
REGIONÁLNÍ MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY, ZPRÁVA O ČINNOSTI 
ORGANIZACE V ROCE 2015 

Činnost muzea v tomto roce směřovala výhradně k ukončení rekonstrukce stálé expozice 
zlata z 80. let minulého století, která byla zahájena v roce 2011 a věnovaná jílovskému 
zlatonosnému revíru. Renovovaná expozice zlata byla slavnostně otevřena 28. října 2015 za 
účasti zástupců Středočeského kraje i Parlamentu ČR.  

 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy je od 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací 
Středočeského kraje. Jeho historie sahá však až do roku 1891, kdy jílovský měšťan Leopold 
Čihák věnoval svoji sbírku historických předmětů, map a listin městu Jílovému u Prahy. 
Původně vlastivědné muzeum se později začalo specializovat na těžbu a zpracování zlata v 
ČR, což bylo logickým vyústěním historického významu těžby zlata na Jílovsku. Potřebám 
muzea slouží historická budova Mince, která má mimořádně vhodnou polohu, nachází se v 
dolní části jílovského náměstí. Zde jsou umístěny stálé expozice (Zlato v ČR, Z historie 
regionu, Příroda a tramping v jižním okolí Prahy) a další výstavní prostory. Významnou 
součást muzea tvoří jeho pobočky v Dolním Studeném a Turyni - celkem tři štoly na těžbu 
zlata, které zásadním způsobem doplňují stálou expozici Zlato v ČR. Štoly se nacházejí na 
trase naučné stezky Jílovské zlaté doly. 

VSTUPNÉ 
 
Vstupné do budovy muzea: 
 
Vstupné na zvláštní akce:  

základní vstupné:       50 Kč  
děti do 6 let:       0 Kč  
snížené vstupné:       40 Kč 
děti od 6 let, studenti, senioři:     25 Kč  
besedy, přednášky:       10 Kč 
rodinné (rodiče + děti):      110 Kč  
zvláštní vstupné:       1 Kč (muzejní noc, apod.)  
pro školy (prohlídka muzea + procházka městem) :  30 Kč / žák  

Mezi zvláštní akce patří předváděcí dny, muzejní potlach a další. Vstup zahrnuje všechny 
stálé expozice a výstavy, v letních měsících pak rýžování zlata na nádvoří. Poslední 
prohlídka 30 minut před koncem otevírací doby.  
 
Vstupné do štoly sv. Josefa:                                                        

základní vstupné:       50 Kč 
děti, senioři, studenti:      30 Kč  
rodinné vstupné:       110 Kč  
Vstupné do štoly Halí ře a sv. A. Paduánského:    



základní vstupné:                                                     80 Kč 
děti, senioři, studenti:     40 Kč  
rodinné vstupné:      170 Kč  

  
ODBORNÁ ČÁST  

1.  VÝSTAVY 
 
20. září – 29. březen    výstava Dekorační kameny 
18. října – 26. dubna    výstava Keramika od srdce z dílny Bratří Davidů ve 
Štěchovicích 
22. listopadu – 15. února   výstava Naštěstí PF pro štěstí  
29. listopadu – 1. února   výstava Slavnostní stolování 
6. prosince – 15. března   výstava Na provázkách do pohádky   
7. února – 24. května   výstava Krajiny Jiřího Menzla a krajiny ukryté  
21. února – 24. května  výstava Archeologie   
21. března – 7. června  výstava Mongolsko – Milan Štolba  
25. dubna – 28. června           výstava k připomenutí Jana Morávka 
30. května – 6. září   výstava Bylinky 
6. května – 4. října   výstava Tahy štětcem 
23. května – 23. září   výstava Pytláctví 
20. června – 13. září   výstava Hasiči, 140 let SDH v Jílovém u Prahy               
27. června – 18. října                        výstava Tramping 
12. září – 22. listopadu                  výstava Minulost žije 
 12. září – 29. listopadu                  výstava 12x jinak 
3. října – 10. dubna 2016             výstava Nádobí, nádobíčko 
24. října – 28. února 2016             výstava Řeč barev 
31. října – 27. března 2016            výstava Most mezi nebem a zemí 
28. listopadu – 10. ledna 2016 výstava Vánoční pohlednice 
28. listopadu – 17. ledna 2016 výstava Vánoce 

 
2. DOPROVODNÝ PROGRAM:   
 
Rýžování zlata - za příznivého počasí na nádvoří muzea i u štoly sv. Josefa. Zahrnuto v ceně 
vstupného. 
 
čtvrtek 12. 2. od 18 h.                      přednáška Zlatá horečka  
neděle 15. 2. od 15 h.                     setkání s loutkařem 
sobota 14. 3. od 8.30 h.  výlet za lomy Sedlčanska 
sobota 28. 3. od 9 h.   velikonoční předvádění  
čtvrtek 16. 4. od 18 h.   přednáška Muslimové v ČR 
čtvrtek 23. 4. od 18 h.   přednáška Řemesla v lesích 
čtvrtek 21. 5. od 18 h   přednáška Jílovské zlaté doly 
sobota 23. 5. od 14 h.  Muzejní noc 
čtvrtek 11. 6. od 18 h.   přednáška Pytláctví na Jílovsku 
sobota 6. 7. od 13 h.   Muzejní  potlach 
čtvrtek 4. 6. od 18 h.   Chotouňský poklad 



sobota 6. 6. od 8.30 h.              za benediktiny na Ostrovský klášter 
středa 10. - 20. 6.                                  plenér SUPŠ a VŠUP 
čtvrtek 18. 6. od 18 h.                           přednáška Všední den za Lucemburků 
čtvrtek 25. 6. od 18 h.                           přednáška Kde se vzali husité 
sobota 8. 8. a 3. 10. od  7.45 h.            vycházka s Janem Víznerem 
středa 9. 9. od 17 h.                              Den hornictví 
čtvrtek 10. 9. od 18  h.                          přednáška Woodcrafter a tramp na Yukonu 
pondělí 28. 9. od 14 h.                          Václav jede na čundr 
čtvrtek 22. 10. od 18 h.                          přednáška Komíny na Jílovsku 
středa 28.10. od 17 h.                             Den kraje 
čtvrtek 12. 11. od  18 h.                          přednáška o houbách 
čtvrtek 19. 11. od 18 h.                           přednáška 700 000 let lidského příbytku 
čtvrtek 20.11. od 16 h.                            předváděcí dílna – smaltované hrnečky 
sobota 28. 11. od 10 h.                            vánoční předvádění 
sobota 12. 12. od 14 h.                            přednáška Sladký advent v muzeu 
čtvrtek 17. 12. od 18 h.                            přednáška Jana Víznera o adventu 
           

3. ČINNOST PROGRAMOVÉHO PRACOVNÍKA: 

Ve spolupráci s odbornými pracovníky muzea navrhoval roční plán výstav a další aktivity 
muzea, včetně vedlejších programových činností. Spolupracoval na programu vernisáží i 
výstav, které předával ostatním oddělením. Spolu s PR informoval veřejnost o výstavách a 
akcích v muzeu. 
 
4. ČINNOST MUZEJNÍHO PEDAGOGA:  

Nabízené programy: workshop, rýžování zlata na nádvoří muzea, prohlídka štol, zdobení 
vánočního stromečku v muzeu, doplňovačka. 

5. NÁVŠTĚVNOST: 

Celkem uspořádaných výstav:   
Počet návštěvníků, včetně doprovodných programů a akcí k nim:  24 835  
Platících návštěvníků:       17 896 
Neplatících návštěvníků:          6 939 

6. EKONOMICKÉ UKAZATELE [ v tis. K č ]: 

TRŽBY 
Příspěvky, dotace a granty na provoz z rozpočtu kraje:                 6 159                                         
Tržby a vlastní výrobky:                                                                  688 

VÝDAJE 

Energie, spotřeba materiálu:       1 869 
osobní náklady (mzdy, pojištění):      4 380 
náklady na restaurování sbírkových předmětů:    72 
odpisy dlouhodobého majetku:      298 
ostatní:         636 



náklady celkem:        7 220  

7. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST: 

V historické části sbírek přibylo za rok 2015 čtyřicet nových předmětů a bylo zapsáno 56 
nových dokumentů. Přibylo rovněž čtyřicet nových knih. Byla dokončena inventarizace 
knihovny a započaty přípravy s inventarizací sbírky obrazů. Z prostředků programu ISO 
ministerstva kultury byla provedena restaurace knížky lidového čtení z konce osmnáctého 
století „Pobožná modlitba ke sv. Janu Nepomuckému“ a vzácného přenosného klavíru z 
pozůstalosti generála Pellé z první poloviny 19. století. Díky spolupráci s muzeem Roztoky 
na výstavě „Maurice Pellé – Zdenka Braunerová“ bylo také zrestaurováno dalších 31 
předmětů z pozůstalosti generála Pellé. Byla započata spolupráce s Archeologickým 
ústavem AV ČR ohledně dokumentace archeologických nálezů z Ostrovského kláštera 
uložených v muzeu a spolupráce s Muzeem hlavního města Praha ohledně pražských 
nálezů ve sbírkách muzea. V úseku fotoarchivu přibilo 14 přírůstků. 

8. ÚSEK GEOLOGIE: 

Na úseku geologie bylo v souvislosti s rekonstrukcí stálé expozice zlata přijato do sbírek 
několik desítek mineralogických vzorků z Jílovského pásma a rudných vzorků z jílovských 
dolů. 

9. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI: 

Muzeum se spolu se Státním okresním archivem Praha-západ a Oblastním muzeem Praha-
východ podílí na vydávání periodického sborníku Studie a zprávy - historický sborník 
pražského okolí. Dále muzeum spolupracuje se Spolkem českých bibliofilů, SOUP, SUPŠ, 
Domovem seniorů, Drátenickým cechem, městem Jílové, Okrašlovacím spolkem, Klubem 
Seniorů, HZS, Permoníčkem, První Jílovskou, Klubem lidové tvorby, Tramp clubem Praha, 
Archaiou, dílnou Jurkovič a George instruments a dalšími. 

10. PUBLIKAČNÍ ČINNOST: 

Pracovníci muzea se rovněž věnují publicistické popularizační a přednášející činnosti, 
například formou článků v periodikách určených širší veřejnosti apod. (Jílovské noviny, Náš 
Region).  

11. PERSONÁLNÍ STAV: 

Přepočtený stav zaměstnanců (přepočteno na úvazky a skutečnou dobu zaměstnání) byl v 
roce 2015 – 12 pracovních úvazků.  

Od 16. 9. 2015 – 31. 12. 2015 byl po Mgr. Šárce Alexe, MBC., pověřený řízením muzea 
PhDr. Jan Pokorný. 
 
 
V Jílovém u Prahy, dne 31. 12. 2015 vyhotovila Mgr. Šárka Alexa, MBC. 


