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ÚVOD 
 

 
 Hlavní náplň činnosti Regionálního muzea v Náchodě v roce 2008 představuje 

ukládání a revize sbírek po jejich předchozím stěhování ze Státního zámku v Náchodě. Tato 
činnost probíhala za 

plného provozu muzea (zpřístupnění objektů veřejnosti, výstavy, nové publikace, údržba a 
zvelebování svěřeného majetku). 
 
 Vedle toho bylo potřeba řešit nepříznivou finanční situaci, v níž se muzeum ocitlo na 
konci roku 2008 v důsledku zvýšených nákladů vzniklých během vzpomínaného stěhování i 
tím, že došlo k výraznějšímu snížení příjmů ze vstupného na Pevnosti Dobrošov (250 tis. Kč). 
Z toho důvodu byla přijata taková opatření, díky nimž se podařilo nakonec stav financí 
zvládnout a dosáhnout tak vyrovnaného hospodaření:  
 

a) všeobecné šetření 
 
b) příjmy z archeologického výzkumu (mj. příjem za průzkum studně na SZ 

Náchod se podařilo získat ještě v roce 2008)   
 
c) Pevnost Dobrošov-mimořádné příjmy za listopad po skončení sezony (díky 

zavedení internetu a přítomnosti stálého pracovníka) 
 
d) zrušení některých ztrátových výstav v závěru roku (např. v Hronově z důvodu 

zásadní přestavby náměstí a z toho vyplývajícího špatného přístupu 
k výstavním prostorům) 

 
e) přesun plateb na rok 2009 (elektrická energie, nájemné klášter Police nad 

Metují) 
 
f) zvýšení vstupného ve výstavní síni a v čp. 18 
 

 
Převážná část přesunutých plateb byla nakonec uhrazena na počátku roku 2009 ze zůstatku 
roku 2008.  
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I. Plnění úkolů v oblastí hlavní činnosti organizace 
   (dle plánů RMN na rok 2008)  
 
 

I.1. Expozice  

 
 V Muzeu města Police nad Metují byla dokončena nová expozice Dějiny Police nad Metují 
včetně jejího nového osvětlení. V rámci úsporných opatření bylo vše provedeno svépomocí. Výsledek 
byl velmi pozitivně hodnocen návštěvníky i vedením města. 
 

 Na Pevnosti Dobrošov byla v jejím podzemí doplněna dle posledních poznatků dobová 
schémata. Z důvodu nedostatku finančních prostředků se ani tentokrát nepodařilo zajistit restauraci 
dobových kreseb z roku 1938 v pěchotním srubu Jeřáb.  
 
 

I.2. Výstavy  

 
  Výstavní činnost se podařilo naplnit (27 výstav). Byla snaha uskutečněné výstavy maximálně 
prezentovat (např. výstava Egon Hostovský 100 let postupně prezentována v Hronově 2x, Náchodě, 
Chudobě-Polsko a v současnosti na žádost vedení města dlouhodobě v Polici nad Metují). Jiné výstavy 
se těšily mimořádné pozornosti návštěvníků celé České republiky díky jejich prezentaci v celostátním 
televizním pořadu Toulavá kamera (Pojďte s námi do cukrárny, Jaroslav Jošt-Gobelíny). Muzeum 
aktuálně reagovalo na významná kulturní a politická výročí roku. Výstavy Osudové osmičky byly 
uskutečněny v Náchodě a Polici nad Metují. Jejich návštěvnost však plně nesplnila očekávání. Naopak 
výstavu pořádanou na Dobrošově k 70. výročí mnichovské zrady v rámci Fort expo 2008 navštívilo 
2 500 diváků. Také výstava pořádaná k desátému výročí úmrtí oblíbeného regionálního malíře Karla 
Šafáře se těšila mimořádné pozornosti. Jak již bylo uvedeno, se tentokrát nepořádaly vánoční výstavy 
v Hronově a Polici nad Metují. Po domluvě s tamějším vedením budou adekvátní výstavy 
uskutečněny v tomto roce. 
 

 V Náchodě se také nově osvědčila prezentace menších výstav za výkladem výstavní síně. Toto 
dobře přístupné místo umožňuje bezprostřední kontakt s širokou náchodskou veřejností (výstavka 
100 let narození náchodského rodáka orientalisty Lubora Matouše). V roce 2009 bude v tomto 
způsobu prezentace pokračováno (70. výročí protektorátu Čechy a Morava, 20. výročí sametové 
revoluce). 
 
 

I.3. Ostatní formy kulturní a odborné činnosti  
 
 V loňském roce jsme si připomenuli 100. výročí narození hronovského rodáka Egona 
Hostovského, jehož díla byla přeložena do patnácti jazyků. Dne 16. 4. byl v Hronově uspořádán 
vzpomínkový večer s hlavním proslovem Václava Sádla a spisovatelovy dcery Olgy Castiellové. Tímto 
způsobem bylo pokračováno o den později i v Náchodě a v pozměněné formě i 6. 9. v polské 
Chudobě (referát Olga Castiellová- Egon Hostovský a jeho pravda v polštině, Václav Sádlo- Kladské 
pomezí v dílech našich předních spisovatelů). Tento cyklus byl ukončen 25. 2. 2009 v Polici nad 
Metují- Univerzita volného času přednáškou Václava Sádla o Egonu Hostovském a Olgou Castiellovou- 
Ozvěna únorových událostí v díle Egona Hostovského. 
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PhDr. Václav Sádlo a Mgr. Jan Tůma se podíleli na pořadu kabelové televize v Náchodě 
Osudové osmičky v dějinách Náchoda organizovaném Mgr. Věrou Vlčkovou. 
 
 Odborní pracovníci muzea (Ladislav Hladký, Blanka Nešetřilová, Václav Sádlo, Jan Tůma) 
připravili pro pořad České televize Toulavá kamera pásmo o muzejní expozici Dějiny Náchoda a 
Náchodska. Totéž učinil Boris Ekrt o Jiráskově rodném domku. Tato reportáž již byla odvysílána 
v únoru 2008. 
 

 Největším počinem muzea v roce 2008 bylo uskutečnění veletrhu Fort expo 2008 k 70. výročí 
mnichovské zrady na dělostřelecké tvrzi Dobrošov ve spolupráci s Klubem vojenské historie Březinka. 
Vedle celé řady doprovodných akcí, jako jsou ukázky dobové vojenské techniky, se stalo hlavní náplní 
prezentace činnosti klubů vojenské historie u nás i v zahraničí. 
 

Mgr. Jan Tůma přednesl  11.3. 2008 v Polici n.M. v rámci cyklu Černá hodinka referát 
„Archeologické nálezy v Pellyho domech a počátky osídlení Police nad Metují .“ 
 

Mgr. Jan Tůma přednesl v semináři PhDr. Jiřího Waldhausera na katedře archeologie 
Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové o archeologickém výzkumu laténského sídliště 
v Říkově. 

 
I v tomto roce pokračovala přednášková činnost odborných pracovníků muzea pro mládež i 

důchodce (provázení a tematické výklady v expozici muzea – Jan Tůma, Václav Sádlo). 
 
 
 

I.4. Ediční činnost v roce 2008: 
 
leden  - 5. číslo vlastivědného sborníku Náchodsko od minulosti k dnešku monotematicky 

věnované životu a dílu zakladatele náchodského muzea J. K. Hraše u příležitosti  
100 let úmrtí (příspěvky Ladislav Hladký, Václav Sádlo, Jan Tůma) 
 

duben   - sborník Muzeum a dziedzictwo kulturowe pogranitza Kudowa- Zdroj 
  (příspěvky Ladislav Hladký, Václav Sádlo) 
 

 -Václav Sádlo: Egon Hostovský a rodný kraj (ke stému výročí spisovatelova nar.) 
 

listopad -sborník Acta ciconiana- K padesátinám PhDr. Jaroslava Čápa 
  (příspěvky Ladislav Hladký, Václav Sádlo) 
 

prosinec     - sborník Stopami dějin Náchodska 12- K šedesátinám Mgr. Lydie Baštecké 
  (příspěvky Ladislav Hladký, Václav Sádlo) 
 

- sborník Rodným Krajem 37 (příspěvek Jan Tůma) 

 

- Ladislav Hladký: Muzejní expozice Dějiny Náchoda a Náchodska (průvodce) 
 

  -Václav Sádlo: Egon Hostovský and his Native Land 
   

 

Posledně zmiňovaná publikace byla financována spisovatelovou dcerou Olgou Castiellovou, 
průvodce muzejní expozicí vydalo Město Náchod z prostředků Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. V tomto případě je potřeba zvlášť poděkovat tvůrcům (Jana Pšeničková-MěÚ Náchod, Jan 
Tůma, Blanka Nešetřilová, Boris Ekrt, Vlastimil Pibil, Zdeněk Halíř-RM Náchod). Jedná se o mimořádně 
zdařilý počin. 

Vedle toho pracovníci muzea zveřejnili v regionálním i odborném tisku celou řadu dalších 
příspěvků (např. Václav Sádlo: První vlajka. Plukovník Ing. Vladimír Týrek zemřel. Národní osvobození 
16, 31. 7. 2008, s. 2; Týž: Egon Hostovský čestným občanem. Roš Chodeš, Věstník židovských 
náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku, květen 2008, s. 2). 
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Ediční činnost muzea (konkrétně publikace Václava Sádla - Běloveská tragédie a Egon 
Hostovský and his Native Land) vysoce pozitivně hodnotil v loňském roce spisovatel Josef Škvorecký 
(dopisy k dispozici v muzeu). 
 
 

I.5. Práce se sbírkami  
 
 Hlavní úkol v práci se sbírkami představovalo po jejich přestěhování ukládání do nových 
prostor. Tuto činnost se však nepodařilo do konce roku 2008 ukončit. Stalo se tak mimo jiné také 
proto, že tato práce je vykonávána komplexně- s náležitou fotodokumentací ukládaných sbírek, 
případně s jejich konzervátorským ošetřením (např. sbírka historických hodin). 
 

 Muzeum získalo ve sledovaném období 160 nových přírůstkových jednotek. Šlo o předměty 
z pozůstalosti po Vlastimilu Brzobohatém (např. vánoční ozdoby); dary – např. Věra Tomanová 
(historické sklo a kabelky pompadúrky, dokumenty V. Bayerle, syn Pavel - známá postava ze 
Škvoreckého Zbabělců), Ing. Ilja Hraše (obraz Rataje - rodný dům J. K. Hraše od předního malíře 
přelomu 19. a 20. století Václava Březiny), Eduard Genža (historické oděvy a textilie). Velkým 
přínosem pro sbírkový fond bude i rozsáhlá pozůstalost po Janě Seifertové, Svolinského 754, Náchod 
(na 300 položek- sklo, porcelán, keramika, podmalby na skle, knihy), která z důvodu složitého 
schvalování převodu majetku bude zapsána do přírůstků za rok 2009. 
 

 Nedostatek finančních prostředků znemožnil v roce 2008 souvislý nákup nových sbírkových 
předmětů. Pouze díky zvláštní dotaci z prostředků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje bylo 
možno zakoupit obraz Bohumila Knyttla-Náchod od Branky, 40. léta 20. stol. za 18 tis. Kč a secesní 
lampičku za 2 tis. Kč. 
 

 Rovněž díky investiční dotaci od zřizovatele byly ve druhém patře staré radnice (současné 
sídlo muzea) zhotoveny regály pro ukládání historického nábytku. Ještě v závěru roku mohlo být 
proto zahájeno jeho stěhování z nevyhovujících prostor státního zámku a po potřebné údržbě jej 
postupně umisťovat v tomto novém úložném zařízení. 
 
 

 

I.6. Bezpečnost zaměstnanců, návštěvníků a sbírek  
 

Muzeum ohledně bezpečnosti zaměstnanců a návštěvníků spolupracuje s firmou Hasiči Nové 
Město nad Metují, která na pracovišti provádí pravidelné kontroly požární ochrany a bezpečnosti 
práce, sestavuje potřebné směrnice a plány, vybavuje prostory bezpečnostními tabulkami a 
značkami, provádí bezpečnostní a požární školení zaměstnanců. 

 

Na všech zařízeních muzea byly uskutečněny revize EZS a kontrola hasicích přístrojů. Dle 
stanovených termínů byla provedena revize elektroinstalace v Jiráskově rodném domku a odstraněny 
závady. 

 

Z dotací od zřizovatele byl v expozici Dějiny Náchoda a Náchodska instalován nový kamerový 
systém (barevné snímání, lepší rozlišení, noční vidění). Rovněž z těchto prostředků mohla být 
do podkroví staré radnice pořízena klimatizace zajišťující v těchto prostorách pro sbírky i 
zaměstnance stálé nebo odpovídající teploty. 
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I.7. Technické zajištění muzea  

 
 V roce 2008 bylo pokračováno ve vybavování prostor depozitářů ve staré radnici (zejména 
uložení fondů Sklo, porcelán, keramika a historické hodiny; o ukládání historického nábytku viz výše). 
 

 Na Pevnosti Dobrošov byla kromě potřebných nátěrů kovových konstrukcí dokončena 
modernizace vybavení WC pro návštěvníky a provedeno osvětlení v podzemí pěchotního srubu Jeřáb.  
 
 
 

I.8. Spolupráce s institucemi  
 
 Složitou a pestrou činnost muzea nelze realizovat bez spolupráce s řadou institucí. Proto 
tomuto úseku muzeum věnuje značnou pozornost. Výsledkem dobré spolupráce s MěÚ v Náchodě, 
Hronově a Polici nad Metují je to, že naše muzeum jako jedno z mála získává od těchto měst na svůj 
provoz finanční prostředky. Mimo to je mu v těchto místech jeho působení výrazně sníženo či úplně 
prominuto nájemné. To platí mimo jiné i pro výstavní síň muzea v Náchodě v budově bývalé okresní 
vojenské správy (dnes majetek města), kde jsou na jeho náklady dokonce tyto prostory i 
temperovány. V případě nového sídla muzea je zde vzhledem k investicím zřizovatele odpuštěno 
nájemné ze strany majitele na třicet let.   
 

Tradičně dobrá spolupráce je i s OV ČSBS Náchod. Ředitel muzea Václav Sádlo je čestným 
členem této společenské organizace a navíc již pátým rokem pracuje v její historicko-dokumentační 
komisi zřízené při jejím ústředí. Též je členem komisí regenerační a kulturní při MěÚ v Náchodě.  
 

PhDr. Ladislav Hladký, CSc. pracoval ve výboru pobočky Klubu historiků v Hradci Králové, je 
členem redakční rady Sborníku archivních prací, sborníku Rodným krajem, Klubu Augusta Sedláčka a 
Kladské komise.  

 
Mgr. Boris Ekrt se podílí na činnosti kulturní agentury Anny Řehákové v České Skalici při 

účinkování na akcích v Ratibořicích - setkání s postavami z Babičky Boženy Němcové. Dále je zapojen 
ve Svazu cestovního ruchu Branka v Náchodě jako redaktor všech vydávaných propagačních 
materiálů.  
 

 Z hlediska společného výchovného působení muzeum spolupracuje se školami náchodského 
regionu. Konkrétním výsledkem jsou alespoň v případě některých škol opakované návštěvy 
muzejních expozic. Jako příklad dobré spolupráce je možno uvést podíl muzea na přípravě tzv. 
Vavřineckého dne pořádaného Střední hotelovou školou v Hronově či společně připravené lednové 
výstavě se Základní uměleckou školou v Náchodě (výtvarné práce žáků).  
 

Mgr. Jan Tůma vede již od školního roku 1998/99 Klub mladých historiků a archeologů při 
Domu dětí a mládeže v Náchodě. 

 
Archeolog (Mgr. Jan Tůma), etnograf (Mgr. Vladimír Svatoň) a muzejní knihovnice (Mgr. 

Pavlína Nývltová) již také dlouhou dobu spolupracují s Domem dětí a mládeže v Náchodě při 
odborném posuzování studentských prací.  

 
Zaměstnanci muzea se podílejí na realizaci Prima sezony.   
 

 Za úspěšnou je možno považovat i spolupráci s regionálními muzei Královéhradeckého kraje.  
Jejich zaměstnanci se mezi sebou navštěvují, vyměňují si zkušenosti, vypomáhají si při realizaci výstav 
a řešení ekonomických problémů. Totéž se dá říci o spolupráci s městskými muzei.  



str. 8 
 

 

 Slibně se také rozvíjí i mezinárodní spolupráce. V rámci celé Evropy udržujeme kontakty 
s muzei majícími ve správě opevnění 30. let 20. století. Spolupráce s těmito institucemi vyvrcholila při 
pořádání vzpomínaného veletrhu Fort  expo 2008 u příležitosti 70. výročí pohnutých mnichovských 
událostí. V uplynulém období také úspěšně pokračovala spolupráce s polskými muzei. Jejím 
výsledkem je společně vydaný vzpomínaný sborník (Muzeum a dziedzictwo kultorowe pogranicza. 
Kudowa-Zdrój 2008) i zářijová konference věnovaná významným spisovatelům na obou stranách 
kladského pomezí (též Egon Hostovský).  
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II. Plnění úkolů v personální oblasti za rok 2008  
 
 

II.1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období:  
 
K 31. 12. 2008 pracovalo 12 fyzických pracovníků (z toho 11 pracovníků na úvazek  1; 1 pracovník na 
úvazek  0,6) na hlavní pracovní poměr. 
Dohody o pracovní činnosti úvazek 0,50 -  max. 20 hod. týdně - 5 fyzických pracovníků. 
Průměrný přepočtený stav k 31. 12. 2008: k 8 hod. činil 14,81 pracovníků za poslední čtvrtletí; 
k 31. 12. 2008 - 17 fyzických pracovníků t.j.  2 pracovníci ekonomický úsek a 15 odborných pracovníků 
vč. krátkých úvazků.  
 
 

II.2. Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období:  
 
Nástup 1 stálé pracovnice na úvazek 1, hl. pracovní poměr - sezonní pracovnice od 1. 5. 2008 do 31. 
10. 2008. 
Nástup 2 brigádníků důchodců na hl. pracovní poměr, na úvazek 1, a to s nástupy od 1. 5.2008 do 31. 
10. 2008 a s nástupem od 1. 6. 2008 do 30. 9. 2008. 
V průběhu roku 2008 se na dohodách o pracovní činnosti a dohodách o provedení práce vystřídalo 
celkem 32 brigádníků, hlavně v době sezony od 1. 4. do 31. 10. v daném roce 2008. 
Od 1. 12. 2008 do 4. 12. 2009 - 1 pracovník na hlavní pracovní poměr nastoupil na Dobrovolnickou 
činnost do Německa. 
 
 

II.3. Platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 2008:  
 
Platové třídy: 

ekonomický úsek  tř. 10  

odborní pracovníci - průvodkyně  tř. 4 a 5  

ostatní odborní pracovníci rozpětí  tř. 9 - 11  

ředitel muzea  tř. 12  

 
Průměrná mzda: 

brigádníci při úv.1  10 510,00 Kč  

stálí pracovníci RMN při úv.1  20 420,00 Kč  

 
 
 
 

II.4. Celkové čerpání mzdových prostředků za rok 2008:  
 
 
14  pracovníků na hl. pracovní poměr  3 274 000,00 Kč  
32  brigádníků OON     536 000,00 Kč  
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III. Oblast finančního majetku  

 

III.1. Uvedení stavu na bankovních účtech  

 

Stav k 31. 12. 2008 zůstatek  

241 00 Běžný účet 634 814,73 Kč 

243 10 FKSP   39 211,44 Kč 

261 00 Pokladna   13 603,00 Kč 

263 10 Stravenky        500,00 Kč 

263 20 Karta CCS     1 000,00 Kč 

263 30 Poštovní známky        400,00 Kč 

 
 
 
 
 

IV. Oblast dotací ze státního rozpočtu  

 
 
 Ze státního rozpočtu v roce 2008 neobdrželo Regionální muzeum v Náchodě žádnou dotaci 
od Ministerstva kultury ČR.  
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V. Investice  

 
 

V.1. Informace o uskutečněných investicích:  

 

Regionální muzeum v Náchodě obdrželo v roce 2008 investiční dotaci ve výši 527 090,40 Kč, 
která se skládala:  
 
 

programové vybavení k evidenci sbírek    99 245,40 Kč 

kamerový systém k čp. 18 v Náchodě  148 687,40 Kč 

klimatizace depoz. čp. 1 v Náchodě   208 408,00 Kč 

kovové regály na uložení sbírkových předmětů       71 995,00 Kč 

Celkem:    528 335,80 Kč 

 
 (Náklady na investice jsou vyšší o 1 245,40 Kč, které organizace uhradila ze svých provozních 
prostředků.) 
 

V. 2. Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a 
ke konci sledovaného období   

 
Číslo a název účtu  stav k počátku roku stav ke konci roku 

018 00  
Drobný dlouhodobý majetek  

60 904,50 Kč 160 149,90 Kč 

Programové vybavení k  evidenci sbírek 99 245,40 Kč 

031 00 
Pozemky  

1 339 959,00 Kč 1 339 959,00 Kč 

021 00 
Stavby  

17 434 992,32 Kč 17 434 992,32 Kč 

022 00 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí  

2 370 464,90 Kč 2 799 555,30 Kč 

Kamerový systém čp. 18 148 687,40 Kč 

Klimatizace dep. čp. 1 Náchod 208 408,00 Kč 

Kovové regály čp. 1 Náchod 71 995,00 Kč 

028 00 
Drobný dlouhodobý majetek 

732 471,54 Kč 732 471,54 Kč 

042 00  
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 

934 348,49 Kč 934 348,49 Kč 
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VI.  Autoprovoz 2008  

 
 
Regionální muzeum v Náchodě vlastnilo v roce 2008 dva služební vozy:  
 
Služební auto Š 105 L NAD 43-72  
 
Za rok 2008 bylo najeto 1 557 km, spotřeba pohonných hmot činila 149,6 litrů, technická způsobilost 
platná do 11. 6. 2010. 
Toto vozidlo slouží pro potřeby správce Pevnosti Dobrošov,  pro kyvadlovou dopravu mezi Náchodem 
a Dobrošovem. 
Drobné opravy v průběhu roku na tomto vozidle žádné nebyly.  
 
Služební auto FIAT DOBLO 1H9 97-46  
 
Za rok 2008 bylo najeto 5 972 km, spotřeba pohonných hmot činila 524,7 litrů, technická způsobilost 
platná do 17. 12. 2009. 
Údržba v průběhu roku činila: drobná údržba – výměna ventilu a oprava pneu za 779, - Kč, oprava 
zámku zadních dvěří – 12 293,- Kč. 
Toto vozidlo slouží pro potřebu muzea -   svoz výstavního materiálu na výstavy, k převozu sbírkových 
předmětů, k výjezdům při archeologickém dohledu a pro další akce muzea.  
 
Celkem za rok 2008 bylo najeto 2 služeb. vozidly  7 529 km, spotřeba pohonných hmot činila 674,3 l.  
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VII. Přehled rozepsaných závazných ukazatelů  

 

Ukazatel   
Rozpočet Skutečnost 

schválený po změnách 
 

1) Obnos výnosů organizace  
   

Tržby  1 500 000,- Kč --- 1 440 000,- Kč 

Ostatní výnosy  700 000,- Kč --- 757 000,- Kč 

Dotace od H.K.  4 890 000,- Kč --- 4 890 000,- Kč 

    Výnosy celkem:  7 090 000,- Kč --- 7 087 000,- Kč 

 
    

2) Oblast nákladů organizace  
   

Opravy a udržování  350 000,- Kč --- 295 000,- Kč 

Spotřeba materiálu  20 000,- Kč --- 81 000,- Kč 

Spotřeba energie  460 000,- Kč --- 491 000,- Kč 

Služby  100 000,- Kč --- 470 000,- Kč 

Mzdové náklady  3 950 000,- Kč --- 3 810 000,- Kč 

V tom platy zaměstnanců  3 300 000,- Kč --- 3 274 000,- Kč 

OON  650 000,- Kč --- 536 000,- Kč 

Povinné poj. placené zaměstnavatelem  1 383 000,- Kč --- 1 374 000,- Kč 

Daně a poplatky  7 000,- Kč --- 0 

Odpisy  250 000,- Kč --- 277 000,- Kč 

Ostatní náklady, mimo ostatní  0 --- 282 000,- Kč 

Plánované náklady 0 --- 0 

Náklady celkem:  6 520 000,- Kč 
 

7 080 000,- Kč 
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ZÁVĚR 

 
 

 Všechny hlavní úkoly muzea na rok 2008 se podařilo splnit. Podařilo se zakončit hospodaření 
muzea s kladným výsledkem ve výši  6  133,- Kč a vyrovnat ztrátu z minulých let. Ve srovnání 
s předchozím rokem však došlo na zařízeních muzea k celkovému poklesu návštěvnosti (zejména 
pevnost Dobrošov).  
 
 Během loňského roku sice došlo ke snížení soběstačnosti našeho muzea ze 40% na 31 %, ale 
v tomto ohledu se stále  řadíme  mezi přední muzea v našem státě: 
 

4 890 000,00 Kč  - dotace od zřizovatele 
   750 000,00 Kč  - dotace od měst Náchoda, Hronova a Police nad Metují 
1 439 000,00 Kč – vlastní příjmy muzea 

 
7 079 000,00 Kč     celkem 

 
Regionální muzeum v Náchodě obdrželo v roce 2008 od našeho zřizovatele Krajského úřadu v 
Hradci Králové investiční dotaci ve výši 527 000,- Kč. 
 
 Po přestěhování do nových prostor se výrazně zlepšily podmínky pro činnost muzea. 
V současné době je naše muzeum plně obsazeno kvalitními, dostatečně odborně vzdělanými 
pracovníky schopnými plnit náročné úkoly regionální instituce. 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Václav Sádlo 
                                                                              ředitel RMN      

 
 
 

 
 


