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Úvod
Rok 2009 byl obdobím, ve kterém byly dokončeny některé úkoly stanovené ve střednědobé koncepci muzea na léta 2009 – 2013,
realizace dalších projektů pokračovala či byla zahájena.
Byla dokončena výstavba depozitárního objektu „E“, určeného pro nejcitlivější historické sbírky muzea, v areálu depozitářů a odborných
pracovišť ve Stodůlkách, který byl slavnostně otevřen v červnu 2009. Nadále jsme pokračovali v přípravách na rekonstrukci
a novostavbu hlavní budovy muzea, především jsme se velmi intenzivně zabývali přípravou architektonické soutěže. V archeologickém depozitárním areálu ve Vojtěchově byla provedena demolice původního lapidária a ve druhé polovině roku byla zahájena
výstavba nové velkokapacitní depozitární budovy pro uložení archeologických sbírek.
Celkem navštívilo naše muzeum více než 71 000 návštěvníků, což je po mnoha letech pokles oproti roku předchozímu; tento jev je
patrný u většiny muzeí a galerií nejen v ČR a nepochybně souvisí s ekonomickou krizí ve společnosti. Za pozitivní považuji skutečnost,
že se v hlavní budově muzea uskutečnilo ještě větší množství programů určených veřejnosti než v letech minulých – a návštěvnost
těchto programů byla v podstatě stejná jako v roce předcházejícím. Opět se výrazně zvýšil počet mladých návštěvníků – školních dětí
a rodin s dětmi, což odpovídá koncepčnímu zaměření muzea na tuto cílovou skupinu.
V tomto roce byl ukončen náročný projekt digitalizace Langweilova modelu Prahy. V hlavní budově muzea Na Poříčí byla realizována
řada výstav. Byly to jak výstavy z vlastních sbírek muzea, tak výstavy pořádané ve spolupráci s jinými subjekty. Výstava „Adolf Loos –
dílo v českých zemích” se setkala s velkým zájmem v zahraničí. Od září 2009 do ledna 2010 probíhala její úspěšná repríza v Itálii
v architektonickém centru města Latina.
K většině výstav byly ve spolupráci s renomovanými nakladatelstvími vydány obsáhlé katalogy. V roce 2009 byla jako další produkt
úspěšného završení studia díla Adolfa Loose vydána ve spolupráci s nakladatelstvím Kant výpravná česko-anglická publikace „Adolf
Loos – dílo v českých zemích“.
Kromě výstav se uskutečnilo množství dalších akcí určených veřejnosti.
Pokračovala katalogizace i inventarizace sbírek. V tomto roce začalo také nově pracovat rozšířené pracoviště digitalizace sbírek.
V návaznosti na výsledky personálního a organizačního auditu, který byl v Muzeu hl. m. Prahy z rozhodnutí Rady zastupitelstva hlavního
města Prahy proveden, byla s platností od 1. 9. 2009 poněkud změněna organizační struktura organizace, o 1,5 úvazku byl snížen
celkový počet přepočtených směrných míst.
V roce 2009 probíhaly jak náročné investiční akce, tak nadále probíhala systematická práce se sbírkami a jejich prezentace nejširší
návštěvnické obci. Výrazně se zvýšila nabídka programů pro děti a mládež a rodiny s dětmi. Díky realizaci digitalizace Langweilova
modelu Prahy jsme se stali prvním muzeem v republice, kde bylo otevřeno 3D kino pro návštěvníky.

PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka muzea

Objekty muzea
Muzeum užívalo v roce 2009 sedm objektů. Depozitář Buštěhrad – Bouchalka mělo muzeum pronajatý od Správy služeb hlavního
města Prahy. Ostatní objekty byly jako majetek hlavního města Prahy zřizovací listinou svěřeny do péče Muzeu hlavního města
Prahy.
Na objektech byly z prostředků údržby v rámci neinvestičního příspěvku zajišťovány veškeré pravidelné práce a služby podle
příslušných platných dodavatelských smluv. Nad tento rámec byly realizovány práce v rámci investičních akcí na dvou objektech,
a to Vojtěchov a Stodůlky.
1. Objekt Kožná – ředitelství
Kožná 1/475, Praha 1
Objekt je využíván jako sídlo ředitelství, kde jsou zároveň umístěna oddělení ekonomicko-provozní a oddělení prezentace a zčásti
oddělení historických sbírek a oddělení archeologických sbírek. Je zde také knihovna, která je k prezenčnímu studiu využívána
i veřejností.
2. Hlavní budova
Na Poříčí 1554/52, Praha 8
V budově jsou instalovány stálé expozice muzea – 5 sálů, pro výstavy jsou využívány 3 sály. Přednáškový sál je využíván pro vlastní
kulturně-výchovné akce a zčásti je pronajímán v rámci vedlejší doplňkové činnosti. Malý sál v suterénu budovy byl do dubna 2009
využíván především pro programy pro děti a mládež a také pro menší výstavy a od května 2009 slouží jako součást 3D kina. Bylo
rozšířeno muzeum pro děti „Vítejte ve středověkém domě“ o hmatovou expozici „Slabikář návštěvníků památek – sloh románský
a gotický“. V roce 2009 bylo v prostoru tzv. mučírny zprovozněno malé 3D kino, ve kterém je návštěvníkům v pravidelných
intervalech promítána ukázka průletu 3D Langweilovým modelem Prahy.
V rámci rozsáhlé investiční akce „Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové budovy muzea“ byly v roce 2009
kompletně zpracovány podklady pro architektonickou soutěž na výstavbu nové muzejní budovy v parkovém prostoru před stávající
hlavní budovou muzea.
3. Areál Stodůlky
Pod Viaduktem 2595, Praha 13
V areálu jsou umístěna pracoviště odborných oddělení – historických sbírek, archeologických sbírek, oddělení konzervace sbírek
a části úseku hlavního kurátora sbírek. Zároveň je to největší depozitární objekt muzea pro uložení sbírek historických i archeologických.
V roce 2009 byla dokončena velká investiční akce „Výstavba objektu E“, budova byla zkolaudována v červnu 2009. Od druhé
poloviny roku probíhalo postupné stěhování historických sbírek včetně těch materiálově nejcitlivějších do nových prostor a zároveň
nastěhování pracovníků oddělení historických sbírek muzea.
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4. Müllerova vila
Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6
Müllerova vila, dílo významného architekta Adolfa Loose, je národní kulturní památkou, jejíž náročná památková obnova do původní
podoby z počátku 30. let 20. století byla dokončena v roce 2000. Je považována za jednu z nejvýznamnějších památek moderní
architektury vůbec. Objekt vyžaduje neustálou péči a ochranu, a to na zvýšené památkové úrovni včetně zahrady.

5. Výtoň – bývalá Podskalská celnice
Rašínovo nábřeží 412, Praha 2
Objekt je především muzeem, v prvním patře je umístěna stálá expozice voroplavby, pražské paroplavby a zaniklého Podskalí.
V přízemí objektu je restaurace (zrealizována muzeem při rekonstrukci dokončené v roce 2003), kterou muzeum pronajímá.

6 . Vo j t ě c h o v – b ý v a l ý m l ý n
Netvořice 74, okr. Benešov
Jedná se o ryze depozitární areál, hlavní město Praha jej pro potřeby muzea koupilo v roce 2002. V areálu jsou dvě depozitární
budovy pro archeologické sbírky, nové lapidárium (postavené v roce 2008) a malá budova pro správu areálu se zázemím pro
odborné pracovníky muzea.
V roce 2009 byla zahájena výstavba nového velkokapacitního depozitáře pro další početné archeologické sbírky – byla postavena
celá hrubá stavba včetně vnější fasády a vnitřních rozvodů. Byly realizovány vrty pro další tepelné čerpadlo a příprava pro instalaci
stabilních hasicích zařízení. Stavba nového depozitáře by měla být dokončena na jaře roku 2011.

7. Buštěhrad – Bouchalka
V areálu, patřícím Správě služeb hl. m. Prahy, mělo muzeum poslední rok pronajatou část jednoho objektu – velké haly, a to na
dočasné uložení sbírkových předmětů. V roce 2010 již tento objekt nebudeme využívat.
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Sbírky a odborná činnost
V roce 2009 pokračovaly práce na optimalizaci podmínek uložení sbírek a jejich zpracování. V průběhu roku probíhaly inventarizace
v oddělení historických i v oddělení archeologických sbírek, byla dokončena inventarizace sbírky grafiky, pokračovala inventarizace tisků
a archeologických předmětů. Archeologické sbírky jsou inventarizovány podle číselných řad, v historických sbírkách byly inventarizovány sbírky tisků a grafiky.
sbírky
archeologické
historické

počet fyzicky zkontrolovaných sbírkových předmětů
19 016 ks
18 317 ks

V průběhu roku 2009 pokračovaly práce s databázemi DEMUS a „Vanický“. V souvislosti s otevřením nového depozitárního objektu byly
přestěhovány sbírkové soubory spravované oddělením historických sbírek v rámci stávajících objektů. Stěhování výrazně ovlivnilo práce
s historickými sbírkami v muzeu v průběhu celého druhého pololetí.
V souvislosti s otevřením nového depozitárního objektu začala i stavba nového depozitáře studijních a architektonických prvků, který bude
odborné veřejnosti zpřístupněn v roce 2011. Dále došlo k dokončení zpracování sbírek mincí a medailí, jejichž výstupy v podobě výstav
a katalogů byly uskutečněny v průběhu roku v prostorách muzea. Začalo systematické zpracování sbírky devocionálií a svatých obrázků.
V průběhu roku pokračovala práce pracoviště tradiční lidové kultury, které věnovalo velkou pozornost plnění úkolů vyplývajících
z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. V rámci tohoto pracoviště byl předložen projekt na volný běh
výstav věnovaný národnostním menšinám a dalším etnickým skupinám žijícím v Praze. První část projektu se zaměřila na zmapování
života vietnamské menšiny v Praze.
V průběhu roku pokračovaly i běžné konzervátorské a restaurátorské práce v obou odborných odděleních i v objektu Müllerova vila, kde byly
standardně konstatovány největší obtíže při udržování klimatu odpovídajícího potřebám historického zařízení.
Na jaře roku 2009 skončily práce na digitalizaci Langweilova modelu Prahy. Základními výstupy jsou: hra pro děti, film o digitalizaci, hra a průlety
nad modelem, databáze pro odborníky. V muzeu slouží návštěvníkům kiosky s možností průletů nad modelem a velmi úspěšné a návštěvníky
navštěvované 3D kino s šestiminutovým digitálním průletem nad modelem. Další výstupy digitalizace jsou připravovány po ukončení optimalizace v průběhu roku 2010.
V roce 2009 bylo v muzejních konzervátorských dílnách odborně ošetřeno a zkonzervováno přes 800 sbírkových předmětů, odborně
připraveno pro uložení téměř 7000 předmětů ze sbírky tisků, v rámci archeologických sbírek bylo zpracováno 70 beden archeologického
materiálu, částečně nebo zcela zkompletováno 128 keramických nádob a dále zkonzervováno 619 ks předmětů z kovů a ze skla. Externisté
zrestaurovali 81 sbírkových předmětů, které potřebovaly složitější nebo specializovaný zásah.
Tradičně se konzervátorské pracoviště věnovalo i přípravě sbírkových předmětů pro muzejní výstavy, největším úkolem bylo konzervování sbírky
mincí a medailí pro obě výstavy. Velká pozornost byla věnována i přípravě archeologického materiálu pro archeologickou výstavu a dále v rámci
zpracování archeologických výzkumů probíhalo v restaurátorských laboratořích i konzervování archeologických keramických nálezů
a rekonstrukce keramických objektů, zejména nádob. Zvláštní pozornost byla věnována restaurování sklenic a pozůstatků kovových předmětů
z nalezených hrobů z doby stěhování národů. Pokračovalo i konzervování archeologických kovových předmětů ze starých nálezů a došlo
k ošetření starých archeologických nálezů uložených v depozitáři ve Vojtěchově před jejich uložením v nově rekonstruovaných depozitářích.

Přírůstky- oddělení historických sbírek
V roce 2008 proběhly dvě nákupní komise, na nichž byly zakoupeny předměty za 600 000 Kč.

1/2009

1) Tablo zaměstnanců kavárny Slavia – foto
2) Foto kavárny Slavia
3) Novinové výstřižky

1
9
6

dar

2/2009

Dveře

2

dar

3/2009

Kovářské práce – soubor

50

dar

4/2009

Foto – Vršovice, Holešovice
foto Z. Rada

22

stará zásoba

5/2009

Foto – herečka Klanová-Panznerová

1

stará zásoba

6/2009

Album – fota okupované Oděsy

1

stará zásoba

7/2009

Foto – přístaviště Ústí nad Labem

1

stará zásoba

8/2009

Foto – Pražské povstání – Palmovka
Libeň

4

stará zásoba
dar

9/2009

Foto – Karlův most, Vrtbovská zahrada

2

stará zásoba
dar

10/2009

Reprodukce perokresby –
Farní kostel na Žižkově

1

stará zásoba
dar

11/2009

Pamětní list – kostel sv. Prokopa (benefiční koncert)

1

stará zásoba
dar

12/2009

Pohlednice – kostel sv. Prokopa

13/2009

Pohlednice – Loreta, Zlatá ulička
Hrad

3

dar

14/2009

Fotopohlednice Prahy –
Vyšehradský hřbitov aj., 30. léta 20. století

19

dar

15/2009

Fotopohlednice – 28. říjen 1918 – náměstí

1

stará zásoba

stará zásoba
dar

9

16/2009

Negativy – Praha
foto M. Fokt

17/2009

Soubor grafiky

stará zásoba

18/2009

Soubor kreseb

stará zásoba

19/2009

Anonym – Modlící se Madona
olej, plátno

1

stará zásoba

20/2009

Krajkové svatební šaty

1

dar

21/2009

1) Dámský večerní oděv (plast. květy)
2) Dámský bílý plášť – jarní
3) Dámský béžový plášť – zimní
4) Dámský okrovo-šedý plášť
5) Dámský tmavomodrý kostým
6) Dámské starorůžové šaty
7) Dámské večerní šaty
8) Pánský šedý oblek
9) Pánský tmavěšedý oblek
10) Frak – bez kalot
11) Frakové košile
12) Odpínací límce
13) Fraková vesta
14) Motýlek – bílý k fraku

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
1
1

dar

22/2009

Soubor písemností a fotografií

28

dar

23/2009

Soubor předmětů domácí potřeby

14

dar

24/2009

1) Diapozitivy Prahy
2) ČB foto Prahy

968
13

dar

25/2009

Kovové známky

27

stará zásoba

26/2009

Violoncello

1

stará zásoba

27/2009

1) Necky
2) Koš
3) Valcha
4) Věšák

1
1
1
1

dar

28/2009

Kufr kožený

1

koupeno

44

10

stará zásoba

29/2009

1) Pohlednice – okr. části Prahy
2) Foto – Nálet na Prahu

54
11

koupeno

30/2009

1) Pokrývka paličkovaná
2) Letní nebo domácí šaty
3) Pelerínka z hedvábné krajky
4) Kapesníky
5) Výšivky monogramů
6) Podložka na stůl s ažurovou pokr.
7) Paličkovaná fiží
8) Piková vsadka bílá
9) Paličkovaný límeček
10) Krajková vložka z kovové krajky
11) Krabice značená Šitá krajka
12) Krabice se vzorníky
13) Soubor hedvábných nití
14) Drhaný pásek
15) Pokrývka paličkovaná, podlouhlá
16) Soubor předmětů ze Školského ústavu
17) Soubor dětského prádélka

1
1
1
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

koupeno

31/2009

Pár dámských šněrovacích bot

1

koupeno

32/2009

1) Dětský plyšový pytel
2) Kojenecké košilky

1
10

koupeno

33/2009

Foto – Usedlost Cibulka
+ elektronické snímky

46

koupeno

34/2009

ČB autorská fota

55

koupeno

35/2009

Foto – industriální stavby 2004 – 2007
+ elektronické snímky

120

koupeno

36/2009

1) Foto – Zatmění slunce
2) Foto – Praha

1
23

koupeno

37/2009

Pohlednice – Vchod do Grebovky

1

koupeno

38/2009

Filmové plakáty z 1. republiky
a protektorátu

27

koupeno

39/2009

1) ČB fota – Praha – J. Reich
2) Diapozitivy – Praha – J. Reich

100
10

koupeno

11

40/2009

Foto – Dopravní podnik v Holešovické
centrále a Rustonce, Tram. 9

17

koupeno

41/2009

Digitální fotografie – různé

2 190

koupeno

42/2009

1) Nefativy – 1979
2) Negativy – před 1953
3) Foto – Podolí

16
13
3

koupeno

43/2009

1) Foto – vizitky pí Angerové
2) Foto + negativy – Zámek Troja

17
33+99

koupeno

44/2009

Digitální fota – Předměstí Prahy
(autor L. Valtr)

293

koupeno

45/2009

Barevné negativy – továrna Orion
vzor (secese), 130x57,5 a 130x37cm

40

koupeno

46/2009

Negativy – Praha kolem 1949, Kluziště 1960

5

dar

47/2009

1) Sifonové láhve
2) Bombičky
3) Stlačovadlo

2
2
1

dar

48/2009

J. Šetelík – Z pražských zahrad
olej, plátno

1

převod
muzea

49/2009

Soubor programů, vstupenek,
stravenek, jízdenek atd.

1

sběr pracovníků
muzea

50/2009

Programy divadel – soubor

1

sběr pracovníků
muzea

51/2009

Okna – dvoudílná, špaletová

3

sběr pracovníků
muzea

52/2009

Kalhoty sokolského kroje

1

dar

53/2009

Konvolut tisků k událostem r. 1866 a spol. činnost

18

koupeno

54/2009

1) Pohlednice – Prag 1927
2) Praha v zimě
3) Hradčany – V. Hofman

1
1
1

koupeno

12

55/2009

Pohlednice Prahy – současná produkce

6

koupeno

56/2009

Soubor plánů a průvodců
Soubor jarmarečních písní, modlitby…

1
1

dar

57/2009

Soubor potřeb z domácnosti….

1

dar

58/2009

Stanislav Feikl – Apolinářská ulice
olej, karton

1

koupeno

59/2009

Anonym – Koupání v Čertovce
olej, karton

1

koupeno

60/2009

Šicí stroj

1

koupeno

61/2009

Album fotografií – Karel John:
válka, školy, žáci…

1

koupeno

62/2009

Různé tiskoviny, dokumenty, pohlednice
– pozůstalost Karla Johna

63/2009

1) Smuteční oznámení – J. Ježek
2) Vstupenka na uložení ostatků Ježka

1
1

koupeno

64/2009

Portrét Johanna Carl Liebicha
grafika

1

koupeno

65/2009

Foto – dokumentace proměn současné Prahy

200

koupeno

66/2009

1) Plakáty z pol. 20. stol.
2) Plakát z pol. 19. stol.

9
1

koupeno

67/2009

Tisky – letáky, Sport turist, plán Prahy

5

koupeno

68/2009

Soubor historických místopisných
vizitek F. Fridricha

95

koupeno

69/2009

Fotografie Prahy, 2. pol. 19. stol.

48

koupeno

70/2009

Fotografie – Liboc, Na Viktorce,
Hloubětín, Modřany, Na Kampě….

12

koupeno

71/2009

Šicí stolek z období biedermeieru

1

koupeno

koupeno

13

72/2009

1) Funkcionalistická lampa
2) Žehlička
3) Fazetová váza
4) Kalíšek z mléčného skla

1
1
1
1

koupeno

73/2009

Žinylkový přehoz

2

koupeno

74/2009

Vybavení bytu po p. V. Píseckém z r. 1880 – 1888

33

koupeno

75/2009

Pohlednice – T. F. Šimon, E. Vojan, Palác kultury, Praha 13, Praha 20. stol.

49

koupeno

76/2009

Tisky z období 1. republiky

44

koupeno

77/2009

Programy divadel a koncertů – 20. stol.

10

koupeno

78/2009

Historické pohlednice staré Vltavy

4

koupeno

79/2009

Pohlednice – Strahov. klášter, T. G. M.,
Slet 1932, ND…

66

koupeno

80/2009

Fotopohlednice – Korunovační klenoty z r. 1929

2

stará zásoba

81/2009

Litý plastický reliéf s motivem paseky

1

stará zásoba

82/2009

Medaile

5

koupeno

83/2009

Pohlednice Prahy – poč. 20. stol. – léta 20. stol.

21

koupeno

84/2009

Pohlednice herců Švandova divadla (převážně)

12

stará zásoba

85/2009

Firemní hlavičkové papíry z Libně 1948

2

koupeno

86/2009

Soubor předmětů z domácnosti

27

dar

87/2009

1) Podzimní bunda
2) Dámská větrovka
3) Dámské šaty
4) Dámská košile
5) Sukně členky Pionýru

1
1
1
2
1

sběr pracovníků
muzea

88/2009

Litinová mísa (poškozená)

1

stará zásoba

89/2009

Trojdílné špaletové okno (6 křídel)

1

sběr pracovníků
muzea

14

90/2009

Grafický list – Voraři na Vltavě

1

stará zásoba

91/2009

Modely románské a gotické architektury

11

Zhotoveno pro
MMP 2009

92/2009

1) Tašky střešní hliněné
2) Tašky střešní šedé
3) Půdovky – dlažba

2
2
2

dar

93/2009

Model románského domu

1

Zhotoveno
pro MMP 2009

94/2009

Koženková křesla Siesta

4

Převod MMP

95/2009

Mapa na hedvábí

1

stará zásoba
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Záchranné archeologické výzkumy
V roce 2009 provedlo oddělení archeologických sbírek 20 záchranných archeologických výzkumů, a to převážně při opravách
a rekonstrukcích inženýrských sítí a komunikací v památkové rezervaci v centru města a v ochranném pásmu této rezervace. Z toho
bylo 17 akcí pozitivních a 2 s negativním výsledkem. Některé akce pokračují i v roce 2010. Celoročně probíhalo zpracování výsledků
provedených záchranných archeologických výzkumů a bylo vyhotoveno 7 nálezových zpráv většího i menšího rozsahu (Petr Starec
a Michal Kostka).

Přehled záchranných archeologických výzkumů za rok 2009
P R A H A

1

– N O V É

M Ě S T O

Horská ulice (zahrada Ztracenka)
Při kontrolním dohledu při rekonstrukci parku pod Karlovem byly dokumentovány původní geomorfologické podmínky území v této
části Nového Města pražského. Ve zkoumaných místech však nebyly zachyceny předpokládané pozůstatky řešení odvodnění výše
položeného klášterního komplexu.
Ječná čp. 515-II (snižování podlah v 1. PP)
Pod podlahami rekonstruovaného suterénu obytného domu bylo zachyceno skalní podloží a relikty barokní zástavby pozemku.
Výzkum také dokumentoval mělkou studnu, která byla jako nádrž napájena vodou stékající po skalním podloží a přiváděnou
kanálkem z cihel z blízkého okolí.
Revoluční před čp. 1003 (oprava kanalizace)
Dosavadním výzkumem bylo zachyceno zdivo předasanančního objektu a v trase štoly opravy středověké zdivo domu na trase
zasypaného hradebního příkopu (výzkum pokračuje v roce 2010).
Štěpánská ulice (1. a 2. etapa opravy kanalizace)
Rozsáhlá oprava kanalizace ve Štěpánské ulici umožnila dokumentovat růst komunikačního souvrství Štěpánské ulice i geomorfologické podmínky Nového Města pražského se zaměřením na skalní podloží. V blízkosti ulice V Jámě vystupuje povrch skalního
podloží prudce k povrchu nynějšího terénu, což v dávné minulosti způsobilo vývěr podzemní vody stékající po skalním podloží
z vyšších svahů. Erozní činnost z podzemí vytékající vody vedla ke vzniku deprese s vodní plochou mezi ulicí Štěpánskou,
Vodičkovou a Školskou ulicí, která zanikla zavezením odpadky a stavební sutí v 15.–16. století.
Štěpánská ulice před čp. 542-II (havarijní oprava kanalizace)
V šachtě havarijní opravy kanalizace v horní části ulice bylo zjištěno novoměstské komunikační souvrství a zkulturnělý půdní
horizont.
Václavské náměstí (přeložky vodovodu pro kolektor „C“)
Při přeložkách vodovodu v horní části náměstí bylo na několika místech dokumentováno souvrství veřejného prostranství a úrovně
původního podloží před založením Nového Města pražského.
Václavské náměstí čp. 841 (Diamant)
Výzkum zjistil přítomnost archeologických objektů pod 1. PP v přední části pozemku (výzkum pokračuje v roce 2010).
Václavské náměstí před čp. 775-II (oprava kanalizace)
Při kontrolním dohledu při výkopu šachty pro opravu kanalizace bylo dokumentováno souvrství veřejného prostranství někdejšího
Koňského trhu.
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Pohled do výstavy
Česká medaile 19. století
9. 9. - 22. 11. 2009

V Tůních čp. 1625-II (kanalizace v 1. PP)
Výzkum proběhl ve stávajících suterénech objektu, a to v trase budoucí kanalizace, odkryl sedimenty na dně přírodní vodní nádrže.
Jezírko bylo zřejmě již v raném středověku proměněno v udržovaný rybník, který patřil k předlokační osadě Rybník na území
pozdějšího Nového Města pražského.
P R A H A

1

– S TA R É

M Ě S T O

Karoliny Světlé před čp. 313-I (oprava kanalizace)
Při opravě přípojky kanalizace před nárožním domem do Bartolomějské ulice byl stavbou narušen hrob. Archeologický výzkum torza
kostrového hrobu přinesl objevení i dalších roztroušených kosterních pozůstatků několika jedinců ve stavební jámě. Radiouhlíkové datování
dvou vzorků zařadilo zdejší nálezy do období raného středověku (střední radiouhlíkové stáří 936-1163 AD., pravděpodobnost 89 %).
Kostečná před čp. 925-I (oprava kanalizace)
V šachtě havarijní opravy kanalizace byl zachycen pod relikty předasanční zástavby v nejstarší partii nadloží sídlištní horizont
s keramikou se zduřelými okraji.
Maislova čp. 25-I (rekonstrukce suterénu)
Při snížení podlahy ve stávajícím suterénu bylo v přední části sklepa obytného domu zjištěno torzo zdiva asanované zástavby
a zásypy původních suterénů.
Platnéřská před čp. 87-I (oprava kanalizace)
Při náročné opravě kanalizace bylo v hloubené šachtě a v ražené štole v blízkosti Křižovnické ulice zjištěno pod předasanační
zástavbou raně středověké komunikační souvrství. Ražená štola opravy přípojky kanalizace k domu pak umožnila výzkum sídlištního
horizontu s nálezy keramiky s kalichovitými okraji
Rytířská ulice (úprava chodníku a výstavba zpomalovacího prahu)
Výzkum v křižovatce s Melantrichovou ulicí při realizaci odvodnění křižovatky v souvislosti s úpravou chodníku a výstavbou zpomalovacího prahu dokumentoval na různých místech totožná souvrství komunikačních horizontů od závěru raného středověku až do
současnosti. Důležitým zjištěním je objev dlážděné komunikace skládané z velkých kamenů a s krajnicí vedoucí ve směru
Melantrichovy ulice. Upravená dlažba silnice v mocném štěrkopískovém loži byla budována zjevně v době výstavby staroměstského
hradebního pásu a míří přímo k Můstku.
Skořepka před čp. 527-I (oprava plynové přípojky)
Při opravě plynové přípojky byl pod vozovkou dokumentován relikt předasanační zástavby.
Železná před čp. 493-I (oprava kanalizace)
Při opravě kanalizace v trase nynější ulice zjištěn sídlištní objekt a souvrství s keramikou se zduřelými okraji. Ve výplni sídlištní jámy
se vyskytovaly i fragmenty mladohradištní keramiky.
P R A H A

5

– S M Í C H O V

Kinského zahrada (rekonstrukce, nová kanalizace)
Při kontrolním dohledu při pokládce kanalizace a opravě parkových cest v jižní stráni petřínského vrchu byly dokumentovány situace
svahových sutí a svahovin. V místech pozvolného svahu v areálu bývalého dětského hřiště výzkum zjistil novověké úpravy terénu.
P R A H A

8

– K A R L Í N

Florenc - Nová odbavovací hala ÚAN ČSAD
Záchranný výzkum proběhl při budování základů nové haly. Při budování základových pasů a vrtů do podloží bylo mj. zachyceno zdivo
pravého boku bastionu XXII (sv. Kryštofa), v jehož středu je částečně situována budova MMP. Byly odkryty také neznámé spojovací
podzemní prostory s nádražím ČD, které nebyly zachyceny na plánech. V liniových výkopech inženýrských sítí byly zjištěny pouze
recentní navážky.
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Přírůstky- oddělení archeologických sbírek
Archeologické sbírky byly obohaceny zejména o výzkumy získané výzkumnou činností firmy Labrys.

A 1/2009

Praha, Stodůlky, Kovářova č. 26,
č. akce Labrys 192/08

předáno

ke, mazanice, uhlíky,
struska

4 sáčky

A 2/2009

Praha, Čakovice, Něvská, kostrový hrob

předáno

bz. jehlice, náramek,
dráty, keramika

6 sáčků

A 3/2009

Praha, Čakovice

předáno

bz. prsten

1 ks

A 4/2009

Praha, Třebonice, Řeporyje, Stodůlky

předáno

ke, kosti lidské, kosti
zvířecí, kameny, kovy

40 beden

A 5/2009

Praha Sobín, Hostivická 234/1

předáno

ke, kosti lidské,
kameny, kovy

9 beden

A 6/2009

Praha, Stodůlky, bytový dům "U Panské zahrady",

předáno

ke, mazanice, kosti,
kameny

1 bedna

ul. Mládí
A 7/2009

Praha, Nové Město, V Tůních čp. 1625

vlastní výzkum

keramika

1 bedna

A 8/2009

Praha, Staré Město, Rytířská ppč. 1079

vlastní výzkum

keramika, kameny

1 bedna

A 9/2009

Praha, Staré Město, Karoliny Světlé ppč. 1136

vlastní výzkum

keramiky, stavební
materiál

1 bedna

A 10/2009

Praha, Stodůlky (Vidoule – Botanika),

předáno

ke, uhlíky, mazanice

3 sáčky

ppč. 1342/1, 1342/26
A 11/2009

Praha, Liboc, Nová Liboc, Šestákův statek

předáno

keramika

140 beden

A 12/2009

Praha, Suchdol, Suchdolská, vila Suchdol

předáno

keramika

1 sáček

A 13/2009

Praha, Ruzyně, Rakovnická 233/13

keramika, kosti,
mazanice, uhlíky

6 sáčků

A 14/2009

Praha, Bubeneč, Rooseveltova 831/14

předáno

keramika, kosti

2 bedny

A 15/2009

Praha, Ruzyně, Manská zahrada, ppč. 851/22

předáno

ke, kosti, mazanice, kov

15 beden

A 16/2009

Praha, Řeporyje, Eichlerova, ppč. 1606

předáno

keramika, struska

3 sáčky

A 17/2009

Praha, Záběhlice

předáno

ke, kosti, mazanice

5 sáčků

A 18/2009

Praha, Ruzyně, Za Humny 167/1

předáno

keramika, kosti,
mazanice

3 sáčky

KA otloukač

1 ks

ke, kosti, mazanice,
železo

2 bedny

keramika

1 bedna

předáno
A 19/2009

Praha, Sobín

A 20/2009

Praha, Horní Počernice,

předáno

Bratranců Veverkových, ppč. 3734

vlastní výzkum

A 21/2009

Praha, Nové Město, Václavské nám., ppč. 831

A 22/2009

Praha, Staré Město, Platnéřská, ppč. 87-I

vlastní výzkum

keramika, stavební
materiál

1 bedna

A 23/2009

Praha, Nové Město, Ječná čp. 515-II

vlastní výzkum

keramika

1 bedna
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A 24/2009

Praha, Bubeneč, Ve Struhách, staveniště A3,
stavba obyt. domů obce Pražské

stará sbírka

keramika

1 bedna

A 25/2009

Praha, Bubeneč, Ve Struhách

stará sbírka

keramika

1 bedna

A 26/2009

Praha, Bubeneč, Ve Struhách

stará sbírka

keramika

1 bedna

A 27/2009

Praha, Bubeneč, Ve Struhách

stará sbírka

keramika

1 bedna

A 28/2009

Praha, Záběhlice, Práčská, ppč.
669/12, 13, 17, 24, 29, 49

předáno

keramika, porcelán,
mazanice, kosti lidské,
kosti zvířecí sklo, železo

2 bedny

A 29/2009

Praha, Horní Počernice, Bratranců Veverkových

předáno

keramika, kameny, železo

3 sáčky

A 30/2009

Praha, Dejvice, Matějská 2519/2

předáno

keramika

1 sáček

A 31/2009

?

stará sbírka

sekera Fe

1 ks

A 32/2009

?

stará sbírka

sekera Fe

1 ks

A 33/2009

?

stará sbírka

kladívko Fe

1 ks

A 34/2009

?

stará sbírka

nástroj Fe

1 ks

A 35/2009

?

stará sbírka

potrubí (dřevo, Fe)

1 ks

A 36/2009

?

stará sbírka

bota kožená

1 ks

A 37/2009

Praha, Bubeneč, Ve Struhách, stavba obytných
domů obce

stará sbírka

keramika

3 ks

A 38/2009

Praha, Bubeneč, Ve Struhách, Jednostranná

dar

keramika, mazanice,
kosti, kameny,
Fe předměty

5 sáčků

A 39/2009

?

stará sbírka

zámek dveřní Fe

1 ks

A 40/2009

?

stará sbírka

zámek dveřní Fe

1 ks

A 41/2009+

Praha, Bubeneč, Ve Struhách, proti domu čp. 1030

stará sbírka

keramika, mazanice

2 sáčky

A 42/2009

Praha, Bubeneč, Ve Struhách

stará sbírka

keramika,
mazanice,kosti zvířecí

5 sáčků

A 43/2009

Praha, Bubeneč, Ve Struhách, Jednořadá

stará sbírka

keramika, mazanice,
kosti zvířecí

5 sáčků

A 44/2009

Praha, Bubeneč, Ve Struhách

stará sbírka

keramika, mazanice,
kámen

4 sáčky

A 45/2009

Praha, Bubeneč, Arraská

stará sbírka

mazanice

1 sáček

A 46/2009

Praha, Bubeneč, Ve Struhách

stará sbírka

keramika

1 sáček

A 47/2009

Praha, Bubeneč, Ve Struhách

stará sbírka

keramika

1 sáček

A 48/2009

Praha, Ďáblice, Legionářů, ppč. 234/2, 4, 6,
řadové domy

předáno

keramika, kosti zvířecí,
mazanice, kosti lidské

13 sáčků

A 49/2009

Praha, Staré Město, Železná, ppč. 493

vlastní výzkum

keramika

1 bedna

A 50/2009

Praha, Staré Město, Kostečná, ppč. 925

vlastní výzkum

keramika

1 sáček
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Knihovna muzea
V roce 2009 došlo i k dalšímu rozšíření knihovního fondu muzea nově vyšlými pragensistickými tituly i některými staršími výtisky
zakoupenými v antikvariátech a obdobných prodejích. Na nákup sbírek bylo vyčleněno 100 000 Kč. Do odborné knihovny muzea
přibylo nákupem, dary a výměnou celkem 949 nových titulů. V rámci služeb bylo z knihovny MMP zapůjčeno 2725 publikací.
V současné době má knihovna muzea 29 686 knihovních jednotek.

Odborná činnost
Zvýšená pozornost byla nadále věnována odborné stránce správy sbírek V historickém oddělení byl standardně větší důraz kladen na
vytváření sbírkového programu smysluplné dokumentace současnosti a pamatovatelné minulosti. Nadále se prohloubila i činnost
nově založeného Dokumentačního centra pražského Podskalí, voroplavby a paroplavby na Vltavě. Kurátoři z odborných oddělení
prezentovali výsledky svých studií na přednáškách v Muzeu hlavního města Prahy i v dalších muzeích a kulturních institucích. Odborní
pracovníci se účastnili i některých odborných seminářů.
Publikační činnost v práci oddělení historických sbírek týkající se přímo sbírek byla zastoupena dvěma katalogy: Pražská mincovna
1526 –1856 (autor Jiří Militký) a Česká medaile 19. století (autor Jiří Lukas) a publikací srovnávající pohledy do staré Prahy obrazů Jana
Minaříka se současnými fotografiemi Starou Prahou Jana Minaříka (autoři Pavla Státníková a Ondřej Polák). V roce 2009 byl vydán
i sborník Historica Pragensia IV, věnovaný semináři o kavárnách, kde vyšla stať Tomáše Dvořáka: Úskalí tvorby výstavy o kavárnách.
Dlouholetá práce nad tématem českých realizací Adolfa Loose byla dovršena publikací autorek Marii Szadkowské, Leslie Van Duzer
a Dagmar Černouškové. Adolf Loos – dílo v českých zemích.
Vznikající depozitář stavebních a architektonických prvků byl připomenut ve dvou číslech časopisu Kovárna pro radost (září a listopad
2009), kde byly publikovány statě kurátorky Jany Bělové Sbírka zámků v Muzeu hlavního města Prahy. Kateřina Bečková publikovala
článek Karlův most – skromný bard, ale náročný pacient (odborná anketa, úvod, zpracování a komentář) ve Zprávách památkové péče,
2009/2. Tatáž autorka vydala i dvě monografické práce, Nádraží a železniční tratě. Zmizelé, proměněné a ohrožené stavby. Edice
Zmizelá Praha. Paseka a Schola ludus-Pragensia, Praha 2009 a Malá Strana a její radnice. Kapitola v knize Malostranská beseda a její
znovuzrození, Práh, Praha 2009. Kurátorka uměleckého řemesla Magdalena Rudovská publikovala stať K fenoménu české autorsky
tkané tapiserie 60. let v periodiku Umění a řemesla 3/09.
Pracovníci oddělení historických sbírek se účastnili i mnoha pracovních setkání různého druhu, kde i aktivně vystoupili se svými
příspěvky. K tématu tvorby Studijního depozitáře stavebních a architektonických prvků vystoupila jeho kurátorka Jana Bělová
s příspěvky Vznikající depozitář stavebních prvků v Muzeu hlavního města Prahy na setkání Hefaiston na hradě Helfštýn a Pod zámkem
držeti, aneb, sbírka zámků Muzea hlavního města Prahy na akci Svinařské řetězení ve Svinařích. K tématu pražské památkové péče
se vyjádřila Kateřina Bečková na Mezinárodní konferenci k možnosti dostavby Staroměstské radnice s příspěvkem Památkové hodnoty
Staroměstského náměstí a na mezinárodní konferenci Industriální stopy s příspěvkem Máme stoletou historii s ochranou památek,
ale na industriál to nestačí! Na VIII. interdisciplinárnímu workshopu orální historie v Sovinci vystoupil s příspěvkem Příběhy věcí, nebo
spíše příběhy lidí? Tomáš Dvořák. Týž přednášející zastupoval muzeum i na mezinárodní konferenci Příběh je základ... a lidé příběhy
potřebují aneb Teoretické a praktické aspekty orální historie v Českých Budějovicích s příspěvkem Erotika v kavárně. To bude trhák!
Spolupráce s médii – popularizace, nebo bulvarizace odborné práce? Kurátor TLK Karel Kučera přednesl na konferenci Dějiny Staveb
příspěvek Ruský komín.
Autoři oddělení publikovali v řadě odborných periodik: V Archaelogica pragensia 2008 vyšly v roce 2009 články Michala Kostky (spolu
s Luborem Smejtkem a Pavlem Kubálkem): Dva hroby z konce eneolitu v Praze – Čakovicích: osamocený pohřeb rodiny?; téhož
autora (spolu s Jaroslavem Jiříkem): Polozemnice z časné doby římské v Dejvicích – Podbabě a Miloše Hlavy: Laténský bronzový kruh
z Dalovic (okr. Mladá Boleslav) ze sbírek Muzea hlavního města Prahy. V Numismatických listech publikoval Michal Kostka článek
Soubor středověkých a raně novověkých mincí objevený při archeologickém výzkumu v Praze 6 – Bubenči. Ve sborníku Archeologie
ve středních Čechách 2009 vyšly statě Michala Kostky (spolu s Miroslavem Dobešem): Dodatek k pramenům raného eneolitu
z intravilánu Prahy – Ďáblic a Miloše Hlavy: Poznámky k některým laténským hrobům a tzv. nálezům hrobového charakteru z Prahy
– II. Ve sborníku FUMA vyšel článek Petra Starce: Místo stavby: pražské podhradí. Stavebník: neznámý (Příspěvek k vývoji fortifikace
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Pohled do výstavy Merkur
Z historie dětských kovových stavebnic
9. 12. 2009 – 28. 2. 2010

v pravobřežní sídlištní aglomeraci) a v Pražském sborníku historickém č. 37 článek téhož autora: Archeologické výzkumy v Praze
v letech 2007–2008. Ve sborníku Archeologické výzkumy v jižních Čechách 22/2009 vydal Miloš Hlava: „Amulety“ z oppida Třísov
a v periodiku Dějiny a současnost XXXI/2009, č. 8 týž autor spolu s A. Danielisovou článek: Laténská kultura a Keltové. Nejnovější
objevy o mladší době železné na našem území.
Pracovníci oddělení archeologických sbírek se tradičně zúčastnili některých oborových setkání: kolokvia Archeologické výzkumy
v Čechách v roce 2008 v Národním muzeu a konference Doba laténská v českých zemích a na Slovensku ve Staré Lesné, kde
vystoupil Miloš Hlava s příspěvkem Neznámé laténské nálezy ze sbírek Muzea hl. města Prahy, dále na 28. setkání Otázky neolitu
a neolitu v našich zemích v Mělníku byl prezentován příspěvek Michala Kostky, Milana Kuchaříka, Jaroslava Řídkého a Hynka Šváchy
Kruhy a zase kruhy – neolitický rondel v Praze-Ruzyni, semináře Počítačová podpora v archeologii v Hradci Králové, konference
a semináře K sídlištní struktuře ve středověku Německé společnosti pro středověk a novověk v Greifswaldu (D), 41. mezinárodní
konference archeologie středověku v Pardubicích, konference Muzeum a vzdělávací systém v ČR v Brně a konference uživatelů
(Gepro-Atlas) GIS. Významným počinem bylo uspořádání konference Praha archeologická ve dnech 19. 5.–21. 5. 2009 v ClamGallasově paláci, která se konala u příležitosti výstavy Cesta do hlubin města a byla uspořádána ve spolupráci s Archivem hlavního
města Prahy a dalšími institucemi. Na tuto konferenci připravil dva referáty Petr Starec, první ve spolupráci s Tomášem Mořkovským,
Lenkou Jarošovou a Ivem Světlíkem na téma Mezioborový výzkum raně středověkých hrobů pod FF UK na Palachově náměstí a druhý
ve spolupráci s Adélou Pokornou na téma Nové archeobotanické výzkumy v širším okolí Václavského náměstí a jejich potenciál pro
environmentální rekonstrukci období vrcholného středověku.
Pracovníci OAS se ve spolupráci s ÚPRAV FF UK Praha a BZ HMP v Praze-Troji podíleli na organizaci a realizaci akce Dny pravěkých
technologií na Farkách v Praze-Troji ve dnech 29. 5.–30. 5. 2009. Od 16. 9. do 16. 12. 2009 proběhl cyklus přednášek a programů pro
veřejnost Podzim s pražskou archeologií jako doprovodný program k výstavě Cesta do hlubin města – 12 nej... objevů pražské
archeologie (přednášky, vycházky, programy pro děti, organizace cyklu Miroslava Šmolíková a Linda Pilařová, přednášky pracovníci
MMP, NPÚ Praha, Archaia o.s., Archaia o.p.s., ArcheoPro o.p.s., Labrys o.p.s.). Pracovníci oddělení celoročně realizovali velmi úspěšné
archeologické programy pro školy a veřejnost – Seznamte se s archeologií, Škola mladých archeologů a Oděv našich předků. V rámci
prezentace MMP na burze Českých center byla sjednána zápůjčka putovní hmatové výstavy Šaty dělaj´ pračlověka do Košického
múzea v SR.
Tradičně se odborných seminářů a workshopů, zejména na téma restaurování a konzervování kovů a textilu, účastnili i pracovníci
konzervátorského pracoviště (Textil v muzeu, konzervace fotografických materiálů, konference konzervátorů-restaurátorů, škody
způsobené vodou na sbírkách, seminář restaurátorů a historiků, restaurování a ochrana uměleckých děl, zkušenosti restaurátorského
institutu z Florencie, knižní vazba, palné zbraně). Práce muzejního konzervátorského pracoviště byla prezentována na V. protohistorické konferenci Keltské, germánské a včasnoslovanské osídlenie v Nitře (Stanislava Gojdová) a na semináři STOP (Společnost pro
technologie ochrany památek) Restaurování pórovité keramiky v Praze (Lenka Kutmanová). Na konzervátorském a restaurátorském
pracovišti muzea docházelo i k provádění praxí studentů středních škol z oboru (VOŠ Turnov, VŠCHT, SPŠG).
Odborná činnost muzejních pracovníků byla v roce 2009 zhodnocena jako každý rok i ve výstavní činnosti. Na jaře po skončení výstavy
Adolf Loos – dílo v českých zemích byla zahájena výstava Cesta do hlubin města – 12 nej... pražské archeologie. Dlouholeté projekty
zpracování sbírky mincí a medailí byly završeny výstavami Pražská mincovna 1526–1856 a Česká medaile 19. století. Na podzim byla
instalována dlouhodobá haptická výstava Slabikář návštěvníků pražských památek, věnovaná románskému a gotickému slohu.
Z činnosti Dokumentačního centra MV vzniklá rozsáhlá a objevná výstava Adolf Loos – dílo v českých zemích byla prezentována
v letních měsících v italském městě Latina. K této výstavě byla vydána i italská varianta katalogu.
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Výstava
Od 10. října 2009 do 10. ledna 2010 se uskutečnila repríza výstavy Adolf Loos – dílo v českých zemích v italském městě Latina.
Výstava byla prezentována v nově otevřené galerii architektury Garage Ruspi.

Publikace
Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s nakladatelstvím Kant vydalo knihu Adolf Loos – dílo v českých zemích autorů Marii
Szadkowské, Leslie Van Duzer a Dagmar Černouškové. Publikace prezentuje Loosovy aktivity v českých zemích v letech 1900 – 1933.
Kniha v nákladu 2000 kusů vyšla v české a anglické jazykové verzi.
V říjnu 2009 vydalo Muzeum ve spolupráci s Casa dell Architettura v Latině italskou verzi zmíněné knihy. Kniha se stejným názvem
byla vydána pouze v italském jazyce a byla financovaná italskou stranou.

Konference
„Hausmuseum“ – konference 8. 12. 2009, Kotěrovo centrum
Kurátorka představila problematiku ochrany autentických kvalit památky moderní architektury ve spojení s novým, muzejním využitím
a prezentací.

Web
Byly vytvořeny nové webové stránky Müllerovy vily podle grafického návrhu Markéty Othové.
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Prezentace muzea
Oddělení prezentace zajišťuje produkci výstav včetně doprovodných programů, lektorskou činnost, propagaci muzea, servis pro
novináře a komunikaci s veřejností, přípravu marketingových strategií a podílí se na ediční činnosti muzea.
Aktivity oddělení se soustředily na produkční zajištění výstavních projektů muzea, realizování doprovodných programů, ale také na
zviditelňování muzea prostřednictvím venkovní reklamy a médií. Výsledky činnosti oddělení prezentace je možné sledovat na základě
bohatých ohlasů v tisku.

Výstavní činnost
Oddělení prezentace se v roce 2008 podílelo na organizaci celkem třinácti expozic, z toho devíti výstav a dvou nových stálých expozic
v hlavní budově muzea Na Poříčí 52 v Praze 8 a dvou výstav mimo vlastní objekty. Nejúspěšnějším projektem roku z hlediska
návštěvnosti byla výstava Merkur, která se konala na přelomu roku 2009/2010 a navštívilo ji celkem 40 000 návštěvníků.
Pracovníci oddělení zajišťovali také průběžně úpravy a údržbu stálých expozic muzea v hlavní budově a v Podskalské celnici na Výtoni.

Výstavy za rok 2009
V roce 2009 připravilo Muzeum hlavního města Prahy sedm výstav ze svých sbírek, dvě výstavy převzaté, dvě nové stálé expozice
a dvě výstavy mimo objekty MMP.

Výstavy ze sbírek muzea
ADOLF LOOS – DÍLO V ČESKÝCH ZEMÍCH
Dílo architekta Adolfa Loose realizované v českých zemích v letech 1903 – 1933.
1. 10. 2008–5. 4. 2009
HISTORICKÉ PERNÍKÁŘSKÉ FORMY
Vánoční výstava.
26. 11. 2008–11. 1. 2009
PRAHA LETEM PO STO LETECH
Výstava komparativní fotografie.
10. 12. 2008–15. 2. 2009
PRAŽSKÉ HRAVÉ VELIKONOCE
Výstava byla zaměřena na oslavu velikonočních svátků, jak slaví křesťané a jak se Velikonoce slavily v minulosti i v Praze.
Součástí výstavy byly i lidové zvyky.
3.–15. 4. 2009
CESTA DO HLUBIN MĚSTA – 12 NEJ… OBJEVŮ PRAŽSKÉ ARCHEOLOGIE
Výstava, která představila výběr z nejvýznamnějších pražských archeologických objevů posledního čtvrtstoletí.
13. 5. 2009–10. 1. 2010
PRAŽSKÁ MINCOVNA – peněžní vývoj v Čechách od 10. do 19. století
Výstava Pražská mincovna představila peněžní vývoj v Čechách od 10. do 19. století a završila několik let trvající nové zpracování
numismatické sbírky Muzea hlavního města Prahy.
27. 5.–23. 8. 2009
ČESKÁ MEDAILE 19. STOLETÍ
Výstava seznámila širší laickou, ale i odbornou veřejnost s početným souborem medailí a medailových razidel, uložených
ve sbírkových fondech muzea a dokumentujících českou medailérskou tvorbu od konce 18. století do prvních let 20. století.
9. 9.–22. 11. 2009
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Převzaté výstavy
NA FRONTĚ STUDENÉ VÁLKY
Československo 1948–1956
Výstava věnována tisícům neznámých spoluobčanů, kteří se po únoru 1948 rozhodli ze zahraničí aktivně bojovat proti komunistické
moci v Československu.
Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek.
25. 2.– 3. 5. 2009
MERKUR
Z historie dětských kovových stavebnic
Výstava představila návštěvníkům převážně české výrobce kovových stavebnic v období po první světové válce a z nich vytvořené
exponáty, které lze pouze s pomocí jednoduchých nástrojů a šikovnýma rukama sestrojit z kovových dílků. Jejím autorem byl
sběratel Jiří Mládek, který stavebnici MERKUR zasvětil předchozích třicet let svého života.
9. 12. 2009 – 28. 2. 2010

Stálé expozice muzea
3D STEREO KINO
Unikátní šestiminutová projekce virtuálního průletu digitalizovaným Langweilovým modelem Prahy.
SLABIKÁŘ NÁVŠTĚVNÍKŮ PAMÁTEK
Sloh románský a gotický
Hmatová stálá expozice, která přiblížuje svět architektonických či uměleckých slohů, není určena pouze pro nevidomé
a slabozraké, ale i pro běžné návštěvníky, kterým může zážitek z jiného vnímání hmoty otevřít nový pohled. Všichni návštěvníci tak
budou mít jedinečnou možnost doslova si „ohmatat“ románský a gotický sloh.

Výstavy připravené ve spolupráci, mimo objekty MMP
PRAŽSKÝ STUDENT
Univerzitní studenti v dějinách Prahy
Výstava zachycující uzlové momenty dějin pražského vysokoškolského studentstva v období od středověku po současnost.
Výstava vznikla ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy a Univerzitou Karlovou v Praze – Ústavem dějin a Archivem
Univerzity Karlovy.
14. 11. 2008–1. 2. 2009, Clam-Gallasův palác v Praze
ADOLF LOOS nella Repubblica Ceca
Dílo architekta Adolfa Loose realizované v českých zemích v letech 1903–1933.
Výstavu organizačně zajišťovalo Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s architektonickým centrem Casa dell Architettura
ve městě Latina.
10. 10. 2009–10. 1. 2010, Galerie Ruspi ve městě Latina, Itálie.
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Lektorská činnost
Lektorská činnost muzea je zajišťována dvěma pracovníky oddělení prezentace, kteří připravují pořady pro děti i dospělé po stránce
koncepční i organizační. Již tradičně jsou hojně navštěvovány přednášky Akademie volného času, které mají své stálé příznivce zvláště
mezi seniory. Roste také zájem školních skupin o komentované prohlídky expozic a speciální programy pro děti.
Za rok 2009 bylo v Muzeu hlavního města Prahy zrealizováno celkem 324 akcí, z toho 202 programů pro děti a mládež,16 pro rodiny
s dětmi, 72 pro seniory a 34 pro širokou veřejnost. Daří se zvyšovat návštěvnost muzea Podskalská celnice, kde byl vytvořen nový
program Plnou parou vpřed pro starší děti.
Typ programu

Název

Programy pro dospělé

Akademie volného času
Vycházky s výkladem
Klub přátel muzea

46
17
9

Programy pro skupiny ZŠ / MŠ

Polozapomenutá řemesla
Multikulturní pořady
Tajemství družebních měst Prahy
Den muzeí s Debrujáry
Vytvoř si svoji rodinu aneb Usedněte u jednoho stolu
(interaktivní prohlídka renesančních a barokních exponátů)
Středověké programy
Komentované prohlídky pravěké a středověké expozice
Archeologické programy (Seznamte se s archeologií,
Škola mladých archeologů, Oděv našich předků)
Řezbářské sympozium
Domovní znamení
Řetězové provádění
Jak jsem „ploul“ se strejdou Františkem
(Podskalská celnice na Výtoni)
Plnou parou vpřed
(Podskalská celnice na Výtoni)

9
9
12
1

Doprovodné programy k výstavě

Počet akcí

8
24
38
58
3
9
1
24
2

Pražské hravé Velikonoce
(malování kraslic, pletení pomlázek)
9
Komentovaná prohlídka výstavy Česká medaile 19. století
2
Komentovaná prohlídka výstavy Pražská mincovna
3
Přednášky k výstavě Na frontě studené války
4
Přednášky k výstavě Na frontě studené války pro školy
4
Komentovaná prohlídka výstavy Adolf Loos – dílo v českých zemích
10
Komentovaná prohlídka výstavy Cesta do hlubin města
2
Přednáška souhrnná k výstavě Cesta do hlubin města
1
Programy k výstavě Cesta do hlubin města v rámci cyklu
Podzim s pražskou archeologií
12 přednášek, 7 víkendových programů
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Propagační činnost, PR a marketing
Kromě běžné řádkové inzerce v kulturních přehledech, informací na webových stránkách muzea, tištěného čtvrtletníku muzea,
propagace prostřednictvím pozvánek na vernisáže a letáků k výstavám byla ke každé výstavě připravena tisková konference formou
komentované prohlídky.
Oddělení prezentace poskytovalo informace k výstavám, programům, k publikační činnosti muzea i dalším událostem a akcím
zástupcům tisku, rozhlasu a televize.
Celkem bylo v roce 2009 zrealizováno 11 tiskových konferencí k výstavám a z každé z nich byly zaznamenány mediální ohlasy.
MMP se v roce 2009 opět zapojilo do projektu Dopravního podniku hlavního města Prahy, Národního muzea a Národní galerie s názvem
Cool tour linka. Speciálně vypravená autobusová linka spojila vždy první sobotu v měsíci vybrané objekty zapojených kulturních
institucí. Akce přispěla ke zviditelnění muzea, které bylo propagováno prostřednictvím letáků či plakátů v prostředcích městské
hromadné dopravy a pravidelným hlášením ve stanicích metra.
Ke všem výstavám byly vydávány tiskové materiály v podobě pozvánky a letáku. Každé tři měsíce vycházel čtvrtletník informující
o aktuálním dění v muzeu. K propagaci 3D kina Langweilova modelu proběhla kampaň formou citylightů a reklamy na obrazovkách
ve Škodově paláci.
Pokračovaly přípravy na změnu vizuální podoby webu (barevnost, písmo, logo).
Oddělení prezentace se podílelo také na organizaci propagačních akcí ke zviditelnění pražských kulturních institucí, jako byla Pražská
muzejní noc, Podskalské setkání na Výtoni nebo Dny Prahy 2. Jen při Pražské muzejní noci prošlo Muzeem hlavního města Prahy přes
7000 návštěvníků.
Muzeum hlavního města Prahy se stejně jako každý rok zúčastnilo prodejního veletrhu Svět knihy, kde byly prezentovány katalogy
k výstavám a další publikace vydané MMP.

35

Pohled do výstavy
Pražský student - univerzitní studenti v dějinách Prahy
14. 11. 2008 - 1. 2. 2009

Ediční činnost
V R O C E 2 0 0 9 V Y D A L O M U Z E U M H L AV N Í H O M Ě S T A P R A H Y P Ě T N O V Ý C H P U B L I K A C Í A D V A S B O R N Í K Y

Maria Szadkowska, Leslie Van Duzer, Dagmar Černoušková, Adolf Loos – dílo v českých zemích,
vydalo Muzeum hl. m. Prahy a nakladatelství KANT
Pavla Státníková, Ondřej Polák, Starou Prahou Jana Minaříka, vydalo Studio JB ve spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy
Jiří Lukas, Česká medaile 19. století, vydalo Muzeum hl. m. Prahy a nakladatelství KANT
Jiří Militký, Pražská mincovna, vydalo Muzeum hl. m. Prahy a nakladatelství KANT
Maria Szadkowska, Leslie Van Duzer, Dagmar Černoušková, Adolf Loos nella Repubblica Ceca, Onlus Istituto di Cultura Urbana
Sborník Historica Pragensia, č. 4
Sborník Archeologica Pragensia, č. 19

V R O C E 2 0 0 9 V Y D A L O M U Z E U M H L AV N Í H O M Ě S T A P R A H Y T Ř I D V D
V Z TA H U J Í C Í S E K D I G I TA L I Z A C I L A N G W E I L O VA M O D E L U P R A H Y

Virtuální průvodce Langweilovým modelem Prahy. Virtuální přelety nad 3D modelem města.
Digitalizace Langweilova modelu Prahy. Dokumentární film o digitalizaci Langweilova modelu Prahy.
Dobrodružství v Langweilově modelu. Počítačová hra nejen pro děti.

V roce 2009 překročila návštěvnost hranici sedmdesát jedna tisíc osob. Muzeem prošlo za rok 71 201 návštěvníků, přičemž nejvíce
návštěvníků zavítalo do hlavní budovy muzea na Florenci.
Objekt / akce

Počet návštěvníků

Hlavní budova

60 025

Müllerova vila

5 242

Podskalská celnice na Výtoni

5 934

Pořady pro děti a mládež

4 218

Programy pro veřejnost

738

Akademie volného času

2 707

Klub přátel muzea (počet členů)

73
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Hospodaření muzea
Objem přijatých veřejných finančních prostředků v roce 2009
1) Příspěvky od HMP
72 768 300,00 Kč

a) Neinvestiční příspěvek – UR k 31. 12. 2009 bez dotace

91 205 700,00 Kč

b) Investiční příspěvek – bez dotace

163 974 000,00 Kč

Celkem příspěvky od HMP
2) Dotace
a) Neinvestiční dotace:
dotace od MK ČR – TLK – kulturní aktivity (skutečné čerpání)

44 000,00 Kč

dotace od MK ČR – Pražské hravé Velikonoce (skutečné čerpání)

20 000,00 Kč
130 000,00 Kč

dotace od MK ČR – Slabikář návštěvníků památek (skutečné čerpání)
b) Investiční dotace:
dotace od MK ČR – program ISO (skutečné čerpání)

210 000,00 Kč

Celkem dotace

404 000,00 Kč

I. NEINVESTIČNÍ ROZPOČET
Schválený rozpočet obsahoval neinvestiční příspěvek ve výši 60 031 tis. Kč. V tomto rozpočtu byl muzeu stanoven limit mzdových prostředků
ve výši 15 929 tis. Kč, odpisový plán ve výši 14 593 tis. Kč a účelově vázané prostředky na stěhování sbírek ve výši 1 900 tis. Kč.
Neinvestiční příspěvek k 31. 12. 2009 po všech úpravách činil 72 962,3 tis. Kč. Konečný limit prostředků na platy byl 16 617 tis. Kč
a limit – odpisový plán 14 593 tis. Kč.
1. Oblast nákladů a výnosů v hlavní činnosti
a) Výnosy (tržby) v hlavní činnosti
Celkově byly výnosy (tržby) vůči schválenému a upravenému rozpočtu plněny na 97,64 %. Plnění je uvedeno v následující tabulce.
UR 2009

skutečnost 2009

rozdíl

7 863

7 677,7

-185,3

vstupné a kurzovné

3 830

3 429,5

- 400,5

publikace

1 163

1 275,8

+112,8

2 700

2 154,9

- 545,1

100

89,5

- 10,5

v tisících Kč
Tržby (výnosy) celkem
z toho:
Tržby:

Výnosy z archeologických výzkumů
Reprodukční práva

20

44,6

+24,6

Zúčtování (použití) rezervního fondu

0

300

+ 300

Zúčtování (použití) fondu odměn

0

0,0

0,0

Úroky v bance

0

35,1

+ 35,1

Ostatní výnosy

50

348,3

+ 298,3

Nažehlování obrazů (restaurátorské práce)

b) Oblast nákladů v hlavní činnosti
v tisících Kč

UR 2009

skutečnost 2009

NÁKLADY CELKEM

82 594,3

83 955,0

Spotřebované nákupy

9 523,3

9 170,0

z toho: spotřební materiál

1 927,0

1 717,0

drobný hmotný majetek

3 949,3

3 874,0

spotřeba energie

2 782,0

2 814,0

ostatní
Služby
z toho: výkony spojů
nájemné a služby (nebyt. pr.)

865,0

765,0

29 347,0

30 381,0

803,0

990,0

735,0

735,0

1 130,0

1 154,0

náklady na leasing

0,0

0,0

opravy a udržování

3 005,0

3 170,0

244,0

238,0

úklid

cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní

134,0

146,0

23 296,0

23 948,0

26 889,0

26 916,0

z toho: ostatní osobní náklady

3 095,0

3 087,0

mzdové náklady

16 617,0

16 615,0

6 285,0

6 287,0

zákon. soc. náklady (FKSP)

332,0

332,0

ostatní

560,0

595,0

2,0

2,0

2 240,0

2 444,0

0,0

2,0

Osobní náklady

zákonné soc. pojištění

Daně a poplatky
(s výjimkou daně z příjmů)
Ostatní náklady
z toho: úroky
manka a škody
jiné ostatní náklady
Odpisy
z toho: z budov a staveb
zařízení
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0,0

0,0

2 240,0

2 442,0

14 593,0

15 042,0

5 240,0

5 111,0

9 353,0

9 931,0

Z vykazovaných údajů je zřejmé, že k největším překročením nákladů dochází především v následujících položkách:
- vyšší čerpání v položce „výkony spojů“ ve výši 187 tis. Kč. Muzeum předpokládalo na základě veřejné obchodní soutěže a nové
nabídky O2, že dojde od května 2009 k výrazným úsporám v telekomunikačních službách, a proto byl snížen upravený rozpočet.
K mírné úspoře vůči roku 2008 došlo, ale pro vyšší úspory a snížení nákladů je nutné učinit další opatření, a to především přehodnocení
tarifů u jednotlivých zaměstnanců. Na nákladech telekomunikačních služeb se projevilo rovněž pořádání zahraničních výstav a služební
cesty.
- vyšší náklady proti upravenému rozpočtu jsou v položce „opravy a udržování“, kde je tato skutečnost ovlivněna vyššími náklady na
běžnou údržbu v objektu Kožná a v areálu Stodůlky – celkem o 165 tis. Kč. V objektu Stodůlky byly náklady vyšší o položku na sanaci
dřevěných konstrukcí v budově B (112 tis. Kč) a v Kožné vlivem údržby – dezinfekce sklepů (53 tis. Kč).
- v položce odpisů je limit překročen o 449 tis. Kč, což bylo zřizovateli sděleno dopisem v prosinci 2009. Vzhledem ke značnému
množství zařazeného majetku v souvislosti s ukončením stavby depozitáře E nebyl v průběhu roku zcela přesně stanoven UR na
odpisy a v důsledku tohoto došlo k uvedenému překročení.
- v ostatních nákladech (vyšší o 201 tis. Kč) ovlivnily náklady položky „pojištění majetku“ (100 tis. Kč), které bylo navýšeno v souvislosti
s novým majetkem zařazeným do účetnictví (budova E ve Stodůlkách a její vybavení), a položka technické zhodnocení majetku
(84 tis. Kč), které obsahuje jak TZ výpočetní techniky, tak TZ investičního majetku v částkách do 40 tis. Kč.
c) Archeologické výzkumy
Archeologické výzkumy ovlivňují výrazně jak náklady, tak výnosy v hlavní činnosti. V této souvislosti je nutné konstatovat, že v muzeu
dochází postupně k částečnému útlumu archeologických výzkumů v terénu a v budoucnosti by se měly ve větší míře zpracovávat staré
výzkumy a dokumentační práce.
UR 2009

skutečnost 2009

Rozdíl

% plnění

Tržby z AV

2 700

2 155

- 545

79,81

Náklady na AV

1 810

1 595

- 215

88,12

70

63

-7

90,00

30,3

23,1

x

x

v tisících Kč

OON na AV
% režie z tržeb

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že nižší výnosy z archeologických výzkumů mírně negativně ovlivňují plnění rozpočtu, cca o 150 tis. Kč.
Náklady na prezentaci muzea (realizace výstav a propagace) činily v roce 2009 částku 5 408 tis. Kč, což představuje 6,57 % z veškerých
neinvestičních nákladů bez nákladů, na archeologické výzkumy.
2. Pracovníci a mzdy v hlavní činnosti:
Počet pracovníků byl splněn na 98,44 % a limit mzdových prostředků byl čerpán na 99,99 %.
Číselné údaje z této oblasti jsou následující:
rozpočet 2009

skutečnost 2009

% plnění

64

63

98,44

Prostředky na platy (v tisících Kč)

16 617

16 615

99,99

Průměrný plat (Kč)

21 637

21 978

101,53

Počet pracovníků (osob)
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3. Ekonomické zhodnocení hlavní činnosti
Upravený rozpočet 2009

Skutečnost k 31. 12. 2009

7 863,0

7 677,7

NÁKLADY CELKEM

82 594,3

83 955,0

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

74 731,3

76 277,3

Nedočerpání státní dotace

0,0

0,0

Nevyčerpané účelové prostředky

0,0

0,0

VÝNOSY – TRŽBY CELKEM

Krytí doplňkovou činností, použití RF a IF
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK

1 769,0

3 315,0

72 962,3

72 962,3

Výsledkem hospodaření muzea za rok 2009 je ztráta ve výši 3 314 494,73 Kč, která je kryta ziskem z doplňkové činnosti ve
výši 2 625 871,93 Kč a investičním fondem ve výši 688 622,80 Kč.

II. INVESTIČNÍ OBLAST
Příspěvky z prostředků hlavního města Prahy v investiční oblasti dostalo muzeum na pět významných dlouhodobých akcí a tyto činily
v upraveném rozpočtu:
Akce č. 7777

–

Výstavba objektu „E“ ve Stodůlkách – částku

22 019,7 tis. Kč

Akce č. 4740

–

Dostavba budov ve Vojtěchově – částku

60 910,0 tis. Kč

Akce č. 4350

–

Digitalizace Langweilova modelu – částku

2 600,0 tis. Kč

Akce č. 7778

–

Rekonstrukce a obnova hlavní budovy a výstavba nové

1 600,0 tis. Kč

Akce č. 40918

–

Výstavba kanalizační přípojky u hlavní budovy muzea

4 076,0 tis. Kč
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Podrobnější přehled o využití prostředků z investičního fondu, tj. příspěvku z prostředků HMP, dotace Ministerstva kultury ČR a vlastního
investičního fondu je následující:
Investice – čerpání investičního příspěvku a ostatních investičních zdrojů:
v Kč
Zdroje roku 2009 celkem

106 643 916,14

Investice – skutečnost za rok 2009 celkem

102 022 588,03

Z toho jmenovitě
akce č.

Rozpočet 2009

Skutečnost 2009

Vlastní zdroje IF

Nedočerpané
dotace od MHMP

Investiční transfer

7777

25 027 700,00

25 025 907,46

3 006 207,46

0,00

22 019 700,00

4740

63 910 000,00

63 736 443,59

2 826 443,59

0,00

60 910 000,00

4350

3 240 000,00

3 206 483,05

606 483,05

0,00

2 600 000,00

7778

1 600 000,00

1 586 392,33

0,00

13 607,67

1 600 000,00

40918

4076000,00

331 967,10

0,00

3 744 032,90

4 076 000,00

Dotace ze SR celkem

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

210 000,00

Použití IF mimo KV

5 328 000,00

5 225 394,50

5 225 394,50

x

0,00

Pokrytí odpisů

2 700 000,00

2 700 000,00

2 700 000,00

0,00

0,00

106 091 700,00

102 022 588,03

14 364 528,60

3 757 640,57

91 415 700,00

Celkem
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Čerpání IF v roce 2008
Předmět

ORG

Schválená částka

Skutečné čerpání

Dofinancování digitalizace Langweilova modelu

4 350

640 000,00

606 483,05

Modely k haptické výstavě (513)

513

312 000,00

317 650,00

Model románského domu (519)

519

62 000,00

61 840,00

Přesuvný regál (521)

521

261 000,00

261 000,00

Koleso parníku (523)
Dofinancování výstavby objektu E ve Stodůlkách (7777)

523

52 000,00

0,00

7 777

2 913 000,00

2 911 227,46

PD na rekonstrukci objektu D ve Stodůlkách (524)

524

476 000,00

476 000,00

Vitríny na výstavu – 18 ks (525)

525

1 886 000,00

1 901 002,00

Model Malé Strany (526)

526

115 000,00

115 430,00

Digitální fotoaparát (527)

527

127 000,00

132 216,00

Rozhraní (528)

528

45 000,00

45 161,00

Stavební úpravy v objektu A ve Stodůlkách (529)

529

320 000,00

339 856,90

Celkem 1. etapa
Dofinancování PD na rek. obj. D ve Stodůlkách
Osvětlení na pohyb. čidla v obj. E ve Stodůlkách

7 209 000,00

7 167 866,41

524

140 000,00

152 972,00

7 777

95 000,00

94 980,00

Komplexní vestavěné vybavení kuchyňky v bud. A, Stod.

530

60 000,00

57 358,00

Mycí automat pro depozitáře v budově E ve Stodůlkách

531

92 000,00

91 513,00

Telefonní ústředna v Müllerově vile

532

110 000,00

118 920,30

Repase EPS v hlavní budově

533

240 000,00

213 422,00

210 000,00

210 000,00

+ dotace z ISO MKČR ve výši 210 tis. Kč
Záklop vodní nádrže ve Stodůlkách

534

570 000,00

604 081,30

HW pro odborná oddělení

535

340 000,00

207 274,00

Bezdrát. měř. systém Hanwel
Část. financování akce "Dostavba budov ve Vojtěchově"
Celkem 2. etapa
Celkem
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536

120 000,00

129 698,00

4 740

3 000 000,00

2 826 443,59

4 967 000,00

4 496 662,19

11 976 000,00

11 664 528,60

Doplňková činnost
Údaje o doplňkové činnosti jsou v následující tabulce. V doplňkové činnosti jsou obsaženy pronájmy nebytových prostor (v objektu
Kožná a Výtoň), komisní prodej publikací, fotografické služby a příjmy z reklam a propagace. V nákladech jsou započteny nákladové
položky na zajištění komisního prodeje, údržbu státního majetku, právní služby ve věci státního majetku a služby zajišťující realizaci
propagace a reklamy.
Zisk z doplňkové činnosti byl po odpočtu daní a odpočtu položek na krytí ztráty v hlavní činnosti – celá částka ve výši 2 625 871,93 Kč.
v tisících Kč
Rozpočet 2009

Skutečnost k 31.12. 2009

4 006

4 332

z toho: nájemné – ostatní DČ

10

16

nájemné – vlastní DČ

Tržby celkem

2 996

3 005

komisní prodej

300

252

jiné ostatní výnosy

700

1 059

Náklady celkem

1 199

1 279

Hospodářský výsledek

2 807

3 053

412

427

2 395

2 626

1,00

1,00

Daň z příjmu
Zisk z doplňkové činnosti
Počet zaměstnanců
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Organizační schéma
Muzea hlavního města Prahy
úsek ředitele

úsek hlavního kurátora
sbírek

oddělení
archeologických
sbírek

úsek ekonomiky
a provozu

oddělení
konzervace
sbírek

oddělení
historických
sbírek

oddělení
prezentace
sbírek

Müllerova vila

oddělení
provozu
a správy budov

ekonomické
oddělení

Vedení Muzea hlavního města Prahy
PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka muzea
Mgr. Pavla Státníková, náměstkyně pro odbornou činnost, hlavní kurátorka sbírek
Ing. Miloslava Hrdličková, náměstkyně pro ekonomiku a provoz, vedoucí ekonomického oddělení a oddělení provozu a správy budov
Mgr. Miroslava Šmolíková, vedoucí oddělení archeologických sbírek, kurátorka
Ing. Jindřiška Drozenová, vedoucí oddělení konzervace sbírek, vedoucí restaurátor
Mgr. Maria Szadkowska, kurátorka, vedoucí objektu Müllerova vila
Mgr. Klára Halmanová (do 30. 11. 2009), Mgr. Marcela Hančilová (od 1. 12. 2009), vedoucí oddělení prezentace sbírek

Funkční schéma Muzea hlavního města Prahy
ředitelka
PhDr. Zuzana Strnadová

oddělení historických sbírek
vedoucí oddělení,
kurátor – dokumentace současnosti
Mgr. Tomáš Dvořák

vedoucí sekretariátu ředitelky,
administrativní a spisová pracovnice
Jitka Suchá

kurátorka – fotografie
PhDr. Kateřina Bečková
kurátor – negativy, pohlednice, Výtoň
PhDr. Jan Jungmann

úsek hlavního kurátora sbírek
hlavní kurátorka sbírek, náměstkyně ředitelky
pro odbornou činnost
Mgr. Pavla Státníková

kurátorka – historické sbírky starších českých dějin
Mgr. Jana Bělová (od 1. 1. 2009)

kurátorka pro právní agendy
JUDr. Kateřina Krylová

kurátorka – umělecké řemeslo
Mgr. Magdalena Rudovská (od 1. 8. 2009)

knihovnice
Věra Beňová

kurátor – umělecké sbírky
PhDr. Jan N. Assmann (do 23. 11. 2009)

dokumentátorka – pracovnice pro digitalizaci
Pavlína Hanusová

kurátorka historických sbírek
Mgr. Daniela Meravá

dokumentátor – evidence přírůstků a fotografií
Petr Děvěr

kurátor – tradiční lidová kultura
Mgr. Karel Kučera

dokumentátor – fotograf
BcA. Jan Vrabec

správce depozitáře – plastika – Stodůlky, Bouchalka
Marie Fialová

správce areálu Stodůlky, řidič
Ing. Jindřich Šíma

správce depozitáře Vojtěchov
Danuše Veselá

kurátor – konzervátor
PhDr. Josef Prokop (od 1. 6. 2009 do 31. 12. 2009)

správce depozitáře uměleckého řemesla
Ing. Jiří Kukla (zástup za MD)
správce depozitáře uměleckého řemesla a malby
Mgr. Romana Radová
správce depozitáře tisků
Luisa Rožátová
dokumentátorka – evidence historických sbírek
Renata Gallová
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oddělení archeologických sbírek
vedoucí oddělení, kurátorka
Mgr. Miroslava Šmolíková

oddělení konzervace sbírek
vedoucí oddělení, vedoucí restaurátorka
Ing. Jindřiška Drozenová (od 1. 6. 2009)

kurátor archeologických sbírek
Mgr. Michal Kostka

konzervátorka kovů
Jaroslava Moučková

kurátor archeologických sbírek
PhDr. Miloš Hlava (zástup za neplacenou dovolenou)

konzervátorka kovů
Stanislava Gojdová

kurátorka archeologických sbírek
Mgr. Linda Pilařová

konzervátor kovů
Jiří Smíšek

kurátorka archeologických sbírek
Mgr. Ludmila Ludvíková

konzervátorka keramiky
Zdena Benedikovičová

dokumentátor archeologických sbírek
Lenka Pilarská

konzervátorka keramiky
Eva Kolovratníková

dokumentátor archeologických sbírek
Ivan Kyncl

konzervátor papíru
Jan Klimeš

správce depozitáře
Hana Nedvědová
terénní výzkumník – archeolog, pravěk
Mgr. Milan Kuchařík

Müllerova vila
vedoucí objektu, kurátorka
Mgr. Maria Szadkowska

terénní výzkumník – archeolog, středověk
Mgr. Petr Starec

dokumentátorka, asistentka
Hana Horáčková

dokumentátorka – kreslička
Magdalena Fábiková

pokladní
Jitka Viltová (do 31. 10. 2009)
Zdeňka Hamouzová (od 6. 11. 2009)
pokladní
Vlasta Luftová
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oddělení prezentace

oddělení provozu a správy budov a zařízení
vedoucí oddělení
Ing. Miloslava Hrdličková

vedoucí oddělení, výstavářka
Mgr. Klára Halmanová (do 30. 11. 2009)
Mgr. Marcela Hančilová (od 1. 12. 2009)

vedoucí provozu hlavní budovy a Výtoně
Barbora Jakubcová

výstavářka
Bohumila Křížová

pokladní hlavní budovy
Helena Hlinovská

výstavářka
Mgr. Jitka Kulhánková

pokladní hlavní budovy
Stanislava Merrelová

výstavářka, lektorská činnost
Mgr. Milena Suská

pokladní – Výtoň
Olga Skramuská ( do 31. 8. 2009)

výstavářka, pedagožka volného času
Mgr. Ivana Pernicová

pokladník – Výtoň
Jan Adam ( do 31. 8. 2009)

výstavářka, programově kulturní pracovnice
Mgr. Karolína Štěrbová (zástup za MD)

pokladník – Výtoň
Jindřich Lexa ( do 31. 8. 2009)
prodej publikací v hlavní budově
Eliška Mojžíšová ( do 15. 10. 2009)
Jana Ladnarová (od 25. 9. 2009)

úsek ekonomiky a provozu a správy budov a zařízení
náměstkyně ředitelky pro ekonomiku a provoz
Ing. Miloslava Hrdličková

prodej publikací v hlavní budově
Jana Lhotáková
ekonomické oddělení
vedoucí oddělení
Ing. Miloslava Hrdličková

strážný v hlavní budově
Zdeněk Marek

rozpočtář, finanční referent
Ing. Lubomír Kosiec

strážný v hlavní budově
Ivan Beneš

zásobovačka, referentka majetkové správy
Danica Kyselová

strážný v hlavní budově
Ivan Maňásek

finanční referentka, pokladní
Mária Demeterová

strážný v hlavní budově
Petr Kulhánek

finanční referentka, účetní
Jana Mendová

strážný v hlavní budově
Richard Dvořák

personalistka, mzdová účetní
Miroslava Srbová
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