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Základní údaje 
Název:    Muzeum Říčany
Adresa:    Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany
Právní forma:   příspěvková organizace
IČO:                43752110
Zřizovatel organizace: Město Říčany
Ředitel:    Mgr. Jakub Halaš
Zástupce:    ThDr. Jakub Jukl, ThD.
Účetnictví zajišťuje:  Město Říčany

Budovy muzea:   hlavní budova Říčany 
     hájovna u Světic
         depozitář Jažlovice

        

Muzeum Říčany

 Muzeum Říčany je příspěvkovou organizací města Říčany, která shromažďuje, 
spravuje a odborně zpracovává sbírky hmotného i nehmotného kulturního dědictví, 
a to na území správní působnosti města Říčany, jako obce s rozšířenou působností.

 Sbírky slouží k naplňování kulturních, výchovných, vzdělávacích 
a informačních potřeb veřejnosti. Pro návštěvníky připravujeme pestrou nabídku, 
která sestává z muzejních výstav, vzdělávacích programů pro školy i veřejnost, akcí 
pro děti i dospělé, výtvarných dílen, kroužků pro děti nebo vlastní publikační činnosti. 
Veřejnosti poskytujeme informace v rámci oborů činnosti muzea.
 Muzeum Říčany má dvě oddělení, přírodovědné a historické. Obě se podílí 
na sbírkotvorném programu, na vědeckých a publikačních aktivitách i na aktivitách 
pro veřejnost.
 Významnou součástí práce přírodovědného oddělení muzea je provoz Centra 
environmentálního vzdělávání.

ZáklADNí ÚDAJe O ORgANIZAcI
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Rýdlova 14, Říčany – hlavní budova
Zděbradská 26, Říčany Jažlovice – depozitář
Říčanská hájovna, Světice 375 – terénní pracoviště

Depozitář

Během roku pokračovaly, ve vyčleněných prostorách depozitáře, práce na systematizaci, 
elektronické katalogizaci a ukládání knižních fondů muzea.
 Cílem je zpřístupnit knižní fondy muzea pro odbornou práci badatelů 
i pro potřeby širší veřejnosti. Zprovoznění online přístupu ke knižním fondům je 
plánováno v průběhu roku 2011.
 Dále probíhaly práce na vytřídění nesbírkových předmětů převezených 
do depozitáře kvůli rekonstrukci hlavní budovy.

Hlavní budova

Završení rekonstrukce hlavní budovy jejím vybavením

 V návaznosti na projekt realizovaný v roce 2009 - Centrum environmentálního 
vzdělávání Říčany (CZ.1.02/7.1.00/07.00606) jsme získali další evropskou 
dotaci, a to na projekt Centrum environmentálního vzdělávání Říčany - II.etapa  
(CZ.1.02/7.1.00/09.03829)
 
 Také tento projekt byl spolufinancován z Evropského fondu soudržnosti 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Z celkové hodnoty projektu, která 
činí 11 294 167 Kč, bylo 90 % nákladů krytých z dotace. Zbylých 10 % prostředků 
na financování rekonstrukce zajistil zřizovatel muzea.
 Součástí projektu byla rekonstrukce a vybavení objektu hájovny (viz. níže) 
a celkové vybavení objektu hlavní budovy muzea, kde je zahrnuto:

• vybavení veškerým nábytkem včetně výstavních systémů
• vybavení výpočetní technikou včetně softwaru a interaktivních tabulí
• vybavení výukovými pomůckami, zejména mikroskopy

PRAcOVIšTě MuZeA ŘíČANy
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Terénní pracoviště - hájovna

Realizace projektu rekonstrukce a vybavení hájovny

 V září byla na hájovně započata realizace projektu Centrum environmentálního 
vzdělávání Říčany - II.etapa (viz výše). Součástí projektu byla rekonstrukce 
a vybavení objektu hájovny, kde bylo zahrnuto:

• nové rozvody vody a odpadu
• nový septik
• nové rozvody slaboproud, silnoproud, osvětlení
• nová střecha
• zateplení celé obálky budovy hájovny
• nová okna
• nové podlahy
• nové všechny dveře a zárubně
• rekonstrukce otopného systému
• nové sociální zázemí (WC, sprchy)
• nový zabezpečovací systém
• nové vybavení kuchyně
• zřízení noclehárny
• rekonstrukce stodoly na víceúčelové školicí prostory
• nové vybavení všech prostor

 Způsob využití hájovny v 1. polovině roku 2010 navazoval na režim zavedený 
v posledních letech v rámci Města Říčany. Navíc byla hájovna využívána při akcích 
a během výukových programů environmentálního vzdělávání pro děti a mládež.
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 Od jara roku 2011 byl režim na hájovně čistě výchovně-vzdělávací (akce 
a vícedenní výukové programy muzea) s možností pronájmu prostor za účelem 
vzdělávacích aktivit dalších subjektů.

Fotodokumentace průběhu rekonstrukce
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VýukOVé PROgRAMy

Programy jsou určeny pro:
• Mateřské školy
• Základní školy 
 - 1. stupeň
• Základní školy 
 - 2. stupeň
• Střední školy

 Environmentální výukový program (EVP) je výchovně vzdělávací lekce, 
jejímž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický 
a environmentální rozměr. Cílem EVP je důraz na ekologické myšlení a jednání, 
na nekonzumní hodnotové orientace a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního 
prostředí. Děje se tak prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních 
metod úměrně věkové kategorii žáků a jejich zkušenostem.

 Programy jsou přizpůsobeny tak, aby byly využitelné v rámci školních 
vzdělávacích programů. Vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků, jsou 
koncipovány adekvátně k věku dětí, jejich znalostem a dovednostem.

 Výukové programy 
jsme v průběhu roku 2010 
až do října museli realizovat 
bez dokončeného nábytku 
a vybavení.
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Realizované výukové programy pro školy 
a výtvarné dílny pro školy v roce 2010
97 programů
1624 účastníků
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Odpolední a večerní aktivity pro veřejnost 
25 odpoledních a večerních aktivit
629 účastníků
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Výstavní činnost

Výstavní činnost jsme mohli zahájit až po vybavení budovy nábytkem a výstavními 
systémy, tj. od října.

Výstava NETOPÝŘI
 Od 2. 10.do 21. 11. 2010
Fotografie a další exponáty představily většinu našich netopýrů a seznámily 
návštěvníky s jejich tajemným životem.
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Výstavu jsme pořádali společně s Českou společností pro ochranu netopýrů 
(ČESON).
Návštěvnost: 573 návštěvníků
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Výstava KOŘENÍ S VŮNÍ DÁLEK I DOMOVA
Od 1. 12.do 30. 1. 2011

Upoutávka k výstavě:
Koření…
Setkáváme se s ním každodenně. Je částí našeho života, ačkoli je většinou ani 
nevnímáme. Stojí na každém stole i v každé kuchyni, a přitom o něm víme tak 
málo. Bereme je jako samozřejmost, ale byly doby, kdy kvůli němu byli lidé ochotni 
podnikat daleké cesty a vystavovat se nebezpečí smrti.
Vůně koření nás přenáší jednou do dětství v babiččině venkovské kuchyni, jindy 
do dalekých krajin, k nimž směřují zámořské lodi…
Snad žádný jiný svátek není spojen s vůněmi tak jako Vánoce. A proto právě v této době 
připravilo Muzeum Říčany svou první autorskou výstavu po dokončení rekonstrukce, 
tedy více než po dvou letech. Od 1. prosince 2010 do 30. ledna příštího roku můžete 
v hlavní budově muzea navštívit výstavu „Koření s vůní dálek i domova“. Těšíme 
se na vaši návštěvu, ať už se s námi vydáte na dalekou plavbu na ostrovy koření 
či do bylinné zahrádky našich prababiček.

Návštěvnost (1/2 výstavy spadající do roku 2010): 259 návštěvníků
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Návštěvnost muzea

Plný provoz jsme mohli zahájit až po vybavení budovy nábytkem a výstavními 
systémy, tj. od října 2010. Do té doby jsme aktivity realizovali v provizorním 
vybavení.

 
Celkový počet návštěvníků Muzea Říčany za rok 2010: 2 826 návštěvníků
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Spolupráce 

 Spolupráce se ZO ČSOP Ekocentrum Říčany představuje pro Muzeum Říčany 
kooperace na výukových programech a na dalších aktivitách v rámci environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty:

• Stavba ptačích budek pro veřejnost v muzeu 
• Spolupráce při odborné péči o významné přírodní lokality
• Program na pomoc životnímu prostředí při Koloběžkové Grand Prix
• Den bez aut v Říčanech
• Veletrh neziskových organizací

Říčanská výstava putuje
 O úspěšnou výstavu Včely, med a medovina - připravenou v říčanském muzeu 
v roce 2008 - projevily zájem další organizace. Výstavu jsme ve formě putovních 
panelů zapůjčili Městskému muzeu Sedlčany, kde byla přístupná od 15.9.2010 
do 17.10.2010. 

VěDeckOVýZkuMNé AkTIVITy

Muzeum Říčany se kontinuálně podílí na projektech, které sledují stav a vývoj životního 
prostředí v regionu a historický vývoj regionu. Konkrétně jsou to:

• Monitoring stavu populací chráněných a ohrožených druhů rostlin na Říčansku
• Mapování orchidejí na Říčansku
• Květnové povstání – práce s dokumenty a s pamětníky
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ThDr. Jakub Jukl Th.D. se v červnu zúčastnil vědeckého symposia The Bohemian 
Reformation and Religious Practice, konaného v Akademickém konferenčním centru 
Filosofického ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Vystoupil s referátem 
na téma „Adamité“, který je výsledkem jeho vlastního vědeckého výzkumu. Tento 
příspěvek bude zařazen i do připravovaného sborníku symposia. 

Publicita

Pravidelně publikujeme několik článků v každém čísle věstníku Říčanský Kurýr

O činnosti informujeme formou článků i v periodicích Zápraží, Náš region.

O konkrétních aktivitách informujeme v lokálních i celostátních sdělovacích 
prostředcích

Regionální server www.ricansko.info informuje o muzejních novinkách

Aktuální informace jsou pravidelně zveřejňovány na webové stránce: 
http://www.ricany.cz/org/muzeum

Personální záležitosti

Personální složení se v roce 2010 téměř neměnilo, pouze v prosinci byl ukončen 
částečný úvazek Mgr. Kateřiny Čihákové, lektorky environmentálního vzdělávání, 
kvůli pobytu v zahraničí.

Přepočtený stav zaměstnanců v roce 2010: 4 zaměstnanci.
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Výsledky hospodaření

Muzeum Říčany obdrželo dotaci na provoz od zřizovatele celkem v částce 
1 493 000 Kč, dalším příjmem na krytí nákladů jsou tržby za vstupné, za vlastní výrobky, 
za prodej služeb, výnosy z pronájmů, dále úroky a ostatní příjmy. 
Kladný, nikoli nulový hospodářský výsledek je důsledek lepších výnosů oproti 
předpokladu a zároveň menší spotřeby nákladů kvůli omezením spojeným 
s dokončováním vybavení hlavní budovy.

 Se svěřenými finančními prostředky jsme nakládali hospodárně a efektivně. 
Dále viz příloha.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 
za rok 2010     

Hospodářský výsledek za rok 2010 činí 235 626 Kč. Návrh na rozdělení hospodářského 
výsledku:
    
Příděl do fondu odměn 150 000 Kč
Příděl do rezervního fondu 85 626 Kč
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PŘílOHA
Výnosy a náklady



  
V Říčanech dne 8.4.2011                                          zpracoval Mgr. Jakub Halaš


