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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 Hložková – správkyně knihovního fondu, zástupkyně ředitele
• Mgr. Veronika Schonigerová – průvodkyně, správkyně archeologického 

fondu
• Alena Malíková – provozní pracovník
• Božena Franková – odborný pracovník
• Ivana Hušáková – správkyně fototéky
• 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 2018

• Náklady v roce 2018: 4 384,42 Kč

• Výnosy v roce 2018:   4 388,52 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 
2018 otevřeno celkem 295 dnů

• Návštěvnost stálých expozic muzea tvořila 
celkem 10 257 návštěv

– Základní vstupné -> 4 903 návštěv

– Snížené vstupné -> 3 590

– Neplatící -> 1 764



Vlastivědné muzeum ve Slaném
a návštěvníci

• Celková návštěvnost na dalších akcích muzea 
(přednášky, koncerty apod.) činila celkem 
3 311 návštěvníků



Národopisné muzeum Slánska ve 
Třebízi a návštěvníci

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

• V rámci otevírací sezóny byla v Třebízi 
uspořádána jedna výstava a pobočka muzea 
byla hojně navštěvována



Národopisné muzeum Slánska ve 
Třebízi a výstava Rozkulačeno

• Zahájení: 10.5. 2018
• Doba trvání: 11.5.-30.9. 2018

• Výstava přibližuje návštěvníkům perzekuci 
selského stavu v době nacismu a komunismu

• Rozkulačeno bylo připraveno ve spolupráci s 
Ústavem pro studium totalitních režimů

• K výstavě byl zajištěn doprovodný program v 
podobě přednášek, komentovaných prohlídek a 
promítání filmu



Národopisné muzeum Slánska ve 
Třebízi a výstava Rozkulačeno



Vlastivědné muzeum ve Slaném a 
badatelská činnost

• V roce 2018 provedlo badatelskou činnost 
celkem 152 badatelů, kterým byly poskytnuty 
materiály pro prezenční studium



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. 2018:
– 26 844

• Počet přírůstků za rok 2018:
– 75

• Počet evidenčních čísel zapůjčených:
– 38

• Počet evidenčních čísel vypůjčených:
– 95



Přednášky

• Uhlí na Slánsku
• Kat Vopat
• Prezentace 3D modelu opevnění města
• Rakousko-uherská přespolní pošta
• Letci ze Slánska na italské frontě
• Za krásami Apeninského poloostrova
• Jaroslav Bořita
• Historický kontext Kuby
• Současná migrace do Evropy



Přednášky



Koncerty

• V roce 2018 bylo uspořádáno celkem 14 
koncertů

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

– Celkový počet návštěvníků koncertů v roce 2018:

• 1 309



Koncert pro muzeum

• V roce 2018 proběhl tradiční Koncert pro 
muzeum

• Koncert byl oslavou konce školního roku a 
počátku prázdnin, současně prezentací muzea 
ve veřejném prostoru



Koncert pro muzeum



Výstavy: Praha – Rudolfinské reflexe

• Vernisáž: 6.4. 2018

• Doba trvání: 7.4.-17.6. 2018

• Výstava byla zahájením týdenní kulturní akce 
Dny italské kultury, která byla pořádána 
Odborem kultury MěÚ Slaný

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



Výstavy: Praha – Rudolfinské reflexe



Výstavy: Slánská kavárna

• Zahájení: 2.5. 2018

• Doba trvání: 3.5.-12.9. 2018

• Výstava byla tvořena sbírkovými předměty ze 
sbírek Vlastivědného muzea ve Slaném a 
vytvořena byla ve vlastní režii slánského 
muzea

• Jednalo se o volné navázání na výstavu z roku 
2017 Ušito slánským na míru



Výstavy: Slánská kavárna



Výstavy: Kryštof Kaplan - Sochy

• Zahájení: 1.6. 2018

• Doba trvání: 2.6.-31.10. 2018

• Výstava byla zahájena v rámci každoroční muzejní 
akce Slánská muzejní noc

• Interaktivní sochy tvořící tuto výstavu byly 
umístěny v atriu muzea a u kostelu sv. Gotharda

• Výstava se vztahovala ke 400. výročí 3. pražské 
defenestrace v roce 1618



Výstavy: Kryštof Kaplan - Sochy



Výstavy: Střední Čechy během 
stavovského povstání a české války

• Doba trvání: 11.7.-19.8. 2018

• Výstava byla realizována ve spolupráci se 
Státním oblastním archivem v Praze, který 
výstavu zapůjčil a Muzeem hlavního města 
Prahy, které poskytlo kvalitní obrazové 
reprodukce



Výstavy: Střední Čechy během 
stavovského povstání a české války



Výstavy: Kamil Lhoták – Balony nad 
Slaným

• Zahájení: 6.9. 2018
• Doba trvání: 7.9.-18.11.2018

• Výstavu tvořily autorizované reprodukce děl Kamila 
Lhotáka, které zapůjčil Spolek přátel Kamila Lhotáka, v 
rámci výstavy mohli návštěvníci shlédnout i jedno z 
originálních děl

• Akce proběhla ve spolupráci se Slánskou 
vzduchoplaveckou společností, po vernisáži byl 
napuštěn horkovzdušný balon na slánském náměstí

• K výstavě byl vydán Vlastivědným muzeem ve Slaném 
katalog



Výstavy: Kamil Lhoták – Balony nad 
Slaným



Výstavy: Pohledy z bojiště

• Zahájení: 24.10. 2018
• Doba trvání: 25.10.-24.2. 2018

• Výstava návštěvníkům přibližovala dění během 1. 
světové války a byla realizována k 100. výročí ukončení 
1. světové války

• Výstavu tvořily sbírkové předměty a dochované 
fotografie a korespondence ze Slánska a blízkého okolí

• K výstavě byla vydána doprovodná publikace a v rámci 
doprovodného programu byla uspořádána doprovodná 
komentovaná prohlídka s promítáním fotografií



Výstavy: Pohledy z bojiště



Výstavy: Anděl Páně zlámal sáně …a 
my je opravili

• Doba trvání: 1.12. 2018

• Výstava doplnila sérii každoročních, již 
tradičních, vánočních výstav

• Výstava byla tvořena předměty ze sbírek 
Vlastivědného muzea ve Slaném, kdy byly 
veřejnosti poprvé představeny zrestaurované 
Panské saně ze sbírek Národopisného muzea 
Slánska v Třebízi



Výstavy: Anděl Páně zlámal sáně …a 
my je opravili



Slánská Muzejní noc



Slánská Muzejní noc

Světelná show při Muzejní noci



Staročeský jarmark



Staročeský jarmark



Vlastivědné muzeum ve Slaném a 
spolupráce s dalšími institucemi

• Univerzita Karlova v Praze

• Archeologický ústav AV ČR

• Ústav pro studium totalitních režimů 

• Národní filmový archiv

• Mendelova univerzita v Brně 



Vlastivědné muzeum ve Slaném a 
spolupráce s dalšími institucemi

• Muzeum hl. m. Prahy

• Státní oblastní archiv v Praze

• Spolek přátel Kamila Lhotáka 
• Slánská vzduchoplavecká společnost
• Sdružení českých grafiků a umělců Hollar
• Městská knihovna V. Štecha ve Slaném
• KPH – Kruh přátel hudby
• a další …



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/


Virtuální průvodce po městském 
opevnění Královského města Slaný

• Na jaře roku 2018 byla dokončena aplikace 
Virtuální průvodce po městském opevnění 
Královského města Slaný 

• Vlastivědné muzeum ve Slaném přispělo 
několika cennými podklady pro počítačovou3D  
rekonstrukci dřívějšího opevnění města 
Slaného a podílelo se na spolufinancování

• Aplikace je nyní zdarma ke stažení v obchodě 
Google Play pro OS Android



Virtuální průvodce po městském 
opevnění Královského města Slaný

• Vlastivědné muzeum ve Slaném zakoupilo 3D 
brýle a návštěvníci si tuto aplikaci mohou s 
brýlemi vyzkoušet během návštěvy muzea



Krádež

• V srpnu roku 2018 došlo k nepříjemné 
události, a to ke krádeži dvou pohárů z expozic 
muzea

• Poháry byly odcizeny během otevírací doby 
muzea, pachatel dosud nebyl dopaden

• Bezprostředně po krádeži byla přijata přísná 
bezpečnostní opatření


