Muzeum zaměstnávalo v roce 2021 celkem 19,55 přepočtených
zaměstnanců, fyzicky 24 osob, z toho 4 muži a 20 žen. V organizaci pracovalo
13 vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, 11 zaměstnanců vykonává ekonomické
a obslužné agendy. Během roku 2021 byla uzavřena 1 Dohoda o pracovní činnosti a 30 Dohod
o provedení práce.
3. Péče o sbírkový fond
3.1 Akvizice
Sbírkový fond byl doplňován podle Sbírkotvorného programu RM v Chrudimi, do kterého bylo
za rok 2021 získáno celkem 720 sbírkových předmětů formou vlastního sběru, darem nebo
koupí. Komise pro sbírkotvornou činnost projednala tematiku akvizic vzhledem k pandemické
situaci digitální formou.
3.2 Evidence sbírkových fondů
Sbírkový fond RM v Chrudimi obsahoval k 31. 12. 2021 celkem 142 679 evidenčních
sbírkových předmětů a souborů a je zapsán v centrální evidenci sbírek MK ČR pod evidenčním
číslem sbírky MRU/002-05-06/132002 v celkem šesti podsbírkách: archeologie, etnografie,
historie, knihovna, přírodovědná sbírka a výtvarné umění. Podle zákona č. 122/2000 Sb.
a plánu inventarizací bylo inventarizováno 44 480 sbírkových předmětů nebo jejich souborů.
Zdigitalizováno bylo celkem 2463 sbírkových předmětů. V roce 2021 se pokračovalo
s evidencí sbírkových předmětů z podsbírek archeologie, historie, etnografie, výtvarné umění,
přírodověda a archiv v on-line evidenčním systému sbírek Museion.
3.3 Ochrana a uchování fondu
Sbírkový fond muzea je chráněn podle vnitřních směrnic a řádů organizace. Všechny prostory
všech budov muzea jsou vybaveny elektronickou zabezpečovací signalizací, budova sídla
a budova depozitářů K Ploché dráze je vybavena protipožární elektronickou signalizací. Hlavní
a obě depozitární budovy jsou vybaveny elektronickým monitorovacím systémem pro
monitoring klimatického prostředí. V monitorovaných prostorech depozitářů, v expozičních
a výstavních prostorách byla využívána zvlhčovací i vysoušecí technika, která reguluje výkyvy
teploty a vlhkosti. Odborní kurátoři průběžně kontrolují stav sbírkového fondu při vlastní práci
s fondem, při přípravě výstav, inventarizacích, systematické evidenci, poskytování
badatelských služeb, zápůjčkách sbírek atd. Ve všech výstavních i depozitárních prostorách
muzea, ve kterých se nacházejí sbírkové předměty, bylo v červnu 2021 specializovanou firmou
provedeno ošetření sbírek proti škůdcům plynováním.
3.4 Restaurátorské a konzervátorské práce
Restaurování a konzervování fondu bylo prováděno převážně vlastními silami.
V konzervátorském oddělení byly průběžně čištěny a ošetřovány nové přírůstky, předměty pro
výstavy a předměty vybrané při inventarizacích. Celkově bylo třemi konzervátory
a restaurátory vlastními silami zrestaurováno 340 sbírkových předmětů (inkrustovaná truhla,
ostatní archeologické nálezy) a zkonzervováno 1515 ks sbírkových předmětů. Dodavatelskými

službami bylo řešeno restaurování 5 ks starých tisků restaurátorem MgA. Kopáčikem z Fakulty
restaurování Univerzity Pardubice.
Z hlediska preventivní konzervace bylo v červenci 2021 provedeno plynování všech
depozitářů, expozic a výstavních prostor dýmovnicemi proti biologickým škůdcům a plísním.
Průběžně byla prováděna kontrola uložených sbírkových předmětů a kontrola klimatických
podmínek monitorovacím zařízením.
3.5. Vědeckovýzkumné práce
Odborní kurátoři muzea se zabývali 8 vlastními vědecko-výzkumnými úkoly, které byly
průběžně plněny a jejich výsledky publikovány. Vlastní dlouhodobé vědecko-výzkumné úkoly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pozůstalost Zdenky Burghauserové
Pozůstalost Jaroslava Kabeláče
Viktorin Kornel ze Všehrd
Historie panství Rychmburk
Skauting na Chrudimsku
Kostel sv. Jiří ve Voleticích
Tradiční lidová kultura – stínání kohouta
Inventarizace vegetace vybraných lokalit Chrudimi, zaměřeno na invazní druhy
a vegetaci lomů

4. Odborná oddělení
4.1 Archeologie
V roce 2021 bylo v rámci záchranné archeologické památkové péče na území okresu Chrudim
a s tím spojených služeb ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném
znění celkem provedeno 229 terénních akcí. Jedněmi z nejvýznamnějších bylo dokončení
II. etapy obchvatu Chrudim – Slatiňany, dále ZAV v Kočí v prostorech stavby nové tovární haly,
ZAV v areálu hradu Košumberk a v kostele sv. Jiří ve Voleticích. V rámci digitalizace
docházelo ke zpracovávání nálezů z výzkumů při obchvatu Slatiňan (polohy Slatiňany 1, 2, 3
a Vlčnov B). Inventarizováno bylo 3392 inv. č. sbírkových předmětů.
4.2 Archiv
Vlastním sběrem bylo do sbírek získáno 213 ks materiálů se vztahem k Chrudimsku
(fotografie, diapozitivy, plakáty, fotoalba, letáky, pohlednice, pozvánky apod.); provedena
katalogizace v Museionu – celkem 400 ks; provedena inventarizace řady Arch
(30501 sbírkových předmětů), digitalizováno 1120 inv. č. sbírek. Průběžně byly konány
namátkové kontroly stavu sbírkových předmětů v depozitáři, prováděna údržba odvlhčovače.
Ve spolupráci s konzervátory probíhalo čištění a výměna obalů u další části sbírky
fotonegativů, průběžně byly čištěny korodované mince.
4.3 Etnografie a výtvarné umění
Do podsbírky bylo v rámci akvizic získáno vlastním sběrem 15 ks, koupí 1 ks, převodem 4 ks
a 1 darem. Byla provedena inventarizace části sbírkového celku: podsbírka výtvarného umění
– 1397 ks, podsbírka etnografie – 330 ks. Zdigitalizováno bylo celkem 585 sbírkových
předmětů. V muzeu byly katalogizovány předměty z etnografie (116 ks) a výtvarného umění
(52 ks). V rámci zlepšování péče o sbírkové předměty byly části sbírky výtvarného umění
přestěhovány z papírových do nových kovových elefantů (šuplíkový regálový systém), část
etnografie přestěhována do nových regálů v uceleném depozitáři. Dále byla vedena agenda
reverzů, tj. smluvních výpůjček z a do muzea; realizace publikování sbírek na portálu Klíč ke
sbírkám Pardubického kraje.

4.4 Historie
V programu Museion bylo zapsáno 120 přírůstkových čísel, tj. 520 ks předmětů;
katalogizováno 76 ks; dále příprava, realizace, administrativa pro Poradní sbor pro
sbírkotvornou činnost; prováděno pravidelné hlášení do Centrální evidence sbírek MK ČR;
realizace projektu Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje
(Museion, Klíč ke sbírkám Pardubického kraje). Zinventarizováno 1112 ks ze sbírek vojenství,
části skla a osvětlovadel. Akvizice získávány vlastním sběrem, dary a nákupy (citera Prokop,
pianino Petrof, prádelník, vánoční ozdoby).
4.5 Odborná, sbírková a regionální knihovna
Prováděna průběžná katalogizace článků Chrudimských vlastivědných listů, Chrudimského
vlastivědného sborníku, Východočeského sborníku historického, Východočeského sborníku
přírodovědného, Sborníku prací východočeských archivů. Do fondu knihovny bylo zapsáno
88 svazků (45 sbírkových a 43 odborných). V rámci katalogizace do programu Museion
zapsáno 445 inv. č. kramářských tisků. Do Souborného katalogu přijato za rok 2021 celkem
184 záznamů. Také proběhla inventarizace odborné knihovny části C a ve sbírkové knihovně
tzv. knihovna Pavla Papáčka. Krajská knihovna v Pardubicích vrátila zápůjčku 13 starých tisků
a 2 graduály z expozice na Příhrádku. Zároveň jí byly poskytnuty skeny 40 kramářských tisků
pro zhotovení kopií pro připravovanou expozici na Příhrádku.
4.6 Přírodověda
Hlavním zdrojem sbírkových předmětů v období od jara do podzimu byl systematický sběr
přírodnin v terénu. Zoologické přírůstky přibývaly díky náhodnému terénnímu sběru.
Provedena inventarizace botanických pomůcek, arachnologie, ichtyologie, herpetologie
a batrachiologie, kroužkovci. Terénní průzkum zaměřen na inventarizaci vegetace přírodních
památek Chrudimska a vegetaci lomů; tvorba databanky informací a fotografií získaných
v terénu – fotografická dokumentace lokalit. V rámci digitalizace nafocen tzv. Podroužkův
herbář. Geologický a fotodokumentační materiál byl pořízen z následujících lokalit a jejich
okolí: Přírodní památka Návesník, Přírodní památka Heřmanův Městec, Přírodní památka
Ptačí ostrovy, Přírodní památka Pivnice, Přírodní památka Kusá hora, Přírodní památka
Zlámanec, Přírodní rezervace Hluboký, Přírodní památka Bučina – Spálený kopec,
Střemošická stráň, park Střelnice v Chrudimi, chrudimský náhon, lom Proseč, lom Chrtíky, lom
v Nasavrkách.
5. Odborná činnost ve vztahu k odborné veřejnosti
5.1 Metodická činnost vůči organizacím Pk
Metodická pomoc byla poskytnuta Městskému muzeu ve Skutči ve věci správy sbírky, stejně
tak Hasičskému muzeu v Kočí, dále Památníku Ležáky, MIC Přelouč při výstavní činnosti
a Městskému muzeu v Chrasti ve věci zabezpečení sbírek, Obecnímu úřadu Kameničky
ohledně ochrany sbírkových předmětů před klimatickými podmínkami Probíhala aktivní
spolupráce se stavebními úřady a úřady spojená s výkonem památkové péče v rámci výkonu
archeologické památkové péče na okrese Chrudim (zejm. odb. školství a PP při MěÚ Chrudim
v případech MPR Chrudim a hradů Košumberk, Rabštejnek).
5.2 Zapojení do spolupráce s jinými subjekty
- Městský úřad Chrudim, Chrudimská beseda, Mama klub Chrudim, MAS Chrudimsko,
MAS Košumbersko, Státní okresní archiv v Chrudimi, Nemocnice Chrudim, Městská
knihovna Chrudim, Městské lesy Chrudim, Zdravé město Chrudim, Zelený dům Chrudim;
- Městský úřad: Heřmanův Městec, Hrochův Týnec, Přelouč, Seč, Třemošnice,
Obec Chroustovice, Obec Blížňovice, Obec Studnice, Obec Kameničky, Obec Předhradí;
- turistická informační centra regionu
- Archeologický ústav AV ČR Praha, Ústav dějin umění AVČR, Ústav pro studium totalitních
režimů, Vojenský spolek rehabilitovaných Armády ČR

-

-

Agentura ochrany přírody a krajiny, krajské středisko Pardubice, středisko Nasavrky;
Český svaz ochránců přírody Praha, Ekocentrum Paleta, z.s., CHKO Železné Hory, Vodní
zdroje Chrudim
Klub českých turistů, oblast Pardubický kraj
Královéhradecké biskupství, Arciděkanství Chrudim
Elektrárny Opatovice, ŘSD Pardubice,
ČTK, Česká televize – zpravodajství, Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas Pardubice,
Chrudimský deník, Mladá fronta IDnes,
Univerzita Hradec Králové, Univerzita Pardubice, Západočeská univerzita v Plzni,
Masarykova univerzita
Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi,
Obchodní akademie Chrudim, DDM Heřmanův Městec, DDM Chrudim, MŠ a ZŠ
Svratouch, MŠ Dr. Malíka Chrudim, MŠ Na Valech Chrudim, MŠ Slatiňany, MŠ Strojařů
Chrudim, MŠ Svatopluka Čecha Chrudim, MŠ U Stadionu Chrudim, MŠ Víta Nejedlého
Chrudim, Speciální základní škola Chrudim, Základní umělecká škola Pardubice Polabiny,
ZŠ a MŠ Orel, ZŠ Bohemia Chrudim, ZŠ Bojanov, ZŠ Dr. Malíka Chrudim, ZŠ Dr. Peška
Chrudim, ZŠ Heřmanův Městec, ZŠ Chroustovice, ZŠ Opatovice nad Labem, ZŠ při
nemocnici Chrudim, ZŠ Seč, ZŠ Slatiňany, ZŠ Stolany, ZŠ Školní náměstí Chrudim,
ZŠ U Stadionu Chrudim, ZŠ Licibořice, Bylany, Řestoky a Včelákov;
Městské muzeum Chrast, Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Městské muzeum ve Skutči,
Městské muzeum a galerie Hlinsko, Muzeum barokních soch Chrudim, Muzeum
loutkářských kultur Chrudim, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Muzeum
Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzeum TGM Rakovník, Regionální muzeum v Litomyšli,
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Regionální muzeum v Kolíně, Východočeské
muzeum v Pardubicích, Státní zámek Slatiňany, Židovské muzeum v Praze, Hrad
Svojanov, Slovenská národná knižnica

Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií ČR. Kurátoři sbírek a odborní pracovníci muzea
jsou zároveň členy odborných komisí ze svých vědecko-výzkumných a pracovních oblastí.
5.3 Badatelské služby
Badatelské služby byly muzejními pracovníky poskytovány žákům a studentům všech škol,
badatelům z řad odborné i laické veřejnosti. Badatelské návštěvy a dotazy byly evidovány,
podobně tak i badatelské listy. Celkem bylo zodpovězeno 140 badatelských dotazů
(telefonicky 13, osobně 4 a mailem 123), požadované dotazy se týkaly zejména historie města
Chrudim (památky, fotografie, obrazy), významných osobností, archeologických nálezů,
lidových písní atd.
5.4 Muzejní knihovna
Muzejní knihovna je evidována jako specializovaná knihovna na MK ČR pod evidenčním
číslem 3036/2002. Obsahuje celkem 38 646 knihovních jednotek, skládá se ze sbírkové
a odborné příruční knihovny. Je přístupná veřejnosti na základě předchozí domluvy. Její
činnost byla v roce 2021 omezena vzhledem k epidemické situaci. Do knihovnického fondu
bylo zapsáno 88 svazků. Bylo založeno 9 badatelských listů, e-mailem bylo zodpovězeno
31 badatelských dotazů, uskutečněno 20 badatelských návštěv. Veřejnosti zapůjčeno
120 svazků a zaměstnancům muzea 68 svazků. Vyřízeno 9 meziknihovních výpůjčních
služeb.

6. Aktivity ve směru k široké veřejnosti
6.1 Výstavní činnost muzea
V muzeu byly návštěvníkům přístupné 3 stálé expozice: Mozaika z dějin regionu, Alfons Mucha
– Plakáty, Interiér Jana Kouly s expozicí lidového nábytku.
V roce 2018 připravilo muzeum celkem 9 výstav. V rámci realizace vlastních výstav muzea
bylo na základě výpůjčních smluv vypůjčeno celkem 280 sbírkových předmětů od soukromých
osob a institucí muzejního a galerijního typu (oproti tomu muzeum zapůjčilo 191 vlastních
sbírkových předmětů).
Výstavy byly realizovány ve výstavních sálech v přízemí, v přednáškové místnosti a pokladně
v přízemí, dále ve výstavních sálech a vestibulu 2. patra hlavní budovy muzea:

4. 3. – 30. 5.

JUDr. Karel Pippich – 100. výročí úmrtí

10. 6. – 29. 8.

Kostel sv. Michaela a Nové Město

24. 6. – 10. 10.

Jan Lušovský

12. 11. – 9. 1. 2022

Vánoce ve světě

9. 9. – 31.10.

Chrudimský malíř Josef Papáček (1821–1882)

17. 9. – 9. 1. 2022

Skauting na Chrudimsku

11. 11. – 9. 1. 2022

Babiččiny korále

V době pandemické situace v roce 2021 byly výstavy také prezentovány na webových
stránkách muzea:
Viktorin Kornel ze Všehrd
Chrudim včera a dnes II.

6.2 Publikační činnost muzea
Muzeum pokračovalo v tradici vydávání Chrudimského vlastivědného sborníku – 25. ročník,
který je tematicky zaměřen zejména na regionální historii a archeologii. Šestkrát do roka vyšla
čísla 30. ročníku regionálního časopisu Chrudimské vlastivědné listy. Odborní zaměstnanci
muzea přispívali zejména do Chrudimského vlastivědného sborníku, Chrudimských
vlastivědných listů a publikovali výsledky své vědecko-výzkumné činnosti a své příspěvky ve
sbornících z odborných seminářů a konferencí. K chystaným výstavám 30 let CHKO a 10 let
Geoparku Železné hory byl pro školní skupiny vydán tzv. Vědecký zápisník.
6.3 Přednášková činnost
Regionální muzeum v Chrudimi každoročně pořádá tematické přednášky a přednáškové cykly
týkající se výstav či odborného výzkumu zaměstnanců muzea, nicméně se vzhledem
k epidemické situaci v roce 2021 žádné přednášky nekonaly.
6.4 Propagace, popularizace
Muzeum propagovalo svou činnost prostřednictvím vlastních responzivních internetových
stránek www.muzeumcr.cz a Facebooku, Youtube, dále rozesíláním plakátů a pozvánek na
výstavy a doprovodné akce v digitální a tištěné podobě včetně výlepu na plakátovacích
plochách po městě Chrudim. Vedení muzea spolu s odbornými pracovníky poskytovalo
rozhovory týkající se archeologických nálezů, jednotlivých výstav a doprovodných akcí médiím
(Česká televize – ČT 1 hlavní zprávy, Studio 6 víkend, program Déčko, Televize V1, Český

rozhlas Dvojka, Český rozhlas Vltava, Český rozhlas Pardubice) a tisku (Chrudimský deník,
Chrudimské noviny, Noviny Chrudimska, Chrudim sobě, Mladá fronta Dnes, Noviny 5+2).
Propagační materiály muzea byly také distribuovány do informačních center, kulturních
institucí, škol atd. nejen v rámci pardubického regionu.
6.5 Doprovodné akce
V roce 2021 pokračovala spolupráce muzejní edukátorky s mateřskými a základními školami
formou výukových programů, které byly připraveny k výstavám a stálým expozicím.
DOPROVODNÝ PROGRAM (programy pro školy – mateřské, základní, střední a učiliště –
pracovní listy k výstavám a expozicím, akce pro veřejnost):
A. celoroční edukační programy:
a. Muzeum: Za skřítkem do muzea (1.–6. třída)
b. Mozaika z dějin regionu: Mozaika z dějin regionu (3.– 9. třída)
c. Alfons Mucha – Plakáty: Alfons Mucha – Umění plakátu (8.–9. třída, SŠ)
Secesní ornament (3.–9. třída)
B. tematické edukační programy dle výstavního plánu:

Program
MŠ třídy
Kostel sv. Michaela Archanděla
0
Za chrudimskými kostely
0
Projekt Pippich
0
Husité
0
Za chrudimskými pověstmi
0
Na sv. Jána
0
Příměstský tábor
0
To je zlaté posvícení
9
Skauting na Chrudimsku
0
Vánoce ve světě
14
Za udržitelný svět
0
Celkem
23

MŠ počet dětí ZŠ třídy
0
1
0
1
0
12
0
2
0
3
0
1
0
1
194
10
0
2
253
17
0
4
447
54

C. tematické doprovodné akce pro veřejnost:
-

Dětský jarmark – 5. 6. - ve spolupráci s Chrudimskou besedou
Jan H. Lušovský dětem – 2. 7.
15. muzejní (příměstský) tábor – 12.–16. 7.
Muzejní noc – 27. 8.
Den památek v muzeu – 4. 9.
Dožínky – 4. 9.
Den archeologie – 16. 10.
Rybí jarmark – 16. 10. – ve spolupráci s Chrudimskou besedou

ZŠ počet dětí
29
23
288
37
60
11
20
216
23
302
84
1093

6.6 Návštěvnost
V roce 2021 navštívilo muzeum a muzejní akce 4092 návštěvníků, na tak nízké návštěvnosti
se zobrazilo nejen uzavření muzea v období ledna až dubna, ale i jednotlivé vlny pandemie
Covidu-19 během celého kalendářního roku.

X

dospělí

rodinné
senioři studenti
vstupné

děti
do 6
let

přednášky,
edukační
komentov.
programy
prohlídky

VIP

profes.
vernisáže
průkazy

školní
skupina
celkem
s
pedagogem

leden duben
květen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

10

6

0

10

0

0

7

0

0

4

60

červen

7

4

2

0

10

9

0

10

2

221

73

338

červenec

56

32

19

18

43

6

26

26

2

20

3

251

srpen

73

46

37

0

48

4

0

30

2

546

13

799

září

28

25

5

0

7

0

0

9

0

390

17

481

říjen

31

42

8

7

24

96

0

26

1

20

374

629

listopad

73

58

21

15

82

93

12

26

1

33

44

458

prosinec

176

82

80

47

132

372

0

88

0

18

1136

celkem

467

299

178

87

356

580

38

222

8

1248

141
669

Hrad Rychmburk, detašované pracoviště muzea, jako novou turistickou destinaci navštívilo
v období od poloviny května do konce října 2021 celkem 9 tisíc návštěvníků.
Celkový počet návštěvníků v obou spravovaných objektech činil 13 498 návštěvníků.

V Chrudimi 28. 2. 2021
Zpracovala: Mgr. Klára Habartová
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