Výroční zpráva
Regionálního muzea v Kolíně
za rok 2012
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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 2012 prováděno ředitelem osobně a/nebo prostřednictvím náměstků
ředitele příp. zástupců ředitele.
Ředitelství:
Ředitel RMK:
Ředitelem RMK je Mgr. Vladimír Rišlink
Náměstci ředitele:
Bc. Zdeněk Mazač
Mgr. Jindřich Záhorka
Zástupci ředitele:
Bc. Zdeněk Mazač, náměstek ředitele
Bc. Iveta Königsmarková, pracovník pro styk s veřejností a marketing

I.2. Personální složení
Během roku 2012 neprodělalo personální složení RMK výraznou proměnu.
V závěru roku 2012 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), Bc. Ilona Boháčková (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);
Mgr. Jan Hortvík (kurátor části podsbírky etnografie)
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); Alena Nekolová (výstavář/průvodce);
Jana Formánková (průvodce); Alena Kubelková (průvodce), Jitka Kutová (provozní)
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V roce 2012 zaměstnávalo RMK v průměru 28 zaměstnanců, což v přepočteném stavu na úvazky a
skutečnou dobu zaměstnání činilo 24,92 pracovníků (7 osob na kratší pracovní úvazek –
dokumentátoři a průvodci). Z celkového počtu zaměstnanců bylo 14 s vysokoškolským vzděláním,
jeden s vyšším odborným vzděláním, 15 se středoškolským vzděláním a dva s výučním listem. Mezi
odbornými pracovníky byl jeden archeolog, tři historici (včetně jednoho historika umění), jeden
přírodovědec (zoolog), dva etnografové a jeden knihovník.
Na mzdách zaměstnanců bylo v roce 2012 vyplaceno celkem vyplaceno 6.633.766,- Kč

II. Hodnocení hlavní činnosti
II.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.

II.2 Zákonná péče o sbírky
II.2.1. Centrální evidence sbírek
V roce 2012 byly změny do CES zaslány ve dvou zákonem stanovených termínech a to k 15. 5. 2012 a
15. 11. 2012; do CESu OMG MK ČR bylo nahlášeno celkem 19 nových přírůstkových čísel a 1044
katalogizačních čísel.

II.2.3 Inventarizace sbírek
V souladu se zákonem 122/2000 Sb. v platném znění byla na základě příkazu ředitele č. 147/2012/VP
provedena inventarizace částí sbírkových fondů v podsbírkách: archeologická, etnografická, historická,
numismatická, botanická, staré tisky, výtvarné umění, uměleckého řemesla, sbírka Podlipanského
muzea a sbírka Muzea Kouřimska v Kouřimi o celkovém počtu 20 904 ks.

II.2.4 Digitalizace sbírek
V roce 2012 bylo zdigitalizováno 236 položek herbáře z podsbírky botanická, 1000 ks sbírkových
předmětů z podsbírky historická, 827 ks z uměnovědných podsbírek a 30 ks ze sbírky jiná víceoborová
Podlipanského muzea, celkový počet digitalizovaných sbírkových předmětů činí 2093 ks.

II.2.5 Pohyb sbírek
- pracovníci RMK poskytli odborné informace, konzultace a badatelské služby celkem 105 badatelům;
(konkrétně v případě entomologické podsb. - 4, uměnovědných podsb. - 11, etnografické - 3,
archeologické - 14, historické podsb. 26, sb. Podlipanského muzea - 46, sb. Muzea Kouřimska - 1)
- evidováno bylo 6 výpůjčních smluv o 610 kusech a 22 zápůjček o 422 kusech.
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II.2.6 Konzervace, restaurování a preparace
1/ V konzervátorské dílně RMK bylo zkonzervováno 132 ks předmětů.
2/ Celkem 9 předmětů z podsbírky uměleckého řemesla bylo zkonzervováno a restaurováno
prostřednictvím Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově.
3/ Celkem 2 předměty z podsbírek uměleckého řemesla a výtvarného umění restauroval ak. mal.
Pavel Šmejkal.
4/ Přírodovědné oddělení preparovalo vlastní kapacitou 242 ks hmyzu. Do lihu bylo naloženo 66 ks
hmyzu a obratlovců.

II.3 Propagační činnost
II.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 Jizera), v České televizi (pořad Toulavá kamera), 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. Tiskoviny RMK byly prezentovány na veletrzích Regiontour v Brně a Regiony ČR v Lysé nad
Labem.
Přehledy akcí byly rovněž zveřejňovány prostřednictvím pravidelné inzerce a tiskovin blízké okruhu
návštěvníku z Prahy jako jsou např. Kultura, In Prague atp.

II.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, propagační letáky
distribuovala také agentura ADJUSTART s.r.o. Pravidelným zasíláním pozvánek na výstavy RMK byly
informovány školy i jiné organizace.

II.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.
Novým zdrojem informací pro návštěvníky RMK je Facebook. Muzeum též využívalo k propagaci další
informační servery např. KDYKDE, VÝLETNÍK, TIPYNAVYLET.

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 aktivní spolupráce při některých jeho aktivitách.
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II.3.5 Klub mladých muzejníků
V polovině roku 2012 byl založen Klub mladých muzejníků, jehož jádro tvoří účastníci příměstského
tábora. Cílem je představit muzeum a jeho fungování mladší generaci návštěvníků a získat je pro další
spolupráci.

II.4 Výstavní činnost, stálé expozice a kulturní akce
RMK spravuje celkem 17 expozic na centrálním pracovišti v Kolíně, 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.
V roce 2012 (7.9.) byla otevřena nová archeologická expozice Cesta napříč krajinou a časem
prezentující nálezy pocházející ze záchranného výzkumu při pracích obchvatu Kolína.
II.4.1 Návštěvnost RMK v roce 2012
II.4.1.1 Návštěvnost platící
Expozice a akce pořádané RMK v roce 2012 navštívilo 31.756 platících osob. Oproti roku 2011 (31.705
osob) byl zaznamenán pokles o 51 osob tj. o 1%.

II.4.1.2 Tržby z prodeje vstupného
Tržby za vstupné poklesly z 1.439.582,- Kč v roce 2011 na 1.079,501,- Kč v roce 2012, tj. o 360.081,-Kč
(25%).

II.4.1.3 Návštěvnost neplatící
V roce 2012 bylo evidováno 6345 osob. Mezi neplatící návštěvníky jsou započítáni děti do 6-ti let, lidé
zdravotně postižení a návštěvníci akcí, při kterých není vybíráno vstupné (EHD, aj.). Oproti roku 2011
(4093 osob) byl zaznamenán nárůst o 1252 osob tj. o 23%.

II.4.1.4 Celková návštěvnost
Celková návštěvnost expozic a akcí pořádaných RMK činila 40.494 osob. Oproti roku 2011 (45.530
osob) poklesla o 5036 osob, tj. o 11%.
Červinkovský dům navštívilo 9.501 osob, Muzeum pravěku 2.221 osob, Muzeum Kouřimska 2.769
osob, MLS 17.527 osob, Podlipanské muzeum 5.516 osob a kostel sv. Štěpána v Kouřimi 2.355 osob.

II.4.2 Přehled výstav v roce 2012
II.4.2.1 Červinkovský dům a Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku
1/ Jejich osudem byla Thálie (17. 1. 201 – 25. 3. 2012)
2/ Cesta světla (29. 3. 2012 – 29. 4. 2012)
3/ Kolíne, Kolíne…František Kmoch a jeho tradice (10. 5. 2012 – 26. 8. 2012)
4/ Keramické setkání 2012 (6. 9. 2012 – 6. 10. 2012)
5/ Zpátky ke stromům (2.10 2012 – 25. 11. 2012)
6/ Leopold Musil (11. 10. 2012 – 25. 11. 2012)
7/ Hudba v adventu (2. 12. 2012 – 6. 1. 2013)
8/ Vůně vánoc (2. 12. 2012 – 6. 1. 2013)
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II.4.2.2 Podlipanské muzeum v Českém Brodě
1/ Počátky školství na Českobrodsku (22. 9. 2011 – 29. 2. 2012)
2/ Středověká královská města v Polabí (1.4.2012 – 3.6.2012)
3/ Připravte si jízdenky! (19.6.2012 – 28.2.2013)

II.4.2.3 Muzeum Kouřimska v Kouřimi
1/ Znamení hudby (5. 4. 2012 – 17. 6. 2012)
2/ Putování Kouřimskem I. (28. 6. 2012 – 31. 10. 2012)

II.4.2.4 Muzeum lidových staveb v Kouřimi
1/ 40. let Muzea lidových staveb v Kouřimi (1. 4. 2012 – 17. 6. 2012)
2/ Putování Kouřimskem II. ( 28.6. 2012 – 31.10. 2012)

II.4.3 Přehled národopisných pořadu v MLS
1/ Zelený čtvrtek – 5. duben ( 400 osob)
2/ Velký pátek - 6. duben ( 288 osob)
3/ Bílá sobota – 7. duben ( 882 osob)
4/ Hod boží velikonoční – 8. duben ( 1.333 osob)
5/ Řemeslné pohádkové léto – 7., 14. a 21., 28. července, 4. a 11. srpna (1.107 osob)
6/ Slavnosti lidových řemesel – 18. srpen ( 674 osob)
7/ Svatohavelské císařské posvícení – 14. říjen ( 806 osob)
8/ Svatomikulášské obchůzky – 2. prosinec ( 1.106 osob)
9/ Stříbrná neděle ve skanzenu – 16. prosinec (542 osob)

II.4.4 Přehled akcí RMK v roce 2012
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/ VII. Festival muzejních nocí (19.5., 7.6., 16.6.)
Muzejní noc v Českém Brodě - 19. květen (1.980 osob)
Cesta do středověku! Doprovodný program k výstavě Středověká královská města v Polabí.
Rekonstrukce dobové středověké hostiny s ochutnávkami a středověkou hudbou. Výtvarná dílna pro
děti.
Muzejní noc v Kolíně - 7. červen (561 osob)
Doprovodný program k výstavě Kolíne, Kolíne… František Kmoch a jeho tradice. Pozvání k dobovému
prostřenému stolu, hudba a tanec na počátku 20. století.
Muzejní noc v Kouřimi - 16. červen (60 osob)
Derniéra výstavy Znamení hudby za účasti autorů. Výtvarné dílny za hudebního doprovodu
4/ Noc kostelů (27. 5)
Kostel sv. Štěpána v Kouřimi, zapojení do celostátní akce. Večerní program s koncertem.
5/ EHD (10. – 11. 9.)
Komentované prohlídky, exkurze. Vstupné 1 Kč.
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6/ Den Středočeského kraje (28. 10.)
Komentované prohlídky. Program pro rodiče s dětmi ve výstavě Zpátky na stromy. Vstupné 1 Kč.

II.5 Vzdělávací programy a další aktivity pro děti a mládež
II.5.1 Přednášky
II.5.1.1 Přednášky pro veřejnost uskutečněné v prostorách RMK
1/Doprovodné přednášky k výstavě Jejich osudem byla Thálie
1a/ Divadelní prvky v tradici evropské lidové kultury (27. 3.; 12 osob)
2/ Doprovodné přednášky k výstavě Kolíne, Kolíne… František Kmoch a jeho tradice
2a/ František Kmoch v originálních nahrávkách (22. 5.; 26 osob)
3/ Cyklus přednášek Čeští státníci a panovníci
3a/ Bořivoj, Spytihněv a Vratislav (28.2.; 65 osob)
3b/ Vratislav II., první český král (13.3.; 17 osob)
3c/ Přemysl Otakar II., král na rozhraní věků (17.4.; 54 osob)
3d/ Boleslav I. (20.4.; 46 osob)
3e/ Boleslav II. a III. (11.12.; 17osob)
4/ Cestovatelské úterky
4a/ V zemi opeřeného hada (20.3.; 12 osob)
4b/ Madagaskar I. – podivuhodná Lemurie (3.4.; 24 osob)
4c/ Venezuelou křížem krážem (10.4.; 28 osob)
4d/ Madagaskar II. – život bez DPH (24.4.; 22 osob)
5/ Doprovodné přednášky k otevření expozice Cesta napříč časem a krajinou
5a/ Nemoci, smrt a pohřbívání, antropologické nálezy v trase kolínského obchvatu (16.10.; 42osob)
5b/ 6. Jak se žilo a bydlelo? Domy prvních zemědělců v trase kolínského obchvatu ( 6.11.; 38osob)

II.5.2 Lektorské programy
II.5.2.1 Skanzenové aktivity
1/ Velikonoční lektorský týden v MLS Kouřim (2. 4. 2012 – 4. 4. 2012) (249 dětí)
Program pro žáky mateřských a základních škol, ve kterém se seznámí s nejvýznamnějším svátkem
křesťanského roku.
2/ Vánoční lektorský program v MLS Kouřim (3.12.2012 – 20.12.2012) (591 dětí)
Program pro mateřské školy a žáky ZŠ s vánoční výtvarnou dílnou
II.5.2.2 Lektorské programy ve stálých expozicích a při výstavách
1/ Lektorský program k výstavě Kolíne, Kolíne… František Kmoch a jeho tradice (10.5. – 20.6.2012; 94
dětí)
2/ Lektorský program ke stálé expozici Kolín ve středověku (průběžně; 1.066 dětí)
3/ Lektorský program k výstavě Zpátky ke stromům (2.10. – 25.11. 2012; 1.684 dětí)
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II.5.2.3 Příměstský muzejní tábor
1/ Příměstský muzejní tábor (20.-24.8. a 27.-31.8.2012) 35 dětí

II.5.3 Exkurze
II.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.)
II.5.3.2 Odborné výklady a exkurze pro děti a studenty:
1/ Příměstské lesy Borky - Klub mladých muzejníků – ( 25.10.; 17 dětí)
2/Kolínsko v době sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa (21.11., 15 dětí)

II.5.4 Koncerty
Doprovodné koncerty k výstavě Hudba v adventu
1/ První adventní neděle, koncert Tomáše Najbrta (2.12.; 56 osob)
2/ Druhá adventní neděle, koncert Johana Kočnarová a Václav Mlčoch (9.12.; 48 osob)
3/ Třetí adventní neděle, koncert amatérského souboru Kvas (16.12.; 64 osob)

II.6 Věda a výzkum, publikační a vydavatelská činnost
II.6.1 Vědeckovýzkumné úkoly
II.6.1.1 Historické vědy
1/"Podnikatelské rodiny a dějiny průmyslu v Kolíně a okolí" - Ladislav Jouza, spolupráce se SOkA (J.
Pejša)
2/"Dějiny židovské komunity v Kolíně" - Ladislav Jouza, přednesen příspěvek na semináři k dějinám
Židů v Čechách „Hellerové na Kolínsku – obchodníci a podnikatelé v zemědělství a potravinářském
průmyslu“
3/"Výtvarné umění v regionu od poloviny 19. stol. do současnosti", hlavní akcent na období české
moderny a avantgardy; zpracování pozůstalosti, příprava publikace o J. Čartovi, příprava podkladů pro
výstavu a publikaci o R. Mazuchovi, příprava databáze kolínských motivů ve sbírkách RMK

II.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

II.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 2012 realizovalo 5 záchranných archeologických výzkumů formou dohledu při
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stavebních pracích, 34 x provádělo dohled a záchranný výzkum na investiční stavbě „Cerhenice –
vodovod“ v rámci subdodávky pro ARÚ Praha, 52 dohledů při neinvestičních stavbách (RD, inženýrské
sítě).

II.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.
Zpracování kritérií a podmínek pro výběr kandidáta na čestný titul „Mistr tradiční rukodělné výroby
Středočeského kraje“, vypracování podkladů pro nominaci kandidáta pro rok 2013 a propagačních
textů. Práce na návrhu „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Středočeského kraje“.
Dokumentace v terénu a archivní výzkum k publikaci Rok s tradičními obyčeji a slavnostmi ve
středních Čechách. Spolupráce s Ústavem etnologie FFUK.

II.6.4 Ochrana přírody
V rámci činnosti přírodovědného oddělení byla zajišťována ochrana přírody ve formě spolupráce s
orgány státní správy ochrany přírody: místní šetření – 9x (MěÚ Kolín, OÚ Velim, OÚ Veletov, OÚ
Veltruby, ČIŽP Praha); účast na jednání – 6x (MěÚ Kolín, MěÚ Český Brod, OÚ Veletov); sepsané
vyjádření – 2x (MěÚ Kolín, OÚ Veletov). Dále zoologický průzkum v terénu pro potřeby MěÚ Kolín
(Bačovské lesy 7x terén, památné stromy 4x terén).
Průběžná fotodokumentace pro fotoarchiv přírodovědného oddělení RMK. Uloženo 64 snímků
chráněné a jiné přírody regionu Kolínsko a 23 snímků z přírody ČR. Sledování hnízdního rozšíření čápů
na okrese Kolín; 1 hnízdo (Nesměň). Vedení fotoarchivu Fauna a flora Kolínska (inventarizační
průzkumy, EIA atd.). Spolupráce s ZO Českého svazu ochránců přírody a dalšími organizacemi.
Členství ve Stráži přírody s působností na ORP Kolín a Český Brod, spolupráce s ČIŽP Středočeského
kraje.

II.6.5 Knihovna
Ke dni 31. 12. 2012 bylo v přírůstkové knize knihovny RMK zapsáno 33 919 přírůstkových čísel.
V roce 2012 bylo zkatalogizováno 380 přírůstkových čísel monografií a periodik. Průběžně byly
opravovány a doplňovány povinné údaje do AACR2.
Bylo poskytnuto 240 prezenčních výpůjček, 273 absenčních výpůjček a 29 meziknihovních výpůjček.

II.6.6 Výstavy
II.6.6.1 Odborné výstavy připravené pracovníky RMK
1/ Počátky školství na Českobrodsku (22. 9. 2011 – 29. 2. 2012)
2/Jejich osudem byla Thálie (17. 1. 2012 – 25. 3. 2012)
3/ Středověká královská města v Polabí (1.4.2012 – 3.6.2012)
4/ 40. let Muzea lidových staveb v Kouřimi (1. 4. 2012 – 17. 6. 2012)
5/ Znamení hudby (5. 4. 2012 – 17. 6. 2012)
6/ Kolíne, Kolíne…František Kmoch a jeho tradice (10. 5. 2012 – 26.8. 2012)
7/ Připravte si jízdenky! (19.6.2012 – 28.2.2013)
8/ Putování Kouřimskem I. a II. (28. 6. 2012 – 31. 10. 2012)
9/ Zpátky ke stromům (2.10 2012 – 25. 11. 2012)
10/ Hudba v adventu (2.12.2012 – 6.1.2013)
11/Vůně Vánoc (2.12.2012 – 6.1.2013)
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II.6.6.2 Výstavy a expozice v rámci spolupráce s jinými institucemi
1/ Cesta světla (29. 3. 2012 – 29. 4. 2012)
2/ Myslivost, rybářství a ochrana přírody (17.4. – 21.4.2012) v MSD Kolín
3/ Keramické setkání 2012 (6. 9. 2012 – 6. 10. 2012)
4/ Leopold Musil (11.10.2012 – 25.11.2012)

II.6.7 Účast na konferencích
1/ studijní pobyt v Albánii na zoologické expedice v rámci projektu Zoologický průzkum málo známých
oblastí balkánského poloostrova (23.6. – 14.7. 2012)
2/ Seminář muzejních zoologů AMG ve Znojmě a v NP Podyjí (12.9. – 14.9.) – Ing. Rus
3/ Seminář k dějinám Židů IV. (17.10.-18.10.) – RSDr. L. Jouza
4/ Seminář Nadačního fondu obětem holocaustu (21.2. – Židé v Čechách a na Moravě od konce 2.
světové války po dnešek, 19.6. – Židovské školství, 4.12. – Židovský prostor) RSDr. L. Jouza
II.6.8 Publikační činnost
1/ JOUZA, Ladislav: Kulturní aktivity jako součást životního stylu – rodina lékárníka Otokara Štorcha st.
a jeho synů Karla Štorcha a Otokara Štorcha Mariena, In: Sborník přednášek z farmacie přednesených
na odborných sympoziích v roce 2011, Praha 2012, s. 16-20.
2/MAZAČ, Zdeněk - KLOUŽKOVÁ, Alexandra: Měsícovité podstavce. In: Výpověď sídlištního materiálu.
(ed. Kuna, Martin et all.). Praha 2012
3/MRVÍK, VLADIMÍR: Požární řády měst Českého Brodu (1835) a Třebechovic pod Orebem (1826) ve
světle soudobých protipožárních patentů. In: Genealogické a heraldické listy 4/2012, s. 67-76.
4/ RUS, Ivo: Pískovny – průvodce po přírodních lokalitách Kolínska. Kolín 2012
5/ SEDLÁČEK, Zbyněk – SANKOT, Pavel: Středolaténský žárový hrob z Velkého Zboží. An Incineration
Middle la Téne Period Age Grave from Velké Zboží, Central Bohemia. In: Archeológia na prahu
histórie. K životnímu jubileu Karola Pietu. Nitra 2012, s. 399 - 414

III.6.9 Vydavatelská činnost
1/ JOUZA, Ladislav – JOUZOVÁ, Miroslava – PEJŠA, Jaroslav: Jews in Kolin. My Town Kolín. Kolín 2012
2/ ed. RUS, Ivo: Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná, č. 10/2012

IV. Hospodaření organizace
Regionální muzeum v Kolíně obdrželo v roce 2012 nad rámec příspěvků na provoz od zřizovatele
organizace - Středočeského kraje další účelové příspěvky v celkové výši 2.026.687,00 Kč, dále získalo
další příspěvky od Ministerstva kultury ČR ve výši 303.000,00Kč, Městského úřadu v Kolíně ve výši
80.000,00 Kč, Městského úřadu v Českém Brodě ve výši 5.000,00 Kč.
Poskytnutím účelových dotací nad rámec schváleného rozpočtu za rok 2012 dochází ke
změně závazných limitů. Změny závazných limitů příspěvkových organizací v oblasti
kultury byly na rok 2012 schváleny usnesením č. 052-03/2013/RK ze dne 21. 1. 2013.
Organizace v období 2012 uskutečnila řadu zajímavých kulturních akcí. Například se jedná
O návštěvnicky velmi úspěšnou výstavu k výročí kapelníka Františka Kmocha, výstavu
k dějinám železniční dopravy na Českobrodsku a řadu lektorských programů pro nejmladší
návštěvníky. Muzeum převzalo do správy nově získané nemovitosti – areál tvrze v Hradeníně
a pozemek p.č. PK 1202/6 v Kouřimi.
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IV.1. Přehled dotací a příspěvků v roce 2012
Částka Kč

poskytnuta
zřizovatelem

Městský úřad
Český Brod
Městský úřad
Kolín

účel
neinvestiční
příspěvek na
provoz
účel. neinvestiční
příspěvek
v programu
Tradiční lidová
kultura – kulturní
aktivity
účel. neinvestiční
příspěvek
v programu
Tradiční lidová
kultura – kulturní
aktivity
účel. neinvestiční
příspěvek
účel. neinvestiční
příspěvek

50.000,--

Městský úřad
Kolín

účel. neinvestiční
příspěvek

531.830,--

zřizovatelem

účel. neinvestiční
příspěvek

249.254,--

zřizovatelem

účel. neinvestiční
příspěvek

269.053,--

zřizovatelem

účel. neinvestiční
příspěvek

50.000,--

zřizovatelem

100.000,--

zřizovatelem

10.350,--

zřizovatelem

36.200,--

zřizovatelem

750.000,--

zřizovatel

účel. neinvestiční
příspěvek
účel. neinvestiční
příspěvek
účel. neinvestiční
příspěvek
účel. neinvestiční
příspěvek
účel. neinvestiční
příspěvek

10.680.000,--

29.000,--

274.000,--

5.000,-30.000,--

Ministerstvo
kultury
prostřednictvím
zřizovatele

Ministerstvo
kultury
prostřednictvím
zřizovatele

Název akce

Výroční obyčeje a tradiční
řemesla v muzeu lidových
staveb v Kouřimi-lektorský
program

Rok s tradičními obyčeji
a slavnostmi ve středních
Čechách I. (jaro, léto)

Muzejní noc v Podlipanském
muzeu 2012
Doprovodný program
k výstavě „Kolíne,Kolíne…“
-lektorský program
Realizace publikace „Moje
město Kolín“- Fenomén
Kmoch
Řešení užívání pozemků
v areálu MLS v Kouřimi
-finanční vyrovnání
Oprava vnějšího pláště domu
z Jílového v areálu MLS
v Kouřimi
Oprava střešní krytiny na
statku z Týřovic v areálu
MLS v Kouřimi
Výstava – Léta žalu a strastí
Publikace a propagační
materiály
vrácený příjem z pronájmu
MLS v Kouřimi 2012
příspěvek na archeologický
výzkum 2012
Výstava – Unikátní
archeologické nálezy na trase
obchvatu Kolína
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Ke změnám došlo u těchto nákladových a výnosových účtů:
Účet č. 501 spotřeba materiálu:
Plán v roce 2011
300.000,00
Plán v roce 2012
Skutečnost 2011
672.000,00
Skutečnost 2012

300.000,00
460.593,00

Náklady navýšeny z důvodu poskytnutých neinvestičních příspěvků od zřizovatele např.
na poutače k výstavám pořádaných v RMK. Dále jsme zakoupili entomologické potřeby pro
přírodovědné oddělení.
Účet č. 502 spotřeba energií
Plán v roce 2011 850.000,00
Skutečnost 2011
669.261,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

850.000,00
755.161,00

Ve spotřebách energií došlo k mírným úsporám oproti rozpočtu.
Účet č. 511 oprava a udržování
Plán v roce 2011 250.000,00
Skutečnost 2011 1.992.535,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

256.000,00
1.198.326,00

Náklady na opravy a udržování byly navýšeny z důvodu poskytnutí příspěvků od zřizovatele
nad rámec rozpočtu roku 2012.
V tomto roce byly provedeny pravidelné revize elektr. zařízení, revize hromosvodů, revize
zabezpečovací, protipožární techniky a kontrola hasicích přístrojů.
Dále pak byly provedeny opravy domu z Jílového a statku z Týřovic v areálu Muzea lidových staveb
v Kouřimi.
V objektu Brandlova čp.35 probíhaly opravy a přípravy k instalaci výstavy „Cesta napříč časem a
krajinou“- např. malování výstavních sálů, opravy elektroinstalace, pokládání nových podlahových
krytin u úpravy osvětlení sálů.
Na účtu 511 je proúčtován programátorský servis a servisní práce na počítačovém vybavení.
Účet č. 512 cestovné
Plán v roce 2011
Skutečnost 2011

60.000,00
38.780,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

60.000,00
46.191,00

Na cestovném nebyla vyčerpána rozpočtovaná částka.
Účet č. 513 náklady na reprezentaci
Plán v roce 2011
10.000,00
Skutečnost 2011
6.183,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

10.000,00
9.301,00

Také náklady na reprezentaci nejsou vyčerpány v plné výši.
Účet č. 518 ostatní služby:
Plán v roce 2011
1.030.000,00
Skutečnost 2011
2.024.788,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

1.030.000,00
1.658.884,00

V nákladech jsou obsaženy internetové a telefonní poplatky, ostrahy objektů, údržba zeleně v areálu
MLS v Kouřimi, svoz odpadu, pronájmy depozitářů, pronájem konzervátorské dílny, ukázky řemesel,
spolupráce na akcích, divadelní představení, které se konaly v průběhu roku v MLS v Kouřimi,
zajištění výtvarných dílen pro děti atd. Také v tomto případě došlo k navýšení nákladů z důvodů
poskytnutých příspěvků od zřizovatele nad rámec rozpočtu na rok 2012.
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Účet č. 521 mzdové náklady
Plán v roce 2011
6.475.000,00
Skutečnost 2011
6.513.659,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

6.475.000,00
6.663.766,00

Rozpočet na mzdové náklady byl v roce 2012 překročen. Překročení rozpočtovaných
mzdových nákladů je schváleno zřizovatelem 2. změnou závazných limitů 2012.
K překročení rozpočtu došlo z důvodu poskytnuté dotace MKČR na akci „Rok s tradičními
obyčeji a slavnostmi“, kde byly poskytnuty a vyplaceny prostředky na dohody o provedení
práce ve výši 79.580,00 Kč. Dále pak bylo vyplaceno odstupné p. Jitce Křivové ve výši 57.570,00 Kč a
vyplacení odměn ve výši 62.453,00 Kč.
Prostředky jsou čerpány z Fondu odměn organizace a z dotace MKČR.
Účet č. 524 zákonné sociální pojištění
Plán v roce 2011
2.266.000,00
Skutečnost 2011
2.149.844,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

2.266.000,00
2.159.547,00

Rozpočtované náklady na zákonné a sociální pojištění nejsou překročeny.
Účet č. 549 jiné ostatní náklady:
Plán v roce 2011
450.000,00
Skutečnost 2011
842.995,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

450.000,00
918.187,00

Rozpočtované ostatní náklady jsou navýšeny také z důvodu poskytnutí účelového příspěvku
zřizovatelem nad rámec rozpočtu. Příspěvek byl poskytnut na finanční vypořádání
s rodinou Langkramerových a řešení užívání pozemků v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi. Také
je zde proúčtován příspěvek na propagaci Muzea v Kolíně. Dále pak pojištění majetku a vozidel
Regionálního muzea v Kolíně.

IV.2. Vyhodnocení doplňkové činnosti
Organizace je dle dodatku č. 1 ke zřizovací listině oprávněna vykonávat doplňkovou činnost - koupě
zboží a účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Zboží bylo nakoupeno k 31. 12. 2012 v celkové hodnotě 65.170,00 Kč. Ostatní zboží bylo zakoupeno
postupně v minulých letech, předáno na sklad a současné době postupně vydáváno do spotřeby.
Zůstatek na zboží na skladě činí 675.606,00Kč.
Jedná se o suvenýry, upomínkové předměty, propagační materiály a publikace vydané
Regionálním muzeem v Kolíně.
Účet č. 551 odpisy dlouhodobého majetku
Plán v roce 2011
374.000,00
Skutečnost 2011
374.362,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

369.000,00
413.516,00

Regionální muzeum v Kolíně v roce 2012 zažádalo o změnu odpisového plánu, jelikož organizace
získala od zřizovatele do správy nový hmotný dlouhodobý majetek, který byl zařazen do odpisového
plánu v průběhu roku 2012. Jedná se o osobní automobil Peugeot Expert Combi, objekt tvrze
v Hradeníně čp. 13.
Nový odpisový plán byl schválen usnesením Rady kraje č. 052-03/2013/RK ze dne 21. 1. 2013.
Účet č. 602 Výnosy z prodeje služeb
Plán v roce 2011
1.400.000,00
Skutečnost 2011
1.439.000,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

1.400.000,00
1.079.501,00
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Výnosy za služby byly o 320.499,00 Kč nižší oproti plánu. Vedení organizace spatřuje důvod poklesu
tržeb v částečném omezení provozu Muzea lidových staveb v Kouřimi, ke kterému
došlo z technických důvodů.
Účet č. 604 Výnosy z prodeje zboží
Plán v roce 2011
200.000,00
Skutečnost 2011
233.648,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

200.000,00
204.686,00

Výnosy z prodeje zboží jsou v souladu s plánovanými.
Účet č. 649 jiné ostatní výnosy
Plán v roce 2011
200.000,00
Skutečnost 2011
440.219,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

200.000,00
66.000,00

Také u ostatních výnosů zaznamenala organizace pokles v příjmu.

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

ÚČET

TEXT

NÁKLADY

VÝNOSY

501

Spotřeba materiálu

4.722,-

502

Spotřeba energie

504

Prodané zboží

511

Opravy a udržování

512

Cestovné

513

Náklady na reprezentaci

518

Ostatní služby

1.658.884,-

521

Mzdové náklady

6.633.766,-

524

Zákonné soc. pojištění

2.159.547,-

527

Zákonné soc. náklady

528

Jiné soc. náklady

531

Silniční daň

5.100,-

549

Ostatní náklady z činnosti

1.620,-

551

Odpisy dlouhodobého majetku

556

Tvorba a zúčt. oprav. položek

602

Výnosy z prodeje služeb

604

Výnosy z prodaného zboží

521.652,-

648

Čerpání fondů

601.458,-

649

Ostatní výnosy z činnosti

755.161,65.170,1.198.326,46.191,9.301,-

146.187,48.230,-

413.516,658,-

1079.501,-

66.341,-
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662

Úroky z B.Ú.
Obraty

68,15.046.1462,-

15046741,-

Zisk

+ 578,27

IV.4. Závěrečné zhodnocení hospodaření
Regionální muzeum v Kolíně v roce 2012 hospodařilo v souladu s rozpočtem a závaznými limity.
Vedení Regionálního muzea v Kolíně i nadále intenzivně pracuje na zefektivnění výdajů na provoz
jednotlivých pracovišť muzea, což je velmi obtížné vzhledem k přetrvávající neuspokojivé situaci
v oblasti dislokace užívaných objektů. Zároveň usiluje o zatraktivnění nabídky krátkodobých výstav a
stálých expozic, což by mělo ve výsledku směřovat a vyústit k významnému zvýšení zájmu veřejnosti.
V roce 2012 se bohužel negativně projevilo snížení návštěvnosti muzejních expozic v Kouřimi, které
bylo způsobeno několika okolnostmi např. omezením provozu Městského informačního centra
a částečným omezením provozu Muzea lidových staveb v Kouřimi z technických důvodů.

V Kolíně, dne

Mgr. Vladimír Rišlink
ředitel RMK
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