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Muzeum Vysočiny Pelhřimov,  
příspěvková organizace  

 

Masarykovo náměstí 12, 393 01 Pelhřimov 
 

tel./fax 565323456, tel. 565323184, e-mail: muzeum.pelhrimov@quick.cz 

Věc: Mimořádné čerpání finančních prostředků z rezervního fondu organizace 

 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, žádá Radu Kraje Vysočina 
o povolení mimořádného čerpání rezervního fondu organizace ve výši 250000,- Kč z důvodu 
nákupu souboru historických kočárků a kolébek ze sbírky paní Miloslavy Šormové se 
spoluúčastí dotace Ministerstva kultury ČR ISO/C. 
Organizace vyjednává o odkoupení s paní Miloslavou Šormovou již tři roky, jedná se o velmi 
cenný soubor kočárků a kolébek (25 kusů dětských kočárků, 30 kusů kočárků pro panenky, 
8 kusů dětských kolébek a 7 kusů kolébek pro panenky), který má vysokou kulturně 
historickou cenu o čemž svědčí nejenom přiložený znalecký posudek, ale i fakt, že byl tento 
konvolut zapsán mezi lety 2004 – 2011 v CES pod číslem SKD/004-11-09/332004 (sbírka byla 
vyřazena z CES na základě žádosti vlastníka paní Miloslavy Šormové 30. 11. 2011).  
Výše zmíněný soubor je ucelenou vývojovou linií v typologii kočárků od 80. let 19. století 
po 80. léta 20. století, v případě kolébek se jedná o linii zhruba od poloviny 19. století 
do poloviny 20. století. Záměr organizace odkoupit tento soubor odsouhlasila Sbírkotvorná 
komise MVP na svém zasedání 8. 12. 2014 za předpokladu, že bude část nákladu pokryta 
z dotace Ministerstva kultury ČR ISO/C. Následně byla zřizovateli předložena projektová 
fiše, která byla dne 24. června 2015 schválena. Organizace podala svoji žádost o dotaci 
z programu ISO/C dne 2. 9. 2015, na základě této žádosti získala organizace dotaci ve výši 
150000,- Kč (původně požadovaná výše byla 250000,- Kč). Organizace následně projednala 
s paní Miloslavou Šormovou snížení původní kupní ceny o 100000,- Kč, prodávající strana 
s tímto snížením souhlasila. 
Snahou organizace je vytvoření moderní atraktivní expozice na pobočce Hrad Kámen, vždy 
část souboru kočárků a kolíbek by, po svém zakoupení a zapsání do CES, byla prezentována 
v expozicích hradu jako určitá protiváha „mužského“ elementu v podobě motocyklů, jejichž 
expozice je na hradě umístěna již od roku 1974. V rámci hradu by tak vznikla další jedinečná 
expozice, kterou by bylo možno každý rok z části obměnit – nabízený soubor je jednou 
z největších sbírek kočárků v České republice. Smysluplnost této prezentace byla ověřena 
v letošní sezóně, kdy byla část kočárků v expozicích prezentována, tato prezentace se setkala 
u návštěvníků s velkým ohlasem. Prezentace výše zmíněného souboru je zahrnuta i do vize 
revitalizace expozic Hradu Kámen akceptované OKPPCR Krajského úřadu Kraje Vysočina.   

 
 
 
 
 
 

Mgr. Ondřej Hájek 
ředitel 
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