Výroční zpráva
Regionálního muzea v Kolíně
za rok 2014
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I. Základní údaje
Regionální muzeum v Kolíně (dále jen RMK) je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací zřizovanou
Středočeským krajem (dále jen SK). Jeho součástí kromě centrálního pracoviště v Kolíně je Muzeum
Kouřimska v Kouřimi, Muzeum lidových staveb v Kouřimi a Podlipanské muzeum v Českém Brodě.
I.1. Organizační struktura RMK
RMK je dle platného organizačního řádu ze dne 25. 3. 2013 strukturováno na ředitelství, asistenta
ředitele a další oddělení: odd. odborná (4), odd. pro vzdělávání (1), odd. dokumentační a péče o
sbírky (1), odd. ekonomické (1) a odd. provozně-správní (1).
Řízení pracovišť bylo v roce 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
Asistentka ředitele:
Mgr. et Mgr. Radka Pšeničková

I.2. Personální složení
Během roku 2014 neprodělalo personální složení RMK výraznou proměnu.
Pracovní poměr byl ukončen s následujícími pracovníky: Mgr. Danou Přenosilovou (etnoložka,
pracovnice Regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu), na vlastní žádost
odešla Bc. Dita Nekolná (lektorka). Na mateřskou dovolenou odešla Iveta Benešová, Dis.
(dokumentátorka).
V závěru roku 2014 bylo personální složení RMK následující:
Oddělení ekonomické: Simona Pospíšilová (ekonom); Olga Zajíčková (mzdová účetní)
Oddělení pro vzdělávání: Mgr. Ilona Boháčková (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),
Oddělení přírodovědné a ochrany přírody: Ing. Ivo Rus (zoolog, kurátor podsbírek botaniky,
entomologie, zoologie a paleontologie)
Knihovna: Gabriela Jiroudková
Oddělení dokumentace a péče o sbírkový fond: Mgr. Zuzana Berková (dokumentátorka Regionálního
muzea, správce CES); Bc. Matěj Forst (dokumentátor archeologické podsbírky); Tomáš Eiman
(dokumentátor Podlipanského muzea), Michal Vevera (dokumentátor Muzea Kouřimska v Kouřimi,
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správce etnografické sbírky MLS); Mgr. Tereza Kašová (dokumentátorka); Eva Sedláčková
(konzervátorka); Marcela Nováková (konzervátorka)
Oddělení provozně správní: Josef Eiman (správce objektů); Alena Nekolová
(průvodkyně/dokumentátorka); Jana Formánková (průvodkyně/sekretářka); Alena Kubelková
(průvodkyně), Jitka Kutová (provozní).

V roce 2014 zaměstnávalo RMK v průměru 29 zaměstnanců, což v přepočteném stavu na úvazky a
skutečnou dobu zaměstnání činilo 25,7 pracovníků (z toho 7 osob na kratší pracovní úvazek –
dokumentátoři a průvodci). Z celkového počtu zaměstnanců bylo 12 s vysokoškolským vzděláním,
jeden s vyšším odborným vzděláním, 13 se středoškolským vzděláním a 2 s výučním listem, 2 se
základním vzděláním. Mezi odbornými pracovníky byl jeden archeolog, čtyři historici (včetně jednoho
historika umění), jeden přírodovědec (zoolog) a jeden knihovník.
Na mzdách zaměstnanců bylo v roce 2013 vyplaceno celkem vyplaceno 6 441 116,- Kč.
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II. Rozvojové projekty muzea
II.1. Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Ve spolupráci se zřizovatelem bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace k
dostavbě muzea a zpracování žádosti o získání dotace z ROP. Po neúspěšné snaze o zahájení projektu
dostavby došlo k přepracování žádosti a zmenšení rozsahu první etapy stavebních prací.
Byla zahájena druhá etapa obnovy stávajících objektů v areálu Muzea lidových staveb v
Kouřimi – dokončení obnovy vnějšího pláště domu z Jílového, stavba oplocení u rychty z Bradlecké
Lhoty a stodoly z Durdic, restaurování božích muk z Kostelce nad Černými lesy.
Nositelem projektu dostavby Muzea lidových staveb v Kouřimi je Středočeský kraj.

II.2. Rekonstrukce Veigertovského domu
Regionální muzeum v Kolíně ve spolupráci se zřizovatelem dokončilo projektovou
dokumentaci a žádost o získání dotace z ROP na rekonstrukci a dostavbu hlavní budovy muzea na
Karlově náměstí v Kolíně. Na svém zasedání dne 12. května 2014 schválila Rada Středočeského kraje
vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce v rámci rekonstrukce a dostavby Veigertovského
domu. Stavební práce by měly stát 51,8 milionů Kč. Součástí projektu je i přístavba nové části ve
dvoře. Celkové náklady včetně vybavení interiérů se předpokládají ve výši 133 milionů Kč, přičemž
dotace z Regionálního operačního programu bude činit 86 milionů Kč. Stavební práce provede firma
Geosan + PLS Muzeum Kolín. RMK se jako budoucí uživatel podílí na koordinaci stavebních prací.
V rekonstruované budově budou umístěny přírodovědné a historické expozice od počátků
osídlení Kolína po období II. světové války, dále lektorské prostory, depozitáře, kanceláře
zaměstnanců muzea a jeho potřebné zázemí. V přízemí bude městské informační centrum. Nositelem
a administrátorem celého projektu je Středočeský kraj. Architektonický návrh budovy vytvořil ateliér
IHARCH s.r.o.

II.3. Projekt centrálního depozitáře Hradenín
Bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace pro první etapu rekonstrukce tvrze a
dokončen stavebně historický průzkum. V průběhu jara 2014 došlo v areálu tvrze k čištění příkopu a
ostatních ploch od náletové zeleně, dále byl vyčištěn interiér obytného domu a byly odstraněny
konstrukce lešení v horních patrech věže, umístěné zde od 70. let minulého století. Na obytné
budově a hospodářské budově byla provedena oprava dožilých částí střechy. Bylo zhotoveno
geodetické zaměření obytného stavení a celého areálu, zároveň také určeny hranice pozemků
patřících do majetku Středočeského kraje. Bylo provedeno dendrochronologické datování dřevěných
konstrukcí věže a obytného stavení. Došlo k restaurátorským průzkumům dochovaných omítek ve
věži a přilehlých budovách.

5

III. Hodnocení hlavní činnosti
III.1. Vymezení hlavní činnosti
Hlavním účelem RMK je plnit funkci muzea ve smyslu ustanovení §10, odst. 6 zákona
č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Je zřízeno za
účelem získávat, tvořit, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti
sbírky muzejní povahy jako pramenné základny poznání zkoumaného regionu nebo tématu.
Veřejně prospěšné činnosti RMK související s účelem zřízení nejsou vykonávány za účelem
dosažení zisku.
Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině ze dne 29. 4. 2005 je RMK pověřeno plnit funkci
Regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu.

III.2. Zákonná péče o sbírky
III.2.1. Centrální evidence sbírek
V roce 2014 byly změny do CES zaslány v pouze jednom termínu a to pouze v květnu 2014.
Do CESu OMG MK ČR bylo nahlášeno celkem 33 nových přírůstkových čísel a 3154 katalogizačních
čísel. Výpis z CES jsme již do konce roku od MKČR neobdrželi, nebylo tedy možné provádět další
změny v evidenci.
V průběhu roku byly do CES odeslány podklady pro vizualizaci všech 13 podsbírek a 3 sbírek
Regionálního muzea v Kolín.
III.2.2. Inventarizace sbírek
V souladu se zákonem 122/2000 Sb. v platném znění byla na základě příkazu ředitele
č. 167/2014/VP provedena inventarizace částí sbírkových fondů v podsbírkách: archeologické,
historické, numismatické, paleontologické, starých tisků, výtvarného umění, uměleckého řemesla; ve
sbírkách Podlipanského muzea a Muzea Kouřimska v Kouřimi o celkovém počtu 12 431 ks.
Průběžně probíhá inventarizace fondu etnografické podsbírky sbírky Regionálního muzea
v Kolíně s plánovaným ukončením v roce 2015.
III.2.3. Digitalizace sbírek
V roce 2013 bylo zdigitalizováno 40 položek herbáře z podsbírky botanická, 200 ks sbírkových
předmětů z podsbírky historická, 148 ks z uměnovědných podsbírek, 165 ks z archeologické podsbírky
a 100 ks ze sbírky jiná víceoborová Podlipanského muzea, celkový počet digitalizovaných sbírkových
předmětů činí 653 ks.
III.2.4. Pohyb sbírek
Pracovníci RMK poskytli odborné informace, konzultace a badatelské služby celkem 235
badatelům; (konkrétně v případě uměnovědných podsb. - 19, etnografické - 2, archeologické - 15,
historické podsb. 74, v přírodovědných podsbírkách – 3, sb. Podlipanského muzea - 119, sb. Muzea
Kouřimska - 3)
Evidováno bylo 29 výpůjčních smluv o 448 kusech a 14 zápůjček o 582 kusech.
III.2.5. Konzervace, restaurování a preparace
1/ V konzervátorské dílně RMK bylo zkonzervováno 86 předmětů.
2/ Celkem 14 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.
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4/ Přírodovědné oddělení preparovalo vlastní kapacitou 462 ks hmyzu. Do lihu bylo naloženo 62 ks
hmyzu a obratlovců.
5/ V rámci 14 denní praxe z restaurátorské VOŠ v Písek konzervoval student Michal Wolf 3 ks
sbírkových předmětů.
6/ V rámci příprav výstavy Dobrodružství cyklistiky renovoval 2 vysoká kola ze sbírek RMK Mgr.
Robert Hons

III.3. Propagační činnost
III.3.1. Sdělovací prostředky
Propagační činnost RMK byla zajišťována jak prostřednictvím celostátních sdělovacích
prostředků – rozhovory, upoutávky a pozvánky v rozhlasovém vysílání (Český rozhlas Region), v České
televizi (pořad Toulavá kamera, reportáž v Událostech z regionu na ČT 24), v celostátním denním
tisku (Mladá fronta DNES), tak prostřednictvím regionálních či místních médií televize (Televize
Kolín), tisk (Kolínský PRES, Kolínský deník, Náš region, Dobrý.info, zpravodaje měst a obcí Český Brod,
Kostelec nad Černými lesy, Plaňany, Kouřim, Zásmuky). Komunikace s médii probíhala formou
tiskových zpráv, které byly průběžně rozesílány. Tiskoviny RMK byly prezentovány na veletrzích
Regiontour v Brně a Jihočeský kompas v Českých Budějovicích.

III.3.2. Propagační materiály
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.

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. 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.mistnikultura.cz, akce.cz, kdykde.cz, kudyznudy.cz,
sematam.cz, ententyky.cz, informuji.cz, kamdensvyrazime.cz, ceskevylety.cz, atlasceska.cz,
peknyden.cz, krasnecesko.cz, azrodina.cz, pidak.cz, vylety-zabava.cz, czecot.cz, vylety-zabava.cz,
jedtesdetmi.cz, visitstrednicechy.cz, atd.

II.3.4. Klub přátel muzea
Členové klubu jsou průběžně informováni o akcích RMK prostřednictvím e-mailu a SMS. Mají
zvýhodněné vstupné na muzejní akce, vstup do všech expozic zdarma, slevy na publikace vydané
muzeem a další řadu výhod. Cílem je těmto osobám co nejvíce přiblížit a zpřístupnit různorodou
činnost muzea, popřípadě zapojit členy klubu do spolupráce při některých jeho aktivitách.

7

III.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.

III.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.

III.4.1. Návštěvnost RMK v roce 2014
III.4.1.1. Návštěvnost platící
Expozice a akce pořádané RMK v roce 2014 navštívilo 31 042 platících osob. Oproti roku 2013
(34 749 osob) byl zaznamenán pokles o 3 707 osob tj. o 11 %.
Velký podíl na snížení návštěvnosti nese uzavření Muzea lidových staveb z důvodu chystané
rekonstrukce skanzenu. Muzeum bylo v roce 2014 v provozu pouze do 31. 7. 2014. Od ledna do
konce července zavítalo do skanzenu 12 882 osob, ve stejném období v roce 2013 to bylo 10 374
návštěvníků.
III.4.1.2. Tržby z prodeje vstupného
Tržby za vstupné poklesly z 1. 372.288,- Kč v roce 2013 na 1. 085. 064 Kč v roce 2014 tj. o 287.
224,-Kč (21 %). Důvodem poklesu tržeb za vstupné je uzavření Muzea lidových staveb v Kouřimi.
III.4.1.3. Návštěvnost neplatící
V roce 2014 bylo evidováno 3 497 neplatících osob. Do skupiny neplatících řadíme děti do 6-ti
let, osoby zdravotně postižené, držitele karet AMG a návštěvníky speciálních akcí, při kterých není
vybíráno vstupné (vernisáže, EHD, aj.). Počet neplatících se oproti roku 2013 (3 039 osob) navýšil o
458 lidí, tedy o 15 %.
II.4.1.4. Celková návštěvnost
V roce 2014 činila celková návštěvnost 34 539 osob. Při srovnání s rokem 2013 (37 829 osob)
lze vysledovat pokles o 3 290 osob, tj. téměř o 9 %.
Během roku 2014 navštívilo Červinkovský dům 9 379 osob (10 257 v roce 2013), Muzeum
pravěku 3 545 osob (2.762 v roce 2013), Muzeum Kouřimska 3.845 osob (2.218 v roce 2013),
Muzeum lidových staveb navštívilo do 31. července 2014 12.882 osob (18.651 v roce 2013), Kostel
sv. Štěpána 1.938 osob (1.471 v roce 2013) a Podlipanské muzeum v Českém Brodě 2.950 osob
(2.469 v roce 2013).
Jelikož návštěvnost ve všech pobočkách vyjma Červinkovského domu vzrostla, podařilo se
částečně vykompenzovat ztráty způsobené uzavřením Muzea lidových staveb. Úbytek návštěvníků
zapříčiněný rekonstrukcí areálu lze odhadnout na základě údaje z roku 2013, kdy skanzen navštívilo
za období srpen – prosinec 8.277 osob.
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III.4.2. Přehled výstav v roce 2014
III.4.2.1. Červinkovský dům, Brandlova čp. 27
1/ Nálety na Kolín 1944 – 1945 (23.1. – 4.5.)
2/ Brouci (15.5. – 24.8.)
3/ Hledání ideálního chrámu (5.9. – 31.11.)
4/ Poklady starého Egypta (12.9. – 31.5.2015)
5/ Vladimír Jan Hnízdo – pocta ke 100. výročí narození (9.12. – 15.3.2015)
III.4.2.2. Muzeum pravěku, Brandlova čp. 35
1/ Cesta napříč časem a krajinou (7.9.2012 - 6.7.2014)
2/ Když Evropa umírala v zákopech (6.10. – 31.10.)
III.4.2.3. Podlipanské muzeum v Českém Brodě
1/ Sakrální památky na Českobrodsku (1.4. – 14.9.)
2/ Historické žehličky (5.4. – 31.8.)
3/ Portrétní umění 20. století (25.9.2014 – 22.3.2015)
III.4.2.4. Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v Čechách (4.4. – 31.10.)
III.4.2.5. Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb v Kouřimi (4.4. – 21.4.)

III.4.3. Přehled národopisných pořadů v MLS
1/ Tříkrálové koledování (5.1.)
2/ Masopust (2.3.)
3/ Smrtná neděle (6.4.)
4/ Zelený čtvrtek (17.4.)
5/ Velký pátek (18.4.)
6/ Bílá sobota (19.4.)
7/ Boží hod velikonoční (20.4.)
8/ Před Filipojakubskou nocí (27.4.)

III.4.4 Přehled akcí RMK v roce 2014
III.4.4.1. Mezinárodní den muzeí (18.5.)
III.4 4.2. X. ročník Festivalu muzejních nocí
1/ Muzejní noc v Českém Brodě „České baroko v 17. a 18. století“ (17.5.)
2/ Muzejní noc v Muzeu Kouřimska v Kouřimi (14.6.)
III.4.4.3. Dny evropského dědictví
1/ Vernisáž výstavy „Hledání ideálního chrámu“ (5.9.) - vstup do všech expozic RMK za 1,-Kč (6.9.)
2/ Prohlídka tvrze Hradenín s výkladem (7.9.)
3/ Vernisáž výstavy „Poklady starého Egypta“ (12.9.)
4/ Prohlídka areálu kolínského zámku s výkladem (14.9.)
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III.4.4.4. Den Středočeského kraje (28. 10.)
1/ Komentované prohlídky výstav „Hledání ideálního chrámu“ a „Poklady starého Egypta“
III.4.4.5. Den boje za svobodu a demokracii (17.11.)
III.4.4.6. Ostatní
1/ Týden vzdělávání dospělých - Den otevřených dveří v Červinkovském domě (21.10.)
2/ Seminář „Aktualizace metodiky muzeí v přírodě“ (11.11.; RMK jako pořadatel ve spolupráci
s Metodickým centrem pro lidová muzea v přírodě a Českým svazem muzeí v přírodě)
III.4.4.7. Vzdělávací programy a další aktivity pro děti a mládež
1/ Znovuobjevený masopust (22.2.)
2/ Velikonoční dílna (18.4.)
3/ Loučení se školou – Pradědeček v oslovské lavici (21.6.)
4/ Svatováclavská dílna (28.9.)
5/ Když nastal čas Vánoc (30.11., 7.12., 14.12., 21.12., 26.12., 27.12., 28.12., 30.12.)

III. 5. Vzdělávací pro gramy
III.5.1. Přednášky
III.5.1.1. Přednášky pro veřejnost uskutečněné v prostorách RMK
Cyklus přednášek k výstavě „Nálety na Kolín 1944 – 1945“
1/ Nálety na rafinérie (25.2.) – Michal Plavec, Národní technické muzeum
2/ Nálety na Kolín (2.3.) – RSDr. Ladislav Jouza, Regionální muzeum v Kolíně
3/ Pod palbou hloubkařů (1.4.) – Filip Vojtášek
Cyklus přednášek k výstavě „Poklady starého Egypta“
1/ Mumie v českých zemích (30.9.) – PhDr. Pavel Onderka, Národní muzeum – Náprstkovo muzeum
asijských, afrických a amerických kultur
2/ Příběh dvou měst (18.11.) – PhDr. Jana Mynářová, Ph.D., Český egyptologický ústav FF KU
Přednáška k příležitosti 150. výročí objevu
Kolínský dvojhrob (18.3.) – PhDr. Michal Lutovský, Ústav archeologické památkové péče středních
Čech
Přednáška k výstavě „Cesta napříč časem a krajinou“
Není Kůstka jako kůstka: Práce archeologa v prostředí české záchranné archeologie (17.6.) –
Mgr. Marcela Víšková (Labrys o.p.s.)
Beseda k výstavě „Brouci“
Beseda s Ing. Ivo Rusem (1.7.) – Ing. Ivo Rus, Regionální muzeum v Kolíně
Přednáška k výstavě „Dobrodružství cyklistiky“
Vysoké kolo v dějinách české cyklistiky (23.9.) – Mgr. Lenka Mazačová, Regionální muzeum v Kolín,
Mgr. Robert Hons (spoluautor výstavy Dobrodružství cyklistiky)
Přednášky v rámci projektu „Když Evropa umírala v zákopech“
1/ Kolín za 1. světové války (7.10.) – RSDr. Ladislav Jouza, Regionální muzeum v Kolíně
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2/ Svár svědomí a povinnosti (21.10.) – Mgr. Tomáš Kykal, Vojenský historický ústav
Přednáška k Mezinárodnímu dni nevidomých
Dotkni se písmene (13.11.) – Gabriela Jiroudková, Regionální muzeum v Kolíně

III.5.1.2. Přednášky pro veřejnost uskutečněné mimo prostory RMK
Přednášky k výstavě „Sakrální umění na Českobrodsku“
1/ Středověké kostely (15.5.) – Mgr. Vladimír Rišlink, Regionální muzeum v Kolíně
2/ Barokní církevní památky (29.5.) – Mgr. Vladimír Rišlink, Regionální muzeum v Kolíně

III.5.2. Lektorské programy
III.5.2.1. Skanzenové aktivity
1/ Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb (7.4. – 16.4.)
III.5.2.2. Lektorské programy ve stálých expozicích a při výstavách
1/ Pradědeček v oslovské lavici (18.2. – 29.6.)
2/ Znovuobjevený masopust (24.2.– 28.2.)
3/ Když nastal čas Vánoc (1.12. – 19.12.)
4/ S Haruškou za tajemstvím Egypta (doprovodný program k výstavě „Poklady starého Egypta“)
5/ Kdo byl sv. Václav? (doprovodný program k výstavě „Hledání ideálního chrámu“)
6/ Co nám rondel nepoví (doprovodný program k výstavě „Cesta napříč časem a krajinou“)
7/ Cesta do středověku (doprovodný program ke stálé expozici „Kolín ve středověku“)
8/ Tajemství muzea (stála nabídka)
9/ Dotkni se písmene (stála nabídka)
III.5.2.3. Příměstský muzejní tábor
Letní muzejní tábor „Cestami pravěku“ (21.7. – 25.7.)

III.5.3. Exkurze
III.5.3.1. Odborné výklady a exkurze pro veřejnost:
1/ Komentovaná prohlídka výstavy „Dobrodružství cyklistiky“ (3.5.)
2/ Komentovaná prohlídka výstavy „Cesta napříč časem a krajinou“ (24.6.)
3/ Exkurze do Běloveského pevnostního skanzenu (10.5.)
4/ Exkurze Ideální chrámy I (13.9.)
5/ Exkurze Ideální chrámy II (18.10.)
6/ Výlet za sakrálními památkami Českobrodska (5.10.)
7/ Výlet za egyptskými poklady do Berlína (8.11.)
III.5.3.2. Odborné výklady a exkurze pro děti a studenty:
1/ Obrazy války – interaktivní vzdělávací program pro děti (15.2.)
2/ Výlet do Národního památníku v Praze (22.3.)
3/ Výlet do Běloveského pevnostního skanzenu (10.5.)
4/ Výlet do památníku Lidice (27.9.)
5/ Výlet do Židovského muzea (16.11.)
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III.6. Věda a výzkum, publikační a vydavatelská činnost
III.6.1. Vědeckovýzkumné úkoly
III.6.1.1. Historické vědy
1/"Podnikatelské rodiny a dějiny průmyslu v Kolíně a okolí" – RSDr. Ladislav Jouza
2/"Dějiny židovské komunity v Kolíně" - RSDr. Ladislav Jouza
3/"Výtvarné umění v regionu od poloviny 19. stol. do současnosti" hlavní akcent na období české
moderny a avantgardy; zpracování pozůstalosti, příprava publikace o J. Čartovi, příprava podkladů pro
výstavu a publikaci o R. Mazuchovi, příprava databáze kolínských motivů ve sbírkách RMK – Mgr. Petra
Hollerová
3/ Zpracovávání pozůstalosti Vladimíra Jana Hnízda v souvislosti s přípravou výstavy a publikace
k výročí výtvarníka – Mgr. Petra Hollerová
4/ Počátky cyklistiky zejména ve východní části středních Čech (60. - 90. léta 19. století) – v rámci
připravované výstavy a jejích repríz výzkum v archivních, muzejních i soukromých sbírkách –
Mgr. Lenka Mazačová
III.6.1.2. Přírodní vědy
1/ "Zoogeografické rozšíření řádu vážky (Odonata) - region Kolínsko"; provedeno písemné
vyhodnocení programu za léta 1998-2012 (tabulková databáze, mapy rozšíření o 121 záznamů) - Ing.
Ivo Rus
2/ "Zoogeografické rozšíření řádu vážky (Odonata) – jihozápadní část regionu Kolínsko", (8 terénních
záznamů a fotodokumentace) - Ing. Ivo Rus
2/ „Zoogeografické rozšíření obojživelníků a plazů - region Kolínsko", (7 terénních záznamů a
fotodokumentace) – Ing. Ivo Rus
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“, (8 terénních
záznamů a fotodokumentace) – Ing. Ivo Rus
4/ Evidence hnízd čápů – celostátní program (AOPK ČR), sledování obsazení čapích hnízd Kolínska,
Kutnohorska a Poděbradska (4 výjezdy, 19 fotografií) – Ing. Ivo Rus
5/ Shromažďování faunistických údajů regionu Kolínsko (12 terénních záznamů; sběry 137 ks
bezobratlých, 8 ks obratlovců; fotodokumentace) – Ing. Ivo Rus

III.6.2. Archeologická památková péče
Archeologické oddělení RMK se na základě dohody s Akademií věd a ve spolupráci
s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze v. v. i. podílí na památkové ochraně archeologických
pramenů jako součásti národního kulturního dědictví formou záchranných archeologických výzkumů
ohrožených lokalit a s tím spojenou legislativou.
V průběhu roku 2014 realizovalo 52 záchranných archeologických výzkumů na investičních a
neinvestičních stavbách, 63 x se vyjádřilo ke stavebním záměrům, 19 x od záchranného
archeologického výzkumu ustoupilo, vydalo 27 expertních listů.

III.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 2015 a
propagačních textů. Práce na návrhu „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Středočeského kraje“. Dokumentace v terénu a archivní výzkum.
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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 10x (MěÚ Kolín, OÚ Býchory, OÚ
Zibohlavy, OÚ Hlízov-Skalka, OÚ Ohrada, OÚ Grunta, OÚ Veletov); sepsané vyjádření – 2x (OÚ
Býchory, OÚ Zibohlavy). Dále zoologický průzkum v terénu pro potřeby MěÚ Kolín (památné stromy
4x terén, zoologický průzkum 10 x).
Průběžná fotodokumentace pro fotoarchiv přírodovědného oddělení RMK. Uloženo 152
snímků chráněné a jiné přírody regionu Kolínsko a 86 snímků z přírody ČR. Pořizování fotokopií
dokumentace ochrany přírody okresu Kolín pro potřeby archivu přír. oddělení RMK – dokumentace
památných stromů.
Vedení fotoarchivu Fauna a flora Kolínska (inventarizační průzkumy, EIA atd.). Spolupráce
s ZO Českého svazu ochránců přírody (předseda) a dalšími organizacemi.
Členství ve Stráži přírody s působností na ORP Kolín a Český Brod, spolupráce s ČIŽP
Středočeského kraje.

III.6.5. Knihovna
Ke dni 31. 12. 2014 bylo v přírůstkové knize knihovny RMK zapsáno 34 925 přírůstkových
čísel. V roce 2014 bylo zkatalogizováno 245 přírůstkových čísel monografií a periodik. Bylo
poskytnuto 112 titulů prezenčních výpůjček, 206 titulů absenčních výpůjček a 48 titulů
meziknihovních výpůjček, rozesláno 28 povinných výtisků.

III.6.6. Účast na konferencích, seminářích a worshopech
1/ Workshop Konzervace problematických materiálů v archeologii (20. 2. – 21.2., Marcela Nováková)
2/ Seminář Výzdobné techniky kovů v technickém muzeu v Brně (28.5., Eva Sedláčková)
3/ Seminář 17. celostátní odonatologů na Příbramsku (24.7. – 26.7., Ing. Ivo Rus)
4/ Konference 1914 – proměny společnosti a státu ve válce (16.9. - 17.9., RSDr. Ladislav Jouza)
5/ Seminář muzejních zoologů AMG ve Zlíně (Chřiby) (17.-19.9., Ing. Ivo Rus)
6/ Seminář konzervátorů a restaurátorů středočeského kraje (20.10., Eva Sedláčková)
7/ Konference Tempus Libri VI. (23.10. – 26.10., RSDr. Ladislav Jouza)
8/ Seminář konzervátorů a restaurátorů – sekce textil (26.11., Eva Sedláčková)
9/ Škola muzejní propedeutiky (průběžně, R. Pšeničková)

III.6.7. Publikační činnost
1/ Berková Zuzana – Parma, David: Sídlení areály mladší a pozdní doby bronzové v Brně - Medlánkách
a v Brně - Řečkovicích. Pravěk NŘ 21, s. 71 – 152
2/ Forst Matěj – Sedláček Zbyněk: Nálezy z mladší doby bronzové na katastrálním území obce
Nesměň (okr. Kolín): IN: Zprávy české archeologické společnosti, Supplement 13 – Archeologické
výzkumy v Čechách 2013, s. 22-23
3/ Forst Matěj – Sedláček Zbyněk: Mladolaténský sídlištní objekt v intravilánu městyse Cerhenice
(okr. Kolín). IN: Zprávy české archeologické společnosti, Supplement 13 – Archeologické výzkumy
v Čechách 2013, s. 25-26
4/ Mrvík Vladimír: Zmizelé Českobrodsko. Český Brod. 197 s. (monografie)
5/ Mrvík Vladimír: Průzkum kostela sv. Václava v Přistoupimi. IN: Památky středních čech 1/2014, s. 118
6/ Mrvík Vladimír: Konec 2. světové války v Českém brodě. IN: Sborník textů k 95. výročí založení
českobrodského gymnázia, s. 18-37
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7/Sedláček Zbyněk - Sankot Pavel: Záchranný archeologický výzkum laténské sídlištní komponenty ve
Velkém Zboží (okr. Nymburk). In: Archeologie ve středních Čechách – v tisku
8/ Rus Ivo: Vážky (Odonata). In: Zoologický inventarizační průzkum údolní nivy potoka Bečvárky (VKP),
s. 12-13
9/ Rus Ivo: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) ve středním Polabí v letech 1991-2014. Práce muzea
v Kolíně – řada přírodovědná, roč. 11, 2014, s. 111-134
10/ Rus Ivo: Nově vyhlášené památné stromy na území ORP Kolín, Práce muzea v Kolíně – řada
přírodovědná, roč. 11, 2014, s. 143-146
11/ Rus Ivo: Život na památných stromech I. Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska. 48 s.

III.6.8. Vydavatelská činnost
1/ Hollerová Petra: Vladimír Jan Hnízdo – pocta k 100. výročí narození. Katalog k výstavě.
2/ Jouza Ladislav: Nálety na Kolín 1944 - 1945. Doprovodná tiskovina k výstavě.
3/ Jouza Ladislav – Jouzová, Miroslava – Pejša Jaroslav: Židé v Kolíně. Moje město Kolín. 2. opravené
vydání
4/ Beránek, Jan - Patrný, Michal (red. Jindřich Záhorka): Arciděkanský chrám sv. Bartoloměje
v Kolíně. Kolín 2014, s. 179
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IV. Údržba objektů Regionálního muzea v Kolíně
IV.1. Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Během měsíce července až září 2014 byla provedena stavební akce Odvlhčení obvodového
zdiva Podlipanského muzea. Celková cena díla činila 229 000,- Kč. Podíl dotace z Ministerstva kultury
z programu Regenerace městských památkových zón činil 111 000,- Kč, příspěvek Regionálního
muzea se vyšplhal na 118 000,- Kč.

IV.2. Areál tvrze v Hradeníně
V průběhu jara 2014 došlo v areálu tvrze k čištění příkopu a ostatních ploch od náletové
zeleně, dále byl vyčištěn interiér obytného domu a byly odstraněny konstrukce lešení v horních
patrech věže, umístěné zde od 70. let minulého století.

IV.3. Dvořákovo muzeum pravěku v Kolíně
V průběhu měsíce dubna 2014 byla provedena kompletní výměna topení v přednáškovém
sále muzea. Tuto výměnu kompletně hradil vlastník domu Město Kolín.
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V. Hospodaření organizace
Regionální muzeum v Kolíně obdrželo v roce 2014 nad rámec příspěvků na provoz od
zřizovatele organizace - Středočeského kraje další účelové příspěvky v celkové výši 2.388.153,00 Kč,
dále získalo příspěvek od Městského úřadu v Kolíně ve výši 129.000,00 Kč, Městského úřadu
v Českém Brodě ve výši 126.000,00 Kč.
Organizace v období 2014 uskutečnila řadu zajímavých kulturních akcí. Například se jedná
o zahájení výstavy pod názvem „Poklady starého Egypta“, kde jsou vystavovány předměty
ze sbírky Ferdinanda Habsburského, velmi úspěšná výstava „Nálety na Kolín v období 1944-1945“.
Dále pak také výstava Vladimír Hnízdo - „Pocta ke 100. výročí narození“.
Ve spolupráci městským úřadem v Českém Brodě byla provedeno odvlhčení obvodového
zdiva Podlipanského muzea v Českém Brodě v částce 229.000,- Kč.
V.1. Přehled jednotlivých dotací a příspěvků v roce 2014
Částka Kč

poskytnuta
zřizovatelem

účel
neinvestiční
příspěvek na
provoz

Název akce

Městský úřad
Český Brod
Městský úřad
Český Brod
Městský úřad
Kolín

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

1.000.000,--

Městský úřad
Kolín
Městský úřad
Kolín
zřizovatelem

1.000.000,-

zřizovatelem

10.434,--

zřizovatelem

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

Podlipanské muzeum –
odvlhčení zdiva
Muzejní noc v Podlipanském
muzeu 2014
Výstava - „Vladimír Hnízdopocta ke 100. výročí
narození“
Výstava – „Nálety na Kolín“

10.700.000,-100.000,15.000,-34.000,--

47.000,-40.000,-

120.000,--

zřizovatelem

příspěvek
100.000,--

zřizovatel

účel. neinvestiční
příspěvek

507.689,--

zřizovatel

účel. neinvestiční
příspěvek

750.000,--

zřizovatel

Katalog k výstavě – „Poklady
starého Egypta“
Odstranění havarijního stavu
MLS Kouřim
Údržba objektů MLS v
Kouřimi
vrácený příjem z pronájmu
MLS v Kouřimi 2014
příspěvek na archeologický
výzkum 2014
Arciděkanský chrám sv.
Bartoloměje
Odstranění havarijního
v areálu tvrze Hradenín

účel. neinvestiční
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Účet č. 501 spotřeba materiálu:
Plán v roce 2013
300.000,00
Skutečnost 2013
405.000,00

Plán v roce 2014
Skutečnost 2014

200.000,00
471.884,00

Náklady navýšeny z důvodu zvyšujících se finančních nákladů na pořádání výstav a
doprovodných programů pro veřejnost. Organizace získala příspěvky od Městského úřadu
v Kolíně a účelové příspěvky od zřizovatele na uskutečnění výstav a tím došlo k navýšení
této nákladové položky.
Účet č. 502 spotřeba energií
Plán v roce 2013 750.000,00
Skutečnost 2013 829.774,00

Plán v roce 2014
Skutečnost 2014

750.000,00
680.000,00

V této nákladové položce organizace nepřekročila stanovený limit.
Účet č. 504 prodané zboží
Plán v roce 2013 100.000,00 Kč
Skutečnost 2013 249.646,00 Kč

Plán v roce 2014
Skutečnost 2014

100.000,00 Kč
23.118,00 Kč

V této nákladové položce organizace nepřekročila stanovený limit.
Účet č. 511 oprava a udržování
Plán v roce 2013 256.000,00
Skutečnost 2013 272.527,00

Plán v roce 2014
Skutečnost 2014

420.000,00
991.875,00

V tomto roce byla zahájena údržba objektů v areálu MLS, na tyto údržbové práce získala
organizace účelový příspěvek od zřizovatele ve výši 1.000.000,00 Kč. Dále bylo provedeno
odvlhčení obvodového zdiva u objektu Podlipanského muzea v Českém Brodě. Dále probíhá
údržba tvrze v Hradeníně.
Účet č. 512 cestovné
Plán v roce 2013
Skutečnost 2013

30.000,00
18.152,00

Plán v roce 2014
Skutečnost 2014

60.000,00
11.875,00

Na cestovném nebyla vyčerpána rozpočtovaná částka.
Účet č. 513 náklady na reprezentaci
Plán v roce 2013
10.000,00
Skutečnost 2013
11.064,00

Plán v roce 2014
Skutečnost 2014

10.000,00
21.188,00

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

Plán v roce 2014
Skutečnost 2014

600.000,00
2.672.762,00

V nákladech jsou obsaženy internetové a telefonní poplatky, ostrahy objektů, svoz odpadu.
Pronájmy za pozemky, depozitáře a kanceláře činily 530.507,00 Kč.
Také v tomto případě došlo k navýšení nákladů z důvodů poskytnutých příspěvků od zřizovatele nad
rámec rozpočtu na rok 2014. Služby pro uspořádané výstavy, restaurování předmětů, grafické
přípravy a tisk k publikacím, geodetická zaměření MLS, kostymérské práce, vystoupení účinkující na
akcích ve skanzenu v Kouřimi.
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Účet č. 521 mzdové náklady
Plán v roce 2013
6.475.000,00
Skutečnost 2013
6.465.703,00

Plán v roce 2014
Skutečnost 2014

6.475.000,00
6.441.116,00

Rozpočet na mzdové náklady nebyl v roce 2014 překročen.
Účet č. 524 zákonné sociální pojištění
Plán v roce 2013
2.166.000,00
Skutečnost 2013
2.129.115,00

Plán v roce 2014
Skutečnost 2014

2.266.000,00
2.057.162,00

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

Plán v roce 2014
Skutečnost 2014

370.000,00
365.884,00

Rozpočtované ostatní náklady nebyly v roce 2014 překročeny. Na tomto účtu je proúčtováno
pojištění majetku a vozidel Regionálního muzea v Kolíně, náklady na propagaci muzea.

V.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. 2014 v celkové hodnotě 23.118,00 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 694.014,54 Kč.
Jedná se o suvenýry, upomínkové předměty, propagační materiály a vydané publikace
Regionálního muzea v Kolíně.
Organizace v roce 2014 utržila za prodané zboží 131.211,00 Kč. K nákladům byly proúčtovány
mzdové náklady ve výši 98.450,00 Kč. Výsledek hospodaření za doplňkovou
činnost je 9.642,00 Kč.
Účet č. 551 odpisy dlouhodobého majetku
Plán v roce 2013
448.044,00
Skutečnost 2013
450.645,00

Plán v roce 2014
Skutečnost 2014

369.000,00
587.389,00

Regionální muzeum v Kolíně v roce 2014 zažádalo o změnu odpisového plánu. Změna byla
provedena z důvodu navýšení pořizovací hodnoty budovy čp. 8 v Kolíně, odpis budovy se zvýšil o
148.000,00Kč. Dále nám bylo uloženo veřejnosprávní kontrolou převedení
některého majetku do drobného majetku, tím došlo k navýšení o 13.000,00 Kč.
Nový odpisový plán byl schválen usnesením Rady kraje č. 079-38/2014/RK ze dne
15. 12. 2014.
Účet č. 602 Výnosy z prodeje služeb
Plán v roce 2013
1.100.000,00
Skutečnost 2013
1.372.288,00

Plán v roce 2014
Skutečnost 2014

1.100.000,00
1.085.064,00

Výnosy za služby byly o 14.936,00 Kč nižší oproti plánu.
Účet č. 604 Výnosy z prodeje zboží
Plán v roce 2013
100.000,00
Skutečnost 2013
108.000,00

Plán v roce 2014
Skutečnost 2014

100.000,00
131.211,00
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Výnosy z prodeje zboží jsou 31.211,00 vyšší než plán.
Účet č. 648 Čerpání fondů
Plán v roce 2014
0,00
Skutečnost 2014
587.389,00
Organizace čerpala z fondu reprodukce majetku ve výši 587.389,00 na finanční krytí odpisů.
Účet č. 649 jiné ostatní výnosy
Plán v roce 2013
0,00
Skutečnost 2013
56.373,00

Plán v roce 2014
Skutečnost 2014

100.000,00
76.216,00

Na tomto účtu je proúčtována úhrada vzniklé škody na základě veřejnosprávní kontroly ve
výši 4.216,00 Kč. Dále pak mimořádný výnos dle smlouvy o užití věci výši 72.000,00 Kč.

V.3. Závěrečné hodnocení
Regionální muzeum v Kolíně v roce 2014 mělo výsledek hospodaření běžného účetního
období v hlavní činnosti 285.866,54 a v doplňkové činnosti 9.642,67 Kč. Organizace proúčtovala krytí
zhoršeného hospodářského výsledku z roku 2013 ve výši 96.148,50 Kč.
Výsledek hospodaření je tedy 199.360,71 Kč. Rozdělení hospodářského výsledku bude schváleno
Radou kraje. Organizace zažádala o možnost převodu zlepšeného hospodářského výsledku do
rezervního fondu organizace.
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. Situaci od srpna roku 2014 navíc zkomplikovalo uzavření Muzea lidových
staveb v Kouřimi, čímž se organizaci snížil příjem z tržeb za vstupné a z prodeje zboží.
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