
Výroční zpráva Vlastivědného 
muzea ve Slaném za rok 2019



Vlastivědné muzeum ve Slaném –
základní informace

• Název organizace: Vlastivědné muzeum ve 
Slaném

• Sídlo: Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný

• IČ: 00069876

• Zřizovatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 
Slaný

• Statutární orgán: Mgr. Jan Čečrdle, ředitel

• Kontakt: muzeum@slansko.cz

www.muzeum.slansko.cz

mailto:muzeum@slansko.cz
http://www.muzeum.slansko.cz/


Hlavní účel a předmět činnosti 
Vlastivědného muzea ve Slaném

• Hlavní účel činnosti:

– Kulturně výchovné poslání v rámci města Slaný

– Řádné hospodaření s majetkem, který byl předán
organizaci k hospodaření

– Správa sbírkového fondu (sbírek), vykonávání
povinností vlastníka sbírek dle zákona
č. 122/2000 Sb.



Hlavní účel a předmět činnosti 
Vlastivědného muzea ve Slaném

• Předmět činnosti:
– Odborné zpracování sbírkových předmětů, odborné

ochraňování sbírek a sjednávání restaurátorských prací
– Vytváření expozic
– Pořádání samostatně nebo ve spolupráci s jinými ústavy

výstav z vlastních i jiných vypůjčených sbírek i výstav
převzatých

– Publikování výsledků své práce v odborných časopisech
– Pořádání koncertů
– Vydávání drobných katalogů k výstavám a dalším akcím
– Spoluvydávání ročenky Slánský obzor
– Zabezpečování dalších úkolů v oblasti kultury a osvětové

činnosti



Personální zastoupení

Vlastivědné muzeum ve Slaném
• Mgr. Jan Čečrdle – ředitel
• MgA. Petra Kubrová – správkyně knihovního fondu, zástupkyně ředitele
• Mgr. Veronika Schönigerová – průvodkyně, správkyně archeologického 

fondu
• Alena Malíková – provozní pracovník
• Božena Franková – odborný pracovník
• Ivana Hušáková – správkyně fotografické sbírky
• Blažena Hrabánková – administrativní pracovník
• Jarmila Halfarová – průvodkyně

Národopisné muzeum Slánska v Třebízi
• Vladimír Bakalář – provozní pracovník
• Zdeňka Bakalářová – průvodkyně 



Ekonomické údaje Vlastivědného 
muzea ve Slaném v roce 2019

• Náklady v roce 2019: 4 793,72 tis. Kč

• Výnosy z činnosti v roce 2019: 425,21 tis. Kč

• Veškeré účetní dokumenty lze dohledat na webové stránce www.monitor.statnipokladna.cz či na 
vyžádání u pracovníků muzea dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

http://www.monitor.statnipokladna.cz/


Vlastivědné muzeum ve Slaném a 
návštěvníci

• Muzeum bylo otevřeno pro veřejnost v roce
2019 celkem 286 dnů

• Návštěvnost stálých expozic Vlastivědného
muzea ve Slaném tvořila celkem 8 452 návštěv

– Základní vstupné -> 3 950 návštěv

– Snížené vstupné -> 4 326 návštěv

– Neplatící -> 176 návštěv



Vlastivědné muzeum ve Slaném
a návštěvníci

• Celková návštěvnost na dalších akcích muzea
(přednášky, koncerty apod.) činila celkem
1 105 návštěv



Národopisné muzeum Slánska ve 
Třebízi a návštěvníci

• Národopisné muzeum Slánska ve Třebízi bylo
otevřeno pro veřejnost od května do září

• Celková návštěvnost v toce 2019 činila celkem
8 113 návštěv



Vlastivědné muzeum ve Slaném a 
badatelská činnost

• V roce 2019 provedlo badatelskou činnost
ve Vlastivědném muzeu ve Slaném celkem
98 badatelů



Vlastivědné muzeum ve Slaném
- sbírka

• Sbírka Vlastivědného muzea ve Slaném je 
zapsána v Centrální evidenci sbírek

• Počet evidenčních čísel v CES k 31.12. 2019:

– 26 844

• Počet evidenčních čísel zapůjčených:

– 45

• Počet evidenčních čísel vypůjčených:

– 1



Přednášky

• Židovská mystika

• Českoslovenští legionáři 1914-1920

• Přednáškový cyklus Regio Slanensis

• Čeští exulanti v Sasku

• První pražská defenestrace 1419

• Neznámé hudební prameny k dějinám 
slánských literátů v 16. století



Přednášky



Koncerty

• V roce 2019 proběhlo v Kapli Zasnoubení
Panny Marie celkem 14 koncertů

– Celkem 7 koncertů bylo uspořádáno ve spolupráci
Vlastivědného muzea ve Slaném a Kruhu přátel
hudby

– Celková návštěvnost koncertů v roce 2019 činila
520 návštěvníků



Výstavy: Poslanci na Říšské radě ve 
Vídni za slánský volební obvod

• Vernisáž: 13.3. 2019

• Doba trvání: 14.3.-5.5 2019

• Výstava byla realizována ve spolupráci s
Oblastním muzeem v Lounech a Masarykovým
ústavem a archivem AV ČR

• Výstava návštěvníkům přibližovala vznik
parlamentarismu a české poslance za časů císaře
Františka Josefa I.



Výstavy: Poslanci na Říšské radě ve 
Vídni za slánský volební obvod



Výstavy: Přemysl Martinec – Opravář 
monster

• Vernisáž: 21.3. 2019

• Doba trvání: 22.3.-2.6. 2019

• Opravář monster byla první realizovanou
uměleckou výstavou v tomto roce, která
zahrnovala malby, fotografie i prostorové
objekty, které lze zařadit do surrealismu

• Autor výstavy – Přemysl Martinec – je členem
Skupiny česko-slovenských surrealistů



Výstavy: Přemysl Martinec – Opravář 
monster



Výstavy: Sladké naše snění

• Otevření výstavy: 31.5. 2019

• Výstava přibližovala návštěvníkům interiér
ložnice v dobách první republiky, byla tvořena
převážně sbírkovými předměty muzea

• Výstava byla zahájena v rámci Slánské muzejní
noci a pro velkou návštěvnost trvala do konce
roku, kdy byla ve vánočním čase doplněna
o dobové vánoční předměty ze sbírek muzea



Výstavy: Sladké naše snění



Výstavy: Memento Mori

• Vernisáž: 19.6. 2019

• Doba trvání: 20.6.-1.9. 2019

• Výstava představila originální grafické listy, tematicky
se vztahující k době třicetileté války a tématu smrti

• Výstava byla inspirována kolekcí obrazů z muzejní kaple
Zasnoubení Panny Marie, které mají vazbu na rod
Martiniců a třicetiletou válku

• Výstava byla uspořádána ve spolupráci se Sdružením
českých umělců grafiků Hollar



Výstavy: Memento Mori



Výstavy: Kája Saudek ve Slaném

• Vernisáž: 19.9. 2019
• Doba trvání: 20.9.-31.12. 2019 (prodlouženo do 31.1. 2020)

• Výstava představila průřez tvorbou nejznámějšího českého
komiksového kreslíře, malíře a ilustrátora Káji Saudka

• V průběhu výstavy byl vydán 2. díl souborného vydání
komiksu Lips Tullian, kde vystupuje i hrabě Martinic

• Vystavená díla bylo možné zakoupit, stejně tak jako
rozmanitý merchandise

• 12.12. 2019 proběhla komentovaná prohlídka a křest
komiksové knihy Lips Tullian, 2. díl



Výstavy: Kája Saudek ve Slaném



Výstavy: Lukáš Kmoch – Sochy ve 
Slaném

• Vernisáž: 10.10. 2019
• Doba trvání: 3.11.-31.12. 2019

• Výstava využila veřejného prostoru pro prezentaci
umění, kdy pětice soch byla vystavena na
Masarykově náměstí a ve dvoře městského úřadu

• Výstava byla uspořádána ve spolupráci s Městem
Slaným a Magistrátem města Kladno

• Sochy byly vyhotoveny náročnou kovářskou
technikou



Výstavy: Lukáš Kmoch – Sochy ve 
Slaném



Slánská muzejní noc



Staročeský jarmark



Staročeský jarmark



Vlastivědné muzeum ve Slaném a 
propagace

• Propagace muzejních akcí probíhá prostřednictvím
webových stránek muzea (www.muzeum.slansko.cz),
prostřednictvím facebookového profilu muzea
a prostřednictvím instagramového účtu muzea

• Současně jsou muzejní akce propagovány prostřednictvím
plakátů vyvěšených v prostorách muzea a dále
na pronajatých reklamních plochách ve městě

• Informace o nadcházejících akcích jsou rovněž zasílány
k tisku do místních tiskovin – Slánská radnice, Slánský
kapesníček apod.

• Muzeum každý měsíc zasílá zájemcům e-mailem muzejní
zpravodaj, kde informuje o aktuálních a budoucích
výstavách, koncertech, přednáškách apod.

http://www.muzeum.slansko.cz/


Děkujeme za vaši přízeň v roce 
2019 a budeme se na vás těšit

v roce příštím s nabitým 
programem!

Tým Vlastivědného muzea
ve Slaném


