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      Muzeum je příspěvkovou organizací s působností ve střední části okresu Praha-východ. Jeho činnost, 

zaměřená na sběrnou oblast muzea dohodnutou po delimitaci od Okresního muzea Praha-východ v roce 

1990, vyplývá ze zákona č. 122/2000 Sb. v platném znění a v jeho smyslu také vydané zřizovací listiny. Od 

té doby rovněž působí jako pověřené odborné archeologické pracoviště ve smyslu zák. č. 20/87 Sb. 

v platném znění a pokrývá svou činností na základě oprávnění MK ČR a dohody s AV ČR z 19. 10. 1999 

část určeného regionu.  

Obdobně jako v předchozích šesti letech byla celková činnost muzea v průběhu roku 2008 výrazně utlumena 

vlivem neschválené potřebné plánované dotace z částky 4.748 tis. Kč na 3.748 tis. Kč, z toho tvořil mzdový 

limit částku výši 2.269 tis. Kč a na zákonné odvody bylo třeba vydat 739 tis. Kč (10,5 přep. prac. úvazků, 

z toho 8 odbor. VŠ + SŠ). Tento stav zjevně neodpovídá potřebám a předně rozsáhlému sbírkovému fondu 

muzea a projevuje se negativním dopadem na práci a zákonem dané poslání muzea (péče o sbírkový fond, 

kvalita výstav, propagace činnosti muzea, přednášková a další kulturní činnost, úpravy expozic aj.). 

     V roce 2008 muzeum realizovalo 13 výstav. Do poloviny ledna ve výstavní síni ještě dobíhala vánoční 

výstava „Vánoce čas rozzářených dětských očí aneb co nadělil Ježíšek dětem pod stromeček“. Ve vstupní 

místnosti po ukončení výstavy „Z nových přírůstků muzea“, prezentované do 8. června, byla ve dnech 10. 6. 

– 21. 9. zpřístupněna výstava loutek „Pohádka se vrací“, připravená ve spolupráci se ZUŠ Jana Zacha 

v Čelákovicích. Od 2. 2. do 24. 2. proběhla ve výstavní síni výstava „Obrazy a obrázky“ malířky Zdeňky 

Holejšovské a na ní od 1. března navázala výstava z tvorby čelákovických rodáků, fotografa Lubomíra 

Housky a ak. soch. Jaroslava Šajna s názvem „Ohlédnutí“. Po jejím ukončení následovala od 29. 3. do 20. 4. 

výstava „Obrazy a grafika“ pražského výtvarníka Viléma Tefra. Na další výtvarné výstavě keramiky, kresby 

na hedvábí a obrazů s názvem „Příroda kolem nás“ bylo možné ve dnech 26. 4 až 18. 5. shlédnout tvorbu 

pražských výtvarnic Marty Drozdové a Evy Hesounové. Tradičně se ve dnech 24. 5. až 15. 6. konala výstava 

prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Jana Zacha "Malý salón“. Mezi jednu z mimořádně úspěšných akcí 

řadíme výstavu, kterou muzeum připravilo s externím spolupracovníkem a zároveň jejím autorem Dr. Ing. 

Janem Stěničkou „Multiply a grafika Viktora Vasarelyho“, jehož dílo bylo opět po dvaceti letech v našem 

muzeu prezentováno. Tato v počtu již 350. výstava od znovuotevření muzea v roce 1983 byla slavnostně 

zahájena 21. června a trvala do 14. září. K výstavě byl autorem zajištěn doprovodný program pro základní a 
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střední školy. Jinou význačnou akcí byla výstava „Rok 1918 a další významné mezníky v našich dějinách“. 

Slavnostní vernisáž výstavy, připravené převážně z vlastních sbírek a instalované v obou výstavních 

prostorách, se uskutečnila 4. 10. Ve výstavní síni se návštěvníci měli možnost do 9. 11. seznámit 

s nejdůležitějšími celostátními zlomovými okamžiky a jejich ohlasem v našem regionu.         V části 

instalované ve vstupní místnosti byly dokladovány předně srpnové události roku 1968 a jejich důsledky na 

Čelákovicku a v Praze a tuto část výstavy, doplněnou videoprojekcí dobového záznamu, bylo možné 

shlédnout do počátku roku 2009. Ve dnech 15. 11. až 7. 12. následovala výstava „Šitá krajka a tkaná 

tapiserie“ z tvorby Jaroslavy a Petra Mrázkových a poslední výstava roku „Vánoční betlémy a zimní krajina 

ve výtvarném umění“ byla veřejnosti přístupná od 13. 12. do 18. ledna 2009.   

     Muzeum také prezentuje své sbírky na výstavě „Z historie školy“ v prostoru Obecního úřadu ve 

Skorkově, od roku 2004 trvá zápůjčka kolekce našich přírodovědných dermoplastických preparátů 

z původní sbírky arciknížete Ludvíka Salvátora Toskánského pro expozici zámku v Brandýse n. L. a počtem 

nejrozsáhlejší zápůjčka archeologických exponátů je od roku 1995 prezentována v prostorách 

Staroboleslavské brány. Další předměty a několik dokumentů archivní povahy byly zapůjčeny Oblastnímu 

muzeu v Mladé Boleslavi a Státnímu okresnímu archivu Praha-východ. 

     V rámci naší činnosti byly naopak našemu muzeu zapůjčeny exponáty ze sbírek Rabasovy galerie 

v Rakovníku, Západočeského muzea v Plzni, Oblastního muzea v Brandýse n. L. a ze soukromého 

vlastnictví. 

V průběhu roku bylo uskutečněno dalších 54 kulturně výchovných akcí, z nichž některé se konaly ve 

spolupráci s jinými institucemi. Zájemci se měli možnost zúčastnit         7 přednášek s přírodovědnou a 

historickou tematikou a 5 besed v rámci doprovodné akce k výstavě „Multiply a grafika Viktora 

Vasarelyho“. Byly uskutečněny 4 exkurze po okolí pro posluchače PF UK, Zemědělské univerzity v Praze a 

se zahraničními mineralogy. Na nádvoří muzea se konala tři divadelní představení v součinnosti se ZUŠ 

Čelákovice a 11. 10. ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea proběhlo vystoupení skupin 

historického tance a šermu v rámci čelákovické Mariánské poutě. V Síni Jana Zacha bylo ve spolupráci se 

SPČM uskutečněno několik besed, literárních pořadů a 9 koncertů, které spolek finančně zajistil a další dva 

vánoční koncerty byly pořádány ve spolupráci s městem.   

     Pokračovala spolupráce s řadou vědeckých a odborných ústavů a institucí AV ČR        i AV SR, 

fakultami UK v Praze, MU v Brně a ZČU v Plzni, SU v Opavě, muzei celostátního a regionálního významu, 

Státním oblastním archivem v Praze, Státním okresním archivem Praha-východ, Národními památkovými 

ústavy, městskými a obecními úřady aj. Jednalo se předně o vzájemné informace a o odbornou, metodickou 

a vědeckou spolupráci. V průběhu roku bylo v našich i zahraničních televizních studiích (Anglie, Kanada) a 

dalších sdělovacích prostředcích odvysíláno několik odborných příspěvků, reportáží a informací o činnosti a 

sbírkách našeho muzea. V tisku byly průběžně zveřejňovány dílčí informace z činnosti muzea (výstavy, 

koncerty, výsledky výzkumu aj.). Na vlastních internetových stránkách jsou zveřejňovány v muzeu konané 

akce a podle časových možností i další informace vycházející z odborné činnosti muzea. V rámci publikační 

činnosti muzeum vydalo několik drobných tisků k výstavám a podílelo se na vydání Středočeského 

vlastivědného sborníku č. 26. 

Za období roku 2008 bylo zapsáno v chronologické evidenci pod 280 přír. čísly 20.235 kusů nových 

sbírkových předmětů. V systematické evidenci pracovníci historického odd. zpracovali na 8.069 

inventárních kartách 9.482 sbírkových předmětů, v přírodovědném odd. na 1.851 inv. kartách 10.078 

sbírkových předmětů a v archeologickém odd. bylo na 11.301 ks inv. karet zpracováno celkem 15.673 ks 

sbírkových předmětů. Dále bylo na kartách fotoarchivu evidováno 2.484 negativů a v příruční knihovně bylo 

zaevidováno 167 nových publikací. I přes časovou vytíženost a nízký stav odborných pracovníků bylo také 

pokračováno na revizi sbírkového fondu. Revize byla provedena u 19.513 ks předmětů a zaevidována do 

14.238 inv. karet. Celkem bylo během roku 2008 pomocí PC v programu BACH zpracováno 24.265 ks 

nových evidenčních karet. Z příruční odborné knihovny bylo v průběhu roku prezenčně zapůjčeno více jak 

2.760 publikací. Poštovní agenda muzea v tomto roce obsahovala 4.225 jednacích čísel. Pravidelně po třech 

měsících je ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. prováděna změna v zápisech CES na MK ČR.   



Jak již zmíněno, nedostatek finančních prostředků se odrážel na kvalitě, odborné 

činnosti, běžných provozních potřebách a předně ze zákona č. 122/2000 Sb. v platném znění vyplývajících 

povinností. Za celá léta nemohlo být např. prováděno potřebné odborné restaurování a konzervování 

sbírkových předmětů kromě archeologických nálezů. Koncepčně a efektivně nemohla být zatím ani řešena 

problematika předávání informací směrem k široké veřejnosti se zaměřením předně na školní a mimoškolní 

mládež, zajišťování doprovodných programů a dalších souvisejících aktivit popularizujících muzeum a jeho 

práci. Dosud nebyla vedena ze strany zřizovatele diskuze ke „Koncepci Městského muzea v Čelákovicích“ 

na léta 2006 – 2012, která byla předložena již v roce 2005. Oproti schválenému rozpočtu byl tento 

zřizovatelem navýšen o částku 120 tis. Kč, která byla použita na pořízení nového serveru a dvou PC a o 

další částku 28.300 Kč na nutnou opravu zabezpečovacího systému a nové hasicí přístroje. 

     Po několikaletých urgencích byla vlastníkem objektu – Městem Čelákovice zajištěna výměna keramické 

krytiny mansardové střechy nad jižním traktem objektu Tvrze a tak zabráněno dalšímu zatékání do budovy a 

poškozování sbírkových předmětů. Rovněž bylo provedeno ošetření přírodovědných exponátů zasažených 

plísněmi vlivem zatékání, které zřizovatel uhradil přímo částkou 18.600 Kč. 

     Dosud nedořešeným problémem je zakoupení služebního automobilu z finančních prostředků mimo 

rozpočet města. Přes několik urgencí nebyl opět zřizovatelem v průběhu roku dán souhlas s pořízením 

nového dopravního prostředku, což trvale komplikovalo činnost pracovníků muzea, předně při zajišťování 

záchranných archeologických výzkumů.   

Ředitel muzea, vedle práce vyplývající z jeho řídící funkce, se v rámci možností zabýval       i odbornou 

činností v oboru historie a archeologie. Pod jeho vedením proběhlo několik záchranných výzkumů, z nichž 

nejvýznamnější bylo pokračování raně středověkého výzkumu ve Staré Boleslavi a odkrytí základů 

středověkého bergfrítu v prostoru bývalého hradu ve Škvorci. Zúčastnil se celostátních konferencí a 

seminářů zaměřených jak na muzejní, tak na odbornou archeologickou činnost (40. mezinárodní konference 

archeologie středověku v Plzni /kde referoval o výzkumu/, kolokvia Výzkumy v Čechách konaného v NM v 

Praze /kde referoval o záchranných výzkumech muzea za rok 2007/, XXXVI. semináře archeologů muzeí a 

pam. péče v Chebu). 

     Průběžně spolupracoval na úseku památkové péče s Národním památkovým ústavem - odborným 

územním pracovištěm středních Čech i s ústředním pracovištěm NPÚ, odborem kultury a památkové péče 

SK, s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech,        s referátem region. rozvoje a památkové 

péče MÚ Brandýs n. L., s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze a SAV v Nitře, se ZČU v Plzni, FF MU 

v Brně, FF KU v Praze, s NM v Praze, MK ČR, s obecními a městskými úřady, s Policií ČR a dalšími 

institucemi a muzei. Pokračoval ve studiu pramenů k historii města a regionu ve Státním oblastním archivu 

Praha a Státním okresním archivu Praha-východ. Poskytoval odborné podklady pro tisk a sdělovací 

prostředky, spolupracoval na televizních a několika rozhlasových pořadech. Zúčastnil se četných jednání, 

vypracoval 511 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb a územním plánům a ke kolaudacím bylo 

odesláno 377 vyjádření a 197 dohod k provedení ZAV. 

     Pravidelně se zúčastňoval zasedání Rady MK ČR pro CES, kde zastává funkci místopředsedy, 

pracovních porad ředitelů muzeí Středočeského kraje, jednání Středočeské archeologické komise, Odborné 

sekce pro dějiny skla při ČAS, je členem redakční rady sborníku Historické sklo a Středočeského 

vlastivědného sborníku a podílel se na jejich přípravě a vydání. Poskytoval odborné konzultace a různé 

podklady řadě badatelů a několika středoškolským a vysokoškolským studentům pro jejich ročníkové a 

závěrečné práce. Připravoval podklady a spolupracoval s kurátorkou sbírek M. Marešovou na aktualizaci 

internetových stránek. Samostatně nebo ve spolupráci zpracoval a publikoval několik odborných 

historických a archeologických studií. Společně s kurátorkou sbírek M. Marešovou připravil výstavu 

„Vánoční betlémy a zimní krajina ve výtvarném umění“. Podle scénáře autorů Hůrka, Skružný, Špaček 

společně s M. Marešovou a M. Hůrkou realizoval ve výstavní síni 1. část výstavy „Rok 1918 a další 

významné mezníky v našich dějinách“ a 2. část zaměřenou na r. 1968 připravil ve vstupní místnosti společně 

s M. Marešovou. Podílel se na přednáškové činnosti. Připravil historické a obrazové podklady a provedl 

exkurzi účastníků Slavnostního dne středověké tvrze ve Vyšehořovicích. Podstatnou část času mimo 



pracovní dobu věnoval přípravě vydání „Kroniky obce Sedlčánek“ v edici „FONTES MUSAEI CIVITATIS 

CELAKOVICENSIS – SVAZEK 3“. Metodicky řídil odborné pracovníky při evidenci sbírkového fondu, na 

které se zároveň podílel. Pracoval na digitalizaci sbírkových předmětů a spolupracoval při jejich ukládání a 

revizi a v rámci časových možností se podílel také na archeologické činnosti.   

Přírodovědné oddělení 

     Na práci v přírodovědném odd. se podílejí dva odborní pracovníci. Kurátor sbírek     Z. Červinka se 

specializuje na botaniku a jeho terénní práce jako v předešlých letech byla zaměřena na systematickou 

dokumentaci a terénní sběry přírodovědných materiálů. Podílel se na evidenci a revizi sbírkového fondu. 

Pokračoval v práci na herbáři a v součinnosti s Botanickým ústavem AV ČR spolupracoval na botanickém 

výzkumu zdejšího regionu. Ve spolupráci s ornitologickou sekcí Čs. zool. společnosti při AV ČR 

pokračoval na sčítání vodního ptactva. Při řešení pracovních úkolů spolupracoval s odbornými a vědeckými 

pracovišti PřF UK v Praze, s Lesnickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze, s PřF Jihočeské 

univerzity v Č. Budějovicích, se SM v Roztokách, s Botanickou zahradou UK        v Praze, s OM Praha-

východ, Českou botanickou společností a dalšími organizacemi. Zastává funkci člena Stráže ochrany 

přírody, v rámci které v daném regionu spolupracoval se státními a samosprávními orgány i občany, 

vypracoval několik odborných posudků a vyjádření k životnímu prostředí. Ve spolupráci s Klubem 

kaktusářů Čelákovice připravil přednášky se zřetelem na přírodu u nás i v zahraničí. Poskytoval konzultace 

středoškolským a vysokoškolským studentům se zaměřením na floru, faunu a geologii ve zdejším regionu 

k jejich odborným pracím. Pro studenty PřF UK a ČZU připravil exkurze orientované na přírodu Polabí. 

     Druhým odborným pracovníkem oddělení je F. Doubek, zastávající předně funkci kurátora osteologické 

sbírky. Zároveň zastává funkci zástupce ředitele muzea, z čehož mu vyplývají úkoly týkající se zajišťování 

některých provozních a technických záležitostí. Pracuje s přírodovědnými sbírkami a v rámci své odbornosti 

zpracovával a podílel se na základním ošetření osteologického a dalšího přírodovědného materiálu. 

Zajišťoval jeho řádné ukládání a postupně pokračoval v systematické evidenci sbírky osteologického 

materiálu        a společně se  Z. Červinkou pracoval na revizi přírodovědných sbírek v expozicích a 

depozitářích. Značnou měrou se také podílel na řešení odstranění vzniklých plísní na přírodovědných 

dermoplastických exponátech, napadených vlivem zatékání do objektu          a následně se specialistkou na 

tuto problematiku Dr. Paříkovou spolupracoval na jejich ošetření. Také spolupracoval na několika 

záchranných archeologických výzkumech. Poskytoval potřebné podklady a konzultace studentům VŠ a 

dalším badatelům, spolupracoval s RNDr. Dolákovou z PřF MU v Brně při zpracování kvartérních vrstev 

z lokality „Ke Strouze“ na k. ú. Svémyslice a spolupracoval na vyhodnocování nástrojů vyrobených ze 

zvířecích kostí. Na Škole muzejní propedeutiky dokončil kurz – výstavní činnost a v současné době 

pokračuje v základním kurzu oboru muzejnictví.  

Archeologické oddělení 

     V rámci svého poslání a působnosti provedlo naše muzeum na sledovaném území řadu záchranných 

archeologických výzkumů. Ty byly zajišťovány pod vedením dvou odborných pracovníků - archeologů, a to 

předně P. Snítilého a v rámci časových možností i ředitelem muzea. Celkem bylo v průběhu roku oznámeno 

a sledováno 488 stavebních aktivit, z nichž zjištěno 64 pozitivních a z toho 10 představovalo rozsáhlejší 

akce. Archeologická terénní činnost byla ve smyslu památkového zákona hrazena buď přímo z finančních 

prostředků investorů, nebo z prostředků uvolněných na tuto činnost SK, případně NPÚ SČ.  

       Mezi zmíněné rozsáhlejší akce náleželo pokračování záchranných výzkumů v rámci stavebních aktivit 

na lokalitách v Čelákovicích - V Rybníčkách (polykulturní sídliště), v Lázních Toušeň v poloze Nad Tratí 

(polykulturní sídliště), pokračující plošný záchranný výzkum na pravěké lokalitě ve Svémyslicích 

(polykulturní sídliště), pokračující záchranné výzkumy v Květnici (polykulturní sídliště) a v Nehvizdech, 

raně středověké osídlení ve Staré Boleslavi v prostoru bývalého hradu, na středověkých lokalitách v prostoru 

tvrze ve Vyšehořovicích a bývalého hradu ve Škvorci. Na záchranných pracích v terénu se podílel jako 

terénní technik další pracovník muzea M. Macháček zajišťující dopravu vlastním vozidlem a F. Doubek. 

Kromě prací v terénu spolupracoval P. Snítilý na evidenci sbírek, na nálezových zprávách, do odborného 



tisku připravil několik odborných příspěvků a zpráv a také vedl několik konzultací se studenty VŠ. 

V průběhu roku 2008, stejně jako v předešlých letech, pracovalo v terénu na záchranných výzkumech 

prováděných v rámci investorských akcí celoročně několik pracovníků a také větší množství krátkodobě 

pracujících brigádníků, předně studentů vysokých škol. 

     Součástí archeologického pracoviště v objektu v Rybářské ul. je i laboratoř, kde pod vedením J. 

Růžičkové pracují další dvě laborantky. Průběžně zde probíhala konzervace a restaurování keramických 

nálezů a podle potřeby zde bylo prováděno i základní ošetření nearcheologických sbírek. Pracovnice také 

provedly přemístění a uložení části sbírkového fondu do nově přistavěného depozitáře a pokračovaly v jeho 

průběžné evidenci a revizi. Pomáhaly rovněž při revizi a předávání antropologického materiálu na 

zpracování do NM. Na základním ošetření archeologických nálezů vyzvednutých z terénu, prováděném ve 

vlastních laboratořích, se o prázdninách podílela i řada studentů ze středních škol a během prázdnin zde 

vykonávala praxi studentka VŠCHT v Praze. Pracovnice pomáhaly i při různých pracích mimo svůj obor, 

spojených s činností muzea. Vedoucí laboratoře se zúčastnila odborného semináře restaurátorů a 

konzervátorů konaného v Příbrami a v rámci výměny zkušeností pracovnice našeho muzea navštívily 

laboratoře Muzea hl. m. Prahy. 

      V laboratořích Archeologického ústavu AV ČR v Praze bylo pro muzeum zkonzervováno několik 

desítek kovových i nekovových předmětů z nově provedených záchranných archeologických výzkumů.  

Historické oddělení 

     Odborný pracovník – historik a etnograf, kurátor sbírek L. Skružný (0,5 prac. úvazku), stejně jako 

v předchozích letech pracoval předně na systematické evidenci sbírek a pomáhal při jejich revizi. 

Spolupracoval na přípravách výstav a na scénáři k výstavě „Rok 1918 a další významné mezníky v našich 

dějinách“. Odborně spolupracoval předně s Etnologickým ústavem AV ČR, dále s Archeologickým ústavem 

AV ČR a muzei u nás i v zahraničí. Je členem etnografické komise při AMG. Zúčastnil se národopisných 

konferencí v Brně a Jindřichově Hradci, kde zároveň naše muzeum svými referáty prezentoval. V našem i 

za-hraničním tisku zveřejnil četné studie a zprávy s historickou a národopisnou problematikou. Do 

odborných časopisů napsal několik recenzí k národopisným studiím a zpráv k výstavám uskutečněným 

v průběhu roku. 

      Mimo pracovní dobu pokračoval ve své badatelské činnosti zaměřené na problematiku bratrů Škorpilů, 

kteří se stali významnými pracovníky v oboru historie a archeologie v Bulharsku a vypracoval návrh pro 

MK ČR na prohlášení památkové ochrany zaniklé středověké lokality Slavětice. 

     Zatím z důvodů závěrečné fáze magisterského studia oboru historie na FF UK v Praze byl na neúplný 

pracovní úvazek zaměstnaný M. Hůrka a jako předchozí léta pracoval na pozici historika. Je spoluautorem 

scénáře výstavy „Rok 1918 a další významné mezníky v našich dějinách“, pomáhal při její realizaci a 

realizaci dalších výstav. Zúčastnil se semináře muzejních historiků, spolupracoval se sdělovacími prostředky 

a tiskem při propagaci muzea, podílel se na terénních pracích v objektu středověké tvrze ve Vyšehořovicích 

a na studiu archivních pramenů našeho regionu. Průběžně samostatně pracoval na systematické evidenci 

historických sbírek a spolupracoval při jejich ukládání. Je potencionálním nástupcem do funkce ředitele 

muzea, pro kterou je od ukončení bakalářského studia v r. 2006 a jako absolvent Školy muzejní 

propedeutiky postupně připravován. 

     Kurátorka a správce historických sbírek M. Marešová v rámci své pracovní náplně systematicky 

pracovala na jejich evidenci, prováděnou pomocí PC v programu BACH. Společně s dalšími pracovníky 

prováděla revizi stanovené části sbírkového fondu a také průběžnou revizi inventárních karet s nově 

evidovanými sbírkovými předměty, včetně zhotovování a aktualizace lokačních seznamů pro depozitáře. 

Pečuje o svěřené historické depozitáře a provádí ukládání nových sbírkových předmětů. V průběhu roku 

spolupracovala na přípravě a realizaci výstav uskutečněných v objektu muzea, předně pak při realizaci 

výstavy „Rok 1918 a další významné mezníky v našich dějinách“ ve výstavní síni a společně s ředitelem 

muzea na přípravě a realizaci její 2. části zaměřené na r. 1968 ve vstupní místnosti muzea. Spoluautorsky se 



také podílela na výstavě „Vánoční betlémy a zimní krajina ve výtvarném umění“. Spolupracovala na 

doplňování a zajišťovala aktualizaci muzejních internetových stránek. Pomáhala při rešerších materiálů 

z archivů a v případě potřeby pomáhala i při pracích v terénu. Mimo pracovní dobu pracovala na přepisech 

„Kroniky obce Sedlčánky“, připravované k jejímu vydání v edici „FONTES MUSAEI CIVITATIS 

CELAKOVICENSIS“. 

     Rovněž dokumentátorka a správce depozitáře L. Matoušová (0,5 prac. úv.) průběžně pracovala na ručně i 

elektronicky vedené chronologické evidenci všech sbírkových fondů a zároveň na systematické evidenci 

historických sbírek v programu BACH. Podílela se na spolupráci při přípravě výstav včetně přípravy 

exponátů a společně s dalšími pracovníky prováděla revizi sbírkového fondu. Zajišťovala péči, prováděla 

třídění a ukládání nově získaných sbírkových předmětů a spolupracovala na zhotovování a doplňování 

lokačních seznamů ve svěřených úsecích depozitářů. Významně se podílela převážně ve svém volném čase 

na pořadatelské službě při všech akcích pořádaných muzeem a ve spolupráci se SPČM. 

     Obě pracovnice historického oddělení se rovněž podílely na průběžném základním ošetřování sbírkových 

předmětů, připravovaly sbírkové předměty pro výpůjčky a ke studijním účelům a spolupracovaly na 

celoročním zajišťování kulturní a odborné činnosti muzea. 

     Součástí historického oddělení je i fotoarchiv, kde jsou evidovány negativy, vzniklé předně v rámci 

mnohaleté činnosti muzejních pracovníků i několik set historických negativů. Fotoarchiv, který dnes 

představuje již přes 50 tisíc položek, je stále doplňován a negativy jsou průběžně evidovány na kartách a 

v programu BACH. Vedení fotoarchivu a práce související s fotoarchivem zajišťuje M. Macháček zařazený 

ve funkci dokumentátora, technického pracovníka a terénního technika, který zároveň zajišťuje drobnou 

údržbu v muzeu. Svým osobním automobilem zajišťuje pro muzeum potřebnou dopravu předně v rámci 

záchranných výzkumů. 

     Do odborného oddělení náleží i další pracovnice Š. Gebellová (0,5 prac. úv.), která je zařazena na funkci 

knihovnice a dokumentátora. Její hlavní náplní je péče o knihovní fond. V průběhu roku prováděla práce 

spojené s příslušnou agendou a evidencí nových přírůstků do příruční i sbírkové knihovny i staršího 

knihovního fondu a to jak v písemné formě, tak na PC v programu BACH a zároveň prováděla i jeho revizi. 

Kromě této činnosti také spolupracovala při základním ošetřování a na systematické evidenci a revizi 

sbírkových předmětů. Spolupracovala rovněž na zajišťování kulturních akcí muzea a ve svém volném čase 

při pořadatelské službě na akcích pořádaných Spolkem přátel čelákovického muzea, kde zároveň vykonává 

funkci pokladní.   

     Od roku 2004 působí při muzeu „Spolek přátel čelákovického muzea“, který v rámci svého poslání 

podporuje a propaguje naše muzeum a jeho sbírky, sdružuje zájemce o činnost muzea, historii města a jeho 

blízkého okolí. Stejně jako v předchozích letech se před veřejností v průběhu roku prezentoval předně 

hudebními a literárními pořady, besedami a přednáškovou činností, konanými ve spolupráci s muzeem.   

Návštěvnost expozic, výstav, koncertů a dalších akcí uskutečněných v muzeu v roce 2008 

expozice             1828 osob 

výstavy  13 x          4523   

koncerty  11 x            483    

vernisáže    8 x            467           

přednášky         7 x             393        

ostatní akce    28 x           1554            854 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

akcí celkem      67         celková návštěvnost       9248 osob 

================================================================= 

V rámci školní výuky byl umožněn místním základním školám a ZUŠ vstup do expozic a na výstavy 

zdarma, stejně tak i návštěvníkům v rámci Mezinárodního dne muzeí, Dnů evropského kulturního dědictví a 

vernisáží výstav.   

Za sledované období byly evidovány následující počty sbírkových předmětů: 

v chronologické evidenci bylo v průběhu roku zapsáno pod 280 př. č. 20.235 ks sbírkových předmětů a v 

systematické evidenci zpracováno P 10.078 kusů, A 15.673 kusů a H 9.482 kusů. 

K 31. 12. 2008 zpracováno: knihovna - fotoarchiv - základní sbírky v programu BACH  

                        knihovna            17.460 inv. karet  

                        negativy            50.626 inv. karet 

                             diapozitivy   2.881 inv. karet 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                        přír. kniha   21.117 inv. karet 

     přírodovědné              90.874 inv. karet      181.317 kusů 

     archeologické           100.489 inv. karet      210.060 kusů 

                        historické           102.752 inv. karet      176.502 kusů 

_____________________________________________________________________ 

Dosud celkem zpracováno             386.199 inv. karet      567.879 kusů  

Dále je evidováno 15 souborů      3x archiválie cca              11.500 kusů  

                                        12x archeologie cca               568.000 kusů 

______________________________________________________________________ 

celkem                                       1.147.379 kusů 

==============================================================   

  

  

V Čelákovicích  2. 3. 2008                                                                    Jaroslav Špaček 

                                                                                                             ředitel muzea  



Záznam o provedení revize – inventarizace sbírek 

Městského muzea v Čelákovicích 

za rok 2008                                                                        

  

  
 

k 31. 12 2008 bylo zrevidováno:  

  

ve sbírkách přírodovědných ...………………………………… 4.610 inv. čísel 

ve sbírkách historických ……………………………………. … 5.465 inv. čísel 

ve sbírkách archeologických ………………………………….. 9.437 inv. čísel 

celkem zrevidováno ………………………………….…………19.513  inv. čísel  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Červinka Zdeněk Ing.           Doubek František Bc.       Marešová Miloslava           Matoušová Liduška   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skružný Ludvík PhDr.             Gebellová Štěpánka             Růžičková Jitka                  Špaček Jaroslav 

V Čelákovicích dne 10. února 2009 

  

  
 

                                                      Jaroslav Špaček 

                                                        ředitel muzea  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ZPRÁVA O CELKOVÉM HOSPODAŘENÍ MUZEA ZA ROK 2008 : 

Náklady a výnosy z hlavní činnosti muzea 2008: 

  
 

Příjmy : 

Příspěvek na provoz muzea od města                                                           3.748,3 tis. Kč 

Z toho na činnost + odvody       1.359,3 tis. Kč 

Z toho mzdy  2.269,0 tis. Kč 

Z toho na pořízení serveru PC         120,0 tis. Kč 

Zůstatek z roku 2007                                                                                           4,9 tis. Kč 

Tržby – vstupné, publikace, pohlednice, úroky              62,4 tis. Kč 

Celkové příjmy  3.815,6 tis. Kč 

............................................................................................................................................. 

Mzdové a provozní náklady: 

mzdové náklady, osobní náklady                 2.218,1 tis. Kč 

příplatek za vedení                                                                                              50,7 tis. Kč  

zákonné odvody a dávky                      739,3 tis. Kč 

mezisoučet          3.008,1 tis. Kč 

vedení účetnictví                                                                                                 45,1 tis. Kč 

                                              

kancelářské potřeby                                                          9,8 tis. Kč     

čistící a konzervační prostředky                                                                           4,2 tis. Kč 

nový server            120,0 tis. Kč 

hasící přístroje             10,3 tis. Kč  

obalový materiál                15,5 tis. Kč 

knihařské práce                          -----------  

revize EZS, has. přístrojů  a údržba zařízení                                                      29,0 tis. Kč                     

cestovné                                                                                                                8,1 tis. Kč                 

spotřeba drobného materiálu, tonery, elektro                        22,7 tis. Kč 



energie, stočné, vodné                                                                                      361,4 tis. Kč                   

restaurování, konzervování, nákup sbírk. předmětů                        1,7 tis. Kč      

časopisy, katalogy, sbírky zákonů, literatura                            13,1  tis. Kč                        

koncerty, vernisáže                              ------------ 

bankovní aj. poplatky                                                                                           2,8 tis. 

Kč                                   

telefonní poplatky, RTP, internet                                                                      64,1 tis. Kč    

poštovné                                                                                                              10,3 tis. Kč    

konfer. popl., semináře, školení , čl. příspěvky                                                    7,4 tis. Kč   

poradenské a právní služby, překlady                           ------------- 

výlep plakátů, propagace                                                                                      ------------- 

kom. odpad                                          4,8 tis. Kč 

ostatní služby, aktualizace MONEY             9,9 tis. Kč               

doprava                                                                                                                 ------------- 

přísp. na stravné                                      42,7 tis. Kč 

náklady na reprezentaci                                               -------------  

květiny, vernisáže – pohoštění                                                                   2,5 tis. Kč                    

                                  

tisk plakátů, vstupenek, pozvánek aj.                 ------------- 

tisk evidenčních karet                                                                                           -------------   

údržba objektu, elektroinstalace                                                                           20,4 tis. Kč 

vybavení depozitářů – skříně, police                                                                    -------------         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkové náklady           3.813,9 tis. Kč       

=================================================================== 

Náklady a výnosy za provedené archeologické výzkumy 2008: 

Příjmy: 

Platby od investorů za arch. výzkumy v roce 2008                              1.686,4 tis. Kč 

Doplatek za archeol. výzkum Jirny (exekuce)                    558,2 tis. Kč 



Platba od KÚ                         153,4 tis. Kč 

Platba od NPÚ                          68,0 tis. Kč 

Zůstatek z r. 2007                                                                                              172,0 tis. Kč 

Ostatní příjmy (úroky, vrácené poplatky)                                                          108,8 tis. Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celkové příjmy                                                                                              2.746,8 tis. Kč 

....................................................................................................................................... 

Náklady na provedené práce: 

mzdy + osobní náklady                       732,6 tis. Kč 

zákonné dávky, pojištění                          116,6 

ostatní služby                                                                                  34,0 

subdodávky na archeologické výzkumy                       53,2 

cestovné, konf. poplatky                                                                                    173,7                             

PHM, údržba automobilu, pov. ručení, aj. popl.                                                  ---- 

příslušenství PC, servis, server, foto, projektor                                                    

56,3                                                                                

odborná literatura, mapy                                         16,8 

obalový materiál                          23,8  

autodoprava                  1,4 

fotomateriál, fotopráce, kopírování                        42,9       

kancelářské potřeby, tonery              27,5 

čist. prostředky                 1,0 

spotřební materiál, nářadí                          16,4  

konzervace, konzervační potřeby a prostředky                     10,4 

inzerce, nápoje                                                 7,0 

telef., poštovní a bankovní poplatky                                                        14,6  

nájem prostorů               30,0              

el. energie, plyn, vodné, stočné                                                            60,7 



údržba, revize                    4,4   

přístavba depozitáře                          41,2 

odvoz TKO                                                                                              2,4   

příspěvek na stravné                  8,3 

ochranné pracovní prostředky                2,5                                                                                           

FKSP                       14,5 

příspěvek na publikační účet                           182,9  

__________________________ ________________________________________________         

Celkové náklady              1.675,1 tis. Kč        ----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------          

Mzdy + osobní náklady                732,6 tis. Kč 

Zákonné odvody, pojištění                  116,6 tis. Kč 

Provozní náklady                 825,9 tis. Kč 

Zůstatek na účtu a v hotovosti z roku 2008                      1.071,7 tis. Kč 

Celkem               2.746,8 tis. Kč 

Příjmy a výdaje na publikačním účtu 2008: 

  
 

Příjmy: 

zůstatek z roku 2007 ……………………………………………………. 109,4 tis. Kč 

příspěvek na publikační účet z AV  …………..……………………….    182,9 

tržby za publikace, úroky .………………………………………………    59,6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem    ……………………………………………………………….  351,9 tis. Kč 

  

  
 

Výdaje:  

Příspěvek na SVS 26                                                                                    5,0 tis. Kč 



Bankovní poplatky, drobné výdaje                                                               0,3 tis. Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výdaje celkem                                                                                              5,3 tis. Kč 

  
 

Zůstatek ………………………………………………………..….….   346,6 tis. Kč 

  
 

......................................................................................................................................... 

Zůstatky na samostatných účtech a podúčtech a na hotovosti k 31. 12. 2008: 

  
 

na hl. účtu         1,2 tis. Kč 

mzdový           0,2 tis. Kč  

na účtu AV             1.070,4 tis. Kč 

publikační                346,6 tis. Kč 

FKSP               80,9 tis. Kč    

_________________________________________________________________________ 

  
 

Zůstatek hotovosti muzea       0,3 tis. Kč 

Zůstatek hotovosti na AV       1,3 tis. Kč 

            __________________________________________________________________ 

  
 

V Čelákovicích  5. 2. 2009 

  

  

  
 

     Jaroslav Špaček 



                                                  ředitel muzea 

 


