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Úvodní slovo ředitele muzea
Vlastivědné muzeum ve Slaném zažilo v roce 2020 slibný start návštěvnické sezóny - lednová přednáška o manželství Jiřího Adama z Martinic s italskou kněžnou z rodu Gonzagů
a únorový příspěvek o tom, jak si současné ruské autority manipulují s historickou skutečností, vzbudily mimořádný zájem veřejnosti, kdy přednášková místnost doslova praskala
ve švech. Zájem vzbudila i výstava Tváře slánských spolků, kde návštěvníci v množství portrétních fotografií nacházeli své předchůdce a příbuzné. Současně šlo o jedinou výstavu,
u níž mohla být v roce 2020 realizována vernisáž. Tato výstava, stejně jako veškeré stálé expozice včetně poboček muzea však musely být v březnu uzavřeny z důvodu nastupující
pandemie tzv. koronaviru. Další činnost muzea byla po všech stránkách poznamenána opatřeními, které směřovaly k omezení šíření této nové nakažlivé choroby, která zachvátila
celý svět.

Vzhledem k nucenému uzavření muzea s výjimkou letního období a několika dnů v prosinci nebyly instalovány další dvě plánované výstavy a pozornost byla zaměřena na
ambiciózní a dosud pravděpodobně nejrozsáhlejší i nejnákladnější výstavní projekt v moderní historii muzea: výstavu 13 kilometrů objevů, na níž zřizovatel vyčlenil mimořádné
prostředky a finančně ji podpořil také Středočeský kraj. Jednalo se o atraktivní. i když odborně vysoce erudované představení těch nejzajímavějších nálezových celků, které byly
objeveny při budování severního obchvatu města, resp. části silnice I/16 v úseku Slaný - Velvary. Autory výstavy stejně jako výzkumů samotných byli odborní pracovníci
Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i., pod vedením Mgr. Drahomíry Malykové, Ph.D. Výpravná instalace vtělená do originálního architektonického konceptu byla sestavena dle
kulturních a časových okruhů a vedle mnoha vystavených artefaktů a fotografií nabídla tři videoprojekce, interaktivní prvky, prvky pro mobilní telefony, doprovodné předměty
pro děti nebo třeba tematickou publikaci. Záměrem zřizovatele i vedení muzea je výstavu prodloužit do dalších měsíců adekvátně době, o níž musela být zkrácena.

Z dalších akcí muzea byl mimořádně úspěšný srpnový Staročeský jarmark v Třebízi, který navštívilo přes 500 zájemců o řemesla, lidovou architekturu a život našich venkovských
předků. V roce 2020 nebylo možné dostatečně připomenout 400. výročí mezníku českých dějin - bitvy na Bílé hoře, přesto se ve spolupráci se slánskou farností, odborem kultury
MěÚ, muzikologem prof. Petrem Daňkem a souborem Dyškanti podařilo uspořádat mimořádný koncert v kostele sv. Gotharda, který připomněl význam slaného v
předbělohorském období. Převážná většina dalších akcí (vedle výstav to byly hlavně koncerty a přednášky včetně celého dvoutýdenního pásma Regio Slanensis) musela být
odložena nebo zcela zrušena. Omezeny byly i další činnosti muzea, roční rozpočet byl totiž snížen o téměř 12% rozhodnutím zastupitelstva města v souladu s celostátními
protipandemickými opatřeními a jejich ekonomickými důsledky, které jistě pocítíme i v dalších letech.

Muzeum dále pokračovalo v zlepšování stavu svého technického zázemí, z čehož zmiňme alespoň další fázi profesionálního vybavení výtvarného depozitáře nebo pokračování
opravy střechy památkově chráněného špýcharu Cífkova statku v Třebízi (koordinace s obcí Třebíz s finanční podporou Středočeského kraje). Provoz Velvarské brány byl omezen z
důvodu dožilé elektroinstalace, k jejíž kompletní výměně přistoupil odbor správy majetku MěÚ hned zkraje následujícího roku. V září 2020 nastoupila nová administrativní
pracovnice, jejíž mzda je financována z prostředků Evropské unie. Sbírkový fond byl vedle několika darů obohacen nákupem vzácného obrazu slánského rodáka Jana Zacha z
doby jeho působení v Brazílii v době 2. světové války.

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel muzea



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

• Kristína Symerská – administrativní pracovník (od 1.9. 2020)

• 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 2020

• Náklady v roce 2020: 5 332,83 tis. Kč

• Výnosy z činnosti v roce 2020: 563,55 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 v roce 2020 otevřeno pro veřejnost celkem dnů

• Návštěvnost stálých expozic Vlastivědného muzea ve Slaném tvořila 
celkem 877 návštěv

• Základní vstupné -> 451 návštěv

• Snížené vstupné -> 426 návštěv



Vlastivědné muzeum ve Slaném a návštěvníci

• Celková návštěvnost na dalších akcích muzea (přednášky, koncerty, 
apod.) činila celkem 526 návštěv



Národopisné muzeum Slánska ve Třebízi a 
návštěvníci

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

• Celková návštěvnost v roce 2020 činila celkem 1 343 návštěv



Vlastivědné muzeum ve Slaném a badatelská 
činnost

• V roce 2020 provedlo badatelskou činnost ve Vlastivědném muzeu ve 
Slaném celkem 63 badatelů



Vlastivědné muzeum ve Slaném
a práce se sbírkami

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

• Počet evidenčních čísel k 31.12.2020:
- 26 919

• Počet přírůstků za rok 2020:
- 75

• Počet evidenčních čísel zapůjčených:
- 2

• Počet evidenčních čísel vypůjčených:
- 1



Přednášky

• Jiří Adam z Martinic a jeho exotická choť

• Československé dějiny podle Ruska

• Bitva u Rakovníka 1620

• Přednáškový cyklus, který má již několikaletou tradici a je 
spoluorganizován Vlastivědným muzeem ve Slaném a Gymnáziem V. 
B. Třebízského ve Slaném, Regio Slanensis, byl z důvodu pandemické 
situace přesunut na rok 2021



Přednášky



Koncerty



Výstavy: Tváře slánských spolků

• Vernisáž: 12. 2. 2020

• Doba trvání: 13. 2.-18. 4. 2020
• Následně prodlouženo do 23. 8. 2020

• Výstava představovala významné
slánské osobnosti, které stály v čele
slánských spolků od poloviny 19. století

• Výstava byla tvořena sbírkovými
předměty ze sbírek slánského muzea



Výstavy: Slánské jarní tání

• Vernisáž: plánována na 18. 3. 2020
• Z důvodu pandemie neproběhla

• Doba trvání: 19. 3.-31. 5. 2020
• Následně prodlouženo do 23. 8. 2020

• Výstava představovala návštěvníkům
sbírkové předměty slánského muzea,
z různých podsbírek a ústřední tématikou
byl jarní motiv



Výstavy: 13 kilometrů objevů



Výstavy: 13 kilometrů objevů

• Vernisáž: plánována na 21. 10. 2020
• Z důvodu pandemie neproběhla

• Výstava 13 km objevů je jedním z největších výstavních počinů 
slánského muzea vůbec

• Výstava využívá interaktivních prvků a nových médií

• Návštěvník může na výstavě zhlédnout část archeologických nálezů, 
které byly nalezeny při stavbě obchvatu Slaný – Velvary

• Z důvodu pandemie bylo trvání výstavy posunuto a bude přístupná 
celý rok 2021



Staročeský jarmark



Doprovodné programy



J. J. Brádka – Život pod vulkánem

• V roce 2020 byla vydána kniha autora
J. J. Brádky Život pod vulkánem

• Vlastivědné muzeum ve Slaném se podílelo
na spoluvydání knihy a na její distribuci

• Kniha prostřednictvím příběhů a vyprávění
přibližuje život na Pražském předměstí ve Slaném



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 2020 a budeme 
se na Vás těšit v roce 2021! 


