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I. Základní údaje 
Regionální muzeum v Kolíně (dále jen RMK) je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací zřizovanou 
Středočeským krajem (dále jen SK). Jeho součástí kromě centrálního pracoviště v Kolíně je Muzeum 
Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a Podlipanské muzeum v Českém Brodě. 
 

I.1. Organizační struktura RMK 
RMK je dle platného organizačního řádu ze dne 1. 10. 2009 strukturováno na ředitelství a další 
oddělení: odd. odborná (5), odd. styku s veřejností, marketing a vzdělávání (1), odd. dokumentační a 
péče o sbírky (1), odd. ekonomické (1) a odd. provozně-správní (1).  
Řízení pracovišť bylo v roce 2010 prováděno ředitelem osobně a/nebo prostřednictvím náměstka 
ředitele příp. zástupců ředitele.  
 
Ředitelství: 
Ředitel RMK: 
Ředitelem RMK je Mgr. Vladimír Rišlink 
 
Náměstek ředitele: 
Bc. Zdeněk Mazač 
 
Zástupci ředitele: 
Bc. Zdeněk Mazač, náměstek ředitele 
Bc. Iveta Königsmarková, pracovník pro styk s veřejností a marketing 
 

I.2. Personální složení 
Během roku 2010 prodělalo personální složení RMK výraznou proměnu, ať už z důvodů ukončení 
pracovního poměru, nástupu na mateřskou dovolenou, přesunů na jinou pozici, nebo přijetí nových 
zaměstnanců.  
 
V závěru roku 2010 bylo personální složení RMK následující: 
Oddělení ekonomické: Simona Pospíšilová (ekonom); Alena Štěrbová (mzdová účetní) 
Oddělení pro styk s veřejností, marketing a vzdělávání: Bc. Iveta Königsmarková (pracovník pro styk 

s veřejností a marketing); Miroslav Horáček (lektor) 
Oddělení archeologické: PhDr. Zbyněk Sedláček (archeologická památková péče, kurátor 

archeologické podsbírky Regionálního muzea v Kolíně) 
Oddělení etnografické: Mgr. Dana Přenosilová (Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční 

lidovou kulturu, kurátor podsbírky etnografie sbírky Regionálního muzea v Kolíně)  
Oddělení historické a dějin umění: Mgr. Petra Hollerová (historik umění, kurátor podsbírek 

výtvarného umění, uměleckého řemesla a rukopisů a starých tisků sbírky Regionálního 
muzea v Kolíně);  
RSDr. Ladislav Jouza (historik, kurátor podsbírek historie a numismatiky sbírky Regionálního 
muzea v Kolíně); PhDr. Vladimír J. Mrvík (historik, kurátor sbírky Podlipanského muzea 
v Českém Brodě) 

Oddělení přírodovědné a ochrany přírody: Ing Ivo Rus (kurátor podsbírek botaniky, entomologie, 
zoologie a paleontologie) 

Knihovna: Gabriela Jiroudková 
Oddělení dokumentace a péče o sbírkový fond: Iveta Krtičková, DiS. (dokumentátor); Bc. Matěj Forst 

(dokumentátor); Tomáš Eiman (dokumentátor); Eva Sedláčková (konzervátor); Marcela 
Nováková (konzervátor) 

Oddělení provozně správní: Josef Eiman (správce objektů); Miroslav Horáček (provozář); Alena 
Nekolová (výstavář/průvodce); Jana Formánková (průvodce); Alena Kubelková (průvodce),  
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V roce 2010 zaměstnávalo RMK v průměru 31 zaměstnanců, což v přepočteném stavu na úvazky a 
skutečnou dobu zaměstnání činilo 25,5 pracovníků (14 osob na kratší pracovní úvazek – 
dokumentátoři a průvodci). Z celkového počtu zaměstnanců bylo 10 s vysokoškolským vzděláním, 
jeden s vyšším odborným vzděláním, 13 se středoškolským vzděláním a dva s výučním listem.  Mezi 
odbornými pracovníky byli dva archeologové, tři historici (včetně jednoho historika umění), jeden 
přírodovědec (zoolog), jeden etnograf a jeden knihovník. 
Na mzdách zaměstnanců bylo v roce 2010 vyplaceno celkem vyplaceno 6.197.850,- Kč 
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II. Rozvojové  projekty a strategické cíle 
II.1. Nové logo RMK 
Potřeba nového, moderního a snadno identifikovatelného loga vyvstala již před deseti roky, byla však 
vyřešena „provizorním“ způsobem. Proto RMK vypsalo na počátku roku 2010 soutěž na nové logo 
(značku), jejímž zadáním bylo vytvoření loga, které by se stalo základem nové vizuální identity 
organizace. Mělo charakterizovat muzeum jako moderní kulturní instituci, kritériem byla 
jednoduchost, elegantnost, moderní styl a komunikativnost. Zároveň mělo být originální a snadno 
identifikovatelné. Muselo respektovat vizuální styl Středočeského kraje. 
Sedmičlenná hodnotící komise byla ve složení: Mgr. Petra Hollerová (RMK), Bc. Zdeněk Mazač (RMK), 
Mgr. Vladimír Rišlink (RMK), Vladimír Sládek (Kolínský PRES), Mgr. Jindřich Záhorka (NPÚ-UP Praha), 
ak. mal. Václav Zoubek (Rabasova galerie Rakovník), Mgr. Klára Zubíková (SK) 
Do soutěže se přihlásilo více jak 70 tvůrců s více jak 150 návrhy. Vítězným se stal návrh od pana 
Adama Soukupa z Prahy, který byl odměněn na základě smluvního vztahu částkou 15 000 Kč. 
Cena 15 000,- Kč s DPH. Hrazeno z dotace SK. 
 

II.2. Vstupenkový systém Colosseum 
S vyššími nároky na zkvalitnění služeb, evidenci návštěvníků a marketingový průzkum, rozhodlo se 
vedení RMK k nákupu vstupenkového systému. Na základě cenových nabídek a referencí byla 
oslovena firma Perfect Systém s dodávkou rezervačního a vstupenkového systému Colosseum. Byly 
zakoupeny čtyři licence + jedna serverová licence. 
Cena 65.556,- Kč s DPH. Hrazeno z dotace SK. 
 

II.3. Dislokace pracovišť 
Jedním ze zásadních problémů, se kterým se RMK dlouhodobě potýká, je absence hlavní budovy 
muzea tzv. Veigertovského domu čp. 8 na Karlově náměstí v Kolíně. Díky této skutečnosti byla 
jednotlivá pracoviště nesystematicky rozptýlena do několika budov v centru Kolína, z nichž některé 
byly zcela nevyhovující. Cílem dislokace bylo soustředění pracovišť do těsné „komunikační“ 
vzdálenosti, zefektivnění spolupráce jednotlivých oddělení a úspora prostředků vynaložených na 
správu a údržbu objektů. Zároveň s tímto krokem byly prostory adaptovány pro potřeby vznikajících 
pracovišť, byl zakoupen nový, jednotný kancelářský nábytek. 
Cena 1.008.790,- Kč s DPH. Dotace SK činila 600.000,- Kč. 
V ceně je zahrnuto stěhování pracovišť z domu čp. 144 ve Zlaté uličce a domů čp. 45 a 46 na Karlově 
náměstí, likvidace nepotřebného majetku, stěhování archeologických depozitářů, architektonický 
návrh, úprava prostorů nově zřízených pracoven (nová elektro a vodo instalace, úpravy omítek, 
malování, úpravy podlah, nové dveře) a nákup nového kancelářského nábytku. 
 

II.4. Vybavení konzervátorské dílny 
V souvislosti s přemístěním konzervátorské dílny znovu vyvstal problém jejího zastaralého a 
dosluhujícího vybavení, který se především týkal digestoře. Její transport a znovuuvedení do provozu 
bylo finančně náročné, srovnatelně jako nákup nového zařízení. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o 
nákupu nové digestoře a dalšího vybavením konzervátorského pracoviště. 
Cena 261.889,- Kč s DPH. Dotace SK činila 250.000,- Kč. 
 

II.5. Nové webové stránky s redakčním systémem 
Slabinou prezentace RMK byly webové stránky, založené na archaickém způsobu tvorby WWW, 
kterou byl schopen spravovat pouze externí dodavatel. Spolupráce s ním nefungovala podle představ 
a potřeb RMK, docházelo ke značným prodlevám a chybám při zveřejňování nových údajů, které 
mnohdy díky prodlevám ztrácely na aktuálnosti. Struktura stránek směla značné rezervy v oblasti 
prezentace poboček RMK.  
Změna vizuální identity RMK podmiňovala i změnu grafického stylu webových stránek a jejich 
struktury, založené na prezentaci poboček jako subjektů s vlastní doménou a vazbou na ostatní 
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expozice a pracoviště. Nové domény jsou: www.muzeumkolin.cz, www.muzeumkourimska.cz, 
www.podlipanskemuzeum.cz, www.skanzenkourim.cz. Zároveň byl kladen důraz na jednoduchý 
funkční redakční systém s funkcí SEO (zadávání informací pro vyhledávače), který umožňuje správu 
webových stránek příslušným pracovníkům RMK. Tím je zajištěna aktuálnost a správnost informací 
sdělovaných návštěvníkům prostřednictvím stránek RMK. Zpětná vazba v podobě sledování 
návštěvnosti jednotlivých webových stránek je důležitým aspektem marketingové strategie. 
Cena: 72.000,- Kč s DPH. Hrazeno z dotace SK. 
Cena zahrnuje: redakční systém, vytvoření struktury a grafické podoby čtyř webových stránek 
 

II.6. Centrální depozitář tvrz Hradenín – projekt centrálního depozitáře 
Zásadním dlouhodobě trvajícím problémem je absence vhodných prostor k uložení sbírek 
vyhovujícím standardům jejich ochrany. Stávající depozitární prostory jsou rozptýleny celkem v devíti 
objektech, obecně hodnocených jako nevyhovující zejména z hlediska ochrany sbírek před vnějšími 
vlivy. Při hledání řešení těchto naléhavých potřeb bylo vytipováno několik objektů v rámci kolínského 
okresu, z nichž se díky své centrální poloze jeví jako nejvhodnější areál gotické tvrze v obci Hradenín. 
Tento objekt navíc umožňuje efektivním způsobem kombinovat potřebu vybudování moderně 
vybaveného centrálního depozitáře, situovaného do hospodářských objektů v areálu, se záchranou a 
prezentací jedné z nejcennějších a nejohroženějších památek středních Čech – vlastní středověké 
tvrze. 
Bylo uskutečněno několik sérií jednání s majiteli nemovitosti, architektem, se zástupci Středočeského 
kraje, včetně hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha. Byly připraveny materiály v podobě 
projektového záměru a doprovodné dokumentace k jednání Rady a Zastupitelstva SK. Záměr 
zakoupení nemovitosti do majetku SK byl schválen Radou SK usnesením č. 033-29/2010RK ze dne 
9.8.2010. Dále byly připraveny a doplněny materiály pro projednání záměru Zastupitelstvem SK. 
Cena: 5.000,-Kč s DPH. 
 

II.7. Projekt dostavby skanzenu v Kouřimi 
Jedním z hlavních problémů RMK je již více než dvě desetiletí trvající stagnace jeho 
nejnavštěvovanější pobočky – Muzea lidových staveb v Kouřimi. Na většinu pozemků v areálu muzea 
je uplatňován restituční nárok ze strany rodiny původních majitelů, což vyústilo v sérii soudních 
sporů, vlekoucích se po dobu více než osmnácti let. V roce 2010 probíhala řada jednání se zástupcem 
restituentů, iniciovaných RMK a Krajským úřadem SK ve snaze dojít dohodou ke kompromisnímu 
řešení a umožnit realizaci projektu dostavby skanzenu. Tento projekt byl průběžně připravován 
zadáním celkové urbanistické studie dostavby areálu a architektonické studie na zřízení vstupní 
budovy s návštěvnickým centrem. Urbanistická studie dostavby muzea byla dokončena v listopadu 
2010. Současně byla do areálu v demontované podobě přenesena další památka lidové architektury – 
chalupa č.e. 1 z osady Nová Starost, obec Rynoltice (okres Liberec), kterou RMK získalo od majitelky 
darem. V areálu Muzea lidových staveb je tak nyní uloženo celkem osm větších objektů připravených 
ke znovupostavení (Kromě výše uvedeného se jedná o kostel sv. Jana Křtitele z Dolních Kralovic, 
špýchar z Kornatic, rychtu ze Strašic, rychtu z Kamenice, dům ze Starostína, větrný mlýn z Borovnice a 
chalupu z Masojed.) Průběžně byla včetně příslušných podkladů v rámci programu ROP zpracovávána 
žádost o poskytnutí dotace ze Strukturálních fondů EU na realizaci projektu první etapy dostavby 
skanzenu, a jeho koncepční proměnu z dosavadního Muzea lidových staveb na Muzeum české 
vesnice. Většina nákladů na přípravu projektu včetně transferu chalupy z Nové Starosti byla hrazena 
přímo z rozpočtu SK. 
Cena: 39.497,- Kč s DPH. 
 

 
 
 
 

http://www.muzeumkolin.cz/
http://www.muzeumkourimska.cz/
http://www.podlipanskemuzeum.cz/
http://www.skanzenkourim.cz/
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II.8. Projekt Veigertovský dům čp. 8 na Karlově náměstí v Kolíně 
Absence hlavní budovy na Karlově náměstí v Kolíně je jedním z nejtíživějších problémů RMK. 
Veigertovský dům byl v letech 1935 - 1982 hlavním sídlem muzea, které zde prezentovalo především 
své historické a umělecké sbírky. V 80. letech 20. století byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce, která 
nebyla nikdy dokončena z důvodu uplatnění a vydání restitučního nároku na 5/18 objektu. 
Nemožnost využívání této budovy v současnosti zásadním způsobem omezuje rozvoj RMK, které již 
téměř tři desetiletí funguje ve stavu „trvalého provizoria“. V průběhu roku 2010 probíhala dosud 
neuzavřená jednání zástupců SK se spolumajitelem, jejichž snahou bylo získání restituentova podílu 
do majetku SK s právem hospodaření RMK. Souběžně byla zahájena příprava projektu na dokončení 
rekonstrukce domu a obnovu účelu jeho využití pro potřeby RMK. Tento záměr byl poprvé 
představen veřejnosti v září 2010 v rámci programu Dnů evropského dědictví. Bylo zadáno zhotovení 
architektonické studie a projektu na dokončení rekonstrukce a dostavbu objektu do úrovně podání 
žádosti o stavební povolení. Většina nákladů na přípravu projektu byla hrazena přímo z rozpočtu SK. 
Cena: 45.000,- Kč s DPH. 
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III. Hodnocení hlavní činnosti 
III.1. Vymezení hlavní činnosti 
Hlavním účelem RMK je plnit funkci muzea ve smyslu ustanovení §10, odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., 
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Je zřízeno za účelem získávat, 
tvořit, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní 
povahy jako pramenné základny poznání zkoumaného regionu nebo tématu. Veřejně prospěšné 
činnosti RMK související s účelem zřízení nejsou vykonávány za účelem dosažení zisku. Dodatkem č. 1  
ke zřizovací listině ze dne 29.4.2005 je RMK pověřeno plnit funkci Regionálního odborného pracoviště 
pro péči o tradiční lidovou kulturu. 
 

III.2. Zákonná péče o sbírky  
III.2.1. Centrální evidence sbírek 
V roce 2010 byly změny do CES zaslány ve dvou zákonem stanovených termínech a to k 15. 5. 2010 a 
15. 11. 2010; do CESu OMG MK ČR bylo nahlášeno celkem 14 nových přírůstkových čísel a 2 932 
katalogizačních čísel 

 
III.2.2.Další změny v evidenci 
V termínu od 17. listopadu do konce roku 2011 bylo do chronologické evidence zapsáno 25 nových 
přírůstkových čísel a nově zkatalogizováno 350 inventárních čísel; tyto změny budou zaslány do CES v 
zákonem stanovených termínech roku 2011 
 
III.2.3. Inventarizace sbírek 
V souladu se zákonem 122/2000 Sb. v platném znění byla na základě příkazu ředitele č. 318/2010/VP 
provedena inventarizace částí sbírkových fondů v podsbírkách: entomologické 6 134 ks, numismatické 
3000 ks a archeologické 18 261 ks.  
 
III.2.4. Digitalizace sbírek 
- v roce 2010 bylo zdigitalizováno 380 položek herbáře z podsbírky botanická, 600 ks sbírkových 
předmětů z podsbírky historická, 92 ks z uměnovědných podsbírek, 60 ks ze sbírky jiná víceoborová 
Podlipanského muzea a 750 ks ze sbírky jiná víceoborová Muzea Kouřimska, celkem 1882 ks  
 
III.2.5. Pohyb sbírek 
- pracovníci RMK poskytli odborné informace, konzultace a badatelské služby celkem 105 badatelům; 
(konkrétně v případě entomologické podsb. - 2, uměnovědných podsb. 4, etnografické pods. - 14, 
archeologické podsb. - 23, historické podsb. 44, sb. Podlipanského muzea - 16, sb. Muzea Kouřimska - 
2) 
- evidováno bylo 12 výpůjčních smluv o 294 kusech a 28 zápůjček o 1 560 kusech 
 
III.2.6.Konzervace, restaurování a preparace 
1/ V konzervátorské dílně RMK bylo zkonzervováno 57 předmětů. 
Činnost pracoviště byla částečně omezená z důvodu přestěhování konzervátorské dílny ze Zlaté uličky 
čp. 144 do ulice Rubešovy čp. 61/62. Pracoviště bylo následně dovybaveno novým nábytkem a 
pracovními pomůckami (digestoř, mikromotor, fotoaparát, vysavač, váhy) a chemikáliemi. 
Dále byly řešeny nevyhovující klimatické podmínky v depozitáři Podlipanského muzea v tzv. Bělíkově 
síni a sousedící knihovně (vypracováno doporučení provozního režimu knihovny).  
Konzervátorské pracoviště zpracovávalo podklady grantu MKČR-ISOD: restaurátorský průzkum, 
konzervování a petrifikace předmětu plastika sv. Rozálie, inv. č. U 1548  
 
2/ Celkem 27 předmětů z podsbírky uměleckého řemesla bylo zkonzervováno a restaurováno 
prostřednictvím Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově. 
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3/ Přírodovědné oddělení preparovalo vlastní kapacitou 441 ks hmyzu, jeden kus (liška - nálezová 
zpráva 1/2010) preparoval preparátorský ateliér Srdov u Litoměřic.  
 

III.3. Propagační činnost 
III.3.1. Sdělovací prostředky 
Propagační činnost RMK byla zajišťována jak prostřednictvím celostátních sdělovacích prostředků – 
rozhovory a upoutávky v rozhlasovém vysílání (Český Rozhlas Region, Český rozhlas Radiožurnál, 
Rádio Impuls), v České televizi (pořad Sama doma), v celostátním denním tisku (Mladá Fronta), tak 
prostřednictvím místních či regionálních médií – místní rozhlas, tisk (Kolínský PRES, Kolínský deník). 
Komunikace s médii probíhala formou tiskových zpráv, které byly průběžně zasílány do různých 
médií.  
Přehledy akcí byly rovněž zveřejňovány prostřednictvím pravidelné inzerce a tiskovin blízké okruhu 
návštěvníku z Prahy jako jsou např. Kultura, In Prague atp. 
 
III.3.2. Propagační materiály 
Čtvrtletně byl vydáván informační zpravodaj RMK a samostatný přehled národopisných pořadů a akcí 
MLS v Kouřimi. Akce, národopisné pořady a výstavy byly propagovány formou plakátů a vyvěšovány 
prostřednictvím výlepové služby ve městech Čáslav, Kutná Hora, Kolín, Pečky, Poděbrady, Český 
Brod, Uhlířské Janovice, Říčany a Praha. V ostatních městech a obcích okresu Kolín byly plakáty 
vylepovány pracovníky RMK. Pravidelným zasíláním pozvánek na výstavy RMK byly informovány školy 
i jiné organizace. Propagace dvou velkých akcí pořádaných muzeem (Bitva u Lipan – historická 
slavnost, EHD) byly podporovány tištěnými letáky, které byly distribuovány jako příloha týdeníku 
Kolínský PRES.  
 
III.3.3. Informační servery 
Důležitou složkou propagace RMK jsou webové stránky, které svojí strukturou a redakčním systémem 
umožňují zprostředkování aktuálních informací jak formou bannerů, tak formou tiskových zpráv. 
Muzeum též využívá k propagaci další informační servery např. KDYKDE, VÝLETNÍK, TIPYNAVYLET. 
 
III.3.4. Klub přátel muzea 
Ve druhé polovině roku 2010 vznikl Klub přátel RMK, jehož členové jsou průběžně informováni o 
akcích RMK prostřednictvím e-mailu a SMS. Členové muzea získávají zvýhodněné vstupné na muzejní 
akce, vstup do všech expozic zdarma, slevy na publikace vydané muzeem a další řadu výhod. Cílem je 
těmto osobám co nejvíce přiblížit a zpřístupnit různorodou činnost muzea, popřípadě zapojit členy 
klubu do aktivní spolupráce při některých jeho aktivitách. 
 

III.4. Výstavní činnost, stálé expozice a kulturní akce 
RMK spravuje celkem 17 expozic na centrálním pracovišti v Kolíně a jeho třech pobočkách v Kouřimi a 
Českém Brodě. Od dubna 2010 zároveň zajišťuje na základě smluvního vztahu s Římskokatolickou 
farností Kostelec nad Černými lesy průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi a k němu 
přináležející renesanční zvonici. 
 
III.4.1. Návštěvnost RMK v roce 2010 
III.4.1.1. Návštěvnost platící  
Expozice a akce pořádané RMK v roce 2010 navštívilo 31 705 platících osob. Oproti roku 2010 (33 605 
osob) byl zaznamenán mírný pokles o 1910 osob tj. o -3,8%.  
 
III.4.1.2. Tržby z prodeje vstupného 
Tržby za vstupné vzrostly z 1.126.520,- Kč v roce 2009 na 1.282.685,- Kč v roce 2010. Rozdíl oproti 

roku 2009 činí 156.165,- Kč, tj. +13,9%. 
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III.4.1.3. Návštěvnost neplatící 
V roce 2010 bylo evidováno 12 935 osob. Mezi neplatící návštěvníky jsou započítáni děti do 6-ti let, 
lidé zdravotně postižení a návštěvníci akcí, při kterých není vybíráno vstupné (historická slavnost Bitva 
u Lipan, EHD, aj.). Oproti roku 2009 (16 951 osob) byl zaznamenán pokles o 4 016 osob tj. o -23,7%.  
Údaj o neplatících návštěvnících je nereevidovatelný a často zneužívaný k umělému navyšování 
návštěvnosti! 
  
III.4.1.4. Celková návštěvnost 
Celková návštěvnost expozic a akcí pořádaných RMK činila 44 640 osob. Oproti roku 2009 (50 566 
osob) poklesla o -5 926 osob, tj. o -11,7%.  
Červinkovský dům navštívilo 5 116 osob, Muzeum pravěku 2 181 osob, Muzeum Kouřimska 4 030 
osob, MLS 26 008 osob, Podlipanské muzeum 1 507 osob. V roce 2010 začalo RMK provozovat 
prohlídky v kostele sv. Štěpána v Kouřimi, který v průběhu roku navštívilo celkem 1 865 osob. Akce 
pořádané RMK mimo prostory expozic navštívilo 3 860 osob. 
 
III.4.2. Přehled výstav v roce 2010 
III.4.2.1. Červinkovský dům a Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku 
1/ Druhý kolínský výtvarný salon (12.12. 2009 – 24.1. 2010) 
2/ Jiří Novák - Jaroslav Skoupý: Třicet let ve fóru (2.2.–28.2.) 
3/ Střední Čechy tradiční lidový oděv (2.2.–14.3.) 
4/ 5.let výroby TPCA - historie a budoucnost (27.2.–14.5.) 
5/ Do Mexika za přírodou a lidmi (4.3.–2.5.) 
6/ Jan Kubíček a Kateřina Zvelebilová – výběr z díla (19.3. – 2.5.) 
7/ Lidé doby bronzu (13.5. – 29.8.) 
8/ Oldřich Karásek – fotografie (7.9. – 31.10.) 
9/ Keramické setkání (2.11. – 7.12.) 
10/ Vánoční výstava (1.12. 2010 – 10.1. 2011) 
10/ Otokar Štorch-Marien a Kolín – Tvůrčí duch a jeho město (14.12. 2010 – 20.3. 2011) 
 
 
III.4.2.2. Podlipanské muzeum v Českém Brodě 
1/ Jak se žije ve Středočeském kraji (8.3. – 18.4.) 
2/ Venezuelou křížem krážem (4.5. – 29.8.) 
3/ Obyčejové tradice středních Čech – (7.9.- 31.10.) 
 
III.4.2.3. Muzeum Kouřimska v Kouřimi 
1/ Symfonie ohňů – Jaroslav Kašpar (1.4.– 19.6.) 
2/ Bitva u Kolína ve výtvarném umění (1.7. – 31.10.) 
3/Betlémy ( 27.11.– 30.12.) 
 
III.4.2.4. Muzeum lidových staveb v Kouřimi 
1/ Velikonoční tradice v lidové kultuře (20.3. – 11.4.) 
2/ Vesnické secesní fasády na Kouřimsku (9.6. – 10.10.) 
3/ Betlémy (27.11. – 30.12.) 
 
III.4.3. Přehled národopisných pořadu v MLS 
1/ Masopust držíme (13.2.) 
2/ Na svatého Řehoře (13.3.) 
3/ Chození s Jidášem (3.4.) 
4/ Před pomlázkou (4.4.) 
5/ Letnicové slavnosti a máje na Kouřimsku (29.5.) 
6/ VII. Dětský pohádkový týden (31.5. – 4.6.) 
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7/ V. Trh chráněných dílen (10.7) 
8/ Slavnosti lidových řemesel (21.8.) 
9/ Svatohavelské císařské posvícení (9.10.) 
10/ Tajemné postavy adventu (4.12.) 
11/ Svatomikulášské obchůzky (5.12.) 
12/ Půjdem spolu na koledu (18.12.) 
13/ My Ti přinášíme Štědrého večera (19.12.) 
 
III.4.4. Trhy v MLS 
1/ Svatojosefský trh (20.3.) 
2/ Svatoanenský trh (24.7.) 
3/ Svatokateřinský trh (27.11.) 
 
III.4.5. Přehled akcí RMK v roce 2010 
1/ Mezinárodní den památek a historických sídel (17. – 18.4.)  
V rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel byly pořádány ve všech expozicích RMK 
prohlídky s odborným výkladem kurátorů sbírek. Dne 17. dubna se konala podvečerní prohlídka 
památek města Kolín „Příběhy královského města Kolína“ a 18. dubna koncert "Vivat Gothica" v 
kostele sv. Štěpána v Kouřimi spojený s prezentací knihy Kouřimská kaple sv. Kateřiny. Vstup byl do 
všech expozic RMK zdarma. 
 
2/ Mezinárodní den muzeí (18. 5.) 
U příležitosti dne muzeí byl do všech expozic RMK vstup zdarma. 
 
3/ VI. Festival muzejních nocí (15.5., 5.6., 12.6.) 
I v roce 2010 se RMK zapojilo do festivalu muzejních nocí. Vstup v době konání muzejních nocí byl 
zdarma. 
3a/ Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Venezuelou křížem krážem (15.5.) 
3b/ Červinkovský dům a Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku - Den pravěkých řemesel (5.6.) 
3c/ Muzeum Kouřimska a Muzeum lidových staveb v Kouřimi - Svatojánská noc (12.6.) 
 
3/ Bitva u Lipan - historická slavnost (22.5.) 
Největší akce RMK v roce 2010 „Bitva u Lipan – historická slavnost“ byla komponována do dvou dnů: 
1/ 21.5. lektorský program v Podlipanském muzeu v Českém Brodě 
2/ 22.5. slavnost na Lipské hoře 
Stěžejním bodem programu byla odpolední „slavnost na Lipské hoře“ dne 22. května, která 
vyvrcholila scénickým ztvárněním historických pasáží bitvy. Oslav, které se konaly pod záštitou 
hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, se zúčastnilo i několik významných osobností 
politického, kulturního a veřejného života. Vstupné bylo na tuto akci zdarma. 
 
4/ EHD (11. – 12.9., 18. – 19.9.) 
Na Dny evropského dědictví připravilo RMK ve spolupráci s Městem Kolín a občanským sdružením 
Památky pro život velmi bohatý kulturní program pro příznivce historie a památek. Byly zpřístupněny 
běžně nepřístupné památky, doplněné o prohlídky s výklady odborníků jak v místech s působností 
RMK, tak mimo ně. Tyto prohlídky zčásti zajišťovali odborní pracovníci RMK. Do expozic RMK  platilo 
zvýhodněné vstupné 1,-Kč.  
 

Dny EHD na Kolínsku. Přehled exkurzí, prohlídek a přednášek zajišťovaných RMK: 
 
„Po stopách svatých zemských patronů Vojtěcha a Prokopa“ - exkurze s prohlídkou památek  
Mgr. Vladimír Rišlink, RSDr. Ladislav Jouza (11. 9.) 
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„Muzeum Kouřimska v Kouřimi“ – prohlídka s výkladem, Mgr. Lenka Mazačová (11.9.) 
 
„Muzeum lidových staveb v Kouřimi“ – prohlídka s výkladem, Mgr. Dana Přenosilová (11. 9.) 
 
„Kolínský zámek“ – prohlídka s výkladem, Mgr. Vladimír Rišlink (12.9.) 
 
„Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku“ – prohlídka s výkladem, Bc. Simona Bubeníková (12. 9.) 
 
RMK „ Červinkovský dům“ – prohlídka s výkladem, Mgr. Petra Hollerová (12. 9.) 
 
RMK „Stará škola“ – prohlídka s výkladem, RSDr. Ladislav Jouza (12. 9.) 
 
RMK „Veigertovský dům“ – prohlídka s výkladem, Mgr. Vladimír Rišlink (12. 9.) 
 
„Kostel sv. Jana Křtitele v Kolíně“ – prohlídka s výkladem, Mgr. Vladimír Rišlink (13.9.) 
 
„Kapucínský kostel Nejsvětější Trojice v Kolíně“ – prohlídka s výkladem, PhDr. Miroslava Jouzová, 
PhD. (14.9.) 
 
„Kostel sv. Víta na Zálabí v Kolíně“ – prohlídka s výkladem, Mgr. Vladimír Rišlink, Mgr. Jindřich 
Záhorka (15.9.) 
 
„Moderní architektura v Kolíně“ – přednáška v Městském divadle Kolín, Mgr. Martin Zubík, Mgr. 
Klára Zubíková (16.9.) 
  
„Masarykův most a hydroelektrárna v Kolíně“ – prohlídka s výkladem, Mgr. Klára Zubíková (17.9.) 
 
„Středověké venkovské kostely na Kolínsku a Kutnohorsku“ - exkurze s prohlídkou památek,  
Mgr. Jindřich Záhorka (18.9.) 
 
„Kostel sv. Bartoloměje v Bylanech“ – prohlídka s výkladem, PhDr. Vladimír Jakub Mrvík (18.9.) 
 
„Bývalé židovské ghetto, synagoga a Starý židovský hřbitov v Kolíně“ – prohlídka s výkladem, RSDr. 
Ladislav Jouza, Mgr. Klára Zubíková (19.9.) 
 
„Po stopách slavných osobností v Kolíně“ – vycházka s výkladem, RSDr. Ladislav Jouza, PhDr. 
Miroslava Jouzová, PhD. 
 
„Svatoprokopské památky v Chotouni“ – prohlídka s výkladem, Mgr. Vladimír Rišlink (19.9.) 
 
„Kostel Stětí sv. Jana Křtitele a bývalá fara ve Skramníkách“ – prohlídka s výkladem,  
Mgr. Vladimír Rišlink, Mgr. Jindřich Záhorka (19.9.) 

 
5/ Den Středočeského kraje (28.10.) 
U příležitosti dne Středočeského kraje platilo symbolické vstupné 1 Kč. 
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III.5. Vzdělávací programy a další aktivity pro děti a mládež  
III.5.1. Přednášky 
III.5.1.1. Přednášky pro veřejnost uskutečněné v prostorách RMK 
1/ „Venezuela 2006“, Ing. Ivo Rus, Podlipanské muzeum v Českém Brodě (15.5.) 
2/ „Kolínský klub fotografů“, Jaroslav Pejša (5.10.) 
3/ „Oldřich Karásek - Život před objektivem“ (beseda), E. Karásková, J. Málek a Z. Strnad (26.10.) 
 
RMK zahájilo pravidelnou přednáškovou činnost cyklem „Archeologických výzkumů na Kolínsku“, 
která se setkala s velmi kladným ohlasem u veřejnosti.  
4/„Velimské otazníky, hradiště doby bronzové“, PhDr. M. Vávra, Bc. D. Šťastný (19.10.) 
5/ „Archeologické výzkumy v trase obchvatu Kolína“ PhDr. R. Šumberová (9.11.) 
6/ „Románské kostely na Kolínsku“, PhDr. Jan Frolík, CSc. (23.11.) 
7/ „Libicko - proměny středověké krajiny“, Mgr. J. Mařík, Ph.D. (8.12.) 

III.5.1.2. Přednášky pro veřejnost uskutečněné mimo prostory RMK 
Barvířův dům v Kutné Hoře „Kulturní historie Kutnohorska a Kolínska“ 
1/ „Královská města na Kutnohorsku a Kolínsku ve středověku“, RSDr. Ladislav Jouza (23.5.)   
2/ “Kutnohorsko a Kolínsko za husitské revoluce – události, osoby a ohlasy“, RSDr. Ladislav Jouza (18. 5.) 
 
V rámci oslav 715 let první písemné zmínky o obci 
3/ „O dějinách obce Bylany u Českého Brodu“ – Mgr. Vladimír Rišlink, (19.6.)  
 
III.5.1.3. Přednášky pro děti a studenty uskutečněné v prostorách RMK 
1/ „Po stopách českých patronů (sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa) v našem regionu“,  
RSDr. Ladislav Jouza (19. a 20.1.)    
pro historický seminář gymnázia v Kolíně 
2/  „Obojživelníci Kolínska“ a „Plazi Kolínska", Ing. Ivo Rus (3. a 4. 6.) 
pro 1. ZŠ Kolín 
 
III.5.2. Lektorské programy 
1/ Historie čarodějnictví, Miroslav Horáček (30.4., Kolín)  
Zábavně-naučný program pro školy i rodiče s dětmi. Na naučné stezce s pěti zastaveními kostýmovaní 
průvodci zasvětili návštěvníky do čarodějné historie od antiky po současnost. Plnili čarodějnické úkoly 
a na závěr obdrželi výuční list Malého čaroděje. 
 
2/ VII. Pohádkový týden, Bc. Iveta Königsmarková (31.5. – 4.6.) 
Děti z MŠ a ZŠ doprovázeli na prohlídce skanzenu pohádkové bytosti. Děti shlédly divadelní 
představení, soutěžily u dětské střelnice nebo se zúčastnily výtvarné dílny. 
 
3/ Advent, Bc. Iveta Königsmarková (6.12. – 17. 12.)  
V jednotlivých chalupách si děti vyslechli vyprávění o adventních zvycích, velikonočních tradicích a 
betlémech. Ve výtvarných dílnách zdobily perníky, vyráběné drátěné ozdoby nebo skleněné 
ozdobičky. V Bradlecké chalupě pekly cukroví a perníčky. 
 
III.5.3. Exkurze 
III.5.3.1. Odborné výklady a exkurze pro veřejnost:     
1/ “Středověké památky královského města Čáslav“, RSDr. Ladislav Jouza, Mgr. Vladimír Rišlink (10.4.) 
V rámci cyklu přednášek v Barvířově domě v Kutné Hoře 
2/ „Královské město Kouřim a klášter cisterciáků v Klášterní Skalici“, Mgr. Vladimír Rišlink (24.4.) 
V rámci cyklu přednášek v Barvířově domě v Kutné Hoře 
3/ „Středověké památky královského města Kolín“ RSDr. Ladislav Jouza, Mgr. Vladimír Rišlink (8.5.) 
V rámci cyklu přednášek v Barvířově domě v Kutné Hoře 
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4/ „Po památkách regionu (bitva u Kolína, Libodřice, Kouřim, Kostelec nad Černými lesy, Zásmuky, 
Ratboř)“, RSDr. Ladislav Jouza (15.5). Svaz tělesně postižených 
5/ „Po památkách regionu“ (Červené Pečky, Bečváry, Zásmuky, Malotice, Kostelec nad Černými lesy, 
Štolmíř) RSDr. Ladislav Jouza (29.5.) Pro zaměstnance Katastrálního úřadu v Kolíně  
6/ „Kostel sv. Barbory v Kutné Hoře“, Mgr. Vladimír Rišlink (5.6.) V rámci cyklu přednášek v Barvířově 
domě v Kutné Hoře 
7/ „Kostely sv. Jakuba a Panny Marie na Náměti v Kutné Hoře“, Mgr. Vladimír Rišlink (19.6.) V rámci 
cyklu přednášek v Barvířově domě v Kutné Hoře 
8/ „Osobnosti Kolína“, Mgr. Lenka Mazačová, Mgr. Vladimír Rišlink (8.10.)  
Otevření Ztracené uličky 
9/ „Kolínská synagoga“, RSDr. Ladislav Jouza (16.10) 
Pro členy britské Northwood & Pinner Liberal Synagogue  
10/ „Židovské památky v Kolíně“, RSDr. Ladislav Jouza (17.10) 
 pro Židovskou obec Brno  

 
III.5.3.2. Odborné výklady a exkurze pro děti a studenty:     
1/ „Po židovských památkách v Kolíně (ghetto, synagoga, starý židovský hřbitov)“, RSDr. Ladislav 
Jouza (20. 4.) pro žáky gymnázia (prima) v Kolíně 
2/ “Po židovských památkách v Kolíně (ghetto, synagoga, starý židovský hřbitov)“, RSDr. Ladislav 
Jouza (8.5.) pro žáky 8. třídy III. základní školy v Kolíně 
3/ „O husitském vojenství“ v Podlipanském muzeu v Českém Brodě, RSDr. Ladislav Jouza (21.5.)  
pro 6. třídu ZŠ Přistoupim a třídu gymnázia Český Brod  
4/ „Po židovských památkách v Kolíně“, RSDr. Ladislav Jouza (17.9.)  
pro studenty 1. ročníku Střední odborné školy řemesel v Kutné Hoře  

 
III.6. Věda a výzkum, publikační a vydavatelská činnost 
III.6.1. Vědeckovýzkumné úkoly 
III.6.1.1. Historické vědy 
1/"Podnikatelské rodiny a dějiny průmyslu v Kolíně a okolí" - studium archivních a úředních 
dokumentů k dějinám průmyslu v Kolíně; zaznamenány vzpomínky (orální historie), týkající se rodiny 
Wiesnerů, Navrátilů a Erhartů (spolu s PhDr. M. Jouzovou Ph.D.) 
2/"Dějiny židovské komunity v Kolíně" - dokončení expozice „Žili tu s námi“, doplnění výstavy „O 
životě a díle Camilla Hoffmanna“ 
3/"Výtvarné umění v regionu od poloviny 19. stol. do současnosti", hlavní akcent na období české 
moderny a avantgardy; dlouhodobá příprava publikace o malíři J. Čartovi, skenování, foto děl a 
dokumentačních materiálů 
 
III.6.1.2. Přírodní vědy 
1/ "Zoogeografické rozšíření řádu vážky (Odonata) - jižní část regionu Kolínsko"; terénní záznamy a  
fotodokumentace 
2/ „Zoogeografické rozšíření obojživelníků a plazů - region Kolínsko", terénní záznamy a 
fotodokumentace 
3/nový program „Průzkum zoogeografického rozšíření vybraných druhů bezobratlých s důrazem na 
druhy zařazené do příloh Směrnice 92/43/EHS v rámci soustavy NATURA 2000 – region Kolínsko“, 
terénní záznamy a fotodokumentace 
 
III.6.2. Archeologická památková péče 
Archeologické oddělení RMK se na základě dohody s Akademií věd a ve spolupráci s Archeologickým 
ústavem AV ČR v Praze v. v. i. podílí na památkové ochraně archeologických pramenů jako součásti 
národního kulturního dědictví formou záchranných archeologických výzkumů ohrožených lokalit a s 
tím spojenou legislativou. 
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V průběhu roku 2010 realizovalo 27 záchranných archeologických výzkumů formou dohledu při 
stavebních pracích rodinných domů, z nichž dva byly s výsledkem archeologicky pozitivním, ostatní 
negativní.  
 
III.6.3 Regionální pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu (TLK) 
Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu středočeského kraje ukončilo v roce 2010 pět let 
trvající celostátní projekt dotazníkového průzkumu organizovaného NÚLK ve Strážnici. Projekt měl 
název Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury a v každé z pěti fází zkoumal a pokoušel se 
mapovat jak hmotnou, tak nehmotnou kulturu ve středočeském kraji. Pomocí dotazníků zjišťoval 
současný stav i povědomí o minulosti jednotlivých oblastí lidové kultury. (výroční obyčeje, doprava, 
oděv, výtvarná kultura, sociální vztahy aj.) Centrum koordinovalo ve středočeském kraji práci 
s jednotlivými respondenty a metodicky vedlo jednotlivé odborné pracovníky (především etnografy) 
ze středočeských muzeí. K projektu zorganizovalo centrum dva odborné semináře v RMK v Kolíně a 
v Polabském muzeu v Poděbradech. Dotazníky byly po verifikaci elektronickou formou odeslány do 
NÚLK. Výstupem z každého roku je statistický přehled, který vydává NÚLK. V rámci projektu byly 
zdokumentovány desítky výročních obyčejů ve středních Čechách (výstupem byla putovní výstava 
Výroční obyčeje ve středních Čechách). Stejně tak projekt podnítil k vytvoření další putovní výstavy 
s názvem Tradiční lidový oděv ve středních Čechách. Obě tyto výstavy vytvořilo Centrum pro TLK 
středočeského kraje.  

V roce 2010 byly dále dokumentovány výroční obyčeje. Jejich dokumentace bude využita pro tvorbu 
publikace. Centrum podalo dvě žádosti o dotace MKČR na Den řemesel v Muzeu lidových staveb 
v Kouřimi a na lektorské velikonoční a vánoční programy. K zápisu na seznam nehmotného kulturního 
dědictví ČR byla centrem doporučena Městská hudba Františka Kmocha z Kolína.  

III.6.4. Ochrana přírody 
V rámci činnosti přírodovědného oddělení byla zajišťována ochrana přírody ve formě spolupráce s 
orgány státní správy ochrany přírody: místní šetření – 3x (MěÚ Kolín, OÚ Církvice); účast na jednání – 
8x (MěÚ Kolín, ČIŽP Praha); sepsané vyjádření – 2x (MěÚ Kolín). 
Dále zoologický průzkum v terénu pro potřeby MěÚ Kolín (VKP geologické povahy – 12x terén), 
fotodokumentace – digitální fotoarchiv přír. odd.; uloženo 267 snímků chráněné a jiné přírody 
regionu Kolínsko. 
Sledování hnízdního rozšíření čápů na okrese Kolín; 1 hnízdo (Nesměň); fotodokumentace 7 ks. 
Nálezová databáze AOPK ČR – 341 nálezových údajů vážek (ČR 2010). 
Archiv dokumentace k chráněným a zájmovým lokalitám Kolínska – 21 nových lokalit z přehledu 
informačního portálu ČGS – „Významné geologické lokality“. 
  
III.6.5. Knihovna 
Ke dni 31. 12. 2010 bylo v přírůstkové knize knihovny RMK zapsáno 33 843 přírůstkových čísel. 
V roce 2010 bylo zkatalogizováno 836 přírůstkových čísel monografií a periodik. Průběžně byly 
opravovány a doplňovány povinné údaje do AACR2.  
Bylo poskytnuto 10 meziknihovních výpůjček a 23 výpůjček absenčních. 
 
III.6.6. Výstavy 
III.6.6.1. Odborné výstavy připravené pracovníky RMK 
1/ „František Kmoch“ (11.6. - 18.6.), v rámci 47. ročníku Kmochova Kolína  
2/  „Venezuelou křížem krážem“ (4.5. - 29.8.) 
3/ "Lidé doby bronzu" (13.5. - 29.8.) 
4/ "Bitva u Kolína ve výtvarném umění" (1.7. - 31.10.) 
5/„Otakar Štorch-Marien a Kolín. Tvůrčí duch a jeho město.“ (12.12 2010 - 20.3. 2011);  
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III.6.6.2. Výstavy a expozice v rámci spolupráce s jinými institucemi 
1/ Pracovníci RMK se podíleli na dokončení expozice „Žili tu s námi“ (Dějiny Židů v Kolíně) v kolínské 
synagoze za spolupráce se SOkA Kolín, MěK Kolín, Židovským muzeem a jednotlivci. Expozice byla 
slavnostně otevřena 25. 4. 2010.  

2/ Byly zpracovávány podklady do anglického průvodce expozicí „They Lived Here with Us“, vydán 
Městskou knihovnou v dubnu 2010. Dále se historik muzea podílel ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Kolín na výstavní činnosti v synagoze - doplnění výstav „O životě a díle Camilla Hoffmanna“ 
(od 6. 5. do 30. 6.) a „Židé v boji a odboji“ (od 1. 7. do 31. 10.) o kolínské reálie. 
  
3/ Ve spolupráci s Městem Kolín vznikla se pořádala krátká naučná výstava "Myslivost, rybářství a 
ochrana přírody" v MSD Kolín ve dnech 19.5. – 22.5. 
 
4/ V rámci partnerské smlouvy s Pivovarským muzeem v Kostelci nad Černými lesy byla do tamního 
muzea dlouhodobě zapůjčena výstava „Pivovarnictví na Kouřimsku“ otevřena od 17. 7.; výstava byla 
později rozšířena na cca 50 panelů (24. 9. a 22. 10.) 
 
III.6.7. Účast na konferencích 
1/ Kostely, dvorce a sídla a vývoj raně středověkých elit ve střední Evropě v Kutné Hoře, RSDr. Ladislav 
Jouza, Bc. Zdeněk Mazač (26. – 28. 5.) 
 
2/seminář „Po stopách židovské kultury Turnova“ pořádaný Městskou knihovnou v Turnově, RSDr. 
Ladislav Jouza (9. 6. 2010) 
 
3/„Menšinová krajina vzpomínání v evropském městě. Konkurenční společnost paměti?“, pořádané UK 
v Praze, fakultou humanitních studií a Židovským muzeem v Praze ve Vzdělávacím a kulturním centru 
Židovského muzea, RSDr. Ladislav Jouza (10. 6. 2010) 
 
5/ „Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci v českých zemích“ v NTM v Praze. RSDr. Ladislav Jouza (22. 
– 23. 6. 2010 ) Příspěvek: „Wiesnerové a cukrovarnictví ve středních a východních Čechách“ (spolu 
s PhDr. M. Jouzovou, PhD. 
 
6/ „Židé v Čechách“ Tachov, RSDr. Ladislav Jouza (6. – 7. 10.) Příspěvek: „Kolínská obuv je nejlepší! 
Továrna na obuv Zikmunda Feldmanna v Kolíně.“ (spolu s PhDr. M. Jouzovou, PhD.)  
 
7/ "Památková péče a muzea" v Rožnově pod Radhoštěm, Mgr. Dana Přenosilová, Mgr. Vladimír 
Rišlink (17. – 18.10.) 
 
8/ „Turek, Švéd a Prajz. Vojenský živel versus město a venkov českého raného novověku“ v Teplicích, 
RSDr. Ladislav Jouza (8. – 9. 11. ) 
 
9/ „Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české“ PhDr. Vladimír J. Mrvík; Příspěvek: Kostelec 
nad Černými lesy v éře Lichtenštejnů – praktické otázky provozu jednoho venkovského zámku a 
panství v 17. - 19. století. 
 
10/Seminář muzejních zoologů AMG v Pasohlávkách v CHKO Pálava, Ing. Ivo Rus (6. – 8.9.) 
 
11/ „Konference konzervátorů-restaurátorů“ pořádaná AMG ČR v Uherském Hradišti, Eva Sedláčková 
 
12/ „Seminář Společnosti pro technologie ochrany památek s názvem Restaurování slinuté keramiky“ 
Národní muzeum, Eva Sedláčková 
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III.6.8. Publikační činnost 
HOLLEROVÁ, Petra: Moje město Kolín - Umění, část II. Kolín 2010. v přípravě 
 
JOUZA, Ladislav: „Kasárna v kutnohorské jezuitské koleji“, publikace o Jezuitské koleji v Kutné Hoře 
GASK, 14 s. rukopis 
 
JOUZA, Ladislav – JOUZOVÁ, Miroslava: Adolf Vratislav ze Šternberka jako stavebník pražského paláce 
na Malé Straně a barokního areálu v Zásmukách. In: Documenta Pragensia, 28, Život pražských 
paláců, Praha 2009, s. 193–217. 
 
JOUZA, Ladislav – JOUZOVÁ, Miroslava: podkladové materiály a části kapitol pro publikaci „Židovské 
památky ve Středočeském kraji, 21 s. rukopis 
 
JOUZA, Ladislav: Židé v Kolíně. In: Židovské listy, č. 20, prosinec 2010, s. 24–26.  
 
JOUZA, Ladislav – JOUZOVÁ, Miroslava – PEJŠA, Jaroslav: Moje město Kolín – Židé v Kolíně. Kolín 
2010.  
 
JOUZA, Ladislav – JOUZOVÁ, Miroslava: Wiesnerové a cukrovarnictví ve středních a východních 
Čechách. In: Listy cukrovarnické a řepařské, roč. 126, 2010, č. 9–10, s. 304–308.  
 
JOUZA, Ladislav – JOUZOVÁ, Miroslava: Wiesnerové a průmysl cukrovarnický pro sborník NTM, 14 
stran rukopisu s přílohami.  
 
JOUZA, Ladislav – JOUZOVÁ, Miroslava: skládačka k výstavě „Otakar Štorch-Marien a Kolín“. Kolín 
2010. 
 
ZEMENOVÁ, Petra – KLOUŽKOVÁ, Alexandra – MAZAČ, Zdeněk: Mikrostruktura střepové hmoty 
měsícovitého podstavce z pozdní doby bronzové. In: Sborník konference konzervátorů – restaurátorů 
konané 7.9. – 9.9.2010 v Uherském Hradišti, Uherské Hradiště 2010, 177-178. 
 
MRVÍK, Vladimír J.: Nejstarší urbář Černokosteleckého panství z roku 1564, in: SAP 1/2011, v tisku 
 
MRVÍK, Vladimír J.:  Kostelec nad Černými lesy v éře Lichtenštejnů – praktické otázky provozu jednoho 
venkovského zámku a panství v 17. - 19. století, in: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké 
konference Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české, konané v Olomouci ve dnech 23.-
25.11. 2010, v tisku. 
 
MRVÍK, Vladimír J.: Zaniklé větrné mlýny u Kostelce nad Černými lesy, in: ČKZ 11/2010. 
 
MRVÍK, Vladimír J.: seriál populárně-naučných článků "Z pokladů Podlipanského muzea v Českém 
Brodě", in: Českobrodský zpravodaj 3-12/2010 
 
MRVÍK, Vladimír J.: "Na mlejně v Květnici nouzi a psotu trpíc", příspěvek k pauperizaci české nižší 
šlechty v raném novověku; v edičním plánu periodika Heraldika a Genealogie pravděpodobně v roce 
2011. 
 
SEDLÁČEK, Zbyněk – SANKOT, Pavel: Sídlištní a hrobové laténské nálezy z Velkého Zboží. okr. Nymburk, 
Archelogické rozhledy, v přípravě. 
 
PŘENOSILOVÁ, Dana: Střední Čechy a tradiční lidový oděv. Text k výstavě. Kolín 2009. 
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RIŠLINK, Vladimír – KRČEK, Josef: Kouřimská kaple sv. Kateřiny a její andělský chór. Kouřim 2009. 
 
RUS, Ivo: Stav průzkumu vážek (Odonata) kolínského Polabí po deseti letech (2001-2010); Práce 
muzea v Kolíně – řada přírodovědná, č.9/2010, Kolín 2010. 
 
RUS, Ivo: Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) vybraných lokalit CHKO Slavkovský les, 
sborník VÁŽKY 2010, Sborník referátů XIII. celostátního semináře odonatologů v Podyjí, ZO ČSOP 
Vlašim, 2010, 14-49. 
 
RUS, Ivo: Vážky (Odonata), ploštice (Heteroptera), denní motýli (Lepidoptera). In: Zoologický 
inventarizační průzkum VKP Lůmky u Bedřichova a Lom u Vítězova, Ms., Depon. in archiv OŽPaZ MěÚ 
Kolín, 11-14 
 
RUS, Ivo: Vážky (Odonata), ploštice (Heteroptera), denní motýli (Lepidoptera), obratlovci 
(Vertebrata). In: Zoologický inventarizační průzkum VKP Lůmek na Vysockém potoce u Bořetic, 
Sedlovské tůňky a Polepský vodopádek, Ms., Depon. in archiv OŽPaZ MěÚ Kolín, 9-13, 19-20; 
 
RUS, Ivo: Inventarizační průzkum v oboru entomologie řád VÁŽKY (Odonata) (2009-2010). Ms., 
Depon. in archiv CHKO Slavkovský les, 61 pp; 
 
III.6.9. Vydavatelská činnost 
1/ Moje město Kolín – židovská obec (JOUZA, L. – JOUZOVÁ, M. – PEJŠA, J.) náklad 500 ks 
2/ Střední Čechy a tradiční lidový oděv. Text k výstavě., náklad 1000 ks 
3/ Otakar Štorch-Marien a Kolín – doprovodný text k výstavě ve formě skládačky, náklad 2000 ks 
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IV. Hospodaření organizace 
Regionální muzeum v Kolíně obdrželo v roce 2010 nad rámec příspěvků na provoz od zřizovatele této 
organizace-Středočeského kraje další účelové příspěvky v celkové výši 2.013.377,00 Kč, dále získalo 
další příspěvky od Ministerstva kultury ČR ve výši 210.000,00 Kč, Městského úřadu v Kolíně ve výši 
100.000,00 Kč, Městského úřadu v Českém Brodě ve výši 5.000,00 Kč a od sdružení MAS Podlipansko 
ve výši 5.000,00 Kč. RMK obdrželo v období 2010 dar z Fondu hejtmana na Adventní koncert ve výši 
100.000,00 Kč. 

Poskytnutím účelových dotací nad rámec schváleného rozpočtu za rok 2010 dochází ke změně 
závazných ukazatelů. Změny závazných limitů příspěvkových organizací v oblasti kultury byly 
schváleny usnesením č. 017-02/2011/RK ze dne 10.1.2011. 
 
Organizace v období 2010 uskutečnila dislokaci kanceláří všech oddělení, důvodem k této dislokaci 
byla úspora prostředků vynaložených na správu a údržbu objektů a zefektivnění spolupráce 
jednotlivých oddělení organizace. 

IV.1. Komentář k rozboru hospodaření organizace 

IV.1.1. Účet č. 501 spotřeba materiálu: 

Plán v roce 2010 500.000,00,- Kč 
Skutečnost 2010  1.061.927,00 ,- Kč 

Náklady navýšeny z důvodu poskytnutí dotací na pořízení drobného dlouhodobého majetku.  Např. 
zakoupení vybavení konzervátorské dílny, vybavení kanceláří novým kancelářským nábytkem, 
zakoupení nové výpočetní techniky. 

IV.1.2. Účet č. 502 spotřeba energií 

Plán v roce 2010 950.000,00,- Kč 
Skutečnost 2010         876.275,00,- Kč 

Ve spotřebách energií došlo k mírným úsporám oproti rozpočtu. 

IV.1.3. Účet č. 511 oprava a udržování 

Plán v roce 2010 250.000,00 ,- Kč 
Skutečnost 2010 917.923,00,- Kč 

V tomto roce organizace provedla revize el. zařízení, revize hromosvodů, revize zabezpečovací a 
protipožární techniky. Dále byly provedeny opravy prostor kanceláří v rámci dislokací. Organizace 
provedla opravy telefonních ústředen a počítačů.  

IV.1.4. Účet č. 512 cestovné    

Plán v roce 2010 60.000,00,- Kč 
Skutečnost 2010 44.693,00,- Kč 

Na cestovném nebyla vyčerpána rozpočtovaná částka. 

IV.1.5. Účet č. 513 náklady na reprezentaci 

Plán v roce 2010 10.000,00,- Kč 
Skutečnost 2010   5.929,00,- Kč 

Náklady na reprezentaci nebyly vyčerpány v plné výši. 
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IV.1.6. Účet č. 518 ostatní služby: 

Plán v roce 2010 1.596.000,00,- Kč 
Skutečnost 2010  2.039.000,00,- Kč 

V nákladech jsou obsaženy internetové a telefonní poplatky, ostrahy objektů, údržba zeleně v areálu 
MLS v Kouřimi, svoz odpadu, spolupráce na akcích, které se konaly v průběhu roku v MLS v Kouřimi, 
zajištění výtvarných dílen pro děti, stěhování kanceláří v rámci dislokací kanceláří. Organizace 
zakoupila drobný dlouhodobý nehmotný majetek pokladní vstupenkový systém Colosseum pro 
zkvalitnění služeb. Také v tomto případě došlo k navýšení nákladů z důvodů poskytnutých příspěvků 
nad rámec rozpočtu na rok 2010. 

IV.1.7. Účet č. 521 mzdové náklady 

Plán v roce 2010 6.275.000,00 ,- Kč 
Skutečnost 2010 6.198.850,00,- Kč 

Prostředky na mzdové náklady nebyly v roce 2010 přečerpány. 

IV.1.8. Účet č. 524 zákonné sociální pojištění 

Plán v roce 2010 2.200.000,00 ,- Kč 
Skutečnost 2010 1.948.661,00,- Kč 

V letošním roce jsme uplatnili uzákoněné slevy na sociálním pojištění. Z toho důvodu došlo k úspoře 
oproti rozpočtu. 

IV.1.9. Účet č. 549 jiné ostatní náklady: 

Plán v roce 2010  450.000,00 ,- Kč 
Skutečnost 2010        1.534.562,00,- Kč  

Organizace v tomto roce zajistila realizaci projektu „Bitva u Lipan“-historická slavnost, která byla 
uspořádána k výročí této události. Celkové náklady na tuto akci byly 917.238,00 Kč. Celý projekt byl 
financován z příspěvků Středočeského kraje a Fondu hejtmana SK. 

IV.2. Doplňková činnost 
RMK dle dodatku č. 1 ke zřizovací listině je oprávněno vykonávat doplňkovou činnost koupě zboží za 
účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Jedná se o suvenýry, upomínkové předměty, propagační 
materiály a vydané publikace Regionálního muzea v Kolíně. 
V roce 2010 bylo zakoupeno zboží v celkové hodnotě 340 989,- Kč. Ostatní zboží bylo postupně 
zakoupeno v minulých letech, předáno na sklad a v současné době postupně vydáváno do spotřeby.   
Celkové tržby včetně komisního prodeje činily v roce 2010 celkem 521.652,- Kč.    
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IV.3. Přehled celkových nákladů a výnosů RMK za rok 2010 
 
ÚČET                TEXT                   NÁKLADY VÝNOSY 

501 Spotřeba materiálu 1.062.251,-  

502 Spotřeba energie 889.852,-  

504 Prodané zboží 340.988,-  

511 Opravy a udržování 917.923,-  

512 Cestovné 44.693,-  

513 Náklady na reprezentaci 5.929,-  

518 Ostatní služby 2.041.560,-  

521 Mzdové náklady 6.198.850,-  

524 Zákonné soc. pojištění 1.948.661,-  

527 Zákonné soc. náklady 193.323,-  

528 Jiné soc. náklady 12.386,-  

531 Silniční daň 5.425,-  

549 Ostatní náklady z činnosti 1.534.562,-  

551 Odpisy dlouhodobého majetku 378.988,-  

    

602 Výnosy z prodeje služeb  1.282.685,- 

604 Výnosy z prodaného zboží  521.652,- 

649 Ostatní výnosy z činnosti  349.469,- 

662 Úroky z B.Ú.  210,- 

671 Výnosy z nároků na prostř.SR  210.000,- 

672 Výnosy z nároků na prostř. ÚSC  13.211.377,- 

 Obraty 15.575.393,- 15.575.393,- 

 Zisk  0,- 

 
IV.4. Závěrečné zhodnocení hospodaření 
Regionální muzeum v Kolíně hospodařilo v roce 2010 v souladu s rozpočtem a závaznými ukazateli. 
Vedení muzea dále intenzivně pracuje na zefektivnění výdajů na provoz pracovišť muzea. Výdaje 
vynaložené na dislokaci by se měly projevit v úsporách příštích období.  
 
 
V Kolíně, dne 11.3.2011 
 

 
 
Mgr. Vladimír Rišlink 
ředitel RMK 

 
 


