
Zpráva o činnosti Muzea města Mnichovo Hradiště v roce 2020 

Personální obsazení 

Muzeum mělo v roce 2019 tři stálé zaměstnance, dva zaměstnanci pracovali na 

celý úvazek, jedna pracovnice na její vlastní žádost měla pracovní úvazek 

tříčtvrtinový. Další pracovníci pracovali na základě dohod o provedení práce.   

Materiální vybavení 

Byl pořízen velký reklamní poutač zvoucí k návštěvě muzea, umístěn je na 

parkovišti za zámkem. Menší finanční částky byly vynaloženy na drobné úpravy 

stávajícího zařízení.  

Stálé expozice 

Ve stálých expozicích došlo pouze k menším úpravám. V expozici archeologie 

byl nainstalován panel věnovaný cisterciáckému klášteru Hradiště, menší úpravy 

proběhly v expozici staré lékárny.  

Práce se sbírkami  

Přírůstky: Muzejní knihovna byla rozšířena o 195 inventárních čísel. Jedná se o 

publikace získané darem, část publikací byla doposud v muzeu uložena bez  

evidence. Zakoupeny byly knihy s regionální tematikou. Obohacena byla i 

sbírka archiválií a kronik. Výrazným obohacením je získání pěti knih kroniky 

bývalého podniku Technické služby města Mnichova Hradiště. 

Obecné sbírky se rozrostly o 234 inventárních čísel. Nejzajímavějším přírůstkem 

je vybavení venkovské kovárny z Neveklovic, dále různé hospodářské nářadí a 

nábytek ze statku v Hoškovicích, kuchyňský nábytek ze 40. let 20. st., několik 

obrazů Bedřicha Ženíška, nástroje a pomůcky z ordinace mnichovohradišťského 

dentisty a předměty denní potřeby 60. - 80. let 20. st. Zajímavý je také stejnokroj 

příslušníka francouzské cizinecké legie či paličkované krajky vytvořené  

občankou Mnichova Hradiště.   

Fotoarchiv byl rozšířen o 15 položek. (Nejde o počet kusů, pod jedním 

inventárním číslem bývá zahrnut soubor fotografií.) Jedná se o historické záběry 

z Mnichova Hradiště a okolí či o rodinné fotografie místních občanů. Již dříve 

evidované fotografie jsou nadále postupně digitalizovány a popisovány. 

Pokračuje také dokumentace stavu města a společenských a kulturních akcí. 



Pokračovali jsme také v zaznamenávání vzpomínek pamětníků - bylo pořízeno 

několik hodiny audionahrávek. Některé starší nahrávky byly přepsány do 

textové podoby.   

Restaurování a opravy. V roce 2020 probíhalo především restaurování textilií - 

církevních ornátů a štol a nově získaného nábytku. Svázány byly regionální 

časopisy, digitalizovány staré filmové pásky a VHS kazety.  

Zapůjčení sbírkových předmětů  

Předměty na výstavy jsme zapůjčili Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech a  

Dobrovickým muzeím o.p.s. Domovu Modrý kámen byla dlouhodobě zapůjčena 

divadelní opona i.č. 6533.  

Akce pro veřejnost  

Celá sezóna byla poznamenána pandemií koronaviru a z toho plynoucími 

vládními omezeními. Muzeum bylo pro veřejnost otevřeno až od 26. května, 

uzavřeno v polovině října. 

Výstavy: Z toho důvodu byla plánovaná výstava fotografií s horolezeckou 

tématikou přesunuta do následujícího roku. Od června do konce srpna byla 

nainstalována výstava Kde bydlely panenky, zapůjčená ze soukromé sbírky 

paní Miroslavy Pecháčkové z Rychnova nad Kněžnou. V průběhu výstavy 

proběhly tři dílny pro děti ve spolupráci s Jednotu bratrskou. Výstavu navštívilo  

téměř 2 900 lidí. 

Podzimní výstava obrazů Vladimíra Hraby byla otevřena na počátku září, 

přerušena v říjnu a krátce otevřena také v době adventní. Přilákala necelých 400 

návštěvníků.  

V únoru jsme pomáhali s instalací výstavy obrazů Rudolfa Tvrdého ml. 

v místním kině. 

Akce pro veřejnost 

Z výše zmíněných důvodů nemohly být uspořádány programy pro školy, 

muzejní noc ani další akce. Uskutečnily se pouze tři virtuální procházky - 

promítání historických fotografií, filmů a videí věnované jednotlivým částem 

města.  

 
 



Další činnost 

Již tradičně se muzeum účastnilo Sousedské slavnosti a spolupracovalo na Dni 

architektury. Podíleli jsme se i na přípravě konference o Josefu Dürichovi 

pořádané Muzeem Mladoboleslavska a Masarykovým ústavem AV ČR. 

Spolupracovali jsme na přípravě několika informačních panelů - panel u nádraží, 

Kavčina pod Drábskými světničkami, panely v lesoparku, panel v třešňové aleji.  

V roce 2019 jsme řešili cca 55 badatelských dotazů či požadavků. Týkaly se 

materiálů v našich sbírkách -  archivních dokumentů a historických fotografií. 

Poskytli jsme informace a materiály pro seminární, bakalářské i diplomové 

práce studentům středních a vysokých škol i soukromým badatelům. Podíleli 

jsme se také na přípravě knihy Příběh Mnichova Hradiště - poskytli jsme řadu 

naskenovaných fotografií a archiválií, vyjadřovali jsme se i k jednotlivým 

textům.  Pravidelně jsme připravovali do Kamelotu články s historickou 

tématikou. Zapojili jsme se do práce kulturní komise, redakční rady Kamelotu i 

MAP II rozvoje vzdělávání na Mnichovohradišťsku. Pokračovali jsme také 

v prodeji a volném výdeji propagačních materiálů města. Muzeum se 

prezentovalo na sociální síti facebook a na webových stránkách města Mnichovo 

Hradiště. Kromě toho je vedoucí muzea vedoucí redaktorkou vlastivědného 

sborníku Od Ještěda k Troskám a členkou redakční rady sborníku Boleslavica. 

Návštěvnost 

V roce 2019 navštívilo muzeum a akce jím pořádané cca 3 723 návštěvníků, což 

je vzhledem ke zkrácené turistické sezóně poměrně vysoké číslo.  

Jana Dumková 

 

 

 

 

 

 


