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Muzeum Policie České republiky je organizační složka státu zřízená
Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Muzeum Policie ČR dokumentuje a prezentuje historii, vývoj a činnost
bezpečnostních sborů na území našeho státu od doby jeho vzniku do současnosti.
Svojí každodenní činností se podílí na rozvíjení, naplňování poslání a cílů
v oblasti formování pozitivních postojů veřejnosti k Ministerstvu vnitra a Policii České
republiky, včetně vytváření účinných preventivních strategií v oblasti předcházení
kriminalitě a dalším negativním jevům. K tomuto účelu využívá vědecky zpracovávané
sbírky pro expoziční, publikační, propagační, preventivní a osvětové aktivity muzea.
Zároveň přispívá k rozvíjení a naplňování programu celoživotního vzdělávání a výchovy
policistů v oblasti bezpečnostní problematiky. To je kvalita, kterou nemůže v této šíři
činnosti poskytnout jiné médium.
Základní naplňovanou koncepcí je – pracovat jako živé dokumentační a osvětové
centrum, které je schopno na vysoké profesionální úrovni plnit svou základní trojjedinou
funkci: sbírkotvornou, vědeckou a výchovnou.
Prostřednictvím expozic a výstav umožňuje veřejnosti dosáhnout nejen vyšší
úrovně vzdělanosti v tak specifické oblasti lidské činnosti, kterou bezesporu práce
bezpečnostních orgánů je, ale pochopit i souvislosti vývoje této činnosti ve vztahu ke
společnosti i každému jednotlivci. Zároveň se snaží i napomoci formování identity
samotných policistů a jistou měrou ovlivňovat jejich morální a hodnotový systém.
Jako jedinečná instituce umožňuje současně živý kontakt s minulostí i přítomností.
Poskytuje prostor pro zamyšlení i odpočinek. Je svým způsobem strážcem paměti,
kterého i náš resort potřebuje, zrcadlem našeho vnímání světa i bodem střetu
jednotlivých pohledů. Je jedním z mála míst, která oslovují stejnou měrou intelekt i
sensitivitu vnímatele. Tuto koncepci se podařilo prosadit až v posledních letech.
V roce 2018 jsme hospodařili s o něco vyšším objemem finančních prostředků na
výdaje Muzea Policie České republiky než v minulém roce. Přesto nebylo možno
realizovat další větší stavební opravy historického objektu. Podařilo se dokončit
investiční akci z loňského roku – vybudování bezbariérového přístupu do expozice,
zejména do 1. nadzemního podlaží. Dále byla v rámci investičních akcí provedena
rekonstrukce zabezpečovacího a kamerového systému, díky čemuž jsme schopni na
daleko vyšší a účinnější úrovni zabezpečit sbírkové předměty jak ve veřejné expozici, tak
v depozitářích. Zrealizovali jsme některé opravy vnitřních částí objektu, částečné úpravy
jednotlivých částí expozice, byly provedeny opravy historické zdi k parku Ztracenka – I.
část.
Muzeum pečuje nejen o interiér, jenž byl v minulosti obohacen o několik dalších
výstavních sálů, ale i o přilehlý park a zahradu, kde je umístěno a na moderních
principech výchovy provozováno dětské dopravní hřiště.
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V roce 2018 navštívilo expozici muzea téměř 64 tisíc lidí (63752), při denním
průměru 218 návštěvníků. K nejvíce navštívené akci patřila opět „Pražská muzejní noc“
(15. ročník), která se tradičně konala v červnu. Během šesti hodin navštívilo muzeum
více jak šest a půl tisíce lidí. Muzeum připravilo a uspořádalo 11 výstav v muzeu, dále
zabezpečovalo další výstavy pořádané Policií ČR a dalšími institucemi v různých
regionech.
Můžeme konstatovat, že Muzeum Policie ČR obstálo se ctí a rok 2018 byl celkově
úspěšným rokem. Provoz instituce byl zabezpečen, a to včetně nezbytných oprav, na
dobré úrovni byl i sběr sbírkových předmětů a zejména jejich zveřejňování pro širokou
veřejnost. Podařilo se zrealizovat otevření významných odborných výstav a uspořádat
několik odborných přednášek a seminářů.
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
MUZEA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Ředitel
Zástupce ředitele
/ekonomický náměstek, právník/
účetní
/finanční účetní/

personalista /mzd.účetní/
administr. a spis. pracovník

vedoucí správy sbírek

účetní
/mater.účetní/
kurátor podsbírky – 3 prac.m.
vedoucí provozně technického
pracoviště
provozář
technický pracovník

provozní elektrikář

dokumentátor
vedoucí pracoviště KVČ
produkční progr. prac. /2 pr.m./
pokladník
zřízenec

v kult.

zařízeních

domovník
uklízeč /3 pr.m./
vrátný /5 pr.m./
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VEDENÍ MUZEA POLICIE ČR
Ředitelka muzea
Zástupce ředitelky
Vedoucí správy sbírek
Vedoucí pracoviště kulturně
výchovné činnosti
Vedoucí provozně technického
pracoviště

PhDr. Marcela MACHUTOVÁ
JUDr. Lubomír KLEISNER
Mgr. Radek GALAŠ
Květoslava KŮSOVÁ
Miroslav VALČÍK

Komise muzea
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
Květoslava Kůsová
Mgr. Radek Galaš
Bc. Jan Holub
Bc. Miroslav Domanský
František Soukup
Mgr. Zdeněk Kopecký
Komise k posouzení nepotřebnosti movitého majetku
Miroslav Valčík
Jiří Sláma
Jarmila Jurčeková
Komise pro řešení náhrad škod na majetku
JUDr. Lubomír Kleisner
Charlotta Saxová BA
Miroslav Valčík
Dana Rakušanová
Bc. Miroslav Domanský
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Základní personální údaje (k 31.12. 2018)
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21-30 let
31-40 let
41-50 let
51-60 let
61 let a více
celkem
%

muži
0
0
0
4
9
6
19
59,37

ženy
0
0
1
0
5
7
13
40,63

celkem
0
0
1
4
14
13
32
100

%
0
0
3,12
12,50
43,75
40,63
100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání
dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední
odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži

ženy

celkem

%

0
0
5
1
5

1
2
3
1
2

1
2
8
2
7

3,12
6,25
25,00
6,25
21,88

0
8
19

0
4
13

0
12
32

0
37,50
100

Celkový údaj o průměrných platech
průměrný hrubý měsíční plat

26 928,- Kč
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Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců
Muži
Nástupy zam. 2
Odchody zam 1

Ženy
1
1

celkem
3
2

Trvání pracovního poměru zaměstnanců
Doba trvání
Do 5 let
Do 10 let
Do 15 let
Do 20 let
Nad 20 let
celkem

Muži
10
5
1
1
2
19

Ženy
5
2
5
0
1
13

Celkem
15
7
6
1
3
32

%
47
21
19
3
10
100

V Muzeu Policie ČR nejsou vybraná pracovní místa, pro která byl stanoven
kvalifikační požadavek standardizované jazykové ani jiné odborné zkoušky.
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SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Charakteristika muzejních sbírek
Sbírka Muzea Policie ČR dokumentuje období od roku 1918 po současnost.
Její součástí jsou i materiály, dokumentující činnost bezpečnostních sborů
na území Rakouska-Uherska před vznikem Československé republiky. Sbírka začala
vznikat v 60. letech XX. století v souvislosti se založením Muzea Pohraniční stráže
a Vnitřní stráže. Charakteristický pro tuto dobu byl sběr materiálů k problematice ochrany
státních hranic. Se vznikem nástupnické organizace – Muzea SNB a vojsk MV – byl
od roku 1972 charakter sbírky rozšířen na celou problematiku bezpečnostní politiky
ČSSR. Muzejní sbírky po roce 1990 začíná spravovat Muzeum Policie ČR.
Nezanedbatelná část sbírkového fondu písemností, fotografií a filmů byla v roce 2007
předána v rámci delimitace Ústavu pro studium totalitních režimů.
Sbírka Muzea Policie ČR je v Centrální evidenci sbírek (dále CES) vedena pod
evidenčním číslem MPO/002-04-30/114002.
Dělení sbírek na podsbírky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Písemnosti a tisky
Negativy a fotografie
Zbraně, střelivo a vojenská technika
Předměty, dokumentující trestnou činnost
Technika, chemikálie a jiné materiály
Vyznamenání, stejnokroje, symboly, falza a modely.

Každá podsbírka se dále dělí na 2 až 7 sbírkových fondů (viz detailnější informace
k podsbírkám).
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Podsbírka „Písemnosti a tisky“
Podsbírka je označena číslem 1. Dělí se dále na 7 fondů (I. Bezpečnostní složky
Rakousko-Uherska do roku 1918, II. Bezpečnostní složky čs. státu v letech 1918-1938,
III. Bezpečnostní složky na území českého státu v letech 1939-1945, IV. čs.
bezpečnostní složky v letech 1945-1989, V. Bezpečnostní složky a policejní služby
ČSFR a ČR v letech 1989-1992, VI. Bezpečnostní složky a policejní služby ČR od roku
1993, VII. Muzeum Policie ČR). Obsahem podsbírky je písemná dokumentace,
v některých případech doplněná fotografiemi. Do podsbírky patří okrajově i dobový tisk.
Vzhledem k původnímu zaměření
muzea je podsbírka písemností ve
velké
míře
orientována
na
problematiku Pohraniční stráže. Od
poloviny 70. let je sbírkový fond
doplňován materiály z oblasti činnosti
prvorepublikové policie a četnictva a
dále z činnosti SNB a Policie ČSFR a
ČR. Podsbírka je nekoncepčně
obohacována materiály z činnosti
obecních policií. Spíše okrajově je
zastoupena dokumentace činnosti
zahraničních policejních sborů. Fond
VII. (Muzeum Policie ČR) je zaměřen
na písemnou dokumentaci činnosti
Muzea Policie ČR, resp. otázky
týkající se muzejní budovy atd.
V roce 2018 byla dokončena
redislokace sbírky písemností a tisků.
V roce 2019 bude dokončena
katalogizace sbírkového fondu a
vytvoření pomůcky pro badatele.
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Podsbírka „Negativy a fotografie“
Podsbírka je označena číslem 2. Dělí se dále na 7 fondů (I. Bezpečnostní složky
Rakousko-Uherska do roku 1918, II. Bezpečnostní složky československého státu
v letech 1918-1938, III. Bezpečnostní složky na území českého státu v letech 1939-1945,
IV. čs. bezpečnostní složky v letech 19451989, V. Bezpečnostní složky a policejní
služby ČSFR a ČR v letech 1989-1992, VI.
Bezpečnostní složky a policejní služby ČR
od roku 1993, VII. Muzeum Policie ČR).
Podsbírka je zaměřena stejně jako
podsbírka písemností a tisků – obě jsou
úzce provázány.
V roce 2018 byla dokončena
redislokace sbírkového fondu a v roce 2019
bude zahájena digitalizace sbírkového fondu
a tvorba náhledových katalogů pro badatele.

Podsbírka „Zbraně, střelivo a vojenská technika“
Podsbírka je označena číslem 3. Dělí se dále na 6 fondů (I. Chladné zbraně, II.
Mechanické zbraně, III. Palné a plynové zbraně, IV. Munice, V. Vojenská technika, VI.
Pomocný fond sbírky zbraní a střeliva).
Podsbírka zahrnuje časově zejména
období XX. století.
V roce 201 pokračovala rozsáhlá
inventarizace sbírky, která bude
dokončena v roce 2019.
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Podsbírka „Předměty dokumentující trestnou činnost“
Podsbírka je označena číslem 4. Dělí se dále na 2 fondy (I. Předměty,
dokumentující politicky motivované činy do roku 1989, II. Předměty, dokumentující
kriminální trestné činy a dopravní nehody). Tato podsbírka zahrnuje předměty od
kasařského náčiní z 1. republiky až po věci, zabavené pachatelům závažných trestných
činů v průběhu XX. a počátku XXI. století.
Podsbírka „Technika, chemikálie a jiné materiály“
Podsbírka je označena číslem 5. Dělí se na 3 fondy (I. Technika, II. Chemikálie,
III. Jiné materiály). V současnosti je nově řešeno, co do jednotlivých fondů patří.
Nejobsáhlejší je fond techniky (radary apod.)..
.
Podsbírka „Vyznamenání, stejnokroje, symboly, falza a modely“
Podsbírka je označena číslem 6. Dělí se dále na 5 fondů (I. Vyznamenání,
odznaky, čestná uznání a ceny, II. Stejnokroje a doplňky výstroje, III. Symboly, IV. Falza,
V. Modely). Významné jsou
především první dva fondy, v obou
se
nachází
též
množství
sbírkových předmětů, dotýkajících
se problematiky zahraničních
policejních sborů. Fond stejnokrojů
mapuje
odívání
příslušníků
československých (a českých)
bezpečnostních složek od roku
1918 do současnosti.
V průběhu roku 2018 probíhala rozsáhlá redislokace sbírky, která bude
dokončena v roce 2019.
Uložení sbírek
Uložení sbírek v Muzeu Policie ČR je řešeno podle charakteru sbírek více
způsoby. Větší část podsbírky „Písemnosti a tisky“ je uložena v pořadačích v regálech
v jedné místnosti, která je zabezpečena EZS i EPS. Část podsbírky je dočasně umístěna
v ředitelně. Z hlediska prostorových možností je na tomto úseku situace dobrá.
Podsbírky „Zbraně, střelivo a vojenská technika“, „Předměty, dokumentující
trestnou činnost“ a „Technika, chemikálie a jiné materiály“ jsou ve správě jednoho
kurátora. Vstup do hlavního depozitáře je vybaven bezpečnostními dveřmi
odpovídajícího stupně, ostatní vstupy (kromě přiděleného prostoru na tzv. „technickém
dvoře“) jsou opatřeny protipožárními dveřmi. Předměty jsou uloženy v regálech, resp. na
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speciálně upravených policích (zbraně). Všechny místnosti jsou zabezpečeny EZS i
EPS.
Podsbírka „Vyznamenání, stejnokroje, symboly, falza a modely“ je umístěna ve
dvou místnostech, které jsou zajištěny EZS i EPS. Stejnokroje jsou uloženy
v ochranných obalech. V ochranných
obalech jsou uložena i vyznamenání
apod., dle možností i v plechových
skříních.
Depozitáře jsou jednou ročně
plynovány. Ve všech prostorách
depozitářů jsou pravidelně měřeny a
zapisovány hodnoty – vlhkost a
teplota, které jsou vyhodnocovány a
které
nepřekračují
požadované
standardy.
U venkovních exponátů byla
v dubnu 2018 vybudována dvě nová
stání pro vozidla a zahájena příprava
na jejich zastřešení, které bude
probíhat v roce 2019.
Evidence
V roce 2018 bylo do přírůstkové
knihy zapsáno celkem 179 čísel.
Z toho bylo získáno 118 vlastním
sběrem, 9 převodem, 6 darem a 46
koupí. Zakoupené exponáty byly
v celkové hodnotě Kč 57.775,-- .
Restaurování a konzervace
Muzeum Policie ČR nezaměstnává konzervátora, z vlastních zdrojů provádí
jen jednodušší konzervační zásahy.
Personální zajištění
Péči o šest podsbírek sbírkového fondu Muzea Policie ČR zajišťuje oddělení
Správy sbírek, sestávající z pěti zaměstnanců. Vedoucím oddělení je Mgr. Radek Galaš,
který je zároveň kurátorem podsbírky „Písemnosti a tisky“. Podsbírku „Negativy a
fotografie“ spravuje kurátor Bc. Miroslav Domanský. Následující tři podsbírky – „Zbraně,
střelivo a vojenská technika“, „Předměty, dokumentující trestnou činnost“ a „Technika,
chemikálie a jiné materiály“ jsou v péči kurátora Mgr. Zdeňka Kopeckého. Poslední
z podsbírek, „Vyznamenání, stejnokroje, symboly, falza a modely“, spravuje František
Soukup.. Správou sbírek v CES se zabývá Mgr. Radek Galaš.
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Sbírkotvorná činnost muzea
V roce 2018 bylo zaevidováno celkem 179 sbírkových předmětů – viz výše.
Zásadním přílivem přírůstků byl vlastní sběr a dále pak převod majetku. V oblasti
získávání přírůstků resp. exponátů, mapujících dějiny bezpečnostních sborů Muzeum
Policie ČR úzce spolupracuje s útvary Policie ČR. Významným přírůstkem, převedeným
z KŘP Libereckého kraje se stal například VW Transporter, tzv. Schengenbus (první
generace) s plným vnitřním vybavením. Stejnou cestou byly získány i dva motocykly
Yamaha XJ 600 N a Honda CB 250 od KŘP Jihomoravského kraje. Sbírky jsou
rozšiřovány i cestou převodů z dalších organizačních součástí Policie ČR. Dále pak byly
získány rozsáhlé „sbírky“ fotografií a dalších předmětů především ze soukromých sbírek
a pozůstalostí, dokumentujících činnost zejména četnictva. Významným příspěvkem se
stala část písemné pozůstalosti po Juliu Laváčkovi, - zakladateli daktyloskopie a
antropometrie u pražského policejního ředitelství z počátku XX. století, kterou muzeu
daroval syn Julia Laváčka, pan Karel Laváček.
Knihovna Muzea Policie ČR
Fungování odborné knihovny Muzea Policie ČR je zajišťováno kurátorem
podsbírky „Negativy a fotografie“ Bc. Miroslavem Domanským. Knihovna je tematicky
vymezena
na problematiku historie bezpečnostních sborů od roku 1918 do současnosti (mírný
přesah do období Rakouska-Uherska nelze označit za specializaci) a je přístupna
badatelům v pondělí a středu v době do 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. Návštěva
knihovny mimo tuto dobu je možná po předchozí domluvě.
V roce 2018 bylo do knihovny zakoupeno 82 publikací v hodnotě 6.914,-- Kč.
Internet
Pracovníci sbírek doplňují internetové stránky Muzea Policie ČR –
www.muzeumpolicie.cz. Od roku 2015 spravují pracovníci sbírek taktéž i facebookový
profil, který dosahuje stoupající návštěvnosti. V současnosti je v rámci FB profilu zřízen
profil Slavín policie a četnictva. Tento profil je zaměřen na dokumentaci pomníků, hrobů
a památných míst, které mají vztah k dějinám bezpečnostních sborů. Takto vzniklá
databáze je široce využívána nejen badateli, ale i Spolkem pro vojenská a pietní místa a
zároveň slouží k doplňování databáze padlých, vedené Muzeem Policie ČR. Na tomto
profilu se počet příspěvků pohybuje kolem 200 týdně.
Dalším profilem v rámci FB je Konference policejních historiků, na kterém se
sdružují historici jak amatérští, tak i profesionální. Informace z tohoto profilu opět slouží
k dalšímu hlubšímu poznávání dějin bezpečnostních sborů.
V roce 2018 byl v rámci webu Muzea Policie ČR spuštěn projekt Kalendáře, kdy
v elektronické podobě zpřístupňujeme veřejnosti Kalendáře četnictva od roku 1880. Tato
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služba je široce využívána veřejností nejen při pátrání po předcích, genealogy, historiky,
ale i dalšími zájemci o dějiny bezpečnostních sborů.
Další akce
Vedle sbírkotvorné činnosti se pracovníci sbírek podíleli v roce 2018 na řadě
výstav, které proběhly jak v muzeu, tak i v dalších muzeích v ČR.
Mezi významné výstavy, na kterých se oddělení sbírek podílelo zásadní měrou
jsou výstavy, pořádané Muzeem Policie ČR ve spolupráci s dalšími subjekty:
100 let sboru aneb od četnictva k policii
Dne 17. dubna 2018 byla slavnostně zahájena výstava s názvem 100 let
bezpečnostních sborů aneb od četnictva k policii, která doplňuje stálou expozici Muzea
Policie ČR. V cca 70 vitrínách je vystaveno více než 1000 exponátů, pocházejících
převážně ze sbírek Muzea Policie České republiky. Výstava je doplněna přednáškami
s tématem dějin bezpečnostních sborů pro výpravy i pro policejní, laickou a odbornou
veřejnost.
XIII. Konference policejních historiků
Ve dnech 12. – 14. 10. 2018 se uskutečnila další – XIII. - mezinárodní konference
pod patronátem I. náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a
policejního vzdělávání JUDr. Ing. Jiřího Nováčka. Na této konferenci prezentovalo svoje
historické poznatky více než 35 přednášejících z řad profesionálních i laických historiků,
spisovatelů a publicistů.
V květnu 2018 jsme se účastnili V. Konference policajných historikov v Bratislavě.
Pracovníci sbírek se i nadále podílejí na projektu Českého Rozhlasu – Historie
českého zločinu, který se stal jedním z nejúspěšnějších projektů Rozhlasu v roce 2018 a
který vyústil ve vydání knihy se stejným názvem.
Součástí práce oddělení je i přímá účast v komisi policejního prezidenta pro vývoj
stejnokrojů a označení Policie ČR. V rámci této komise byly vytvořeny nové stejnokroje,
které vedle praktických prvků obsahují již i prvky, odkazující na tradice bezpečnostních
sborů. Vedle toho pak pracovníci sbírek podíleli na tvorbě nových odznaků, vyznamenání
a nášivek pro Policii ČR.
Oddělení sbírek se po celý rok pravidelně podílí na organizování a komentování
slavnostních ceremoniálů Policie ČR, počínaje vyřazováním nově přijatých příslušníků
policie přes slavnostní sliby či předávání významných ocenění.
Pracovníci Muzea Policie České republiky se v roce 2018 účastnili řady dalších
akcí se zaměřením na dějiny jako takové, kde vždy propagují dějiny bezpečnostních
sborů. Zároveň se podílejí na přednáškové a další popularizační činnosti.
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KULTURNÍ ČINNOST
Kulturní činnost muzea byla v roce 2018 zaměřena na výstavy, vernisáže, přednášky
pro veřejnost a další akce.
VÝSTAVY
V průběhu roku probíhalo v muzeu 12 výstav, z toho 2 pokračovaly z roku 2017 a
mimo to pokračovaly čtyři stálé výstavy. Muzeum se podílelo i na několika výstavách
externích.
Stálé výstavy
Boj policie proti drogám – expozice Národní protidrogové centrály SKPV
Ochrana obyvatelstva – expozice Hasičského záchranného sboru ČR
Ochrana osob a majetku – výstava zabezpečovací techniky
Křižovatka cest – výstavní projekt v parku před muzeem seznamuje s rodokmeny, jež
představují české i evropské předky a současné potomky Karla IV.
Výstavy z roku 2017
Nuselský most včera a dnes – výstava o historii i současnosti významné technické
stavby, která byla dostavěna v roce 1973 a v roce 2000 získala ocenění Stavba století
v kategorii Dopravní stavby. (do 25. 2.)
Zlaté české ručičky aneb Zakázaná tvořivost – zbraně podomácku vyrobené a
amatérsky upravené včetně unikátů jako střílející opasek či střílející model tanku
Leopard 2 na dálkové ovládání. (do 30. 4.)
Nové výstavy 2018
Autorizované reprodukce a Suché jehly Kamila Lhotáka – výstava Spolku přátel
Kamila Lhotáka, z.s. (18. 1. – 5.2.)
Falza Kamila Lhotáka – výstava Spolku přátel Kamila Lhotáka, z.s. varovala před
padělky děl známého malíře z internetových nabídek či aukčních katalogů (7. 2. - 8. 4.).
K výstavě probíhaly konzultace pro veřejnost a ČT natočila reportáž do pořadu Události
v kultuře.
Sto let bezpečnostních sborů aneb Od četnictva k policii - velká figurální výstava o
vývoji stejnokrojů, výstroje a výzbroje četnictva, policie, SNB a Policie ČR pod záštitou
ministra vnitra ČR. Výstava přiblížila dějiny bezpečnostních sborů nezaujatým pohledem
a jejím cílem bylo vzbudit zájem o tyto bohaté a často neznámé či opomíjené dějiny.
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Muzeum se s touto výstavou přihlásilo do projektu „Společné století 1918 – 2018“,
k oslavám stého výročí vzniku naší republiky. S výstavou jsme se přihlásili do XVII.
ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musealis za rok 2018. (18. 4. 2018 - 31.8. 2019)
Rytíři nebes – fragmenty, putovní výstavu připravilo Muzeum českého a slovenského
exilu 20. století z Brna. Připomněla osudy Čechoslováků - letců, techniků a vůbec
veškerého personálu z Královského letectva britských ozbrojených sil (RAF) za druhé
světové války. Vystaveny byly i osobní předměty a oblečení velitelů. Vernisáže se
zúčastnil velvyslanec Velké Británie Nick Archer a generálmajor Emil Boček, pilot
britského Královského letectva - RAF.(18. 4. - 31. 5.)
Finské domky pro Pohraniční stráž - Osudy dřevostavby - prefabrikovaného
dvojdomku, stavěného v první polovině 50. let v místech dislokace útvarů Pohraniční
stráže. Výstava s podporou Archivu bezpečnostních složek. (18. 4. - 12. 8.)
Historie a současnost nožů MIKOV - nožů nejen pro policii, armádu, hasiče…(24. 5. 21.12.)
Tajemství života – výtvarné práce dětí z E-dílny manželů Elšíkových (15.6. - 31.8.)
Smutek těch dní aneb Týden poté - výstava unikátních fotografií Václava Berdycha,
zachycujících atmosféru v ulicích Prahy a Liberce v prvním týdnu po invazi vojsk
Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968. (21. 8.- 28.10.)
Kriminalistika ve fotografii 2 - výstava fotografií z fotografické soutěže k 60. výročí
Kriminalistického ústavu. (19. 9.- 21.12.)
Sami proti všem - výstava ÚDV připomněla po 50ti letech činnost příslušníků Sboru
národní bezpečnosti v době okupace Československa vojsky pěti států Varšavské
smlouvy. Jako ochránci pořádku museli i oni sami čelit cizím vojákům a za každodenní
prokazovanou odvahu si získali respekt mezi obyvatelstvem. (2. 11. - 21.12.)
Externí výstavy
XII. sraz a výstava historických vozidel - průřez historií policejních vozidel od roku
1918 po současnost připravil Autoklub ČR ve spolupráci s Muzeem Policie ČR. (19. 5.,
Opletalova ulice, Praha 1)
Pražské povstání ve fotografii – výstava fotografií z činnosti policejního sboru během
povstání byla součástí neveřejné výstavy zabezpečovací techniky v Čističce odpadních
vod v Bubenči. (14. – 17.5.)
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Muzeum spolupracovalo na výstavách jiných muzeí formou zápůjček exponátů či
dokumentů, např. výstava v Národopisném muzeu NM Století trampingu, která
představuje celý tento fenomén i jeho proměny. (29.6. 2018–31.3. 2020)
Vernisáže
K zahájení výstav se uskutečnilo deset vernisáží a jedna dernisáž, navštívilo
je 917 hostů.
DALŠÍ AKCE
Akce ke stému výročí republiky
Společné století 1918 – 2018. Muzeum přihlásilo do tohoto projektu výstavu Sto let
bezpečnostních sborů aneb Od četnictva k policii (viz výstavy)
Pražská muzea 1918 – 2018. Projekt pražských muzeí k stému výročí vzniku
Československa. Během této dvoudenní akce přišlo do muzea 1157 návštěvníků. (27.28.10.)
Koncert
10. prosince 2018 pořádalo Muzeum Policie ČR s Hudbou Hradní stráže a
Policie ČR (HHS) tradiční Vánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Karla Velikého. Zazněly komorní skladby W. A. Mozarta, J. S. Bacha, J. J. Ryby, A.
Michny a dalších autorů.
Křty knih
Křest knihy Historie operačních středisek a tísňové linky 158 – v rámci Dne
linky 158, viz níže. (7.9.)
V rámci XIII. Konference policejních historiků byly pokřtěny dva Almanachy
příspěvků z konferencí policejních historiků z let 2016 a 2017. (18. 10.)
Pietní akty
Dne 4. května 2018 se uskutečnil v Muzeu Policie ČR za přítomnosti
pamětníků a dalších hostů pietní akt u pamětní desky pražských policistů, kteří padli
nebo byli popraveni v období let 1938 – 1945. Po jeho skončení se uskutečnilo
přátelské setkání s pozůstalými a dalšími pamětníky, kteří se o své vzpomínky
podělili s pracovníky muzea.
Dne 9. května 2018 se zástupci muzea zúčastnili na pietním pohřebišti
Olšanských hřbitovů v Praze pietního aktu k uctění památky příslušníků
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bezpečnostních sborů, kteří položili svoje životy v letech 1938 - 1945. Pietní akt
pořádalo Policejní prezidium ČR.
Pietní akt a požehnání hrobu Jana Klennera – policista, padlého 14. 9. 1938
v Chebu, proběhly dne 27. 9. 2019 na Olšanských hřbitovech.
Pietní akt u pomníku policistů a hasičů, kteří položili svoje životy při výkonu
služby od roku 1918 do současnosti. Pořádala jej Nadace policistů a hasičů a byl
součástí každoročního setkání nadačních rodin v Praze. (22.11)
Ledová Praha
Muzeum Policie ČR se jako každoročně zapojilo do celopražské akce pro děti a
dětské kolektivy z celé České republiky a připravilo pro ně zajímavý doprovodný
program. Četnická pátrací stanice Praha připravila výuku v četnické škole a návštěvníky
prováděli policisté a četníci v dobových uniformách. Odborníci z Krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy (KŘP) seznámili děti s daktyloskopií. Součástí programu byly i
ukázky zásahů proti nebezpečnému pachateli a nechyběly ani dobré rady policistů
z odboru tisku a prevence KŘP, jak se chovat bezpečně v silničním provozu. S
protidrogovou prevencí seznámili návštěvníky pracovníci Národní protidrogové centrály
Policie ČR. Do muzea přišlo během tří dnů 2225 návštěvníků. (2. - 4. 2.)
Pražská muzejní noc
Muzeum Policie ČR se účastnilo Pražské muzejní noci již popatnácté. Zahájil ji
Dixieland Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Po celou „noc“ byla otevřena nejen pro děti
četnická škola, která účastníky přenesla do období První republiky. V hrané scénce
„Z místa činu do laborky“ poodhalil Kriminalistický ústav (KÚ) postupy zkoumání znalců,
kteří se podílejí na objasňování trestných činů a v samostatných ukázkách se představili
znalci KÚ z odvětví balistiky. Po roce se návštěvníci setkali s neomylným Sherlockem
Holmesem, shlédli ukázky z činnosti policistů, hasičů a záchranářů. Ústav organické
chemie a biochemie AV ČR předvedl postupy kriminalistů i zločinců. Odvážní návštěvníci
si v potápěčském obleku a přilbě vyzkoušeli pohyb pod vodou v roli potápěčských
záchranářů či si na výstavě Historie a současnost nožů Mikov zkusili pod odborným
dohledem broušení nožů. Součástí programu byly mimo stálé expozice i prohlídky
aktuálních výstav – Sto let bezpečnostních sborů, Finské domky pro pohraniční stráž,
Historie a současnost nožů Mikov a Křižovatka cest. Muzeum i přes nepříznivé počasí
navštívilo 6590 návštěvníků. (9. 6.)
Přednášky pro veřejnost
Nuselský most včera a dnes - komentovaná prohlídka výstavy s besedou pro klub
Dvojka pro přátele kultury (18.1.)
Nuselský most včera a dnes - beseda o historii, stavbě a loni dokončené několikaleté
sanaci mostu s komentovanou prohlídkou výstavy (20.2.)
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Rada Vacátko a jeho hříšní lidé aneb Jak to bylo doopravdy (22.3.) – Miloš Vaněček
Legendy kriminalistiky - beseda s Jiřím Markovičem, bývalým šéfem pražské
mordparty, a Viktorínem Šulcem, autorem detektivní literatury. (10.4.)
Historie a současnost nožů MIKOV (21.11.)
Valná hromada Niohonto Kenkyukay – přednášky a zajímavé ukázky japonských
mečů, mečovýách záštit a japonské arkebuzy pro členy Odborné sekce japonského
meče. Přednáška byla určena rovněž pro nejširší veřejnost. (9.12.)
Knihobudka
Po celý rok byla pro veřejnost v provozu knihobudka u vstupu do muzea.
Návštěvníci si mohli vybrat z nabídky zejména detektivní literatury a přečtenou knihu
vrátit, případně přinést jinou.
Místo činu: Praha 2018
Celodenní akce byla připravena jako pocta všem kriminalistům a ostatním
policistům i jejich práci. Cílem bylo interaktivně seznámit veřejnost s fungováním
složek Integrovaného záchranného systému. Účastníky byli lidé všech věkových
kategorií od dětí po seniory. (23.6.)
10 let Veterána Policie ČR
12. září 2018 oslavil v muzeu desetileté výročí trvání Veterán Policie ČR. Tento spolek
sdružuje více než 7.000 bývalých příslušníků Policie ČR z celé republiky. Důstojné
oslavy proběhly za účasti předsedy vlády ČR Andreje Babiše, ministra obrany Lubomíra
Metnara, policejního prezidenta brig. gen. Tomáše Tuhého a dalších hostů. (12.9.)
XIII. Konference policejních historiků (18. – 20.10.)
Den muzeí
Muzeum umožnilo návštěvníkům v souvislosti s Mezinárodním dnem muzeí
vstup zdarma. (18. 5.)
Klub Dvojka pro přátele kultury při Úřadu městské části Praha 2
Muzeum Policie ČR připravilo pro členy klubu Dvojka pro přátele kultury
komentovanou prohlídku expozice muzea a komentovanou prohlídku k výstavě
Nuselský most včera a dnes s besedou s odborníky, kteří se podíleli na několikaleté
sanaci mostu. Členové byli pravidelně informováni o programu muzea a zváni na
zajímavé akce, např. výstavy, přednášky apod.
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Týden vědy a techniky
Muzeum Policie ČR se zúčastnilo 18. ročníku Týdne vědy a techniky
Akademie věd České republiky. Uskutečnily se 2 komentované prohlídky muzea se
zaměřením na kriminalistiku a význam vědeckých poznatků pro práci kriminalistů.
Zúčastnili se studenti středních škol a veřejnost. (7. a 8. 11.)
Dny evropského dědictví
Muzeum se v roce 2018 opět přihlásilo k Dnům evropského dědictví (EHD),
jež jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou
akcí. Pro návštěvníky byl vstup zdarma. (15.-16.9.)
Muzeum poskytlo prostory a podílelo se na organizaci následujících akcí:
Letecká služba Policie ČR – předání medailí. (2.3.)
Setkání veteránů Ochranné služby Policie ČR – 7. ročník. (12. 4.)
Zlatá regulka – vyhlášení vítězů krajského kola, KŘP. (6. 6.)
40 let oddělení Metro – prezentace historie oddělení a předání pamětních odznaků.
(14.6.)
Dopravní služba Policie ČR – Policejní prezidium, 99. výročí vzniku DS. (6.9.)
Den linky 158 – předání medailí a křest knihy. (7.9.)
Staňte se jedním z nás – dva náborové workshopy KŘ policie hl.m. Prahy. (27.3. a
11.10.)
Sliby policistů KŘ policie hl. m. Prahy.
Sliby policistů KŘ policie Středočeského kraje.
Předání medailí - Policejní prezidium, KŘ policie hl. m. Prahy, KŘ policie
Středočeského kraje a některé celostátní útvary.
Správa uprchlických zařízení MV – akce SUZ. (26.4.)
Instrukční metodické zaměstnání (IMZ) – odborné přednášky pro policisty. (20.6.)
Prezentace DVD – Metodika k výslechu dětí. (17.10.)
Společnost pro kriminalistiku – pravidelná čtvrtletní jednání.
Veterán Policie ČR, z.s. - pravidelná měsíční jednání.
Klub vojenské historie - pravidelná měsíční jednání.
Den IZS ZŠ Křesomyslova. (1.6.)
Česká asociace sester – dvoudenní seminář nutričních terapeutů. (2. a 3.6.)
Svaz autorů detektivní literatury AIEP – výroční setkání a předání cen za rok 2017.
(19.6.)
Školní akademie ZŠ Vratislavova. (21. 6.)
Pražské věž.e (4.11.)
Nadace Vodafone – tisková konference pro novináře, seznámení s vývojem nové mobilní
aplikace ECHO na pátrání po pohřešovaných dětech v ohrožení. (8.11.)
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Seminář nože MIKOV – akce pro odbornou veřejnost k výstavě Historie a současnost
nožů Mikov. (21.11.)
Akce mimo muzeum
Odhalení pomníku Stráže obrany státu (SOS) v Božanově. (22.9.)
Demarkační linie Rokycany. (22.9.)
Boj o pivovar 1938, Libeň, Praha 8. (15.9.)
Den s Policií ČR - prezentace muzea na celodenní akci v Praze na Letné. (2.6.)
Den s Policií ČR - prezentace muzea v Hradci Králové. (7.9.)
Den s IZS - prezentace muzea v Jablonci nad Nisou. (28.6.)
Den s IZS - prezentace muzea ve Frýdlantu. (14.9.)
Den s IZS - prezentace muzea v Praze na Výstavišti. (23.9.)
Den dětí MV - prezentace muzea v Praze ve Stromovce. (15.9.)
Letní tábor Český Dub. (2. a 16.8.)
Letní tábor Vlastějovice u Sázavy. (22.8.)
DDM Praha 5 - Vítání jara .(24.3.)
ZŠ Zárubova, školní družina - Historické ukázky spojené s pátrací hrou. (2x během
školního roku)
Akce pro děti
Tajná dvojka A + B
Zábavné odpoledne pro školní družiny a veřejnost ke stejnojmenné detektivní
trilogii. Autoři knížek Klára Smolíková a Jiří W. Procházka připravili kvízy, soutěže a hry,
jež procvičily postřeh, znalosti a úsudek dětí. (17.1.)
Svět očima dětí
Celodenní doprovodný program pro děti a vyhlášení vítězů stejnojmenné
soutěže MV. Zúčastnilo se 350 dětí z MŠ, ZŠ a účastníci slavnostního vyhlášení.
(12.6.)
Prázdninové příměstské tábory
Během školních prázdnin (jarní, velikonoční, letní a podzimní) jsme ve
spolupráci s policisty z OTP KŘP připravili 43 programů pro 898 dětí. Program byl
zábavný, ale zároveň preventivní a poučný. Zúčastnily se např. Dům dětí a mládeže
(DDM) Praha 2, DDM Praha 5, DDM Praha 6, DDM Jižní Město, příměstský tábor
(PT) Malí detektivové, PT Mladý záchranář, PT Českého Červeného kříže Praha, PT
Kazimírka ad., z mimopražských PT Radovánek z Plzně, PT Kormidlo z Mnichovic či
PTturistického oddílu z Liberce.
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Akce pro děti s dopravní tematikou jsou uvedeny v části Dopravní výchova
Akce pro seniory a handicapované
Senior akademie Městské policie Praha
Během roku se uskutečnilo v rámci dlouholeté spolupráce s organizátory
tohoto vzdělávacího projektu několik komentovaných prohlídek muzea pro jeho
absolventy.
Komentované prohlídky
Výpravy seniorů, např. Klub aktivního stáří z Prahy, posluchači Univerzity 3. věku
z Hradce Králové, klub seniorů Kbely, senioři Prague City Turism, senioři z Mostku u
Dvora Králové, Dubé či Jihlavy a další.
Dvě komentované prohlídky pro neslyšící během Pražské muzejní noci.
Dopravní výchova
Během roku se několikrát uskutečnila výuka dopravní výchovy pro sluchově
postižené děti z MŠ a ZŠ Ječná (Praha 2), pro zrakově postižené děti ze ZŠ nám. Míru
(Praha 2), děti s mentálním postižením a s autismem ze ZŠ Diakonie a děti se
specifickými vývojovými poruchami učení ze ZŠ Integrál. Jednalo se zejména o jízdu na
dětském dopravním hřišti a účast na divadelních představeních s dopravní tematikou.
Příměstský tábor pro neslyšící děti
Prohlídka expozice a jízda na dopravním hřišti (30.8.)
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STÁLÁ EXPOZICE
V roce 2018 navštívili Muzeum Policie ČR 63752 návštěvníci. Na návštěvnosti
měli významný podíl studenti středních a učňovských škol a děti z mateřských a
základních škol (program, kterého se v muzeu účastnili mimo prohlídky expozice, je
uveden v jiné části výroční zprávy). Mimo návštěvníků z ČR přišla do muzea i řada
zahraničních turistů včetně policistů a studentů policejních škol, např. z Itálie, Francie,
Portugalska, Španělska, Velké Británie, Ruska, USA a dalších zemí.
Kulturně výchovná činnost (KVČ) zajišťovalo komentované prohlídky expozice pro
řadu zahraničních delegací Ministerstva vnitra, Policejního prezídia, Policejní akademie,
IPA ad. Jednalo se např. o delegace z Albánie, Itálie, Litvy, Maďarska, Německa, Ruska,
Thajska apod. Expozici muzea navštívili i vítězové projektu Policejního prezidia Tanec
proti násilí. Muzeum dále navštívila např. delegace Francouzského velvyslanectví,
výprava státních zástupců či výprava z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Pracovníci KVČ zajišťovali během roku průvodcovskou službu pro objednané
skupiny.
Preventivně výchovná činnost
Prevence kriminality
Mateřské školy - probíhala přiměřeně věku dětí při výkladu pracovníků KVČ během
prohlídky expozice muzea.
Základní školy 1. stupeň – divadelní představení Divadla pro žáky a spolužáky
„Jeden za všechny, všichni za jednoho“, besedy s odborným pracovníkem muzea a
během prohlídky expozice muzea.
Základní školy 2. stupeň – besedy s odborným pracovníkem muzea a během
prohlídky expozice muzea. Celkem 49 besed – 2319 dětí.
Studenti středních škol a odborných učilišť- během komentovaných prohlídek
expozice a dále besedy na téma:
kriminalita mládeže: 20 besed – 883 účastníci,
kyberšikana: 3 besedy – 214 účastníků,
drogová problematika: 7 besed – 505 účastníků.
Besedy realizovali policisté z Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.
Přednášky na téma prevence kriminality pro školy mimo muzeum, např. SOŠ
hotelová Praha 10 - Vršovice, Hudební gymnázium Praha 3, VOŠ a SOŠ Trivis
Praha 8, ZŠ Loučeň, ZŠ Jitřní Praha 4, ZŠ Jarov Praha 3, ZŠ Invalidovna Praha 8,
ZŠ Boleslavova Praha 4, MŠ Litoměřice ad.
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Přednášky pro policisty v muzeu: 3 přednášky.
Přednášky pro policisty mimo muzeum: 2 přednášky.
Přednášky realizovali dva zaměstnanci muzea.
Dopravní výchova
Přehled dopravní výchovy pro MŠ a ZŠ za rok 2018 v číslech je uveden
v tabulce (viz níže).
Mateřské školy a 1. stupeň základních škol
Stejně jako v minulých letech byl bezpečný pohyb chodců a cyklistů v provozu
na pozemních komunikacích součástí teoretické výuky dopravní výchovy i praktické
jízdy na dětském dopravním hřišti (DDH). Děti byly poučeny, že je důležité i vhodné
oblečení, používání reflexních prvků a doplňků, u cyklistů je nutné dbát na správně
vybavené jízdní kolo a zejména dodržovat povinnost používat do 18 let cyklistickou
přilbu. Součástí výuky dopravní výchovy pro děti ze základních škol byly i zásady
první pomoci a chování po dopravní nehodě, kterou jsme po domluvě
s pedagogickým doprovodem naaranžovali přímo na dopravním hřišti.
Základní školy 2. stupeň
Pro tuto věkovou kategorii není možná jízda na DDH z kapacitních důvodů a
nedostatku vhodných dopravních prostředků. Tito žáci byli seznamování
s bezpečným chováním v provozu na pozemních komunikacích během prohlídky
dopravních sálů expozice muzea
a byla jim určena přednáška Jiřího Ježka (viz níže).
Dopravní výchova pro mladé řidiče
Muzeum PČR pořádalo již jedenáctým rokem přednášky pro mladé začínající
řidiče. Předmětem přednášek byla především problematika specifických rizik
motocyklistů
a chování nových držitelů řidičského oprávnění A v silničním provozu. Vzhledem
k odchodu dalšího přednášejícího mimo Prahu se uskutečnily pouze 2 přednášky se
74 posluchači.
Součástí dopravní výchovy pro děti i mládež bylo upozornění na nebezpečí
hrozící účastníkům silničního provozu na železničních přejezdech a nebezpečí, které
hrozí zejména v Praze, v souvislosti s tramvajovým provozem. Přiměřeně věku jsme
informovali o nebezpečí, jež hrozí účastníkům silničního provozu v souvislosti
s požíváním alkoholu
a návykových látek.
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Veřejnost
Veřejnosti bylo na dětském dopravním hřišti vyhrazeno 10 hodin týdně, tj.
zhruba 290 hodin ročně (od dubna do října).
Další akce s dopravní tématikou
Den dopravní výchovy
Celodenní akce pro děti z MŠ, 1. stupně ZŠ a veřejnost. Uspořádalo ji v rámci
Evropského týdne mobility Muzeum Policie ČR spolu s BESIPem a OTP KŘP.
Program - jízda na DDH, jízda zručnosti, dopravní testy, 3 představení hry
Pohádkový semafor, vzdělávací program Dopravní abeceda pro děti i dospělé,
edukativní animovaná videa Hlavně bezpečně, prezentace nového projektu Do školy
(nejen) na kole a bezpečně neziskové organizace Auto*Mat, z.s.
Během dne probíhala prezentace projektu EDWARD, jehož název je složený
z počátečních písmen slov Europe Day Without Road Death (Evropský den bez úmrtí
na silnicích). Vznikl v roce 2006 ve Velké Británii. Cílem projektu je zvýšení
povědomí o bezpečnosti silničního provozu a tím i výrazné trvalé snížení úmrtí a
vážných zranění na evropských silnicích. Záštitu nad projektem převzal policejní
prezident genmjr. Tomáš Tuhý a náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast
dopravy, sportu a volného času Petr Dolínek. Od 19. 9. do konce roku 2018 bylo
možno získat v muzeu informaci, jak podepsat „Můj slib bezpečnosti na silnici“ a tím
se symbolicky připojit ke všem lidem, kterým záleží na bezpečnosti silničního
provozu (viz fotopříloha).
Dne dopravní výchovy (DDV) se zúčastnilo 710 dětí z Prahy a okolí. (19. 9.)
Součástí programu DDV byla i přednáška paralympijského vítěze a mistra světa
v cyklistice Jiřího Ježka pro 2. stupeň ZŠ (20.9.)
Děti na kolech
Akci pro děti pořádal Dům dětí a mládeže Praha 2 ve spolupráci s Muzeem
Policie ČR. Součástí programu byla jízda na dětském dopravním hřišti s policistou,
jízda zručnosti, dopravní testy a prohlídka expozice muzea. Zúčastnilo se 160 dětí
převážně z Prahy 2 (11.5.)
Divadelní představení
V roce 2018 se uskutečnilo 60 představení divadelních her s dopravní
tematikou Divadla pro žáky a spolužáky, která shlédlo 5739 dětí.
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Dopravní hřiště pro školní družiny
Od dubna do října (mimo letní prázdniny) jsme poskytli dopravní hřiště s odborným
dohledem dětem ze školních družin. Během středečních odpolední se na hřišti
vystřídalo 450 dětí.
Okresní kolo cyklistické soutěže BESIP Praha-západ (14.5.)
Ledová Praha
Během třídenního programu, připraveného policisty z OTP KŘP, se děti
seznámily se zásadami bezpečného pohybu v silničním provozu. (2. – 4.2.)
Pražská muzejní noc
V programu Na kole či pěšky poradili dětem policisté z OTP KŘP, jak se
chovat bezpečně v silničním provozu. (9. 6.)

Únor
březen
Duben

673

Květen
Červen
Celkem I. pol.
Červenec
Srpen

894
662
2229
401
211

Září

918

Dopravní
Dopravní
Černé
výchova
program pro
divadlo
hřiště
děti
539
1653
673
671
Kola v Praze
894
160
662
PMN 1300
2229
2863 1460
401
211
Den dopravní
výchovy 313
918
577
mimo ČD

Říjen

810

810

Měsíc

Dopravní
výchova
teorie

Listopad
Prosinec
Celkem II. pol. 2340
Celkem 2018 4569

2340
4569

Dopravně
bezpečnostní
Celkem
akce
539
1653
2017
Besip 40
40

1988
2616
8821
802
422
2726

792

2412

1507

1507

2876
5739

313
1773

40

7869
16690
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PROPAGACE
Muzeum Policie ČR pravidelně aktualizovalo vlastní webové stránky,
informovalo
o zajímavostech z expozice, o výstavách a programu.
Program muzea a pozvánky na výstavy a jiné akce byly pravidelně měsíčně
zasílány k tisku a webové prezentaci, např. Noviny Prahy 2, Naše Praha 2, Policista,
web kulturního měsíčníku Co, Kdy v Praze a další.
Věstník Asociace muzeí a galerií - pravidelně zasílán přehled výstav
Regina DAB Praha - pokračovala mediální podpora regionální rozhlasové stanice
Českého rozhlasu, která spolu se sesterskými stanicemi propagovala naše výstavy a
akce
Policista 5/2018 -Výstavy k policejnímu století článek o výstavách Sto let
bezpečnostních sborů aneb Od Četnictva k policii a Rytíři nebes - fragmenty.
Česká televize - natáčení reportáže o výstavě Falza Kamila Lhotáka do pořadu Události
v kultuře (vysíláno 11.3.)
Česká televize - natáčení reportáže o výstavě Rytíři nebes – fragmenty do magazínu
Z metropole (vysíláno 21.4.)
Česká televize - natáčení reportáže o výstavě Sto let bezpečnostních sborů aneb Od
četnictva k policii do magazínu Z metropole (vysíláno 7.7.)
Česká televize - natáčení reportáže o zajímavých zákoutích muzea do seriálu
Pražské dvorky magazínu Z metropole (vysíláno 7.7.)
Český rozhlas Plus - rozhovor k výstavě Smutek těch dní se Štěpánem Vymětalem,
iniciátorem výstavy a vnukem autora fotografií. (20.8.)
Český rozhlas Rádio Junior (RJ) - natáčení zábavně vzdělávacího videa pro děti na
Youtube kanál RJ. (24.10.)
Rádio Dechovka - natáčení spotů s radami pro seniory, jak se chovat bezpečně
(několikrát za rok)
Deník Metro „Automatické semafory řídí dopravu v Praze již 88 let“ - ředitelka Muzea
Policie ČR PhDr. Marcela Machutová přiblížila historii řízení dopravy v Praze
světelnou signalizací. (19.1.)
Deník Metro - reportáž z Pražské muzejní noci (11. 6.)
Muzejní noviny pro školy i rodiny – informace o zajímavých výstavách a akcích (únor
a říjen 2018)
Český rozhlas Dvojka, cyklus „Historie českého zločinu“ - opakování unikátního
seriálu doku dramat o nejzajímavějších případech české kriminalistiky, který byl
natočen v minulých letech a za Muzeum Policie ČR se na přípravě a natáčení seriálu
významně podíleli Mgr. Radek Galaš (vedoucí správy sbírek muzea) a JUDr. Petr
Švec (dokumentátor muzea)
Pracovník oddělení KVČ podal projekt k realizaci Resortního programu MV
v oblasti prevence kriminality v Muzeu Policie ČR. Poté, co byl projekt schválen,
navrhl a realizoval omalovánky s preventivním obsahem a propagací muzea. V rámci
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projektu byly pořízeny i dva stany, které byly využívány na prezentaci muzea během
řady preventivních akcí v muzeu i mimo ně (viz výše).
Návštěvnost v Muzeu Policie ČR v roce 2018
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem

Měsíční
2693
5475
5123
4609
5087
13720
2850
2913
5472
6376
6447
2987
63752

Průměrná denní
104
220
205
192
196
528
130
108
238
245
248
166
218
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Počet návštěvníků ve výpravách a ze zahraničí v roce 2013–2018
Návštěvnost – výpravy

Zahraniční návštěvníci

Rok

Počet výprav Počet návštěvníků

Rok

Počet návštěvníků

2013
2014
2015
2016
2017
2018

314
289
404
429
493
446

2013
2014
2015
2016
2017
2018

1641
1260
733
1056
1178
1496

7350
6048
9392
9445
12088
10303
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FOTOGRAFIE Z AKCÍ MUZEA
Rytíři nebes a Sto let bezpečnostních sborů
Vernisáže se zúčastnil velvyslanec Velké Británie Nick Archer a policejní prezident gen.
mjr. Tomáš Tuhý. Uprostřed ředitelka Muzea Policie ČR PhDr. Marcela Machutová…
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Výstava Historie a současnost nožů MIKOV

Restortní akce
12. září 2018 oslavil v muzeu desetileté výročí trvání Veterán Policie ČR. Tento
spolek sdružuje více než 7.000 bývalých příslušníků Policie ČR z celé republiky.
Předávání nejvyšších ocenění Veterána P ČR se osobně zúčastnil i předseda vlády ČR
Andrej Babiš....
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Pietní akt

Pražská muzejní noc
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Dětské dopravní hřiště a Den dopravní výchovy
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EKONOMICKÁ ČINNOST
Muzeum Policie České republiky jako organizační složka státu zřízená
Ministerstvem vnitra a samostatná účetní jednotka je napojena na rozpočtovou kapitolu
314 Ministerstvo vnitra. Schválený rozpočet na rok 2018 předpokládal příjmy ve výši 250
tis. Kč a výdaje ve výši 15 321 tis. Kč.

Příjmy

v tis. Kč
Schválený Upravený Skutečné Použití Nároky z
rozpočet rozpočet čerpání nároků nespoř.
R1
R2
zdrojů
220
220
468

Výdaje celkem

16 956

17 826

17 709

840

118

Provozní výdaje

4 275

4 296

4 207

76

89

Program. financování
výdaje

400

1 154

1 147

699

7

V rámci oblasti běžných výdajů bylo na platy zaměstnanců určeno 8 977 tis. Kč a
72 tis. Kč na odměny za práce podle dohod. V průběhu roku nebyly prostředky na platy a
povinné pojistné navýšeny. Tyto výdaje byly naplněny na 99,8%. Platový průměr
v loňském roce činil 26 928 Kč. Odměny za práce podle dohod jsou využívány pro
externí odborníky – lektory na problematiku drogové závislosti a kriminality mládeže a
zpracovatele specifických sbírkových předmětů a byly v průběhu roku 2018 navýšeny o
30 tis. Kč.
Na ostatní provozní výdaje, zajišťující běžný chod instituce, bylo plánováno 4 275
tis. Kč. Byly zapojeny mimorozpočtové zdroje o použití nároků z nespotřebovaných
výdajů ve výši 76 tis. Kč. Největší podíl čerpání v oblasti ostatních provozních nákladů
měl nákup energií (plyn, voda a elektrická energie) ve výši 1 377 tis. Kč, dále výdaje
k zabezpečení služeb (revize, reinstalace expozice, služby IT a další) ve výši 1 363 tis.
Kč. Výdaje na opravy a udržování majetku, zejména nemovitého majetku byly ve výši
626 tis. Kč. Muzeum se stará o historický objekt Karlov, který je zapsán v seznamu
kulturních památek ČR a je dislokován v památkově chráněném území, a proto převážná
část finančních prostředků jde na jeho ochranu. Významné byly i nákupy materiálu a
zboží ve výši 743 tis. Kč, jednalo se zejména o nákupy spotřebního materiálu a dále
výpočetní techniku a kulturně osvětový materiál.
Výdaje na financování reprodukce majetku (programové financování) byly pro rok
2018 přiděleny ve výši 400 tis. Kč na akci Rekonstrukce zabezpečovacího a kamerového
systému. Dále byla dokončena akce z roku 2017 Bezbariérový přístup do expozice, kdy
se podařilo vybudovat pojízdnou plošinu pro vozíčkáře, a tak umožnit prohlídku celé
expozice imobilním osobám.
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Muzeum Policie ČR v roce 2018 naplnilo plánované příjmy na 213 %, a to
zejména vzhledem ke změně výše vstupného, a i velké návštěvnosti muzea.
Výdaje byly čerpány na 99,34 %.
Na jednoho návštěvníka vychází náklady ve výši 277 Kč, což je o 38 Kč více, než
v předcházejícím roce.
Celková hodnota majetku Muzea Policie ČR činila k 31. prosinci 2018 121
milionů 552 tis. Kč, z toho hodnota nemovitého majetku činila 94 758 tis. Kč, movitého
majetku 15 189 tis. Kč (z toho hmotný investiční majetek 6 892 tis. Kč), nehmotného
majetku 226 tis. Kč a dále jsme měli umělecká díla a pořízené sbírkové předměty v
hodnotě 12 379 tis. Kč (umělecká díla 5.102 tis., sbírkové předměty 7.277 tis. Kč).
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