Výroční zpráva
Regionálního muzea v Kolíně
za rok 2011
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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 2011 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. Personálně bylo posíleno etnografické oddělení a pobočky RMK – Muzeum Kouřimska,
Muzeum lidových staveb v Kouřimi a Podlipanské muzeum v Českém Brodě.
V závěru roku 2011 bylo personální složení RMK následující:
Oddělení ekonomické: Simona Pospíšilová (ekonom); Olga Zajíčková (mzdová účetní)
Oddělení pro styk s veřejností, marketing a vzdělávání: Bc. Iveta Königsmarková (pracovník pro styk
s veřejností a marketing); Bc. Dita Nekolná (marketing)
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);
Bc. Veronika Macková (Regionální pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu); PhDr.
Pavel Bureš (kurátor části podsbírky etnografie); Mgr. Jan Hortvík (kurátor části podsbírky
etnografie a správce MLS)
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
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Oddělení dokumentace a péče o sbírkový fond: Iveta Krtičková, DiS. (dokumentátor); Bc. Matěj Forst
(dokumentátor); Tomáš Eiman (dokumentátor); Bc. Ilona Boháčková (dokumentátor,
lektor); Eva Sedláčková (konzervátor); Marcela Nováková (konzervátor)
Oddělení provozně správní: Josef Eiman (správce objektů); Adam Forst (provozář); Alena Nekolová
(výstavář/průvodce); Jana Formánková (průvodce); Alena Kubelková (průvodce),

V roce 2011 zaměstnávalo RMK v průměru 31 zaměstnanců, což v přepočteném stavu na úvazky a
skutečnou dobu zaměstnání činilo 25,8 pracovníků (10 osob na kratší pracovní úvazek –
dokumentátoři a průvodci). Z celkového počtu zaměstnanců bylo 15 s vysokoškolským vzděláním,
jeden s vyšším odborným vzděláním, 12 se středoškolským vzděláním a dva s výučním listem. Mezi
odbornými pracovníky byl jeden archeolog, tři historici (včetně jednoho historika umění), jeden
přírodovědec (zoolog), čtyři etnografové a jeden knihovník.
Na mzdách zaměstnanců bylo v roce 2011 vyplaceno celkem vyplaceno 6.513.659,- Kč
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II. Rozvojové projekty a strategické cíle
II.1 Výstava Královská města Kolína a Kouřim ve středověku
Cena 510.000,- Kč s DPH. Hrazeno z dotace SK.

II.2 Rekonstrukce recepce v Červinkovském domě, Brandlova 27
Cena 270.000,- Kč s DPH. Hrazeno z dotace SK.

II.3 Oprava zahradního domku na zahradě Podlipanského muzea v Českém Brodě
Cena 200.000,- Kč s DPH. Hrazeno z dotace SK.

II.4 Oprava domu z Jílového (havarijní stav)
Cena 600.000,- Kč s DPH. Dotace SK činila 600.000,- Kč.

II.5 Vybavení knihovny a badatelny
Cena: 320.000,- Kč s DPH. Hrazeno z dotace SK.

II.6 Centrální depozitář tvrz Hradenín – projekt centrálního depozitáře
Cena: 5.000,-Kč s DPH.

II.7 Projekt dostavby skanzenu v Kouřimi
Cena: 39.497,- Kč s DPH.

II.8 Projekt Veigertovský dům čp. 8 na Karlově náměstí v Kolíně
Cena: 45.000,- Kč s DPH.

II.9 Elektronické zabezpečení objektu Muzea Kouřimska v Kouřimi
Cena: 19.060,- Kč s DPH. Dotace MK ČR činila 7000,- Kč
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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.. Centrální evidence sbírek
V roce 2011 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 15 nových přírůstkových čísel a 2 724
katalogizačních čísel
III.2.3 Inventarizace sbírek
V souladu se zákonem 122/2000 Sb. v platném znění byla na základě příkazu ředitele č. 143/2011/VP
provedena inventarizace částí sbírkových fondů v podsbírkách: entomologická, etnografická,
historická, numismatická, umělecké řemeslo, výtvarné umění a archeologické o celkovém počtu 22
325 ks.
III.2.4 Digitalizace sbírek
- v roce 2011 bylo zdigitalizováno 124 položek herbáře z podsbírky botanická, 478 ks sbírkových
předmětů z podsbírky historická, 180 ks z uměnovědných podsbírek a 40 ks ze sbírky jiná víceoborová
Podlipanského muzea, celkový počet digitalizovaných sbírkových předmětů činí 882 ks.
III.2.5 Pohyb sbírek
- pracovníci RMK poskytli odborné informace, konzultace a badatelské služby celkem 104 badatelům;
(konkrétně v případě entomologické podsb. - 1, uměnovědných podsb. - 5, etnografické - 7,
archeologické - 23, historické podsb. 54, sb. Podlipanského muzea - 12, sb. Muzea Kouřimska - 2)
- evidováno bylo 15 výpůjčních smluv o 294 kusech a 35 zápůjček o 1 560 kusech.
III.2.6 Konzervace, restaurování a preparace
1/ V konzervátorské dílně RMK bylo zkonzervováno 887 ks předmětů.
2/ Celkem 5 předmětů z podsbírky uměleckého řemesla bylo zkonzervováno a restaurováno
prostřednictvím Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově.
3/ Celkem 4 předměty z podsbírek uměleckého řemesla a výtvarného umění restauroval a. mal. Pavel
Šmejkal.
4/ Celkem 9 ks z podsbírky staré tisky restaurovala Bohdana Čechová.
5/ Přírodovědné oddělení preparovalo vlastní kapacitou 403 ks hmyzu.
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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. 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.
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 využívalo k propagaci další informační servery např. KDYKDE, VÝLETNÍK, TIPYNAVYLET.
III.3.4 Klub přátel muzea
V roce 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 2011
III.4.1.1 Návštěvnost platící
Expozice a akce pořádané RMK v roce 2010 navštívilo 40.627 platících osob. Oproti roku 2011 (31 705
osob) byl zaznamenán nárůst o 8922 osob tj. o +22%.
III.4.1.2 Tržby z prodeje vstupného
Tržby za vstupné vzrostly z 1.282.685,- Kč v roce 2010 na 1.439.582,- Kč v roce 2011. Rozdíl oproti
roku 2010 činí 156.897,- Kč, tj. +12,2%.
III.4.1.3 Návštěvnost neplatící
V roce 2011 bylo evidováno 4903 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 2010 (9075 osob) byl zaznamenán pokles o 4 172 osob tj. o -46%.
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III.4.1.4 Celková návštěvnost
Celková návštěvnost expozic a akcí pořádaných RMK činila 45 530 osob. Oproti roku 2010 (40 780
osob) vzrostla o 4750 osob, tj. o 10,4%.
Červinkovský dům navštívilo 7803 osob, Muzeum pravěku 1527 osob, Muzeum Kouřimska 4197 osob,
MLS 25 043 osob, Podlipanské muzeum 3507 osob a kostel sv. Štěpána v Kouřimi 3454 osob. Akce
pořádané RMK mimo prostory expozic navštívilo 96 osob.
III.4.2 Přehled výstav v roce 2011
III.4.2.1 Červinkovský dům a Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku
1/ Otakar Štorch Marien – Tvůrčí duch a jeho město Kolín (12. 12. 2010 – 20. 3. 2011)
2/ Kolín ve výtvarném umění (31. 3. 2011 – 19. 6. 2011)
3/ Jaromír Funke (23. 6. 2011 – 28. 8. 2011)
4/ Královská města Kolín a Kouřim ve středověku (8. 9. 2011 – 27. 11. 2011)
III.4.2.2 Podlipanské muzeum v Českém Brodě
1/ Český Brod na historických fotografiích (5. 4. 2011 – 5. 6. 2011)
2/ Putování Českobrodskem (14. 6. 2011 – 4. 9. 2011)
3/ Počátky školství na Českobrodsku (22. 9. 2011 – 29. 2. 2012)
III.4.2.3 Muzeum Kouřimska v Kouřimi
1/ Pavel Rajdl – keramika, obrazy (1. 4. 2011 – 18. 6. 2011)
2/ Středověká královská města v Polabí (28. 6. 2011 – 31. 10. 2011)
III.4.2.4 Muzeum lidových staveb v Kouřimi
1/ Projekt dostavby skanzenu (10. 4. 2011 – 30. 5. 2011)
2/ Velikonoce na vsi (10. 4. 2011 – 30. 4. 2011
3/ Jarní a letní výroční obyčeje (17. 5. 2011 – 30. 8. 2011)

III.4.3 Přehled národopisných pořadu v MLS
1/ Masopust držíme (6.3.)
2/ Chození s Jidášem (23.4.)
3/ Hod boží velikonoční (24.4.)
4/ Pomlázka (25.4.)
5/ Den krkonošského regionu (21.5.)
6/ VIII. Dětský pohádkový týden (30.5. – 3.6.)
7/ VI. Trh chráněných dílen a neziskových organizací (25.6.)
8/ Slavnosti lidových řemesel (20.8.)
9/ Svatohavelské císařské posvícení (16.10.)
10/ Svatomikulášské obchůzky (4.12.)
11/ Zlatá neděle na skanzenu (18.12.)

III.4.4 Přehled akcí RMK v roce 2011
1/ Mezinárodní den památek a historických sídel (18.4.)
V rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel byly pořádány ve všech expozicích RMK
prohlídky s odborným výkladem kurátorů sbírek.
2/ Den země (17. 4.)
Přírodovědná vycházka do Veltrubského luhu u příležitosti Dne země.
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3/ VII. Festival muzejních nocí (14. 5., 4. 6., 11. 6.)
Jako každý rok i v roce 2011 se RMK zapojilo do festivalu muzejních nocí. Vstup v době konání
muzejních nocí byl dobrovolný.
3a/ Podlipanské muzeum v Českém Brodě - Kostýmované prohlídky historických památek v Českém
Brodě ve spolupráci s městem, doprovázené soutěžním kvízem a programem v expozici
Podlipanského muzea. (15.5.)
3b/ Červinkovský dům a Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku - Doprovodný program k výstavě
Kolín ve výtvarném umění, výtvarné dílny, vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže. (4.6.)
3c/ Muzeum Kouřimska - Derniéra výstavy Pavel Rajdl – keramika, obrazy. Prohlídka kostela sv.
Štěpána s hudebním doprovodem loutnisty Přemysla Vacka. (11.6.)
4/ Noc kostelů (27. 5)
Kostel sv. Štěpána v Kouřimi, zapojení do celostátní akce. Večerní program s koncertem.
5/ EHD (10. – 11. 9., 17. – 18. 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.
6/ Den Středočeského kraje (28. 10.)
U příležitosti dne Středočeského kraje platilo symbolické vstupné 1 Kč.

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/Doprovodné přednášky k výstavě Otakar Štorch Marien–Tvůrčí duch a jeho město
1a/ Generace Kolínského klubu mladých – přehlídka talentů z let 1917-1923 (8.2.)
1b/ Vzestupy a pády Otakara Štorcha Mariena (15.2.)
1c/ Zdenek Rykr – život a dílo (1.3.)
1d/ Nakladatelství Aventinum v současnosti (15.3.)
2/Doprovodné přednášky k výstavě Kolínské motivy ve výtvarném umění
2a/ Jan Čart – malíř kolínských motivů (5.4.)
2b/ Putování Kolínem na starých pohlednicích (19.4.)
3/Květnové cestovatelské úterky
3a/ Pustinami Divokého západu aneb Národními parky jihozápadu USA (3.5.)
3b/ Filipíny – Bohol – poslední ráj (17.5.)
3c/ Jemen – Felix Arabia (31.5.)
4/ Doprovodná přednáška k výstavě Český Brod na historických fotografiích (5.6.)
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5/ Doprovodné přednášky a akce k výstavě Královská města Kolín a Kouřim ve středověku
5a/ Královská města Kolín a Kouřim ve středověku (18.10.)
5b/ Kostel sv. Bartoloměje v Třebovli a otázky nad středověkou farní organizací na Kouřimsku (25.10.)
5c/ Historie vzniku kopie koruny Svaté říše římské (28.10.)
5d/ Kostel sv. Bartoloměje v Kolíně (1.11.)
5e/ Hrady husitských hejtmanů (8.11.)
5f/ Zakládáme středověké město (15.11.)
5g/ Kaple sv. Kateřiny v Kouřimi (22.11.)
6/ Komentovaná prohlídka k výstavě Počátky školství na Českobrodsku (3.12.)
III.5.1.2 Přednášky pro veřejnost uskutečněné mimo prostory RMK
1/ Cyklistický výlet s autory výstavy (4.9.) – doprovodná akce k výstavě Putování Českobrodskem
2/ Ze života židovských podnikatelů na Kolínsku I., spolu s PhDr. Miroslavou Jouzovou, Ph.D. (26. 5.) –
v rámci projektu Městské knihovny Kolín Putování za Davidovou hvězdou
III.5.1.3 Komponované programy (odborná přednáška společně s představením)
1/ Masopust nastal (5.3.)
2/ To je naše posvícení (15.10.)
III.5.2 Lektorské programy
III.5.2.1 Skanzenové aktivity
1/ Velikonoční lektorský týden v MLS Kouřim (12. 4. 2011 – 15. 4. 2011) (1192 dětí)
Program pro žáky základních škol, ve kterém se seznámí s nejvýznamnějším svátkem křesťanského
roku.
2/ VII. dětský pohádkový týden (30.5. – 3.6.) (1223 dětí)
Program pro děti z mateřských školek a prvního stupně základních škol – pohádky a řemeslné dílny
pro nejmenší děti.
3/ Vánoční lektorský program v MLS Kouřim (6.12. – 9.12.) (737 dětí)
Program pro mateřské školy a žáky ZŠ s vánoční výtvarnou dílnou
III.5.2.1 Doprovodné programy k výstavám
1/ Výtvarná soutěž „Kolín – proměny“ (31. 3. 2011 – 31. 5. 2011)
Doprovodná akce k výstavě Kolínské motivy ve výtvarném umění pro děti z mateřských a základních
škol.
2/ Výtvarná soutěž „Český Brod v proměnách času“ (5. 4. 2011 – 31. 5. 2011)
Doprovodná akce k výstavě Český Brod na historických fotografiích
3/ Výstava Počátky školství na Českobrodsku (22.9. - 29.2. 2011)
Vypracovány pracovní listy pro 1., 2.stupeň ZŠ a SŠ, další pracovní materiály pro první třídy ZŠ a
předškoláky
4/ V rámci výstavy „Královská města Kolín a Kouřim ve středověku“ byly uskutečněny čtyři
komentované prohlídky pro žáky Střední odborné školy podnikatelské Kolín, Gymnázium v Českém
Brodě a ZŠ v Plaňanech
III.5.3 Exkurze
III.5.3.1 Odborné výklady a exkurze pro veřejnost:
1/ Den země – přírodovědná vycházka do přírodní rezervace Veltrubský luh (17.4.)
2/ Cyklistický výlet v rámci výstavy „Putování Českobrodskem“ (3.9.)
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III.5.3.2 Odborné výklady a exkurze pro děti a studenty:
1/ V rámci výstavy „Otakar Štorch Marien a Kolín. Tvůrčí duch a jeho město.“ komentované prohlídky
pro žáky 3. a 7. ZŠ a Střední stavební školy v Kolíně (3.2., 8.2., 17.2., 1.3., 7.3., 10.3. a 15.3.)
2/ „Obojživelníci Kolínska“ a „Plazi Kolínska“,“Hmyz“ - prezentace pro žáky 3 ZŠ Kolín (1.2. a 22.3.)
3/ „Obojživelníci Kolínska“ a „Plazi Kolínska“ - prezentace pro žáky ZŠ Velký Osek (20.4.)
4/ Nálety na Kolín (1944–1945) pro 3. ZŠ, 9. třída, pí Mgr. Helena Čáslavová (26. 4.)
Kolín na starých pohlednicích pro 2. ZŠ Kmochova, kroužek zájemců z 6. a 5. tříd, projekt „Putování
prostorem a časem“, Mgr. Vladimír Škarvada (9. 5.)
5/ Exkurze – zájezd Krajem bitev u Kolína a Lipan Bedřichov – Křečhoř – Podlipanské muzeum
v Českém Brodě – Lipany – Muzeum Kouřimska v Kouřimi, pro 3. ZŠ v Kolíně, 7. třídy, Mgr. Eva Bohatá,
Mgr. Helena Čáslavová, asi 50 dětí. (11. 5.)
6/ Exkurze na VKP Hánín (1.4. s mezinárodní účastí a 31.5.)
7/ V rámci výstavy „Královská města Kolína Kouřim ve středověku“ provedeny 4 komentované
prohlídky pro žáky Odborné střední školy podnikatelské Kolín, Gymnázium v Českém Brodě a ZŠ v
Plaňanech (21. 10. a 4.11., 11.11. a 22.11.)

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" - příspěvek Ladislav Jouza – Miroslava
Jouzová: Wiesnerové a průmysl cukrovarnický. In: Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. Fenomén
českého hospodářství v 19. a 20. století. Prameny a studie 47, NTM Praha 2011, s. 139–179.
2/"Dějiny židovské komunity v Kolíně" - napsán článek Ladislav Jouza – Miroslava Jouzová: „Kolínská
obuv je nejlepší“ – osudy továrny na obuv Zikmunda Feldmanna v Kolíně a jejích majitelů. In: Židé
v Čechách 3. Sborník příspěvků ze semináře konaného 6. a 7. října 2010 v Tachově. Židovské muzeum
v Praze 2011, s. 137–163.
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/ „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.
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.
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III.6.3 Regionální pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu (TLK)
Vypracování a zaslání Roční zprávy o činnosti Centra pro TLK pro MK a pro Středočeský kraj
Dokumentace výročních obyčejů v pro připravovanou publikaci s dr. Jiříkovskou. Vypracování návrhu
na udílení titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje" - odeslán k připomínkám
středočeským etnografům (bez připomínek). Zpracování návrhu Kmochovy městské hudby z Kolína
na "Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky". Zpracování návrhu na
Seznam nemateriálních statků Středočeského kraje - rozeslán k připomínkám středočeským
etnografům ( bez připomínek)
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 (MěÚ Kolín, OÚ Velim); účast na jednání –
9x (MěÚ Kolín, MěÚ Český Brod, OÚ Velim); sepsané vyjádření – 3x (MěÚ Kolín). Vypracována a
předána důvodová zpráva k registraci VKP „rákosina V lukách u Štolmíře“ + 2 přílohy seznamů
živočichů (OÚ Český Brod).
Dále zoologický průzkum v terénu pro potřeby MěÚ Kolín (pískovny Kolínska 14x terén),
fotodokumentace – digitální fotoarchiv přír. odd.; uloženo 316 snímků chráněné a jiné přírody
regionu Kolínsko a 101 snímků z přírody ČR.
Sledování hnízdního rozšíření čápů na okrese Kolín; 1 hnízdo (Nesměň).
Nálezová databáze AOPK ČR – 453 nálezových údajů vážek.
Archiv dokumentace k chráněným a zájmovým lokalitám Kolínska – 10 nových lokalit z přehledu
informačního portálu ČGS – „Významné geologické lokality“.
Archiv dokumentace fauna a flóra Kolínska (inventarizační průzkumy, EIA atd.) – 3 inventarizáky, 7
zpráv EIA – celkem 138 stran záznamů.
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 253 přírůstkových čísel monografií a periodik. Průběžně byly
opravovány a doplňovány povinné údaje do AACR2.
Bylo poskytnuto 367 prezenčních výpůjček, 175 absenčních výpůjček a 32 meziknihovních výpůjček.
III.6.6 Výstavy
III.6.6.1 Odborné výstavy připravené pracovníky RMK
1/ Otakar Štorch Marien – Tvůrčí duch a jeho město Kolín (12. 12. 2010 – 20. 3. 2011)
2/ Kolín ve výtvarném umění (31. 3. 2011 – 19. 6. 2011)
3/ Jaromír Funke (23. 6. 2011 – 28. 8. 2011)
4/ Královská města Kolín a Kouřim ve středověku (8. 9. 2011 – 27. 11. 2011)
5/ Český Brod na historických fotografiích (5. 4. 2011 – 5. 6. 2011)
6/ Putování Českobrodskem (14. 6. 2011 – 4. 9. 2011)
7/ Počátky školství na Českobrodsku (22. 9. 2011 – 29. 2. 2012)
8/ Středověká královská města v Polabí (28. 6. 2011 – 31. 10. 2011)
9/ Projekt dostavby skanzenu (10. 4. 2011 – 30. 5. 2011)
10/ Velikonoce na vsi (10. 4. 2011 – 30. 4. 2011
11/ Jarní a letní výroční obyčeje (17. 5. 2011 – 30. 8. 2011)
III.6.6.2 Výstavy a expozice v rámci spolupráce s jinými institucemi
1/ Pavel Rajdl – keramika, obrazy (1. 4. 2011 – 18. 6. 2011)
2/ Myslivost, rybářství a ochrana přírody (26.4. – 30.4.2011) v MSD Kolín
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III.6.7 Účast na konferencích
1/ Technické památky – jejich pochopení a záchrana v Pivovarském muzeu v Kostelci nad Černými
lesy (14. 1, 18. 2. a 18. 3.)
účast RSDr. Ladislav Jouza, PhDr. Vladimír J. Mrvík (příspěvek: Černokostelecký industriál s důrazem
na nerealizovanou železnici)
2/ Seminář Nadačního fondu obětem holocaustu na téma Šoa a antisemitismus (23. 2.)
účast RSDr. Ladislav Jouza
3/ Města ve středověku a raném novověku (16. – 18. stol.) v archivu Hlavního města Prahy (11. 10.)
účast RSDr. Ladislav Jouza
4/ Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961–2011).
III. Kutnohorský kulatý stůl v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře. (26. 10.) účast RSDr. Ladislav Jouza
5/ Konference konzervátorů - restaurátorů, pořádanou AMG ČR ve spolupráci s Technickým muzeem
v Brně (20.9.), ve Slezském zemském muzeu v Opavě
účast Eva Sedláčková
6/ Sekce středočeských konzervátorů, pracovní skupina kovy (24. 11.) Národní muzeum Praha účast
Marcela Nováková
7/ Seminář muzejních zoologů AMG v Kokořínském dole v CHKO Kokořínsko (21.9. - 23.9.)
(předseda komise zoologů, předsednictví ukončeno po 10 letech) účast Ing. Ivo Rus
8/ 14. celostátním setkání odonátologů v Doupovských horách (2.6. - 4.6.) účast Ing. Ivo Rus
9/ Informační kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2010 (12.4.2011). Národní
muzeum v Praze (příspěvek Zb. Sedláček/Z. Mazač: Hrob keltského bojovníka v Tatcích)
účast Zbyněk Sedláček
III.6.8 Publikační činnost
JOUZA, Ladislav – JOUZOVÁ, Miroslava: Wiesnerové a průmysl cukrovarnický. In: Cukrovarnictví,
cukrovary a cukrovarníci. Fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století. Prameny a studie 47,
NTM Praha 2011, s. 139–179.
JOUZA, Ladislav – JOUZOVÁ, Miroslava: „Kolínská obuv je nejlepší“ – osudy továrny na obuv
Zikmunda Feldmanna v Kolíně a jejích majitelů. In: Židé v Čechách 3. Sborník příspěvků ze semináře
konaného 6. a 7. října 2010 v Tachově. Židovské muzeum v Praze 2011, s. 137–163.
JOUZA Ladislav: Kasárna v kutnohorské jezuitské koleji. In: Jezuitská kolej v Kutné Hoře. Jindřich
Záhorka ed., GASK. Kutná Hora 2011, s. 79–99.
JOUZA, Ladislav – RIŠLINK, Vladimír: Královská města Kolín a Kouřim ve středověku pro sborník
Antiqua Cuthna 3, 2011, 2 str. rukopisu.
MAZAČ, Zdeněk – SEDLÁČEK, Zbyněk: Hrob keltského bojovníka v Tatcích, okr, Kolín. Archeologické
výzkumy v Čechách v roce 2010, Zprávy ČAS, Suplement 80.
MRVÍK, Vladimír Jakub: Dějiny černokosteleckých domů. Historická topografie města Kostelce nad
Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy 2011, 464 s.
MRVÍK, Vladimír Jakub: Nejstarší urbář černokosteleckého panství z roku 1564 - kritická edice,
in: Sborník archivních prací 60, 2010, č. 2, s. 465-560.
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MRVÍK, Vladimír Jakub: Zámek v Kostelci nad Černými lesy v éře Lichtenštejnů, in: Průzkumy památek
1/2011, s. 85-110.
MRVÍK, Vladimír Jakub: Na mlejně v Květnici nouzi a psotu trpíc. Příspěvek k pauperizaci české nižší
šlechty v raném novověku, in: Heraldika a Genealogie 1-4/2011, v tisku.
RUS, Ivo: Vážky (Odonata), ploštice (Heteroptera). In: Zoologický inventarizační průzkum pískoven
kolínska I – Veltruby, Hradišťko I, Sandberk, Uhlířská Lhota, listopad 2011, Ms., Depon. in archiv
OŽPaZ MěÚ Kolín, 9-13.
RUS, Ivo: Vážky (Odonata), ploštice (Heteroptera). In: Zoologický inventarizační průzkum pískoven
kolínska II –Zlaté Slunce, Pňov-Předhrádí, Ratenice, Zárybník, listopad 2011, Ms., Depon. in archiv
OŽPaZ MěÚ Kolín, 11-16.
III.6.9 Vydavatelská činnost
1/ HOLLEROVÁ, Petra: Chrám sv. Bartoloměje ve fotografiích Jaromíra Funkeho, text k výstavě
2/ HOLLEROVÁ, Petra – JOUZA, Ladislav – RIŠLINK, Vladimír: Měšťanský dům průvodce expozicí. RMK
2011.
3/ Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná, č.10/2012 (RUS, Ivo: redakční sestava sborníku)
4/ JOUZA, Ladislav – PEJŠA Jaroslav: Moje Město Kolín. Zrození královského města. 2. upravené
vydání. Kolín 2011.
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IV. Hospodaření organizace
Regionální muzeum v Kolíně obdrželo v roce 2011 nad rámec příspěvků na provoz od zřizovatele této
organizace-Středočeského kraje další účelové příspěvky v celkové výši 2.498.919,00 Kč, dále získalo
další příspěvky od Ministerstva kultury ČR ve výši 55.000,00 Kč, Městského úřadu v Kolíně ve výši
87.000,00 Kč, Městského úřadu v Českém Brodě ve výši 5.000,00 Kč. Organizace obdržela příspěvek
z Fondu hejtmana
Poskytnutím účelových dotací nad rámec schváleného rozpočtu za rok 2011 dochází ke změně
závazných ukazatelů. Změny závazných limitů příspěvkových organizací v oblasti kultury byly
schváleny usnesením č. 025-04/2012/RK ze dne 24.1.2012.

IV.1 Komentář k rozboru hospodaření organizace
IV.1.1 Účet č. 501 spotřeba materiálu:
Plán v roce 2011
Skutečnost 2011

300.000,- Kč
672.000,- Kč

Náklady navýšeny z důvodu poskytnutí dotací na pořízení drobného dlouhodobého majetku. Např.
zakoupení vybavení vybavení veřejné knihovny včetně příslušenství a zázemí.

IV.1.2 Účet č. 502 spotřeba energií
Plán v roce 2011
Skutečnost 2011

850.000,- Kč
669.261,- Kč

Ve spotřebách energií došlo k mírným úsporám oproti rozpočtu.
IV.1.3 Účet č. 511 oprava a udržování
Plán v roce 2011
Skutečnost 2011

250.000,- Kč
1.992.535,- Kč

V tomto roce organizace provedla revize el. zařízení, revize hromosvodů, revize zabezpečovací a
protipožární techniky. V objektu Podlipanského muzea byly vymalovány prostory muzea, natřena
okna a provedly se potřebné truhlářské práce. V areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi byl
rekonstruován kovářský měch firmou Project a Engineering, dále jsme provedli opravu vstupní
pokladny, opravu pódia, odpadů na záchodcích, střechy salaše. Opravy v areálu Muzea lidových
staveb v Kouřimi jsou financovány z vráceného pronájmu areálu od zřizovatele. Na účtu 511 je
proúčtován programátorský servis a servisní práce na počítačovém vybavení.
Z významných účelových finančních příspěvků od zřizovatele – Rozvojové projekty příspěvkových
organizací byly realizovány tyto akce:
1. Oprava zahradního domku v areálu zahrady Podlipanského muzea v Českém Brodě ve výši
200.000,- Kč.
2. Rekonstrukce recepce a prodejního místa v Červinkovském domě čp. 27 v Kolíně ve výši 270.000,Kč.
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3. Oprava domu z Jílového v Muzeum lidových staveb v Kouřimi, který byl v havarijním stavu ve výši
600.000,-Kč.
IV.1.4 Účet č. 512 cestovné
Plán v roce 2011
Skutečnost 2011

60.000,- Kč
38.780,- Kč

Na cestovném nebyla vyčerpána rozpočtovaná částka.
IV.1.5 Účet č. 513 náklady na reprezentaci
Plán v roce 2011
Skutečnost 2011

10.000,- Kč
6.183,- Kč

Náklady na reprezentaci nebyly vyčerpány v plné výši.
IV.1.6 Účet č. 518 ostatní služby:
Plán v roce 2011
Skutečnost 2011

1.030.000,- Kč
2.024.788,- 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 a
zajištění výtvarných dílen pro děti. V roce 2011 organizace pořídila dlouhodobý nehmotný

majetek – programové vybavení knihovny pro zkvalitnění služeb.Také v tomto případě došlo
k navýšení nákladů z důvodů poskytnutých příspěvků od zřizovatele nad rámec rozpočtu na
rok 2011.

IV.1.7 Účet č. 521 mzdové náklady
Plán v roce 2011
Skutečnost 2011

6.475.000,- Kč
6.513.659,- Kč

Rozpočet na mzdové náklady byl v roce 2011 překročen. Překročení rozpočtovaných
mzdových nákladů je schváleno zřizovatelem 2. změnou závazných limitů 2011. Prostředky
jsou čerpány z Fondu odměn organizace.

IV.1.8 Účet č. 524 zákonné sociální pojištění
Plán v roce 2011
Skutečnost 2011

2.266.000,- Kč
2.149.844,- Kč

Rozpočtované náklady na zákonné a sociální pojištění nejsou překročeny.
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IV.1.9 Účet č. 549 jiné ostatní náklady:
Plán v roce 2011
Skutečnost 2011

450.000,- Kč
842.995,- Kč

Rozpočtované ostatní náklady jsou navýšeny také z důvodu poskytnutí účelového příspěvku
zřizovatelem nad rámec rozpočtu. Příspěvek byl poskytnut na vydání publikací Práce muzea
v Kolíně č. 9 v nákladu 400ks, Moje město Kolín – Historie I. v nákladu 2000ks, dále pak na
propagační materiály RM v Kolíně. RM v Kolíně obdrželo finanční příspěvek z Fondu
hejtmana SK na vydání souborného katalogu výstavy „Královská města Kolín a Kouřim ve
Středověku“.

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 2011 bylo zakoupeno zboží v celkové hodnotě 63.757,- Kč. Ostatní zboží bylo postupně
zakoupeno v minulých letech, předáno na sklad a v současné době postupně vydáváno do spotřeby.
Tržby za zboží činily v roce 2011 233.648,-Kč.

IV.3 Přehled celkových nákladů a výnosů RMK za rok 2011
ÚČET

TEXT

NÁKLADY

VÝNOSY

501

Spotřeba materiálu

672.747,-

502

Spotřeba energie

669.261,-

504

Prodané zboží

138.176,-

511

Opravy a udržování

512

Cestovné

513

Náklady na reprezentaci

518

Ostatní služby

2.024.788,-

521

Mzdové náklady

6.513.659,-

524

Zákonné soc. pojištění

2.149.844,-

527

Zákonné soc. náklady

528

Jiné soc. náklady

531

Silniční daň

549

Ostatní náklady z činnosti

843.226,-

551

Odpisy dlouhodobého majetku

374.362,-

556

Tvorba a zúčt. oprav. položek

1.992.535,38.780,6.183,-

146.142,16.803,5.550,-

878,-
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602

Výnosy z prodeje služeb

604

Výnosy z prodaného zboží

233.648,-

648

Čerpání fondů

162.184,-

649

Ostatní výnosy z činnosti

440.219,-

662

Úroky z B.Ú.

671

Výnosy z nároků na prostř.SR

672

Výnosy z nároků na prostř. ÚSC
Obraty

1.439.582,-

121,48.000,13.269.919,15.592.934,-

15.593.673,-

Zisk

739,-

IV.4 Závěrečné zhodnocení hospodaření
Regionální muzeum v Kolíně hospodařilo v roce 2011 v souladu s rozpočtem a závaznými ukazateli.
Vedení muzea dále intenzivně pracuje na zefektivnění výdajů na provoz pracovišť muzea.

V Kolíně, dne

Mgr. Vladimír Rišlink
ředitel RMK
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