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Muzeum je příspěvkovou organizací s působností ve střední části okresu Praha-východ. Svou 

činnost zaměřuje na sběrnou oblast muzea dohodnutou po delimitaci od Okresního muzea 

Praha-východ v roce 1990. Od té doby také 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. 

Jako v předchozích letech byla celková činnost muzea v průběhu roku 2007 výrazně omezena 

díky podstatnému snížení plánovaného rozpočtu z potřebné dotace 4.303 tis. Kč na 3.347, tis. 

Kč, je však třeba kvitovat přidělení požadovaných mzdových prostředků, kterými tak byly 

zajištěny stávající pracovní úvazky (10 přep. prac. úvazků, z toho 6,5 odbor.). Tento stav 

samozřejmě 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 průběhu roku se podařilo vyřešit pozici zástupce ředitele muzea na 0,5 prac. úvazku. 

V roce 2007 muzeum realizovalo 14 výstav a podílelo se na dalších 4 výstavách v Kulturním 

centru Beseda v Praze 9 - Klánovicích. Do poloviny ledna ve výstavní síni probíhala výstava 

„Obrazy - kresby - grafika" čelákovického rodáka ak. mal. Jiřího Hanžlíka a 27. ledna byla 

zahájena výstava „Beton", na které se svými pracemi prezentovali studenti VŠUP v Praze. Ve 

vstupní místnosti po ukončení výstavy „Novoroční přání a Čelákovický betlém" byla do 

poloviny května ke shlédnutí další část z výtvarných děl čelákovického malíře Čeňka Jandy. Ve 

dnech 24. 2. až 18. 3. proběhla ve výstavní síni výstava malíře Vladimíra Tůmy a další výstava 

ve dnech 24. 5. - 15. 4. představila fotografickou tvorbu Jiřího Žalmana a Lukáše Legáta pod 

názvem „Na Aljašce jsme nebyli". Na další výstavě byly představeny obrazy z tvorby Šárky 

Fremrové a tradičně ve dnech 19. 5. až 17. 6. se konala výstava dětských prací "Malý salón", 

připravená ve spolupráci s místní ZUŠ Jana Zacha. Od počátku června se ve vstupní místnosti 

mohli návštěvníci seznámit s výsledky rozsáhlého archeologického výzkumu provedeného 

muzeem v areálu zámku v Jirnech a od 26. 6. ve výstavní síni s další archeologickou výstavou 
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„Poslední Germáni v Čechách", připravenou ve spolupráci s Hornickým muzeem v Příbrami. Na 

výstavě byla mj. prezentovaná řada unikátních nálezů ze sbírek NM v Praze, Hrdličkova muzea 

člověka v Praze, SM v Roztokách a OM Praha-východ. Obě tyto výstavy byly přihlášeny do 6. 

ročníku Národní soutěže muzeí ČR „Gloria musaealis 2007". Od 22. 9. následovala další 

výstava, na které se svými kresbami a malbami předně z Polabí představil pražský výtvarník 

Rudolf Flek. Ve dnech 20. 10. až 11. 11. připravilo naše muzeum s Muzeem hudby - NM 

v Praze a ZUŠ v Čelákovicích výstavu „Z dílny hudebních skladatelů", kde měli návštěvníci 

možnost seznámit se s četnými originálními dokumenty 18. - 20. století z tvorby našich předních 

i regionálních skladatelů. Poslední výstava roku 2007 „Vánoce čas rozzářených dětských očí 

aneb co nadělil Ježíšek dětem pod stromeček", instalovaná ve výstavní síni, byla tematicky 

zaměřena na období vánoc a potěšila bohatostí nejrůznějších hraček jak nejmladší generaci, tak i 

pamětníky. Na výstavu byly zapůjčeny i četné dobové hračky od soukromých osob, které po 

ukončení výstavy jejich majitelé z podstatné části věnovali do sbírek muzea. Rovněž ve vstupní 

místnosti byla před vánočním obdobím nainstalovaná další výstava „Z nových přírůstků muzea". 

Muzeum prezentovalo své sbírky také na dalších dvou výstavách v prostorách obecních úřadů 

v Novém Vestci a ve Vyšehořovicích. V říjnu jsme při příležitosti 230. výročí založení obce 

realizovali výstavu v Novém Vestci a druhá výstava, věnovaná historii obce Vyšehořovice se 

zřetelem na poznatky z archeologických výzkumů tvrze a dalších poloh, probíhala od konce 

listopadu do poloviny prosince. 

Obdobně jako v předešlých letech bylo realizováno několik zápůjček z historických, 

archeologických a přírodovědných sbírek našeho muzea. Pokračovala zápůjčka velké kolekce 

přírodovědných dermoplastických preparátů z původní sbírky arciknížete Ludvíka Salvátora 

Toskánského do expozice zámku v Brandýse n. L., do SM v Roztokách byla zapůjčeno na 40 

dermoplastických exponátů z přírodovědných sbírek, z archeologických sbírek pro výstavu 

v Lysé n. L., byly zapůjčeny sbírkové předměty Polabskému muzeu v Poděbradech a mezi 

významné patří zápůjčka archeologických nálezů na mezinárodní výstavu „Keltská žena" 

v muzeu v Manching u Ingolstadttu. Další předměty pro výstavu o školství byly zapůjčeny OÚ 

ve Skorkově a několik dokumentů archivní povahy Státnímu okresnímu archivu Praha-východ. 

Ve spolupráci se Spolkem přátel čelákovického muzea se začátkem září muzeum prezentovalo v 

rámci Knižního veletrhu v Lysé n. Labem svou publikační činností doplněnou výstavkou, 

zaměřenou na zaniklé čelákovické košíkářství. 

V průběhu roku bylo uskutečněno 71 kulturně výchovných akcí, z nichž některé se konaly ve 

spolupráci s dalšími institucemi. Proběhlo 14 přednášek s přírodovědnou a historickou 

tematikou, 2 exkurze po okolí pro posluchače PF UK a Zemědělské univerzity v Praze. Na 

nádvoří muzea se konala čtyři divadelní představení. V Síni Jana Zacha bylo ve spolupráci se 

Spolkem přátel čelákovického muzea uskutečněno několik besed a 8 večerních koncertů, které 

spolek finančně zajistil a dva vánoční koncerty, pořádané ve spolupráci s městem. 

Pokračovala spolupráce s řadou vědeckých ústavů a institucí jako 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 a vědeckou spolupráci (SM Roztoky, OM v Brandýse n. L., NM 

v Praze, UPM v Praze, ZČM v Plzni, archivy ad.). V průběhu roku bylo v našich i zahraničních 

televizních studiích (Anglie, Slovensko, Rusko) a dalších sdělovacích prostředcích odvysíláno 

několik odborných příspěvků, reportáží a informací o činnosti a sbírkách našeho muzea. V tisku 



byly 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 své publikační 

činnosti muzeum vydalo sborník Historické sklo 4, publikaci Kronika města Čelákovic II., 

drobné tisky - skládačky a katalogy k výstavám a podílelo se na vydání Středočeského 

vlastivědného sborníku č. 25 a Castellologica Bohemica 11. 

Za období roku 2007 bylo zapsáno v chronologické evidenci pod 259 přír. čísly 22.285 kusů 

nových sbírkových předmětů. V systematické evidenci pracovníci historického odd. zpracovali 

na 6.091 inventárních kartách 9.932 sbírkových předmětů, v přírodovědném odd. na 8.444 inv. 

kartách 34.408 sbírkových předmětů a v archeologickém odd. bylo na 8.840 ks inv. karet 

zpracováno celkem 17.968 ks sbírkových předmětů. Dále bylo na kartách fotoarchivu evidováno 

1954 negativů a v příruční knihovně bylo zaevidováno 78 nových publikací. I přes časovou 

vytíženost a nízký stav odborných pracovníků bylo také pokračováno na revizi sbírkového 

fondu. Revize byla provedena u 45.280 ks předmětů a zaevidována do 24.012 inv. karet. Celkem 

bylo během roku 2007 pomocí PC v programu BACH zpracováno 25.588 ks nových 

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

jak 2.360 publikací. Poštovní agenda muzea v tomto roce obsahovala 4611 jednacích čísel. 

Jak již také výše naznačeno, byla činnost muzea negativně ovlivněna snížením rozpočtu oproti 

požadovaným nutným finančním prostředkům, a to již šestým rokem, což se odráží na kvalitě, 

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

znění vyplývajících povinnostech na ochranu sbírkového fondu. Za celá léta nemohlo být např. 

prováděno potřebné odborné restaurování a konzervování předně historických sbírkových 

předmětů aj. Na základě požadavku zřizovatele byla v březnu 2005 vedení města předložena 

„Koncepce Městského muzea v Čelákovicích" na léta 2006 - 2012, na kterou dosud nebylo 

reagováno. 

Negativně se také projevil nedostatek finančních prostředků na provozní výdaje muzea hned 

počátkem roku, na který ředitel muzea několikráte písemně upozorňoval. Muzeum se dostalo do 

platební neschopnosti, nedisponovalo potřebnými prostředky na uhrazení faktur za elektrickou 

energii, což bylo počátkem měsíce dubna příčinou jejího odpojení. Zřizovatel následně dvě 

dlužné faktury uhradil a potrestal ředitele muzea za údajné porušení rozpočtové kázně trvalým 

odebráním osobního ohodnocení. Druhý, dosud nedořešený problém vyvstal krádeží služebního 

automobilu. Přes řadu urgencí nebyl zřizovatelem v průběhu roku dán souhlas s pořízením 

nového dopravního prostředku, což značně komplikovalo činnost muzea a předně 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. V terénu vedl několik záchranných výzkumů, 

z nichž nejvýznamnější bylo dokončení výzkumu raně středověkého pohřebiště v Čelákovicích. 

Zúčastnil se celostátních konferencí a seminářů zaměřených jak na muzejní, tak na odbornou 

archeologickou činnost (XXXIX. mezinárodní konference archeologie středověku v Nitře /kde 

referoval o výzkumu/, kolokvia Výzkumy v Čechách konaného v NM v Praze /kde společně s P. 

Snítilým referoval o záchranných výzkumech muzea za rok 2006/, XXXV. semináře archeologů 

muzeí a pam. péče v Novém Jičíně. 



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 referátem region. rozvoje a památkové péče MÚ Brandýs n. L., 

s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze a Brně a SAV v Nitře, se ZČU v Plzni, FF MU 

v Brně, FF KU v Praze, Ústavem archeologické památkové péče středních Čech, obecními a 

městskými úřady, s Policií ČR a dalšími institucemi a muzei. Ve Státním oblastním archivu 

Praha a Státním okresním archivu Praha-východ studoval prameny k historii města a regionu. 

Poskytl podklady a spolupracoval na několika televizních a rozhlasových pořadech. Pro školní 

mládež v Mochově připravil přednášku o pravěkém osídlení okolí jejich obce. Zúčastnil se 

četných stavebních řízení a dalších jednání, vypracoval 553 vyjádření k projektovým 

dokumentacím staveb a územním plánům a ke kolaudacím bylo odesláno 434 vyjádření. 

V průběhu roku se zúčastňoval pravidelných 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, na 

jejichž přípravě a vydání se rovněž podílel. Pravidelně se zúčastňoval zasedání Rady MK ČR 

pro CES, kde zastává funkci místopředsedy. Poskytoval odborné konzultace a různé podklady 

řadě badatelů a několika vysokoškolským studentům pro jejich ročníkové a závěrečné práce. 

Připravil četné podklady a několik příspěvků pro internetové stránky. Samostatně nebo ve 

spolupráci zpracoval a publikoval několik odborných historických a archeologických studií. 

Vypracoval scénáře a s kurátorkou M. Marešovou připravil výstavy „Záchranný archeologický 

výzkum v areálu Zámku Jirny", „Vánoce čas rozzářených dětských očí aneb co nadělil Ježíšek 

dětem pod stromeček", „Z nových přírůstků muzea" a výstavy v Novém Vestci a 

Vyšehořovicích. Autorsky se podílel na výstavě „Z dílny hudebních skladatelů" a na realizaci 

výstavy „Poslední Germáni v Čechách". Pracoval na evidenci sbírek a spolupracoval při 

ukládání a revizi sbírkových předmětů. Podstatnou část času mimo pracovní dobu věnoval 

výběru a přípravě obrazových příloh, textů a editorské činnosti na vydané publikaci „Kronika 

města Čelákovic II.". 

 

Přírodovědné oddělení 

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

zaměstnán na plný pracovní úvazek. Jeho specializací je botanika a terénní práce jako 

v předešlých letech byla zaměřena na systematickou dokumentaci a terénní sběry 

přírodovědných materiálů. Věnoval se práci na herbáři a v součinnosti s Botanickým ústavem 

AV ČR spolupracoval na botanickém výzkumu zdejšího regionu, věnovaného problematice 

Stellaria pallida. Pokračoval ve spolupráci s ornitologickou sekcí Čs. zool. společnosti při AV 

ČR na sčítání vodního ptactva a ve spolupráci s odbornými a vědeckými pracovišti na PřF UK 

v Praze, s Enviromentální fakultou a Lesnickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze, 

SM v Roztokách, s MVČ v Hradci Králové, 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 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 zaměstnaným na 0,5 prac. úvazku je F. Doubek, zastávající 

funkci kurátora osteologické sbírky a zároveň zástupce ředitele muzea. Spolupracoval při 

zajišťování záchranných archeologických výzkumů (předně Svémyslice, Toušeň) a mimo 

terénních prací a práce na výstavách se podílel na základním ošetření a zpracování 

osteologického a dalšího přírodovědného materiálu. Pracuje se sbírkami, zajišťuje jejich řádné 

ukládání, provádí systematickou evidenci. Poskytoval potřebné podklady a konzultace 

studentům VŠ a dalším badatelům. V jeho pracovní náplni je i řešení a zajišťování některých 

provozních úkolů muzea. V současné době navštěvuje Školu muzejní propedeutiky. 

Mimo uvedených činností se pracovníci přírodovědného oddělení v potřebném rozsahu věnují 

revizi sbírek a předně systematické evidenci v programu BACH. 

 

 

Archeologické oddělení 

V rámci své náplně a působnosti provedlo muzeum na sledovaném území četné záchranné 

archeologické výzkumy. Ty byly zajišťovány pod vedením dvou odborných pracovníků - 

archeologů, a to P. Snítilého a ředitele muzea. Celkem bylo sledováno 490 stavebních aktivit, 

z nichž bylo 63 pozitivních, z toho 7 dlouhodobějších akcí. 

Nejvýznamnější akcí bylo dokončení plošného výzkumu zahájeného v prosinci 2006 na katastru 

Čelákovic, při kterém jsme odkryli rozsáhlé raně středověké pohřebiště (9. - 11. stol.). Mezi 

dalšími jmenujme alespoň záchranné výzkumy provedené v rámci stavebních aktivit např. 

v Lázních Toušeň, kde byly zdokumentovány další fortifikační systémy a sídlištní situace 

v prostoru bývalého hradiště (eneolit, raný středověk) a pokračující plošný záchranný výzkum 

na pravěké lokalitě ve Svémyslicích, dále výzkumy zajišťované předně P. Snítilým na lokalitách 

v Čelákovicích V Rybníčkách (polykulturní sídliště), v Květnici a Zlaté (polykulturní sídliště), 

v Toušeni v poloze Nad Tratí (rozsáhlé polykulturní sídliště s několika ojedinělými kostrovými 

nálezy). Také v intravilánech obcí Lázní Toušeň, Vyšehořovic, Třebohostic a Mochova byly 

zkoumány četné archeologické pravěké a středověké objekty v rámci výstavby kanalizačních a 

vodovodních řadů. Průběžně se na záchranných pracích v terénu podílel další pracovník muzea 

M. Macháček - jako terénní technik. P. Snítilý mimo zmíněného společného referátu s J. 

Špačkem v NM také připravil k publikování do odborného tisku několik příspěvků a zpráv. 

Stejně jako v předešlých letech, i během roku 2007 pracovalo v terénu na záchranných 

výzkumech prováděných v rámci investorských akcí celoročně několik pracovníků a větší 

množství krátkodobě pracujících brigádníků, předně studentů vysokých škol. Pod vedením 

vedoucí laboratoře J. Růžičkové probíhala konzervace a restaurování keramických nálezů a 

pokračovala evidence archeologických sbírek. Na základním ošetření archeologických nálezů 

vyzvednutých z terénu, prováděném ve vlastních laboratořích, se podílela předně o prázdninách 

i řada studentů ze středních škol. Vedoucí laboratoře se zúčastnila odborného semináře 

restaurátorů a konzervátorů, konaného ve Znojmě. 

V laboratořích Archeologického ústavu AV ČR v Praze nechalo muzeum provést konzervaci a 

stabilizaci dalších několika desítek kovových i nekovových předmětů z nově provedených 

záchranných archeologických výzkumů a v laboratořích ZČM v Plzni byla provedena 



konzervace a případná rekonstrukce několika set nálezů skleněných předmětů a jejich artefaktů 

ze záchranného výzkumu v zámku Jirny. 

 

Historické oddělení 

Ani v průběhu roku 2007 nebyla finančně dořešena otázka možnosti plného úvazku pro 

odborného pracovníka - historika. 

Dosavadní odb. pracovník, kurátor sbírek L. Skružný (v důchodovém věku), pracující na 0,5 

prac. úvazku, se podílel stejně jako v předchozích letech ve spolupráci s dalšími odbornými 

pracovníky na systematické evidenci sbírek a jejich revizi. Spolupracoval na přípravách výstav a 

ke čtyřem výstavám, konaným v Kulturním centru Beseda v Klánovicích, vypracoval scénáře. 

Pokračoval v odborné spolupráci 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. Pro tisk připravil a v našem i zahraničním tisku zveřejnil četné studie a zprávy s 

historickou a národopisnou problematikou. Napsal řadu recenzí k etnografickým pracím a zpráv 

ke konaným výstavám. 

Mimo pracovní dobu již řadu let zaměřuje svoji badatelskou činnost na problematiku bratrů 

Škorpilů, kteří se stali významnými pracovníky v oboru historie a archeologie v Bulharsku. Byl 

odborným poradcem redaktorovi Konstantinu Karageorgievu při natáčení filmu O zakladatelích 

bulharské archeologie - Češích - bratrech H. a K. Škorpilových. 

Kurátorka historických sbírek M. Marešová předně pracovala na systematické evidenci sbírek 

prováděné pomocí PC v programu BACH a společně s dalšími pracovníky na revizi sbírkového 

fondu. Průběžně prováděla revizi nově zapsaných karet, pracovala na zhotovování a doplňování 

lokačních seznamů v depozitářích. Pečuje o svěřené historické depozitáře, včetně ukládání 

nových sbírkových předmětů. Spolupracovala na přípravě a realizaci a textových podkladech 

výstav uskutečněných v prostorách muzea i na výstavách konaných v jiných lokalitách. 

Zajišťovala aktualizaci a spolupracovala na doplňování muzejních internetových stránek. 

Pomáhala při rešerších materiálů z archivů. Převážně mimo pracovní dobu prováděla přepisy, 

opravy korektur Kroniky města Čelákovic II. a podílela se na přípravě k jejímu k vydání, které 

se uskutečnilo ke konci roku 2007. 

Dokumentátorka a správce depozitáře L. Matoušová (0,5 prac. úv.) vedla chronologickou 

evidenci a spolupracovala na systematické evidenci historických sbírek v programu BACH. 

Spolupracovala na přípravách výstav, společně s dalšími pracovníky se podílela na revizi 

sbírkového fondu. Zajišťovala péči o svěřené depozitáře, prováděla ukládání nově získaných 

sbírkových předmětů a spolupracovala na doplňování lokačních seznamů. 

Obě pracovnice historického oddělení se podílely na průběžném základním ošetřování 

sbírkových předmětů, připravovaly sbírkové předměty pro výpůjčky a ke studijním účelům a 

významně se podílely na celoročním zajišťování kulturní a odborné činnosti muzea. 

Na částečný pracovní úvazek (0,2) byl brigádně zaměstnán M. Hůrka, který předně 

spolupracoval na systematické evidenci historických sbírek a případně pomáhal při realizaci 

výstav. V současné době dokončuje magisterské studium v oboru historie na UK v Praze a po 

ukončení studií počítáme s jeho nástupem na místo odb. pracovníka - historika. 



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

v rámci činnosti muzejních pracovníků a jehož součástí je i několik desítek historických 

negativů. Fotoarchiv, který dnes představuje již téměř 50 tisíc položek, je stále doplňován a 

negativy jsou průběžně evidovány v programu BACH. Vedení fotoarchivu a práce související 

s fotoarchivem zajišťuje M. Macháček zařazený ve funkci dokumentátora a technického 

pracovníka, který zároveň zajišťuje drobnou údržbu v muzeu a do doby zcizení služebního 

automobilu zajišťoval i jeho provoz. Kromě dalších provozních úkolů rovněž spolupracoval na 

realizaci výstav. Při evidenci negativů ukládaných ve fotoarchivu také spolupracoval 

v archeologickém oddělení celoročně brigádně zaměstnaný M. Zeman. 

Další pracovnice odborného oddělení Š. Gebellová (0,5 prac. úv.) je zařazená na funkci 

knihovnice a dokumentátora. V průběhu roku prováděla práce spojené s příslušnou agendou a 

evidencí příruční i sbírkové knihovny, kterou zajišťovala prostřednictvím PC v programu 

BACH. Pracovala na revizi knihovního fondu a spolupracovala na systematické evidenci a 

revizi sbírkových předmětů. Spolupracovala rovněž na zajišťování kulturních akcí muzea a 

v těsné spolupráci i na akcích pořádaných Spolkem přátel čelákovického muzea. 

Od roku 2004 pracuje při muzeu „Spolek přátel čelákovického muzea". Hlavním cílem spolku je 

zajišťování kulturních akcí ve spolupráci s muzeem, podpora a propagace městského muzea a 

jeho sbírek, sdružování zájemců o činnost muzea, historii města a blízkého okolí. Stejně jako 

v předchozích letech se veřejnosti prezentoval předně hudebními pořady a přednáškovou 

činností. I v roce 2007 se SPČM zúčastnil Knižního veletrhu v Lysé n. L., na kterém 

návštěvníky veletrhu informoval o svých aktivitách. Zároveň zde představil publikační činnost 

muzea, které se zde prezentovalo výše zmíněnou výstavkou. Finančně také SPČM přispěl k 

vydání Kroniky města Čelákovic II. 

 

Návštěvnost expozic, výstav, koncertů a dalších akcí uskutečněných v muzeu v roce 2007 

expozice 1686 osob 

výstavy 14x 6207 (z toho 870 ve Vyšehořov. a N. Vestci) 

koncerty 10 x 531 

vernisáže 8 x 587 

přednášky 11x 520 

ostatní akce 28x 854 

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

akcí celkem 71 celková návštěvnost 10385 osob 

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

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

výstavy zdarma. 



 

Za sledované období byly evidovány následující počty sbírkových předmětů: 

v chronologické evidenci bylo v průběhu roku zapsáno pod 259 př. č. 22.2855 sbírkových 

předmětů a v systematické evidenci zpracováno P 36.408 kusů, A 17.986 kusů a H 9.932 kusů. 

K 31. 12. 2007 zpracováno: knihovna - fotoarchiv - základní sbírky v programu BACH 

 

knihovna 16.992 karet 

negativy 49.280 karet 

diapozitivy 2.881 karet 

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

 

přír. kniha 20.242 karet 

přírodovědné 89.075 karet 175.014 kusů 

archeologické 89.236 karet 194.703 kusů 

historické 95.043 karet 136.968 kusů 

_____________________________________________________________________ 

Dosud celkem zpracováno 362.749 inv. karet 506.685 kusů 

 

Dále je evidováno 15 souborů 4x archiválie cca 16.220 kusů 

11x archeologie cca 573.000 kusů 

______________________________________________________________________ 

celkem 1.095.905 kusů 

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

 

V přírůstkové knize byla zjištěna řada duplicitních karet. Jejich odstraněním upravený stav tak 

vykazuje celkově nižší počet proti roku předchozímu. 

 



 

 

V Čelákovicích 15. 2. 2008 Jaroslav Špaček 

ředitel muzea 

 

 

Záznam o provedení revize - inventarizace sbírek 

Městského muzea v Čelákovicích 

za rok 2007 

 

 

k 31. 12 2007 bylo zrevidováno: 

 

 

ve sbírkách přírodovědných .......................................... 12543 inv. čísel 

ve sbírkách historických ........................................... ... 17905 inv. čísel 

ve sbírkách archeologických ......................................... 14832 inv. čísel 

celkem zrevidováno .................................................... 45280 inv. čísel 

 

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

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

 

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

Skružný Ludvík PhDr. Gebellová Štěpánka Růžičková Jitka Špaček Jaroslav 

 

V Čelákovicích dne 30. ledna 2008 



 

 

Jaroslav Špaček 

ředitel muzea 

 

 

 

ZPRÁVA O CELKOVÉM HOSPODAŘENÍ MUZEA ZA ROK 2007 : 

 

Náklady a výnosy z hlavní činnosti muzea: 

 

Příjmy : 

Příspěvek na provoz muzea od města 3.347,0 tis. Kč 

Zůstatek z roku 2006 26,6 tis. Kč 

Z toho na činnost+ odvody 1.402,0 tis. Kč 

Z toho mzdy 2.006,8 tis. Kč 

Tržby - vstupné, publikace, pohlednice, úroky 56,4 tis. Kč 

 

Celkové příjmy 3.430,0 tis. Kč 

_______________________________________________________________________ 

 

Mzdové a provozní náklady: 

mzdové náklady, osobní náklady 1.958,5 tis. Kč 

příplatek za vedení 48,3 tis. Kč 

zákonné odvody a dávky 679,0 tis. Kč 

mezisoučet 2.685,8 tis. Kč 



vedení účetnictví 50,0 tis. Kč 

kancelářské potřeby 29,4 tis. Kč 

čistící a konzervační prostředky 3,4 tis. Kč 

OOPP ------------ 

elektropotřeby 1,0 tis. Kč 

obalový materiál 56,2 tis. Kč 

knihařské práce ----------- 

revize a údržba EZS, has. přístrojů 39,1 tis. Kč 

cestovné 10,9 tis. Kč 

spotřeba drobného materiálu 21,3 tis. Kč 

servis PC, SW síť, dovybavení PC a techniky 27,9 tis. Kč 

energie, stočné, vodné 214,5 tis. Kč 

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

časopisy, katalogy, sbírky zákonů, literatura 17,2 tis. Kč 

fotopráce, foto a videomateriál 2,7 tis. Kč 

materiál na výstavu, kopírování 5,9 tis. Kč 

koncerty, vernisáže ------------ 

bankovní, OSA aj. poplatky 8,3 tis. Kč 

telefonní poplatky, RTP, internet 63,8 tis. Kč 

poštovné 10,2 tis. Kč 

konfer. popl., semináře, školení , čl. příspěvky 7,3 tis. Kč 

poradenské a právní služby, překlady 4,9 tis. Kč 

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

kom. odpad 4,8 tis. Kč 

doprava 1,3 tis. Kč 

ostatní služby 11,4 tis. Kč 



přísp. na stravné 40,0 tis. Kč 

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

květiny, vernisáže - pohoštění 4,1 tis. Kč tisk plakátů, vstupenek, pozvánek aj. ------------- 

tisk evidenčních karet ------------- 

PHM a údržba automobilu 7,1 tis. Kč 

údržba objektu, elektroinstalace 13,7 tis. Kč 

vybavení depozitářů - skříně, police 35,8 tis. Kč 

FKSP 40,0 tis. Kč 

 

 

Celkové náklady 3.425,1 tis. Kč 

 

 

Náklady a výnosy za provedené archeologické výzkumy: 

 

Příjmy: 

Platby od investorů za arch. výzkumy v roce 2007 1.654,4 tis. Kč 

Platba od KÚ 191,1 tis. Kč 

Zůstatek z r. 2006 529,7 tis. Kč 

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

Celkem 2.375,2 tis. Kč 

____________________________________________________________________ 

 

Náklady na provedené práce: 

mzdy + osobní náklady 1.126,8 tis. Kč 

zákonné dávky, pojištění 262,4 



subdodávky na archeologické výzkumy 33,1 

cestovné, konf. poplatky 88,9 

PHM, údržba automobilu, pov. ručení, aj. popl. 6,5 

příslušenství PC, servis 17,8 

odborná literatura, mapy 12,1 

obalový materiál 60,4 

regály, nábytek 87,6 

autodoprava 1,3 

fotomateriál, fotopráce, kopírování 54,2 

měřící přístroje a potřeby 0,9 

kancelářské potřeby 13,6 

čist. prostředky 3,6 

spotřební materiál, nářadí 14,5 

konzervace, konzervační potřeby a prostředky 17,7 

inzerce, nápoje 5,0 

telef., poštovní a bankovní poplatky 28,8 

právní služby, soudní popl. 24,9 

nájem prostorů 5,0 

el. energie, plyn, vodné, stočné 70,5 

údržba 4,1 

přístavba depozitáře 192,8 

odvoz TKO 2,3 

příspěvek na stravné 14,7 

OOP 1,2 

FKSP 22,5 

příspěvek na publikační účet 30,0 

___________________________________________________________________________ 



Celkové náklady 2.203,2 tis. Kč -----------------------------------------------------------------------------

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

Mzdy + osobní náklady 1.126,8 tis. Kč 

Zákonné odvody, pojištění 262,4 tis. Kč 

Provozní náklady 814,0 tis. Kč 

Zůstatek na účtu a v hotovosti z roku 2007 172,0 tis. Kč 

 

Celkem 2.375,2 tis. Kč 

 

 

 

 

Příjmy a výdaje na publikačním účtu: 

 

Příjmy: 

zůstatek z roku 2006 ............................................................. 201,5 tis. Kč 

příspěvek na publikační účet z AV .......................................... 30,0 

sponzorský příspěvek ........................................................... 13,0 

příspěvek od ZČM na HS 4.................................................... 22,0 

tržby za publikace, úroky ....................................................... 105,8 

příspěvek na vydání Kroniky od SPČM ...................................... 124,8 

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

Celkem ......................................................................... 497,1 tis. Kč 

 

 

Výdaje: 



Vydání sborníku Historické sklo 4 71,8 tis. Kč 

Příspěvek na SVS 25 5,0 tis. Kč 

Příspěvek na vydání Casteologica 5,0 tis. Kč 

Vydání katalogu k výstavě „Germáni" 32,9 tis. Kč 

Příloha ZMČ 11,5 tis. Kč 

Vydání publikace Kronika města Čelákovic II. 255,2 tis. Kč 

Bankovní poplatky, drobné výdaje 6,3 tis. Kč 

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

Výdaje celkem 387,7 tis. Kč 

 

Zůstatek ......................................................................... 109.4 tis. Kč 

 

 

 

Zůstatky na samostatných účtech a podúčtech a na hotovosti k 31. 12. 2007: 

 

na hl. účtu 1,1 tis. Kč 

mzdový 0,9 tis. Kč 

na účtu AV 167,9 tis. Kč 

publikační AV 109,4 tis. Kč 

FKSP 83,1 tis. Kč 

_________________________________________________________________________ 

 

Zůstatek hotovosti muzea 2,9 tis. Kč 

Zůstatek hotovosti na AV 4,1 tis. Kč 

 __________________________________________________________________ 



 

V Čelákovicích 12. 3. 2008 

 

 

 


