
 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.  
 

patří mezi nejmladší regionální muzea. Mnohaleté úsilí dobrovolných vlastivědných 

pracovníků vyústilo v roce 1953 ve vytvoření Vlastivědného odboru při Osvětové besedě, 

jenž se stal zakladatelem muzea a doslova zachránil budovu zámku i s hospodářskými 

stavbami před demolicí. Stavební obnovu i práci se sbírkami prováděli v prvních letech 

vlastivědci po mnoho let v rámci dobrovolnické výpomoci. V roce 1961 byly zámecké 

prostory po generální rekonstrukci zámku a úpravě okolí poprvé zpřístupněny 

veřejnosti. Teprve od roku 1975 již mluvíme o Středočeském muzeu…  

 

Areál zámku skrývá řadu architektonicky zajímavých a historicky cenných prostor, zámek 

nabízí interiérové expozice, hospodářské budovy slouží pro pořádání výstav a kulturních 

programů. Po rozsáhlé rekonstrukci zámku, kterou si vyžádala povodeň v roce 2002, čekají na 

návštěvníky od června 2014 vedle zrestaurovaných sálů i dvě zcela nové prohlídkové trasy  

s expozicemi: Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce a Život 

v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok. Součástí muzea je též Ateliér Zdenky Braunerové 

se stálou expozicí života a díla české malířky, grafičky, knižní výtvarnice a organizátorky 

uměleckého a kulturního dění. V roce 2014 prošel Ateliér rekonstrukcí, jeho slavnostní 

otevření proběhlo téměř před rokem – 13. června 2015 a v rámci Muzejní noci zde proběhlo 

setkání členů a příznivců Salonu Zdenky Braunerové. 

Každoročně muzeum pořádá kolem 8 dlouhodobých výstav. V kalendáři akcí nachází své 

pevné místo i zhruba 30 akcí jednodenních (především přednostně určených dětem)  

a koncertů vážné hudby, nezanedbatelná je též práce muzea na poli lektorském – pro školní 

kolektivy a rodiny s dětmi máme v nabídce širokou škálu programů, ať už  

s praktickými dílničkami (mnohé doprovází právě probíhající výstavu) nebo s podporou 

výukových programů určených jednotlivým věkovým kategoriím mladých návštěvníků. 

V uplynulém roce navštívilo muzeum více než 33.000 návštěvníků… 

Ředitelkou muzea je od 1. července 2007 PhDr. Zita Suchánková.  


