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I. Charakteristika organizace
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, které spravuje a užívá zámek s přilehlým areálem
budov a parkem, Braunerův mlýn, ateliér Zdenky Braunerové a detašované pracoviště v Libčicích
nad Vltavou, patří mezi příspěvkové instituce zřizované Středočeským krajem. Hlavním posláním
muzea je sbírkotvorná činnost, péče o sbírky i jejich prezentace, neméně podstatná je však také
jeho vědecko-výzkumná role. Organizace má funkci vzdělávací, zprostředkovává laické i odborné
veřejnosti informace a poznatky z oblasti historie, kultury a přírodních věd.
Ve sbírkovém fondu muzea jsou zastoupeny exponáty z botanického, zoologického,
archeologického, etnografického, historického a výtvarné oboru, zahrnuje rovněž písemnosti a
tisky. Základní působnost instituce je přirozeně spojena s územím Středočeského kraje,
podstatná část sbírek tudíž pochází z této oblasti, ačkoliv některé předměty jsou doplňovány i
z dalších území České republiky, případně také ze zahraničí. Návštěvníci mohou zhlédnout tři
stále historické expozice a muzeum, do něhož loni zavítalo přes 40.000 návštěvníků, navíc
realizuje v průběhu roku přibližně 10 krátkodobých výstav. Pravidelně je doplňují četné
doprovodné a lektorské programy, koncerty nebo další oblíbené akce pro veřejnost, k nimž loni
patřily například Mezinárodní den archeologie, Design Lock nebo Adventní neděle.
Historie a současnost
Nemalou zásluhu na vzniku jedné z nejmladších regionálních institucí – Středočeského muzea
v Roztokách u Prahy, p. o. – je nutné připsat dobrovolným vlastivědným pracovníkům, kteří se
zasadili v roce 1953 o založení Vlastivědného odboru při Osvětové besedě. K aktivitám
zmíněného odboru patřila nejen osvětová činnost, shromažďování sbírkových předmětů a
zahájení spolupráce s řadou dobrovolníků i profesionálních institucí, ale především záměr
zachránit zchátralou budovu roztockého zámku, jehož historie sahá až do 13. století.
V roce 1957 bylo usnesením rady Okresního národního výboru Praha-západ zřízeno Okresní
vlastivědné muzeum se sídlem v roztockém zámku a již o čtyři roky později se jeho brány otevřely
veřejnosti. V první polovině 60. let se stala instituce, podobně jako dalších pět organizací,
oblastním muzeem a už koncem tohoto desetiletí zde byly zřízeny tři depozitáře, fotografická
laboratoř a došlo také ke zpřístupnění Velké a Malé výstavní síně. Od roku 1974, kdy se muzeum
stalo jedinou krajskou organizací, neslo název Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a krátce
na to se instituci podařilo získat rovněž areál Braunerova mlýna i s původním ateliérem Zdenky
Braunerové.
Z důvodu rychle se rozrůstajících, zejména archeologických, sbírkových fondů vzniklo v 90. letech
v nedalekých Libčicích nad Vltavou ještě detašované pracoviště. V roce 2002 zasáhla muzeum
ničivá povodeň, která udeřila s menší intenzitou opakovaně roku 2013 a vedla k rozsáhlým
rekonstrukcím jednotlivých objektů, na nichž se podílela také Evropská unie. Nové expozice se
dočkaly zpřístupnění v červnu roku 2014 a také v současnosti probíhají v muzeu další vítané
změny podpořené Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Výsledkem těchto změn bude vytvoření nové archeologické interaktivní expozice Stopami věků a
současně komplexní obnova bývalé stodoly v areálu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy i
jejího okolí, které pomohou prezentovat archeologický sbírkový fond veřejnosti pomocí
nejmodernějších technologií.
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Roztoky – areál zámku

Roztoky – letecký pohled na areál zámku
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Objekty ve správě muzea:
Roztoky – areál Braunerova mlýna – ředitelství, administrativní a odborná pracoviště, Ateliér Zdenky
Braunerové
Roztoky – areál zámku (kulturní památka) – výstavní prostory a stálé expozice, depozitáře, odborná
pracoviště
Libčice nad Vltavou – areál statku – detašované archeologické pracoviště, depozitáře

Roztoky – areál Braunerova mlýna, budovy ředitelství, administrativního a odborného pracoviště

Roztoky – Ateliér Zdenky Braunerové
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Libčice nad Vltavou – areál statku – detašované archeologické pracoviště, depozitáře

II. Sbírkotvorná činnost

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Středočeské muzeum spravuje dvě sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek ČR (CES):
Sbírku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – SČM ev. č. 001-07-31/019001
dělenou do sedmi podsbírek:
Archeologická
Botanická
Etnografická
Historická
Písemnosti a tisky
Zoologická
Další – vzorkovnice keramiky ÚUŘ Štěchovice

 Archeologickou sbírku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – ASM ev. č. 002-05-13/248002,
kterou tvoří pouze podsbírka archeologická.

1. Nabývání sbírek
1.1 Archeologická sbírka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy (ASM)
V roce 2018 byla vlastní sbírkotvorná archeologická činnost tvořena přírůstky ze záchranných
archeologických výzkumů (dále ZAV) vyvolaných stavbami rodinných domů individuálních stavebníků a
ze záchranných archeologických výzkumů vycházejících z komerčních aktivit právnických subjektů,
prováděných na základě usnesení Rady kraje č. 022-30/2017/RK ze dne 24. 8. 2017.
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Část předmětů Archeologické sbírky pochází rovněž z náhodných nálezů, přičemž v průběhu minulého
roku byla díky akviziční činnosti pořízena antická mince (bronzový sestercius římského císaře Septimia
Severa) zakoupená za částku 15 000 Kč v rámci Plánu investic Středočeského kraje.
Způsob
nabytí
Př. č.
do sbírek
1/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

2/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

3/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

4/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

5/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

6/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

7/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

8/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

Předmět/Charakteristika
soubor ker. zlomků,
zachyceno celkem 5
sídlištních archeologických
objektů,
exkavace na profilových
řezech, časný latén
soubor ker. zlomků,
zachycen 1 sídlištní
archeologický objekt,
exkavace na profilových
řezech,
kultura nálevkovitých pohárů
soubor ker. zlomků, zvířecí
kosti, zachyceno celkem 12
sídlištních
arch. objektů – intravilán
obce, exkavace na profilových
řezech, případně v ploše,
neolit
– doba bronzová –
pozdní halštat a novověk
soubor ker. zlomků, zvířecí
kosti, zachycen 1
archeologický objekt –
kostrový hrob v zásobní jámě,
exkavace v ploše, eneolit
soubor ker. zlomků,
zachyceno kulturní souvrství,
exkavace na profilových
řezech,
mladší doba železná, novověk
soubor ker. zlomků,
zachyceno 7
archeologických objektů,
z toho dva kostrové hroby
(kultura
a únětická),
exkavace v ploše,
neolit až pozdní halštat
soubor ker. zlomků,
zachycena kulturní vrstva,
exkavace na profilových
řezech,
mladší doba železná
soubor ker. zlomků, zvířecí
kosti, za zachyceno 9
archeolog. sídlištních
objektů, exkavace na profil
řezech, zemědělský pravěk až
novověk

Ks
8

Lokalita,
k. ú.
Malé
Číčovice

Parcela,
ppč.
RD,
501/11

1

Litovice

RD,
518/56

C-201802256,
Mgr. Nový

32

Holubice v
Čechách

rekonstrukce
chodníků,
osvětlení

C-201803773,
Mgr. Daněček,
Mgr. Smíšek

20

Kamýk u
Velkých
Přílep

RD, 189/14

C-201805043,
Mgr. Smíšek

7

Úholičky

RD, 323/1,
481/1

C-201804880,
Mgr. Nový

12

Holubice v
Čechách

RD, 244/8

C-20
201809962,
Mgr.
Daněček

3

Roztoky

RD, 2189

C-201703706,
Mgr. Nový

89

Holubice v
Čechách

Rekonstrukce
kNN

C-201805360,
Mgr. Daněček,
Mgr. smíšek

7

AMČR /
Zodp. osoba
C-201802257,
Mgr. Daněček,
Mgr. Smíšek

9/
vlastní
2018 výzkumná
činnost
11/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

soubor ker. zlomků,
zachycen úvoz cesty,
vzorkování, novověk
soubor ker. zlomků,
zachycena kulturní vrstva,
exkavace, na profilových
řezech, vzorkování, raný
středověk

12/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

18/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

soubor ker. zlomků, zvířecí
215
kosti, zachyceno celkem 25
archeologických sídlištních
objektů,
exkavace na profilových
řezech
a v ploše,
kultura s lineární keramikou,
kultura jordanovská,
kultura knovízská, kultura
štítarská, starší doba železná
soubor ker. zlomků,
2
zachycena kulturní vrstva,
exkavace na profilových
řezech,
starší doba železná
soubor ker. zlomků,
1
zachycena kulturní vrstva,
exkavace
na profilových řezech,
zemědělský pravěk
soubor ker. zlomků,
6
zachycena kulturní vrstva a
relikt hradebního tělesa 2.
předhradí přemyslovského
hradiště Levý Hradec(NKP),
exkavace na profilových
řezech i v ploše, raný
středověk
soubor ker. zlomků,
1
zachycena kulturní vrstva,
exkavace na profilových
řezech,
eneolit-doba bronzová
soubor ker. zlomků, zachycen 2
1 archeologický objekt –
žárový
hrob s urnou,
exkavace na profilových
řezech i v ploše, knovízská
kultura
soubor ker. zlomků, zvířecí
kosti, exkavace v ploše, doba
bronzová, raný středověk

19/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

soubor ker. zlomků,
zvířecí kosti, zachyceno
celkem 9 archeologických

14/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

15/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

16/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

17/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

1

probíhá
zpracování

13/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

1

53
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Kamýk
u Velkých
Přílep
Žalov

RD, 182/14

C-201805594,
Mgr. Nový

RD, 2725,
2727

C-201805667,
Mgr. Nový

Holubice v
Čechách

RD, 256/4

C-201806813,
Mgr. Daněček,
Mgr. Smíšek

Chýnov

IS, 205/20,26

C-201807142,
Mgr. Černý

Kněžívka

RD, 278/2

C-201804295,
Mgr. Nový

plot, 2726/1

C-201804615,
Mgr. Nový

Libčice nad
Vltavou

RD, 810/4

C-201807046,
Mgr. Nový

Holubice v
Čechách

bazén, 93/18

C-201808473,
Mgr. Daněček

Roztoky

stodola, 30/2

C-201809927,
Mgr. Klementová,
Mgr. Nový

Žalov

Holubice v
Čechách

plot, 93/15

C-201809836,
Mgr. Daněček,
Mgr. Smíšek

20/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

21/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

22/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

23/
vlastní
2018 výzkumná
činnost

24/
vlastní
2018 výzkumná
činnost
25/
2018
26/
2018

27/
2018
28/
2018
29/
2018

30/
2018
31/
2018
32/
2018

náhodný
nález – L.
Roušal
náhodný
nález –
P. a M.
Hradcovi
náhodný
nález – L.
Roušal
náhodný
nález – D.
Franěk
náhodný
nález –
P. a M.
Hradcovi
náhodný
nález – V.
Kosina
náhodný
nález – D.
Franěk
náhodný
nález – J.
Baletka

objektů –
8 kostrových a 1 žárový hrob,
exkavace na profilových
řezech a v ploše, kultura
únětická, kultura knovízská
soubor ker. zlomků,
zachycena kulturní vrstva,
exkavace na profilových
řezech, novověk
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soubor ker. zlomků,
21
zvířecí kosti,
zachycena kulturní vrstva,
exkavace na
profilových řezech,
doba bronzová, doba římská
soubor ker. zlomků, zachycen 2
1 archeologický sídlištní
objekt,
exkavace na profilových
řezech, zemědělský pravěk
soubor ker. zlomků,
10
zachyceny 3 archeologické
sídlištní objekty, exkavace na
profilových
řezech i v ploše,
časná doba římská
kamenný nástroj,
148
ker. zlomky, kovy

Žalov

jezírko,
2748/1

C-201703256,
Mgr. Nový

Kamýk u
Velkých
Přílep

RD, 36/17

C-201810322,
Mgr. Nový,
Mgr. Černý

Kozinec

RD, 57/21

C-201807959,
Mgr. Daněček,
Mgr. Smíšek

Holubice v
Čechách

RD, 77/6

C-201807718,
Mgr. Daněček,
Mgr. Smíšek

Holubice v
Čechách

458, 492,
554

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček

290

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček

kovové předměty

1

Horoměřice

ker. zlomky,
štípaná industrie

2

Hostivice

1149/4

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček

kovový předmět

1

Hvozdnice

708/1

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček

kamenný nástroj

1

Okoř

35/1

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček

ker. zlomky,
kamenné nástroje

5

Ořech

405/1,
405/12

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček

kovový předmět

1

Otvovice

1089

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček

kamenné nástroje

2

Tuchoměřice

718/1

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček

ker. zlomky, kamenný nástroj

2

Žalov

3598

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček
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33/
vlastní
2018 výzkumná
činnost
34/ náhodný
2018 nález – P.
a M.
Hradcovi
35/ náhodný
2018 nález – V.
Kosina

kovové předměty

7

Statenice

ker. zlomky, kovový předmět

3

kovové předměty

36/
2018

ker. zlomky

37/
2018
38/
2019
39/
2018

náhodný
nález – V.
Kosina
vlastní
výzkumná
činnost
vlastní
výzkumná
činnost
Akvizice
(nákup) – R.
Vlček

140/17

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček

Středokluky

Katastr obce

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček

3

Svrkyně

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček

1

Trněný Újezd

287/1,
287/38,
287/41,
287/52, 336,
338
761, 762

733, 734,
757, 773,
774, 775
285/1, 374,
415/1

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček

ker. zlomky, kovové předměty 23

Tursko

ker. zlomky, kovové předměty 53

Úholičky

Antická mince

1

Tursko

299/1

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček
Mgr. Smíšek

Vybraná obrazová dokumentace ze záchranných archeologických výzkumů

Fragmenty kamnových kachlů ze 16. století nalezené v odpadní jámě, Holubice, jádro obce
Rekonstrukce vedení kNN
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Fragmenty kamnových kachlů ze 16. století nalezené v odpadní jámě, Holubice, jádro obce
Rekonstrukce vedení kNN

Kostrový hrob únětické kultury, Holubice, parc. č. 93/15, Stavba oplocení pozemku
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Kostrový hrob únětické kultury se dvěma nádobami, Holubice, parc. č. 244/8, Stavba rodinného domu

Saský tolar z roku 1539 objevený ve výhozu z výkopu před čp. 76, Holubice, jádro obce, Rekonstrukce
vedení kNN
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Záchranný výzkum pohřebiště únětické kultury Holubice, parc. č. 93/15, Stavba oplocení pozemku
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1.2 Sbírka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy (SČM)
Historické fondy
Historický fond SM byl doplňován podle plánu sbírkotvorné činnosti a v souvislosti s plněním výzkumných
a dokumentačních úkolů interních a programových projektů formou darů, převodu od jiných institucí,
nákupy a ve výjimečných případech vlastním sběrem.
 Nákupy
Prodejce

Předmět/Charakteristika

Podsbírka

Ks

Cena

soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba

bytové textilie, čepce, kroj
bytové textilie, stolní textilie
textilie

etnografická
historická
historická

38
71
12

20 000 Kč
20 000 Kč
25 840 Kč

 Dary
Dárce
soukromá osoba
město Roztoky
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba

Předmět/Charakteristika
knihy, sklo, porcelán
plastika
knihy, sklo, porcelán
nádobí, lustr, váhy
textilie, kabelka, střevíce
knihy
dětské oblečení, formičky
střihy
mixer, oděvy
textilie, knihy, umyvadlo se džbánem
sponky do sešívačky
křesla
kabelky
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
mísa, plastika
krucifix, plastika Pražské Jezulátko
halenka
kroj, lidové textilie
snář rukopisný
rod. záznamy, propagační materiály
noty, vlasy
vysvědčení
osobní a rodinné doklady

14

Podsbírka
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
etnografická
etnografická
etnografická
etnografická
písemnosti a tisky
písemnosti a tisky
písemnosti a tisky
písemnosti a tisky
písemnosti a tisky

Ks
101
1
115
22
11
30
17
18
10
28
1
2
3
1
5
7
2
2
2
1
8
4
13
2
3
88

 Převody a sběry
Původce
Úřad pro
zastupování
státu ve věcech
majetkových
staré fondy
staré fondy
vlastní sběr
vlastní sběr
vlastní sběr
vlastní sběr
vlastní sběr
vlastní sběr
vlastní sběr
vlastní sběr
vlastní sběr
MK ČR

Předmět/Charakteristika

Podsbírka

Ks

knihy, časopisy, reklamní letáky
knihy, časopisy
stavební deník
hoblík
stavebnice, mýdlo
žehlička na kalhotové puky
dřeváky, 1 pár
kniha
fotografie
fotografie
soupis legionářů
školní doklady
dokument – záštita nad výstavou

371
historická
historická
písemnosti a tisky
etnografická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
písemnosti a tisky
písemnosti a tisky
písemnosti a tisky

178
1
1
3
1
1
1
1
12
1
5
1

Přírodovědné fondy
Přírodovědné fondy (botanika, zoologie) byly v průběhu roku doplňovány vlastní sběrnou činností, dary a
nákupy.
 Nákupy
Prodejce
soukromá osoba

Předmět/Charakteristika
Coleoptera (brouci)

Podsbírka
zoologická

Ks
2347

Cena
18 776 Kč

 Dary
Dárce
soukromá osoba

Předmět/Charakteristika
samec kutilky Isodontia mexicana

Podsbírka
zoologická

Ks
1

 Vlastní sběr
Původce
vlastní sběr – Mgr. Veronika
Dlouhá
vlastní sběr – RNDr. Oldřich
Hovorka, Ph.D.
vlastní sběr – RNDr. Oldřich
Hovorka, Ph.D.
vlastní sběr – RNDr. Oldřich
Hovorka, Ph.D.
vlastní sběr – RNDr. Oldřich
Hovorka, Ph.D.
vlastní sběr – RNDr. Oldřich
Hovorka, Ph.D.
vlastní sběr – RNDr. Oldřich
Hovorka, Ph.D.

Předmět/Charakteristika

Podsbírka

Ks

Magnoliophyta
Molusca (lastury a ulity měkkýšů)

botanická

55

zoologická
zoologická

5

Orthoptera (rovnokřídlí)

17
Hemiptera (polokřídlí)

zoologická
30

Hymenoptera (blanokřídlí)

zoologická

Coleoptera (brouci)

zoologická

Mecoptera (srpice)

zoologická

25
340
2

15

vlastní sběr – RNDr. Oldřich
Hovorka, Ph.D.
vlastní sběr – RNDr. Oldřich
Hovorka, Ph.D.
vlastní sběr – RNDr. Oldřich
Hovorka, Ph.D.

Raphidioptera (dlouhošíjky)

zoologická
1
zoologická

Diptera (dvoukřídlí)

12
zoologická

Lepidoptera (motýli)

10

2. Vyřazení ze sbírky
Na základě provedených inventarizací sbírek byly Poradním sborem pro sbírkotvornou činnost schváleny
návrhy na vyřazení sbírkových předmětů v podsbírce archeologické:
Důvod
Sbírka/Podsbírka
vyřazení
Sbírka Středočeského muzea
v Roztokách u Prahy – podsbírka
archeologická
ztráta

Předmět

Ks

Keramické nádoby,
Fe předměty, kosti, lebky, kameny, sklo

2640

3. Změny zápisu v centrální evidenci sbírek
V podávání žádostí o změnu zápisu v centrální evidenci sbírek je postupováno v souladu se zákonem č.
122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a souvisejícími předpisy, dále podle interních předpisů pro
správu, evidenci a ochranu sbírek v SM.
Aktualizace Sbírky Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a Archeologické sbírky Středočeského
muzea v Roztokách u Prahy v CES byla v roce 2018 provedena 11. 12. 2018 dle níže přiložených podkladů:

Sbírka/Podsbírka:

SČM/001-07-31/019001:
Podsbírka etnografická
Podsbírka historická
Podsbírka archeologická
Podsbírka zoologická
ASM/002-05-13/248002:

Nové
přírůstky
I. st.
7
413
24
14
34

Přiřazení
inv. čísla
II. st.

Vyřazení

Náprava
omylu

Dohledání

Jiné
změny

119
1220

118
2640

13
417
811
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III. Evidence a inventarizace
1. Chronologická evidence (I. stupeň)

Sbírky a podsbírky

ASM

Celkem

Dary/přijaté
nálezy

Nákupy

Výzkum –
vlastní sběr

Ostatní

př. č.

ks

př. č.

ks

př. č.

ks

př. č.

ks

př. č.

ks

39
př. č.

748
ks

11
př. č.

22
ks

1
př. č.

1
ks

27
př. č.

725
ks

0
př. č.

0
ks

568
44
94

1026
53
125

331
10
79

372
14
110

59
33

83
38

22
1
7

22
1
7

156 549

11

2790

1

1

1

9

442

29
14231

1

55

1

55

718

4049

40

527

SČM – podsbírka:
historická
etnografická
písemnosti a tisky

8

8

zoologická
botanická
vzorkovnice keramiky ÚUŘ
Štěchovice
Celkem
SČM

421

497

93

2347

2468

193
14788

2. Systematická evidence (II. stupeň)
2.1 Archeologická sbírka (ASM/002-05-13/248002):
V rámci Archeologické sbírky ASM bylo převedeno do II. stupně evidence 3 259 ks = 1 620 ev. čísel / inv.
čísel.
2.2 Sbírka (SČM/001-07-31/019001):
V rámci Sbírky SČM byly převedeny do II. stupně evidence, doplněny a upraveny tyto údaje:
Sbírka/Podsbírka
SČM/001-07-31/019001/historická
SČM/001-07-31/019001/historická
SČM/001-07-31/019001/zoologická
SČM/001-07-31/019001/zoologická
SČM/001-07-31/019001/botanická
SČM/001-07-31/019001/botanická

Způsob zpracování
převod do II. stupně
převod do II. stupně
oprava a doplnění
převod do II. stupně
doplnění údajů
doplnění revizních
údajů
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Počet př. č./inv. č.
764 př. č./1901 inv. č.
18 př. č./18 inv. č.
2 př. č./2500 inv. č.
37 př. č./417 inv. č.
21265 inv. č.

Ks
2501
32
2500
14464
21265

3270 inv. č.

3270

3. Evidence pohybu sbírek
3.1 Zápůjčky jiným organizacím od SM

Archeologické oddělení – výstavy, studijní
účely

Soubor mincí pro výstavu
S archeologem za mincovními
poklady, Národní muzeum
Odborné oddělení – výstavy, studijní účely
Výstavy:
Malované na skle,
Muzeum v Bruntálu
Z. Braunerová a deset mužů
na paletě jejího života,
GVU Hodonín
Koloniál pana Bajzy, Obec Máslovice
Zbraně na Berounsku
v 18. a 19. století, MČK Beroun
Stálá expozice,
NPÚ – Státní zámek Benešov nad Ploučnicí
Kouzlo bylinek,
Městské muzeum v Kralupech n. Vltavou
Studijní účely:
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké
fakulty MU Brno
Katedra botaniky
Přírodovědecké fakulty UP Olomouc
AOPK ČR,
Regionální pracoviště Střední Čechy
Katedra botaniky
Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity
České Budějovice
Soukromý specialista – determinace brouků
čeledi Phalacridae
Celkem

Počet
smluv

Počet evidenčních čísel sbírkových
zapůjčených předmětů /
pomocný fond (repliky)

Ks

1

65

176

1

7

7

2

175

175

1
1

47
2

47
2

1

1

1

1

17

17

2
4

1727
2531

1727
2531

2

1051

1051

1

520

520

1

528

528

1

189

189

19

6860

6971
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3.2 Výpůjčky
Archeologické oddělení – výstavy

Počet
smluv

Soubor předmětů pro výstavu Keltové, Národní
muzeum
Soubor předmětů pro výstavu Neuvěřitelný svět
prvních zemědělců,
Oblastní muzeum Praha-východ, p. o.
Soubor předmětů pro výstavu Neuvěřitelný svět
prvních zemědělců, Muzeum Českého krasu, p. o.
Renesanční kachel pro výstavu Pro kamna
ke Špačkovi – kachle a kamnářství v renesanční
Praze, Muzeum hl. m. Prahy
Odborné oddělení – výstavy
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
Severočeská galerie výtvarného
umění v Litoměřicích
expozice Vrchnostenská správa panství,
Severočeské muzeum v Liberci
expozice Vrchnostenská správa panství,
UPM Praha
expozice Vrchnostenská správa panství,
Česká pošta, s. p.
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
NM Praha
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
GVU v Chebu
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
UPM Praha
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
Galerie moderního umění v Roudnici n. L.
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
Muzeum hl. m. Prahy
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
MG Brno
Vysoce ctěná slečno / Můj milý, Muzeum umění
Olomouc
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
NTM Praha
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
Hofbauerová Vera
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
Bukovská Lucie
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
PNP Praha
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
Správa Pražského hradu
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1

Počet evidenčních čísel
sbírkových zapůjčených
předmětů /
pomocný fond (repliky)
25

Ks

1

21/5

26

1

21/6

27

1

1

1

1

4

4

1

3

3

1

7

7

1

3

3

1

18

18

1

2

2

1

2

2

1

11

21

1

2

2

1

21

21

1

1

1

1

3

3

1

1

1

25

1

49

1

13

1

28

28

1

2

2

Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
Galrie hl. m. Prahy
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
Suchý Václav
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
město Ronov
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
Polišenská Jana
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
GVU v Hodoníně
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
Verner Jaromír
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
Husitské muzeum v Táboře
Vysoce ctěná slečno / Můj milý,
Městské muzeum a galerie Vodňany
Prima sezóna, Tomeš Jonatan
Prima sezóna, Langšádlová Helena
Prima sezóna, Dittrichová Marie
Prima sezóna, Skalleová Deana, Komen Nora
Prima sezóna, Willenbrinková Eva
Prima sezóna, Blaženín Josef
Prima sezóna, Hochová Zdenka
Prima sezóna,
Sartor Bohemia s.r.o., Semričová Z.
Prima sezóna, Lamser Jan
Prima sezóna,
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Prima sezóna, UPM Praha
Vánoční ozdoby,
Městské muzeum ve Dvoře Králové n. L.

1

3

1

5

1

5

1

12

1

7

7

1

4

4

1

1

1

11

12

1

3

3

1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
12
2
1
1
2

1
1

6

4
12

1
1

1
169

4. Inventarizace
4. 1 Sbírka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy (SČM/001-07-31/019001)
Ve sbírce byly inventarizovány tyto podsbírky a fondy:
1. Podsbírka archeologická
Rozsah: evidenční čísla A 100 000–112 903, inventárních čísel 12 904, počet kusů 16 143,
celkem 4 564 evidenčních karet
2. Podsbírka historická
a) Podskupina pohlednice, krabice č. 2–15
Rozsah: celkem: 4 715 evidenčních čísel, z toho: 572 př. č. a 4 143 inv. č., t j. 8 887 ks
b) Podskupina nábytek
Rozsah: 254 evid. čísel (tj.: 37 př. č. a 217 inv. č.), počet kusů 290
c) Předměty ve stálých expozicích Život v letovisku, Vrchnostenská správa panství
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3

1
1036

Rozsah: 565 evidenčních čísel (pouze v I. st.: 240 př. č., ve II. 325 inv. č.) t j. 719 kusů
d) Podskupina obalové sklo
Rozsah: 775 evid. čísel (tj.: 18 př. č. a 757 inv. č.), počet kusů 821
e) Podskupina faleristika – odznaky
Rozsah: 1382 evid. čísel (tj.: 327 př. č. bez II. stupně a H 1054; N 1 inv. č.), počet kusů 1669
f) Výtvarné umění – podskupina grafika, kresba – soubor exlibris
Rozsah: 551 evidenčních čísel (pouze v I. st.: 35 př. č., ve II. st. 516 inv. č.) tj. 711 kusů
3. Podsbírka etnografická
a) Podskupina lidový nábytek
Rozsah: 153 evid. čísel (143 inv. čísel, 10 př. čísel), celkem 162 kusů
b) Předměty ve stále expozici Život v letovisku, Vrchnostenská správa panství
Rozsah: 246 evidenčních čísel (pouze v I. st.: 74 př. č., ve II. 172 inv. č.), celkem 268 kusů
c) Podskupina betlémy
podsbírka etnografická (N) – 1159 evid. čísel (pouze v I. stupni 53 př. č., ve II. stupni 1106 inv. č.), celkem
1869 kusů
podsbírka historická (H) – 7 evid. čísel (v I. stupni 3 př. č., ve II. stupni 4 inv. č.), celkem 14 kusů
d) Podskupina obalové sklo
Rozsah: 786 evid. čísel (tj.: 1 př. č. a 785 inv. č.), počet kusů 788
4. Podsbírka botanická
Rozsah: Celkem 15315 inventárních čísel, 15315 kusů
5. Podsbírka zoologická
Rozsah: přírůstková č. Z 5/2004 a Z 1/2014; inventární čísla Z 44254-45681 a Z 53797-57546; celkem 5178
inventárních čísel (= 5178 jedinců hmyzu)
Celkem za sbírku Středočeského muzea SČM/001-07-31/019001:
Ve sbírce Středočeského muzea bylo inventarizováno 36 228 evidenčních čísel (52 834 kusů sbírkových
předmětů).
4. 2 Archeologická sbírka Středočeského muzea (ASM/002-05-13/248002)
Rozsah:
Př. č. 1/2003 – ZAV Hostivice – inv. č. As 03/1/1-1000, počet kusů 1000
Př. č. 2/2006 – ZAV Hostivice – inv. č. As 06/2/1-2396, počet kusů 18315
Př. č. 4/2005 – ZAV Tuchoměřice – inv. č. As 05/4/1-1093, počet kusů 34987
Př. č. 3/2003 – ZAV Hostivice – inv. č. As 03/3/1-363. počet kusů 4870
Př. č. 2/2004 – ZAV Velké Přílepy – inv. č. As/04/2/1-899, počet kusů 899
Celkem za Archeologickou sbírku Středočeského muzea ASM/002-05-13/248002:
V Archeologické sbírce SM bylo inventarizováno 5751 evidenčních čísel (60 071 kusů sbírkových
předmětů).
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IV. Ochrana sbírek, konzervování, restaurování
1. Preventivní ochrana sbírek
V průběhu roku probíhala pravidelná kontrola klimatických a světelných podmínek v depozitářích,
archivech, výstavních síních i v náhradních úložných prostorách. Sledován byl také vlastní stav předmětů
ve výstavách, podobně jako sbírkových předmětů uložených v depozitářích.
Dále byly v rámci konzervačního oddělení provedeny tyto práce:
 příprava Ateliéru Zdenky Braunerové na sezónu
 zabezpečení předmětů v Ateliéru Zdenky Braunerové po sezóně a deinstalace všech předmětů, včetně
obrazů – příprava na malování prostor na jaře 2019
 úklid expozic na Zámku
 nezbytné práce související s fungováním a chodem klimatizační techniky, čištění odvlhčovačů, příprava
zvlhčovačů na sezónu a klimatizační jednotky ve výstavních síních
 zabezpečení chodu monitorovacího systému Hanwell – servis, výměna baterií a kontrola čidel
sledujících atmosférické podmínky, popřípadě úprava podmínek
 zajištění částečného stěhování sbírky z depozitáře C do depozitáře VU ve spolupráci s HS a odborným
oddělením – před stěhováním proběhlo očištění sbírek od prachových nečistot
 kompletní úklid depozitáře B A Bp po zjištění napadení obilného sbírkového věnce hlodavci, dle výběru
předměty prošly KOP (ve spolupráci s HS a odborným oddělením)
 zabezpečení depozitářů proti napadení škůdci plynováním – květen, říjen 2018
 pravidelné očištění zvonu vystaveného na nádvoří zámku od prachových nečistot a exkrementů a jeho
následná konzervace voskem Revax
 konzervace soch Hedviky Zaorálkové v zámeckém parku

2. Konzervace a restaurování
2.1 Konzervace a restaurování sbírkových předmětů
Celkový přehled ošetřených předmětů:
Obor

Kovy

Charakteristika

Sbírkové předměty SM –
archeologie,
konzervace

Množství v ks/ Popis

A. Kypetová
I. Nacherová
F. Míček
P. Říhová

189
menší Fe, BK předměty (z toho
53 ks rozpracováno)

P. Domčíková
K. Vraná

Keramika

Textil

Konzervátor

Sbírkové předměty SM –
historický depozitář
konzervace

B. Korbelová
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27
keramické nádoby a
části nádob
80
soubory lůžkovin, šaty dámské, plavky,
blůzy dámské,
ozdobné přehozy, oděvní doplňky

24
- zinkový rámeček na foto ZB, přiletování
A. Kypetová
ulomené části, kabelka – postříbřená
F. Míček
alpaka – čištění;
grafické desky a štočky ZB, bednářské
náčiní

Kovy

Kovy,
keramika,
textil

A. Kypetová
P. Domčíková
B. Korbelová
A. Kypetová
M. Caranová
Z. Růžička

Kovy, papír,
dřevo
Papír
Keramika

Sbírkové předměty SM –
historický depozitář,
restaurování

M. Caranová
P. Domčíková
K. Vraná

Textil

B. Korbelová

Dřevo

Z. Růžička

RTG průzkum sbírkových
předmětů SM
Kovy

XRF analýzy
Digitalizace RTG
snímků
– SM

Papír

Sbírkové předměty SM
– výtvarné umění
konzervace
Sbírkové předměty SM –
Sbírková knihovna
restaurování

Kovy
Výroba obalového
materiálu
pro uložení
sbírkových předmětů
Papír

P. Říhová
A. Kypetová
I. Nacherová
P. Říhová
A. Kypetová
I. Nacherová

M. Caranová

30
soubor loutek
úložný box
1
měch
21
japonský deštník rozpracováno,
papírové krabičky
6
keramika, porcelán
2
šaty
3
selský lustr, betlém,
stolek konzolový
90
61

5

120
předměty na zápůjčku do Hodonína
3
Domácí lékařka,
Postyla, kniha

A. Kypetová
I. Nacherová
P. Říhová

M. Caranová
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46
lůžka na archeologii,
NA grafické desky ZB
37
uložení sbírkových krabiček, výroba
pouzdra na aranžérskou hlavu,
výroba pouzdra na liturgické sbírkové
předměty, krabice na loutky

Dřevo

Z. Růžička

1
konstrukce pro uložení kovářského
měchu

Kovy

A. Kypetová
I. Nacherová

9

P. Domčíková
K. Vraná

6

T. Leonovičová

69

Rekonzervace
Keramika
KOP

Počet ošetřených
předmětů KOP

Vlastníci sbírek konzervovaných a restaurovaných zakázek placených/neplacených
Obor
Kovy
Keramika

Vlastník

Charakteristika

Zakázky –
Soukromá osoba konzervování
(placené)

Papír

Památník Karla
Čapka ve Staré Huti

Textil

Muzeum
Říčany p. o.

Konzervátor
A. Kypetová

Ks

K. Vraná

3

M. Caranová

1

B. Korbelová

NPÚ
Kovy

Dřevo

Muzeum T. G. M.
Rakovník, p. o.
Regionální
muzeum
ve Vysokém Mýtě

Zakázky –
restaurování
(placené)

I. Nacherová

Z. Růžička

A. Kypetová

Kovy

Dřevo

zapůjčená
Mgr. Šárkou
Koukalovou
z NPÚ od UPM

1
korouhev říčanského cechu
řezníků
(rozpracované)
2
mince, BK
23
mincí
31
BK, kost

Soukromé osoby

Soukromá osoba

1

Zakázky –
restaurování
(neplacené)
zápůjčka na
výstavu

Z. Růžička

5
restaurování
dýhovaného stolku,
restaurování
vojenského kufru,
restaurování rozkládacího
jídelního stolu, restaurování
soustruženého stolku se
zrcadlem, restaurování
dýhovaného etažéru
1
zapůjčený knihařský lis pro
výstavu Československý kolek
5
rámy obrazů lepení, retuš zapůjčené na výstavu Vysoce
ctěná slečno / Můj mil
1
stolička Thonet
na výstavu Dobřichovické vily
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*
Kovy
**
KOP

***

RTG průzkum P. Říhová, A.
předmětů –
Kypetová,
zakázky I. Nacherová
XRF analýzy –
P. Říhová
zakázky
Počet ošetřených
T. Leonovičová
předmětů KOP

Souhrn celkem
Počet konzervovaných sbírkových předmětů za rok
z toho vlastní kapacitou
Počet zrestaurovaných sbírkových předmětů za rok
z toho vlastní kapacitou
Počet preparovaných sbírkových předmětů za rok
z toho vlastní kapacitou

344
67
3268

Ks
455
455
66
66
–
–

*Regionální muzeum v Teplicích, p. o., SUPŠ Turnov, NPÚ, Městské muzeum Čelákovice, ARUP, Národní
muzeum, Polabské muzeum, UAPPSČ, VŠCHT Praha, Melicharovo vlastivědné muzeum, Muzeum Náchod,
Univerzita Hradec Králové, soukromí restaurátoři
** NPÚ, SUPŠ Turnov, Národní muzeum, Melicharovo vlastivědné muzeum, Židovské muzeum, Muzeum
města Ústí nad Labem, p. o., Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Slezské zemské muzeum, p. o.,
Městské muzeum Čelákovice, soukromí restaurátoři
*** Starokatolická církev v ČR, Botanický ustav AV ČR, VUAB Pharma a. s., Geologický ústav AV ČR,
Regionální muzeum v Kolíně, Zámek Horšovský Týn, Národní divadlo, PF UK, Muzeum hlavního města
Prahy, ŘK farnost u kostela všech svatých, Západočeské muzeum v Plzni, Mikrobiologický ústav AV ČR,
Národní technické muzeum, Státní zemědělská a potravinářská inspekce ČR, NPÚ zámek Telč, NPÚ Český
Krumlov – hrad a zámek, VVUD Praha, ŘK farnost Liběchov, Správa Pražského hradu, UPM, ŘK farnost
Rané u Loun, NPÚ zámek Sychrov, NPÚ klášter Kladruby, NPÚ klášter Zlatá Koruna, Vojenský historický
ústav, Muzeum v Bruntálu, Muzeum Březnice, Hornické muzeum Příbram, Husitské muzeum v Táboře,
soukromé osoby
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Příklady vybraných konzervátorských prací v roce 2018 – stav před zásahem a po zásahu

STAV PŘED RESTAUROVÁNÍM

STAV PO RESTAUROVÁNÍ

Knihařský litinový lis vykazující známky používání, pokrytý korozními produkty železa – restaurování
soukromá zápůjčka pro výstavu Československý kolek

Alpaková postříbřená kabelka ze sbírek SM, 20. léta 20. století, 29 x 21 cm, alpaka, stříbro, př. č. 595/
2012, poškození oček a pokrytí korozními produkty stříbra

26

Stříbrný tolar ze sbírek SM, nález Holubice 2018, datace 1539, stříbro, př. č. 8/2018

Kaptorga, zakázka pro Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, nález z Brandýsu nad Labem 2017,
slitina olova a cínu se skleněnou výplní, č. s. 17

Spona ze sbírek SM, nález z Libčic nad Vltavou, slitina mědi, inv. č. 21540
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Veslovitá jehlice ze sbírek SM, Tursko 2015,
slitina mědi, č. s. 152

Veslovitá jehlice ze sbírek SM, Tursko 2015,
slitina mědi, č. s. 084

Dr. Jenny Sprinferová: Domácí lékařka, kniha poučení a vysvětlení pro zdraví. Kniha ze sbírek SMR,
papír, plátno, Drážďany 1914–1920, př. č. 522/72
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Keramická nádoba,
Hostivice palouky 2011, keramika,
v. 13 cm, obj. č. 2210

Keramická nádoba,
Hostivice Palouky 2008, keramika,
v. 13 cm, obj. č. 1446

Torzo keramické nádoby,
Hostivice Palouky 2011, keramika, v. 14 cm,
obj. č. 2010

29

Loutka čarodějnice ze sbírek SM, 30. léta. 20. století, kompozit a textil, v. 19 cm, př. č. 1206/2017

Loutka vodníka ze sbírek SM, 30. léta 20. století, kompozit a textil, v. 19 cm, př. č. 1215/2017

30

Dámské šaty ze sbírek SM, 30. léta 30. století, hedvábí, tisk, př. č. 570/2014

31

Stolička Thonet, soukromá sbírka, 1930, Návrhář Gustav Siegel, židle Thonet B 564, 1930,
bukové dřevo, šířka 37 cm, zakázka ze sbírky UPM

Konzolový stolek ze sbírek SM, Ludvík XV, smrkové a topolové dřevo, 72 x 85 x 45 cm, inv. č. 260/93
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V. Výzkumná a dokumentační činnost
1. Archeologické oddělení
1.1 Záchranné archeologické výzkumy
Nálezové zprávy pro Středočeský kraj / dotace na nehrazené ZAV:
Daněček, D. 2018: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 244/3, Holubice, k. ú. Holubice v Čechách. ZAV 2017.
Daněček, D. 2018: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 93/14, Holubice, k. ú. Holubice v Čechách. ZAV 2017.
Nový, P. 2018: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 306/24, Tuchoměřice, k. ú. Tuchoměřice. ZAV 2017.
Nový, P. 2018: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 3570/1, Roztoky, k. ú. Žalov. ZAV 2017.
Nový, P. 2018: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 54/19, Velké Přílepy, k. ú. Kamýk u Velkých Přílepy. ZAV
2017.
1.2 Stavební agenda
 V samostatné evidenci došlé pošty archeologického oddělení bylo vyřízeno celkem 667
korespondenčních položek (Mgr. Nový, Mgr. Klementová, Mgr. Černý).
 Průběžně probíhaly archeologické výzkumy formou dohledu nad individuální výstavbou na 27 k. ú., na
nichž se podíleli všichni odborní pracovníci.
 Celkem bylo vydáno 107 Potvrzení o splnění podmínek podle § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů formou dohledu a 175 vyjádření ke stavebnímu či
územnímu řízení (Mgr. Nový, Mgr. Klementová, Mgr. Černý).
 V rámci práce s databází AMČR byly vyřízeny všechny ZAV s negativním zjištěním včetně odeslání
hlášení do ARÚ AVČR, Praha, v. v. i. (Mgr. Nový, Mgr. Daněček, Mgr. Černý).
2. Odborné oddělení
2.1 Historie
 Společenský a veřejný život v 19. století a v 1. polovině 20. století – rozvoj příměstských letovisek
(Roztoky, Všenory, Dobřichovice) – dlouhodobý úkol.
 Historické vily ve vilové čtvrti Tiché údolí v Roztokách – dlouhodobý úkol; výstupem tohoto projektu
pro rok 2018 byla panelová výstava o osudech majitelů vil Příběhy Tichého údolí a stejnojmenný katalog
(realizace duben 2018; v roce 2017 byl získán grant Nadace holocaust).
 Z. Braunerová (rodina) – zpracování korespondence (akvizice SM) – dlouhodobý úkol, pro rok 2018
práce na něm nebyly plánovány.
 Osobnost Z. Braunerové – dlouhodobý úkol; výstupem tohoto projektu pro rok 2018 byla výstava
s názvem Vysoce ctěná slečno / Můj milý. Muži na paletě života Z. Braunerové (realizace duben 2018).
 Továrna na výrobu globusů – Jan Felkl a syn v Roztokách – soupis pramenů (archiválií a předmětů)
z fondů PřF, NTM, NA, ČÚZK apod. (v roce 2016 byl zahájen ve spolupráci s Mapovou sbírkou PřF UK
výzkum dokumentace pozůstalosti výrobny globusů, v roce 2017 byla realizována na PřF UK výstava) –
dlouhodobý úkol, pro rok 2018 práce nebyly plánovány, výstava v SM je připravována na rok 2019. (Mgr.
Šášinková)
2. 2 Historie umění
 Významné umělecké osobnosti regionu – pro rok 2018 práce neplánovány vzhledem ke stěhování
sbírky výtvarného umění do nového depozitáře. (Bc. Urfusová)
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2. 3 Etnografie
 Kultura všedního dne v regionu; dějiny každodennosti 18.–20. století – dlouhodobý úkol zaměřený na
zpracování sbírkového fondu jako pramenné základny; dílčí téma – dětské hračky z produkce českých
výrobců keramického zboží a porcelánu, výstup – výstava a katalog (pro rok 2019–2020) – záměr projektu
byl upraven a rozšířen o typologii a odraz dobového designu na nábytku pro panenky, příprava výstupu
pro rok 2019.
 Dějiny každodennosti pro zrakově postižené – zpracování vybraných témat, zajištění demonstračních
exponátů, vypracování scénáře lektorského programu – dlouhodobý úkol.
 plán pro rok 2018: zpracování tématu Kuchyně na přelomu 18. a 19. století v návaznosti na část stálé
expozice Vrchnostenská správa panství (interiér kuchyně), konzultace s odbornými organizacemi (Sdružení
Hapestetika z. s., Tyfloservis o. p. s. aj.), výběr exponátů, zpracování scénáře – projekt byl realizován jen
částečně v podobě zajištění části demonstračního materiálu nákupem. (PhDr. Kubečková)
2. 4 Botanika
 Dokumentace současného stavu flóry a vegetace dolního Povltaví včetně doplňování sbírkového fondu
se zaměřením na:
PR Roztocký háj – Tiché údolí a PR Údolí Únětického potoka – sběr materiálu
maloplošná chráněná území středních Čech.
 Spolupráce na projektu Revitalizace cenných přírodních lokalit v k. ú. Roztoky, Žalov a Únětice –
provádění botanického monitoringu vybraných lokalit (rozsah měl být stanoven na základě dohody
SM s řešiteli projektu) – řešitelé (Jestřábník, z. s.) nezískali grant a úkol proto neprobíhal. (Mgr.
Dlouhá)
2. 5 Zoologie
 Regionální entomofaunistika středních Čech se zaměřením na:
PR Roztocký háj – Tiché údolí a PR Údolí Únětického potoka CHKO Brdy
další maloplošná chráněná území středních Čech.
 Determinace přírůstků i zatím nedeterminovaného starého sbírkového materiálu hmyzu.
 Spolupráce na projektu Revitalizace cenných přírodních lokalit v k. ú. Roztoky, Žalov a Únětice –
provádění entomofaunistického monitoringu vybraných lokalit (rozsah bude stanoven na základě dohody
SM s řešiteli projektu) – řešitelé (Jestřábník, z. s.) nezískali grant, úkol proto neprobíhal. (RNDr. Hovorka,
Ph. D.)

3. Obrazová dokumentace sbírkových předmětů
Obrazová dokumentace sbírkových předmětů obou sbírek SM probíhá postupně a v roce 2018 byla
realizována také v návaznosti na konzervaci a restaurování nálezů ze ZAV.
Počet evidovaných a sbírkových předmětů SMR a jejich obrazové záznamy
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů celkem k 31. 12. 2018
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zpracovaných v systematické evidenci
(katalogizovaných) v elektronické podobě celkem k 31. 12. 2018
z toho digitalizovaných v podobě obrazového záznamu
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Celkem
535603
494475
42357 (72613
snímků)

Ukázka sbírkových předmětů, k nimž byly pořízeny obrazové záznamy

Skleněný korál s očky ze sbírek SM,
skelná pasta žluté barvy s 8 modrobílými očky,
v. 1, 5 cm, ø 1,7–1, 9 cm, ø otvoru 0, 6 mm,
č.období halštat – latén, inv. č. A 22446

Kostěný hřeben rovného hřbetu zdobený
vybíjenými kroužky ze sbírek SM, kost,
d. 14 cm, období stěhování národů, inv.
A 168082

Náhrdelník ze skleněných korálků a 2
hráněných jantarů ze sbírek SM, sklo, jantar,
raný středověk, inv. č. A 72111

Nádoba, kanelovaný čerpáček ze sbírek SM,
pálená hlína, v. čerpáčku – 13, 8 cm, kultura
s kanelaovanou keramikou, inv. č. A 112179180
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Dámský hedvábný kabátek ze sbírek SM, hedvábí, krajka, 20. léta 20. století, Čechy, př. č. 427/2018

Soška Pražského Jezulátka v ozdobné skříňce, polychromovaná dřevořezba, Jezulátko v. 19 cm, skříňka v.
38 cm, 22, 5 cm x 9, 5 cm, konec 18. století, pp. Čechy, př. č. 296/2018
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VI. Prezentační činnost
1. Stálé expozice
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy v současnosti nabízí veřejnosti možnost navštívit tři stálé
historické expozice zaměřené na prezentaci regionální historie. V objektu zámku jsou zpřístupněny
expozice – Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce, věnovaná dějinám 17.
až počátku 19. století, a Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt, postihující fenomén
volného času po polovině 19. století. Třetí expozice představuje autentický ateliér malířky a grafičky
Zdenky Braunerové (1858–1934).

Roztoky – Ateliér Zdenky Braunerové, pohled do interiéru

Roztoky – Zámek – Pohled do expozice Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan
správce
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Roztoky – Zámek, Pohled do expozice Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt

2. Výstavy
2. 1 Přehled výstav

Název výstavy
Zámecké Imaginárium.
Hravý svět Divadla
bratří Formanů a jejich
přátel

Anotace
Interaktivní výstava oživila výtvarné objekty,
loutky, obrázky a divadelní dekorace. Projekt
byl pojat jako výtvarná herna, jejíž součástí
byly oživlé divadelní dekorace nebo
laboratoř geniálního vynálezce.

Betlémy, tentokrát ze
Slezska

Prezentovaná kolekce betlémů představila
produkci západní části českého Slezska.
Zapůjčeny byly exponáty z Muzea v Bruntálu,
p. o., které uchovává jednu z nejucelenějších
sbírek dokladujících řezbářství regionu. Práce PhDr. Ivana
z východní části Slezska pro výstavu zapůjčilo Kubečková
Ostravské muzeum, p. o.
(SM)
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Autor/Komisař
Mgr. Eva
Koktová (SM),
Matěj Forman
(Divadlo bratří
Formanů)

Termín

17. 9. 2017 – 11.
2. 2018

30. 11. 2017 – 1.
1. 2018

Viděno rukama.
Sochařské dílo Marie
Leontovyčové

Barevný svět.
Interaktivní výstava o
barvách

Vysoce ctěná slečno /
Můj milý. Desatero
mužů na paletě života
Zdenky Braunerové

Sochařka, restaurátorka a medailérka Marie
Leontovyčová se ve svém uměleckém
projevu zaměřila především na drobnou
plastiku zobrazující převážně zvířata. Výstavu
tvořil reprezentativní výběr sochařské práce
autorky a některá originální díla propůjčila
umělkyně k vytvoření haptické části
expozice. Výstavu doplnil doprovodný
program v podobě výtvarných workshopů
pod názvem Odlijte si svého slona, zahrnující
odlévání ze sádry do silikonových forem a
modelování
Iva Nacherová
z hlíny.
(SM)
9. 2. – 20. 5. 2018
Mgr. Jan Husák,
Mgr. Kamila
Interaktivní výstava vyšla z výukového Valoušková a
projektu Muzea regionu Valašsko, jenž získal kol. (Muzeum
zvláštní cenu v národní soutěži Gloria regionu
Musealis 2015. Krom široké veřejnosti byla Valašsko, p. o.),
cílena především na základní a střední školy, Mgr. Iva
kterým mohla hravým způsobem doplnit Vránková, Mgr.
výuku v oblasti fyziky, přírodovědy, biologie Marie Jelínková
nebo výtvarné výchovy.
Ťupová (SM)
9. 3. – 8. 7. 2018
Výjimečný
soubor
uměleckých
děl
shromážděných k 160. výročí narození
malířky byl mimořádný nejen svým
rozsahem, ale i rozmanitostí. Prezentována
byla díla mužů – výtvarníků z okruhu malířky
Zdenky Braunerové.
Dobu nejstaršího letoviska na okraji Prahy
dodnes připomínají vily z přelomu 19. a 20.
století roztroušené v Tichém údolí. Výstava
připravená k 100. výročí vzniku ČSR
mapovala nejen historii čtrnácti z těchto
staveb, ale také složité osudy jejich majitelů.
Zpřetrhala je druhá světová válka, kterou
mnohé rodiny, zpravidla židovského původu,
nepřežily nebo je události donutily k
emigraci.

Mgr. Marcela
Šášinková (SM)

13. 4. – 12. 8.
2018

Mgr. Marcela
Šášinková (SM)
Sdružení
Výstava dětských výtvarných prací z ateliérů Roztoč, Mgr.
Živly a živlové. Dětská Sdružení Roztoč Semišová myš, Barevný Marie Jelínková
tvorba Sdružení Roztoč ateliér, Kanárci a Keramika.
Ťupová (SM)
Expozice byla zaměřena na malý „papírek“ s
velkým významem – kolek, který nás
doprovází celým životem. Setkáme se s ním
Československý kolek... již při narození, během studií, úzce souvisí
milovník nejen rumu a také s naším bydlením a dalšími aktivitami. BcA. Michaela
tabáku
Připraveno k 100. výročí vzniku ČSR.
Caranová (SM)

27. 4. – 28. 10.
2018

Příběhy Tichého údolí.
Osudy zpečetěné
hákovým křížem,
srpem a kladivem
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10. 6. – 17. 6.
2018

8. 6. – 18. 11.
2018

25.
Letní
keramická
plastika

Zdeněk Burian.
Originály ilustrací.
Kniha džunglí a Ostrov
pokladů

Pocta Zdence
Braunerové

Meziválečná
architektura v dolním
Posázaví

Má vlast cestami
proměn

Na této v České republice unikátní
exteriérové výstavě se každoročně objevují
především aktuální práce, v některých
případech přímo vytvořené pro tuto akci. Se
známými osobnostmi keramické sochařské
tvorby se na výstavě potkávají etablovaní
tvůrci z dalších oblastí vizuálního umění, pro
které je keramický materiál ojedinělou
příležitostí
rozvinout
vlastní
tvorbu.
Současně zde vystavují také jejich mladí
nadějní kolegové. Vedle českých tvůrců
přehlídka prezentovala rovněž plastiky
autorů ze zahraničí.
Výstava originálů kreseb mezinárodně
uznávaného výtvarníka a ilustrátora Zdenka
Buriana, známého především pro své
obrazové rekonstrukce výjevů pravěkých
zvířat, rostlin a prvních lidí. Zdeněk Burian
ilustroval slavné romány klasiků světové
literatury, jako jsou Jack London, Jules
Verne, Rudyard Kipling, Robert Louis
Stevenson či Henryk Sienkiewicz. Proslavily
jej i jeho doprovodné ilustrace amerických
televizních pořadů o pravěku, které obletěly
takřka celý svět.
Výstava žákovských prací je výsledkem
projektů tříd a zájmových kroužků I. a II.
stupně roztocké základní školy, která byla v
září roku 2018 pojmenována po Zdence
Braunerové.
Expozice věnovaná architektonickému vývoji
dolního Posázaví v meziválečném období
sledovala hlavní architektonické trendy a
nejzajímavější stavby této lokality. Shlédnout
bylo možné fotografie, plány a modely
staveb, v nichž se projevily vlivy umírněné
moderny nebo funkcionalismu. Na stavbách
se podílela řada významných i méně
známých architektů – Kamil Roškot, Jaroslav
Frágner nebo František Troníček. Výstava
byla připravená k 100. výročí vzniku ČSR.
Projekt přinesl svědectví o proměnách
zanedbaných míst v místa funkční a užitečná.
Mapoval opravy různorodých staveb – od
sakrálních objektů, přes obecní úřady, školy,
zastávky, multikulturní centra, náměstí a
návsi, po krajinářské úpravy parků a
sadů. Prostřednictvím fotografií a příběhů
výstava prezentovala stav
objektů
a
prostranství, na jejichž konverzi se často
podíleli i místní obyvatelé, před rekonstrukcí
a po ní.
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Petr Lada,
Milan Hlaveš

23. 6. – 4. 11.
2018

Jakub Sluka
(Retro Gallery),
PhDr. Zita
Suchánková
(SM)

20. 7. – 16. 9.
2018

ZŠ Roztoky

1. 7. – 23. 9. 2018

Patrik Líbal

17. 8. – 28. 10.
2018

Asociace
Entente
Florale CZ –
Souznění, z. s.

22. 8. – 30. 8.
2018

Výstava Kašpárkův svět přiblížila český
fenomén takzvaného rodinného loutkového
divadla, které se těšilo velké oblibě zejména
Kašpárkův svět.
v první polovině 20. století. V té době
Rodinná loutková
nechybělo domácí loutkové divadlo snad v
divadla
žádné české domácnosti.
V rámci této expozice byla atraktivní formou
představena architektura a životní styl první
republiky, konkrétně vzácně dochované
interiéry
středočeských
meziválečných
vilových staveb s původním vnitřním
zařízením, často navrženým významnými
architekty a designéry. Prezentován byl
interiérový design a styl odívání tohoto
období. Propojení důrazu na účelnost a
jednoduchost v architektuře, designu a
oděvním
návrhářství
s
konkrétními
Prima sezóna. Vily v
osobnostmi, které v daných domech žily,
okolí Prahy. Interiérový zdůraznily dobové fotografie a trojrozměrné
a oděvní design první
exponáty. Uspořádáno k 100. výročí vzniku
republiky
ČSR.
Výstava k 5. Mezinárodnímu dni archeologie
věnovaná mincovním pokladům ze sbírek
Středočeského
muzea,
pocházejícím
především z archeologicky bohatého regionu
bývalého
okresu
Praha-západ.
Mez
nejzajímavější patřil například nejstarší
soubor keltských mincí z Libčic nad VltavouChýnova či dochované části pokladů denárů
z Roztok-Žalova a Levého Hradce, datované
do období raného středověku. Naprostá
S archeologem za
většina vystavených pokladů byla veřejnosti
mincovními poklady
prezentována vůbec poprvé.
Tradice výroby ručně foukaných a
malovaných skleněných ozdob se na
Královédvorsku pojí se vznikem Sklářského
družstva pro výrobu skleněných ozdob na
vánoční stromky ve Zdobíně v roce 1931. V
dílnách ve Dvoře Králové a okolí byly
vytvořeny tisíce ozdob různých tvarů,
velikostí a dekorů, které zdobí vánoční
Historické vánoční
stromky po celém světě. Kolekce ručně
ozdoby… tentokrát z
foukaných vánočních ozdob byly oceněny na
Královédvorska světových výstavách v Bruselu v letech 1935
výstava zejména
a 1958. Technologický proces výroby
foukaných vánočních
vánočních ozdob se prakticky nezměnil,
ozdob, které se v místě jejich úspěch závisel stejně jako dnes na
vyrábějí stejnou
zajímavém návrhu, profesionalitě foukačů a
technikou dodnes
zručnosti dekoratérek.
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Miroslava a Jiří
Pecháčkovi
(Muzeum
hraček),
Bc. Markéta
Urfusová, Mgr.
Iva Vránková
(SM)

7. 9. 2018 – 24. 2.
2019

Mgr. Šárka
Koukalová
(NPÚ), PhDr.
Alena
Nachtmannová,
Ph.D. (NPÚ),
Martin Micka,
Mgr. Marcela
5. 10. 2018 – 3. 3.
Šášinková (SM)
2019

Mgr. Kamil
Smíšek (SM)

Mgr. Marcela
Šášinková (SM)

20. 10. – 21. 10.
2018

7. 12. 2018 – 3. 2.
2019

Výstavní projekt Grafičanka, hudební sdružení českých grafiků (původně realizovaný v Roztokách
v roce 2017) proběhl v Pállfyho paláci v Bratislavě (27. 3. – 27. 4. 2018) u příležitosti 100. výročí vzniku
Československa a stal se zároveň vzpomínkou na první výstavu Grafičanky v Bratislavě v roce 1996 (připravila
PhDr. Zita Suchánková). Středočeské muzeum také v roce 2018 spolupracovalo na výstavě Zdenka
Braunerová a deset mužů na paletě jejího života, realizované od 21. 11. 2018 do 24. 2. 2019 v GVU Hodonín
(Mgr. Marcela Šášinková).
Velkým úspěchem naší instituce byla v loňském roce dvě ocenění získaná za dokumentární film
Příběh jednoho pokladu (https://www.youtube.com/watch?v=xe2sVYfrSaw) vzniklý ve spolupráci
archeologického a konzervátorského oddělení instituce (Mgr. J. Klementová, Ing. P. Říhová). V rámci ceny
Gloria Musaealis 2017 film získal 2. místo a navíc utržil také Zvláštní uznání za profesionální prezentaci
restaurování archeologického nálezu na Přehlídce muzejních filmů Musaionfilm 2018 pořádané Muzeem Jana
Amose Komenského v Uherském Brodě.

Výstavy ve fotografiích

Pohled do výstavy Viděno rukama. Sochařské dílo Marie Leontovyčové

42

Pohled do výstavy Barevný svět

Pohled do výstavy Vysoce ctěná slečno / Můj milý. Desatero mužů na paletě Zdenky Braunerové
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Vernisáž výstavy Vysoce ctěná slečno / Můj milý. Desatero mužů na paletě Zdenky Braunerové

Zahájení projektu Příběhy Tichého údolí. Osudy zpečetěné hákovým křížem, srpem a kladivem
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25. Letní keramická plastika. Mezinárodní přehlídka sochařské tvorby, Song Mi Kim, # WithYou, 2018

25. Letní keramická plastika. Mezinárodní přehlídka sochařské tvorby, Šárka Radová, Wi-Fina, 2018
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Pohled do výstavy Československý kolek …milovník nejen rumu a tabáku

Pohled do výstavy Dětská kresba
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Pohled do výstavy Zdeněk Burian. Na vlně dobrodružství

Pohled do výstavy Kašpárkův svět. Rodinná loutková divadla

47

Pohled do výstavy Prima sezóna. Vily v okolí Prahy – interiérový a oděvní design první republiky

Pohled do výstavy Historické vánoční ozdoby …tentokrát z Královédvorska
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2.2 Výstavy připravované na další období


Fenomén Felkl. Proslulá továrna na výrobu glóbů, projekt představí rodinnou firmu J. Felkl a syn
(1854–1952), která působila v Roztokách téměř 100 let, ve spolupráci s PřF UK Mgr. M. Šášinková



J. B. Foerster. Hudební skladatel z okruhu Zdenky Braunerové, výstava bude věnována známé
osobnosti a bude připravena ve spolupráci se společností J. B. Foerstera, Mgr. M. Šášinková



Zachuchleno. Příběh animace / animace příběhu, projekt návštěvníkům interaktivní formou
přiblíží proces animace na příkladů legendární hry Chuchel, MgA. L. Sanitráková



Svět pod mikroskopem, výstava dětských prací z ateliéru sdružení Roztoč



Kuchyňky a pokojíčky. Jak bydlely panenky, výstava ukáže odborně zpracovaný segment
historických hraček návštěvnicky atraktivní formou, PhDr. I. Kubečková



Střední Čechy – kolébka národních patronů, projekt spojený s blížícím se výročím zavraždění sv.
Ludmily a připravovaný ve spolupráci se spolkem Svatá Ludmila 1100 let, Mgr. B. Bursíková



Krása ukrytá v bronzu. Poklady ze Středních Čech očima archeologa a konzervátora, expozice
bude prezentovat 3 depoty bronzových artefaktů z období starší a pozdní doby bronzové a
poodhalí co se děje s nálezem, než se stane součástí muzejní výstavy, dlouhodobé expozice nebo
je uložen do depozitáře, Mgr. J. Klementová, Ing. P. Říhová

3. Ostatní programy
3.1 Doprovodné a kulturní akce
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy vedle výše uvedených výstav zorganizovalo nebo participovalo
na řadě akcí probíhajících v areálu muzea, především pak na nádvoří zámku, v přilehlém parku nebo v
prostorách tzv. Historického sálu. Zde se v průběhu roku 2018 uskutečnily zejména koncerty vážné hudby
(vystoupil například Komorní orchestr Dvořákova kraje, Kateřina Javůrková a Filharmonický komorní
orchestr, Wihanovo smyčcové kvarteto a Pěvecký oktet členů Mezinárodního operního studia Evropské
hudební Akademie Teplice, sólisté České filharmonie a FKO). V prostorách muzea probíhaly kromě
vernisáží výstav také koncerty ZUŠ Roztoky nebo různá divadelní představení (například souborů Ochotníci
Jižní město z. s. a Institut Sherlocka Holmese).
Exteriér muzea, především zámecký park, se stal místem konání Masopustu (organizátor Sdružení Roztoč),
1. ročníku Design Locku nebo už 25. ročníku umělecké přehlídky Letní keramická plastika a instituce
hostila i v loňském roce již tradiční akci setkání historických vozidel Veteránů.
K probíhajícím výstavám byly připraveny komentované prohlídky nejen kmenových kurátorů, ale i řady
externistů a prostory instituce se otevřely veřejnosti v rámci oblíbených a hojně navštěvovaných
celorepublikových akcí, jako jsou Dny evropského dědictví nebo Muzejní noc. U příležitosti Dne země se
uskutečnila vycházka Tichým údolím za doprovodu zoologa a botaničky muzea, k výstavám i dalším akcím
byly realizovány různorodé programy pro děti i další skupiny návštěvníků.
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Kulturní a doprovodné pořady pořádané v areálu zámku
Název/Anotace
Tříkrálová Okoř
Tříkrálový koncert. Dobrá novina
Masopust
Koncert Komorního orchestru
Dvořákova kraje
Koncert ZUŠ
Setkání se sochařkou Marií
Leontovyčovou
Velikonoční tvoření
Koncert ZUŠ
Den Země

Oldřich, Božena a ti druzí

Veteráni
Vysoce ctěná slečno / Můj milý.
Desatero mužů na paletě života
Zdenky Braunerové
Koncert ZUŠ
Muzejní noc

Druh akce
50. ročník novoročního
pochodu
Koncert
21. ročník tradičního
průvodu masek

Autor/Garant

Termín

Asociace TOM
Local Vocal

6. 1. 2018
7. 1. 2018

Sdružení Roztoč

10. 2. 2018

Koncert
Žákovský koncert
Slavnostní setkání s
autorkou děl výstavy
Viděno rukama

Rosa Coeli
ZUŠ Roztoky

25. 2. 2018
15. 3. 2018

Iva Nacherová

22. 3. 2018

Výtvarné dílny s
velikonoční tématikou
Žákovský koncert

Mgr. Marie
Jelínková Ťupová
ZUŠ Roztoky
RNDr. Oldřich
Hovorka Ph.D.,
Mgr. Veronika
Dlouhá

Procházka Tichým
údolím
Divadelní představení
39. ročník soutěže
elegance historických
vozidel

Komentovaná prohlídka
Žákovský koncert
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21. 4. 2018

Ochotníci Jižní
město, z. s.

3. 5. 2018

Veteran Car Club

8. 5. 2018

Mgr. Marcela
Šášinková
ZUŠ Roztoky

10. 5., 14. 5.,
16. 5., 30. 5.,
20. 6.
17. 5. 2018

Mgr. Marie
Muzeum všemi smysly
Jelínková Ťupová
Den indické kultury
Aleš Vajdík
Festival hudebních žánrů RR, z. s.

Festival Dváraka 2018
Zámeček
Svátky hudby s Kateřinou Javůrkovou
a Filharmonickým komorním
orchestrem
Koncert
Divadelní představení,
doprovodný program k
výstavě Československý
Vyděrač
kolek
Vernisáž výstavy
dětských prací kroužků
Živly a živlové
Sdružení Roztoč
Příběhy Tichého údolí. Osudy
zpečetěné hákovým křížem, srpem a
kladivem s procházkou Tichým
údolím
Komentovaná prohlídka

24. 3. 2018
10. 4. 2018

18. 5. 2018
26. 5. 2018
2. 6. 2018

Ivan Pazour

9. 6. 2018

Institut Sherlocka
Holmese

10. 6. 2018

Sdružení Roztoč

10. 6. 2018

Mgr. Marcela
Šášinková

12. 6., 19. 6.,
29. 8., 3. 10.,
28. 10.

Roztocký drsoň junior

Program pro děti

Roztocký drsoň junior

Program pro děti
Divadelní představení,
doprovodný program k
výstavě Československý
kolek

Vyděrač
Prohlídka depozitářů muzea pro děti,
příměstský tábor, hrajeme si na
novináře

Má vlast cestami proměn

Vyděrač
Dny evropského dědictví
Svátky hudby se sólisty České
filharmonie a FKO
Design Lock

Salon Zdenky Braunerové
Koncert Sester Havelkových

Program pro děti
Předávání ocenění
starostům obcí
Divadelní představení,
doprovodný program k
výstavě Československý
kolek

Koncert
1. ročník design marketu
Slavnostní odpoledne ve
spolupráci se ZŠ Zdenky
Braunerové, akce na
podporu talentovaných
žáků, derniéra výstavy
Koncert k zahájení
výstavy Prima sezóna

Komentovaná prohlídka výstavy
Meziválečná architektura v dolním
Posázaví

5. Mezinárodní den archeologie

5. Mezinárodní den archeologie
Sázení růže
Den Středočeského kraje
Strašidelný pohádkový les
Svatomartinská neděle

Interiéry vilových staveb mezi
světovými válkami na území
Středočeského kraje
Český Honza

Equilibrium
Education
Equilibrium
Education

Odpolední program pro
děti
Tvůrčí a animační dílny
Přednáška k výstavě
Prima sezóna. Vily v okolí
Prahy. Interiérový a
oděvní design první
republiky
Loutkové představení
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24. 6. 2018

Institut Sherlocka
Holmese
14. 7. 2018
RNDr. Oldřich
Hovorka, Ph.D.,
Bc. M. Hůlková, A.
Hůlka
10. 8. 2018
Středočeský kraj

22. 8. 2018

Institut Sherlocka
Holmese
SM

1. 9. 2018
8. 9. 2018

Ivan Pazour
Adéla Laube

16. 9. 2018
23. 9. 2018

Salon Zdenky
Braunerové, Mgr.
Marcela Šášinková 23. 9. 2018
Agentura Na
perutích
5. 10. 2018

Mgr. Patrik Líbal
Program a výstava
S archeologem za
mincovními poklady
Výstava
S archeologem za
mincovními poklady
Program pro seniory

23. 6. 2018

Archeologické
oddělení
Archeologické
oddělení, Mgr. K.
Smíšek
SM
SM

12. 10. 2018

20. 10. 2018

21. 10. 2018
25. 10. 2018
28. 10. 2018

Agentura Velká
Dobrodružství

10. 11. 2018

Programové
oddělení

11. 11. 2018

Mgr. Šárka
Koukalová (NPÚ)
Lokvar

15. 11. 2018
8. 11. 2018

Prvky lidového oděvu v módě první
republiky
Koncert ZUŠ
Koncert ZUŠ
Adventní neděle
Sněhurka

Prima kabelky

Adventní koncert
Princezna na hrášku

Přednáška k výstavě
Prima sezóna. Vily v okolí
Prahy. Interiérový a
oděvní design první
republiky
Žákovský koncert
Vánoční koncert
Výtvarné a animační
dílny
Loutkové představení
Přednáška k výstavě
Prima sezóna. Vily v okolí
Prahy. Interiérový a
oděvní design první
republiky
Wihanovo smyčcové
kvarteto a Pěvecký oktet
členů Mezinárodního
operního studia
Evropské hudební
Akademie Teplice
Loutkové představení

5. Mezinárodní den archeologie
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PhDr. Alena
Nachtmannová,
Ph.D. (PhD.)
ZUŠ Roztoky
ZUŠ Roztoky

22. 11. 2018
29. 11. 2018
6. 12. 2018

SM
Lokvar

9. 12. 2018
9. 12. 2018

Ing. arch. Zuzana
Iličevová

9. 12. 2018

Evropská hudební
Akademie Teplice
Asociace TOM

11. 12. 2018
21. 12. 2018

Design Lock – 1. ročník design marketu

Veteráni – 39. ročník soutěže elegance historických vozidel
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3.2 Lektorské programy k výstavám pro školy
V roce 2018 Středočeské muzeum připravilo bohatou škálu lektorských programů:

Autor/
Garant

Program
Zámecké imaginárium. Hravý
svět Divadla bratří Formanů a
jejich přátel
Tajemství zámeckých zdí.
Stavebně historický vývoj
zámku

Sluneční hodiny. Ateliér
Zdenky Braunerové
Roztocké dominium.
Vrchnostenská správa panství
aneb jak bydlel a úřadoval
pan správce
Zápisník. Život v letovisku
aneb jak se jezdilo do Roztok
na letní byt
Viděno rukama. Sochařské
dílo Marie Leontovyčové

Mgr. Marie
Jelínková
Ťupová
Mgr. Marie
Jelínková
Ťupová
Mgr. Marie
Jelínková
Ťupová
Mgr. Marie
Jelínková
Ťupová
Mgr. Marie
Jelínková
Ťupová
Iva
Nacherová
Mgr. Marie
Jelínková
Ťupová

Barevný svět. Interaktivní
výstava o barvách
Vysoce ctěná slečno / Můj
milý. Desatero mužů na
paletě života Zdenky
Braunerové
Výroba loutek. Kašpárkův
svět. Rodinná loutková
divadla

Mgr. Marie
Jelínková
Ťupová
MgA.
Ludmila
Sanitráková

Anotace

Lektorský program k výstavě

Počet
skupin

Počet
účastní
ků

5

108

Lektorský program o budově
zámku
Lektorský program o Ateliéru
Zdenky Braunerové s
návštěvou výstavy Vysoce
ctěná slečno / můj milý

1

18

17

347

Lektorský program vztahující se
k expozici

1

10

Lektorský program vztahující se
k expozici

1

14

Lektorský program k výstavě

5

72

Lektorský program k výstavě

10

171

Lektorský program k výstavě

4

83

Lektorský program k výstavě
Celkem:

8
52

198
1021

4. Návštěvnost

Z
toho:

Počet návštěvníků informačního
centra

6 824
6 535

Tuzemských
Zahraničních

Z
toho:

Návštěvnost webových stránek
Počet unikátních návštěvníků za rok
Počet načtených stránek za rok

Počet dnů, kdy bylo muzeum
otevřeno pro veřejnost

289
154 226
32 665
50 338
263
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Návštěvnost

Celkem

Z toho:

Počet návštěvníků expozic a výstav celkem
Za celé vstupné
Za snížené vstupné
Za vstupné zvýšené za speciální
služby
Za rodinné vstupné
Neplatících

Počet cizinců z celkového počtu návštěvníků
Počet účastníků speciálních doprovodných akcí k
výstavám a expozicím z celkového počtu návštěvníků
Z
toho:

Pro děti a mládež
Pro zdravotně handicapované

Z toho počet
návštěvníků
Kulturně
výchovných
akcí

Počet kulturně výchovných akcí, jichž je muzeum
pořadatelem (bez výkladu ve výstavních prostorách)
Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí

Z toho počet
návštěvníků
Kulturně
výchovných
akcí

0
6 242
13 619
13
1 236

Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto programy

53
48
5
48
13 796

Samostatná scénická vystoupení

16

Ostatní
Samostatných scénických
vystoupení

32

Ostatních

Loutkové představení divadla Lokvar – Adventní neděle

55

36 786
7 776
9 149

1 104
12 692

Výtvarné a animační dílny – Adventní neděle
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VII. Publikační a přednášková činnost
1. Ediční řada: Sborník Muzeum a současnost
Středočeský vlastivědný sborník – společenskovědní řada sborníku MaS č. 36/2018
– celková redakce a zajištění výroby Mgr. M. Šášinková, redakce archeologické části Mgr. P. Nový
Muzeum a současnost – řada přírodovědná 29, ročník 2018
–
redakce a zajištění výroby RNDr. O. Hovorka, Ph.D.

2. Ostatní publikační činnost
2.1 Archeologické oddělení
Daněček, D. – Klementová, J. – Kvěchová, E. – Nový, P. – Urbanová (Vávrová), B. 2018:
Archeologické výzkumy na území Středočeského regionu v roce 2017. Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy, p. o. Středočeský vlastivědný sborník 36, Roztoky, 86–97.
Daněček, D. – Korený, R. – Perlík, D. 2017: Zlaté závěsky z merovejského pohřebiště v HostiviciPaloukách, okr. Praha-západ. In: Droberjar, E. – Komoróczy, B. (eds.): Římské a germánské spony ve
střední Evropě (Archeologie barbarů 2012). Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 53, Brno, 515–
524.
Daněček, D. – Říhová, P. 2018: Unikátní nález bronzových nádob z Velkých Číčovic. Věstník AMG
4/2018. Asociace muzeí a galerií ČR, 8–9.
Profantová, N. – Daněček, D. 2017: Nová stříbrná kaptorga ze středních Čech v souvislosti s konkrétním
výrobním okruhem (?) v Praze. Slavia Antiqua LVIII, Poznaň, 91–113.
Smíšek, K. – Vích, D. v tisku: Nálezy jednotlivých mincí z povrchového průzkumu v Hedčanech (k. ú.
Dašice, okr. Pardubice, Pardubický kraj). Numismatický sborník.
Smíšek, K. – Vích, D. v tisku: Nálezy mincí z povrchového průzkumu na hradišti Vraclav (okr. Ústí nad
Orlicí, Pardubický kraj) v letech 2013–2015. Numismatický sborník.
Nový, P. 2018: Dvůr Brčkola ve Statenicích-Černém Volu. Vlastivědný sborník Kralupska, 2017, č. 1–2,
str. 10–15.
Nový, P. – Daněček, D. 2018: Nové pozdně laténské sídliště v Roztokách, okr. Praha-západ. In.
Archeologické výzkumy v Čechách 2017, Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 109,
Praha, 27.

Regionální tiskoviny:
Nový, P. 2018: Tuchoměřice mladší doby bronzové IV. Tuchoměřický zpravodaj 4/2018.
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2.2 Odborné oddělení
Hovorka O. 2018: Předběžný seznam brouků (Coleoptera) známých z území přírodních rezervací
Roztocký háj – Tiché údolí a Údolí Únětického potoka. (Preliminary list of beetles (Coleoptera) known
from Nature Reserves of Roztocký háj – Tiché údolí and Údolí Únětického potoka). Muzeum a
současnost, řada přírodovědná 29, 95–166. (In Czech with English Abstract and Summary).
Hovorka O. 2018: A new Yamatosa species from China (Coleoptera: Carabidae: Rhysodini) and new
distributional records of Omoglymmius sakuraii (Nakane, 1973). Studies and Reports, Taxonomical
Series 14 (2): 269–273.
Šášinková M. 2018: Příběhy Tichého údolí. Osudy zpečetěné hákovým křížem, srpem a kladivem.
Česko-anglická mutace katalogu ke stejnojmenné výstavě. Roztoky.
Šášinková, M. 2018: Vysoce ctěná slečno/Můj milý. Středočeský vlastivědný sborník 36, Roztoky, 146–
150.
Kubečková, I. 2018: Podmalby na skle ve sbírkách institucí památkové péče ve středních Čechách.
Středočeský vlastivědný sborník 36, Roztoky, 8–31.
recenze:
Hovorka O. v tisku: recenze článku o broucích CHKO Brdy pro sborník Bohemia centralis
Hovorka O. v tisku.: recenze článku o střevlících VKP Křídový výchoz na vrchách pro sborník Bohemia
centralis
Hovorka O. v tisku: recenze článku o střevlících PR Klánovický les pro sborník Bohemia centralis

2.3 Konzervační oddělení

Caranová, M. 2018: Restaurování aranžerské hlavy. In: Sborník KKR, 11. 9. 2018.
Caranová, M. 2018: Výstava Československý kolek. In: Středočeský sborník 36, 130–133.
Caranová, M. – Liška. V. 2018: Československý kolek. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.,
Roztoky.
Caranová, M. 2018: Československý kolek. Pracovní sešit, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p.
o., Roztoky.
Nacherová, I. 2018: Viděno rukama – sochařské dílo Marie Leontovyčové, hmatová výstava. In:
Středočeský sborník 36, 134–145.
Říhová, P. 2018: Konzervační ozařovací pracoviště v Roztokách u Prahy. In: Věstník AMG 2/2018,
Praha.
Říhová, P. – Daněček, D. 2018: Bronzový depot z Turska. In: Sborník konference Mikulov, 26. setkání
českých, saských, bavorských a hornorakouských pracovníků muzeí, 8/2018. NTM Brno, Brno.
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Říhová, P. – Daněček, D. 2018: Unikátní nález bronzových nádob z Velkých Číčovic. In: Věstník AMG
4/2018, Praha.

Počty titulů vydaných muzeem

Ks

Náklad

Počet titulů vydaných neperiodických publikací dle zák. č. 37/1995 Sb.
Počet titulů vydávaného periodického tisku dle zák. č. 46/2000 Sb.

1
1
1

1000
200
250

2.4 Programové oddělení
Výběr z tisku a prezentace muzea v dalších sdělovacích prostředcích:
Rozhlas
Český rozhlas Region, reportáž a článek o vilách Tichého údolí, Hákové kříže, srpy a kladiva zpečetily osudy
letních vil v Roztokách u Prahy, autor Barbora Kvapilová, host Mgr. Marcela Šášinková, 18. 1. 2018,
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/hakove-krize-srpy-a-kladiva-zpecetily-osudyletnich-vil-v-roztokach-u-prahy--1781426, http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3971636
Český rozhlas Region, článek Tiché údolí zachycovali naši přední malíři. Krajinu si oblíbili Chittussi i Aleš,
autor Markéta Vejvodová, 30. 1. 2018, http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/tiche-udolizachycovali-nasi-predni-maliri-krajinu-si-oblibili-chittussi-i-ales--1783599
Český rozhlas Region, reportáž a článek Malířka Zdenka Braunerová si svůj ateliér v Roztokách u Prahy
vyprojektovala sama, autor Markéta Vejvodová, host Mgr. Marcela Šášinková, 3. 4. 2018,
http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/malirka-zdenka-braunerova-si-svuj-atelier-v-roztokach-uprahy-vyprojektovala-sama--1793683, http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3995767
Český rozhlas Region, reportáž a článek z dílny Odlijte si svého slona k výstavě Viděno rukama, autor
Jolana Nováková, hosté Mgr. Marie Jelínková Ťupová a PhDr. Iva Ježková, 30. 3. 2018,
https://region.rozhlas.cz/odlijte-si-sveho-slona-z-vystavy-v-roztokach-u-prahy-si-muzete-odnest-vlastni7234826, http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3996137
Český rozhlas Dvojka, Noční mikrofórum, Roztocké letovisko, Ateliér Zdenky Braunerové, výstava Vysoce
ctěná slečno / Můj milý, autor Marie Retková, host Mgr. Marcela Šášinková, 4. 4. 2018,
http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=Marcela+%C5%A0%C3%A1%C5%A1inkov%C3%A1+&reader=&sta
nice%5B%5D=%C4%8CRo+Dvojka&porad%5B%5D=No%C4%8Dn%C3%AD+Mikrof%C3%B3rum
https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3996518
Český rozhlas Dvojka, Večerní host radiožurnálu, rozhovor o výstavě Vysoce ctěná slečno / Můj milý, hosté
Mgr. Marcela Šášinková, Jan Růžička, 9. 4. 2018, http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3996518
Český rozhlas Region, reportáž a článek Do Roztok u Prahy doputovala socha Augusta Rodina, která kdysi
způsobila velký poprask o stěhování sochy Kovový věk do výstavy Vysoce ctěná slečno/ Můj milý, autor
Markéta Vejvodová, 11. 4. 2018, http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/1795105
Český rozhlas Dvojka, Odpoledne s Dvojkou, rozhovor o výstavě Kašpárkův svět, autor Václav Žmolík, host
Miroslava Pecháčková, 12. 9. 2018, https://www.rozhlas.cz/zaznamy/dvojka/#/2018-09-12/13
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Country rádio, Kukátko Country rádia, pozvánka na výstavu Kašpárkův svět, Markéta Urfusová, vysílání
14:10, 18. 9. 2018
Český rozhlas Region, Kulturní tipy, Kašpárkův svět, 13. 09. 2018, vysílání 6:50 a 10:50, Design Lock, 23.
09. 2018, vysílání 6:50 a 8:50
Country rádio, Kukátko Country rádia, pozvánka na výstavu Prima sezóna, Markéta Urfusová, vysílání
14:10, 4. 10. 2018
Radio Wave, Kulturní tipy, vernisáž výstavy Prima sezóna, 5. 10. 2018
Český rozhlas Dvojka, Odpoledne s Dvojkou, Vstupenka, pozvánka za kulturou – výstava Prima sezóna,
hosté PhDr. Alena Nachtmannová a Ph.D. a Mgr. Šárka Koukalová, 18. 10. 2018 od 15:00
Český rozhlas Region, Tipy, Prima sezóna – vernisáž, 05. 10. 2018, vysílání 14:50, Mincovní poklady, 20.
10. 2018, vysílání 6:50 a 8:50
Country rádio, Kukátko Country rádia, pozvánka na Svatomartinskou neděli, Iva Vránková, 5. 11. 2018,
vysílání 14:10
Český rozhlas Region Dvojka, Výlety s Dvojkou, reportáž o objektu zámku, autor Světlana Lavičková, host
Daniela Kupsová, 15. 12. 2018, https://www.rozhlas.cz/zaznamy/dvojka/#/2018-12-15/14
Český rozhlas Region, Kulturní tipy, Sváteční výstava vánočních ozdob, 25. 12. 2018, vysílání 6:50 a 8:50
Televize
TV Praha, reportáž o výstavě Zámecké imaginárium bratří Formanů a jejich přátel, autor Kristýna
Svobodová, host Markéta Urfusová, 19. 1. 2018, http://prahatv.eu/hledani?q=imagin%C3%A1rium
Česká televize, Události, reportáž o Masopustu 2018, 10. 2. 2018
TV Prima, Zprávy, reportáž o Masopustu 2018, 10. 2. 2018
TV Praha, reportáž a článek o výstavě Barevný svět, autor Tomáš Mladějovský, hosté PhDr. Ivana
Kubečková a PhDr. Iva Ježková, 26. 4. 2018, https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredoceskykraj/7172/muzeum-v-roztokach-prezentuje-barevny-svetČeská televize, Sama doma, rozhovor o výstavě Vysoce ctěná slečno / Můj milý, hosté Mgr. Marcela
Šášinková a Jan Růžička, 3. 5. 2018
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/218562220600065/video/617515
ČT 24, Události v kultuře, reportáž o výstavě Letní keramická plastika, autor Karolína Kočí, 9. 7. 2018,
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/218411000120709/obsah/631044letni-keramicka-plastika
TV Praha, reportáž o výstavě Letní keramická plastika, autor Lukáš Kubát, 9. 7. 2018,
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/7757/roztoky-patri-keramice-a-porcelanu
ČT24, Události v kultuře, reportáž o výstavě Příběhy Tichého údolí, autor Martin Rachmann, hosté Mgr.
Marcela Šášinková a Mgr. Tomáš Novotný, 27. 7. 2018
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ČT1, Toulavá kamera, reportáž o výstavě Prima sezóna a ze stálých expozic zámku, hosté PhDr. Ivana
Kubečková, Mgr. Marcela Šášinková a PhDr. Alena Nachtmannová a Ph.D., 9. 12. 2018,
https://www.cestyapamatky.cz/toulava-kamera/137-zamek-roztoky
ČT1, Studio 6, reportáž o výstavě Historické vánoční ozdoby … tentokrát z Královédvorska, autor Lada
Kolovratová, host Mgr. Marcela Šášinková, 12. 12. 2018,
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/218411010101212/video/662979
Praha TV, V Roztokách vystavují vánoční ozdoby, reportáž o výstavě Historické vánoční ozdoby …
tentokrát z Královédvorska, autorka Kristýna Svobodová, hosté PhDr. Zita Suchánková a Mgr. Marcela
Šášinková, 21. 12. 2018, https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/9178/v-roztokachvystavuji-vanocni-ozdoby
Výběr z tisku, webové stránky, on-line kanály
Ruslo.cz, článek o Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, leden 2018
Ruslo.cz, článek o Ateliéru Zdenky Braunerové, únor 2018
Suchdolské noviny, Barevný svět, autor PhDr. Iva Ježková, 10. 3. 2018,
http://www.suchdolskenoviny.cz/2018/03/10/barevny-svet-do-stredoceskeho-muzea-v-roztokach-seprestehovala-uspesna-vystava/
Mladá Fronta Dnes, Region Střední Čechy, článek o Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, autor
Viktor Votruba, 14. 4. 2018
Mladá Fronta Dnes, Region Střední Čechy, článek Tiché údolí vypráví o výstavě Příběhy Tichého údolí,
autor Viktor Votruba, 26. 4. 2018
Ministerstvo vnitra, Pozvánka na vernisáž výstavy Příběhy Tichého údolí, duben 2018,
http://www.army.cz/scripts/modules/diary/action.php?id=5668
Pro památky, článek o výstavě Příběhy Tichého údolí, autor Kristýna Ševčíková, 13. 5. 2018,
http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/hlavni-mesto-praha/zpravy-z-regionu/vystava-%7Cpribehy-ticheho-udoli-osudy-zpecetene-hakovym-krizem-srpem-a-kladivem/4446/
YouTube, relace Pozor vlak, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, expozice a výstavy, hosté Mgr.
Marcela Šášinková a PhDr. Iva Ježková, 28. 5. 2018, https://www.youtube.com/watch?v=OzjhDZUVma4
Právo, Víkend, článek Viděno Rukama, 4. 4. 2018
Koktejl, článek Lufťáci a pozvánka na výstavu Příběhy Tichého údolí, autor Dagmar Šumberová, červenecsrpen 2018
Krásný rok, Tipy na září, Zdeněk Burian – avízo o výstavě, srpen 2018
Xantypa, 25. Letní keramická plastika, září 2018
S dětmi v Praze, Kulturní mišmaš, tip na výstavu Kašpárkův svět, říjen 2018
IDnes Kino, natáčení s Mgr. M. Šášinkovou, 19. 9. 2018
OnaDnes, článek Zdenka Braunerová, Bojovnice proti konvencím, 24. 9. 2018
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Listy Prahy 1, Prima sezóna – vily v okolí Prahy, interiérový a oděvní design první republiky,
článek o výstavě, říjen 2018
Zpravodaj Nelahozeves, článek Prima sezóna, říjen 2018
Náš region, článek Cesta za pokladem. Víte, že zámek v Roztokách ukrývá zlaťáky? K tématu 5.
Mezinárodního dne archeologie, autor Renáta Šťastná, 15. 10. 2018, http://nasregion.cz/sever/chtelibyste-objevit-poklad-zamek-v-roztokach-ukryva-zlataky
Lifee.cz, článek Údolí milované prvorepublikovými hvězdami: Bývala to ulice plná honosných vil
a elegantních lidí. Zničila ji však válka a komunismus, autor Petra Járková, 18. 10. 2018

3. Konference, přednášky, semináře, postery
3.1 Archeologické oddělení
Přednáška / seminář / konference –
anotace
14. historiografická konference –
Hranice jako symbol ambicí i
společných zájmů

Přednášející /
Účastník
návštěvník
akce, Mgr. P.
Nový
přednášející,
Informační kolokvia „Archeologické
Mgr. Nový,
výzkumy v Čechách v roce 2017“
Mgr. D.
Daněček
19. mezinárodní konference Doba návštěvník
laténská
ve
střední
Evropě akce, Mgr. D.
– Keltové / Die Kelten 2018
Daněček
e
42
colloque international de
přednášející,
l’Association Française pour l’Étude
Mgr. J.
de l’Âge du Fer, Unité et diversité du
Klementová
monde celtique
50.
mezinárodní
konference přednášející,
archeologie středověku
Mgr. P. Nový
27. setkání českých, saských,
bavorských
a
hornorakouských
pracovníků muzeí – „Žasnout –
objevovat – tvořit!“ Vzdělávání
v muzeu

24.
konference
Prezentace
rekonstrukce pravěkých objektů

a

návštěvník
akce, sbírek,
Mgr. J.
Klementová,
Ing. P. Říhová

Termín

Pořádající organizace

24. 1. 2018

Přírodovědecká fakulta UK

10. 4. – 11.
4. 2018

Česká archeologická
společnost

9. 5. 2018

Filozofická fakulta UK

10. 5. – 13.
5. 2018

Filozofická fakulta UK

17. 9. – 21.
9. 2018

NPÚ, Pamiatkový úrad SR,
ÚAM FF MU v Brně

23. 9. – 25.
9. 2018

Asociace hornorakouských
muzeí

Villa Nova Uhřínov – středisko
experimentální archeologie a
15. 11. – 17. regionálních dějin, Muzeum a
11. 2018
galerie Orlických hor v
Rychnově nad Kněžnou, Česká
archeologická společnost

přednášející,
Mgr. J.
Klementová

62

Levý Hradec: New excavations,
analyses and questions. Sektion für
slawische Archäologie anlässlich der
23. Jahrestagung des Mittel-und Ostdeutschen Verbandes für
Altertumsforschung in Halle a. d.
Saale
(Staro)bronzový poklad z Turska.
Pohled archeologa na nejvýznamnější
poklad únětické kultury objevený
v Čechách
Povídání s archeologem
v tuchoměřické sýpce

návštěvník
akce, Mgr. P.
Nový, Mgr. D.
Daněček

19. 3. – 22.
3. 2018

ARÚ AVČR, Praha, v. v. i.

přednášející,
Mgr. D.
Daněček

26. 5. 2018

detektorweb.cz

přednášející,
Mgr. P. Nový

13. 6. 2018

obec Tuchoměřice

24. 8. – 26.
8. 2018

Filozofická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci

17. 9. 2019

Národní muzeum

Početní peníze, Letní škola
numismatiky

přednášející,
Mgr. K. Smíšek
návštěvník
Komentovaná prohlídka výstavy
akce, celé
Keltové v Národním muzeu
Archeologické
oddělení
návštěvník
Science versus archaeology? The case
akce, Mgr. D.
of the Bernstrof fake.
Daněček
Výzkum starých cest – významná či
návštěvník
okrajová záležitost historického
akce, Mgr. P.
bádání
Nový
návštěvník
Konec opidd v Čechách
akce, Mgr. D.
Daněček

22. 11. 2018 ARÚ AVČR, Praha, v. v. i.

27. 11. 2018 ARÚ AVČR, Praha, v. v. i.

11. 12. 2018 Národní muzeum

3.2 Konzervační oddělení
Přednáška / seminář / konference – Přednášející /
anotace
Účastník
Termín
Pořádající organizace
účastníci, Ing.
A. Kypetová, I.
Nacherová,
BcA. M.
Zasedání středočeské sekce
Polabské muzeum/GASK, Kutná
Caranová, K.
24. 4. 2018
konzervátorů-restaurátorů
Hora
Vraná, BcA. P.
Domčíková, Z.
Růžička, Ing. P.
Říhová
účastníci, Ing.
A. Kypetová, I.
Pracovní skupina kovy – seminář
Nacherová,
29. 5. – 30.
Technické muzeum v Brně
Umění emailu, technika smaltu
BcA. P.
5. 2018
Domčíková,
Ing. P. Říhová
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přednášející,
Konference konzervátorů a
BcA. M.
restaurátorů, Přednáška o
Caranová, K.
restaurování aranžérské hlavy, Poster Vraná
vyzvedávání archeologických nálezů
BcA. P.
Domčíková,
účastníci, Ing.
A. Kypetová, I.
Konference konzervátorů a
Nacherová, Z.
restaurátorů
Růžička, Ing. P.
Říhová
účastníci, Ing.
A. Kypetová, I.
Nacherová , K.
Komentovaná výstava Konzervovaná Vraná
minulost
Ing. P.
Domčíková, Z.
Růžička, Ing. P.
Říhová
účastník, B.
Textil v muzeu 1918–2018
Korbelová
přednášející,
Praga 2018/Praha, propagace výstavy
BcA. M.
Československý kolek
Caranová
účastníci, Ing.
Restaurování bronzového památníku A. Kypetová, I.
Fr. Palackého
Nacherová, Ing.
P. Říhová
účastník, M.
Kniha a její historie
BcA.Caranová
účastníci, Ing.
A. Kypetová, I.
Nacherová K.
Komentovaná výstava Keltové
Vraná
BcA. P.
Domčíková, Z.
Růžička

Metodické centrum konzervace
11. 9. – 13.
při TM v Brně, Regionální
9. 2018
muzeum v Mikulově

Metodické centrum konzervace
11. 9. – 13.
při TM v Brně, Regionální
9. 2018
muzeum v Mikulově

20. 4. 2018

Muzeum hl. města Prahy, Dům u
Zlatého prstenu

12. 6. – 13.
Technické muzeum v Brně
6. 2018
15. 8. – 18.
město Praha
8. 2018

30. 8. 2018 Pasířství Houska a Douda s r.o.
3. 10. – 4.
10. 2018

Národní památkový ústav / Kuks

17. 9. 2018

PhDr. Pavel Sankot/ Národní
muzeum

účastník, Z.
Růžička

26. 10.
2018

Vyšší odborná škola
restaurátorská z Brna a
Přírodovědecká fakulta
Masarykovy univerzity,
Univerzitním kino Scala v Brně

Komentovaná prohlídka výstavy Hany účastník, B.
Podolské
Korbelová

13. 12.
2018

Umělecko průmyslové muzeum

Mezinárodní konferenci Průzkum a
restaurování povrchových úprav na
dřevě
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3.3 Odborné oddělení

Přednáška / seminář/ konference –
Přednášející /
anotace
Účastník
Termín
Rodina Haurowitzových z Roztok u
přednášející, Mgr. M.
Prahy
Šášinková
3. 10. 2018
Hinterglasbilder mit dem Motiv des
Heiligen Georg in den Sammlungen des
Sankt-Georg-Museums im Schloss
Konopischt. / Internationales
Hinterglas-Symposion,
přednášející, PhDr. I. 31. 5. – 2. 6.
Hinterglasmuseum Sandl, Rakousko.
Kubečková
2018
Tradiční lidová kultura – geneze a
typologie lidového nábytku
přednášející, PhDr. I. 10. 2. 2018,
a podmaleb na skle
Kubečková
14. 2. 2018
účastník, PhDr. I.
14. 5. – 15.
Seminář etnografické komise AMG
Kubečková
5. 2018
Problematika registrace a akreditace
muzeí / Seminář etnografické komise přednášející, PhDr. I. 1. 10. – 2.
AMG
Kubečková
10. 2018
Seminář muzejních botaniků
Podzimní určovací seminář
Konference ČBS
Floristický kurz SBS a CBS
Minimální standard mobility sbírek
Školení – program CES on-line CiteM
Seminář Ochrana osobních údajů
v knihovnách a archivech
Workshop odívání a řemesel IV.,
Barvířské rostliny ve středověku /
přednáška
Seminář – Marketing v kultuře – NIPOS
Konference Středoevropská kulturní
platforma, fórum pro kulturní dialog
Seminář – Autorské právo ve
výtvarném umění
Konference – Zadávání veřejných
zakázek – Nejste v tom sami – Otidea
Praha

účastník, Mgr. V.
Dlouhá

11. 6. – 15.
6. 2018

účastník, Mgr. V.
Dlouhá
účastník, Mgr. V.
Dlouhá
úastník, Mgr. V.
Dlouhá
účastník, Mgr. L.
Váchová, Ph.D.
účastník, Mgr. L.
Váchová, Ph.D.
účastník, Bc. M.
Hůlková

16. 10. – 17.
10. 2018
24. 11. – 25.
11. 2018
1. 7. – 7. 7.
2018

Omnium, z. s.

Hinterglasmuseum Sandl,
Rakousko

Asociace starožitníků ČR
EK AMG, Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích
EK AMG, Národní ústav
lidové kultury ve Strážnici
Botanická komise AMG
Botanická komise AMG
ČBS

13. 9. 2018

SBS při SAV
Metodické centrum NG
Praha

31. 10. 2018

Ministerstvo kultury Praha

18. 4. 2018

Národní knihovna Praha

přednášející, Mgr. V.
Dlouhá
18. 2. 2018
účastník, PhDr. Z.
Suchánková
3. 4. 2018
účastník, PhDr. Z.
Suchánková
11. 4. 2018
účastník, PhDr. Z.
Suchánková
6. 6. 2018
účastník, PhDr. Z.
Suchánková
25. 9. 2018

65

Pořádající
organizace

město Slavičín
MK ČR

MK ČR
NG Veletržní palác

Otidea Praha

3. 4. Propagace
Přednáška/seminář/konference –
anotace

Přednášející /
Účastník

Termín

Workshop k jednotné propagaci p. o.
SK v oblasti kultury – nová média
Základy muzejního PR a marketingu –
jednosemestrální kurz celoživotního
vzdělávání

účastník, Mgr.
I. Vránková

27. 3. 2018

„Nějak to vyfoť“: Workshop pro
muzejní pracovníky

účastník, Mgr.
I. Vránková

účastník, Bc. M. 21. 9., 5. 10. a 19.
Urfusová
10. 2018
účastník, Bc. M.
Jednotný vizuální styl a nová média II. Urfusová
25. 9. 2018
Muzeum pro návštěvníky III:
komunikace, marketing a rozvoj
účastník, Mgr.
publika
I. Vránková
17.–18. 10. 2018
20. 11., 29. 11.
2018

Pořádající organizace:
Odbor kultury a památkové
péče KÚ Středočeského kraje
Vysoká škola mezinárodních
a veřejných vztahů Praha, v.
o. s.
Odbor kultury a památkové
péče KÚ Středočeského kraje
Národní muzeum, Centrum
pro prezentaci kulturního
dědictví
Národní muzeum, Centrum
pro prezentaci kulturního
dědictví

VIII. Ostatní odborná činnost
1. Spolupráce s jinými organizacemi, poradenská činnost
1.1 Archeologické oddělení
Zajišťování badatelské služby v depozitářích archeologického oddělení a emailová korespondence (Mgr.
Nový, Mgr. Kvěchová, Mgr. Daněček, Mgr. Klementová)
Badatelské úkony pracovníků archeologického oddělení:
Badatelský úkon
Řešitel
Popis
Konsultační návštěvy amatérských spolupracovníků muzea L.
Mgr. D.
Roušala, M. Tůmy, V. Kosiny, J. Karáska, R. Vlčka, P. Lebdušky a
Daneček,
Konsultační návštěvy
dalších, převzetí náhodných nálezů z okr. Praha-západ do
Mgr. K.
Archeologické sbírky Středočeského muzea v Roztokách u Prahy,
Smíšek
p. o.
Studium sbírkových
předmětů

Mgr. D.
Daneček

Mgr. Katarína Petriščáková (Muzeum hl. m. Prahy) – studium
únětických dýk z Holubic a Hostivice-Sadové.

Odběr
metalografických
vzorků

Mgr. D.
Daneček,
Ing. P.
Říhová

Mgr. Daniel Bursák (Muzeum hl. m. Prahy), Jiří Kmošek – odběr
metalografických vzorků z artefaktů doby římské z lokality
Holubice.

Studium sbírkových
předmětů a
dokumentací

Mgr. P.
Nový

Odběr
antropologického
materiálu

Mgr. D.
Daneček

Fotodokumentace

Mgr. D.
Daneček

S. Florianová, Ž. Chudobová – studentky FF UK Praha, příprava
seznamu a podkladů pro zpracování drobných výzkumů pro
potřeby studia, předání dvou výzkumů k vypracování NZ.
Mgr. Erika Průchová – odběr antropologického materiálu (dentálií)
od vybraných jedinců z novověkého pohřebiště v lokalitě
Hostivice-Palouky (př. č. 20/2010, př. č. 4/2011) za účelem zjištění
přítomnosti epidemiologických záznamů.
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (ARÚ Praha) – fotografování
bronzového depotu z lokality Středokluky pro publikační účely.
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 Zahraniční spolupráce:
MAMUZ Asparn & Naturhistorisches Museum Wien, detektorový průzkum významné mladolaténské
sídlištní lokality Haselbach v Dolním Rakousku, 30.–1. 8. 2018 a 16.–18. 11. 2018 na pozvání prof. Mag. Dr.
Petera Trebscheho (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek).
Sev. Německo a Dánsko (ostrovy Sjaelland a Lolland) archeologické expozice, muzea, skanzeny a lokality,
např.: Slawenburg Raddusch, Torgelow Ukranenland, Oldenburg – Wallmuseum, Kodaň, Lejre, Roskilde,
Trelleborg, Lübeck, 1.–5. 10. 2018. (PhDr. Z. Suchánková, Mgr. Klementová, Mgr. Daněček, Mgr. Nový,
Mgr. Kvěchová, Mgr. Černý, Ing. Říhová).
 Různé:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. spolupráce na projektu Germáni ve středních Čechách. Výzkum,
ochrana a prezentace archeologické lokality v katastru obce Holubice a příprava kulturně vzdělávací
infrastruktury v regionu. Projekt regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR, za SM řešitel Mgr. D.
Daněček, spolupráce Mgr. K. Smíšek.
Středočeská archeologická komise (koordinace činnosti, reference, podklady). (Mgr. J. Klementová, Mgr.
D. Daněček)
Detektorové a povrchové průzkumy lokalit, zaměřování archeologických nálezů ohrožených lokalit ve
spádové oblasti muzea – Holubice, Statenice, Tursko. (Mgr. D. Daněček, Mgr. K. Smíšek)
Spolupráce s veřejností – určování nálezů a zprostředkovávání předání nálezů do oprávněné organizace.
(všichni odborní pracovníci)
Zpracování žádosti o dotaci na nehrazené ZAV z prostředků Středočeského kraje. (Mgr. J. Klementová)
Zpracování celkového výkazu pracovní činnosti, koncepce a zpracování plánu pracovní činnosti za AO,
vypracování inventarizačních zápisů archeologické podsbírky a ASM. (Mgr. J. Klementová)
Spolupráce na tvorbě dokumentárního filmu s animačními vstupy o restaurování archeologického nálezu –
depotu z Turska, př. č. 25/2014 (výběrové řízení na zhotovitele, tvorba podkladů). (Mgr. J. Klementová,
Ing. P. Říhová)
Správa facebookové stránky Archeologie Středočeského muzea, tvorba reportáží, příspěvků a pozvánek.
(Mgr. P. Nový, Mgr. D. Daněček)
Průběžné zpracování ZAV Hostivice-Palouky 2007–2013 (zadávání analýz, výběrová řízení, kontrola
provádění subdodávek). (Mgr. J. Klementová, Mgr. D. Daněček)
Průběžné zpracování ZAV Hostivice-Palouky 2007–2013. (zadávání analýz, výběrová řízení, kontrola
provádění subdodávek). (Mgr. J. Klementová, Mgr. D. Daněček)
1. 2 Oddělení konzervace
 Poskytnuté konzultace, posudky a další spolupráce s jinými institucemi:
Konzultace:
Prácheňské muzeum. Slitek mincí. Sepsání posudku a návrhu na restaurování. (Ing. P. Říhová)
Národní muzeum, zakázka k restaurování JHO, návrh na restaurování, zprostředkování analýz. (Ing. P.
Říhová)
Národní muzeum, konzultace postupu při restaurování plejtváka. (Ing. P. Říhová, K. Vraná)
Postup restaurování kadidla, Muzeum v Berouně. (Ing. P. Říhová)
Posudky:
Posudek na cínový korbel z 19. st. pro soukromou osobu. (Ing. P. Říhová)
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Odběr vzorků v rámci spolupráce s řešitelem projektu – Archeologickým ústavem v Praze, v. v. i. a
Přírodovědeckou fakultou UK Mobilita surovin a životní cykly artefaktů: archeometrie kovů a skla doby
laténské a časné doby římské, (spony z Holubic). (Ing. P. Říhová)
Papír:
VŠCHT, NACR, SPŠG a VOŠG Hellichova – analýzy laků a vosku, složení papíru, mikrobiologické analýzy,
spolupráce studentských pracích.
Textil:
Spolupráce s VŠCHT na vyhledání vhodného sbírkového předmětu na rekonzervaci podlepení textilu v
rámci bakalářské práce, 22. 5. 2018.
Dřevo:
Služební cesta do Nového Bydžova – na žádost správy majetku města posouzení stavu depozitáře kostela
Sedmibolestné Matky Boží, 5. 3. 2018, 18. 3. 2018 zaslání kalkulace práce Mgr. Evě Bielikové z oddělení
správy majetku města Nový Bydžov. (Z. Růžička)
 Exkurze na konzervátorských pracovištích:
V následujících datech proběhly odborné exkurze studentů škol ve všech laboratořích konzervace sbírek
– 14. 2. 2018
SPŠG a VOŠG Hellichova, odborný dozor Ing. Eva Honsová
– 5. 4. 2018
SUPŠ a VOŠ Turnov, odborný dohled Vojtěch Ouřada, Dis.
– 17. 5. 2018
VOŠ, odborný dozor Ing. J. Drozenová
– 6. 6. 2018
ZŠ Roztoky, odborný dozor Ludmila Mikulková
– 29. 11. 2018
ZŠ Parentes Praha, odborný dozor Květa Fialová
– 07. 12. 2018
VŠCHT Praha, odborný dozor PhDr. Roman Zaoral
 Různé:
Balení obrazů pro převoz a zápůjčku GVU Hodonín, 2. 11. 2018.
Zajištění analýz k AV Velké Číčovice, Tursko – pro účely plánované výstavy. (Ing. P. Říhová)
9x Condition report - výstava Zdenka Braunerová a její přátelé výtvarníci (výstava k 160. výročí narození
malířky, spolupráce se SM v Roztokách), listopad – únor 2019. (Ing. A. Kypetová)
48x Condition report z historického depozitáře pro Obec Máslovice Muzeum másla na výstavu Koloniál u
pana Bajzy aneb historie obchodu a obchodování k 8. 10. 2018. (I. Nacherová)
Příprava 27 ks předmětů s Condition reporty na Výstavu Keltové pro NM. (Ing. P. Říhová)
Příprava 2 ks předmětů, zápůjčka za účelem analýzy – traseologie, MMP. (Ing. P. Říhová)
2x Prodloužení smluv, a vytvoření nových Condition reportů pro muzeum Beroun a muzeum Benešov nad
Ploučnicí. (Ing. P. Říhová)
Příprava 120 ks předmětů s Condition reporty – Zápůjčka GVU v Hodoníně.
100 ks předmětů s Condition reporty – Zápůjčka GVU v Hodoníně (obrazy Z. Braunerové 87 ks,
sklo 13 ks).
Příprava Condition report – renesanční kachel pro Muzeum hlavního města Prahy.
Zpracování dokumentace pro KOP, na základě nového atomového zákona (ve spolupráci s J. F.
Torňošovou).
Zpracování pasportizace 2017 pro Metodické centrum v Brně na příkaz MK.
Zpracování žádosti ISO 2019 a projektových záměrů na kraj.
Přihlášení projektu „Příběh jednoho pokladu“ do ceny Gloria musaealis a do soutěže Muzaionfilm
v Uherském Brodě (v obou případech jsme byli oceněni).
Příprava výstavy Československý kolek a příprava grantu od MK ČR. (BcA. M. Caranová)
Příprava výstavy Viděno rukama. (I. Nacherová)
Konzervátorské oddělení spolupracovalo na instalaci a deinstalaci výstav výstavy Viděno rukama, Vysoce
ctěná slečno / můj milý, Příběhy Tichého údolí, Zdeněk Burian, na vlně dobrodružství, Kašpárkův svět,
Historické Vánoční ozdoby, Prima sezóna, Imginárium, výstavy betlémů a na Mezinárodním dni
archeologie.
Výroba 15 ks lukoprenových a silikonových forem slonů pro dílničky k haptické výstavě Viděno rukama.
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Tvořivé dílny pro nevidomé v souvislosti s výstavou Viděno rukama – 22. 3., 5. 4., 26. 4., 10. 5., 17. 5. 2018
Muzejní noc – tvořivá dílna „Odlij si svého slona“, 18. 5. 2018. (kovy, K. Vraná)
Převzetí, balení 15 ks zapůjčených předmětů SM po ukončení výstavy Jan Felk a syn – továrna na glóby na
Přírodovědecké fakultě UK – leden 2018. (Ing. A. Kypetová)
Dílna k výstavě československý kolek, 22. 6. 2018.
Komentované prohlídky k výstavě Československý kolek, 29. 8. 2018; 3. 7. 2018; 1. 10. 2018.
Výroba 16 ks výstavních stojanů pro venkovní plakáty A0. (Z. Růžička)
 Studentské praxe na konzervačním oddělení:

Úsek konzervačního oddělení

Počet studentů na
praxi

Kovy

1

Papír

1

SPOŠG a VOŠG Hellichova

Textil

1

VŠCHT

Škola/Instituce
Regionální muzeum
Teplice

Termín
19. 11. – 30.
11. 2018
21.–25. 5; 18.–
22. 6. 2018
6. 8. – 17. 8.
2018

1. 3 Odborné oddělení
 Stálé expozice
– dovybavení expozice Život v letovisku, v části tzv. zimní zahrady (PhDr. I. Kubečková, Bc. M. Urfusová)
– úpravy expozice Vrchnostenská správa panství, v části kuchyně – uzpůsobení instalace pro konání
edukačních a doprovodných programů (PhDr. I. Kubečková)
 Odborná knihovna a archiv
– doplňování přírůstků nákupem a výměnou, průběžná evidence nových přírůstků a její počítačové
zpracování, zpracování přírůstků získaných darem a z tzv. starých fondů (celkem 941 ks)
– zajištění služeb veřejnosti ve smyslu knihovního zákona a Knihovního řádu SM
– inventarizace odborné knihovny, v souvislosti s inventarizací byla celá knihovna vystěhována, knihy
v jednotlivých lokacích rozvolněny a následně nově uloženy, byly prováděny opravy v počítačové evidenci
– deponát knih poškozených povodní – provedeno roztřídění, nalezeno 281 evid. čísel knihovny SM (Bc.
M. Hůlková, P. Benešová)
 Archiv
– v roce 2018 byla práce v podsbírce písemností a tisků soustředěna na provádění nápravy nesrovnalostí
zjištěných celkovou revizí z let 2015–2016, včetně opravy záznamů v databázi, byla vytvořena nová
sbírková databáze Bach nutná pro vypořádání komplikované evidence ve sbírce písemností a k nápravě
zdvojené evidence v části sbírky, průběžné byly prováděny opravy formálních chyb v počítačové evidenci
– byl proveden výběr a příprava archiválií k realizaci fotodokumentace (fondy Felkl, Transport smrti,
Miloš Malina) (Bc. M. Hůlková)
 Fotoarchiv
– třídění nových fotografií, tisk náhledů, převod dat na externí disk – 1675 ks foto
– vyhledání fotografií a pohlednic pro potřeby odborných pracovišť SM, následné uložení – 120 ks
– vyhledání fotografií pro nové webové stránky muzea – 200 ks (T. Hůlková)
 Spisovna
– příprava spisovny na systém ukládání uzavřených spisů
– proveden soupis kartonů k vyřazení, ve spolupráci se SOkA Praha-západ zajištěno provedení
skartačního řízení, provedeno uložení spisovny do nových kartonů (Bc. M. Hůlková)
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Badatelské služby
– zajištění služeb v depozitářích, odborné knihovně, fotoarchivu a archivu (badatelské návštěvy)
(odpovědní pracovníci odborného oddělení)
Badatelský úkon
Řešitel
Popis
různé, datace na základě
obrazových analogií

dotazy e-mail – fotoarchiv
fotoarchiv - vyhledání materiálu – 2x

Bc. T. Hůlková
T. Hůlková

lidové kroje – 1x

PhDr. I. Kubečková

studium lidových krojů (NPÚ,
folklórní soubor)

vyhledání předmětů – afrikanistika – 1x

PhDr. I. Kubečková, T.
Hůlková

studium materiálu v souvislosti s
přípravou výstavy

vyhledání dokumentů ve sbírce písemností a
tisků, příprava materiálu – 5x

Bc. M. Hůlková

různé typy dokumentů

badatelské dotazy e-mail, telefon –
písemnosti a tisky – 20x
externí badatel 8x (11 návštěv)
externí badatel 2x

Bc. M. Hůlková
Mgr. V. Dlouhá
Mgr. V. Dlouhá

různé
Projekt Pladias
odborné články

dotazy telefonické 12x

Mgr. V. Dlouhá

dotazy e-mail 6x

Mgr. V. Dlouhá

určení rostlin dle historických
jmen, přítomnost v depozitáři
přítomnost druhů v herbáři,
lokality

dotaz facebook 21x
determinace střevlíkovitých brouků
(Carabidae) – 3 návštěvy

Mgr. V. Dlouhá
RNDr. O. Hovorka,
Ph.D. (Nick Schifstall,
ČZU)

druhy rostlin dle
fotodokumentace, lidových jmen
determinace fosilních fragmentů
střevlíků srovnáním se
sbírkovými exempláři

determinace nosatců (Curculionidae)

RNDr. O. Hovorka,
Ph.D. (L. Řehoř)

dotazy e-mail 10x

Mgr. M. Šášinková

Vlastní badatelská činnost pracovníků

Řešitel

studium podmaleb na skle ve sbírkách JM
České Budějovice

PhDr. I. Kubečková

studium podmaleb na skle z fondů NPÚ

PhDr. I. Kubečková

projekt Příběhy Tichého údolí

Mgr. M. Šášinková
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determinace nosatců dle
odborné literatury a srovnáním
se sbírkovými exempláři
různé, dotazy týkající se
sbírkových předmětů, studium
materiálů v souvislosti s
přípravou výstav
Popis
studium podmaleb na skle ve
sbírkách JM České Budějovice
studium podmaleb na skle ze
Svatojiřské sbírky uložené na St.
zámku Konopiště – výstup
přednáška na mezinárodním
sympoziu
Interní projekt, archivní rešerše v
NA, SOkA, SOA, KÚ výstupem
byla výstava a stejnojmenný
katalog

 Spolupráce s jinými organizacemi, poradenská činnost
– Poskytování odborné pomoci ostatním vlastníkům sbírek v souladu se zákonem č. 122/2000 a
prováděcími předpisy. Spolupráce s vysokými školami, vědeckými ústavy, archivy a ostatními institucemi
dle potřeb jednotlivých oborů (pracovníci odborného oddělení)
– Spolupráce s NPÚ ÚOP střední Čechy – příprava výstavy Prima sezóna, zajištění zápůjčky z vlastních
sbírek muzea
– Spolupráce s MěÚ Roztoky – příprava vzpomínkového aktu Transport smrti, realizace 26. 4. 2018
– Spolupráce a konzultace při tvorbě publikací: Obec Dubenky (téma Z. Braunerová), České Vánoce, nakl.
Mladá fronta (Mgr. Šášinková), Strakula, Dušan a kol. autorů. 100 let české státnosti ve Středočeském
kraji. Praha 2018, Cerman, Ivo a kol. autorů. Střední Čechy 1918/2018. Praha 2018. (Mgr. M. Šášinková, T.
Hůlková, A. Hůlka)
– Zajištění zápůjčky sbírkových předmětů pro Galerii výtvarného umění v Hodoníně – výběr z výtvarného
díla Z. Braunerové, výstava v redukované podobě kopírovala realizovaný projekt Vysoce ctěná slečno /
Můj milý (Mgr. M. Šášinková, PhDr. I. Kubečková)
– Konzultace o budoucí expozici v Památníku bratří Mrštíků (Regionální muzeum v Mikulově) (Mgr. M.
Šášinková)
– Spolupráce s ÚDU AV ČR na identifikaci fotografií J. Sudka s díly M. Maliny
– Korektura dat k rukopisům ve sbírkách SM pro 3. díl publikace Repertorium rukopisů 17. a 18. století
z muzejních sbírek v Čechách (kol. autorů, Nakladatelství Karolinum) (Bc. M. Hůlková)
– Zajištění exkurze v depozitářích SM pro účastníky příměstského letního tábora Hrajeme si na novináře,
pořadatel M. Bittnerová ve spolupráci s Domy dětí a mládeže, 30. 8. 2018, RNDr. O. Hovorka, A. Hůlka, Bc.
(M. Hůlková)
 Ostatní
– Exkurze – Správa pražského hradu – program Ginis (elektronická spisovna) v praxi (PhDr. Z.
Suchánková, PhDr. I. Kubečková, Ing. M. Papíková, Bc. M. Urfusová, Mgr. J. Klementová, Ing. P. Říhová, Bc.
M. Hůlková)
– zpracování podkladů pro přihlášku do soutěže Gloria musaealis za rok 2018 v kategorii výstavy –
výstava Vysoce ctěná slečno / Můj milý. Desatero mužů na paletě života Zdenky Braunerové
– zpracování žádostí o dotační tituly na rok 2019 – ČEZ, MK ČR – projekt animovaného filmu k expozici
v ateliéru Z. Braunerové (Mgr. M. Šášinková)
– zpracování Zprávy o činnosti Středočeského muzea za rok 2017 (PhDr. I. Kubečková, Mgr. J.
Klementová, spolupráce Bc. M. Urfusová)
– spolupráce s programovým oddělením na technickém zajišťování výstav, doprovodných programů,
vernisáží a propagace muzea (P. Benešová, Bc. M. Hůlková)
– revize nových webových stránek muzea (PhDr. I. Kubečková)
– aktualizace vnitřních předpisů ke správě sbírek: Režim nakládání se sbírkami, Badatelský řád,
Depozitární řád, Jednací řád poradního sboru pro sbírkotvornou činnost, Sbírkotvorný program
– příprava výkazů pro zpracování Závěrečné zprávy a výkazu NIPOS
– CES-on-line evidence sbírek – administrace, zpracování dotazníku pro Metodické centrum CITeM MZM
(Mgr. Váchová, Ph.D.)
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2. Členství v oborových organizacích
Organizace
AMG – Botanická komise AMG
AMG – Etnografická komise AMG
AMG – Komise muzejních historiků AMG

AMG – Komise restaurátorů
AMG – Pracovní skupina pro přípravu registrace a akreditace muzeí AMG
AMG – Revizní komise AMG
AMG – Zoologická komise AMG
Česká archeologická společnost
Česká národopisná společnost
Česká společnost entomologická
České sdružení přátel betlémářů
ICOM
Komise SčK pro posuzování nominací na titul Mistr tradiční rukodělné
výroby Středočeského kraje
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Národního pedagogického muzea
a knihovny J. A. Komenského v Praze
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Archeologického oddělení
Národního muzea
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Etnografického oddělení
Historického muzea Národního muzea
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost MVČ Hradec Králové
Redakční rada sborníku Confluens Regionálního muzea v Mělníku

Salon Zdenky Braunerové, z. s.
Sdružení historiků ČR
Sdružení sběratelů a přátel exlibris
Spolek českých betlémářů
Umělecká rada Galerie města Pardubic
Zpracovala: Mgr. Lucie Váchová, Ph.D.
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Člen
Mgr. V. Dlouhá
PhDr. I. Kubečková,
místopředsedkyně
Mgr. M. Šášinková
Ing. P. Říhová, In. A.
Kypetová, I. Nacherová,
BcA. P. Domčíková, K.
Vraná, BcA. M. Caranová, B.
Korbelová
PhDr. I. Kubečková
PhDr. Zita Suchánková
Mgr. O. Hovorka
Mgr. J. Klementová
PhDr. Z. Suchánková, PhDr.
I. Kubečková
RNDr. O. Hovorka, Ph.D.
PhDr. Z. Suchánková,
místopředsedkyně
PhDr. Z. Suchánková, Mgr.
M. Šášinková
PhDr. I. Kubečková
Mgr. M. Šášinková
Mgr. K. Smíšek
PhDr. I. Kubečková
PhDr. I. Kubečková
Mgr. M. Šášinková
Mgr. M. Šášinková,
předsedkyně, PhDr. Z.
Suchánková
PhDr. Z. Suchánková
PhDr. Z. Suchánková
PhDr. Z. Suchánková, PhDr.
I. Kubečková
Mgr. L. Váchová, Ph.D.

IX. Ekonomická část
Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2018
Počet zaměstnanců
Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem
z toho:
- kmenových zaměstnanců
- externích zaměstnanců
Přepočtený počet kmenových zaměstnanců

66
0
49,56

2017

2018

Vývojový ukazatel
(2017/2016*100)%

27 178

32 161

118,33 %

Průměrná měsíční mzda v Kč
CELKEM
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Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018
Výsledek hospodaření po zdanění
v Kč
Náklady celkem
Výnosy celkem
+zisk/-ztráta

2017

2018

32 087 709,12
32 117 077,42
29 368,30

39 078 824,26
39 577 840,68
499 016,42

Komentář ke schváleným závazným ukazatelům za rok 2018
Závazné ukazatele nebyly překročeny a jsou plně v souladu s upraveným rozpočtem daného roku. Ještě
během roku 2018 bylo ze strany instituce požádáno o změnu závazného ukazatele „Odpisy
dlouhodobého majetku“ z důvodu dosavadního účetního nepřevzetí rekonstrukce zámku od
zřizovatele, s čímž nebylo v původním odpisovém plánu na rok 2018 počítáno.
Čerpání účelových investičních a neinvestičních dotací 2018
Účel dotace

Výše dotace v Kč

Čerpáno v Kč

297 000

297 000

Výše dotace v Kč

Čerpáno v Kč

65 000

65 000

Investiční dotace:
ISO/D Preventivní ochrana před
nepříznivými vlivy prostředí – klimatizace
radiografického pracoviště a laboratorní
vzduchotechnika pro laboratoř keramiky
Účel dotace
Neinvestiční dotace:
ISO/D Preventivní ochrana před
nepříznivými vlivy prostředí – pořízení
stereomikroskopu, zvlhčovače,
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odvhlčovače
Kulturní aktivity – výstava Viděno rukama,
sochařské dílo Marie Leontovyčové
Kulturní aktivity – podpora projektů
k připomínkám významných výročí naší
státnosti (1918, 1968, 1993) – realizace
projektu Kolky v Českolovensku
Podpora
expozičních a
výstavních
projektů, tematický okruh 1: Instalace
expozic nebo výstav – výstava Vysoce
ctěná slečno/Můj milý. Desatero mužů na
paletě Zdenky Braunerové
Podpora
expozičních a
výstavních
projektů, tematický okruh 1: Instalace
expozic nebo výstav – 25. Letní keramická
plastika

50 000

50 000

139 000

139 000

180 000

180 000

44 000

44 000

Komentář k vybraným čerpaným položkám nákladů a výnosů
Ve sledovaném období byly čerpány náklady ve výši 97 % upraveného rozpočtu, ve výnosech bylo
dosaženo 98,2 % čerpání nastaveného plánu pro rok 2018.
účet 501 – Spotřeba materiálu
Jedná se o materiál provozního, kancelářského, konzervačního i výstavního charakteru. Materiál je
vyžíván pro plnění běžného chodu organizace v souvislosti s činnostmi, které si instituce zajišťuje
vlastními silami se zapojením vlastních zaměstnanců. Významný pokles této nákladové položky oproti
předcházejícímu roku i oproti plánu na rok stávající je způsoben zejména faktem většího zapojení
dodavatelských firem realizujících mnohé činnosti zejména výstavního charakteru formou
fakturovaných služeb. V minulosti byly tyto činnosti častěji realizovány vlastními silami, avšak při
současném nedostatečném personálním obsazení není instituce schopná vše zajistit ve vlastní režii a
některé činnosti související s realizací výstav je nucena řešit dodavatelským způsobem.
účet 502 – Spotřeba energie
Uvedená nákladová položka se nijak zvláště neodchyluje od skutečnosti minulého účetního období a
ani od upraveného plánu, ve kterém je zohledněno navýšení o 80 tis. Kč oproti původnímu plánu,
jelikož zřizovatel v uvedené výši poskytl na tento výdaj příspěvek z důvodu navýšení cen energií pro rok
2018.
účet 504 – Prodané zboží
Oproti vykázané skutečnosti roku 2017 došlo k velmi významnému posunu v oblasti uvedeného
ukazatele (o 13,5 %), kdy pohyby v rámci vyskladňování zboží a suvenýrů díky zvýšenému zájmu ze
strany kupujících návštěvníků jsou zcela zřejmé. Pochopitelný vliv se potom projevuje i v tržbách za
prodané zboží. Svoji pozitivní roli v tomto ohledu sehrává skladba výstav s doprovodným prodejem
suvenýrů vztahujících se k dané výstavě či akci.
účet 511 – Opravy a udržování
Uvedená nákladová položka počítala v původním plánu pro daný rok s rozsáhlejšími opravami, které
nebyly uskutečněny zejména z kapacitních důvodů. Během roku docházelo k průběžné údržbě majetku
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tak, aby se zabránilo případným škodám na něm, nicméně žádné větší opravy realizovány nebyly.
V roce 2019 se naopak počítá s opravou střechy Ateliéru Zdenky Braunerové, na kterou zřizovatel
poskytuje příspěvek ve výši 250 tis. Kč. Oprava bude velmi pravděpodobně tuto částku
několikanásobně převyšovat, takže náklady na opravy a udržování v následujícím časovém období
významně převýší skutečnost roku 2018.
účet 512 – Cestovné
V případě položky cestovného bylo již v upraveném plánu pro rok 2018 počítáno s nárůstem nákladů
v souvislosti s plánovanými zahraničními cestami zejména v návaznosti na realizaci archeologické
interaktivní expozice. Rovněž plán na další časové období počítá se zahraničními výjezdy do některých
okolních zemí. Srovnání s rokem 2017 je tedy prakticky nemožné, jelikož v té době byly realizovány
víceméně pouze cesty tuzemské a odpovídající běžné činnosti muzea. Projekt Stopami věků se naplno
rozjel až v průběhu roku 2018, kdy byl organizaci definitivně schválen prostřednictvím vydaného
právního aktu.
účet 513 – Náklady na reprezentaci
Náklady na reprezentaci jsou nižší oproti upravenému rozpočtu, avšak vyšší oproti skutečnosti roku
2017. Důvodem navýšení oproti skutečnosti předcházejícího účetního období je celá řada akcí
konaných v prostorách Středočeského muzea, na které byli přizváni hosté zajímající se o činnost
instituce a její výstupy v podobě výstav a byla pořádána celá řada setkání, vernisáží apod., pro které
bylo nutné zajistit odpovídající pohoštění.
účet 518 – Ostatní služby
Upravený rozpočet již počítal s navýšením této nákladové položky, takže procentuální čerpání rozpočtu
je v požadované relaci do 10 %, avšak je nesrovnatelné s rokem 2017, oproti kterému je nárůst
převyšující 20 %. Je to způsobené faktem, že mnohé činnosti související s realizací výstav byly
pořizovány dodavatelským způsobem, jak bylo uvedeno v rámci naopak nízce čerpané položky
materiálových nákladů.

účet 521 – Mzdové náklady
Uvedená nákladová položka odpovídá upravenému rozpočtu, není překročen závazný limit, ale je
zvýšené čerpání oproti roku 2017, což je okomentováno výše v rámci celkového hodnocení činnosti
organizace – podrobněji viz bod 2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2018.
účet 524 – Zákonné sociální pojištění
Čerpání této položky je odvozené od čerpání mzdových nákladů.
účet 527 – Zákonné sociální náklady
Na uvedeném účtu je promítnut zákonný 2% příděl z objemu vyplacených mezd do Fondu kulturních a
sociálních potřeb.
účet 528 – Jiné sociální náklady
Nákladová položka je tvořena z větší části z nákladů na stravné zaměstnanců, tedy podílu
zaměstnavatele přispívajícího na stravenky náležející zaměstnancům za řádně odpracované pracovní
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směny a zčásti se v uvedených nákladech projevují částky úhrad povinných lékařských prohlídek
(vstupních, výstupních, periodických a preventivních).
účet 538 – Ostatní daně a poplatky
Obsahové určení účtu je vymezeno daněmi a poplatky, organizace využívá uvedený účet k účtování
daně z úroků na vedených bankovních účtech.
účet 549 – Jiné ostatní náklady
Jedná se o pojištění majetku, zákonné úrazové pojištění zaměstnanců, členství v profesních
organizacích, poplatky za osobní certifikáty a bankovní poplatky. Nárůst oproti skutečnosti roku 2017
ve výši 17,5 % je způsoben nejen zvyšujícími se bankovními poplatky k vedeným účtům, ale zejména
z důvodu zvýšeného zákonného úrazového pojištění zaměstnanců, které odpovídá zvýšenému objemu
mzdových prostředků oproti předcházejícímu období. Z uvedeného základu mzdových prostředků je
totiž tento ukazatel vypočítáván a odvozen.

účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku
Jde o závazný ukazatel, který ve sledovaném období nebyl překročen a plně odpovídá upravenému
rozpočtu, který byl v průběhu roku laděn se zřizovatelem tak, aby odpovídal skutečnosti ve smyslu
odpisů majetku v průběhu roku 2018.
účet 563 – Kurzové ztráty
Uvedený účet obsahuje předem neplánovanou a nevýznamnou položku v úhrnné výši 401,75 Kč
vzniklou jako kurzový rozdíl z přepočtu cizí měny u dvou zahraničních faktur účtovaných v průběhu
roku 2018.
účet 557 – Náklady z vyřazených pohledávek
Položka ve výši 7 403,- Kč nebyla rovněž v plánu na rok 2018 zahrnuta a týká se dlouhodobě evidované
pohledávky za firmou Varhanářství Kőnig, kterou bylo povoleno zřizovatelem odepsat jako
nevymahatelnou po předchozí žádosti a následném Usnesení Rady Středočeského kraje č. 02934/2018/RK ze dne 5. 11. 2018.
účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Nákladová položka je zvýšena oproti roku 2017 o necelých 6 % a odpovídá nutné obnově zastaralého
majetku, kdy se instituce snaží v rámci možností postupně v jednotlivých po sobě jdoucích letech
modernizovat počítačové a kancelářské vybavení nutné k plnění každodenních pracovních úkolů.
V uvedené položce jsou promítnuty i nákupy drobného dlouhodobého majetku pořízeného z dotace
ISO D poskytnuté Ministerstvem kultury ČR. V roce 2018 se jednalo o nákup stereomikroskopu,
zvlhčovače a odvlhčovače pro konzervátorské oddělení.
účet 602 – Výnosy z prodeje služeb
Uvedená výnosová položka byla původně plánována na vyšší, avšak nerealizovatelné úrovni.
Předpokládalo se, že instalací nového zářiče pro konzervační a ozařovací pracoviště dojde k výraznému
snížení času ozařování a tím ke zvýšení tržeb, které tvoří velmi významnou část výnosů z prodeje
služeb. Ve srovnání s rokem 2017 došlo sice k navýšení tržeb za ozařování téměř o 18 %, avšak toto
navýšení zdaleka nestačilo k pokrytí propadu v oblasti tržeb za archeologické výzkumy a tržeb za
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konzervaci předmětů prováděné našimi odbornými odděleními tak, aby původní plán byl naplněn. Již
v pololetí 2018 byl tedy plán upraven na předpokládanou skutečnost, která se v součtu všech výnosů
z prodeje služeb příliš neliší od skutečnosti předcházejícího účetního období (je vyšší pouze o necelá 3
%).
účet 604 – Výnosy z prodaného zboží
Ve výnosech z prodaného zboží se naopak promítá poměrně značný nárůst oproti roku 2017, ale
zejména i oproti plánu na rok 2018, který s takovým nárůstem vůbec nepočítal. Vysoké tržby za
prodané zboží lze přičítat vhodné nabídce suvenýrů a upomínkového zboží, o které byl poměrně
vysoký zájem zejména v době konání zajímavých a pro diváka přitažlivých výstav a akcí, kdy tržby
nebývale vzrostly.
účet 641 – Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále
Účet z logiky věci není předmětem plánování, nicméně skutečnost za rok 2018 ve výši vykázaného
zůstatku 26,5 tis. Kč odpovídá smluvní pokutě za nedodržení termínu dodání díla a přispěla tedy do
jisté míry k ovlivnění celkových výnosů instituce a promítla se tedy, mimo jiné, i do zlepšeného
výsledku hospodaření.
účet 648 – Zúčtování fondů
Na uvedeném účtu se promítá čerpání darů a příspěvků poskytnutých v uplynulých obdobích
Středočeskému muzeu k dalšímu rozvoji své činnosti. Tyto prostředky byly účtovány přes rezervní fond
organizace a jeho tvorba i čerpání jsou podrobně rozebrané v tabulce č. 3) Metodického pokynu č. 12.
účet 649 – Jiné ostatní výnosy
Položka ve výši 4 185 755,64 Kč odpovídá výsledkové úpravě nekrytí investičního fondu organizace.
účet 662 – Úroky
Jedná se o úroky z bankovního účtu, položka nebyla rozpočtována a její výše 239,27 Kč je zcela
nevýznamná.
účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
Původně rozpočtovaný příspěvek na provoz od zřizovatele byl v průběhu roku 2018 navýšen o
příspěvky doplatků k dotacím poskytnutým MK ČR, byly zohledněny vratky poměrných částek příjmů
z pronájmů, pololetní odměny zaměstnanců a ředitelky organizace za dosažení druhého místa v soutěži
Gloria musaealis, podpoření nehrazených archeologických výzkumů a zohlednění zvýšených finančních
nároků v souvislosti se zaváděním režimu GDPR. V neposlední řadě zřizovatel povýšil původní
příspěvek na provoz o položky týkající se přidělených rozvojových projektů a v celkových výnosech se
projevily položky převedené z roku 2017 (zpětné zapojení vratky z pronájmů vzniklé z rozdělení HV
kraje za rok 2017 a převod částky na propagaci muzea poskytnuté v prosinci 2017, ale čerpané až
v roce 2018).
V rámci uvedené výnosové položky je uvedena neinvestiční dotace MK ČR na podpořené projekty a
výstavy a dále částka odpovídající odpisům majetku pořízeného z dotace MK ČR v minulých obdobích,
tzv. transferový podíl.

Výsledek hospodaření za rok 2018
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Hospodaření organizace bylo průběžně sledováno, byl kladen důraz na vnitřní kontrolní systém
s ohledem na hospodárné, efektivní a účelné vynakládání finančních prostředků.
Organizace vykazuje za rok 2018 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 499 tis. Kč díky nepřekročení
naprosté většiny nákladových položek oproti upravenému rozpočtu. Celkové hospodaření organizace
v roce 2018 kladně ovlivnila skutečnost získání mnoha finančních prostředků nad rámec původního
plánu. V neinvestiční oblasti přímo ovlivňující hospodářský výsledek to byly zejména prostředky MK ČR
a s tím související doplatky jednotlivých projektů ze strany zřizovatele navýšením příspěvku na provoz.
Tím mohly být zafinancovány i náročnější projekty, výstavy a další akce přímo související s činností
muzea a jeho prezentací vůči veřejnosti. Zřizovatel nad rámec běžného příspěvku na provoz zohlednil
například i nárůst nákladů v souvislosti se zaváděním GDPR, přispěl na zvýšené náklady v oblasti
energií, refundoval výdaje související s neplacenými záchrannými archeologickými výzkumy a oproti
minulým rokům navýšil i prostředky na mzdy v souvislosti s úspěchem PO v soutěži Gloria musaealis
a vyplacenými pololetními odměnami zaměstnancům a ředitelce organizace. Organizace byla v roce
2018 zapojena i do čerpání FP z rozvojových projektů, v jejichž rámci byly v daném časovém období
uhrazeny položky týkající se již pravidelného konání adventního koncertu a byla podpořena putovní
výstava Má vlast cestami proměn a akce prezentace formou filmového spotu natočeného v prostorách
Středočeského muzea v Roztokách. Na další činnosti a akce byly zřizovatelem poskytnuty finanční
prostředky s možností převedení do dalšího roku, které se tedy do hospodářského výsledku aktuálního
období nepromítají. Jde o akci obnovy majetku a financování rozvojového projektu sv. Ludmila.

Ekonomickou část zpracovala: Ing. Milada Papíková

V Roztokách 12. 3. 2019, PhDr. Zita Suchánková
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