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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 25. 3. 2013 strukturováno na ředitelství, asistenta 
ředitele a další oddělení: odd. odborná (4), odd. pro vzdělávání (1), odd. dokumentační a péče o 
sbírky (1), odd. ekonomické (1) a odd. provozně-správní (1).  
Řízení pracovišť bylo v roce 2015 prováděno ředitelem osobně nebo prostřednictvím náměstků 
ředitele, příp. zástupců ředitele.  
 
Ředitelství: 
Ředitel RMK: 
Ředitelem RMK je Mgr. Vladimír Rišlink 
 
Náměstci ředitele: 
Mgr. Lenka Mazačová 
Mgr. Jindřich Záhorka 
 
Zástupci ředitele: 
Mgr. Lenka Mazačová 
Mgr. Jindřich Záhorka 
 
Asistentka ředitele:  
Mgr. et Mgr. Radka Pšeničková 
 
 
I.2. Personální složení 
Během roku 2015 prodělalo personální složení RMK několik změn.  
Pracovní poměr byl ukončen s PhDr. Zbyňkem Sedláčkem (archeolog) a Alenou Nekolovou 
(průvodkyně/dokumentátorka). 
Do pracovního poměru byli přijati: Mgr. Ernest Fábik (kurátor etnografické podsbírky RMK – památky 
lidové architektury), Mgr. Miloš Bernart (lektor), Mgr. Kristýna Svobodová (lektorka), Bc. Markéta 
Hojková (pracovnice pro vztahy s veřejností MLS). 
V dlouhodobé pracovní neschopnosti byli: Mgr. Miloš Bernart (lektor) a Mgr. Petra Hollerová (historik 
umění). 
 
V závěru roku 2015 bylo personální složení RMK následující: 
Oddělení ekonomické: Simona Pospíšilová (ekonom); Olga Zajíčková (mzdová účetní). 
Oddělení pro vzdělávání:  Mgr. Ilona Boháčková (lektor), Mgr. Miloš Bernart (lektor), Mgr. Kristýna 
Svobodová (lektorka). 
Oddělení archeologické: Bc. Matěj Forst (archeologická památková péče, kurátor archeologické 
podsbírky Regionálního muzea v Kolíně). 
Oddělení historické, dějin umění a etnografie: Mgr. Petra Hollerová (historička umění, kurátorka 
podsbírek výtvarného umění, uměleckého řemesla); Mgr. Lenka Mazačová (historička, kurátorka 
podsbírky rukopisů a starých tisků sbírky Regionálního muzea v Kolíně a sbírky Muzea Kouřimska v 
Kouřimi);  RSDr. Ladislav Jouza (historik, kurátor podsbírek historie a numismatiky sbírky). 
Regionálního muzea v Kolíně); PhDr. Vladimír J. Mrvík, PhD. (historik, kurátor sbírky Podlipanského 
muzea v Českém Brodě), Mgr. Tereza Kašová (kurátorka etnografické podsbírky RMK, pracovnice 
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Regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu), Mgr. Ernest Fábik (kurátor 
etnografické podsbírky RMK). 
Oddělení přírodovědné a ochrany přírody: Ing. Ivo Rus (zoolog, kurátor podsbírek botaniky, 
entomologie, zoologie a paleontologie). 
Knihovna: Gabriela Jiroudková 
Oddělení dokumentace a péče o sbírkový fond: Mgr. Zuzana Berková (dokumentátorka Regionálního 
muzea, správce CES); Mgr. Ladislav Molič (dokumentátor/průvodce); Tomáš Eiman (dokumentátor 
Podlipanského muzea/průvodce), Michal Vevera  (dokumentátor Muzea Kouřimska 
v Kouřimi/průvodce); Eva Sedláčková (konzervátorka); Marcela Nováková (konzervátorka). 
Oddělení provozně správní: Josef Eiman (správce objektů); Jana Formánková 
(průvodkyně/sekretářka); Zdena Krejcarová (průvodkyně), Alena Kubelková (průvodkyně), Jitka 
Kutová (provozní Muzea lidových staveb v Kouřimi). 
 

V roce 2015 zaměstnávalo RMK v průměru 30 zaměstnanců, což v přepočteném stavu na úvazky a 
skutečnou dobu zaměstnání činilo 28,062 pracovníků (z toho 8 osob na kratší pracovní úvazek – 
dokumentátoři a průvodci). Z celkového počtu zaměstnanců bylo 17 s vysokoškolským vzděláním, 1 
s vyšším odborným vzděláním (na rodičovské dovolené), 12 se středoškolským vzděláním, 1 se 
základním vzděláním. Mezi odbornými pracovníky byl jeden archeolog, čtyři historici (včetně jednoho 
historika umění), jeden přírodovědec (zoolog) a jeden knihovník.   
 
Na mzdách zaměstnanců bylo v roce 2015 vyplaceno celkem vyplaceno 6 916 363,- Kč. 
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II. Rozvojové projekty muzea   
 

V roce 2015 se realizovaly projekty Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Regionálního 

muzea v Kolíně a Dostavba Muzea lidových staveb v Kouřimi – 1. etapa, financované z dotačního 

titulu ROP, jejichž investorem je zřizovatel muzea - Středočeský kraj. Regionální muzeum v Kolíně ve 

funkci budoucího uživatele poskytovalo součinnost při realizaci těchto projektů, zejména v rámci 

pravidelně pořádaných kontrolních dnů a při dalších jednáních se zhotoviteli staveb a s orgány 

památkové péče. Dále byly zahájeny přípravné práce, vedoucí k uskutečnění projektu „Vybudování 

expozic a centrálního depozitáře Regionálního muzea v Kolíně v areálu tvrze v Hradeníně“. 

 
 
II.1. Dostavba Muzea lidových staveb v Kouřimi – 1. etapa 
V rámci realizace projektu „Dostavba Muzea lidových staveb v Kouřimi – 1. etapa“ byla v roce 2015 
provedena podstatná část stavebních prací na těchto objektech: usedlost „Šperkovna“ ze Strašic, 
špýchar z Kornatic, chalupa z Masojed, výměnek z Krchleb a stodola z Českobrodska. Dále v rámci 
areálu muzea došlo k transferu stodoly ze Želejova a restaurování sochy sv. Donáta ze Svatbína a 
mariánského sloupu z Konárovic. V muzeu byly dále provedeny terénní úpravy, vybudovány nové 
komunikace, oplocení, sítě a protipožární nádrž. 
 
 
II.2. Rekonstrukce Veigertovského domu 
V roce 2015 pokračovala realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Regionálního 
muzea v Kolíně“. Z větší části byla provedena rekonstrukce historického objektu Veigertovského domu 
včetně restaurování nástěnných maleb a štukové výzdoby v interiérech. Byla založena a částečně 
provedena přístavba v prostoru nádvoří, která bude obsahovat depozitáře, víceúčelový sál a knihovnu 
historického oddělení muzea. 
 
 
II.3. Projekt centrálního depozitáře Hradenín  
V roce 2015 bylo zadáno zpracování dokumentace pro získání stavebního povolení ke zřízení 
centrálního depozitáře Regionálního muzea v Kolíně v areálu tvrze v Hradeníně. 
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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 2015 byly změny do CES zaslány ve dvou termínech a to v květnu a listopadu 2015. Do 

CESu OMG MK ČR bylo nahlášeno celkem 45 nových přírůstkových čísel a 13 859 katalogizačních 
čísel. Ze všech tří sbírek RMK bylo z CES vyřazeno celkem 12 evidenčních čísel sbírkových předmětů.  
Byly napraveny nedostatky v zápisech v databázi CES z minulých let, zejména nejednotný styl zápisů u 
podsbírek: botanické, entomologické, etnografické, uměleckého řemesla, výtvarného umění, 
zoologie a numismatiky a to celkem u evidenčních 964 položek. 

 
III.2.2. Inventarizace sbírek 

V souladu se zákonem 122/2000 Sb. v platném znění byla na základě příkazu ředitele 
č.j.:169/2015 VP-Ř provedena inventarizace částí sbírkových fondů v podsbírkách: archeologické, 
historické, numismatické, zoologické, starých tisků, výtvarného umění, uměleckého řemesla, 
etnografické (celý fond); ve sbírkách Podlipanského muzea a Muzea Kouřimska v Kouřimi o celkovém 
počtu 16 372 ks.  
 
III.2.3. Digitalizace sbírek 

V roce 2015 bylo zdigitalizováno 18 ks podsbírka entomologická, 129 ks podsbírka geologická, 
74 ks sbírkových předmětů z podsbírky historická, 124 ks ze sbírky numismatická, 73 ks z 
uměnovědných podsbírek, 320 z etnografické podsbírky, 133 ks z archeologické podsbírky  a 82 ks ze 
sbírky jiná víceoborová Podlipanského muzea, celkový počet digitalizovaných sbírkových předmětů 
činí  953 ks.  
 
III.2.4. Pohyb sbírek 

Pracovníci RMK poskytli odborné informace, konzultace a badatelské služby celkem 191 
badatelům; (konkrétně v případě uměnovědných podsb. - 2, etnografické - 7, archeologické - 10, 
historické podsb. 58, v přírodovědných podsbírkách – 1, sb. Podlipanského muzea - 109, sb. Muzea 
Kouřimska - 4) 

Evidováno bylo 23 výpůjčních smluv o 650 kusech a 24 zápůjček o 572 kusech. 

III.2.5. Konzervace, restaurování a preparace 
1/ V konzervátorské dílně RMK bylo zkonzervováno 199 předmětů. 
2/ Prostřednictvím Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově bylo 
zkonzervováno a restaurováno 14 předmětů z podsbírky uměleckého řemesla. 
3/ Z uměleckého řemesla a výtvarného umění restauroval ak. mal. Pavel Šmejkal celkem 2 předměty 
z podsbírek a celkem 8 ks sbírkových předmětů stejných podsbírek restauruje restaurátorka textilu 
Vendulka Otavská. 
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5/ Přírodovědné oddělení preparovalo vlastní kapacitou 155 ks hmyzu. Do lihu bylo naloženo 31 ks 
hmyzu a bezobratlých.  
 
 
III.3. Propagační činnost 
 
III.3.1. Sdělovací prostředky 

Propagační činnost RMK byla zajišťována jak prostřednictvím celostátních sdělovacích 
prostředků – rozhovory, upoutávky a pozvánky v rozhlasovém vysílání (Český rozhlas Region), v České 
televizi (pořad Toulavá kamera a pořad pro děti Tam tam), v celostátním denním tisku (Mladá fronta 
DNES, Katka), tak prostřednictvím regionálních či místních médií televize (Televize Kolín), tisk 
(Kolínský PRES, Kolínský zpravodaj, Náš region, Dobrý.info, Prubezne.cz a zpravodaje měst a obcí 
Český Brod, Kostelec nad Černými lesy, Plaňany, Kouřim, Zásmuky). Komunikace s médii probíhala 
formou tiskových zpráv, které byly průběžně rozesílány.  
Tiskoviny RMK byly prezentovány na veletrhu Regiony ČR na výstavišti v Lysé nad Labem. 
  Program RMK byl, díky spolupráci se Zlatým Pruhem Polabí, prezentován také 
v Poděbradském kulturním přehledu formou inzerce (Poklady starého Egypta, Loupežníci na 
Českobrodsku a Kouřimsku).  

RMK se v roce 2015 opět zapojilo do akce Kmochův Kolín, propagovalo aktuální výstavy a 
odborné publikace) v programových brožurách a Festivalových novinách. Ve spolupráci s kulturní 
komisí města Český Brod se zapojilo k oslavám výročí smrti Mistra Jana Husa a podniklo výlet za 
husitskou tradicí na Českobrodsku. Muzeum se každoročně zapojuje do Festivalu muzejních nocí, 
v roce 2015 také do Podlipanských kulturních slavností, projektu „Nalaďte se na Střední Čechy“, 
„Týdnu vzdělávání dospělých“ atd.  
 
III.3.2. Propagační materiály 

Akce, výstavy, přednášky atp. byly propagovány formou plakátů a vyvěšovány 
prostřednictvím výlepové služby Rengl, s.r.o. ve městech Kolín a Český Brod. V ostatních městech a 
obcích okresu Kolín výlep zajišťovali zaměstnanci RMK. Výstavy byly propagovány také formou 
variaposterů na vlakových nádražích (Praha-Masarykovo nádraží, Pečky, Český Brod). 

Pravidelným zasíláním tištěných i e-mailových pozvánek na výstavy a akce RMK byly 
informovány školy, kulturní instituce a informační centra. Zájemcům z řad veřejnosti byly zasílány 
muzejní newslettery. 

 
 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. Významným informačním zdrojem pro návštěvníky a příznivce RMK jsou facebookové profily 
jednotlivých poboček, které mají dohromady 2211 příznivců.  Muzeum též využívalo k propagaci 
webové stránky města Kolína (Kolin.cz, Portalkolin.cz, Infocentrum-kolin.cz), ale také informační a 
turistické portály jako např.mistnikultura.cz, akce.cz, kdykde.cz, kudyznudy.cz, sematam.cz, 
ententyky.cz, informuji.cz, kamdensvyrazime.cz, ceskevylety.cz, atlasceska.cz, peknyden.cz, 
krasnecesko.cz, azrodina.cz, pidak.cz, vylety-zabava.cz, czecot.cz, vylety-zabava.cz, jedtesdetmi.cz, 
visitstrednicechy.cz, atd. 

 
II.3.4. Klub přátel muzea 

Členové klubu jsou průběžně informováni o akcích RMK prostřednictvím e-mailu a SMS. Mají 
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 spolupráce při některých jeho aktivitách. 
 
  



 

 8 

III.3.5. Klub mladých muzejníků 
V polovině roku 2012 byl založen Klub mladých muzejníků, který je určen dětem zajímajícím 

se o historii. Jeho cílem je otevřít muzeum mladým návštěvníkům, přiblížit jim zábavnou formou 
regionální i obecné dějiny a představit jim muzeum jako místo, kam se budou rádi vracet. Pro děti je 
připraven smysluplný program, při kterém se podívají do míst běžnému návštěvníkovi nepřístupných 
a vyzkoušejí si činnosti, které všestranným způsobem přispějí k rozvíjení jejich schopností a znalostí. 
 
 
III.4. Výstavní činnost, stálé expozice a kulturní akce 

RMK spravuje celkem 10 expozic na centrálním pracovišti v Kolíně (5) , jeho třech pobočkách 
v Kouřimi (2) a Českém Brodě (3). Z důvodu stavebních prací v Muzeu lidových staveb je uzavřeno 7 
expozic. 

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 a od července 2015 také průvodcovskou službu v chrámu Bartoloměje 
v Kolíně. 
 
 
III.4.1. Návštěvnost RMK v roce 2015 
 
III.4.1.1. Návštěvnost platící  

Expozice a akce pořádané RMK v roce 2015 navštívilo 23 475 platících osob. Oproti roku 2014  
(31 042 osob) byl zaznamenán pokles o 7 567 osob tj. o 24 %.  

Důvodem snížení počtu návštěvníků je jednoznačně uzavření Muzea lidových staveb (od 1. 8. 
2014) z důvodu probíhající první etapy dostavby.  
 
III.4.1.2. Tržby z prodeje vstupného 

Tržby za vstupné poklesly z  1. 085. 064 Kč v roce 2014 na 609 770 Kč,- v roce 2015 tj. o 

475 294, -Kč (44 %). Důvodem poklesu tržeb za vstupné je uzavření Muzea lidových staveb v Kouřimi. 

III.4.1.3. Návštěvnost neplatící 
V roce 2015 bylo evidováno 2 159 neplatících osob. Do skupiny neplatících řadíme děti do 6-ti 

let, osoby zdravotně postižené, držitele karet AMG a návštěvníky speciálních akcí, při kterých není 
vybíráno vstupné (vernisáže, EHD, aj.). Počet neplatících se oproti roku 2014 (3 497 osob) poklesl o 
1338 lidí, tedy o 38 %. 
 
II.4.1.4. Celková návštěvnost 

V roce 2015 činila celková návštěvnost 25 634 osob. Při srovnání s rokem 2014 (34 539 osob) 
lze vysledovat pokles o 8 905 osob, tj. téměř o 34 %. Značný pokles návštěvnosti byl způsoben 
uzavřením Muzea lidových staveb v Kouřimi.  

Během roku 2015 navštívilo Červinkovský dům 8 895 osob (9 379 v roce 2014), Muzeum 
pravěku 6 243 osob (3 545 v roce 2014), Muzeum Kouřimska 2 624 osob (3 845 v roce 2014), 
Muzeum lidových staveb bylo uzavřeno od 1. 8. 2014, Kostel sv. Štěpána 1628 osob (1 938 v roce 
014), Podlipanské muzeum v Českém Brodě 3 805 osob (2 950 v roce 2014 ). Od 1. 7. zahájena 
průvodcovská služba také v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně, který do konce roku 2015 navštívilo 
2 439 osob. 

Návštěvnost RMK vykazuje nárůst zejména v případě Dvořákova muzea pravěku, kde byly 
v průběhu roku instalovány dvě prestižní egyptologické výstavy. Díky doprovodným programům 
v Podlipanském muzeu v Českém Brodě se rovněž podařilo zvýšit počet návštěvníků. Naopak pokles 
zaznamenalo Muzeum Kouřimska v Kouřimi a Červinkovský dům v Kolíně. Velkou ztrátu působí 
uzavření Muzea lidových staveb v Kouřimi, jehož návštěvnost za posledních 5 let činila v průměru 20 
tis. osob. 



 

 9 

III.4.2. Přehled výstav v roce 2015 
 
III.4.2.1. Červinkovský dům, Brandlova čp. 27  
1/ Vladimír Jan Hnízdo – pocta ke 100. výročí narození (9. 12. 2014 – 15. 3. 2015), Mgr. Petra 
Hollerová 
2/ Lidový nábytek ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně (31. 3. – 7.6.), Mgr. Vladimír Rišlink, Mgr. 
Tereza Kašová, Mgr. Ernest Fábik 
3) Úžasný svět malíře F. K. Foltýna (12. 6. – 23. 8.) Mgr. Petra Hollerová, Mgr. et Mgr. Radka 
Pšeničková, Mgr. Zuzana Berková 
4/ Bylanská kultura jako součást halštatského kulturního okruhu starší doby železné ve střední Evropě 
(4.9. – 29.11.) PhDr. Zbyněk Sedláček, Bc. Matěj Forst, Mgr. Zuzana Berková 
 
III.4.2.2. Muzeum pravěku, Brandlova čp. 35 
1/ Poklady starého Egypta. Sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského (12 .9. 2014 – 31.5. 2015), 
kurátorka Mgr. Lenka Mazačová (autoři PhDr. Pavel Onderka, Doc. Jana Mynářová Ph. D.) 
2/ Objevy pod pyramidami. Výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK v Egyptě a Súdánu  
(15.9. 2015 – 29.5. 2016) kurátorka Mgr. Lenka Mazačová (autoři Doc. Jaromír Krejčí a kol.) 
 
III.4.2.3. Podlipanské muzeum v Českém Brodě 
1/ Portrétní umění 20. století (25.9.2014 – 22.3.2015), Mgr. Petra Hollerová 
2/ Loupežníci na Českobrodsku a Kouřimsku (14.4. – 13.9.), Mgr. Lenka Mazačová, PhDr. Vladimír J. 
Mrvík Ph.D., Mgr. Adam Votruba, Ph. D. 
3/ Josef Lada – český ilustrátor, malíř a spisovatel (22. 9. 2015 -  30.3. 2016) 
 
III.4.2.4. Muzeum Kouřimska v Kouřimi 
Hledání ideálního chrámu (10.4. – 31.10.) 
 
III.4.2.5. Muzeum lidových staveb v Kouřimi  
Uzavřeno z důvodu dostavby muzea od 1.8. 2014. 
 
III.4.2.6. Výstavy mimo prostory RMK  
1/ Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v Čechách (12.1. – 1.3.) Mgr. Lenka Mazačová, Městské 
muzeum a knihovna Čáslav 
2/ Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v Čechách (11.5. – 31.7.) Mgr. Lenka Mazačová, 
Městský dům Zbraslav 
3/ Rabín PhDr. Richard Feder (1875-1970). Život a dílo (30.4. -  RSDr. Ladislav Jouza, synagoga Kolín 
4/ Odhalené osudy dětí za holocaustu z Kolína a okolí (4.6. – 31.10.) RSDr. Ladislav Jouza, synagoga 
Kolín 
 

III.4.3. Přehled národopisných pořadů v MLS 
Uzavřeno z důvodu dostavby muzea od 1.8. 2014. 
 
III.4.4 Přehled akcí RMK v roce 2015 
 
III.4.4.1. Mezinárodní den muzeí (18.5.) 
 
III.4 4.2. X. ročník Festivalu muzejních nocí  
1/ Muzejní noc v Podlipanském muzeu v Českém Brodě k výstavě Loupežníci na Českobrodsku a 
Kouřimsku (23.5.) 1265 osob 
2/ Muzejní noc v Muzeu Kouřimska v Kouřimi k výstavě Hledání ideálního chrámu (6.6.) 945 osob 
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III.4.4.3. Dny evropského dědictví  
1/ Prohlídka kolínského centrálního hřbitova I. – kolínské osobnosti – 5.9.; RSDr. Ladislav Jouza 
(Regionální muzeum v Kolíně) a PhDr. Miroslava Jouzová, Ph. D. (Městská knihovna Kolín) 
2/Vstup do expozic a výstav Regionálního muzea v Kolíně – Červinkovského domu a na Starou farní 
školu za symbolickou 1 Kč (5.9., otevírací doba 9.00 – 17.00 hodin)  
3/ Židovské památky v Kolíně (hřbitov, synagoga, ghetto) – 6.9.; RSDr. Ladislav Jouza (Regionální 
muzeum v Kolíně) a PhDr. Miroslava Jouzová, Ph. D. (Městská knihovna Kolín) 
4/ Kapucínský klášter s kostelem Nejsvětější Trojice – 6.9.; RSDr. Ladislav Jouza (Regionální muzeum 
v Kolíně) a PhDr. Miroslava Jouzová, Ph. D. (Městská knihovna Kolín) 
5/ Vstup do expozic Muzea Kouřimska v Kouřimi za symbolickou 1,-  Kč (12.9., otevírací doba 10.00 – 
22.00 hodin)  
6/ Husitská tradice na Kolínsku – za památníky husitského hnutí v Kolíně, Poděbradech, Čáslavi a 
Sionu – 12.9.; RSDr. Ladislav Jouza, Mgr. Jindřich Záhorka, Mgr. Vladimír Rišlink (Regionální muzeum 
v Kolíně)  
7/ Vstup do expozic Podlipanského muzea v Českém Brodě (12.9., otevírací doba 11.00 – 17.00 
hodin); doprovodný program k výstavě Loupežníci na Českobrodsku a Kouřimsku (13.00-16.00 hodin) 
8/ Vstup do kostela sv. Štěpána a přilehlé zvonice v Kouřimi za symbolickou 1 Kč (12.9., otevírací 
doba 10. 00 – 22.00 hodin) 
9/ Zpřístupnění zahrady Kláštera na místě bývalého cisterciáckého proboštství sv. Martina v Kouřimi 
(12.9.; otevírací doba 10.00 – 22.00 hodin) 
10/ Komentovaná prohlídka tvrze v Hradeníně – 13.9.; Mgr. Vladimír Rišlink (Regionální muzeum 
v Kolíně) 
 
III.4.4.4. Den Středočeského kraje (28. 10.) 
Komentované prohlídky k výstavě Objevy pod pyramidami. Výzkumy českého egyptologického ústavu 
v Egyptě a Súdánu – Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph. D. (Český egyptologický ústav) 
 
III.4.4.5. Den boje za svobodu a demokracii (17.11.)  
Komentované prohlídky k výstavě Bylanská kultura jako součást halštatského kulturního okruhu starší 
doby železné ve střední Evropě – Bc. Matěj Forst 
 
III.4.4.6. Ostatní 
1/ Týden vzdělávání dospělých - Den otevřených dveří v Červinkovském domě (10.11.) 
2/ Konference „120 let výzkumu, dokumentace a prezentace lidové architektury“ (12. – 13. 5.; RMK 
jako pořadatel ve spolupráci s Komisí pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné 
společnosti a Ústavem evropské etnologie FF MU Brno) 
 
III.4.4.7. Vzdělávací programy a další aktivity pro děti a mládež  
v Kremličkově síni, Brandlova čp. 27 
1/ Zimní čas v tradiční chalupě (1.1. -1.4.) 
2/ My tři králové jdeme k vám… (5.1. – 9.1.) 182 osob 
3/ Znovuobjevený masopust (9.2. – 14.2.) 158 osob 
4/ Barvy v nás aneb jak se malují pocity? (1. 1. – 15.3.) 161 osob 
5/ Příběh Velikonoc (23.3. – 3.4.) 168 osob 
6/ Svět lidí doby železné (24.9. – 29.11.) 356 osob 
 
Dvořákovo muzeum, Brandlova čp. 35 
1/ S Haruškou za tajemstvím Egypta (1.1.- 29. 5.) 1 117 osob 
2/ Poklady ukryté v písku (15.9. – 31.12.) 256 osob 
 
Žitomířská čp. 761. Podlipanské muzeum 
1/ Nosil kat červenou kápi? (14.4. – 13.9.) 250 osob 
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2/ Za pokladem loupežníka Kováříka (12.9.) 33 osob 
3/ Obrázky malované tlustou čárou (22.9. – 31.12) 280 osob 
4/ Čteme z Ladových knížek a malujeme obrázky (7. 11.) 18 osob 
5/ Ladovy veselé Vánoce (30. 11. – 21.12.) 595 osob 
6/ Vánoční dílna (12.12.) 32 osob 
 
Stálá nabídka odd. pro vzdělávání 
1/ Tajemství muzea - 14 osob 
2/ Pod husitskou korouhví - 30 osob 
 
 
 

III. 5. Vzdělávací pro gramy 
 
III.5.1. Přednášky 
 
III.5.1.1. Přednášky pro veřejnost uskutečněné v prostorách RMK 
 
Přednáška k výstavě Vladimír Jan Hnízdo 
1/ Vladimír Jan Hnízdo (17.12) – Mgr. Petra Hollerová, Regionální muzeum v Kolíně  
 
Přednáška k výstavě Lidový nábytek ze sbírek RMK 
1/ Historie lidového nábytku v českých zemích – PhDr. Helena Mevaldová, Národní muzeum 
 
Cyklus přednášek k výstavě „Poklady starého Egypta – sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského“ 
1/ Ten druhý Egypt (5.1.) – Prof. PhDr. Miroslav Verner, CSc., Český egyptologický ústav FF KU   
2/ Hadi na nebi, na zemi a v podsvětí (12.2) – Mgr. Renata Landgráfová, Ph. D., Český egyptologický 
ústav FF KU 
3/ Nepravé dveře,  brána z onoho světa (10.3.) – Mgr. Veronika Dulíková, Český egyptologický ústav 
FF KU 
4/ Sbírka Josefa Ferdinanda Toskánského v kontextu rané egyptologie (14.4.) – Mgr. Vlastimil Vrtal, 
Náprstkovo muzeum  
5/ Nejnovější výzkumy Českého egyptologického ústavu (21.5.) – PhDr. Hana Vymazalová, Ph. D., 
Český egyptologický ústav FF KU 
 
Cyklus přednášek k výstavě „Objevy pod pyramidami – výzkumy Českého egyptologického ústavu 
v Egyptě a Súdánu“ 
1/ Východní pohřebiště v Dér-el Medíně (22.9.) – PhDr. Pavel Onderka, Náprstkovo muzeum 
2/ Depoty balzamovačů ze sajsko – perského pohřebiště v Abúsíru (6.10.)  – Doc. PhDr. Květa 
Smoláriková, Ph. D. 
3/ Nové objevy v šachtových hrobkách z 6. století př. Kr. v Abúsíru (3.11.) - Prof. PhDr. Ladislav Bareš, 
CSc., Český egyptologický ústav FF KU 
4/ Abúsír – nekropole králů 5. dynastie (15.12. ) – Prof. PhDr. Miroslav Verner, CSc., Český 
egyptologický ústav FF KU   
 
Cyklus přednášek k výstavě „Bylanská kultura 
1/ MUDr. František Dvořák a hroby bylanských knížat (29.9.) – Bc. Matěj Forst, regionální muzeum 
v Kolíně 
2/ Východní Čechy ve starší době železné (13.10.) PhDr. Vít Vokolek, Východočeské muzeum 
v Pardubicích 
3/ Knížecí hrob ze starší doby železné z Rovné u Strakonic (10.11.) PhDr. Miroslav Chytráček, Ph. D. 
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III.5.1.2. Přednášky pro veřejnost uskutečněné mimo prostory RMK  
1/ Osudy kolínské podnikatelské rodiny Mandelíků. Od kupce k velkopodnikatelům. RSDr. Ladislav 
Jouza, (13.1.),  Židovské muzeum Praha 
2/ Osudy českých vojáků na frontách I. světové války I.  (28.1.) – RSDr. Ladislav Jouza, Kulturní 
středisko Pečky  
3/ Osudy českých vojáků na frontách I. světové války II. (17.2.)  - RSDr. Ladislav Jouza, Kulturní 
středisko Pečky 
4/ Rudolf Mazuch (3.3.) – Mgr. Petra Hollerová, Oranžová zahrada Římskokatolické farnosti Český 
Brod  
5/ Čáslav v květnu 1945 – (16.4.); RSDr. Ladislav Jouza, Městská knihovna Kutná Hora 
6/ Loupežníci na Českobrodsku a Kouřimsku (28.4.) – Mgr. Lenka Mazačová, PhDr. Vladimír J. Mrvík 
Ph.D., Oranžová zahrada Římskokatolické farnosti Český Brod 
7/ Loupežník Kovařík a loupežnické pověsti z Kouřimska (12.5.) Mgr. Adam Votruba, Ph. D., Oranžová 
zahrada Římskokatolické farnosti Český Brod 
8/ Židovští podnikatelé v Kolíně a okolí v 19. a 20. století V. (21.5.) RSDr. Ladislav Jouza, synagoga 
Kolín 
9/Osudy vojáků a legionářů Kolínska za 1. světové války (8.12.) RSDr. Ladislav Jouza, Městská 
knihovna Kolín 
 
 
III.5.2. Lektorské programy 
 

III.5.2.1. Skanzenové aktivity 
Muzeum lidových staveb je od 1.8. 2014 uzavřeno. 
 
III.5.2.2. Lektorské programy ve stálých expozicích a při výstavách 
1/ S Haruškou za tajemstvím Egypta (1.1. – 29.5.) 1117 osob 
2/ Poklady ukryté v písku (15.9. – 31.12.) 256 osob 
3/ Barvy v nás aneb jak se malují pocity (1.1. – 15.3.) 161 dětí  
4/ Svět lidí doby železné (24.9. – 29.11.) 356 osob 
5/ Nosil kat červenou kápi? (14.4. – 13.9.) 250 osob 
6/ Obrázky malované tlustou čarou (22.9. – 31.12.) 280 osob 
7/ Tajemství muzea (stála nabídka; v průběhu roku) 179 osob  
8/ Dotkni se písmene (stála nabídka; v průběhu roku) 112 osob 
9/ Kdo byl svatý Václav? (stála nabídka; v průběhu roku) 237 osob 
10/ Cesta do středověku (stála nabídka; v průběhu roku) 286 osob 
11/ Pod husitskou korouhví (stála nabídka; v průběhu roku) 14 osob 
 
III.5.2.3. Příměstský muzejní tábor 
1/ Jarní muzejní tábor (10. – 12.2) 22 dětí  
2/ Kolín, město mého srdce (20.7. - 24.7.) 20  dětí 
3/ Za časů rytířů a králů (24.8. – 27.8.) 18 dětí 
 
 
III.5.3. Exkurze 
 
III.5.3.1. Odborné výklady a exkurze pro veřejnost: 
1/Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300 – 16.2. (komentovaná prohlídka 
s autorem výstavy, Valdštejnská jízdárna) 
2/ Za českými stopami ve Vratislavi – 28.3. (jednodenní výlet vlakem do Vratislavy s průvodcem) 
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3/ Komentovaná prohlídka výstavy Lidový nábytek ze sbírek regionálního muzea v Kolíně (7.4) - Mgr. 
Vladimír Rišlink (Regionální muzeum v Kolíně) 
4/ Komentovaná prohlídka výstavy Poklady starého Egypta. Sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského 
(2.5.) – PhDr. Pavel Onderka, Doc. Jana Mynářová, Ph. D. (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum 
asijských, afrických a amerických kultur a Český egyptologický ústav) 
5/ Exkurze Klubu rodáků a přátel města Čáslavě v Kolíně (prohlídka kostela sv. Bartoloměje, výstavy 
Poklady starého Egypta) – 16.5., RSDr. Ladislav Jouza (Regionální muzeum v Kolíně) a PhDr. Miroslava 
Jouzová, Ph. D. (Městská knihovna Kolín) 
6/ Velká Morava a počátky křesťanství – 8.6. (komentovaná prohlídka výstav, Pražský hrad) 
7/ Exkurze po památkách Českobrodska (Přistoupim, Kounice, Poříčany, Štolmíř a Český Brod)pro 
zaměstnance Katastrálního úřadu Kolín – 31.5.; RSDr. Ladislav Jouza (Regionální muzeum Kolín) a 
PhDr. Miroslava Jouzová, Ph. D. (Městská knihovna Kolín) 
8/ Exkurze Husitská tradice na Českobrodsku – 20.6.;  RSDr. Ladislav Jouza, Mgr. Jindřich Záhorka, 
Mgr. Vladimír Rišlink (Regionální muzeum v Kolíně)  
9/ Exkurze bitva u Lipan a její památník pro pracovníky Česko-německého fondu budoucnosti – 6.10.; 
RSDr. Ladislav Jouza (Regionální muzeum v Kolíně) 
10/ Komentovaná prohlídka výstavy Objevy pod pyramidami. Výzkumy Českého egyptologického 
ústavu v Egyptě a Súdánu (28.10.) – Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph. D. (Český egyptologický ústav) 
11/ Komentovaná prohlídka k výstavě Bylanská kultura (17.11.) – Bc. Matěj Forst (Regionální muzeum 
v Kolíně) 
     
III.5.3.2. Odborné výklady a exkurze pro děti a studenty:     
1/ Do Prahy za císařem Karlem – 16.5. (komentovaná prohlídka památek spjatých s osobnosti císaře 
Karla IV.) 
2/ Skleněná alchymie – 23.5. (Centrum sklářského umění huť František)  
3/ Včelí svět a království panenek – 5.9. (Včelí svět v Hulicích a zámek ve Zruči nad Sázavou) 
 
III.5.3.3. Besedy  
1/ Beseda ke knize Arciděkanský chrám sv. Bartoloměje v Kolíně (27. 1.) – Michal Patrný, Jan Beránek 
2/ Beseda o Františku Kmochovi (12. 6.) – RSDr. Ladislav Jouza a PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D. 
 
III. 5.3.4. Komponované literární večery „Polabští básníci“ 
1/ Sborník Labe – recitace žáků ZUŠ Kmochova pod vedením MgA. H. Mahelové (42 osob) 
2/ Dobrý den, noci (autor Jiří Červín) – recitace žáků ZUŠ Kmochova pod vedením MgA. H. Mahelové 
(27 osob) 
3/ Kameny, trávy, hvězdy (autor Miloš Kim Houdek) – recitace Pavel Zdražil (26 osob) 
4/ Jsou různá ticha (autor František K. Foltýn) – recitace Rudolf Kvíz (37 osob) 
5/ Voda v ohni (autorka Eva Šulcová) – přednes poezie, hudební doprovod Jana Bauerová (40 osob) 
6/ Slova (autor Otokar Fišer) a Básně (autor Anastáz Opasek) recitace Rudolf Kvíz (14 osob) 
 
 
 
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" – RSDr. Ladislav Jouza 
2/"Dějiny židovské komunity v Kolíně" - RSDr. Ladislav Jouza 
3/"Výtvarné umění v regionu od poloviny 19. stol. do současnosti" hlavní akcent na období české 
moderny a avantgardy; příprava databáze kolínských motivů ve sbírkách RMK; příprava databáze 
kolínských výtvarných umělců – Mgr. Petra Hollerová 
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4/ Počátky cyklistiky zejména ve východní části středních Čech (60. - 90. léta 19. století) – v rámci 
připravované výstavy a jejích repríz výzkum v archivních, muzejních i soukromých sbírkách –  
Mgr. Lenka Mazačová 
 
 III.6.1.2. Přírodní vědy 
1/ "Zoogeografické rozšíření řádu vážky (Odonata) - region Kolínsko"; provedeno písemné 
vyhodnocení programu za rok 2015 (tabulková databáze, mapy rozšíření o 170 záznamů) - Ing. Ivo Rus 
2/ "Zoogeografické rozšíření řádu vážky (Odonata) – jihozápadní část regionu Kolínsko", (17 terénních 
záznamů a 94 ks fotografií, 170 údajů) - Ing. Ivo Rus 
3/ „Zoogeografické rozšíření obojživelníků a plazů - region Kolínsko", (15 terénních záznamů, 49 údajů 
2 foto) – Ing. Ivo Rus  
4/ „Průzkum zoogeografického rozšíření vybraných druhů bezobratlých s důrazem na druhy zařazené 
do příloh Směrnice 92/43/EHS v rámci soustavy NATURA 2000 – region Kolínsko“, (11 terénních 
záznamů, 70 údajů) – Ing. Ivo Rus 
5/ Evidence hnízd čápů – celostátní program (AOPK ČR), sledování obsazení čapích hnízd Kolínska, 
Kutnohorska a Poděbradska (8 výjezdy, 16 fotografií) – Ing. Ivo Rus 
 
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. 
 V průběhu roku 2015 realizovalo 50 záchranných archeologických výzkumů na investičních a 
neinvestičních stavbách, 66 x se vyjádřilo ke stavebním záměrům, vydalo 17 expertních listů.  
 
III.6.3. Regionální pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu (TLK) 

Regionální pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu se v loňském roce věnovalo zejména 
vypracováváním podkladů pro udělování čestných titulů na poli tradiční lidové kultury. Zpracovalo 
obecná kritéria a podmínky pro výběr kandidáta pro udělení čestného titulu „Mistr tradiční rukodělné 
výroby Středočeského kraje“. Zároveň vypracovalo podklady pro nominaci kandidáta v roce 2015 
(košíkář Petr Král z Mělníka) a propagační texty.  

V roce 2015 byla obnovena nominace na udělení titulu „Nositel tradiční lidové kultury“ pro 
řezbáře Jiřího Rückera a vytvořena nominace pro vorařské spolky Vltavan Davle a Vltavan Štěchovice 
na zápis do „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Středočeského kraje“. Dále byla 
sepsána „Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu ve Středočeském kraji pro léta 2015 – 2018“, která 
je v souladu s obecnou Koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2016 – 2020 a 
Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Došlo také k vytvoření Metodického 
pokynu k vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury.  

Pracoviště pro TLK také připravilo žádost o dotaci na MK ČR určenou pracovištím TLK 
z programu Podpora tradiční lidové kultury – kategorie B 2015 na projekt „Dokumentace tradiční 
hudební a zpěvní kultury v regionu Kouřimsko – sběr recentního folkloru a zvykosloví 20. století“ ve 
spolupráci s Mgr. Adamem Votrubou, Ph.D. 

Začátkem roku 2015 byla vypracována Zpráva o plnění koncepce účinnější péče o tradiční 
lidovou kulturu (výroční zpráva pracoviště TLK) a zaslána na Ministerstvo kultury a Středočeský kraj. 
Pracoviště pro TLK se také věnovalo dokumentaci jevů tradiční lidové kultury v terénu a archivnímu 
výzkumu.   
 
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 6x (VKP Sedlovské tůňky, rybník 
Peklo, PP Lom u Nové Vsi, stromy v Klášterní Skalici, ořez dubů na Včelíně, kácení lípy v Radimi). Dále 
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zoologický průzkum v terénu pro potřeby MěÚ Kolín (V Souškách 6 x terén) Ve spolupráci se 
záchrannou stanicíc živočichů proveden odchyt mláďat poštolek na trvzi Hradenín (4 ks). 

Průběžná fotodokumentace pro fotoarchiv přírodovědného oddělení RMK. Uloženo 178 
snímků chráněné a jiné přírody regionu Kolínsko a 108 snímků vážek, dokumentace nových 
památných stromů na Týnecku (získána kopie dokumentace), dokumentace k chráněným územím 
Kolínska (51 souborů), dokumentace k EVL Kolínska (10 souborů) a dokumentace k záchranným 
programům chráněných živočichů ORP (2 soubory).  

Pořizování fotokopií dokumentace ochrany přírody okresu Kolín pro potřeby archivu přír. 
oddělení RMK – dokumentace památných stromů.  

Vedení fotoarchivu Fauna a flora Kolínska (inventarizační průzkumy, EIA atd.).  
 
IV.6.5. Knihovna 

Regionální muzeum v Kolíně spravuje dvě samostatné knihovny. Jedna se nachází v Brandlově 
čp. 35 v Kolíně (sig. KOE301, na MKČR zapsána pod evidenčním číslem 4149/2002) a druhá je na 
pobočce v Podlipanském muzeu v Českém Brodě (sig. KOE801, nově zapsána na MKČR pod 
evidenčním číslem 6541/2015). Obě mají velmi kvalitní knižní fond, zejména starší regionální 
literatury a jsou poměrně dost využívány z řad veřejnosti. 

Ke dni 31. 12. 2015 bylo v přírůstkových knihách knihoven RMK zapsáno 35113 přírůstkových 
čísel. Bylo zkatalogizováno 1715 přírůstkových čísel monografií a periodik. Bylo poskytnuto 352 
titulů prezenčních výpůjček, 408 titulů absenčních výpůjček a 36 titulů meziknihovních výpůjček, 
rozesláno 96 povinných výtisků. 

V roce 2015 byl realizován projekt MK ČR VISK 2015, kdy obě knihovny přešly díky novému 
softwaru na modernější systém, který poskytuje vstřícnější obsluhu jak knihovníkům, tak čtenářům.  
 
III.6.6. Účast na konferencích, seminářích a workshopech 
1/ Proměny historické architektury venkova (19.2.) Mgr. Vladimír Rišlink, Mgr. Tereza Kašová, Mgr. 
Ernest Fábik (statek Blažejovice) 
2/ Ne slyšet, ale vidět (11.5.) (Metodické centrum muzejní pedagogiky Brno) – Mgr. I. Boháčková 
3/ Konference 120 let výzkumu, dokumentace a prezentace lidové architektury (12.5.-13.5.) – Mgr. 
Tereza Kašová, Mgr. Ernest Fábik  (Regionální muzeum v Kolíně) 
4/ Výzdobné techniky kovů II. v technickém muzeu v Brně (27.5) Marcela Nováková 
5/ Workshop o cihle a hlíně v Šárovcově Lhotě (9.6.) Mgr. Ernest Fábik 
6/ Lidová architektura Broumovska (11.-12.6.) Mgr. Ernest Fábik 
7/ Seminář k problematice lidové architektury Úštěk (9.9. – 10.9.) Mgr. Ernest Fábik 
8/ Noví nepřátelé, nové výzvy (z cyklu Vojenského historického ústavu Léta do pole okovaná (1914-
1918)(22.9. – 23.9.) – RSDr. Ladislav Jouza  
9/Historické dílny (15.10., 21.10, 23.10.) (Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav českých dějin 
FFUK) Mgr. I. Boháčková 
10/ Workshop preventivní péče o kulturní dědictví v Muzeum hudby (20.10.) Marcela Nováková 
11/ Odkaz Národopisné výstavy českoslovanské 1895 v oblasti etnografie, muzejnictví a památkové 
péče (22.10. - 23.10.) Mgr. Tereza Kašová, Mgr. Ernest Fábik  (Národní zemědělské muzeum Praha) 
12/ Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury v Trstěnici u Litomyšle (6.11.) Mgr. Vladimír 
Rišlink , Mgr. Ernest Fábik 
13/ Dějepis mezi historií a pamětí (20.11.) (Ústav pro výzkum totalitních režimů) – Mgr. I. Boháčková  
14/ Poděbradská éra v zemích České koruny (25.11. - 27.11.)  - RSDr. Ladislav Jouza  
 
III.6.7. Publikační činnost 
1/ Jouza, Ladislav – Jouzová, Miroslava: Rodina Aschermannů, podnikatelů a obchodníků v Kolíně. In: 
Židé v Čechách 5, Praha 2015 (v tisku) 
2/ Hollerová, P. – Machart, K.: Berounští výtvarníci. Beroun 2015 
3/ Mazačová, L.: První cyklisté a počátky organizované cyklistiky s důrazem na východní část středních 
Čech. In: Archivní prameny Kolínska XVI. Kolín (v tisku) 
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4/ Mazačová, L.: První cyklisté v Poděbradech a Nymburce. In: Vlastivědný zpravodaj Polabí, č. 45. 
Poděbrady 2015 (v tisku) 
5/ Mrvík, V. J.: Odhad statku Komorce z roku 1586 jako pramen pro poznání hospodářského zázemí 
nižší šlechty v raném novověku. In: Studie a zprávy: historický sborník pražského okolí, roč. 4, 2015, s. 
83-106 
6/ Mrvík, V. J.: Katovský rod Zellingerů. In: Genealogické a heraldické listy 3/2015, s. 17-49 
7/ Mrvík, V. J.: Historická topografie města Českého Brodu (VII). In: Archivní prameny Kolínska XVI. 
Kolín 2015 
8/ Rus, I.: Život na památných stromech II. Kolín 2015 
9/ Rus, I.: Bečvárské údolí. Kolín 2015 
 
III.6.8. Vydavatelská činnost 
1/ sborník Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná, č. 10/2012 (red. Ivo Rus) 
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IV. Údržba objektů Regionálního muzea v Kolíně 
 
 
IV.1. Podlipanské muzeum v Českém Brodě 

Během měsíců června až září 2015 bylo provedeno repasování a celková obnova oken v jižní 
fasádě přízemí a přeložení a oprava hlavního přístupového schodiště Podlipanského muzea. Celková 
cena za oba projekty činila 180 000,- Kč. Podíl dotace z Ministerstva kultury z programu Regenerace 
městských památkových zón činil 90 000,- Kč, příspěvek Regionálního muzea byl 50%, tedy 90 000,- 
Kč. V rámci úpravy schodiště byla ještě zhotovena kopie železné rohože před hlavním vstupem.  
 
 
IV.2. Areál tvrze v Hradeníně 

V průběhu letních měsíců došlo k provedení nového krovu a zastřešení hlavní věže tvrze. 
Zakázku provedla firma FORTNASTAV, která vzešla z výběrového řízení. Celkový objem zakázky byl 
v celkové výši 2 843 077,- Kč včetně DPH.  

V rámci přípravy projektu zastřešení hlavní věže tvrze došlo v roce 2015 ke zřízení nového 
přívodu elektrického vedení od hlavního jističe k rozvodové skříni umístěné v obytném stavení. Stejně 
jako v předchozím roce byl v průběhu jarních podzimních měsíců vyčištěn hlavní příkop a ostatní 
plochy od náletové zeleně.  
 
 
IV.3. Muzeum lidových staveb  
 V roce 2015 došlo v areálu MLS k realizaci dvou veřejných zakázek malého rozsahu: Obnova 
roubené studny z Kozojed a obnova kovárny ze Starého Bydžova v ceně 466 453,- Kč a Obnova 
krytiny na chalupě z Týřovic za 316 794,- Kč.  
V rámci údržbových prací nezahrnutých do celkového projektu dostavby MLS bylo provedeno 
odstranění stávajícího oplocení včetně přípravy terénu pro stavbu nového plotu v celkové částce 
90 000,- Kč.  
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V. Hospodaření organizace 
 
 

Regionální muzeum v Kolíně mělo v roce 2015 výsledek hospodaření běžného účetního 
období v hlavní činnosti 839,87 Kč a v doplňkové činnosti 999,96 Kč. Celkový výsledek hospodaření 
činí 1.839,83Kč. Nad rámec příspěvků na provoz RM v Kolíně obdrželo další účelové příspěvky ve výši 
4.351.085,- Kč. Dále pak nám poskytl příspěvek MÚ v Kolíně ve výši 175.000,-Kč, dále pak od MÚ 
v Českém Brodě ve výši 105.000,-Kč. Dotace od MKČR ve výši 98.000,- byla vyčerpána v plné výši na 
projekt modernizace knihovny. V Regionálním muzeu v Kolíně bylo k 31.12.2015 zaměstnáno celkem 
36 zaměstnanců. Z toho 3 zaměstnanci byli zaměstnáni na kratší pracovní úvazek. Celkem bylo 
vyplaceno na mzdách 6.941.029,-Kč (závislá činnost). Na dohodách bylo vyplaceno 340.860,- Kč, na 
odměnách 39.000,-Kč. Náhrady za nemoc činily 24.666,-Kč. Za zaměstnance bylo odvedeno zákonné 
sociální pojištění ve výši 2.218.797,-Kč. 

Po celý rok 2015 byla nejnavštěvovanější expozice Regionálního muzea v Kolíně - Muzeum 
lidových staveb v Kouřimi uzavřena z důvodu realizace první etapy dostavby.  

Celkové náklady stouply v roce 2015 o 4.737.113,67 Kč, neboť probíhaly rozsáhlé údržbové a 
rekonstrukční práce na objektech Muzea lidových staveb v Kouřimi a zároveň byla uskutečněna první 
etapa rekonstrukce věže tvrze v Hradeníně. Dále probíhaly opravy budovy Podlipanského muzea 
v Českém Brodě a údržba dalších objektů muzea v Kolíně. Toto navýšení bylo kryto schválenými 
příspěvky ze strany zřizovatele. 

Z dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací hodnotě nad 3.000,- Kč došlo v roce 2015 
k nákupu výpočetní techniky a knihovního softwaru pro muzejní knihovny v Kolíně a Českém Brodě, 
dále byl pořizován mobiliář pro instalace výstav apod. 

V souladu s usnesením Rady kraje ze dne 16. 3. 2015 došlo k rozdělení zlepšeného 
hospodářského výsledku, celková částka tj. 199.361,- Kč byla převedena do rezervního fondu 
Regionálního muzea v Kolíně. 
 

 

Přehled jednotlivých dotací a příspěvků v roce 2015 

Částka Kč poskytnuta účel Název akce 

 
14. 200. 000,- 

zřizovatelem neinvestiční 
příspěvek na provoz 

 

90.000,- Městský úřad 
Český Brod 

účel. neinvestiční 
příspěvek 

Podlipanské muzeum – oprava 
oken a vstupního schodiště 

15.000,- Městský úřad  
Český Brod 

účel. neinvestiční 
příspěvek 

Muzejní noc v Podlipanském 
muzeu 2015 

50.000,- Městský úřad Kolín účel. neinvestiční 
příspěvek 

Katalog k výstavě Lidový nábytek 

20.000,- Městský úřad Kolín účel. neinvestiční 
příspěvek 

Práce muzea v Kolíně 

98.000,- MK ČR účel. neinvestiční 
příspěvek 

Automatizace knihovny RMK 

100.000,- zřizovatelem účel. neinvestiční 
příspěvek 

Kniha Ideální chrám 

1.838,- zřizovatelem účel.neinvestiční 
příspěvek 

Vrácený příjem z pronájmu 

11. 688,- zřizovatelem účel. neinvestiční 
příspěvek 

MLS – Mistr tradiční lidové 
výroby 

 zřizovatelem účel. neinvestiční Odstranění havarijního stavu na 
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2.287.559,- příspěvek tvrzi Hradenín 

1000.000,- zřizovatel účel. neinvestiční  
příspěvek 

Údržba objektů MLS  

950.000,- zřizovatel účel. neinvestiční  
příspěvek 

Restaurování sbírek pro expozice 
v čp. 8 

 
 
Ke změnám došlo u těchto nákladových a výnosových účtů: 
 
Účet č. 511 Opravy a udržování – důvodem k navýšení bylo poskytnutí rozvojových příspěvků od 
zřizovatele na opravy údržbu objektů v Muzea lidových staveb v Kouřimi. Dále pak opravu schodiště a 
oken v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. 
 
Účet č. 518 Ostatní služby – důvodem navýšení bylo restaurování sbírkových předmětů pro 
připravovanou zahajovací výstavu a stálé expozice v domě čp. 8 v Kolíně a úpravy v areálu Muzea 
lidových staveb v Kouřimi v souvislosti s přípravou první etapy dostavby. Tyto výdaje byly financovány 
z rozvojových příspěvků od zřizovatele. 
 
Účet č. 558 Drobný dlouhodobý majetek – důvodem navýšení byla nutnost nákupu výpočetní 
techniky a knihovního softwaru pro muzejní knihovny v Kolíně a Českém Brodě vzhledem 
zastaralému a naprosto nefunkčnímu stavu tohoto vybavení. 
 
Účet č 602 Výnosy z prodeje služeb – oproti předpokládanému stavu se zvýšil výnos ze vstupného 
z důvodu zahájení průvodcovské služby v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně a uspořádání atraktivní 
výstavy „Poklady starého Egypta“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zprávu vypracovala:                                                                         Schválil: 
 
Mgr. Lenka Mazačová              Mgr. Vladimír Rišlink 
náměstkyně ředitele            ředitel Regionálního muzea v Kolíně 


