Výroční zpráva
Regionálního muzea v Kolíně
za rok 2013
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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 (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 2013 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

I.2. Personální složení
Během roku 2013 prodělalo personální složení RMK výraznou proměnu. Změny nastaly ve vedení
muzea. V průběhu prvního pololetí odešli oba zástupci ředitele. Pracovní poměr byl rozvázán
s pracovnicí marketingu a zástupkyní ředitele Mgr. Ivetou Königsmarkovou, náměstek ředitele
Bc. Zdeněk Mazač odešel na vlastní žádost. Ve funkcích je nahradili Mgr. Jindřich Záhorka a Mgr.
Lenka Mazačová. Ve druhé polovině roku v muzeu pracovní poměr ukončil také kurátor etnografické
podsbírky a lektor Mgr. Jan Hortvík.
V závěru roku 2013 bylo personální složení RMK následující:
Oddělení ekonomické: Simona Pospíšilová (ekonom); Olga Zajíčková (mzdová účetní)
Během prvního pololetí roku 2013 zrušeno oddělení pro styk s veřejností, marketing a vzdělávání;
Založeno oddělení pro vzdělávání: Bc. Ilona Boháčková (lektor), Bc. Dita Nekolná (lektor)
Oddělení archeologické: PhDr. Zbyněk Sedláček (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. Dana Přenosilová (etnoložka, pracovnice Regionálního odborného
pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu)
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: Iveta Benešová, DiS. (dokumentátorka); Bc. Matěj
Forst (dokumentátor); Tomáš Eiman (dokumentátor), Michal Vevera (dokumentátor, správce
etnografické sbírky MLS); Eva Sedláčková (konzervátorka); Marcela Nováková (konzervátorka)
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Oddělení provozně správní: Josef Eiman (správce objektů); Alena Nekolová (výstavář/průvodkyně);
Jana Formánková (průvodkyně); Alena Kubelková (průvodkyně), Jitka Kutová (provozní).

V roce 2013 zaměstnávalo RMK v průměru 27 zaměstnanců, což v přepočteném stavu na úvazky a
skutečnou dobu zaměstnání činilo 26,7 pracovníků (6 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 3 s výučním listem, 1 se
základním vzděláním. Mezi odbornými pracovníky byl jeden archeolog, čtyři historici (včetně jednoho
historika umění), jeden přírodovědec (zoolog), jeden etnograf a jeden knihovník.
Na mzdách zaměstnanců bylo v roce 2013 vyplaceno celkem vyplaceno 6 465 703,- Kč.
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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 2013 byly změny do CES zaslány ve dvou zákonem stanovených termínech a to k 15. 5. 2013 a
15. 11. 2013; do CESu OMG MK ČR bylo nahlášeno celkem 16 nových přírůstkových čísel
a 4.416 katalogizačních čísel.
II.2.2. Inventarizace sbírek
V souladu se zákonem 122/2000 Sb. v platném znění byla na základě příkazu ředitele č. 119/2013/VP
provedena inventarizace částí sbírkových fondů v podsbírkách: archeologické, etnografické, historické,
numismatické, jiné přírodovědné, geologické, starých tisků (celý fond), výtvarného umění,
uměleckého řemesla; ve sbírkách Podlipanského muzea a Muzea Kouřimska v Kouřimi o celkovém
počtu 27.395 ks.
II.2.3. Digitalizace sbírek
V roce 2013 bylo zdigitalizováno 165 položek herbáře z podsbírky botanická, 300 ks sbírkových
předmětů z podsbírky historická, 551 ks z uměnovědných podsbírek a 30 ks ze sbírky jiná víceoborová
Podlipanského muzea, celkový počet digitalizovaných sbírkových předmětů činí 1.046 ks.
II.2.4. Pohyb sbírek
Pracovníci RMK poskytli odborné informace, konzultace a badatelské služby celkem 116 badatelům;
(konkrétně v případě uměnovědných podsb. - 7, etnografické - 10, archeologické - 20, historické
podsb. 44, sb. Podlipanského muzea - 31, sb. Muzea Kouřimska - 4)
Evidováno bylo 21 výpůjčních smluv o 397 kusech a 19 zápůjček o 526 kusech.
II.2.5. Konzervace, restaurování a preparace
1/ V konzervátorské dílně RMK bylo zkonzervováno 201 předmětů.
2/ Celkem 18 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 172 ks hmyzu. Do lihu bylo naloženo 20 ks
hmyzu a obratlovců.
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II.3. Propagační činnost

II.3.1. Sdělovací prostředky
Propagační činnost RMK byla zajišťována jak prostřednictvím celostátních sdělovacích prostředků –
rozhovory, upoutávky a pozvánky v rozhlasovém vysílání (Český rozhlas Region, Český rozhlas
Radiožurnál, Rádio Jizera, Rádio Blaník, Rádio Relax, Rádio Folk), v České televizi (pořad Toulavá
kamera), v celostátním denním tisku (Mladá fronta DNES, Deník Právo, Blesk), tak prostřednictvím
regionálních či místních médií - televize, tisk (Televize Kolín, Kolínský PRES, Kolínský deník, Náš
region, 5plus2, Info Kompas, Tep regionu, Dobrý.info, zpravodaje měst a obcí). Komunikace s médii
probíhala formou tiskových zpráv, které byly průběžně rozesílány. Tiskoviny RMK byly prezentovány
na veletrzích Regiontour v Brně a Jihočeský kompas v Českých Budějovicích.

II.3.2. Propagační materiály
Byl vydáván informační zpravodaj RMK. Akce, národopisné pořady a výstavy byly propagovány
formou plakátů a vyvěšovány prostřednictvím výlepové služby Rengl, s.r.o. ve městech Kolín, Čáslav,
Poděbrady, Český Brod, Říčany, Lysá n. Labem a Milovice. V ostatních městech a obcích okresu Kolín
výlep zajišťovali zaměstnanci RMK. Propagační letáky distribuovala také agentura ADJUSTART s.r.o.
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.

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
webové stránky města Kolína (Kolin.cz, Portalkolin.cz, Infocentrum-kolin.cz), ale také informační a
turistické portály jako např. Novinky.cz, Kdykde.cz, Kampocesku.cz, Kudyznudy.cz, Tipynavylet.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.

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.
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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.

II.4.1. Návštěvnost RMK v roce 2013
II.4.1.1. Návštěvnost platící
Expozice a akce pořádané RMK v roce 2013 navštívilo 34.749 platících osob. Oproti roku 2012
(31.756 osob) byl zaznamenán pokles o 2 993 osob tj. o 9 %.
II.4.1.2. Tržby z prodeje vstupného
Tržby za vstupné vzrostly z 1.079.501,- Kč v roce 2012 na 1. 372.288,- Kč v roce 2013 tj. o 292.787,-Kč
(o 8%).
II.4.1.3. Návštěvnost neplatící
V roce 2013 bylo evidováno 3 039 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 2012
(6345 osob) byl zaznamenán pokles o 3 306 osob, což je přibližně 48%.
II.4.1.4. Celková návštěvnost
Celková návštěvnost expozic a akcí pořádaných RMK činila 37.829 osob. Oproti roku 2012 (39.889
osob) poklesla o 2.060 osob, tj. o 5%.
Červinkovský dům navštívilo 10.258 osob, Muzeum pravěku 2.762 osob, Muzeum Kouřimska
2.218 osob, MLS 18.651 osob, Podlipanské muzeum 2.469 osob a kostel sv. Štěpána v Kouřimi 1.471
osob.

II.4.2. Přehled výstav v roce 2013
II.4.2.1. Červinkovský dům a Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku
Stopa – vyřeš zločin! (17. 1.– 31.3.)
Herci na provázku – historické loutky z muzejních sbírek (5. 3. – 12.5.)
Rudolf Mazuch – Opuštěná paleta (9.4. – 16.6.)
Bitva u Kolína – výstava s herními prvky (5.6. - 31.10.)
Imaginární setkání fotografů. Toshio Sakai, Josef Sudek a Jaromír Funke (20.6. – 25.8.)
Nikdy nezapadá – Život barokního kavalíra Adolfa Vratislava ze Šternberka (6.9. 2013–5.1. 2014)
II. 4.2.2. Brandlova čp. 35
50 let Kmochova Kolína (13.6.–26.6.)
II.4.2. . Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Připravte si jízdenky (19.6. 2012- 28.2. 2013)
Vědecká ilustrace Matúš Kocian (21.3. - 31.10.)
Zmizelé Českobrodsko. Lidová architektura našeho kraje (25.4. – 31.8.)
Mezi stromy aneb Život v lese, na stromě, ve stromě i pod stromem (5.9. – 31.10.)
Jelena Látalová. Fotografie (4. 11. 2013 – 28. 3. 2014)
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II.4.2.4. Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Slované v Bavorsku (31.5. – 31.10. 2014)
II.4.2.5. Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb (28.3. – 21.4.)
Zelené svátky v Muzeu lidových staveb (4.5. – 2.6.)
Tajemství svatojánské noci (22.6. – 7.7.)
Od Markéty k matičkám (13.7. – 8. 9.)
Selské brány na Mladoboleslavsku (28.3. – 1.9.)
Zmizelé Českobrodsko. Lidová architektura našeho kraje (14.9. 2013 – 5.1. 2014)
Advent a Vánoce v muzeu lidových staveb (30.11. – 29.12.)
II. 4.2.6. Výstavy mimo RMK
1/ 140. let Městské knihovny a 140 let obce Baráčníků v Kolíně (25.4. – 31.10.; synagoga Kolín)
2/ Dirigent František Kmoch (1848 - 1912); výstava měla být realizována v září 2013 v Bruselu
II.4.3. Přehled národopisných pořadů v MLS
1/ Masopust – 10.2.
2/ Zelený čtvrtek – 28.3.
3/ Velký pátek – 29.3.
4/Bílá sobota – 30.3.
5/ Boží hod Velikonoční – 31.3.
6/ Před filipojakubskou nocí aneb čarodějnice v české historii a lidové tradici – 28.4.
8/ Letnice – 19.5.
9/ Řemeslné pohádkové léto – Výrobce dřevěných hraček – 29.6.
10/ Řemeslné pohádkové léto – Včelař a likérník – 6.7.
11/ Řemeslné pohádkové léto – Mydlářka a pradlena – 13.7.
12/ Řemeslné pohádkové léto – Hlinomaz a hrnčířka – 20.7.
13/ Řemeslné pohádkové léto – Perníkářka a řezbář forem – 3.8.
14/ Řemeslné pohádkové léto - Pekařka – 10.8.
15/ Řemeslné pohádkové léto – Bylinkářka – 17.8.
16/ Svatohavelské císařské posvícení – 13.10.
17/ Svatomikulášská obchůzka – 7.12.
18/ Stříbrná adventní neděle – 15. 12.

II.4.4 Přehled akcí RMK v roce 2013
II.4. 4.1. Mezinárodní den muzeí (18.5.)
Vstup do expozic v Červinkovském domě a v muzeu pravěku v Kolíně za 1 Kč.
II.4. 4.2. Sedmý ročník Festivalu muzejních nocí
Muzejní noc v Českém Brodě - 18. květen
Návrat do 19. století (918 návštěvníků)
II.4. 4.3. EHD (7.9. – 15.9.)
Komentované prohlídky, exkurze. Vstupné 1 Kč.
II.4. 4.4. Den Středočeského kraje (28. 10.)
Komentované prohlídky. Vstupné 1 Kč.

8

II.4. 4.5. Den boje za svobodu a demokracii (17.11.)
Ku příležitosti státního svátku vystavena barokní kopie řádu Zlatého rouna z počátku 18. století.

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
Cyklus „Čeští panovníci a státníci“
a/ Václav, kníže Čechů – 22. 1. (prof. PhDr. Petr Charvát, Csc. z FF ZČU Plzeň)
b/ Oldřich a Jaromír - 26.2. (PhDr. Michal Lutovský z ÚAPPSČ)
c/ Kníže Břetislav I., český Achiles - 19.3. (prof. PhDr. Marie Bláhová, DFr. Sc. z FF UK Praha)
d/ Břetislav II. (1092 – 1100) - 28.5. (Mgr. Lukáš Reitinger, FF MU Brno)
e/ Soběslav I. (1125 – 1140) – první „Otec vlasti“ – 15. 10. (Doc. PhDr. Vratislav Vaníček, PhD.,
Katedra společenských věd ČVUT Praha)
Cyklus „Bitva u Kolína“
a/ Bitva u Kolína – záchrana monarchie – 14. 5. (PhDr. Ondřej Bastl z Archivu hlavního města Prahy)
b/ Poražený od Kolína – generál Christoph Hermann von Manstein – 21.5. (Doc. PhDr. František
Stellner, PhD.; FF UK Praha)
c/ Prajz či Franta v obci naší. Okupace, osvobození či pouhý kvartýr? – 4.6. (Bc. Jan Matoušek FF UK
Praha)
d/ Vojenské reformy císařsko-královské armády v době vlády Terezie a Josefa II. – 11.6. (Bc. Ondřej
Švehelka, FF UK Praha)
Cyklus „Barokní šlechta v českých zemích“ k výstavě Nikdy nezapadá – Život barokního kavalíra
v Čechách
a/ Oldřich Vratislav ze Šternberka – život barokního kavalíra – 24.9. (RSDr. Ladislav Jouza, Regionální
muzeum v Kolíně, PhDr. Miroslava Jouzová, PhD. Městská knihovna Kolín)
b/ Šlechtic před tváří Boží. Náboženský život a zbožnost barokní šlechty v českých zemích – 22.10.
(Doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., Historický ústav AV ČR)
c/ Šlechtické bydlení v 17. století mezi reprezentací a každodenním životem – 5.11. (Doc. Mgr. Jiří
Kubeš, PhD., Ústav historických věd FF Pardubické univerzity)
d/ Kavalírské cesty v raném novověku – 12.11. (Doc Mgr. Marie Šedivá-Koldinská, Ústav českých dějin
FF UK)
e/ Hospodářské dvory na bývalých šternberských panstvích – 26.11. (Ing. Jan Žižka, Národní
památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech)
Přednáška k výstavě „Stopa – vyřeš zločin!“
Mechanoskopie a balistika – 5.3. (Vladimír Michálek)
Forenzní a požární chemie – 26.3. (Oldřich Vyhnálek)
Přednáška k výstavě Rudolf Mazuch – opuštěná paleta
Rudolf Mazuch – opuštěná paleta – 9.4. (Mgr. Petra Hollerová, Regionální muzeum v Kolíně)

Přednášky v MLS
Obraz ze života na českém venkově od středověku po novověk z pohledu vývoje sídel a venkovského
domu – 28.9. (PhDr. Pavel Bureš, NPÚ Praha)
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II.5.2. Lektorské programy
II.5.2.1. Skanzenové aktivity
1/ Velikonoční lektorský týden v MLS Kouřim (25.3.- 27.3.)
Lektorský program pro žáky mateřských a základních škol.
2/ Vánoční lektorský program v MLS Kouřim (9.12. – 13.12.) (650 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 Herci na provázku (5.3. – 12.5.)
2/ Lektorský program Čarodějnice na provázku i jinak (27.4.)
3/ Lektorský program k výstavě „Bitva u Kolína“ (5.6. – 24.11.)
4/ Lektorský program k výstavě „Nikdy nezapadá – Život barokního kavalíra Adolfa Vratislava ze
Šternberka“ (6.9. 2013 – 5.1. 2014)
5/ Lektorský program „Když nastal čas Vánoc“ (29.12.)
6/ Lektorský program ke stálé expozici „Kolín ve středověku“ (celoročně)
7/ Lektorský program „Tajemství muzea“ (celoročně)
8/ Lektorský program „Co nám rondel nepoví?“ (celoročně)
9/ Lektorský program „Cesta do středověku“ (celoročně)
II.5.2.3. Příměstský muzejní tábor
1/ Příměstský muzejní tábor „ Po stopách pravěkého lovce“ (12.8. – 16.8.; 19.8. – 23.8. ) 36 dětí

II.5.3. Exkurze
II.5.3.1. Odborné výklady a exkurze pro veřejnost:
1/ Cyklistický výlet v rámci výstavy „Zmizelé Českobrodsko“ (15.6.)
II.5.3.2. Odborné výklady a exkurze pro děti a studenty:
1/ Hospodaření nejen v českobrodských lesích – (3.10.; ing. Jan Kopáček správce lesa Městský úřad
Český Brod)

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
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II.6.1.2. Přírodní vědy
1/ "Zoogeografické rozšíření řádu vážky (Odonata) - region Kolínsko"; provedeno písemné
vyhodnocení programu za léta 1998-2012 (tabulková databáze, mapy rozšíření 41 druhů vážek)
2/ "Zoogeografické rozšíření řádu vážky (Odonata) – jihozápadní část regionu Kolínsko", terénní
záznamy a fotodokumentace
2/ „Zoogeografické rozšíření obojživelníků a plazů - region Kolínsko", terénní záznamy a
fotodokumentace, za léta 2000-2010 (tabulková databáze, mapy rozšíření 145 druhů)
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, (tabulková databáze za období 2009-2012)

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 2013 realizovalo 7 záchranných archeologických výzkumů formou dohledu při
stavebních pracích, 86 x provádělo dohled a záchranný výzkum na investiční stavbě „Cerhenice –
vodovod“ v rámci subdodávky pro ARÚ Praha, 31 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 Ministerstvo kultury 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 2014 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.

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 6x (MěÚ Kolín, OÚ Býchory, OÚ Zibohlavy,
OÚ Hlízov-Skalka); sepsané vyjádření – 2x (OÚ Býchory, OÚ Zibohlavy). Dále zoologický průzkum
v terénu pro potřeby MěÚ Kolín (památné stromy 6x terén).
Průběžná fotodokumentace pro fotoarchiv přírodovědného oddělení RMK. Uloženo 264 snímků
chráněné a jiné přírody regionu Kolínsko a 32 snímků z přírody ČR. 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. 2013 bylo v přírůstkové knize knihovny RMK zapsáno 34 919 přírůstkových čísel.
V roce 2013 bylo zkatalogizováno 365 přírůstkových čísel monografií a periodik. Bylo poskytnuto
103 prezenčních výpůjček, 112 absenčních výpůjček a 22 meziknihovních výpůjček, rozesláno
28 povinných výtisků.
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II.6.6. Výstavy
II.6.6.1. Odborné výstavy připravené pracovníky RMK
1/ Rudolf Mazuch – Opuštěná paleta (9. 4. – 16.6.)
2/ Bitva u Kolína – výstava s herními prvky (5.6. - 31.10.)
3/ Imaginární setkání fotografů. Toshio Sakai, Josef Sudek a Jaromír Funke (20. 6. – 25.8.)
4/ Nikdy nezapadá – Život barokního kavalíra Adolfa Vratislava ze Šternberka (6. 9. 2013– 5.1. 2014)
5/ 50 let Kmochova Kolína (13. 6. – 26.6.)
6/ Připravte si jízdenky (19. 6. 2012 – 28.2. 2013)
7/ Zmizelé Českobrodsko. Lidová architektura našeho kraje (25. 4. – 31.8.)
8/ Mezi stromy aneb Život v lese, na stromě, ve stromě i pod stromem (5. 9. – 31.10.)
9/ Jelena Látalová. Fotografie (4. 11. 2013 – 28. 3. 2014)
10/ Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb (28. 3. – 21.4.)
11/ Zelené svátky v Muzeu lidových staveb (4. 5. – 2.6.)
12/ Tajemství svatojánské noci (22. 6. – 7.7.)
13/ Od Markéty k Matičkám (13. 7. – 8.9.)
14/Selské brány na Mladoboleslavsku (28. 3. – 1.9.)
15/ Advent a Vánoce v muzeu lidových staveb (30. 11. – 29.12.)
II.6.6.2. Výstavy a expozice v rámci spolupráce s jinými institucemi
1/ Stopa – vyřeš zločin! (17. 1. – 31.3.)
2/ Vědecká ilustrace Matúš Kocian (21.3.- 31.10.)
3/ Myslivost, rybářství a ochrana přírody (24. 4. – 27. 4.) v MSD Kolín

II.6.7. Účast na konferencích
1/ Seminář Nadačního fondu obětem holocaustu (12.2 a 19.11.; RSDr. L. Jouza)
2/ 16. celostátní setkání odonatologů na Domažlicku (18.7. – 20.7.; Ing. I. Rus)
3/ Seminář muzejních zoologů AMG v Liberci a CHKO Lužické hory (18.9. – 20.9.; Ing. I. Rus)

II.6.8. Publikační činnost
1/ Forst. M. – Lukas, J. (v tisku): Nález bavorského denáru z 10. století na hradišti u obce Hradištko I.
Okres Kolín. Numismatický sborník.
2/ JOUZA, Ladislav – JOUZOVÁ, Miroslava: Hellerové na Kolínsku – obchodníci a podnikatelé
v zemědělství a potravinářském průmyslu. In: Židé v Čechách 4. Sborník příspěvků ze semináře
konaného v Turnově v říjnu roku 2012, vydalo Židovské muzeum v Praze 2013, s. 142 – 190.
3/JOUZA, Ladislav – JOUZOVÁ, Miroslava – PEJŠA, Jaroslav: Léta žalu a strastí. Vzpomínky na osudy
kolínských Židů v období holocaustu. Městská knihovna Kolín 2013. 125 s.
4/ MRVÍK, Vladimír: Otázka agrarity českých měst a městeček v raném novověku na příkladu
Kouřimského kraje. In: Historická demografie, 2013, č. 2, s. 121 - 168
5/ MRVÍK, Vladimír (v tisku): Bývalá renesanční tvrz čp. 15v Bylanech (okr. Kolín). Památky středních
Čech
6/ MRVÍK, Vladimír (v tisku): Socioekonomický obraz mst a městeček Kouřimského kraje v 17. a 18.
století. Středočeský sborník historický
7/ RIŠLINK, Vladimír: Kolín. Průvodce po kulturních památkách. Kolín 2013
8/ RUS, Ivo: Brouci (Coleoptera), žahadlovití blanokřídlí (Hymenoptera – Aculeata), motýli
(Lepidoptera). In: Zoologický inventarizační průzkum Památných stromů v okrese Kolín. Město Kolín
2013
9/ RUS, Ivo: VKP Bačovské lesy. Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska. Kolín 2013, 32 s.
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II.6.9. Vydavatelská činnost
1/ HOLLEROVÁ, Petra: Rudolf Mazuch – Opuštěná paleta. Katalog k výstavě.
2/ HOLLEROVÁ, Petra: Imaginární setkání fotografů. Toshio Sakai, Josef Sudek a Jaromír Funke.
Katalog k výstavě.
3/ JOUZA, Ladislav – JOUZOVÁ, Miroslava – RIŠLINK,Vladimír: Život barokního kavalíra Adolfa
Vratislava ze Šternberka. Doprovodná tiskovina ke stejnojmenné výstavě byla vydána za podpory
Města Kolín.
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III. Hospodaření organizace
III.1. Komentář k rozboru hospodaření
Regionální muzeum v Kolíně obdrželo v roce 2013 nad rámec příspěvků na provoz od zřizovatele
organizace - Středočeského kraje další účelové příspěvky v celkové výši 726.651,00 Kč, dále získalo
další příspěvek od Ministerstva kultury ČR ve výši 170.000,00Kč, Městského úřadu v Kolíně ve výši
129.000,00 Kč, Městského úřadu
v Českém Brodě ve výši 5.000,00 Kč.
Poskytnutím účelových dotací nad rámec schváleného rozpočtu za rok 2013 dochází
ke změně závazných limitů. Změny závazných limitů příspěvkových organizací v oblasti
kultury byly na rok 2013 schváleny usnesením č. 047-04/2014/RK ze dne 27. 1. 2014.
Organizace v období 2013 uskutečnila řadu zajímavých kulturních akcí. Například se jedná
o návštěvnicky velmi úspěšné národopisné programy v Muzeu lidových staveb v Kouřimi,
výstavy „Stopa-vyřeš zločin“ a „Nikdy nezapadá – Život barokního kavalíra Adolfa Vratislava
ze Šternberka“ a řadu lektorských programů pro nejmladší návštěvníky.
Muzeum převzalo do správy nově získané nemovitosti – pozemky v areálu Muzea lidových staveb
v Kouřimi.

III.1.1. Přehled jednotlivých dotací a příspěvků v roce 2013
Částka Kč

poskytnuta
zřizovatelem

účel
neinvestiční
příspěvek na
provoz

Název akce

Ministerstvo
kultury
prostřednictvím
zřizovatele

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

Rok s tradičními obyčeji
a slavnostmi ve středních
Čechách II. (podzim,zima)

10.300.000,--

170.000,--

5.000,-49.000,-35.000,-15.000,10.000,-20.000,--

Městský úřad
Český Brod
Městský úřad
Kolín
Městský úřad
Kolín
Městský úřad
Kolín
Městský úřad
Kolín
Městský úřad
Kolín

204.752,--

zřizovatelem

350.000,--

zřizovatelem

7.050,--

zřizovatelem

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

Muzejní noc v Podlipanském
muzeu 2013
Výstava - „Oldřich Vratislav ze
Šternberka“
Výstava – „Imaginární
setkání“
Katalog k výstavě – „Rudolf
Mazuch-Opuštěná paleta“
Výstava – „Herci na
provázku“
Sborník „Práce muzea
v Kolíně-řada přírodovědná
č.10
Odstranění havarijního stavu
Hradenín
Publikace a propagační
materiály
vrácený příjem z pronájmu
MLS v Kouřimi 2012
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34.679,--

zřizovatelem

130.170,--

zřizovatel

účel. neinvestiční
příspěvek
účel. neinvestiční
příspěvek

příspěvek na archeologický
výzkum 2013
Finanční vyrovnání
s Langkramerovými

Ke změnám došlo u těchto nákladových a výnosových účtů:
Účet č. 501 spotřeba materiálu:
Plán v roce 2013
300.000,00
Skutečnost 2013
405.000,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

300.000,00
460.593,00

Náklady navýšeny z důvodu zvyšujících se finančních nákladů na pořádání výstav a doprovodných
programů pro veřejnost.
Účet č. 502 spotřeba energií
Plán v roce 2013 750.000,00
Skutečnost 2013 829.774,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

850.000,00
755.161,00

Ve spotřebách energií jsme proúčtovali spotřebu energií pobočky Rubešova 61 v Kolíně
za období 2010-2013. V tomto objektu jsme v nájmu a majitel nám nedodal vyúčtování
energie za předešlá období od roku 2010.
Účet č. 504 prodané zboží
Plán v roce 2013 100.000,00 Kč
Skutečnost 2013 249.646,00 Kč

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

200.000,00 Kč
66.000,00 Kč

V květnu roku 2013 jsme provedli mimořádnou inventuru z důvodu změny zaměstnance,
který vede skladové hospodářství RM v Kolíně a bylo nutné vyskladnit zboží, které nebylo
vydáváno v minulých obdobích.
Účet č. 511 oprava a udržování
Plán v roce 2013 256.000,00
Skutečnost 2013 272.527,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

256.000,00
1.198.326,00

V tomto roce byly provedeny pravidelné revize elektr. zařízení, revize hromosvodů, revize
zabezpečovací, protipožární techniky a kontrola hasicích přístrojů.
Účet č. 512 cestovné
Plán v roce 2013
Skutečnost 2011

30.000,00
18.152,00

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 2013
10.000,00
Plán v roce 2012
Skutečnost 2013
11.064,00
Skutečnost 2012

10.000,00
9.301,00

Účet č. 518 ostatní služby:
Plán v roce 2013
526.000,00
Skutečnost 2013
1.703.987,00

1.030.000,00
1.658.884,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012
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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, která se konala 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 2013.
Účet č. 521 mzdové náklady
Plán v roce 2013
6.475.000,00
Skutečnost 2013
6.465.703,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

6.475.000,00
6.663.766,00

Rozpočet na mzdové náklady nebyl v roce 2013 překročen.

Účet č. 524 zákonné sociální pojištění
Plán v roce 2013
2.166.000,00
Skutečnost 2013
2.129.115,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

2.266.000,00
2.159.547,00

Rozpočtované náklady na zákonné sociální pojištění nejsou překročeny.
Účet č. 549 jiné ostatní náklady:
Plán v roce 2013
400.000,00
Skutečnost 2013
640.000,00

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. Také je zde proúčtován příspěvek na propagaci Muzea v Kolíně.
Dále pak pojištění majetku a vozidel Regionálního muzea v Kolíně.

III.2. Vyhodnocení doplňkové činnosti
Organizace dle dodatku č. 1 ke zřizovací listině je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost koupě
zboží a účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Zboží bylo nakoupeno k 31. 12. 2013 v celkové hodnotě 142.727,00 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 570.833,00Kč. V květnu 2013 jsme na základě mimořádné
inventarizace vyskladnili zboží za 245.853,00 Kč, které nebylo vyskladňováno v minulých obdobích.
Jedná se o suvenýry, upomínkové předměty, propagační materiály a vydané publikace
Regionálního muzea v Kolíně.
Účet č. 551 odpisy dlouhodobého majetku
Plán v roce 2013
448.044,00
Skutečnost 2013
450.645,00

Plán v roce 2012
Skutečnost 2012

369.000,00
413.516,00

Regionální muzeum v Kolíně v roce 2013 zažádalo o změnu odpisového plánu, jelikož organizace
začala odepisovat budovu Karlovo nám. čp. 8 v Kolíně, dále pak budovu Brandlova čp. 27 v Kolíně.
Nový odpisový plán byl schválen usnesením Rady kraje č. 049-36/2013/RK ze dne
4. 11. 2013.
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Účet č. 602 Výnosy z prodeje služeb
Plán v roce 2011
1.400.000,00
Plán v roce 2012
1.400.000,00
Skutečnost 2011
1.439.000,00
Skutečnost 2012
1.079.501,00
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.

III.3. Závěrečné zhodnocení hospodaření
Regionální muzeum v Kolíně v roce 2013 hospodařilo se ztrátou - 95.148,50 Kč. Přesto, že vedení
Regionálního muzea v Kolíně již několik let intenzivně pracuje na zefektivnění výdajů na provoz
jednotlivých pracovišť muzea, je toto úsilí 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 Kolíně, dne:

Mgr. Vladimír Rišlink
ředitel RMK
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