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ZHODNOCENÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA NOVÁ PAKA 

2015   

 

     V roce 2015 bylo Městské muzeum Nová Paka příspěvkovou organizací města Nová Paka 

a mělo ve své správě pět objektů - budov. Kancelář muzea  s depozitářem archiválií, 

fotografií, grafiky a obrazů je v bývalém Suchardově ateliéru, Suchardova ul. 283. Historická 

expozice a výstavní místnosti jsou v bývalém Suchardově domě, Suchardova ul. 68. Součástí 

muzea je také pracoviště s expozicí a depozitářem v objektu Klenotnice drahých kamenů, F. 

F. Procházky 70, kde je umístěno i Informační středisko města Nové Paky. Sbírky 

historického charakteru jsou ještě uloženy v bývalé škole ve Štikově čp. 58. V objektu 

Gernatova domu, Záhorského 166, provozuje muzeum ve spolupráci se Střední školou 

gastronomie a služeb Nová Paka kavárnu. 

     Činnost Městské muzea Nová Paka v roce 2015 byla i nadále ovlivněna personálním 

stavem a to, že ani v tomto období nebylo obsazeno místo ředitele. Do doby nástupu nového 

ředitele byla vedením muzea pověřena pracovnice muzea Petra Plecháčová.  

     I v roce 2015 docházelo k průběžné propagaci našich expozic v masmédiích, ale i 

v různých propagačních materiálech vydávaných nejen městem. K výstavám vydávalo 

muzeum pozvánky (skládačky), které nahrazují katalogy k výstavám. U příležitosti konání 

výstavy obrazů významného novopackého malíře Karla Havlaty byl za finanční podpory 

Kulturního výboru vydán katalog.  

      

 

I. EXPOZIČNÍ ČINNOST 

     Všechny tři expozice Městského muzea Nová Paka, tj. historická expozice v Suchardově 

domě, expozice Klenotnice drahých kamenů a expozice Spiritismu byly otevřeny od 28. 

března 2015 do 1. 11. 2015 a poté byly otevřeny expozice v Suchardově domě otevřeny od 

20. 11. 2015 do 20. 12. 2015 a expozice Klenotnice drahých kamenů byly otevřeny 21. 11. 

2015 a od 8. 12. 2015 do 20. 12. 2015. 
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     V expozicích Suchardova domu i Klenotnice drahých kamenů docházelo v průběhu tohoto 

období k drobným úpravám expozice.  

 II. VÝKONY MUZEA (VÝSTAVNÍ ČINNOST, NÁVŠTĚVNOST, OSTATNÍ KULTURNÍ 

AKCE) 

 

     V roce 2015 byly v Suchardově domě pořádány skutečně velmi zajímavé  

výstavy. Nejvíce  navštěvovanou výstavou v tomto období byla výstava betlémů 

z Novopacka, velmi navštěvovanou byla i výstava obrazů Karla Havlaty a výstava 

Nová Paka na fotografii kolem roku 1910. 

 

-  27. 3. 2015 - 26. 4. 2015 

Nová Paka na fotografii kolem roku 1910 

 

- 27. 3. 2015 - 1. 11. 2015 

Rok 1945 - výstavní sál u betlému 

 

- 30. 4. 2015 - 24. 5. 2015 

Řemesla na Novopacku (hrnčíři, ševci, betlémáři, hudební nástroje, obrazy, loutky, 

broušení kamenů, sochy, hračky,.....) 

 

- 30. 5. 2015 - 28. 6. 2015 

Pavlína Gardiánová - Dimenze lásky  

 

 

- 3. 7. 2015 - 20. 9. 2015 

František Pešán - dřevořezby, loutky 

 

 

- 25. 9. 2015 - 1. 11. 2015 

Karel Havlata - obrazy 

 

 

- 20. 11. 2015 - 20. 12. 2015 

Betlémy z Novopacka 

 

 

 

 



     Jak již bylo napsáno, provozuje muzeum ve spolupráci se Střední školou gastronomie a 

služeb v Gernatově domě kavárnu. Návštěvnost jednotlivých akcí je dána kapacitou 

Gernatova domu a činí průměrně 25 - 30 návštěvníků na akci, celkem 2.826 návštěvníků, 

jedná se jak o návštěvníky jednotlivých akcí, tak návštěvníky výstav, které zde muzeum 

začalo pořádat a které se ukazují jako celkem dobrý nápad, neboť se jedná o poměrně 

netradiční výstavní prostory. Tradičně nejúspěšnějšími akcemi byly akce pořádané Střední 

školou gastronomie a služeb a přednášky o sběru a zpracování drahých kamenů a přednáška o 

včelařství, přednáška o vyřezávání betlémů a přednáška Ivo Chocholáče. Byly zde uspořádány 

následující akce: 

          Pořadatel akce 

5. 2. 2015  Valentýnská inspirace      SŠGS 

24. 2. 2015  Degustace moravských vín     SŠGS 

27. 2. 2015  Výstava příběh oděvu: Začínáme od Adama   ZUŠ 

10. 3. 2015  Netradiční přípravy kávy     SŠGS 

13. 3. 2014  Výstava příběh oděvu: Na zámku a v podzámčí  ZUŠ 

17. 3. 2015  Beseda o včelařství – výroba medu    Muzeum 

27. 3. 2015  Výstava příběh oděvu: Cesta kolem světa   ZUŠ 

30. 3. 2015  Zdobení velikonočních perníčků a čokoládových  SŠGS 

   krasliček 

8. 4. 2015  Míchané nápoje s využitím bylin    SŠGS 

17. 4. 2015  Výstava příběh oděvu: Cesta do budoucnosti  ZUŠ 

21. 4. 2015  Jarní „očista“ organismu     SŠGS 

30. 4. 2015  Autorské čtení žáků LDO: Lásky čas    ZUŠ 

5. 5. 2015  Muffiny – zdobení modelovací hmotou, čokoládou, SŠGS 

   glazurou     

19. 5. 2015  Degustace moravských vín     SŠGS 

26. 5. 2015  Sběr a broušení drahých kamenů –beseda se sběratelem Muzeum 

   Oldřichem Rešem  

1. 6. 2015  Beseda s malířkou Evou Hnykovou    Muzeum 

1. 6. – 31. 8. 2015 Výstava obrazů Evy Hnykové  



12. 10. 2015  Zahájení výstavy Evy Šinkmanové spojené s besedou  

   s autorkou       Muzeum 

12. 10. 2015 – 22. 11. 2015  Výstava obrazů Evy Šinkmanové  Muzeum 

13. 10. 2015  Úprava pokrmů na flambovacím vozíku   SŠGS 

21. 10. 2015  Drahé kameny a jejich naleziště – přednáška V. Mencla  

   o drahých kamenech, jejich nalezištích a zpracování Muzeum 

11. 11. 2014  Svatomartinská vína – degustace    SŠGS 

24. 11. 2015  Práce s „mrtvým těstem“ (nejedlé těsto) – různé tvary SŠGS 

25. 11. 2015  „Malé zastavení nad krajinou, ale nejen nad ní….“.    

   Přednáška Ivo Chocholáče.     Muzeum 

25. 11. 2015 – 31. 12. 2015 Medijní kresby ze sbírek Městského muzea Nová Paka – 

    výstava medijních kreseb.    Muzeum 

26. 11. 2015  Kouzlení z textilních materiálů    SŠGS 

2. 12. 2015  KISCH-PÁJ – zeleninový koláč     SŠGS 

9. 12. 2015  Vyřezávání betlémů – přenáška předního novopackého  

   řezbáře Ladislava Dvorského o vyřezávání betlémů,  

   dřevořezeb, atd.      Muzeum 

 

   

 

- NÁVŠTĚVNOST MUZEA 

     Celková návštěvnost v roce 2015 byla 17.903 návštěvníků. Z tohoto počtu bylo 2.136  

neplatících návštěvníků. Jedná se o návštěvníky, kteří navštívili muzeum zdarma např. při 

vernisážích, zdarma také navštěvovali muzeum děti ze školek, místní školy a další 

ohlášení návštěvníci.  

Počet platících návštěvníků v jednotlivých expozicích: 

Suchardův dům:     Klenotnice drahých kamenů: 

Dospělí:……………….......... 1.501  dospělí:……………….............. 1.872 

Důchodci+studenti:………… 1.105  důchodci+studenti…………… 1.082 

Děti:………………………….1.077  děti:…………………………… 1.567 

Celkem:……………………… 3.683  Celkem:……………………….. 4.521 



     V budově Klenotnice drahých kamenů je umístěno i Turistické informační centrum 

města Nové Paky. Celková návštěvnost pouze Informačního střediska byla za rok 2015   

4.737 návštěvníků. Jedná se o zejména o turisty přicházející si pro propagační materiály o 

městě a okolí, dále návštěvníci, kteří žádají různé informace, např. chtějí vyhledat 

dopravní spojení, informace o možnosti ubytování, stravování, možnostech výletů, atd.  

Ostatní činnost 

     Úspěšně také pokračuje spolupráce s místními sběrateli minerálů, kterým byl poskytnut 

výstavní prostor v Klenotnici drahých kamenů pro prezentaci vlastních sbírek. Své 

produkty zde také vystavuje i několik šperkařských firem.  

 

 

III. DALŠÍ KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST 

     RNDr. Václav Mencl, Ph.D. uskutečnil odborné přednášky a odborné výklady 

v Klenotnici drahých kamenů a účastnil se různých akcí, celková návštěvnost 340 osob. 

Jednalo se o následující akce: 

- účast na XIV. Hornsteintreffen Chemnitz 

- přednáška a terénní exkurze paleontologie Barrandienu ČZU Praha 

- přednáška Zkřemenělá dřeva NM Praha 

- přednáška Drahé kameny a jejich naleziště – Gernatův dům NP 

Dále uskutečňoval terénní exkurze pro školy a pro odbornou veřejnosti – pro školy: 2 

exkurze s prohlídkou nalezišť s návštěvností 60 osob, pro odbornou veřejnosti, včetně 

cizojazyčných, s návštěvností 25 osob.  

Ve spolupráci se sdružením OpenArt Nová Paka byl odborným vedoucím na letní 

kamenářské dílně pro děti, kde pro ně přednášel a navštěvoval s nimi naleziště drahých 

kamenů.  

 

IV. ZAMĚSTNANCI A HOSPODAŘENÍ 

     Jak již bylo zmíněno, tak i v roce 2015 zůstalo neobsazeno místo ředitele muzea, čímž 

byl ovlivněn celkový počet zaměstnanců. Z nedostatku finančních prostředků na platy 

vykonávají odborní pracovníci i nadále průvodcovskou činnost, což je z provozního 

hlediska problém, protože jim vzniká velké množství náhradního volna za soboty a 

neděle, které si pak vybírají na úkor své vlastní práce, což se projevuje ještě více 

negativně v době, kdy není ředitel a jeho práci vykonává účetní spolu s dokumentátorem.  

     Velkou zátěží je i Gernatův dům, kde je 1 pracovnice na celý úvazek, ovšem 

zaměstnanci muzea musí „dosluhovat“ její zákonné přestávky, dovolenou, nemoc, .... 

     Přepočtený stav zaměstnanců za rok 2015 je 7,91 zaměstnanců. Jedná se o 6 stálých 

zaměstnanců na celý úvazek po celý rok, včetně pracovnice Gernatova domu, zbytek tvoří 



sezónní pracovníci: 1 pracovník za zkrácený úvazek v Suchardově domě, 1 uklizečka za 

zkrácený pracovní úvazek v Suchardově domě, 1 pracovnice - průvodkyně na celý úvazek 

v Klenotnici drahých kamenů, 1 pracovnice - průvodkyně v Klenotnici na zkrácený 

pracovní úvazek. Došlo zde k nepatrnému nárůstu (7,14 v roce 2014), což bylo způsobeno 

dlouhodobější nemocí pracovnice v Gernatově domě a bylo potřeba obsadit toto místo za 

dobu její nemoci, dále některým zaměstnancům bylo nařízeno čerpání nevyčerpané 

dovolené a tím pádem bylo nutné je zastoupit.  

     Dotace od Městského úřadu pro rok 2015 je stanovena na stejnou výši jako 

v předchozích letech, stále není přihlíženo k neustále rostoucím nákladům. Největší 

výdaje jsou za energie a na mzdy. 

     Přikládám přehled nákladů a výnosů za rok 2015, vše je rozděleno zvlášť za muzeum a 

zvlášť za Gernatův dům, ve mzdových nákladech Gernatova domu nejsou zahrnuty mzdy 

zaměstnanců muzea, kteří každodenně chodí střídat zákonné přestávky pracovnice 

v Gernatově domě a posílení stavu zaměstnanců při různých akcích.  

 

V. OBJEKTY PROHLÁŠENÉ ZA NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKU 

     Opět byla prováděna běžná údržba obou památkově chráněných objektů. Největší investicí  

a nutností byla oprava vnitřního osvětlení v Suchardově domě (42.155,60 Kč), které bylo 

v havarijním stavu vzhledem ke svému stáří.  

     Další velkou investicí v současném roce i do budoucna je postupná výměna osvětlení vitrín 

v Klenotnici drahých kamenů (v roce 2015 15.306,50 Kč).  

      

 

VI. SBÍRKY, DOKUMENTACE, ODBORNÁ ČINNOST 

          V roce 2015 přibylo 15 evidenčních čísel do historických  sbírek (celkem 56 předmětů). 

Celkem je v muzejních sbírkách 24.223 evidenčních čísel. Celkový počet sbírkových 

předmětů umístěných ve sbírkách Městského muzea Nová Paka je však podstatně vyšší, 

neboť pod jedním evidenčním číslem je uloženo i několik předmětů.  

     Přírůstky do sbírek jsou většinou získávány vlastním sběrem, neboť na nákup chybí 

finanční prostředky.  

     V rámci pravidelné roční inventarizace sbírkových předmětů bylo zkontrolováno 3.150 

evidenčních čísel sbírkových předmětů. 

          I v roce 2015 vyřizovali pracovníci Městského muzea mnoho badatelských dotazů. 

Celkem bylo vyřízeno 311 žádostí, jedná se zejména o badatelské návštěvy, dotazy, ať již 

vyřizovaných e-mailem, telefonem či osobní návštěvou. Nejvíce frekventované jsou 

badatelské dotazy ohledně spiritismu, místních rodáků, rodiny Suchardů, atd.  

 

 

 



PŘEHLED NÁKLADŮ – MUZEUM (bez Gernatova domu) ZA ROK 2015 

 

- Spotřeba materiálu (úklidové prostředky, papírenské zboží, 

zářivky, inkousty do tiskárny, hrablo na sníh, polyst. desky,  

plynové ventily do kotle v SD, květiny na vernisáž, baterie, atd.)  56.066,98 Kč 

- Předplatné časopisů, novin, odborné knihy   13.555,- Kč 

- Tisk propagačních materiálů (pozvánky, plakáty, 

vstupenky, katalog K. Havlata)     53.227,40 Kč 

- Plyn         179.265,29 Kč 

- Elektrická energie       274.932,- Kč 

- Vodné, stočné, srážková voda     35.313,- Kč 

- Opravy a udržování       63.078,10 Kč 

- Cestovné        4.280,- Kč 

- Ochrana budov EZS, revize     37.060,52 Kč 

- Telefony        36.846,56 Kč 

- Poštovné, poplatek za rozhlas a televizi    7.915,62 Kč 

- Výlep plakátů, členské příspěvky, certifikace TIC, inzerce, 

kopírování, svoz odpadu, ladění piána, atd.   12.736,- Kč 

- Průkaz energetické náročnosti budov, zhotovení technické 

dokumentace k budově Štikova     41.140,- Kč 

- Roční servisní poplatek za výtah v Klenotnici   13.997,30 Kč 

- Počítačové služby (elektronický podpis, roční udržovací 

poplatky programů, upgrady programů, roční poplatky za  

muzejní doménu)       24.965,40 Kč 

- Pojistné        6.792,- Kč 

- Bankovní poplatky       7.413,69 Kč 

- Mzdové náklady       1.393.916,- Kč 

- Zákonné odvody zaměstnavatele za zaměstnance  472.720,- Kč 

- Dohody o provedení práce      15.000,- Kč 



- Převod 1% do FKSP      15.710,- Kč 

- Příspěvek zaměstnavatele na stravenky    25.280,- Kč 

- Školení        4.387,90 Kč 

- Lékařské prohlídky       1.500,- Kč 

- Zákonné úrazové pojištění za zaměstnance   3.723,- Kč 

 

 

 

 

 

PŘEHLED PŘÍJMŮ - MUZEUM (bez Gernatova domu) ZA ROK 2015 

- Vstupné do Klenotnice drahých kamenů    118.272,- Kč 

- Vstupné do Suchardova domu     51.690,- Kč 

- Provize za prodané zboží v Klenotnici a SD    53.532,87 Kč 

- Úroky z BÚ        350,89 Kč 

- Dotace od MěÚ Nová Paka (na muzeum i Gernatův dům)  2.770.000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘEHLED NÁKLADŮ – GERNATŮV DŮM ZA ROK 2015 

 

- EZS (elektronický zabezpečovací systém)    14.376,- Kč 

- Spotřeba materiálu (úklidové prostředky, balící papír, kancelářské 

potřeby, ubrousky, tácky, toaletní papír, baterie, sirky, čistící tablety 

do kávovaru, krabice, nádobí, atd.)     7.358,25 Kč 

- Servis EZS        3.373,- Kč 

- Vodné a stočné       2.999,- Kč 

- Elektrická energie       50.029,- Kč 

- Mzdové náklady       177.034,- Kč 

- Zákonné odvody zaměstnavatele za zaměstnance  56.567,- Kč 

- Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti  2.502,- Kč 

- Telefony        7.015,99 Kč 

- Převod 1% do FKSP (poměrně za 1 zaměstnankyni v GD) 1.770,- Kč 

- Zákonné úrazové pojištění zaměstnavatele (za 1 zaměstnankyni 

v GD)         355,- Kč 

Zhotovení závěsné konstrukce na zavěšení obrazů  5.875,- Kč 

Příspěvek na stravenky (za 1 zaměstnankyni v GD) 

 

 

 

PŘEHLED VÝNOSŮ – GERNATŮV DŮM ZA ROK 2015  

- Provize z prodeje zboží      127.334,51 Kč

  

 

 

 

V Nové Pace dne 25. 2. 2016       Petra Plecháčová 

 


