Zpráva o činnosti muzea
za rok 2019

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Zpracovatel:

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková
organizace

Adresa sídla:

Zámek 1, 252 63 Roztoky

IČ:

00069850

Telefon:

+420 233 029 011
+420 233 029 055 — IC
+420 233 029 060 — pokladna

E-mail:

muzeum@muzeum-roztoky.cz

Internetové stránky:
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Otevírací doba:
Zámecký park: celoročně, středa až neděle: 10.00–18.00
Informační centrum + Všemi smysly: celoročně, středa až neděle: 10.00–12.00, 13.00–18.00
Aktuální výstavy: celoročně, středa až neděle: 10.00–18.00
Expozice – Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce, Život v letovisku
aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt: celoročně, středa až neděle: 10.00–18.00
Expozice Ateliér Zdenky Braunerové: duben až říjen, středa až neděle: 10.00–18.00
Knihovna – úřední hodiny: celoročně, středa 8.00–12.00, 12.30–16.30

Zřízení zpracovatele:

Zřizovací listina č. 72-11/2010/ZK ze dne 9. 6. 2010

Zřizovatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
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I. I. Charakteristika organizace

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace, 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. Muzeum v současnosti pečuje o rozsáhlý soubor téměř půl milionu evidovaných sbírkových
předmětů. 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. V oblasti péče o movité kulturní
dědictví je instituce známá specializovaným konzervátorským a restaurátorským pracovištěm.
Součástí areálu roztockého zámku, jehož historie sahá do 13. století a kde se instituce
nachází, je řada architektonicky zajímavých a historicky cenných prostor, v nichž probíhají
výstavy, kulturní a vzdělávací programy, společenské akce i svatební obřady, jsou zde situovány
stálé expozice. Zámek je zasazen do malebného rámce parku osázeného vzácnými dřevinami. K jeho
založení došlo v 19. století a v současnosti se již jedná o památkově chráněné území, v prostranství
parku jsou navíc umístěna i sochařská díla.
Nedaleko zámecké dominanty se nachází areál Braunerova mlýna, kde dnes sídlí nejen
ředitelství instituce, ale je zde umístěna také stálá expozice Ateliér Zdenky Braunerové, věnovaná
malířce, jejíž život a tvorba jsou s Roztoky úzce spjaty. V současnosti probíhá v areálu zámku rovněž
rozsáhlá rekonverze objektu bývalé stodoly do podoby nové interaktivní expozice Stopami věků,
která bude zaměřena na prezentaci archeologických sbírek.
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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

Projekt Stopami věků
(Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Obnova a rekonstrukce provozního a
expozičního zázemí, Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610)
V současné době probíhají v prostorách muzea také intenzivní práce na projektu
podpořeném Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, jehož
cílem je vytvoření nové archeologické interaktivní expozice Stopami věků a současně realizace
komplexní obnovy bývalé stodoly v areálu instituce a jejího nejbližšího okolí. Rekonstrukce budovy
přinese nejen výrazné zvětšení výstavních ploch, ale zároveň umožní rozšířit programovou nabídku
muzea o workshopy a akce s archeologickou nebo historickou tématikou, zefektivní a zvýší
možnosti prezentace archeologického sbírkového fondu široké veřejnosti pomocí nejmodernějších
technologií. Posláním projektu, který získal podporu v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu je zároveň posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Termín realizace
projektu je v období 2018–2022.
Od července do října roku 2020 budou v průběhu stavby probíhat workshopy pro veřejnost a školy,
kde bude možné si například vyzkoušet, jak se staví dům pravěkými technologiemi.
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Slavnostní poklepání základního kamene k zahájení projektu Stopami věků

Rekonverze objektu stodoly do podoby nové interaktivní expozice Stopami věků
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II. Sbírkotvorná činnost

Středočeské muzeum v Roztokách spravuje dvě sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek ČR:
 Sbírku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – SČM ev. č. 001-07-31/019001
dělenou do sedmi podsbírek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Archeologická
Botanická
Etnografická
Historická
Písemnosti a tisky
Zoologická
Vzorkovnice keramiky ÚUŘ Štěchovice

Sbírka v současnosti obsahuje 453 129 evidenčních čísel sbírkových předmětů vedených v CES MK ČR.
Historická podsbírka muzea zahrnuje širokou škálu předmětů, které dokumentují spolkový a
hospodářský život, řemeslnou i tovární výrobu a především každodenní život obyvatel středočeského
regionu. Většina předmětů pochází z 19. a první poloviny 20. století, historický fond ale obsahuje i
předměty ze staršího období, např. soubory cechovních atributů, militárií a uměleckého řemesla. K
rozsáhlým kolekcím patří sbírka pohlednic zahrnující prakticky všechny motivy a žánry. Velmi obsáhlý je
fond vánočních ozdob české a německé provenience, k menším celkům patří naopak fond textilu
reprezentující vývoj městské oděvní a bytové kultury od sklonku 19. století až po 80. léta 20. století.
Historické sbírky obsahují rozsáhlou sběratelskou pozůstalost pražského výtvarníka a sběratele Miloše
Maliny (1904–1991), jež čítají více než 17 tisíc předmětů převážně uměleckohistorického charakteru a
sbírku pohlednic v objemu 40 tisíc kusů. Součástí sbírky Středočeského muzea je archeologická
podsbírka, jejíž základ je tvořen původními sběry amatérských spolupracovníků a zakladatelů muzea,
doplňované dalšími přebíranými sbírkami. Od poloviny devadesátých let 20. století v souvislosti
s výrazným nárůstem stavebních aktivit z lokalit z bezprostřední blízkosti hlavního města Prahy na
území okresu Prahy-západ obohacují podsbírku velkoplošné záchranné archeologické výzkumy o cenné
nálezové celky dokumentující kulturní vývoj našeho území od mladší doby kamenné-neolitu až do
středověku.
Soubor výtvarného umění náležící do této sbírky zahrnuje několik základních celků, mezi nimiž hrají
významnou roli osobnosti, jejichž život a dílo byly spjaty přímo s Roztokami. Jedná se zejména o práce
malířky a grafičky Zdenky Braunerové a sochařky Hedviky Zaorálkové. Kromě jejich výtvarného díla
muzeum uchovává také část písemných pozůstalostí umělkyň. Součástí této sbírky jsou rovněž
soubory prací Františka Koblihy a Jana Konůpka nebo Josefa Drahoňovského. Rozsáhlý celek
výtvarných artefaktů muzeum získalo v roce 1991 díky odkazu malíře a sběratele Miloše Maliny (1904–
1991), který tvoří jak umělcova vlastní výtvarná pozůstalost, tak četné umělecké sbírky od baroka po
modernu (např. Václav Špála, Emil Filla ad.).
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Etnografickou podsbírku tvoří zejména předměty dokumentující kulturu všedního dne od konce 18.
století do období po 2. světové válce s důrazem na středočeský region, především pak vybavení
domácnosti a hospodářský inventář. Poměrně rozsáhlý je fond lidového oděvu, v němž převažují
jednotlivé oděvní části a v menší míře obsahuje tradiční krojové celky nejen z Čech, ale také
z některých moravských oblastí. Početný soubor vznikl rovněž z předmětů okruhu lidového umění,
tvoří ho zejména domácí a výklenkové plastiky, podmalby na skle a betlémy, právě tak jako předměty
z okruhu devocionálií, reprezentované drobnou devoční grafikou, kramářskými a náboženskými tisky,
poutními medailonky i poutní industrií přelomu 19. a 20. století. V podsbírce jsou zastoupeny také
lidové hračky.
Botanické kolekce sbírky v současnosti obsahují přes 135 tisíc herbářových položek, z toho převážně
cévnatých rostlin (Magnoliophyta). Při porovnání velkých regionálních botanických sbírek v muzeích
České republiky se jedná o třetí nejrozsáhlejší sbírku. Do zoologického fondu je zařazeno přes 57 tisíc
předmětů a jeho největší část představuje entomologická sbírka, která je zaměřena především na
oblast středních Čech a je stále rozšiřována. Podstatná část sbírky pochází od významných regionálních
entomologů (Doutnáčova sbírka brouků čeledi Carabidae, Strejčkova regionální sbírka brouků z Prahy a
středních Čech). Kromě entomologie zahrnuje fond také dermoplastické preparáty ryb, obojživelníků,
plazů, ptáků a savců, ptačí hnízda a vývržky nebo například kosterní materiál.
Fond písemností a tisků obsahuje přes 5 000 svazků, z toho kolem stovky předmětů je zařazeno do
podskupiny staré a vzácné tisky, které byly vydány do roku 1800. Nejstarší tisky pocházejí z 16. a 17.
století.
Kompaktní celek pak představuje soubor vzorkovnice keramiky ÚUŘ Štěchovice.
 Archeologickou sbírku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – ASM ev. č. 002-05-13/248002,
kterou tvoří pouze podsbírka archeologická.
Sbírka zahrnuje 46 668 evidenčních čísel sbírkových předmětů vedených v CES MK ČR.
Archeologická sbírka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy je tvořena přírůstky sbírkových
předmětů od roku 2001 až do současnosti. Její podstatnou částí jsou především nálezové celky z
plošných záchranných archeologických výzkumů v Hostivici, kde v souvislosti s výstavbou kolonií
rodinných domů a rozvíjejícího se logistického areálu prošla záchranným archeologickým výzkumem
rozsáhlá plocha v povodí Litovického potoka. Sbírka se neustále rozrůstá a její základ, stejně jako
v případě archeologické podsbírky je tvořen fragmenty keramiky, opracovaných i neopracovaných
zvířecích kostí, skla a kovů, mapuje stopy kontinuálního osídlení této oblasti již od mladší doby
kamenné-neolitu.
1. Nabývání sbírek
1.1 Archeologická sbírka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy (ASM)
V roce 2019 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. Část předmětů
Archeologické sbírky pochází rovněž z náhodných nálezů.
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Př. č.

Způsob
nabytí
do sbírek

vlastní
výzkumná
1/2019 činnost
vlastní
výzkumná
2/2019 činnost
vlastní
výzkumná
3/2019 činnost
vlastní
výzkumná
4/2019 činnost
vlastní
výzkumná
5/2019 činnost
vlastní
výzkumná
6/2019 činnost
vlastní
výzkumná
7/2019 činnost
vlastní
výzkumná
8/2019 činnost
vlastní
výzkumná
9/2019 činnost
vlastní
výzkumná
10/2019 činnost
vlastní
výzkumná
11/2019 činnost

vlastní
výzkumná
12/2019 činnost
vlastní
výzkumná
13/2019 činnost
14/2019 vlastní

Předmět/Charakteristika Ks

soubor ker. zlomků

Lokalita,
k. ú.

1

Kozinec

soubor ker. zlomků

27

StateniceČerný Vůl

soubor ker. zlomků

3

Horoměřice

soubor ker. zlomků

15

Holubice v
Čechách

soubor ker. zlomků

Holubice v
244 Čechách

Parcela,
ppč.

AMČR /
Zodp. osoba

C-201901660,
Mgr. Černý,
RD, ppč. 27/17 Mgr. Nový
C-20191547,
Mgr. Nový,
RD, 557/3
Mgr. Černý
RD, ppč.
C-201902991,
400/25, st.
Mgr. Nový,
304
Mgr. Černý
C-201903592,
jímky, ppč.
Mgr. Smíšek,
244/8
Mgr. Daněček
C-201904998,
RD, IS, jímky, Mgr. Daněček,
ppč. 244/7
Mgr. Smíšek

soubor ker. zlomků

9

soubor ker. zlomků

61

soubor ker. zlomků,
zvířecí kosti

91

C-201805667,
Roztoky
RD, ppč. 2727 Mgr. Nový
C-201905577,
StateniceRD, ppč.
Mgr. Nový,
Černý Vůl
177/39
Mgr. Černý
C-201805315,
Mgr. Daněček,
Tuchoměřice RD, ppč. 311/2 Mgr. smíšek

soubor ker. zlomků

6

StateniceČerný Vůl

RD, ppč.
290/37

C-201905566,
Mgr. Nový

soubor ker. zlomků

4

Horoměřice

bazén, ppč.
81/1

C-201906382,
Mgr. Nový

8

Holubice v
Čechách

C-201907098,
Mgr. Nový

soubor ker. zlomků

57

Roztoky

ohradní
zeď,st. 48/2
podezdění
obvodových
zdí objektu
stodoly, ppč.
30/2

soubor ker. zlomků
soubor ker. zlomků

3
8

Kněžívka
Roztoky

RD, 205/51
IS, jímka,

soubor ker. zlomků

10

C-C-201809927
, Mgr. Nový
C-201906910,
Mgr. Černý,
Mgr. Smíšek
C-201908006,

výzkumná
činnost
vlastní
výzkumná
15/2019 činnost
vlastní
výzkumná
16/2019 činnost

17/2019

18/2019

19/2019

20/2019

21/2019

22/2019

23/2019

24/2019

25/2019

vlastní
výzkumná
činnost
vlastní
výzkumná
činnost
vlastní
výzkumná
činnost
vlastní
výzkumná
činnost
vlastní
výzkumná
činnost
vlastní
výzkumná
činnost
vlastní
výzkumná
činnost
vlastní
výzkumná
činnost
vlastní
výzkumná
činnost

ppč.2194/1

soubor ker. zlomků

5

Roztoky

soubor ker. zlomků

31

soubor ker. zlomků

Holubice v
167 Čechách

ker. zásobnice s lidskými
ostatky

3

Litovice

jímka, ppč.
2189

Mgr. Nový,
Mgr. Černý
C-201703706,
Mgr. Nový,
Mgr. Černý

RD, ppč. 726

C-201909617,
Mgr. Nový

Holubice v
Čechách

RD,IS, ppč.
256/8
rekonstrukce
podlah, st. č.
45/1, čp. 2

C-201909535,
Mgr. Daněček,
Mgr. Smíšek
C-201911210,
Mgr. Daněček

soubor ker. zlomků,
kostrový pohřeb

8

Únětice

přístavba
školy, st. 41

soubor ker. zlomků

8

StateniceČerný Vůl

RD, ppč. 32/3, C-201910867,
19/9, 633, 648 Mgr. Nový

soubor ker. zlomků

1

Roztoky

RD, ppč. 992

soubor ker. zlomků

8

Lichoceves

RD, ppč. 19/1

soubor ker. zlomků

2

Libčice nad
Vltavou

jímka, ppč.
205/32

soubor ker. zlomků

5

Noutonice

RD, ppč. 32/5

soubor ker. zlomků

kamenné nástroje a
26/2019 náhodný nález kovové předměty
27/2019 náhodný nález kovový předmět
kovové předměty, ker.
28/2019 náhodný nález zlomky

StateniceČerný Vůl

C-201910921,
Mgr. Nový

C-201910887,
Mgr. Nový
C-201912949,
Mgr. Nový,
Mgr. Černý
C-201911627,
Mgr. Černý,
Mgr. Smíšek
C-201911806,
Mgr. Nový,
Mgr. Černý
C-201912675,
Mgr. Černý,
Mgr. Nový

RD, ppč.
2
177/41
ppč. 129/1,
143/2,
143/10, 144,
158, 168, 171,
257/1, 257/9, Mgr. Smíšek,
38 Debrno
257/10
Mgr. Daněček
Mgr. Smíšek,
1 Dobřichovice ppč. 1389/4
Mgr. Daněček
Holubice v
ppč. 426, 432, Mgr. Smíšek,
137 Čechách
458, 492
Mgr. Daněček
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29/2019 náhodný nález kovový předmět

1

Jíloviště

ppč. 400/2

30/2019 náhodný nález kovový předmět

2

ppč. 662/1

31/2019 náhodný nález kovový předmět
kamenný předmět a ker.
32/2019 náhodný nález zlomky
kovové předměty a ker.
33/2019 náhodný nález zlomek

1

Kytín
Mníšek pod
Brdy

1

Ořech

ppč. 295/4

10

Otvovice

ppč. 1104

34/2019 náhodný nález kovový předmět

1

Středokluky

ppč.369/1

37/2019 náhodný nález kovové předměty

44

Tursko

ppč. 1018
ppč. 287/1,
287/38,
287/39,
287/41,
287/52, 336,
338, 250, 251,
257, 287/26,
287/29, 301,
303/3, 304/1,
317, 321
ppč. 774, 776,
778, 779, 780,
781, 789
ppč. 249, 679,
685, 686, 690,
706, 733, 734,
757, 773, 774,
775, 875, 882,
1038, 1001

38/2019 náhodný nález kovový předmět

1

Úholičky

299/1

35/2019 náhodný nález kovové předměty

36/2019 náhodný nález kovové předměty

12

7

Svrkyně

3

Trněný
Újezd

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček
Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček
Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček
Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček
Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček
Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček
Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček

Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček
Mgr. Smíšek,
Mgr. Daněček

Vybraná obrazová dokumentace ze záchranných archeologických výzkumů

Holubice, ZAV př. č. 17/2019 – hrob muže a ženy s bohatou výbavou, jordanovská kultura
(ca 3900 let př. Kr.)

Holubice, ZAV př. č. 17/2019 – čtyři pazourkové čepele, patrně součást srpu a šest
mikrolitických trapezovitých hrotů šípů z mužského hrobu, jordanovská kultura

13

Holubice, ZAV př. č. 17/2019 – bohatě zdobený schussenriedský džbán z mužského hrobu, jordanovská
kultura

Holubice, ZAV př. č. 17/2019 – zkoumaná plocha budoucího rodinného domu na ppč. 256/8

14

1.2 Sbírka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy (SČM)
Historické fondy
Historický fond muzea byl v roce 2019 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. V souladu
s Koncepcí sbírkotvorné činnosti (plánu investic Středočeského kraje) byl v roce 2019 také
realizován nákup pěti souborů sbírkových celků a jednoho sbírkového předmětu v celkové hodnotě
174.040,- Kč, který rozšířil sbírku SČM/001-07-31/019001 (podsbírku historickou, zoologickou a
etnografickou). V případě zoologické podsbírky byl dokončen nákup zahájený již v předchozím roce,
který umožnil získat kompletní kolekci hmyzu shromažďovaného systematicky při průzkumech
chráněných území ve středních Čechách RNDr. J. Strejčkem. Soubor textilií obohatil kolekci cílenou
na ženský oděv určený pro všední i sváteční dny a pořízení souborů skla i porcelánu navázalo na
dlouhodobé schraňování předmětů typických zejména pro české domácnosti 1. poloviny 20. století.
Díky pořízení 79 kusů štočků a tiskařských desek se rozrostla podsbírka výtvarného umění a stávající
soubor lidového nábytku rozšířil nákup dětské postýlky signifikantní pro období biedermeieru okolo
roku 1830. Etnografická podsbírka, jejíž součástí je obsáhlá kolekce betlémů, byla rozšířena o
betlém příbramského typu, který patří svým provedením k charakteristickým atributům řezbářství
daného regionu.

 Nákupy
Prodejce
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
vybavení domácnosti
kamna, krejčovské panny
váza sign. Z. Braunerovou
vojenský kufr
album kreseb
krejčovská panna
plastiky zvířat
globus
tiskařské štočky
sklo, porcelán
dámské oděvy
betlém

Podsbírka
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
etnografická

Ks
307
3
1
1
1
1
6
1
79
59
32
1

Cena
219 400,- Kč
16 000,- Kč
10 000,- Kč
3 500,- Kč
27 000,- Kč
3 000,- Kč
3 500,- Kč
4 000,- Kč
24 200,- Kč
16 000,- Kč
55 000,- Kč
60 000,- Kč

 Dary
Dárce
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba

Předmět/Charakteristika
textilie, domácí potřeby
hračky, dětský textil
textil, fotografie
textil, dámské oděvy, porcelán
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Podsbírka
historická
historická
historická
historická

Ks
7
9
32
79

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

kabelka
výšivky
porcelán
textilie
diapozitivy, kabelka
řemeslnické nářadí, vánoční ozdoby
rukavičky, pudr
kniha, časopis
vývěsní štít
knihy
dámský kostým
textilie
panenka
lehátko zahradní
grafika
malířský kufřík
kloboučky, kabelka
lžičky, náramek
hodinky, brože
tellurium - zeměkoule
textilie
knihy, obrázky, sklo, textilie
betlémy papírové
figurka na párátka

historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická
historická, etnografická
historická
etnografická
etnografická

1
116
4
6
32
18
3
2
1
3
2
4
1
2
12
2
4
5
11
1
96
90
612
1

 Převody a sběry
Původce
Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových

Předmět/Charakteristika

Podsbírka

Ks

nábytek, hodiny

historická

9

obrazy

historická

2

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

Předmět/Charakteristika
sbírka hmyzu (Coleoptera, Hemiptera,
Orthoptera)

16

Podsbírka
zoologická

Ks

Cena

1730

13 840,- Kč

 Vlastní sběr
Původce
Předmět/Charakteristika
PhDr. O. Hovorka,Ph.D. dvě vejce holuba domácího
hnízdo pěnice černohlavé (Sylvia
PhDr. O. Hovorka,Ph.D. atricapilla) se snůškou 3 vajec
PhDr. O. Hovorka,Ph.D. samec strunovce řádu Gordioidea
článek tasemnice kočičí (Taenia
PhDr. O. Hovorka,Ph.D. taeniaeformis)
PhDr. O. Hovorka,Ph.D. Odonata (vážky)
PhDr. O. Hovorka,Ph.D. Orthoptera (rovnokřídlí)
PhDr. O. Hovorka,Ph.D. Blattodea (švábi)
PhDr. O. Hovorka,Ph.D. Hemiptera (stejnokřídlí)
PhDr. O. Hovorka,Ph.D. Hymenoptera (blanokřídlí)
PhDr. O. Hovorka,Ph.D. Neuroptera (síťokřídlí)
PhDr. O. Hovorka,Ph.D. Coleoptera (brouci)
PhDr. O. Hovorka,Ph.D. Raphidioptera (dlouhošíjky)
PhDr. O. Hovorka,Ph.D. Mecoptera (srpice)
PhDr. O. Hovorka,Ph.D. Diptera (dvoukřídlí)
PhDr. O. Hovorka,Ph.D. Lepidoptera (motýli)

Podsbírka
zoologická
zoologická
zoologická
zoologická
zoologická
zoologická
zoologická
zoologická
zoologická
zoologická
zoologická
zoologická
zoologická
zoologická
zoologická

Ks
2
4
1
1
4
8
1
60
40
8
335
4
1
39
28

2. Vyřazení ze sbírky
Na základě provedených inventarizací sbírek byly Poradním sborem pro sbírkotvornou činnost
schváleny návrhy na vyřazení sbírkových předmětů ve sbírce historické, mimo výsledky inventarizací byl
k vyřazení navržen sbírkový předmět s inv. č. H 49206 (př. č. 103/2000, stůl) pro závažné poškození a
jeho malou historickou hodnotu.
Sbírka/Podsbírka
SČM/0001-0731/019001/historická
SČM/0001-0731/019001/historická
SČM/0001-0731/019001/historická
SČM/0001-0731/019001/historická
SČM/0001-0731/019001/historická
SČM/0001-0731/019001/historická
SČM/0001-0731/019001/historická

Důvod vyřazení

Přírůstkové číslo

Předmět

Ks

ztráta

993/2001/1a

pohlednice vánoční

1

duplicita záznamu

1330/76/3

pohlednice místopisná

1

duplicita záznamu

1330/76/10

1

ztráta

3080/71

pohlednice místopisná
album fotografií a
pohlednic

ztráta
neupotřebitelnost
(zapsáno omylem
do sbírek)

1483/72

obraz

1

1633/70

obraz – tištěná kopie

1

duplicita záznamu

1649/70

plastika sv. Jan

1
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1

SČM/0001-0731/019001/historická
SČM/0001-0731/019001/etnografická
SČM/0001-0731/019001/archeologická

neupotřebitelnost

103/2000

stůl – torzo

1

neupotřebitelnost

760/96

dožínkový věnec
keramika, kámen, kost,
nástroje

1

ztráta

383

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 2019 provedena 28. 5.
2019 a 20. 12. 2019.
Sbírka/Podsbírka
SČM/0001-0731/019001//historická
SČM/0001-0731/019001/etnografická
SČM/0001-0731/019001/zoologická
SČM/0001-0731/019001/botanika
SČM/0001-0731/019001/písemnosti a
tisky
SČM/0001-0731/019001/archeologická
ASM/002-05-13/248002

Nové
přírůstky
922

Přiřazení
inv. čísla
7020

Vyřazení

Dohledání

0

Náprava
omylů
0

6

Jiné
změny
0

158

0

0

9

0

0

11

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

383
39

1051
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II.

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

Sbírky a podsbírky

Celkem

Dary/přijaté
nálezy

Nákupy

ks

př. č.

ks

př. č.

34
1024
př. č.
ks

12
př. č.

247
ks

př. č.

ASM

př. č.

Výzkum –
vlastní sběr

Ostatní

ks

př. č.

ks př. č.

ks

ks

27
př. č.

777
0
ks př. č.

0
ks

SČM – podsbírka:
historická
etnografická
písemnosti a tisky

1195
119

1405
660

361
91
228

427
632
462

446

509

85
2

97
2

299
26
119

333
26
198

zoologická
botanická

16

2266

0

0

1

1730

15

536

0

0

447

2239

102

vzorkovnice keramiky ÚUŘ
Štěchovice
Celkem
SČM

1

64

1331

4395

680

1521

635

444 557

2. Systematická evidence (II. stupeň)
2.1 Archeologická sbírka (ASM/002-05-13/248002):
V rámci Archeologické sbírky ASM byly převedeny do II. stupně evidence tyto sbírkové předměty:
Sbírka/Podsbírka
ASM/002-05-13/248002

Způsob zpracování:
převod do II. stupně
evidence

19

Počet př. č./inv. č.

Ks

38/723

4528

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 výtvarné umění
SČM/001-07-31/019001/ historická knihy
SČM/001-07-31/019001/ historická –
vánoční ozdoby
SČM/001-07-31/019001/ historická pohlednice, fotografie
SČM/001-07-31/019001/ historická různé
SČM 001-07-31/019001/zoologická
SČM 001-07-31/019001/zoologická
SČM 001-07-31/019001/botanická

Způsob zpracování

Počet př. č./inv. č.

Ks

převod do II. stupně

489

489

převod do II. stupně

187 př. č. / 189 inv. č.

189

převod do II. stupně

155

215

převod do II. stupně

182 př. č. / 1700 inv. č.

1713

převod do II. stupně
oprava a doplnění údajů
připraveno pro převod
do II. stupně
připraveno pro převod
do II. stupně

688 př. č. / 700 inv. č.
4 př. č. / 2638 inv. č.

1009
2638

6 př. č. / 11 inv. č.

3041

2 př. č. / 980 inv. č.

980

3. Evidence pohybu sbírek
3.1 Zápůjčky jiným organizacím
Odborné oddělení – výstavy, studijní účely
Výstavy:
NM Praha – výstavy
Petr Korbelář – zhotovení novotisku
Kateřina Opatová – studijní účely
Muzeum Podblanicka ve Vlašimi - výstava
Celkem

Počet
smluv
2
1
1
1
5

Počet evidenčních čísel sbírkových
zapůjčených předmětů /
pomocný fond (repliky)
20
1
1
2
24

Ks

20
1
1
2
24

3.2 Výpůjčky
Archeologické oddělení – výstavy

Počet
smluv

Národní muzeum
Muzeum města Ústí nad Labem
Laboratoř AGLAE-C2RMF
Celkem

1
1
1
3

20

Počet evidenčních čísel
sbírkových zapůjčených
předmětů /
pomocný fond (repliky)
25
26
2
53

Ks

25
26
2
53

Odborné oddělení – výstavy
Severočeské muzeum v Liberci - stálá expozice
UK Praha - výstava
NPÚ, mobiliární fond státního zámku Benešov nad
Ploučnicí
Vít Macourek, Beroun - výstava
Královská kanonie premonstrátů na Strahově výstava
Milan Humplík, Kladno - studijní účely (posouzení
pro nákup)
Antonín Čermák, Roztoky - výstava
NTM Praha - výstava
Karla Bázlerová, Roztoky - výstava
Muzeum hl. m. Prahy - výstava
Jiří Suvajdžič, Roztoky - výstava
Pavla Sládečková, Roztoky - výstava
Stanislav Hladký, Roztoky - výstava
Jan Placák, gal. Ztichlá klika Praha - studijní účely
(posouzení pro nákup)
Jan Šmíd, Stěžery - studijní účely (posouzení pro
nákup)
Gask Kutná Hora - stálá expozice
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - výstava
Západočeské muzeum v Plzni
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
- deponát
Třebechovické muzeum betlémů - výstava
Lenka Šmídová, Rakovník - výstava
Šárka Hoblíková, Rakovník - výstava
Regionální muzeum v Teplicích - výstava
Miroslava Pecháčková, Rychnov nad Kněžnou výstava
Regionální muzeum v Chrudimi - výstava
Městské muzeum v Chrastu u Chrudimi - výstava
Tomáš Novotný, Roztoky - výstava
Celkem

21

1
2

3

3
54

1
1

2

2
6

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

8
2

50
8
8
1
2
1
1
1

1

1

1
1
1
1

5
2
18

1
5
55
82

5

1
3
12
1
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
28

1
1
48

4
1
1
1
311

4. Inventarizace
4. 1 Sbírka Středočeského muzea v Roztokách u Prahy (SČM/001-07-31/019001)
Ve sbírce byly inventarizovány tyto podsbírky a fondy:
I. Sbírka Středočeského muzea (SČM/001-07-31/019001)


Podsbírka archeologická

Rozsah: A 112 904 – 126 098, 1 011 ev. karet/13 597 inv. č.
 Podsbírka historická
1. Podskupina pohlednice
Rozsah: (krabice č. 16-30) – 1 214 ev. čísel (10 553 ks)
2. Podskupina gramofonové desky
Rozsah: 124 evid. č. (790 ks)
3. Předměty ve stálé expozici Ateliér Z. Braunerové
Rozsah: 241 evid. č. (270 ks)
4. Podskupina vánoční ozdoby
Rozsah: 1 207 evid.č., tj. 2 028 ks (tj. 589 př. č. a 618 inv. č.)
5. Podskupina řemesla (lokace ND)
Rozsah: 46 př. č., 96 inv. č., 142 evid. č. 253 ks
6. Podskupina výtvarné umění
Rozsah: 6 888 evid. č. (tj. 2 587 př. č. bez II. stupně a 4 301 inv. č.) 8 158 ks
7. Podskupina loutkové divadlo
Rozsah: 79 evid. č. (105 ks)
8. Předměty s lokací HD I./1-4
Rozsah: 713 evid. č. (866 ks)
9. Předměty s lokací HD II./1-4
Rozsah: 1 172 evid. č. (1 497 ks)


Podsbírka etnografická

1. Podskupina řemesla (lokace ND a HD)
Rozsah: 328 evid. č. (407 ks)
2. Předměty ve stálé expozici Ateliér Z. Braunerové
Rozsah: 61 evid. č. (61 ks)
3. Podskupina oděvní a módní doplňky
Rozsah: 299 evid. čísel (342 ks)
4. Podskupina loutkové divadlo
Rozsah: 762 evid. č. (1 096 ks)
5. Předměty s lokací HD I./1-4
Rozsah: 33 evid. č. (36 ks)
6. Předměty s lokací HD II./1-4
Rozsah: 35 evid. č. (35 ks)
 Podsbírka botanická
Rozsah: Podskupina Magnoliophyta – celkem 16 686 evid. č. (16 686 ks)
 Podsbírka zoologická
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Rozsah: Podskupina entomologie (coll. Strejček (part) a coll. Krejčíř) – 4 050 inv. čísel (4 050 ks)
II. Archeologická sbírka Středočeského muzea (ASM/002-05-13/248002)
1/2003 – As 03/1/1001-2500..................................................... .…..21 070 ks
2/2003 – As 03/2/1-1938…………………………………………………………….... 1 938 ks
2/2005 – As 05/2/1- 28…………………………………...……………………….…..….197 ks
3/2005 – As 05/3/1-244………………………………………………………...…….. 1 435 ks
5/2005 – As 05/5/1-3…………………….…………………………………….……..…......13 ks
6/2005 – As 05/6/1-67………………….…………………………………….……..….....283 ks
7/2005 – As 05/7/1-9…………………….…………………………………….……..……. 121ks
8/2005 – As 05/8/1-164…………………….…………………………………….……... 288 ks
11/2005 – As 05/11/1-8…………………….…………………………………….……..... 61 ks
12/2005 – As 05/12/1-24……………….…………………………………….……..….. 163 ks
13/2005 – As 05/13/1-31……………….…………………………………….……...….. 173ks
14/2005 – As 05/14/1…………………….…………………………………….…….…....... 2 ks
15/2005 – As 05/15/1-60…………………….……………………………………...…... 524 ks
16/2005 – As 05/16/1-80………………….…………………………………….……....1 207 ks
17/2005 – As 05/17/1-19………………….…………………………………………..….....56 ks
18/2005 – As 05/18/1-64………………….…………………………………….……...... 464 ks
12/2006 – As 06/12/1-68………...……………...…………………………….……..…...830 ks
21/2006 – As 06/21/1-33…………………….…………………………………….…...... 523 ks
35/2006 – As 06/35/1-4…………………….…………………………………………..……... 5ks
41/2006 – As 06/41/1…………………….…………………………………….……..…....... .1ks
4/2007 – As 07/4/1-39…………………….…………………………………….……....... 158 ks
8/2007 – As 07/8/1-709…………………….………………………………….……….10 353 ks
9/2007 – As 07/9/1-5…………………….…………………………………….…………..... 17 ks
12/2007 – As 07/12/1-2 449…………………….…………………………...……..... 32 037 ks
7 548 ev. č./inv.č.…………………………………………...………………….……. 71 919 ks
Celkem za sbírku Středočeského muzea SČM/001-07-31/019001:
Ve sbírce Středočeského muzea bylo inventarizováno 47 229 evidenčních čísel (60 830 ks) sbírkových
předmětů.
Celkem za Archeologickou sbírku Středočeského muzea ASM/002-05-13/248002:
V Archeologické sbírce Středočeského muzea v Roztokách u Prahy bylo inventarizováno celkem 7
548 ev. č./inv. č. (71 919 ks) sbírkových předmětů.

Během inventarizací se ověřoval soulad evidenčních záznamů jednotlivých sbírkových předmětů se
skutečným fyzickým stavem a počtem těchto předmětů. Ověření se provádělo porovnáním
inventarizovaných sbírkových předmětů s příslušnými záznamy ve sbírkové evidenci: evidence I. stupně
– přírůstkové knihy, evidence II. stupně – katalogizační karty a počítačová databáze. V rámci
inventarizace se posuzoval také skutečný stav sbírkových předmětů, jejich způsob uložení a kontrola
prostředí, v němž jsou předměty uchovávány. Posuzována byla rovněž nutnost preparace, konzervace
nebo restaurování sbírkových předmětů.
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V.

IV. Ochrana sbírek, konzervování, restaurování
Ochranu sbírkového fondu zajišťuje v rámci instituce Oddělení konzervace sbírek, které poskytuje
služby v oblasti konzervování a restaurování také dalším organizacím i jednotlivcům. Pracoviště
disponuje moderním vybavením pro konzervaci a restaurování předmětů z kovů, textilu, papíru, dřeva
a keramiky, zcela mimořádný význam má unikátní Konzervační ozařovací pracoviště a plazmochemická
aparatura. Pro stanovení prvkového složení sbírkových předmětů je laboratoř pro konzervaci kovů
vybavena spektrometrem ElvaX a na pracovišti lze zhotovit také rentgenové snímky sbírkových
předmětů pomocí rentgenu ERESCO 42 MF2.
1. Preventivní ochrana sbírek – Konzervační oddělení
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.
V rámci konzervačního oddělení byly provedeny tyto práce:
 příprava Ateliéru Zdenky Braunerové na sezónu, úklid a instalace předmětů po malování
 zabezpečení předmětů v Ateliéru Zdenky Braunerové po sezóně a deinstalace předmětů, zakrytí
předmětů, včetně obrazů
 úklid expozic na Zámku (26. 3. 2019 a 4. 11. 2019)
 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
 zabezpečení depozitářů proti napadení škůdci plynováním – květen, říjen 2019
 pravidelné očištění zvonu vystaveného na nádvoří zámku od prachových nečistot a exkrementů a
jeho následná konzervace voskem Revax
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2. Konzervace a restaurování
2.1 Konzervace a restaurování sbírkových předmětů
Celkový přehled ošetřených předmětů instituce:
Obor

Kovy

Vlastník

Sbírkové
předměty SM –
archeologie,
- konzervace

Keramika

Kovy

Keramika

Konzervátor

Ks / Charakteristika

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

291 ks
bronzové nádoby, spirálky, úlomky, hřivny,
drobné nálezy

Sbírkové
předměty SM –
historický
depozitář
- konzervace

K. Krsková
I. Nacherová
A. Kypetová
P. Domčíková

Textil

B. Korbelová

Papír

M. Caranová

Dřevo

Z. Růžička

Kovy

A. Kypetová
K. Krsková

Textil
Papír

25 ks
keramické nádoby, skleněné korálky
33 ks
konzervace železné žehličky, konzervace
fotopřístrojů, kovové části loutek, bronzová
amfora, plechový kotlík
65 ks
sádrové plastiky, loutky, podmalby
92 ks
sbírkové předměty

P. Domčíková

Sbírkové
předměty SM –
historický
depozitář,
restaurování

Dřevo

51 ks
knihy, tisky
1 ks
Dřevěné prvky mlynářské zástěry
31 ks
restaurování kostěného dětského nábytku
36 ks
restaurování šatů loutkového divadla
128 ks
japonský deštník, sbírkové knihy, tisky
43 ks
postele, skříně, stolky, křesílka, židle (dětský
nábytek)

B. Korbelová
M. Caranová

Z. Růžička

Kovy

RTG průzkum
sbírkových
předmětů SM

Kovy

XRF analýzy

Kovy
Papír
Keramika

Výroba obalového
materiálu pro
uložení sbírkových
předmětů

K. Krsková
I. Nacherová
A. Kypetová

60 ks
Újezd u Berouna, Holubice, Svrkyně,
Hostivice palouky, Tuchoměřice

A. Kypetová

3 ks sbírkové předměty SM

A. Kypetová
I. Nacherová
P. Domčíková M.
Caranová
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75 ks
uložení vánočních ozdob, nálezů, keramiky

Textil

B. Korbelová
Rekonzervace

Keramika
KOP

p. Domčíková
Počet ošetřených
předmětů KOP

T. Leonovičová

3 ks
Svatební šaty, oblečení
13 ks
Keramické nádoby, kostěně hřebeny
692 ks
Sbírkové předměty

Přehled ošetřených předmětů pro další instituce:
Odbor
Papír

Dřevo

Papír
Kovy

Textil

Vlastník
Muzeum českého
krasu Beroun,
Soukromá osoba
Kostel sv.
Palmácia v
Karlštejně

Charakteristika

Stavební úřad,
Soukromá osoba
Soukromá osoba
Panenky, peřinky
soukromá sbírka
Rychnov nad
Kněžnou

Zakázky –
restaurování
(neplacené)

Soukromé osoby

Konzervátor
M. Caranová

Zakázky –
restaurování
(placené)

Z. Růžička

M. Caranová
I. Nacherová

B. Korbelová

Zakázky –
konzervování
(placené)

I. Nacherová

Kovy

Kovy

1 ks
Sousoší sv. Anny s Pannou
Marií
31 ks
kulisy, globus, spisy
3 ks kovové části globů
5 ks
Panenky, peřinky

11 ks
mince
19 ks nádobí

Přírodovědecká
fakulta UK

Textil

Ks/ Charakteristika
2 ks
Mapa
globus

Muzeum JV
Moravy ve Zlíně,
Západočeské
muzeum v Plzni
VŠCHT Praha,
TMB Brno,
Východočeské
muzeum
v Pardubicích,
NPÚ Praha 2,
Městské muzeum
v Čelákovicích

Zakázky –
konzervování
(neplacené)

Zakázky- RTG
průzkum
předmětů

Zakázky - XRF
analýzy

K. Krsková

1 ks
Mosazné části globů

B. Korbelová

12 ks
Čalouněný nábytek, bytový
textil

K. Krsková
I. Nacherová
A. Kypetová

70 ks

A. Kypetová
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5 ks

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

Ks
558
558
238
238
0
0

Příklady vybraných konzervátorských prací v roce 2019 – stav před zásahem a po zásahu
Slunečník, polovina 20. století, papír, cca 80 x 60 cm, př. č. 160/2016
Stav před restaurováním

Stav po restaurování

Globus Felkl, papír, sádra, cca 15 x 10 cm, ø 8 cm, soukromý majitel
Stav před restaurováním

Stav po restaurování
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Hedvika Zaorálková: Portrét J. Stanislava, sádrová busta, 60. léta 20. století, inv. č. H 41034
Stav před restaurováním

Stav po restaurování

Loutka Kašpárka ze sbírky J. Kadluse, textil, plátno, v. 14 cm, 20. – 30. léta 20. století, př. č.
1224/2017
Stav před restaurováním
Stav po restaurování

28

Kabátek dámských svatebních šatů, vlna, hedvábí, bavlna, 2. polovina 19. století, př. č. 2178/71
Stav před restaurováním

Stav po restaurování

Konvice/džbánek zdobený perlovcem a motivy sluneční bárky, plech, bronz, pozdní doba bronzová,
kultura štítarská (1050/1020 – 800/750 let př. Kr.), inv. č. As 14/25/3
Stav před restaurováním

Stav po restaurování

29

Masivní náramek s příčně žebrovanými konci, bronz, Tursko, okr. Praha-západ, starší doba
bronzová, únětická kultura – mladší období (2000–1650 let př. Kr.), inv. č. As 15/28/1

Stav před restaurováním

Stav po restaurování

Středověká nášivka ve tvaru obličeje 4/04, č. s. 167, olovo, Národní památkový ústav Praha
Stav před restaurováním

Stav po restaurování

30

Sousoší sv. Anny s Pannou Marií, lipové dřevo s polychromií, kostel sv. Palmácia v Karlštejně
Stav před restaurováním

Stav po restaurování

Stav před restaurováním

Stav po restaurování

Dětský nábytek – kredenc, lakované smrkové dřevo, začátek 20. stol., př. č. 598/2016
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3. Preventivní ochrana sbírek – Odborné oddělení
 byla prováděna pravidelná kontrola teplotních a vlhkostních poměrů v depozitářích, udržována
vzdušná vlhkost a teplota co nejblíže optimálním hodnotám pro exsikáty, dermoplastické
preparáty živočichů a herbářové položky, byly nakoupeny ochranné obaly (krabice) pro
botanický materiál
Mgr. Dlouhá, RNDr. Hovorka, Ph.D.


proběhlo zabezpečení depozitářů proti napadení škůdci – výměna tablet Spira verde (s účinnou
látkou emperthinem) v entomologických sbírkách
RNDr. Hovorka, Ph.D.

 byla podána žádost o dotaci na restaurování plastiky sv. Jana Nepomuckého v areálu zámku a na
čalounění bryčkových saní (zpracování žádosti o dotaci MK ČR z programu ISO/D na rok 2020 –
preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – náročné restaurování, konzervování a
preparování (týká se předmětů, pro jejichž restaurování nemá instituce vlastní kapacity zejména
obrazy a sochy)
PhDr. Kubečková, M. Růžička


v průběhu roku došlo ke stěhování sbírek výtvarného umění do nového depozitáře, předměty
byly před vlastním stěhováním očištěny, následně fotograficky zdokumentovány – přestěhováno
134 ks plastik, 181 ks obrazů, 16 ks ostatních předmětů, proveden úklid depozitáře VU
Mgr. Bursíková, odd. konzervace
sbírek, odborné odd.





v souvislosti s převody sbírkových předmětů do II. stupně (obuv) byly u všech párů v koordinaci
s konzervátorkou textilu provedeny výměny vycpávek, vybraná obuv byla přemístěna do krabic
Mgr. Váchová, Ph.D.
byl prováděn pravidelný úklid v historických a etnografických depozitářích
T. Hůlková, A. Hůlka

 externím zpracovatelem bylo provedeno statické posouzení podkroví budovy C, avšak bez
specifikace vhodnosti pro zatížení archivními a knihovními fondy, pouze s konstatováním, že
obecně pro depozitáře je prostor vhodný
PhDr. Kubečková, Mgr. Hůlková,
spolupráce P. Vágner
 proběhlo zadání restaurování sošky Pražského Jezulátka ve skříňce (př. č. 296/2018/a, b),
pocházející z rodiny Z. Braunerové, příprava na osazení do stálé expozice Z. Braunerové v jejím
ateliéru, včetně smluvního zajištění a kontroly postupu restaurátorských prací
PhDr. Kubečková
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V.

V. Výzkumná a dokumentační činnost
1. Archeologické oddělení
Záchranné archeologické výzkumy
Nálezové zprávy pro Středočeský kraj / dotace na nehrazené ZAV/odeslané v digitální podobě dne
8. 4. 2019:
Daněček, D. 2019: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 201/11, Číčovice, k. ú. Malé Číčovice. ZAV 2018.
Daněček, D. 2019: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 244/8, Holubice, k. ú. Holubice v Čechách. ZAV
2018.
Daněček, D. 2019: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 256/4, Holubice, k. ú. Holubice v Čechách. ZAV
2018.
Nový, P. 2019: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 323/1, 481/1, Úholičky, k. ú. Úholičky. ZAV 2018.
Nový, P. 2019: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 2725, 2727, Roztoky, k. ú. Žalov. ZAV 2018.
Nálezové zprávy pro ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.:
Daněček, D. 2019: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 318/8, Únětice, k. ú. Únětice. ZAV 2012.
Daněček, D. 2019: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 244/1, 244/2, 424, 426, Holubice, k. ú. Holubice v
Čechách. ZAV 2016.
Stavební agenda
V samostatné evidenci došlé pošty archeologického oddělení bylo zaevidováno 836 položek (Mgr.
Nový, Mgr. Klementová, Mgr. Černý)
Průběžně probíhaly archeologické výzkumy formou dohledu nad individuální výstavbou na 27 k. ú.
(všichni odborní pracovníci)
Celkem bylo vydáno 109 Potvrzení o splnění podmínek podle § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů formou dohledu a 209 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)
Archeologická mapa České republiky
Celoročně probíhalo on-line zapisování a spravování akcí, odesílání hlášení za negativní ZAV za rok
2019 (Mgr. Daněček, Mgr. Nový, Mgr. Černý, Mgr. Klementová) a revize negativních hlášení (Mgr.
Nový, Mgr. Daněček)

2. Odborné oddělení
Historie
V rámci odborného oddělení probíhalo řešení těchto úkolů:
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
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Haurowitzovy vily – dokončení rešerše k rekonstrukci čp. 125 (nové informace od bývalých majitelů
z USA) – na základě komunikace s potomky rodiny Haurowitzových v USA byly získány fotografie a
vzpomínky na letní pobyty v Roztokách do roku 1938, materiál byl utříděn a připraven k dalšímu
zveřejnění (mj. bude využit na připravované výstavě V zahradách Tichého údolí)
Výzkum historické vily čp. 14 – rešerše archivní dokumentace, stavebních dokladů, rodinného
archivu rodiny Skalákovy-Dolejškovy, výběr předmětů k výkupu do historické sbírky, zpracování
dokumentace pro realizaci výkupu z prostředků MK ČR a prostředků zřizovatele
V zahradách Tichého údolí – příprava archivní dokumentace pro stejnojmennou výstavu (zařazeno
pro rok 2020, externí autorka A. Frydrychová), dohledání archivních materiálů k tématu, zajištění
reprodukcí a práv k prezentovaným fotografiím, mapám, plánům a pohlednicím, zpracování žádosti
o dotační titul od Nadace obětem holocaustu
Osobnost Z. Braunerové – zpracování korespondence (akvizice muzea) – dlouhodobý úkol, pro rok
2019 práce neplánovány
Továrna na výrobu globusů – Jan Felkl a syn v Roztokách – rešerše sbírkových fondů dalších muzeí a
soukromých sběratelů – dokončení rešerše sbírkových fondů muzeí i předmětů v soukromých
sbírkách k historii firmy Jan Felkl a syn pro připravovanou a realizovanou výstavu
Mgr. Šášinková
Historie umění
Významné umělecké osobnosti regionu
dílčí úkol: Osobnost sochařky Hedviky Zaorálkové – zmapování díla a korespondence Hedviky
Zaorálkové ve sbírkách Středočeského muzea (výstup: výstava pro rok 2020, publikační výstup) –
studium fondu Hedviky Zaorálkové a dalších materiálů a textů k tématu z archivu Památníku
národního písemnictví a Archivu výtvarného umění (příprava výstavy a katalogu)
Mgr. Váchová, Ph.D.,
dílčí spolupráce Mgr. Bursíková
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 v podobě
nábytku a nádobí pro panenky, výstup: příprava a realizace výstavy Kuchyňky a pokojíčky aneb jak
bydlely panenky, příprava odborné studie k tématu, realizace doprovodné tiskoviny-skládačky k
výstavě
Dějiny každodennosti pro zrakově postižené – zpracování vybraných témat, zajištění
demonstračních exponátů, vypracování scénáře lektorského programu – dlouhodobý úkol – dílčí
téma 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.) – provedeny rešerše odborné literatury k historii stravy, kuchyňského
vybavení a přípravy pokrmů
PhDr. Kubečková
Botanika
Dokumentace současného stavu flóry a vegetace dolního Povltaví včetně doplňování sbírkového
fondu (dle možností) se zaměřením na:
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PR Roztocký háj – Tiché údolí a PR Údolí Únětického potoka – prováděna dokumentace lokality
Tiché údolí
maloplošná chráněná území středních Čech (dle časových možností)
Determinace přírůstků i zatím nedeterminovaného starého sbírkového materiálu – zpracovávána
čeleď Poaceae (trávy)
Mgr. Dlouhá
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 (dle časových možností)
výstup: odborný článek (viz publikační činnost)
Determinace přírůstků i zatím nedeterminovaného starého sbírkového materiálu hmyzu – probíhá
průběžně
Taxonomie a faunistika čeledi Carabidae, výstup: 3 články (viz publikační činnost)
RNDr. Hovorka, Ph.D.

3. Obrazová dokumentace sbírkových předmětů
Obrazová dokumentace sbírkových předmětů obou sbírek instituce probíhá postupně a v roce 2019
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. 2019
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zpracovaných v systematické evidenci
(katalogizovaných) v elektronické podobě celkem k 31. 12. 2019
z toho digitalizovaných v podobě obrazového záznamu
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Celkem
602 263
504 646
43 949 (73 419)

Ukázka sbírkových předmětů, k nimž byly pořízeny obrazové záznamy

Tepaný koflík ze sbírek SM, bronz, doba bronzová,
Středokluky, inv. č. A 23138

Kroužky náhrdelníku ze sbírek SM, kost, eneolit,
Velké Přílepy, inv. č. A 167006

Jupka k ženskému kroji ze sbírek SM, 40. – 50. léta 20. století, jižní Kyjovsko, př. č. 684/2019
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Zeměkoule – Tellurium J. FELKL & syn v Roztokách n/Vltavou ze sbírek SM, papír, kov, 1860–1914,
př. č. 469/2019
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VI.

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. Všemi smysly / Hmatové modely zámku
Zámek je možné si nejen prohlédnout a navštívit, ale i osahat. Jak se v průběhu své historie
přeměnil ze středověké tvrze s vodním příkopem v palác z doby Lucemburků, až po dnešní podobu
ukazuje pět hmatových modelů, které dokumentují jednotlivé stavební etapy stavby a vznikly díky
realizaci projektu Zpřístupnění nových expozic Středočeského muzea v Roztokách u Prahy pro
nevidomé a slabozraké. Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR.

Model raně gotické podoby tvrze
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2. Výstavy
2. 1 Přehled výstav

Název výstavy

Anotace
Autor/Komisař
Termín
Výstava byla připomínkou tradice výroby
ručně
foukaných
a
malovaných
skleněných ozdob, která 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,
zdobících vánoční stromky po celém
světě.
Kolekce
ručně
foukaných
vánočních ozdob byly oceněny na
světových výstavách v Bruselu v letech
1935 a 1958. Technologický proces
výroby vánočních ozdob se prakticky
Historické vánoční
nezměnil, jejich úspěch závisel stejně jako
ozdoby… tentokrát z dnes na zajímavém návrhu, profesionalitě Mgr. Marcela
7. 12. 2018 – 3. 2.
Královédvorska
foukačů a zručnosti dekoratérek.
Šášinková (SM) 2019
Miroslava a Jiří
Pecháčkovi
Výstava Kašpárkův svět přiblížila český (Muzeum
fenomén rodinných loutkových divadel, hraček),
která se těšila velké oblibě zejména v Bc. Markéta
Kašpárkův svět.
první polovině 20. století. V té době Urfusová, Mgr.
Rodinná loutková
nechybělo domácí loutkové divadlo snad Iva Vránková
7. 9. 2018 – 24. 2.
divadla
v žádné české domácnosti.
(SM)
2019
Vizuálně atraktivní formou představená
architektura a životní styl první republiky,
vzácně
dochované
interiéry
středočeských meziválečných vilových
staveb s původním vnitřním zařízením,
často navrženým významnými architekty Mgr. Šárka
a designéry, interiérový design a styl Koukalová
odívání tohoto období. Propojení důrazu (NPÚ), PhDr.
na
účelnost
a
jednoduchost
v Alena
Prima sezóna. Vily v architektuře,
designu
a
oděvním Nachtmannová,
okolí Prahy.
návrhářství s konkrétními osobnostmi, Ph.D. (NPÚ),
Interiérový a oděvní které v daných interiérech žily, dobové Martin Micka,
design první
fotografie a trojrozměrné exponáty věrně Mgr. Marcela
5. 10. 2018 – 3. 3.
republiky
doložily estetickou a ideovou základnu Šášinková (SM) 2019
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životního stylu první republiky. Výstava
pořádaná k 100. výročí vzniku ČSR.

Fenomén Felkl.
Proslulá továrna na
výrobu glóbů

J. B. Foerster.
Hudební skladatel z
okruhu Zdenky
Braunerové

ZACHUCHLENO
Příběh
animace/animace
příběhu

Firma J. Felkl a syn jako největší rakouskouherská
manufaktura
vyráběla
bezkonkurenčně nejlepší glóby a to v 8
velikostech, 10 provedeních a 17
světových jazycích. Společnost také tiskla
první glóby v národních jazycích, nejen
české, ale i maďarské a polské. Byla
držitelem dvou patentů na rozkladné
glóby. Nabízela ale i zvláštní přístroje,
jako byla teluria, sololunária, planetária a
armilární sféry. Exportovala do Evropy i
do zámoří. Její zeměkoule byly oceňovány
na mnoha národních i světových
výstavách (Praha, Lvov, Melbourne, Paříž, Mgr. Marcela
Vídeň).
Šášinková (SM) 8. 3. – 8. 9. 2019
Výstava
představila
hudebního
skladatele,
varhaníka,
zakladatele
českého moderního sborového zpěvu,
pedagoga a také prezidenta České
akademie věd a umění, osobnost s
bohatými společenskými kontakty a
vazbami na výrazné osobnosti dobové
nejen hudební scény.
Interaktivní výstavní projekt vznikl na
motivy oblíbené hry CHUCHEL od
renomovaného českého herního
vývojářského studia Amanita Design a
designéra Járy Plachého. Hra svým
výtvarným zpracováním a důrazem na
humor odkazovala na to nejlepší z české
tradice animace. Kromě nadšených
ohlasů hráčů z celého světa získala
Amanita Design za tento svůj počin také
„herního Oscara“ (Independent Games
Festival - Excellence in Visual Art, 2018).
Výstava byla připravena ve spolupráci se
Sladovnou Písek, o. p. s.
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Olga Černá
(Mezinárodní
společnost
Josefa
Bohuslava
Foerstera, z. s.),
Mgr. Marcela
Šášinková (SM) 5. 4. – 3. 11. 2019

MgA. Ludmila
Sanitráková
(SM), Adam
Langer
(Sladovna
Písek, o. p. s.)

26. 4. 2019 – 26. 1.
2020

Kněžna sv. Ludmila.
Střední Čechy,
kolébka národních
patronů

Má vlast cestami
proměn
Výstava fotografií
žáků ZŠZB

Kuchyňky a
pokojíčky aneb jak
bydlely panenky

Krása ukrytá v
bronzu. Poklady ze
středních Čech
očima archeologa a
konzervátora

K připomenutí 1100 let od mučednické
smrti kněžny Ludmily, která se stala naší
první světicí a spolu s dalšími domácími
světci – sv. Václavem, sv. Vojtěchem a sv.
Prokopem – se řadí k patronům našeho
národa, byla připravena výstava, jež
představila nejen významné osobnosti,
ale také historická fakta spjatá s obdobím
přijetí křesťanství v Čechách.
Výstava Má vlast cestami proměn
přinesla svědectví o proměnách
zanedbaných míst v místa funkční.
Prostřednictvím fotografií a příběhů
prezentovala stav před rekonstrukcí a po
ní. Každý rok je možné na výstavě vidět
opravy různorodých staveb – od
sakrálních objektů, přes obecní úřady,
školy, zastávky, multikulturní centra,
náměstí a návsi, po krajinářské úpravy
parků a sadů. Do samotných rekonstrukcí
se mnohdy zapojují místní obyvatelé.
Výstava prací žáků ZŠZB
Výstava s reprezentativním výběrem
náročného typu hračky, doplněného o
nádobíčko a vše potřebné pro hru s
panenkami v období od konce 19. století
po 80. léta 20. století. Představeny byly
jak samostatné domečky pro panenky,
tak vlastní interiéry pokojíků a kuchyněk,
v neposlední řadě také drobné žánrové
sestavy jako „posezení v zahradě“ či
„velké prádlo“. Instalace zahrnula více
než 50 domečků, kuchyněk a pokojíčků
různých velikostí, od rozměrných objektů
po miniatury, včetně jejich vybavení.
Zvláštní oddíl tvořily porcelánové servisy,
nápojové soubory i další doplňky.
Výstava představila tři nálezy bronzových
depotů, které svým významem region
zdaleka přesahují. Vystavené depoty byly
doplněny informacemi o jejich stáří,
materiálu, místě nálezu a jeho
okolnostech a o náročném procesu
konzervace.
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PhDr. Zdeněk
Kuchyňka

13. 9. 2019 – 5. 1.
2020

Asociace
Entente Florale
CZ – Souznění,
z. s.
2. 10. – 30. 10. 2019
ZŠZB

3. 10. – 6. 10. 2019

PhDr. Ivana
Kubečková

11. 10. 2019 – 9. 2.
2020

Mgr. Jana
Klementová

19. 10. 2019 – 29. 3.
2020

Výstavy ve fotografiích

Pohled do výstavy Fenomén Felkl. Proslulá továrna na výrobu glóbů

Zahájení výstavy J. B. Foerster. Hudební skladatel z okruhu Zdenky Braunerové
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Pohled do výstavy ZACHUCHLENO Příběh animace/animace příběhu

Zahájení výstavy Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy, kolébka národních patronů
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Pohled do výstavy Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky

Komentovaná prohlídka s Mgr. D. Daněčkem k výstavě Krása ukrytá v bronzu. Poklady ze středních
Čech očima archeologa a konzervátora
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2.2 Výstavy připravované na další období
Ještě jednu stránku, prosím – výstava o dětské knize plná her, odkazů na oblíbené či méně známé
hrdiny a příběhy (3. 4. – 27. 9. 2020)
V zahradách Tichého údolí – projekt připravený v prostranství Braunerova mlýna představí zahrady,
jež byly nedílnou součástí letních vil (24. 4. – 1. 11. 2020)
Auta a mašiny. Československá produkce hraček 50. až 80. let 20. století – výstava bude prezentovat
výběr ze soukromé sbírky Ladislava Suchánka (8. 5. 2020 – 31. 1. 2021)
Jan Antonín Venuto. Půvab krajiny středních Čech na přelomu 18. a 19. století – výstava uvede dílo
umělce, sběratele a duchovního Jana Antonína Venuta, který na svých akvarelech zachytil podobu
české krajiny, měst a obcí (21. 5. – 18. 10. 2020)
Heda: Kameni, promluv! Život a dílo sochařky Hedviky Zaorálkové – výstavní projekt připravený
k výročí 120 let od narození sochařky a výrazné roztocké osobnosti Hedviky Zaorálkové (6. 11. 2020 –
28. 3. 2021)
Vánoční světla – výstava věnovaná významu světla zejména ve vánočním období (20. 11. 2020 – 31. 1.
2021)

3. Ostatní programy
3.1 Doprovodné a kulturní akce
Po celý rok probíhala v areálu Středočeského muzeum v Roztokách u Prahy vedle výstav
řada doprovodných akcí, a to zejména na nádvoří zámku, v přilehlém parku nebo v prostorách tzv.
Historického sálu. Vedle hudebních koncertů nejen vážné hudby (vystoupil například Komorní
orchestr Dvořákova kraje, Jitka Vrbová, děti Základní umělecké školy nebo cimbálová kapela
Muzička) byla připravena různá divadelní představení pro děti i dospělé. V zámeckém parku se
uskutečnilo množství návštěvníky oblíbených tradičních akcí, k nimž patří Masopust, Adventní
neděle nebo setkání historických vozidel Veteránů. Nebývalý zájem zaznamenala v loňském roce u
dětí také letní škola animace (Animuj s Chuchlem) a u dospělých Design Lock nebo Festival Dváraka.
K probíhajícím výstavám byly připraveny komentované prohlídky kurátorů i odborných pracovníků
muzea a prostory instituce se otevřely veřejnosti v rámci oblíbených a hojně navštěvovaných
celorepublikových akcí jako jsou Dny evropského dědictví, Mezinárodní den archeologie nebo
Muzejní noc. V rámci zahájení putovní výstavy Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy, kolébka
národních patronů muzeum navštívil kardinál Dominik Duka.
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Kulturní a doprovodné pořady probíhající v areálu muzea
Název akce
Tříkrálová Okoř, 51. ročník novoročního pochodu
Barvířská dílna
Masopust 2019
Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje
Koncert ZUŠ
Črty uhlem, koncert k zahájení výstavy. J. B. Foerster. Hudební skladatel z
okruhu Zdenky Braunerové
Koncert Pražského komorního kytarového orchestru a žáků ZUŠ Roztoky
Velikonoční dílny
Loutkové představení Jarní Pohádka
Koncert ZUŠ
Veteráni 2019. 40. ročník soutěže elegance historických vozidel
Festival Zámeček 2019
Koncert ZUŠ
Festival Dváraka. Den indické kultury
Koncert ZUŠ
Koncert Jitky Vrbové
Barvířská dílna
Muzejní noc
Roztocký Drsoň Junior – akce pro děti (Salón Z. Braunerové)
Svátky hudby s Jaroslavem Halířem a Filharmonickým komorním orchestrem
Barvířská dílna
Rozbzuč Déčko – letní soutěž s ČT
Barvířská dílna
Intimní příběhy z ráje – divadelní představení
Smím prosit – divadelní představení

5. 4. 2019
11. 4. 2019
14. 4. 2019
14. 4. 2019
16. 4. 2019
8. 5. 2019
18. 5. 2019
23. 5. 2019
25. 5. 2019
28. 5. 2019
30. 5. 2019
31. 5. 2019
7. 6. 2019
1. – 2. 6. 2019
16. 6. 2019
21. 6. 2019
29. 6. – 1. 9. 2019
3. 7. 2019
19. 7. 2019
27. 7. 2019

Letní škola animace „Animuj s Chuchlem“
Letní škola animace „Animuj s Chuchlem“
Slavnostní zahájení stavby expozice Stopami věků
DESIGN LOCK
46. ročník vodohospodářské padesátky – turistický pochod
Dny evropského dědictví
Svátky hudby s Janem Machem a Filharmonickým komorním orchestrem
Barvířská dílna
Barvířská dílna
Výstava fotografií žáků ZŠ (Salón Z. Braunerové)
Mezinárodní den archeologie
Komentovaná prohlídka výstavy J. B. Foerster
Komentovaná prohlídka výstavy Krása ukrytá v bronzu
Sv. Ludmila, její odkaz a doba – konference
Den Středočeského kraje

19. – 23. 8. 2019
26. – 30. 8. 2019
28. 8. 2019
8. 9. 2019
14. 9. 2019
15. 9. 2019
15. 9. 2019
24. 9. 2019
25. 9. 2019
3. – 6. 10. 2019
19. 10. 2019
6. 10. 2019
19. 10. 2019
24. 10. 2019
28. 10. 2019
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Termín
5. 1. 2019
30. 1. 2019
16. 2. 2019
17. 2. 2019
28. 3. 2019

Mé dětství v socialismu – Slavíme 30 let svobody
Televize lže, jako když Rudé právo tiskne – Slavíme 30 let svobody
Komentovaná prohlídka výstavy Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely
panenky
Koncert ZUŠ
Televize lže, jako když Rudé právo tiskne – Slavíme 30 let svobody
Koncert ZUŠ
Komentovaná prohlídka výstavy Krása ukrytá v bronzu
Komentovaná prohlídka výstavy Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely
panenky
Koncert cimbálové kapely Muzička – Slavíme 30 let svobody
Adventní neděle
Komentovaná prohlídka výstavy Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely
panenky
Koncert ZUŠ
Adventní koncert
Dřevěné divadlo Honzy Hrubce

3. 11. 2019
7. 11. 2019
7. 11. 2019
14. 11. 2019
21. 11. 2019
28. 11. 2019
28. 11. 2019
30. 11. 2019
3. 12. 2019
8. 12. 2019
8. 12. 2019
10. 12. 2019
12. 12. 2019
19. 12. 2019

Kulturní akce probíhající mimo areál muzea
Místo
Intravilán města – Nádražní
ulice
Intravilán města – Nádražní
ulice

Název akce
Výstava fotografií Životy Roztok / Salón Z.
Braunerové
Happening Nádraží žije / Salón Z. Braunerové

Masopust 2019
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Termín
duben – listopad 2019
20. 6. 2019

Divadelní představení Smím prosit – Roztocké kulturní léto

Mezinárodní den archeologie
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Představení v průběhu Adventní neděle

Návštěva kardinála Dominika Duky během zahájení výstavy Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy, kolébka
národních patronů
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3.2 Lektorské programy k výstavám pro školy
V roce 2019 Středočeské muzeum připravilo lektorské programy pro děti a studenty:

Program
Kuchyňky a pokojíčky
aneb jak bydlely
panenky

Fenomén Felkl. Proslulá MgA. Ludmila
továrna na výrobu glóbů Sanitráková
MgA. Ludmila
Kašpárkův svět
Sanitráková
MgA. Kristýna
Krása ukrytá v bronzu
Krsková

Anotace
Lektorský program k výstavě
Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely
panenky
Doprovodný program k výstavě
Fenomén Felkl. Proslulá továrna na
výrobu glóbů
Doprovodný program k výstavě
Kašpárkův svět
Lektorský program k výstavě Krása
ukrytá v bronzu

MgA. Ludmila
Sanitráková

Doprovodný program k výstavě Prima
sezóna

1

13

MgA. Ludmila
Sanitráková

Desková hra Roztocké dominium a
Stará kuchyně

2
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MgA. Ludmila
Sanitráková

Animuj s Chuchlem / poznej animaci
od začátku

33
61

559
1020

Prima sezóna
Vrchnostenská správa
panství aneb jak bydlel
a úřadoval pan správce
ZACHUCHLENO příběh
animace/animace
příběhu
Celkem

Autor/Garant

Počet
skupin Počet účastníků

MgA. Ludmila
Sanitráková

11

152

8

149

4

71

2

29

4. Návštěvnost

Z toho:

Návštěvnost
Počet návštěvníků expozic a výstav celkem

Počet cizinců z celkového počtu návštěvníků
Počet účastníků speciálních doprovodných akcí k výstavám a
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Za celé vstupné
Za snížené vstupné
Za vstupné zvýšené za speciální
služby
Za rodinné vstupné
Neplatících

Celkem
26 176
8 232
8 646

3 620
5 678
1
1 073

Z toho:

expozicím
Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto programy
Pro děti a mládež
Pro etnické menšiny
Pro seniory
Pro zdravotně handicapované

Z toho
návštěvníků
kulturně
výchovných akcí

Z toho
kulturně
výchovných
akcí

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

16

Ostatní
Samostatných scénických vystoupení
Přednášek

36
634

Ostatních

12 645
0
1
50
0

Z toho:

Tuzemských
Zahraničních

Z toho:

Počet návštěvníků informačního centra

Počet unikátních návštěvníků za rok
Počet načtených stránek za rok

Návštěvnost webových stránek

52

2
52
13 279

Počet instalací putovních výstav
Počet sympozií, konferencí a seminářů pořádaných muzeem
Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů
Počet počítačů ve výstavních prostorách muzea připojených na
internet k 31. 12. 2019

Počet dnů, kdy bylo muzeum otevřeno pro veřejnost

63
61

5 800
5 770
30
101 928
19 624
28 525
261

Program pro děti probíhající v rámci Muzejní noci

Program pro děti probíhající v rámci Velikonoční dílny
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VII.

VII. Publikační a přednášková činnost
1. Ediční řada: Sborník Muzeum a současnost
Středočeský vlastivědný sborník – společenskovědní řada sborníku Muzeum a současnost č. 37/2019
– celková redakce a zajištění výroby Mgr. M. Šášinková, redakce archeologické části Mgr. P. Nový
Sborník Muzeum a současnost – řada přírodovědná 30/2019
– redakce a zajištění výroby RNDr. O. Hovorka, Ph.D.

2. Ostatní publikační činnost
2.1 Archeologické oddělení
Černý, M. – Daněček, D. – Klementová, J. – Kvěchová, E. – Nový, P. – Smíšek, K. 2019: Archeologické výzkumy.
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace. Středočeský vlastivědný sborník 37, Roztoky,
118–137.
Daněček, D. 2019: Unikátní vyobrazení hradiště Levý Hradec od F. A. Hebera. Středočeský vlastivědný sborník 37,
Roztoky, 172–179.
Tomková, K. – Mácalová, M. – Daněček, D. – Nový, P. – Kočár, P. – Kočárová, R. – Kaupová, S. – Zavřel, J. 2019:
Levý Hradec: New Excavations, Analyses and Questions, In: Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 83.
Halle.
Nový, P. 2019: Staré cesty v okolí Levého Hradce. Old Ways in the Victinity of Levý Hradec, In: Martínek, J. (ed.) 2018:
Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu, Vlastivědný sborník moravský, Supplmentum 3, Brno, 53–60.
Nový, P. – Novák, D. 2019: Rekonstrukce trasy pro dopravu vodního kamene z Horoměřic na Levý Hradec:
model a realita. Reconstruction of the Route for Transportation of Bulilding Stone from Horoměřice to Levý Hradec:
model aned reality, In: Martínek, J. (ed.) 2018: Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu,
Vlastivědný věstník moravský, Supplementum 3, Brno, 61–68.
Nový, P. 2019: Pozůstatky montánní činnosti s prospekcí ložiska zlata v místech zaniklého středověkého městečka,
In: Archaeologica historica 44, č. 1, 443–457.
Klementová, J. – Nový, P. 2019: Sondy do minulosti zámecké stodoly v Roztokách, In: Zprávy České archeologické
společnosti, Supplément 109, Praha, 25–26.
Daněček, V. – Luotvský, M. – Smíšek, K. (v tisku): Raně středověké sídliště v Praze-Vinoři, zámeckém parku,
In: Archeologické výzkumy v Čechách, Praha.

2.2 Odborné oddělení
Novotná, E – Šášinková, M. Jan Felkl a syn, továrna na pomůcky učebné v Roztokách n. Vlt. Středočeský
vlastivědný sborník, 37, Roztoky 2019, 200–208.
Kubečková, I. Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky. Středočeské muzeum v Roztokách u
Prahy, 2019. ISBN 978–80–88336–02–0.
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Hovorka O. 2019: New Clinidium species from Panama (Coleoptera, Carabidae, Rhysodini). Studies and
Reports, Taxonomical Series 15 (1), 69–73.
Hovorka O. 2019: Five New Species of Galerita from Asia and New Distributional Records (Coleoptera:
Carabidae: Galeritini). Folia Heyrovskyana, series A 27 (1), 26–41.
Hovorka O. 2019: New Siagona species from Thailand (Coleoptera: Carabidae: Siagonini) and new
findings of known species. Studies and Reports, Taxonomical Series 15 (2): 333–338.
Hovorka O. 2019: Rozšíření chlupáče Trichius sexualis (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae: Trichiini)
ve středních Čechách. Muzeum a současnost, řada přírodovědná 30: 63–69.

Počty titulů vydaných muzeem
(tituly vydávaného periodického tisku dle zák. č. 46/2000 Sb.)
Středočeský vlastivědný sborník – společenskovědní řada sborníku Muzeum a
současnost č. 37/2019
Sborník Muzeum a současnost – řada přírodovědná 30/2019
– redakce a zajištění výroby RNDr. O. Hovorka, Ph.D.

Ks

Náklad

1

200

1

250

2.4 Programové oddělení
Výběr z tisku a prezentace muzea v dalších sdělovacích prostředcích:
Televize
ČT24, Kultura+, 2. 3. 2019
Rodinná firma z Roztok u Prahy bývala oficiálním dodavatelem globusů pro celé Rakousko-Uhersko.
Připomeneme si historii firmy Felkl. Rozhovor o výstavě Fenomén Felkl. Proslulá továrna na výrobu
glóbů
host PhDr. et Mgr. Eva Novotná, PřF UK,https://www.ceskatelevize.cz/porady/11685027707kultura/219411058240009/video/679075
TV Praha, 27. 3. 2019
Roztoky představují Fenomén Felkl. Reportáž o výstavě Fenomén Felkl. Proslulá továrna na výrobu
glóbů
hosté Mgr. Marcela Šášinková a Bc. Markéta Urfusová, autor Kristýna Svobodová,
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/9888/roztoky-predstavuji-fenomen-felkl
ČT Události, 26. 4. 2019
Výstava o světě digitální animace, Reportáž o výstavě ZACHUCHLENO příběh animace/animace
příběhu,
hosté MgA. Ludmila Sanitráková, Jaromír Plachý, Adam Langer,
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100426/video/691641
ČT art Události v kultuře, 26. 4. 2019
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Jak se animují počítačové hry. Reportáž o výstavě ZACHUCHLENO příběh animace/animace příběhu
hosté MgA. Ludmila Sanitráková, Jaromír Plachý, Adam Langer
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-vkulture/219411000120426/video/691724
ČT Déčko, Tamtam, 27. 4. 2019
Reportáž o výstavě Fenomén Felkl. Proslulá továrna na výrobu glóbů,
https://decko.ceskatelevize.cz/tamtam
ČT Déčko, Tamtam, 18. 5. 2019
Reportáž o výstavě ZACHUCHLENO příběh animace/animace příběhu,
https://decko.ceskatelevize.cz/tamtam
ČT1, Toulavá kamera, 23. 6. 2019
Výroby globů. Reportáž o výstavě Fenomén Felkl. Proslulá továrna na výrobu glóbů, host PhDr. et Mgr.
Eva Novotná, PřF UK, Mgr. Marcela Šášinková, https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764toulava-kamera/219562221500025/obsah/704446-vyroby-globu
Praha TV 2. 9. 2019
Středočeské muzeum se promění. Reportáž o zahájení stavby expozice Stopami věků
autor Jaroslav Šetlík, https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/11064/stredoceskemuzeum-se-promeni
Praha TV, 30. 10. 2019
V Roztokách ukazují krásu bronzu. Reportáž o výstavě Krása ukrytá v bronzu
hosté Mgr. Jana Klementová a Ing. Alexandra Kypetová Kozánková,
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/11555/v-roztokach-ukazuji-krasu-bronzu
Praha TV, 12. 12. 2019
Reportáž a článek o výstavě Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky, hosté PhDr. Ivana
Kubečková a Markéta Urfusová, autor Lucie Sinková, https://prahatv.eu/zpravy/stredoceskykraj/stredocesky-kraj/11931/v-roztokach-je-vystava-pokojicku
Česká televize, Dobré ráno, 12. 12. 2019
Rozhovor o výstavě Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky, host PhDr. Ivana Kubečková
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/419236100071121/video/738881

Rozhlas
Český rozhlas Region, Kulturní tipy, 16. 1. 2019, vysílání 6:50 a 10:50
Zimní prohlídky expozic, tipy na expozice Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan
správce a Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt
Country rádio, Kukátko Country rádia, 27. 2. 2019
Pozvánka na výstavu Fenomén Felkl. Proslulá továrna na výrobu glóbů, host Markéta Urfusová
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Český rozhlas Region, 8. 3. 2019
Pouhých dvacet lidí dokázalo z Roztok u Prahy zásobovat za Rakouska-Uherska celou Evropu glóbusy
Reportáž o výstavě Fenomén Felkl. Proslulá továrna na výrobu glóbů, článek na webu region.rozhlas.cz
a příspěvek na Facebooku @ceskyrozhlasregion, host Mgr. Marcela Šášinková, autor Barbora Kvapilová
https://region.rozhlas.cz/pouhych-dvacet-lidi-dokazalo-z-roztok-u-prahy-zasobovat-za-rakouskauherska-7780978
Kulturní tipy v ČRo Region, březen 2019
Fenomén Felkl 7. 3.2019; 6:50 + 10:50
Prohlídky zámku 13. 3. 2019; 6:50 + 10:50
koncert Pražského komorního kytarového orchestru a žáků roztocké Základní umělecké školy 15. 3.
2019; 14:50
Český rozhlas Vltava, 25. 4. 2019
Inspirace anglickým domem i českou chalupou. Zdenka Braunerová si svůj ateliér navrhla sama, host
Mgr. Marcela Šášinková, autor Kristýna Dolejšová, Reportáž v pořadu Mozaika a článek o Ateliéru
Zdenky Braunerové, https://vltava.rozhlas.cz/inspirace-anglickym-domem-i-ceskou-chalupou-zdenkabraunerova-si-svuj-atelier7903116?fbclid=IwAR0Vkis2b9ARqF8rZC9sW4tg8rLXbZTULd92l4J3Khd8zYADtnJYIF0pOUQ
Country rádio, Kukátko Country rádia, 26. 4. 2019
Pozvánka na výstavu ZACHUCHLENO příběh animace/animace příběhu, host Markéta Urfusová
Český rozhlas Dvojka, Kolotoč, 7. 5. 2019
Pozvánka na výstavu ZACHUCHLENO příběh animace/animace příběhu, host MgA. Ludmila Sanitráková
Český rozhlas Region, Kulturní tipy, červenec 2019
Smím prosit? 27. 7. 2019, 14:50
Country rádio, Kukátko Country rádia, 8. 9. 2019
Pozvánka na DESIGN LOCK, host Markéta Urfusová
Country rádio, Kukátko Country rádia, 19. 9. 2019
Pozvánka na výstavu Kněžna sv. Ludmila, host Markéta Urfusová
Český rozhlas Radiožurnál 9. 10. 2019
Reportáž o výstavě Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky, host Ivana Kubečková
Český rozhlas Region, Kulturní tipy, říjen 2019
Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky, 11. 10. 2019 10:50
Český rozhlas Radiožurnál, 19. 10. 2019
Ukrytá krása bronzu. Středočeští archeologové poprvé vystavují nádoby z „nálezu století‘
Reportáž a článek o výstavě Krása ukrytá v bronzu, autor Ľubomír Smatana
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https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/archeologove-roztoky-u-prahy-doba-bronzovapoklad-vystava_1910190701_nkr
Český rozhlas Region, 21. 10. 2019
Krása ukrytá v bronzu. Muzeum v Roztokách u Prahy poprvé vystavuje nádoby z „nálezu století“
Reportáž a článek o výstavě Krása ukrytá v bronzu, autor Ľubomír Smatana
https://region.rozhlas.cz/krasa-ukryta-v-bronzu-muzeum-v-roztokach-u-prahy-poprve-vystavujenadoby-z-8093466
Český rozhlas Dvojka, Po Česku, 19. 10. 2019 14:45
Rozhovor o výstavě Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky, host Ivana Kubečková, autor
Světlana Lavičková
https://dvojka.rozhlas.cz/certova-skala-hoslovicky-mlyn-cesky-kras-8093641
Country rádio, Kukátko, 22. 10. 2019
Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky, host Ivana Kubečková
Český rozhlas Region, 23. 10. 2019 9:35
V Roztokách u Prahy uvidíte, jak bydlely panenky. Nad dokonalým zařízením pokojíčků budete tajit
dech
Reportáž a článek o výstavě Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky, hosté PhDr. Ivana
Kubečková a Markéta Urfusová, autor Barbora Kvapilová, https://region.rozhlas.cz/v-roztokach-uprahy-uvidite-jak-bydlely-panenky-nad-dokonalym-zarizenim-8089820
Rádio Bonton, 6. 12. 2019
Pozvánka na Adventní neděli
Český rozhlas Region, Zprávy 6. 12. 2019
Pozvánka na Adventní neděli, host Markéta Urfusová
Český rozhlas Region, Kulturní tipy
Koncert Muzička – 30 let svobody, 1. 12. 2019; 14:50
Adventní koncert klasické hudby, 12. 12. 2019; 10:50

Výběr z tisku, webových stránky, on-line kanálů
Novinky.cz, 31. 1. 2019
Článek Roztocký zámek na okraji Prahy je ideálním cílem poznání nedávné historie, autor Vratislav
Konečný
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/stredocesky-kraj/praha-zapad/1297-54263-roztocky-zamek-naokraji-prahy-je-idealnim-cilem-poznani-nedavne-historie.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&fbclid=IwAR1CDoWvNURMGXTHXpS4FCrJKzyvlG13sJfHY032FbqdPXiRyb7oe4PkbA
Český rozhlas Region, 17. 2. 2019
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Článek Masopustní veselí ovládlo Roztoky. Stovkám maškar přihlíželi i studenti z New Yorku, autor
Soňa Jindrová, https://region.rozhlas.cz/masopustni-veseli-ovladlo-roztoky-stovkam-maskar-prihlizelii-studenti-z-new-7763841
nasregion.cz, 8. 3. 2019
Západ žije kulturou, nabídka je pestrá! Článek o kulturním dění v regionu zahrnující informace o
výstavě Fenomén Felkl. Proslulá továrna na výrobu glóbů, autor Andrea Cerqueirová,
https://nasregion.cz/zapad/zapad-zije-kulturou-nabidka-je-pestra
MF Dnes, 22. 3. 2019
Příloha Přemyslovské střední Čechy, článek o muzeu
Lidové noviny, 30. 3. 2019
Glóby zpět v Roztokách
Sloupek o výstavě Fenomén Felkl. Proslulá továrna na výrobu glóbů, autor Blanka Frajerová
Webové stránky SONS
Článek o muzeu s audio pozvánkou pro nevidomé a slabozraké
https://www.sons.cz/Roztoky-u-Prahy-Stredoceske-muzeum-v-Roztokach-u-Prahy-P4006883.html
Lidové noviny, 24. 4. 2019
Jen do muzea glóby nepatří. Článek o výstavě Fenomén Felkl. Proslulá továrna na výrobu glóbů, autor
Zbyněk Petráček
ihned.cz, 26. 4. 2019
Zachuchleno, sem tam Kekel: kouzelná hra Jaromíra Plachého má novou třešeň na dortu v podobě
interaktivní výstavy o animaci. Článek o výstavě ZACHUCHLENO příběh animace/animace příběhu,
autor Otakar Schön, https://tech.ihned.cz/hry/c1-66561210-zachuchleno-sem-tam-kekel-kouzelnahra-jaromira-placheho-ma-novou-tresen-na-dortu-v-podobe-interaktivni-vystavy-o-animaci
Náš útulný byt, 5/2019
Článek o výstavě Fenomén Felkl. Proslulá továrna na výrobu glóbů, autor Darina Kameníková
DesignMag, 5. 5. 2019
Výstava Zachuchleno přibližuje příběh animace oblíbené české hry Chuchel
Článek o výstavě ZACHUCHLENO příběh animace/animace příběhu, autor Ondřej Krynek
http://www.designmag.cz/udalosti/81715-vystava-zachuchleno-priblizuje-pribeh-animace-oblibeneceske-hry-chuchel.html
kladenskelisty.cz, 7. 5. 2019
Kladenské listy zvou na akce do středních Čech. Pozvánka na Veterány 2019,
https://kladenskelisty.cz/193490/kladenske-listy-zvou-na-akce-do-strednich-cech-34/
novinykraje.cz/stredocesky, 8. 5. 2019
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Tip na středu: Nablýskaní veteráni budou soutěžit v eleganci v Roztokách u Prahy. Pozvánka na
Veterány 2019, autor Helena Urbanová, https://www.novinykraje.cz/stredocesky/2019/05/08/nas-tipnablyskani-veterani-budou-soutezit-v-eleganci-v-roztokach-u-prahy/
iDNES.cz, 18. 5. 2019
Počítačová hra Chuchel má vlastní výstavu, poodhaluje v ní svět animace. Článek o výstavě
ZACHUCHLENO příběh animace/animace příběhu, autor Viktor Votruba,
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/chuchel-videohra-animace-vystava-amanita-design-independentgames-festival.A190514_475570_praha-zpravy_elz
AUTO TIP klassik 3/2019, 17. 6. 2019
Zámecké narozeniny. Článek o výstavě Veteráni 2019, autor Lukáš Prejzek
Miminko 12/2019
Jak bydlely panenky. Článek o výstavě Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky
Haló noviny, 11. 12. 2019
Adventní neděle na zámku. Článek o akci Adventní neděle, autor (zs)
3. Konference, přednášky, semináře, postery
3.1 Archeologické oddělení
Přednáška/seminář/konference –
anotace
15. historiografická konference
Nový, P.: Budyňka. Otisk středověké
cesty v krajině Podřipska
Informační kolokvia „Archeologické
výzkumy v Čechách v roce 2018“
Klementová, J. - Nový, P.: Sondy do
minulosti zámecké stodoly v
Roztokách
Výzkum historických cest v
interdisciplinárním kontextu IV
Nový, P.: Komunikační schéma raně
středověkého hradiště Levý Hradec
25. konference Prezentace a
rekonstrukce pravěkých objektů
Klementová, J.: Pokračování stavby
nové archeologické expozice
Středočeského muzea v Roztokách u
Prahy

Přednášející /
Účastník

Termín

Pořádající organizace

přednášející,
Mgr. Nový

23. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta UK

přednášející,
Mgr. Nový,
Mgr.
Klementová

9. 4. 2019

Česká archeologická společnost

přednášející,
Mgr. Daněček

21. 11. – 22. Centrum dopravního výzkumu v
11. 2019
Brně

přednášející,
Mgr.
Klementová

Villa Nova Uhřínov – středisko
experimentální archeologie a
14. 11. – 16. regionálních dějin, Muzeum a
11. 2019
galerie Orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou, Česká archeologická
společnost

60

Mezinárodní konference Stříbrná
Jihlava 2019, 9. ročník
51. mezinárodní konference
Archaeologica Historica
Nový, P. - Štuka, Č.: Raně středověký
liniový útvar v trase "Čertovy brázdy"

3.2 Konzervační oddělení
Přednáška/seminář/konference anotace

KKR – sekce Středočeši

Kubismus
Moderní materiály - Plasty
Seminář restaurátorů a historiků
Český granát – historie, identifikace,
zpracování, restaurování
Výstava Dávní sousedé, Keltové ze
Záluží - archeologické nálezy a jejich
konzervace

účastník, Mgr. 10. 10. – 11.
Muzeum Vysočiny Jihlava
Nový
10. 2019

přednášející,
Mgr. Nový

23. 6. – 26.
6. 2019

Přednášející/Účastník
účastník, Bc. Caranová,
BcA. Domčíková, Ing.
Kypetová, B. Korbelová, Z.
Růžička, I. Nacherová
účastník, BcA. Caranová
účastník, BcA. Caranová
účastník, BcA. Caranová
účastník, Ing. Kypetová, I.
Nacherová, MgA. Krsková
účastník, Ing. Kypetová, I.
Nacherová, BcA.
Domčíková, Z. Růžička, B.
Korbelová

Péče o nové materiály

účastník, I. Nacherová,
MgA. Krsková

Konference konzervátorů a
restaurátorů

účastník, Ing. Kypetová,
MgA. Krsková, BcA.
Domčíková, Z. Růžička

Záludnosti konzervování –
restaurování historických zbraní a
zbroje
Materiál sádra v muzejních sbírkách
Mezinárodní konference k výstavě
Šílený hedvábník, Zika a Lída Ascher:
Textil a móda
Pracovní skupina kovy

účastník, Ing. Kypetová, I.
Nacherová, MgA. Krsková
účastník, BcA. Domčíková

ARÚ AVČR, Praha, v. v. i.

Pořádající
organizace:
Polabské
muzeum –
29. 4. 2019
Přerov nad
Labem
Společnost Vyšehrad, z.
19. 6. 2019
S.
6. 9. 2019 VŠCHT
18. – 21.
NACR
11. 2019
Metodické centrum
15. 5. – 15.
konzervace – Technické
5. 2019
muzeum Brno
Termín

5. 9. 2019 Muzeum Čelákovice

VŠCHT, NK, AMG,
6. 9. 2019 Metodické centrum
konzervace
Metodické centrum
10. - 12. 9. konzervace – Valašské
2019
muzeum Rožnov pod
Radhoštěm
25. 11.
2019
5. 11. 2019

Muzeum policie ČR –
Praze
Národní galerie v Praze,
Praha

10. 9. 2019
účastník, B. Korbelová
přednášející, I. Nacherová
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25. 11.
2019

UPM Praha
Muzeum policie ČR –
Praha

Stálá výstava archeologie
Symposium Berlin – Výhody CT
technologie při průzkumu sbírek v
muzeu

účastník, Ing. Kypetová, P.
Domčíková, Ing.
Nacherová

účastník, Ing. Kypetová

Státní muzeum
archeologie Chemnitz,
Německo
Fa Yxlon a Museum fur
11. – 13. 6.
Naturkunde Berlin,
2019
Německo
29. 10.
2019

3.3 Odborné oddělení

Přednáška / seminář/ konference –
anotace
Historické knihovní fondy

Přednášející /
Účastník
účastník, Mgr.
Hůlková

Terezínská deklarace – deset let poté
Mezinárodní konference k výstavě
Šílený hedvábník, Zika a Lída Ascher:
Textil a móda
Zdenka Braunerová, neobyčejný
příběh malířky

účastník, Mgr.
Šášinková
účastník, Mgr.
Šášinková Mgr.
Váchová, Ph.D.
přednášející, Mgr.
Šášinková

Projekt Vltava I, konference 6. úsek
Workshop administrace muzejní
výstavy a související pravidla
mezinárodní mobility sbírek

Konference Kněžna sv. Ludmila

Kolokvium Muzea v proměnách času
seminář Etnografické komise AMG v
Přerově
Na nezmapovaném území – výstavní
projekt věnovaný historii kuchyněk,
pokojíčků a nábytku pro panenky,
seminář Etnografické komise AMG v
Praze

účastník, Mgr.
Váchová, Ph.D.
účastník, Mgr.
Váchová, Ph.D.
účastník, PhDr.
Suchánková, Mgr.
Váchová, Ph.D., PhDr.
Kubečková, Mgr.
Šášinková, Mgr.
Bursíková, Mgr.
Hůlková
účastník, PhDr.
Suchánková
účastník, PhDr.
Kubečková

přednášející, PhDr.
Kubečková
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30. 10. 2019

Pořádající
organizace
Univerzita Karlova a
Národní muzeum

18. – 19. 6.
2019

UPM Praha

9. – 10. 9.
2019

UPM Praha

21. 2. 2019

GVÚ Hodonín

23. 4. 2019

MAS Vyhlídky Mělník

5. 6. 2019

Metodické centrum NG
Praha

Termín

24. 10. 2019
3. – 4. 12.
2019

Středočeské muzeum v
Roztokách u Prahy,
spolek Sv. Ludmila 1100
let, z. s.

Národní muzeum Praha
Muzeum Komenského v
2. – 3. 4. 2019 Přerově

15. – 16. 10.
2019

Muzeum hl. m. Prahy

Lidové umění v Čechách (vybrané
okruhy – geneze a typologie lidového
nábytku, podmaleb na skle,
devocionálií)

přednášející, PhDr.
Kubečková

9. a 13. 2.
2019

Asociace starožitníků ČR

3. 4. Propagace
Přednáška/seminář/konference anotace
Přednášející/Účastník Termín
Snídaně pro kulturu, seminář na téma
vizuální branding
účastník, Bc. Urfusová 29. 1. 2019
Marketingové školení "Facebooková
reklama pro muzea"
Seminář „Nová média III.“
Kultura – základ demokratické
společnosti aneb "Nepodporujte
kultůru, ať dou makat", seminář
Anifilm – mezinárodní festival
animovaných filmů
Seminář "Výroční rok kněžny
Ludmily"
Konference "Aktuální trendy v
muzejní prezentaci a edukaci III" na
téma Neobyčejné možnosti
neformálního vzdělávání
Škola muzejní propedeutiky AMG –
základní a nástavbový kurs

Pořádající organizace

31. 1. 2019

Culture matters, DOX
Národní muzeum, Centrum
pro prezentaci kulturního
dědictví

19. 3. 2019

Středočeský kraj

účastník, Bc. Urfusová
Přednášející, MgA.
Sanitráková
účastník, Mgr.
Vránková

4. 4. 2019
9. – 10. 5.
2019

NIPOS
Občanské sdružení pro
podporu animovaného filmu

28. 5. 2019

Spolek Svatá Ludmila 1100 let

účastník, Mgr.
Vránková
účastník, Mgr.
Vránková

3. – 4. 6.
2019

účastník, Mgr.
Vránková
účastník, Mgr.
Vránková
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2019/2020

AMG
AMG

III.

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

Konsultační návštěvy

Studium keramiky

Řešitel

Mgr.
Daneček,
Mgr. Smíšek

Popis
Konsultační návštěvy amatérských spolupracovníků muzea L.
Roušala, M. Tůmy, V. Kosiny, J. Karáska, R. Vlčka, P. Lebdušky a
dalších, převzetí náhodných nálezů z okr. Praha-západ do
Archeologické sbírky Středočeského muzea v Roztokách u Prahy,
příspěvkové organizace

Mgr. Tomáš Bek, Miroslav Kraus, Archeologický ústav AV ČR,
Mgr. Daneček Praha, v. v. i.

Odběr mikroskopických vzorků z depotu bronzových předmětů z
Odběr vzorků z depotu
lokality Tursko za účelem získání podrobného a přesného
bronzových předmětů Mgr. Daneček
prvkového složení
z lokality Tursko

 Zahraniční spolupráce:
MAMUZ Asparn & Naturhistorisches Museum Wien, detektorový průzkum významné mladolaténské
sídlištní lokality Haselbach v Dolním Rakousku, 29. 8. – 30. 8. 2019 na pozvání prof. Mag. Dr. Petera
Trebscheho (Mgr. Daněček)
Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz, Německo, návštěva za účelem srovnání a poznání
moderních archeologických expozic v souvislosti s realizací expozice Stopami věků, 29. 10. 2019 (celé
arch. oddělení, programové oddělení)


Výstavní činnost oddělení:

Mezinárodní den archeologie
19. 10. 2019 – v areálu zámku bylo připraveno pět tematických stanovišť na téma bronzové depoty
(Mgr. Smíšek, Mgr. Kvěchová, Mgr. Klementová, Mgr. Daněček, Mgr. Nový)
Krása ukrytá v bronzu. Depoty středních Čech očima archeologa a konzervátora
19. 10. 2019 – 28. 3. 2020
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Příprava výstavy koncepčně rozdělené do dvou, obsahově stejně významných linií, bronzové depoty
z pohledu archeologa a konzervátora. Podnětem k uspořádání výstavy byla snaha depoty ukázat v
širším kontextu jejich zpracování a uložení.
Projekt Stopami věků – příprava archeologické interaktivní expozice v objektu stodoly v areálu zámku
(realizace stavby) (Mgr. Klementová)

 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 muzeum
řešitel Mgr. Daněček, spolupráce Mgr. Smíšek
Středočeská archeologická komise (koordinace činnosti, reference, podklady) (Mgr. Klementová, Mgr.
Daněček)
Detektorové a povrchové průzkumy lokalit, zaměřování archeologických nálezů ohrožených lokalit ve
spádové oblasti muzea – Holubice, Statenice, Tursko (Mgr. Daněček, Mgr. 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. Klementová)
Zpracování celkového výkazu pracovní činnosti, koncepce a zpracování plánu pracovní činnosti za AO,
vypracování inventarizačních zápisů archeologické podsbírky a ASM (Mgr. Klementová)
Středočeský vlastivědný sborník – člen redakční rady a redaktor archeologické části – Mgr. Nový
Správa facebookové stránky Archeologie Středočeského muzea, tvorba reportáží, příspěvků a
pozvánek (Mgr. Daněček)
Portál kulturního dědictví – správa a vkládání dat archeologického oddělení (Mgr. Nový)
Průběžné zpracování ZAV Hostivice-Palouky 2007–2013 (zadávání analýz, výběrová řízení, kontrola
provádění subdodávek) (Mgr. Klementová, Mgr. Daněček)

1. 2 Oddělení konzervace
 Poskytnuté konzultace a posudky:
konzultace k provozu XRF – s Ing. K. Drábkovou z VŠCHT (I. Nacherová, Ing. Kypetová, MgA. Krsková)
zhodnocení stavu nábytkového fundusu Barrandov (Z. Růžička)
 Exkurze a praxe na konzervátorských pracovištích:
V roce 2019 proběhly odborné exkurze studentů škol ve všech laboratořích konzervace sbírek:

65

Škola/Instituce

Termín

Exkurze VOŠ muzeologie (Ing. J. Drozenová)

30. 5. 2019

Exkurze studentů ze SOŠ uměleckořemeslné v Praze (PhDr. M. Vlk)

4. 6. 2019

Exkurze SPŠG Hellichova (Ing. E. Honsová)

27. 6. 2019

 Studentské praxe na konzervačním oddělení:

Úsek konzervačního
oddělení
Kovy

Počet
studentů na
praxi
1

Škola/Instituce
Regionální muzeum Most

Termín
23. 4. – 3. 5. 2019

Kovy

1

Regionální muzeum v Trenčíně

17. – 28. 6. 2019

Textil

1

VŠCHT

5. 8. – 16. 8. 2019

Kovy

1

VŠCHT

11. 11. – 21. 1. 2020

Kovy

1

Uniwersytet Jagielonski Krakov,
Mgr. Mateusz Biborski, praxe –
plazmochemické ošetření vzorků

únor 2019

 Zajištění analýz:
Analýza
Výzkum záznamových prostředků, spolupráce s NACR

Zaměstnanec

BcA. Caranová

Termín
2019

RTG snímky 7 ks

MgA. Krsková

2. 5. 2019

RTG snímky 4 ks
RTG snímek 1 ks

MgA. Krsková
MgA. Krsková

XRF a RTG analýzy

Ing. Kypetová

24. 10. 2019
13. 12. 2019
2019

 Různé
Zaměstnanci konzervačního oddělení se podíleli na inventarizaci sbírek a inventarizaci zařízení
laboratoří, kooperovali na přípravě výběrových řízení: výběrové řízení na obalové materiály do
depozitáře a výběrové řízení na nákup knihařského lisu (BcA. Caranová), výběrové řízení na nákup
zubařské brusky do laboratoře (I. Nacherová), výběrové řízení na pořízení mikro RTG lampy (Ing.
Kypetová, Z. Růžička) a zpracování podkladů pro granty ISO – rozpočet na nový ruční ED XRF
spektrometr Prospektor3 (Ing. Kypetová), pořízení mikro RTG lampy (Z. Růžička)
Konzervačním oddělením byl zajištěn servis a kontrola Klimatechniky a vzduchotechniky – BM, Servis
Aqual (papír – mycí, rtg) (BcA. Caranová), servis a revize tlakové nádoby stabilní 13. 11. 2019 (Ing.
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Kypetová, Z. Růžička), zajištění instalace nové sondy do KOP (Ing. Kypetová, Z. Růžička), servis a vyřazení
odvlhčovačů (B. Korbelová), servis a oprava okružní pily Rojek, reklamace atypické vitríny (Z. Růžička)
Zaměstnanci konzervačního oddělení vypracovali Condition reporty k zápůjčkám sbírkových předmětů
pro předměty z Ateliéru ZB pro GVÚ v Hodoníně (BcA. Caranová), pro zápůjčku předmětů (laboratoř
AGLAE, Francie) v rámci Evropského grantu agentury IPERION CH – průzkum šperků zdobených
v polychromním stylu almandiny nebo českými granáty doby stěhování národů a merovejského období
na území Čech (Ing. Kypetová), pro zapůjčený kompaktní betlém a zapůjčený skříňový betlém (Z.
Růžička)
Konzervační oddělení spolupracuje také na přípravách, instalacích a deinstalacích výstav: Vánoční
ozdoby (BcA. Domčíková, B. Korbelová), Prima sezóna (B. Korbelová), Fenomén Felkl (BcA. Caranová,
BcA. Domčíková, I. Nacherová, Ing. Kypetová, Z. Růžička), Zachuchleno (Z. Růžička), Kuchyňky a pokojíčky
(BcA. Caranová, BcA. Domčíková, I. Nacherová, Ing. Kypetová, Z. Růžička, B. Korbelová), Krása ukrytá
v bronzu (I. Nacherová, Ing. Kypetová, MgA. Krsková, Z. Růžička) a podílí se na přípravě workshopů pro
Mezinárodní den archeologie: workshop – odlévání modelu dýky z cínu (MgA. Krsková, Z. Růžička),
workshop – postupy konzervace kovů (I. Nacherová), workshop – Tvorba patiny na slitinách mědi (Ing.
Kypetová) nebo tvořivých dílniček pro děti (MgA.Krsková, Ing. Kypetová), workshop pro ZŠ k výstavě
Krása ukrytá v bronzu (MgA.Krsková, Ing. Kypetová), litografická dílna (Muzejní noc) (I. Nacherová),
Barvířské dílničky pro děti ze ZŠ (I. Nacherová)
V rámci výkupu sbírkových předmětů v oblasti vil v Tichém údolí konzervační oddělení spolupracovalo na
výběru předmětů pro SM z pozůstalosti rodiny, vyklízení vily, stěhování, třídění, fotodokumentace,
příprava před uložením do depozitářů (BcA. Caranová, BcA. Domčíková, MgA. Krsková, I. Nacherová, Ing.
Kypetová, Z. Růžička, B. Korbelová)
1. 3 Odborné oddělení
Výstavy a expozice
Došlo k částečným úpravám expozice Vrchnostenská správa panství, v části kuchyně, byla uzpůsobena
instalace pro konání edukačních a doprovodných programů (výměna historického stolu za jeho repliku,
část sbírkového sedacího nábytku nahrazena dobově odpovídajícím nesbírkovým, připraven další
sedací nábytek – po nutné opravě bude zařazen do instalace) (PhDr. Kubečková, Mgr. Šášinková,
ve spolupráci s programovým odd.)
Proběhla reinstalace expozice Ateliér Z. Braunerové po návratu výpůjčky díla a po malování ateliéru
(zajišťuje odborné odd., odd. konzervace sbírek a odd. hospodářské správy) a instalace stavěcího
betlému v kapli zámku, prosinec 2019 (PhDr. Kubečková, Bc. Urfusová)
Odborné oddělení se podílelo na přípravě výstav J. B. Foerster, Fenomén Felkl. Proslulá továrna na
výrobu glóbů (Mgr. Šášinková), Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky (PhDr. Kubečková) a
spolupracovalo s Programovým oddělením také na výběru a přípravě vhodných sbírkových předmětů
pro prezentaci v Adventním kalendáři na facebookovém profilu muzea (T. Hůlková, Mgr. Hůlková)
Oddělení se podílelo na deinstalaci výstav: Historické vánoční ozdoby, tentokrát z Královédvorska, únor
2019, Prima sezóna, březen 2019, Fenomén Felkl, září 2019 (Mgr. Šášinková)
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Na rok 2020 odborné oddělení připravuje výstavy:
Hedvika Zaorálková, pro rok 2020 – autor Mgr. Váchová, Ph.D.
Vánoční světlo – převzatá výstava ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti, upravená a rozšířená pro
potřeby SM – komisař PhDr. Kubečková
Jan Antonín Venuto – převzatá výstava z GVU Havlíčkův Brod, upravená pro potřeby SM – komisař
Mgr. Bursíková
Odborná knihovna
V rámci odborné knihovny probíhalo doplňování přírůstků nákupem a výměnou, průběžná evidence
nových přírůstků a jejich počítačové zpracování, přírůstků získaných darem a tzv. starých fondů, došlo
ke změně uložení části odborného tisku (rozvolnění)
Byly zajišťovány služby veřejnosti ve smyslu knihovního zákona a Knihovního řádu muzea a
proběhla inventarizace odborné knihovny, vzhledem k nutnosti vytvořit prostorové podmínky pro
vhodnější uložení knih bylo nejprve provedeno přeskládání celé odborné knihovny, inventarizovány a
nově uloženy byly velkoformátové knihy (150 př. č.), pokračovala revize fondu Malina (150 př. č.) –
celkem bylo zrevidováno 250 př. č., dokončení revize odborné knihovny proběhne v roce 2020
Docházelo k průběžnému provádění oprav v počítačové evidenci a vyhledávání titulů dle potřeb
odborných či výstavních projektů (Mgr. Hůlková, P. Benešová)
Nové přírůstky odborné knihovny:

Počet ks

Koupě
Dar
Výměna
Staré fondy
Vlastní produkce
Duplicita při revizi
Celkem

121
27
232
140
8
1
529

Archiv (podsbírka písemnosti a tisky)
V průběhu roku probíhala náprava nesrovnalostí zjištěných celkovou revizí z let 2015–2016, včetně
opravy záznamů v databázi (celková náprava bude moci být provedena po ukončení inventarizace
odborné knihovny), byly průběžně prováděny opravy v počítačové evidenci a realizováno vhodnější
prostorové uspořádání materiálu v depozitáři archivu (v jednom depozitáři uložena zároveň sbírka
písemností a spisovna), byly použity nové obalové materiály (Mgr. Hůlková)

Nové přírůstky podsbírky písemnosti a tisky:
Dary
Staré fondy
Celkem

68

př. čísla

počet kusů

228
119
347

462
198
660

Spisovna
Ve spisovně bylo nalezeno 126 př. čísel řady H, která náleží do sbírky písemností, byl dokončen
seznam spisovny pro kartony 170–218 a vytvořeny nové seznamy pro kartony – časopisy – 34 kt.
Došlo k převzetí agendy vyřízených zápůjček a výpůjček a vrácení materiálů uložených ve spisovně
muzea kronikáři Hostivic
Byla provedena skartace dle přiložené tabulky:
Skartace
Skartace: 57 šanonů a 6 boxů
Fyzická likvidace spisů
Metodická návštěva a kontrola

Celkem: 1
18. 6.2019
19. 8.2019
18. 6.2019

Badatelské služby
V průběhu roku byla zajištěna služba v depozitářích, odborné knihovně, fotoarchivu a archivu
(badatelské návštěvy), (odpovědní pracovníci odborného oddělení)
Badatelský úkon
Počet
Podsbírka / Obor nebo
badatelů
charakteristika
Sbírka písemností
3
Historie (diplomantka –
oděvy)
Historie (obalové sklo,
obecně sbírkové předměty)
Historie (diplomanti)
Historie (zahraniční badatelé
– Japonsko, Izrael)
Historie (odborné instituce –
FHS UK, Nipos, NPÚ, RM
Jílové, SOkA Praha-západ)
Etnografie (lidový oděv)
Historie – výtvarné umění
(fotokopie obrazu)
Historie – fotoarchiv
Zoologie – determinace
brouků (Coleoptera –
Polyphaga), Nick Schafstall
(ČZU)
Zoologie – studium
faunistiky rákosníčků
(Chrysomelidae –
Donaciinae), Roman Mlejnek

Počet
Počet badatelských
Řešitel
badatelských
dotazů – mail,
návštěv
telefon
3
40
Mgr. Hůlková
1
Mgr. Váchová,
Ph.D.
2
Mgr. Váchová,
Ph.D.
2
Mgr. Šášinková
2
Mgr. Šášinková
5

Mgr. Šášinková

2

PhDr.
Kubečková
Mgr. Bursíková

1
6
1

3

T. Hůlková
PhDr. Hovorka,
PhD.

1

2

PhDr. Hovorka,
PhD.
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Zoologie – studium
faunistiky krasců
(Buprestidae) a tesaříků
(Cerambycidae), Petr
Kabátek
Zoologie – determinace
nosatců (Curculionidae),
Libor Řehoř

1

1

PhDr. Hovorka,
PhD.

1

1

PhDr. Hovorka,
PhD.

Fotografická dokumentace odborné a prezentační činnosti muzea
Do fotoarchivu bylo zařazeno včetně vytištění náhledů 1226 snímků
pro interní potřeby pracovníků muzea a potřeby badatelů bylo vyhledáno 216 fotografií a pohlednic
(T. Hůlková)
Byla provedena fotodokumentace historických a etnografických sbírek, odborné knihovny – 5850
snímků, fotodokumentace pro potřeby botaniky – 248 snímků, fotodokumentace pro potřeby odd.
konzervace – 998 snímků (A. Hůlka)
Recenzní činnost
Kuchyňka, Z. – Formanová, M. Pátrání po dioramatu Inaugurace George Washingtona 30. dubna
1789, Středočeský vlastivědný sborník, 37, 2019, 8–23. (Mgr. Váchová, Ph.D.)
Horáček, J. – Rozkovcová, I. Podještědský krojový svéráz v době mezi světovými válkami.
Společenská role módy po vzniku Československé republiky. Národní památkový ústav, Územní
odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2019, 107–117.
Kafka, L. Podmalby na skle ve sbírkách poboček Muzea Brněnska. Sborník Muzea Brněnska 2019.
Jiřikovská, V. Čas masopustu. Středočeský vlastivědný sborník, 37, 2019, 180–199.
Horáček J. – Rozkovcová I. Podještědský lidový oděv v proměnách času, ISBN 978-80-270-6454-0,
předpokládané vydání 2020. (PhDr. Kubečková)
Brouci VKP Motýlí step Pichce u Příbrami, časopis Klapalekiana
Brouci čeledi Rhysodidae, časopis Zootaxa (RNDr. Hovorka, Ph.D.)
Vypracování posudku pro Východočeské muzeum v Hradci Králové pro potřeby vyhlášení
betlémářství jako kulturního statku navrhovaného k zápisu do Seznamu nemateriálních statků
tradiční a lidové kultury Královéhradeckého kraje
Recenze publikačního výstupu pro Acta Silesiaca pro vědy historické – prezentace sbírky betlémů,
informace o autorství a dochovaných artefaktech sbírky Slezského zemského muzea v Opavě (PhDr.
Suchánková)
Přednášková činnost mimo instituci
Lidové umění v Čechách (vybrané okruhy – geneze a typologie lidového nábytku, podmaleb na skle,
devocionálií – Asociace starožitníků ČR (2 přednášky, 9. a 13. 2. 2019) (PhDr. Kubečková)
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GVU Hodonín, 21. 2. 2019 – k výstavě Zdenka Braunerová a deset mužů na paletě jejího života
Židovské muzeum, 26. 3. 2019 – Příběhy Tichého údolí (Mgr. Šášinková)
Spolupráce s jinými organizacemi, poradenská činnost
Oddělení poskytuje odbornou pomoc ostatním vlastníkům sbírek v souladu se zákonem č. 122/2000
a prováděcími předpisy. Spolupracuje s vysokými školami, vědeckými ústavy, archivy a ostatními
institucemi dle potřeb jednotlivých oborů (pracovníci odborného oddělení)
Došlo ke spolupráci s MěÚ Roztoky – Haurowitzova vila – příprava informačních posterů do vily
(Mgr. Šášinková) a kooperaci na přípravě výstavy Fenomén Felkl, PřF UK Praha, Mapová sbírka –
(Mgr. Šášinková)
Probíhala také spolupráce s Ústavem dějin umění AV ČR – pro grantový projekt Josef Sudek a
fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci
kulturního dědictví – vyhledána a poskytnuta dokumentace k osobnosti a dílu malíře M. Maliny –
dokončena identifikace děl M. Maliny na fotografiích Josefa Sudka (Mgr. Hůlková)
Byl zajištěn program odborné exkurze studentů Střední odborné školy uměleckořemeslné, Praha –
problematika sbírkových fondů, návštěva historických depozitářů – 4. a 18. 6. 2019 (T. Hůlková, A.
Hůlka) a program exkurze pracovní skupiny pro textil Komise konzervátorů a restaurátorů AMG –
problematika ukládání sbírkových fondů, návštěva historických depozitářů – 7. 11. 2019 (PhDr.
Kubečková, Mgr. Váchová, Ph.D.)
Badatelský úkon

Řešitel

Jan Felkl a syn

Mgr.
Šášinková

výzkum historické vily čp. 14 v Tichém údolí

Mgr.
Šášinková

příprava archivní dokumentace pro výstavu V
zahradách Tichého údolí

Mgr.
Šášinková

Haurowitzovy vily, dokončení rešerše k
rekonstrukci čp. 125

Mgr.
Šášinková
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Popis
dokončení rešerše k historii firmy Jan
Felkl a syn pro připravovanou a
realizovanou výstavu, doplnění
předmětů od soukromých sběratelů
rešerše archivní dokumentace,
stavebních dokladů, rodinného
archivu rodiny Skalákovy-Dolejškovy,
výběr předmětů k výkupu do
historické sbírky
dohledání archivních materiálů k
tématu; zajištění reprodukcí a práv k
prezentovaným fotografiím, mapám,
plánům a pohlednicím; zpracována
žádost o dotační titul Nadace obětem
holocaustu, Alice Frydrychová
na základě komunikace s potomky
rodiny Haurowitzových v USA byly
získány fotografie a vzpomínky na
letní pobyty v Roztokách do roku
1938; materiál byl utříděn a připraven
k dalšímu zveřejnění (výstava V
zahradách roztockých vil)

identifikace díla Miloše Maliny na fotografiích
Josefa Sudka
studium archivních materiálů k dílu Hedviky
Zaorálkové – Archiv výtvarného umění Praha
studium fondu Hedviky Zaorálkové – PNP Praha

rešerše k tématu historie nábytku pro panenky
– knihovna UPM, knihovna OMG Most,
knihovna RM Teplice, soukromí sběratelé
studium sbírkového materiálu k tématu
historie nábytku pro panenky - MJVM Zlín, ZM
Plzeň, MTGM Rakovník, RM Teplice, IC Litvínov,
Muzeum hraček Rychnov n. K., NBW s.r.o., MÚ
Nová Ves v Horách, soukromé sbírky
konzultace a zajištění materiálové analýzy
sbírkového předmětu – soubor miniaturního
nábytku vyřezávaného z kosti
rešerše k tématu kroje středních Čech,
specificky na Podřipsku
rešerše k tématu lidový oděv, specificky kroje
středních Čech

Mgr. Hůlková spolupráce na projektu ÚDU AV ČR
příprava výstavy a katalogu k životu a
Mgr. Váchová dílu Hedviky Zaorálkové
příprava výstavy a katalogu k životu a
Mgr. Váchová dílu Hedviky Zaorálkové
příprava výstavy Kuchyňky a
pokojíčky aneb jak bydlely panenky,
doprovodné tiskoviny,
PhDr.
popularizačních článků a studie k
Kubečková
danému tématu
příprava výstavy Kuchyňky a
pokojíčky aneb jak bydlely panenky,
doprovodné tiskoviny,
PhDr.
popularizačních článků a studie k
Kubečková
danému tématu
PhDr.
Kubečková
PhDr.
Kubečková
PhDr.
Kubečková

laboratoře Národní knihovny Praha
informace pro kronikáře obce Nová
Ves
soukromá badatelka pro soukromé
muzeum krojů

Ostatní
Zpracování přihlášky výstavního projektu Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky do soutěže
Gloria musaealis, vystoupení ve videošotu natočeném externí firmou pro potřeby soutěže, korektury
šotu (PhDr. Kubečková)
Předsedkyně škodní a likvidační komise SM – jednání 25. 5. a 10. 12. 2019 (PhDr. Kubečková)
Zpracování metodických materiálů:
Zpracování Zprávy o činnosti SM za rok 2018, Zpracování výkazu NIPOS za rok 2018
Zpracování zápisu o inventarizacích za rok 2018, Plánu činnosti SM pro rok 2019 a Plánu inventarizací
pro rok 2019
Příprava podkladů pro výkaz NIPOS a Závěrečné zprávy za rok 2019
Aktualizace Organizačního řádu
Řešení zpřístupnění digitálního obsahu v Katalogu kulturního dědictví KÚSK (Mgr. Váchová, Ph.D.)
Příprava podkladů pro grant Zpracování analýzy rizik a zabezpečení Středočeského muzea
v Roztokách u Prahy (PhDr. Suchánková, Ing. Richterová)
2. Členství v oborových organizacích
Organizace
AMG – Botanická komise AMG

Člen
Mgr. V. Dlouhá
PhDr. I. Kubečková,
místopředsedkyně, PhDr. Z.

AMG – Etnografická komise AMG
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AMG – Komise muzejních historiků AMG

AMG – Komise restaurátorů
AMG – Revizní komise AMG
AMG – Zoologická komise AMG
Česká archeologická společnost
Česká národopisná společnost
Česká společnost entomologická
České sdružení přátel betlémů

ICOM
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

Suchánková
Mgr. M. Šášinková
Ing. A. Kypetová, I.
Nacherová, BcA. P.
Domčíková, BcA. M.
Caranová, B. Korbelová,
MgA. K. Krsková
PhDr. Z. 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, kolektivní
členství
Mgr. M. Šášinková
Mgr. K. Smíšek
PhDr. I. Kubečková
PhDr. I. Kubečková
Mgr. M. Šášinková

Pracovní skupina Regionálního centra pro dokumentaci tradiční lidové
kultury
PhDr. I. Kubečková
Redakční rada Věstníku AMG
PhDr. Z. Suchánková
Mgr. M. Šášinková,
předsedkyně, PhDr. Z.
Salon Zdenky Braunerové, z. s. – občanské sdružení
Suchánková
Sdružení sběratelů a přátel exlibris
PhDr. Z. Suchánková
PhDr. Z. Suchánková, PhDr.
Spolek českých betlémářů
I. Kubečková
Společnost přátel Uměleckoprůmyslového musea
kolektivní členství instituce
Umělecká rada Galerie města Pardubic
Mgr. L. Váchová, Ph.D.
Zpracovala: Mgr. Lucie Váchová, Ph.D.
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IX.

IX. Ekonomická část
Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2019
a)

Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 62

Z toho:
- kmenových zaměstnanců: 62
- externích zaměstnanců: b)
Přepočtený počet kmenových zaměstnanců: 50,15
Zdůvodnění snížení přepočteného počtu kmenových zaměstnanců oproti upravenému plánu:
Organizaci se nedaří dlouhodobě zajistit naplnění optimálního stavu zaměstnanců. Během roku
došlo ke snížení přepočteného stavu kmenových zaměstnanců o -2,35 oproti plánu.
c)
Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 32 161,00 Kč
d)

Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 31 265,57 Kč

Jak je zřejmé z výkazu počtu fyzických i přepočtených pracovníků ve srovnání se stavem
plánovaným, dochází k nenaplňování potřebného stavu ani v roce 2019 a ve srovnání se skutečností
předcházejícího roku 2018 též k poklesu průměrné měsíční mzdy o 895 Kč. Na tento nepříliš dobrý
stav organizace dlouhodobě upozorňuje, jelikož je obava z následného promítnutí do kvality práce
lidí včetně dodržování všech termínů a také s ohledem na zajišťování všech očekávaných aktivit
instituce směrem navenek.

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019
a)

Komentář k výsledku hospodaření k 31. 12. 2019

Organizace vykazuje na rok 2019 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 181,57 tis. Kč. Uvedeného
výsledku hospodaření bylo dosaženo díky nepřekročení většiny nákladových položek oproti
upravenému rozpočtu. Ve výnosech se příznivě promítly zúčtované provozní prostředky poskytnuté
zřizovatelem již v roce 2018, avšak použité až v roce 2019 (250 tis. Kč na obnovu majetku – opravu
střechy Ateliéru Zdenky Braunerové a 290 925,- Kč na projekt Sv. Ludmila). Dále byly zřizovatelem
poskytnuty a organizací použity finanční prostředky na rozvojové projekty ve výši bezmála 215 tis.
Kč. Z dalších významnějších položek poskytnutých zřizovatelem mimo původní schválený rozpočet
na rok 2019 je třeba zmínit financování kulturních akcí (například 388 tis. Kč na letní divadelní
představení), dále financování podpory záchranných archeologických výzkumů v ročním objemu
610 570,- Kč a finanční podporu dalších akcí konaných Středočeským muzeem v Roztokách, jako je
například připomínka událostí 17. listopadu 1989 a příspěvky na akce spolufinancované Městem
Roztoky.
Do hospodářského výsledku roku 2019 se naopak nepromítá příspěvek zřizovatele na monografii Sv.
Ludmila, kdy se předpokládá realizace až v roce 2020, tudíž tyto prostředky jsou se souhlasem
zřizovatele převedeny do příslušného časového období, a samozřejmě se zde nepromítá ani podíl
na investičních akcích realizovaných ke konci roku 2019 v areálu detašovaného pracoviště
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v Libčicích nad Vltavou. Nicméně bez těchto finančních prostředků by pravděpodobně nebyly
investiční akce realizovatelné v daném časovém období.
b)

Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2019

Závazné ukazatele nebyly překročeny a jsou plně v souladu s upraveným rozpočtem roku 2019.
c)

Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2019

Celkové náklady i výnosy se v roce 2019 příliš neodlišovaly od nákladů a výnosů roku
předcházejícího. Ve sledovaném období byly čerpány náklady ve výši 97,8 % upraveného rozpočtu,
výnosy byly na úrovni 98,3 % nastaveného plánu roku 2019.

d)

Komentář k pohledávkám

Součet rizikových pohledávek (pohledávky s problémovou vymahatelností): Součet nedobytných pohledávek (v daném roce odepsaných): Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných): Organizace neeviduje k 31. 12. 2019 žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
1)

Výsledky kontrol

a)

Vnější kontroly

Začátkem roku 2019 byla ukončena daňová kontrola Finančního úřadu pro Středočeský kraj, která
byla započata v průběhu předcházejícího roku 2018. Předmětem kontroly byly tři dotační projekty
MK ČR:
Zpřístupnění nových expozic SM v Roztokách pro nevidomé a slabozraké
Oko bere, vole padni aneb Unikáty kartářského řemesla v českých zemích
Zpřístupnění nových expozic SM v Roztokách pro nevidomé a slabozraké
Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44, odst 1, písm. b) RP.
Dále byla uskutečněna kontrola Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy týkající se
projektu ROP „Rekonstrukce a nové využití zámku v Roztokách u Prahy“ s výsledkem nezjištění
žádných nedostatků.
Další vnější kontrolou byla kontrola Státního úřadu pro jadernou bezpečnost týkající se
dokumentace pro povolení činnosti a souvisejících povinností držitele povolení v oblasti zajišťování
radiační ochrany, provozu radiačního pracoviště, požadavků na radiační ochranu pracovníků
s výsledkem, že v kontrolovaných oblastech nebylo zjištění porušení právních předpisů.
V průběhu sledovaného období proběhla v organizaci rovněž kontrola plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného uskutečněná Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou České republiky. Z provedené kontroly nevyplynuly žádné nedostatky, nebyly
zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR.
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Dále proběhla veřejnosprávní kontrola provedená kontrolní skupinou zřizovatele. Kontrola obsáhla
kontrolované období roku 2018 a byla zaměřena na kontrolování hospodaření v souladu se
schváleným rozpočtem, na oblast zadávání a realizace veřejných zakázek, na problematiku uzavírání
a evidenci smluv včetně jejich zveřejňování, dále potom na zavedení a účinnosti vnitřního
kontrolního systému, na inventarizaci a evidenci dlouhodobého majetku a kontrolu přijatých
nápravných opatření k odstranění nedostatků z předcházející kontroly. Nedostatky zjištěné touto
kontrolou byly podrobněji popsány v Protokolu č. 51/S/2019. Opatření k odstranění nedostatků
byla institucí zpracována a v požadovaném časovém limitu zaslána zřizovateli. Nápravná opatření se
postupně plní, řada z nich byla splněna již ve sledovaném období roku 2019, ostatní se instituce
zavázala splnit v průběhu I. čtvrtletí 2020.
b)

Vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní systém je v organizaci zabezpečen kontrolní činností vykonávanou jednotlivými
vedoucími oddělení, na které je přenesena funkce příkazců operací v rámci hlídání stanovených
rozpočtů pro jednotlivá oddělení muzea. Průběžná kontrola je dále prováděna během celého
časového období ekonomem ve funkci správce rozpočtu.
Kontrola stavu majetku je pravidelně prováděna prostřednictvím inventarizací realizovaných na
základě příkazu ředitelky č. 3/2019. O průběhu inventarizací jsou prováděny zápisy. Paralelně
probíhá i dokladová inventarizace účtů.
Příkazem ředitelky č. 2/2019 byl stanoven roční plán vnitřní kontroly, který zahrnoval:
Kontrolu pokladny, vedení pokladní knihy a cenin
Kontrolu stavu skladu zboží
Kontrolu provedené revize směrnic instituce a zajištění jejich souladu se směrnicemi
zřizovatele vydanými do 31. 12. 2018
Revizi vnitřních směrnic a dokumentů a zjištění jejich souladu se směrnicemi zřizovatele
vydanými do 30. 6. 2019
Kontrolu rovnoměrného čerpání dovolených v souladu se Zákoníkem práce
Kontrolu plnění Opatření k výsledkům inventarizací sbírek provedených v roce 2016
Příkazem ředitelky č. 1/2019 byla k 31. 12. 2019 provedena inventarizace části sbírek SM:
▪ Sbírka SČM/001-07-31/019001
Podsbírka archeologická
Podsbírka historická
Podsbírka etnografická
Podsbírka zoologická
Podsbírka botanická
▪ Sbírka ASM/002-05-13/248002
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Výsledek hospodaření PO k 31. 12. 2019
Z hlavní činnosti
Z doplňkové činnosti

181570,38

Celkem před zdaněním
Předpokládané zdanění celkem
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta -)

181570,38
181570,38

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 do peněžních fondů
Název peněžního fondu

Stav k 1. 1. 2019

Rezervní fond
Fond odměn
CELKEM

Stav k 31. 12. 2019

1033137,71
517874,60
1551012,31

Příděl ze
zlepšeného VH
za rok 2019

1150028,73
900000,00
2050028,73

REZERVNÍ FOND tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
- 413 (§ 30 zákona č. 250/2000 Sb.)
Počáteční stav k 1. 1. 2019
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM
Tvorba - příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
TVORBA FONDU CELKEM

81570,38
100000,00
181570,38

Stav po přídělu
1231599,11
1000000,00
2231599,11

v Kč
1 033 137,71
1 033 137,71
116 891,02
116 891,02

Použití - k dalšímu rozvoji své činnosti
Použití - k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Použití - k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně
Použití - k úhradě své ztráty za předchozí léta
Použití - k posílení fondu investic
Použití - ostatní použití

POUŽITÍ FONDU CELKEM
STAV REZERVNÍHO FONDU CELKEM k 31. 12. 2019

FOND INVESTIC - 416
(§31 zákona č. 250/2000 Sb.)
Počáteční stav k 1. 1. 2019

0,00
1 150 028,73

v Kč
4 158 659,12

77

POČÁTEČNÍ STAV CELKEM
Tvorba - Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle
schváleného odpisového plánu sníženého o odpisy z transferů (403)
Tvorba - Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
Tvorba - investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů
Tvorba - Převod z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem
Tvorba - Ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
Tvorba - Peněžní dary a přísp. od jiných subjektů na invest. účely

4 158 659,12
5 106 528,00
7 305 676,00
3 418 292,90

Tvorba - Ostatní zdroje (např. investiční úvěry a půjčky schválené zřizovatelem)
TVORBA CELKEM

15 830 496,90

FOND ODMĚN - 411
(§ 32 zákona č. 250/2000 Sb.)

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2019
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM
Tvorba - příděl z výsledku hospodaření PO
Tvorba - ostatní
TVORBA CELKEM
Použití - překročení prostředků na platy
Použití - výplata odměn
POUŽITÍ CELKEM
STAV FONDU k 31. 12. 2019

517 874,60
517 874,60
382 125,40
382 125,40

0,00
900 000,00

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB (FKSP) - 412
(§ 33 zákona č. 250/2000 Sb.)

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2019
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM

387 981,22
387 981,22

Tvorba - základní příděl
(povinný
odvod ve výši standardizovaného % z objemu nákladů zúčtovaných na platy nebo
mzdy dle § 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v
platném znění

376 172,40

Ostatní zdroje*
TVORBA CELKEM
Použití fondu dle vyhlášky 114/2002 Sb., v platném znění*
stravné
jubilea
POUŽITÍ CELKEM
STAV FONDU k 31. 12. 2019
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376 172,40
235 390,00
14 000,00
249 390,00
514 763,62

REZERVNÍ FOND tvořený z ostatních titulů - 414
(§ 30 zákona č. 250/2000 Sb.)

v Kč

Počáteční stav rezervního fondu k 1. 1. 2019
POČÁTEČNÍ STAV CELKEM
Tvorba - z peněžních darů (účelových)
Tvorba - z peněžních darů (neúčelových)
Tvorba - z prostředků převedených podle § 28 odst. 3 (nespotřebované dotace z
rozpočtu EU nebo dle mezinárodních smluv)

0,00
80 000,00
21 638,50

Tvorba - z ostatních titulů
TVORBA FONDU CELKEM
Použití - k dalšímu rozvoji své činnosti

101 638,50
70 000,00

Použití - k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Použití - k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně
Použití - k úhradě ztráty za předchozí léta
Použití - k posílení fondu investic
Použití - ostatní použití*
POUŽITÍ FONDU CELKEM
STAV REZERVNÍHO FONDU CELKEM k 31. 12. 2019

70 000,00
31 638,50

FOND INVESTIC - 416
(§31 zákona č. 250/2000 Sb.)

v Kč

Použití - pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého
majetku
Použití - odvod do rozpočtu zřizovatele - vratka nevyčerpané dotace
Použití - navýšení finančních prostředků určených na financování údržby a oprav
majetku používaného PO
Použití - ostatní použití* - nekrytý investiční fond k 31. 12. 2019
POUŽITÍ CELKEM
STAV FONDU k 31. 12. 2019

4 158 686,80
13 150,00

3 550 790,64
7 722 627,44
12 266 528,58

v tis. Kč
Zdroje financování
Investiční akce
(název a účel)

pořízení
kulturních
předmětů

Fond
investic PO

51

Rozpočet
SK investiční
příspěvek

240

Státní
rozpočet investiční
dotace

153

79

Strukt.
fondy
EU

Jiné
zdroje

Zdroje
na akci
celkem

444

Čerpáno
k 31.12.

Číslo usnesení Rady
kraje/ Zastupitelstva
kraje ze dne

053-26/2019/RK ze dne
2. 9. 2019 a 03831/2019/RK ze dne 10.
444 10. 2019

pořízení
rentgenového
přístroje
pořízení
nehmotného
majetku - účetní
sw

519

pořízení
plynových kotlů
pro areál Libčice

0

pořízení plotu a
příjezd.
komunikace
Libčice

8

pořízení stolního
mikromotoru se
spínačem
CELKEM

479

070-24/2019/RK ze dne
466 29. 7. 2019

519

035-18/2019/RK ze dne
519 27. 5. 2019

400

400

042-38/2019/RK ze dne
400 16. 12. 2019

450

458

042-38/2019/RK ze dne
458 16. 12. 2019

43

035-18/2019/RK ze dne
43 27. 5. 2019

479

43
621

1090

632

Ekonomickou část zpracovala: Ing. Milada Papíková

Schválila: 25. 2. 2020, PhDr. Zita Suchánková
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