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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 
 

Na podzim roku 2017 (dne 4. 10. 2017) došlo ke změně Organizačního řádu RMK. Muzeum je 

strukturováno na ředitelství a jednotlivé úseky a oddělení. Odborný úsek se skládá z odd. 

archeologického, historického a dějin umění, etnografického, přírodovědného a ochrany přírody, 

dokumentace a péče o sbírkový fond, knihovny a oddělení pro vzdělávání. Úsek provozně správní je 

složen z oddělení ekonomického a provozně správního. Úsek vztahů k veřejnosti je členěn na 

oddělení pro marketing a vztah k veřejnosti a průvodcovské služby. Každý z úseků řídí jeden 

z náměstků ředitele. 

 

Ředitelství: 
Ředitel RMK: 
Ředitelem RMK je Mgr. Vladimír Rišlink 
 
Náměstci ředitele: 
Mgr. Lenka Mazačová 
Mgr. Jindřich Záhorka 
Mgr. Radka Pšeničková 
 
Zástupci ředitele: 
Mgr. Lenka Mazačová 
Mgr. Jindřich Záhorka 
 
Asistentka ředitele:  
Mgr. et Mgr. Radka Pšeničková 
 
 

I.2. Personální složení 
  

Během roku 2017 prodělalo personální složení RMK výrazné změny.  
 
Pracovní poměr byl ukončen se: Simonou Pospíšilovou (pro nadbytečnost, hlavní účetní), 

Josefem Eimanem (provozář, úmrtí).  
 Z mateřské dovolené se vrátily pracovnice: Mgr. Simona Bubeníková (dokumentátorka), 
Iveta Benešová, Dis. (dokumentátorka). 
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Do pracovního poměru byli přijati: Pavlína Bendáková (fakturantka), Ing. Jana Figarová 
(referent majetkové správy), Bc. František Hanzlík (technický pracovník), Mgr. Tomáš Lebeda 
(muzejní pedagog), Hana Malíková (provozář MLS). Byla zřízena pozice výstaváře, kterou vykonává 
Jitka Kutová. V souvislosti s otevřením Veigertovského domu v Kolíně a opětovným zpřístupněním 
Muzea lidových staveb v Kouřimi byli přijati noví průvodci: Jan Barák, Eva Hájková, Lenka Kurelová, 
Petr Koubský, Tomáš Pilař, Eva Trnková, Kristýna Válková, Veronika Zemanová a dvě nové 
uklízečky: Dagmar Svrčková a Jana Kosíková. Do nově otevřeného Turistického informačního centra 
byla přijata Dana Dorazilová (pracovnice TIC). 
 

Odborný úsek: 

Oddělení archeologické: Bc. Matěj Forst (archeologická památková péče, kurátor archeologické 

podsbírky Regionálního muzea v Kolíně). 

Oddělení historické, dějin umění: Mgr. Petra Hollerová (historička umění, kurátorka podsbírek 

výtvarného umění, uměleckého řemesla); Mgr. Lenka Mazačová (historička, kurátorka podsbírky 

Starých a vzácných sbírky Regionálního muzea v Kolíně a sbírky Muzea Kouřimska v Kouřimi);  RSDr. 

Ladislav Jouza (historik, kurátor podsbírek historie a numismatiky sbírky RMK); PhDr. Vladimír J. 

Mrvík, PhD. (historik, kurátor sbírky Podlipanského muzea v Českém Brodě). 

Oddělení etnografické: Mgr. Tereza Hönigová (kurátorka etnografické podsbírky RMK, pracovnice 

Regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu), Mgr. Ernest Fábik (kurátor 

etnografické podsbírky RMK). 

Oddělení přírodovědné a ochrany přírody: Ing. Ivo Rus (zoolog, kurátor podsbírek botaniky, 

entomologie, zoologie a paleontologie). 

Knihovna: Gabriela Jiroudková. 

Oddělení dokumentace a péče o sbírkový fond: Mgr. Simona Bubeníková (dokumentátorka 

archeologické podsbírky RMK); Mgr. Zuzana Pohanková (dokumentátorka, správce CES); Iveta 

Benešová, Dis; Konzervátoři: Marcela Nováková, Eva Sedláčková, MgA. Kateřina Šikolová. 

Oddělení pro vzdělávání:  Mgr. Ilona Boháčková, Mgr. Kristýna Svobodová, Mgr. et Mgr. Alžběta 

Hájková, Mgr. Tomáš Lebeda. 

 

Úsek ekonomicko – správní: 

Oddělení ekonomické: Veronika Konvalinová (hlavní účetní); Olga Zajíčková (mzdová účetní), Pavlína 

Bendáková (fakturantka). 
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Oddělení provozně správní: Ing. Jana Figarová (referent majetkové správy), Bc. František Hanzlík 

(technický pracovník); Ing. Iveta Pelikánová Ph.D. (obchodní referent), Jitka Kutová (výstavář), Hana 

Malíková (provozář MLS), Martin Spěváček (zahradník MLS); úklid: Jana Kosíková, Dagmar Svrčková, 

Petra Veselá (v dlouhodobé pracovní neschopnosti). 

 

Úsek vztahů k veřejnosti: 

Oddělení pro marketing a vztahy s veřejností: Mgr. et Mgr. Radka Pšeničková, MgA. Petr Tyc 

Průvodcovská služba a Turistické informační centrum: Jan Barák, Eva Hájková, Jana Formánková 

(dokumentátor/průvodce), Petr Koubský, Alena Kubelková, Lenka Kurelová, Mgr. Ladislav Molič 

(dokumentátor/průvodce), Tomáš Pilař (objekty v Kolíně); Simona Jandová, Eva Trnková 

(dokumentátor/průvodce), Michal Vevera (dokumentátor/průvodce), Veronika Zemanová 

(dokumentátor/průvodce; objekty v Kouřimi); Tomáš Eiman (Podlipanské muzeum v Českém Brodě). 

 

V roce 2017 zaměstnávalo RMK v průměru 44,5 zaměstnanců, což v přepočteném stavu          

k 31. 12. 2017 činilo na úvazky a skutečnou dobu zaměstnání 45,9 pracovníků. Fyzický stav            

k 31. 12. 2017 byl 49 pracovníků, z toho 7 osob pracovalo na kratší pracovní úvazek – dokumentátoři 

a průvodci. Z celkového počtu zaměstnanců bylo 24 s vysokoškolským vzděláním, 1 s vyšším 

odborným vzděláním, 21 se středoškolským vzděláním, 3  se středním odborným vzděláním. Mezi 

odbornými pracovníky byl jeden archeolog, pět historiků (včetně jednoho historika umění), jeden 

etnolog, jeden přírodovědec (zoolog) a jeden knihovník.   

Na mzdách zaměstnanců bylo v roce 2017 vyplaceno celkem vyplaceno 11 487 567 Kč. 
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II. Rozvojové projekty muzea  

 

II. 1. Dostavba Muzea lidových staveb v Kouřimi  

V průběhu roku 2017 byly uplatňovány reklamace na zhotovitele díla podle smlouvy. 

Reklamace se týkaly především drobných vad na omítkách, výmalbě a zařízení interiérů. Kromě 

těchto závad byly u zhotovitele reklamovány závady na SHZ.  

Po celý rok byly připravovány podklady pro vyhlášení VZMR na zhotovení projektové 

dokumentace k akci „Dostavba Muzea lidových staveb v Kouřimi – 2 etapa“. V červnu byla VZMR 

vyhlášena. V záři byla tato zakázka zrušena, protože jediná nabídka nesplňovala požadavky zadávací 

dokumentace. Další VZMR nebyla již do konce roku vyhlášena. 

 

II. 2. Rekonstrukce Veigertovského domu 

Veigertovský dům byl slavnostně otevřen dne 8. března 2017 a po dlouhých letech 

zpřístupněn veřejnosti. První výstavou, kterou zde návštěvníci mohli shlédnout, byla výstava Poklady 

ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně. 

V průběhu roku byly uplatňovány reklamace na zhotovitele díla podle smlouvy. Reklamace se 

týkaly především zatékání do prostorů přízemí a podkroví.  

 

II.2.1. Stěhování pracoven a depozitářů do nových prostor ve Veigertovském domě a jeho přístavbě 

V souvislosti s otevřením Veigertovského domu bylo přestěhováno ředitelství muzea do nově 

vybudovaných kanceláří a postupně také další pracoviště. Jmenovitě: pracovny přírodovědce, 

muzejních pedagogů, ekonomického oddělení, pracovna historika a dokumentátorky, knihovna RMK. 

Do uvolněných prostor v Brandlově ulici v čp. 27 byla z čp. 35 přestěhována historička umění. V čp. 35 

Brandlově ulici byla vytvořena nová konzervátorská dílna, která se do těchto prostor přesunula 

z nájmu z Rubešovy ulice čp. 60, jenž byl ukončen. Dále bylo přestěhováno archeologické pracoviště 

do jiných prostor v rámci téže budovy. Do nových depozitárních prostor byly převezeny fondy Staré a 

vzácné tisky a Macharova knihovna ze Staré školy (Brandlova čp. 24, ukončen nájem s Městem Kolín), 

všechny přírodovědné sbírky a část fondu historika z depozitáře v Jestřabí Lhotě. 

Stěhování bylo náročné po organizační i finanční stránce. Probíhalo zhruba tři čtvrtiny roku a 

zasáhlo všechna pracoviště v Kolíně. 
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III. 3. Projekt rekonstrukce areálu tvrze v Hradeníně a vybudování centrálního depozitáře RMK 

V průběhu celého roku byly připravovány podklady pro vyhlášení VZMR. V červnu byla 

vyhlášena výzva na zhotovení projektové dokumentace „ Zřízení expozic a centrálního depozitáře 

Regionálního muzea v Kolíně v areálu tvrze v Hradeníně.“ Ve výběrovém řízení uspěla firma Energy 

Benefit Centre a.s., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo s termínem odevzdání v prvním čtvrtletí 

roku 2018. Současně s přípravou projektové dokumentace byly zahájeny přípravy k podání žádosti do 

programu IROP na financování projektu vybudování centrálního depozitáře a rekonstrukci částí 

areálu hradenínské tvrze – domu z 19. století, mostu a zázemí pro návštěvníky. 
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III. Hodnocení hlavní činnosti 
 
 

III.1. Vymezení hlavní činnosti 
Hlavním účelem RMK je plnit funkci muzea ve smyslu ustanovení §10, odst. 6 zákona 

č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Je zřízeno  
za účelem získávat, tvořit, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat 
veřejnosti sbírky muzejní povahy jako pramenné základny poznání zkoumaného regionu nebo 
tématu.  

Veřejně prospěšné činnosti RMK související s účelem zřízení nejsou vykonávány za účelem 
dosažení zisku.  

Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině ze dne 29. 4. 2005 je RMK pověřeno plnit funkci 
Regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu (dále jen TLK). 
 
 

 
III.2. Zákonná péče o sbírky  

III.2.1. Centrální evidence sbírek 
 

V roce 2017 byly změny do CES zaslány ve dvou termínech a to v květnu a listopadu.  Do CESu 

OMG MK ČR bylo nahlášeno celkem 26 nových přírůstkových čísel a 5940 katalogizačních čísel. Ze 

všech tří sbírek RMK bylo z CES vyřazeno celkem 4 evidenční čísla sbírkových předmětů.  Byly 

napraveny nedostatky v zápisech v databázi CES z minulých let, zejména nejednotný styl zápisů sbírek 

RMK. 

 

 
III.2.2. Inventarizace sbírek 
 

V souladu se zákonem 122/2000 Sb. v platném znění byla na základě příkazu ředitele 

č.j.:178/2017 VP-Ř provedena inventarizace částí sbírkových fondů v podsbírkách: archeologické, 

historické, numismatické, entomologické, výtvarného umění, uměleckého řemesla, etnografické  a ve 

sbírce Podlipanského muzea. Vzhledem ke stěhování některých fondů do nových depozitárních 

prostor byla provedena celková revize fondu Starých a vzácných tisků a Macharovy knihovny. 

Inventarizováno bylo celkem 40 592 ks.  
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III.2.3. Digitalizace sbírek 
 

V roce 2017 bylo zdigitalizováno 111 ks  z podsbírky entomologické, 200 ks ze sbírky 

numismatické a 200 ks ze sbírky historické, 75 ks z uměnovědných podsbírek, 388 ks z etnografické 

podsbírky, z podsbírky Starých a vzácných tisků 25 ks, 838 ks ze sbírky jiné víceoborové 

Podlipanského muzea a 8 ks ze sbírky jiné víceoborové Muzea Kouřimska v Kouřimi, celkový počet 

digitalizovaných sbírkových předmětů činí 1 845 ks.  

 

III.2.4. Pohyb sbírek 

 
Pracovníci RMK poskytli odborné informace, konzultace a badatelské služby celkem 185 

badatelům; (konkrétně v případě uměnovědných podsb. - 1, etnografické - 3, archeologické - 7, 

historické podsb. 71, v přírodovědných podsbírkách 1, sb. Podlipanského muzea - 94, sb. Muzea 

Kouřimska - 7). 

Evidováno bylo 25 výpůjčních smluv o 265 kusech a 24 zápůjček o 333 kusech. 

 
 

III.2.5. Konzervace, restaurování a preparace 
 
1/ V konzervátorské dílně RMK bylo zkonzervováno 252 předmětů. 

2/ Prostřednictvím Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově bylo 

zkonzervováno a restaurováno 10 předmětů z podsbírky uměleckého řemesla. 

3/ Z uměleckého řemesla a výtvarného umění restaurovali ak. mal. Pavel Šmejkal celkem 12 

předmětů, ak. mal. Vendulka Otavská 6 předmětů, Mgr. Pavel Blattný 10 předmětů, Václav Mužík 7 

předmětů a MgA. Vlasta Samohrdová 2 předměty. 

4/ Radiační komoře Středočeského muzea v Roztokách u Prahy byl konzervován jeden sbírkový 

předmět z etnografické podsbírky. 

5/ Přírodovědné oddělení preparovalo vlastní kapacitou 170 ks hmyzu na sucho. Do lihu bylo 

naloženo 55 ks hmyzu.  
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III.3. Propagační činnost 
 

III.3.1. Sdělovací prostředky 
 

Propagační činnost RMK byla zajišťována jak prostřednictvím celostátních sdělovacích 

prostředků jako je Český rozhlas (upoutávky na otevření Veigertovského domu a výstavu Poklady ze 

sbírek RMK), dále Český rozhlas Region (rozhovory, upoutávky a pozvánky v rozhlasovém vysílání), 

Česká televize (Reportáž o výstavě Poklady ze sbírek RMK; reportáž o Veigertovském domě v Toulavé 

kameře, reportáž v pořadu Folklorika, reportáž ve Studiu 6). Propagace byla zveřejňována 

prostřednictvím celostátního tisku (Lidové noviny – výstava Imaginární setkání fotografů 2017 nebo 

časopis Překvapení – pozvánka na výstavu Dávná touha cestovatelská), dále také prostřednictvím 

regionálních či místních médií - např. Televize Kolín, Kolínský PRES, Kolínský zpravodaj, Náš region, 

Dobrý.info, prubezne.cz a zpravodaje měst a obcí Český Brod, Kostelec nad Černými lesy, Plaňany, 

Kouřim, Zásmuky. 

Prezentace expozic probíhala prostřednictvím prezentačního panelu s video spotem v rámci 

informačního a orientačního systému v Kutné Hoře (firma Daruma). Muzeum se prezentovalo také na 

veletrhu cestovního ruchu Regionu ČR v Lysé nad Labem (28.4.). 

Průběžně zasílány elektronické pozvánky a newslettery na akce a pořady RMK. 

 
 
III.3.2. Propagační materiály 
 

Akce, výstavy, přednášky atp. byly rovněž propagovány formou plakátů a vyvěšovány 

prostřednictvím výlepové služby Rengl, s.r.o. ve městech Kolín a Český Brod. V ostatních městech a 

obcích okresu Kolín výlep zajišťovali zaměstnanci RMK. Výstavy byly propagovány také formou 

variaposterů na vlakových nádražích (Praha-Masarykovo nádraží, Pečky, Český Brod). 

Propagační materiály jsou distribuovány do informačních center v Kolíně, Poděbradech, 
Kouřimi a Českém Brodě. 

 
 

 
 III.3.3. Informační servery 
 

Důležitou složkou propagace RMK jsou webové stránky, které svojí strukturou a redakčním 

systémem umožňují zprostředkování aktuálních informací jak formou bannerů, tak formou tiskových 

zpráv. Významným informačním zdrojem pro návštěvníky a příznivce RMK jsou facebookové profily 

jednotlivých poboček.  Muzeum též využívalo k propagaci webové stránky města Kolína, 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, 
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peknyden.cz, krasnecesko.cz, azrodina.cz, pidak.cz, vylety-zabava.cz, czecot.cz, vylety-zabava.cz, 

jedtesdetmi.cz, do-muzea.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. 

 
 
III.3.5. Klub mladých muzejníků 
 

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

se o historii. Jeho cílem je otevřít muzeum mladým návštěvníkům, přiblížit jim zábavnou formou 

regionální i obecné dějiny a představit jim muzeum jako místo, kam se budou rádi vracet. Pro děti je 

připraven program, při kterém se podívají do míst běžnému návštěvníkovi nepřístupných a vyzkoušejí 

si činnosti, které všestranným způsobem přispějí k rozvíjení jejich schopností a znalostí. 

 

 
III.4. Výstavní činnost, stálé expozice a kulturní akce 
 

RMK spravuje celkem 21 expozic na centrálním pracovišti v Kolíně (4), jeho třech pobočkách 

v Kouřimi (2) a Českém Brodě (2). V nově rekonstruovaném Muzeu lidových staveb v Kouřimi je 

otevřeno 13 expozic. 

Od dubna 2010 zároveň zajišťuje na základě smluvního vztahu s Římskokatolickou farností 

Kostelec nad Černými lesy průvodcovskou službu v kostele sv. Štěpána v Kouřimi a k němu 

přináležející renesanční zvonici a od července 2015 také průvodcovskou službu v chrámu Bartoloměje 

v Kolíně. 
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III.4.1. Návštěvnost RMK v roce 2017 
 
III.4.1.1. Návštěvnost platící  

 
Expozice a akce pořádané RMK v roce 2017 navštívilo 47 104 platících osob. Oproti roku 2016 

byl zaznamenán nárůst o 1805 osob, tj. o 4 %.  

 
III.4.1.2. Tržby z prodeje vstupného 
 

Tržby ze vstupného za rok 2017 činily celkem 2 613 823,- Kč. Oproti roku 2016 (1 763 030,- 

Kč) se zvýšily o 850 793, tj. 48 %. 

 
III.4.1.3. Návštěvnost neplatící 
 

V roce 2017 bylo evidováno 4 488 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 2016 (3 305) zvedl o 27%.  

 
II.4.1.4. Celková návštěvnost 
 

V roce 2017 činila celková návštěvnost 51 592 lidí. Při srovnání s rokem 2016 (45 516) lze 

vysledovat navýšení o 23 187 osob, tj. o 12 %.  

Během roku 2017 navštívilo Červinkovský dům 4 880 osob (6 582 osob v roce 2016), 

Dvořákovo muzeum pravěku 3 090 osob (3 786 v roce 2016), Veigertovský dům 5 254 osob (v roce 

2016 v rekonstrukci), Muzeum Kouřimska 2 230 (2 983 osob v roce 2016), Muzeum lidových staveb 

29 237 osob (28 946 osob v roce 2016), Kostel sv. Štěpána 2101 (2180 osob v roce 2016), Podlipanské 

muzeum v Českém Brodě 1 954 osob (1 948 osob v roce 2016) a kostel sv. Bartoloměje v Kolíně osob 

2 846 (2 396 osob v roce 2016). 

K růstu návštěvnosti  RMK v roce 2017 významnou měrou přispělo otevření Veigertovského 
domu na Karlově náměstí v Kolíně, nyní hlavní budovy RMK. Mírný vzestup návštěvnosti 
zaznamenáváme také u Muzea lidových staveb, v případě Podlipanského muzea a chrámu sv. 
Bartoloměje v Kolíně. Ostatní objekty muzea vykazují mírný pokles. 
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III.4.2. Přehled výstav v roce 2017 

III. 4. 2. 1. Veigertovský dům, Karlovo náměstí 8, Kolín 
1/ Poklady ze sbírek RMK (8. 3. – 28. 5. 2017)  
2/ Bitva u Kolína: osobnosti, dělostřelecká reforma, Vojenský řád Marie Terezie (15. 6. – 22. 10.  2017)  
3/ Dávná touha cestovatelská (9. 11. 2017 – 11. 2. 2018 ) 
 
III. 4.2.2. Červinkovský dům, Brandlova 27, Kolín 
1/ Společenský život hmyzu (10. 11. 2016 – 26. 2. 2017) 
2/ Jiří Balcar – filmové plakáty malbou a koláží (14. 3. – 11. 6. 2017) 
3/ Verše malované štětcem. Polabští malíři ilustrují polabské básníky (20. 6. – 15. 10. 2017) 
4/ Imaginární setkání fotografů 2017. Josef Sudek a Janusz Moniatowicz – Kouzlo a paměť místa 
(28.10. 2017 – 7.1. 2018) 
5/ Vánoce v měšťanském domě (2. 12. 2017 – 7. 1. 2018) 
 
III. 4. 2. 3. Dvořákovo muzeum, Brandlova 35, Kolín 
1/ Mezi kmeny a státem. Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku (9. 9. 2016 – 16. 9. 2018) 
2/ Slavné stavby Jindřicha Freiwalda (28. 6. – 31.12. 2017) 
 
III. 4. 2. 4. Muzeum Kouřimska v Kouřimi 
1/ Narození, svatba, smrt (31. 3. – 29.10. 2017) 
 
III. 4. 2. 5. Podlipanské muzeum v Českém Brodě 
1/ Dávná touha cestovatelská – (30. 9. 2016 – 30. 4. 2017)   
2/ Zlatý věk Českého Brodu (13. 5. – 1.10. 2017) 
3/ Brouci ve fotografiích Antonína kůrky (10. 10. 2017– 4. 4. 2018) 
 
III. 4. 5. Muzeum lidových staveb 
1/Velikonoční čas (1.4. – 23.4.2017) 
2/ Zelené svátky (20.5. – 15.6. 2017) 
3/ Tajemství svatojánské noci (24.6. – 9.7. 2017) 
4/ Od Markéty k Matičkám (15.7. – 10.9. 2017) 
5/ Vltava, Sedlčansko a Sedlicko v díle českých krajinářů (15.7. – 30.9. 2017) 
6/ Advent a Vánoce v kouřimském skanzenu (1.12. – 30.12. 2017) 
 
III. 4. 2. 6. Výstavy mimo prostory RMK  
1/ Odhalené osudy dětí za holocaustu z Kolína a okolí II. (27.4. -31. 10. 2017) – RSDr. Ladislav Jouza, 
(Městská knihovna Kolín) 
2/ Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v Čechách (16. 5. – 29. 10. 2017)  - Mgr. Lenka 
Mazačová, Humprecht u Sobotky,  6 853 osob 
3/ Výstava o životní prostředí (19. 4. – 22. 4.) - ing. Ivo Rus, MSD Kolín 
4/17. listopad 1989 a jeho ohlasy v Kolíně (17. 11. 2017) – RSDr. Ladislav Jouza (Město Kolín)  
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III.4.3. Nově otevřené expozice v roce 2017 
1/ Bitva u Kolína (otevřeno 15. 6. 2017) 
 

III.4.4. Přehled národopisných pořadů v MLS 
1/ Tříkrálová koleda (7. 1.)  

2/ Masopust (26. 2.) 

3/ Smrtná neděle (2. 4.)  

4/ Zelený čtvrtek (13. 4.) 

5/ Velký pátek (14. 4.)  

6/ Bílá sobota (15. 4.) 

7/ Boží hod velikonoční (16. 4.)  

8/ Letnice (4. 6.)  

9/ Svatojánská noc (24. 6.)  

10/ Řemeslné pohádkové léto (1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8. a 12. 8.) 

11/ Dožínky (19. 8.) 

12/ Svatohavelské posvícení (15. 10.) 

 13/ Svatomikulášská obchůzka (3. 12.)  

14/ Stříbrná adventní neděle (17. 12.) 

 
III.4.5 Přehled akcí RMK v roce 2017 
 
III.4.5.1. Mezinárodní den muzeí (18.5.) 
 
III.4 5.2. X. ročník Festivalu muzejních nocí  
1/ 10. 6. Muzejní noc v Podlipanském muzeu „Zlatý věk Českého Brodu“ 
 
III.4.5.3. Dny lidové architektury Středočeského kraje (15.7. ) 
1/ Komentovaná prohlídka sbírky lidové architektury Mgr. Ernesta Fábik 
 
III.4.5.4. Dny evropského dědictví – (3. – 11. 9. 2016)  
1/ Muzeum Kouřimska (9. 9.; 960 osob) 
2/ Kostel sv. Štěpána v Kouřimi (9. 9.; 168 osob)  
3/ Muzeum lidových staveb v Kouřimi (9. 9.; 846 osob) 
4/ Prokůpkův dům (9. 9.; 38 osob) 
5/ Červinkovský dům (9. 9.; 104 osob) 
6/ Dvořákovo muzeum pravěku (9. 9.; 129 osob) 
7/ Veigertovský dům (9. 9.; 205 osob) 
8/ Kostel sv. Bartoloměje (9. 9.; 105 osob) 
9/ Podlipanské muzeum v Českém Brodě (16. 9.; 35 osob) 
10/ Tvrz Hradenín (17. 9.; 120 osob) 
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III.4.5.5. Mezinárodní den archeologie (21.10.) 
1/ Interaktivní program k výstavě Mezi kmeny. Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku. (Dvořákovo 
muzeum pravěku) 
 
III.4.5.6. Den Středočeského kraje (28. 10.) 
Zvýhodněné vstupné 
 
III.4.5.7. Vzdělávací programy a další aktivity pro děti a mládež  
Veigertovský dům čp. 8 
1/S pokladem za pokladem (25.3.; 123 osob)  
2/ Baroko naoko (14.10; 70 osob) 
 
Kremličkova síň, Brandlova čp. 27 
1/ Život hmyzí nám není cizí (4. 2.; 135 dětí) 
2/ Adventní neděle v muzeu (17.12.; 96 osob) 
 
Dvořákovo muzeum, Brandlova čp. 35 
Co viděl praotec Čech aneb Jupííí konečně doma! (31.10; 20 dětí) 
 
Muzeum Kouřimska v Kouřimi 
Od kolébky do hrobu (22.6.; 21 dětí) 
 
Muzeum lidových staveb v Kouřimi 
1/ Masopust držíme (3.2.; 23 dětí) 
2/ Hody, hody, doprovody… - duben (1065 osob) 
3/ Čas adventní a vánoční 28. 11. – 21. 12. (vzdělávací pořad k adventu a Vánocům; 2 351 osob) 
 
Andragogické dílny v muzeu lidových staveb 
1/ Tradiční zdobení kraslic (1.4.; 11 osob) 
2/ Byliny do kuchyně i lékárničky (24.6.; 13 osob) 
3/ Drátenická dílna (10.6.; 70 osob) 
4/ Košíkář (4.11.; 6 osob) 
5/ Slaměné ozdoby (25.11.; 11 osob) 
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Stálá nabídka Oddělení pro vzdělávání 
1/ Tajemství muzea – 9 dětí (pořad o práci muzeu, pracovní listy, kopie sbírkových předmětů) 
2/ Kdo byl svatý Václav? – 101 dětí (příběh sv. Václava metodou dramatické výchovy) 
3/ Cesta do středověku – 115 dětí (pořad o královském městě v období středověku, paleografie            
a heraldika) 
4/ Pod husitskou korouhví 42 dětí 
 
Stálá nabídka knihovny RMK 
1/ Dotkni se písmene (duben – listopad; 212 žáků) 
 

 
III. 5. Vzdělávací pro gramy a další aktivity pro děti a mládež 
 
III.5.1. Přednášky 
 
III.5.1.1. Přednášky pro veřejnost uskutečněné v prostorách RMK 
 
Přednášky k výstavě Společenský život hmyzu (10. 11. 2016 – 26. 2. 2017) 
Mravenci (18. 1.) - RNDr. Klára Bezděčková Ph.D. a Pavel Bezděčka (Muzeum Vysočiny Jihlava) 

Přednášky k výstavě Poklady ze sbírek RMK (8. 3. – 28. 5. 2017)  
1/Dvě výjimečné textilní památky ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně (16. 5.) - ak. mal. Vendulka 

Otavská, Mgr. Vladimír Rišlink 

2/Barokní skříňka s ceroplastikami ze sbírek Muzea Kouřimska v Kouřimi (25. 5.) - Zdeňka Němcová, 

Ing. arch. Václav Němec, DiS., Mgr. Vladimír Rišlink   

Přednášky k výstavě Bitva u Kolína: osobnosti, dělostřelecká reforma, Vojenský řád Marie Terezie 
(15. 6. – 22. 10.) 
1/ Bitva u Kolína – úspěšný test Liechtensteinovy artilerie (19. 9.)  –  ing. Pavel Juřík 
2/ Ing. Štěpán Andrýsek (1902 – 1982) a bitva u Kolína (17. 10.) – RSDr. Ladislav Jouza 

Přednášky k výstavě Slavné stavby Jindřicha Freiwalda (28. 6. – 31.12.) 
1/ Slavné stavby Jindřicha Freiwalda (24. 10.) - Mgr. Jakub Potůček, Fakulta architektury ČVUT Praha 
 
Cyklus přednášek k výstavě Mezi kmeny a státem. Kouřimsko a Kolínsko v raném středověku 
1/ Václavsko-ludmilské legendy: co nám mohou říci o nejstarších dějinách? (3. 1.) -  
Doc. Mgr. David Kalhous, Ph. D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno    
2/ Nejen Slavníkovská raně středověká Libice (10. 1.) -  Mgr. Jan Mařík, Ph.D., Archeologický ústav AV 
ČR  
3/ Tajemství velkomoravského šperku (7. 2.) - Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. a Karel Čáp, Ústav 
archeologie a muzeologie, Masarykova Univerzita  
4/ Cizí a místní. Tismice – nadregionální centrum oblasti na přelomu 8. a 9.století (6. 3.) - PhDr. Naďa 
Profantová, CSc., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 
5/ Móda v raném středověku aneb barevný svět raně středověkých šperků (25. 4.) -  PhDr. Kateřina 
Tomková, Ph.D.;  PhDr. Soňa Hendrychová, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 
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6/ Počátky slovanského umění v 6. – 11. století (10. 10.) - PhDr. Naďa Profantová, CSc., Archeologický 
ústav AV ČR, Praha, v.v.i.  
7/Archeologie bez rýče: geofyzikální měření (nejen) na archeologických lokalitách Kolínska (7.11.) - 
Roman Křivánek, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.  
8/Neznámá Vinoř? K novým poznatkům o jedné přemyslovské pevnosti (21. 11.) - Ivo Štefan 
Filozofická fakulta UK, Jan Hasil, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.   
9/ Gombíky (12. 12.) -  Mgr. Jiří Košta (Národní muzeum Praha)  
 
III.5.1.2. Přednášky pro veřejnost uskutečněné mimo prostory RMK  
1/ Evangelická stopa v dějinách Kolína a okolí (19. 3. 2017) – RSDr. Ladislav Jouza, Husův dům 
2/ Žehušice a Jan Václav Stich (23.3.) – RSDr. Ladislav Jouza, Klub přátel a rodáků města Čáslavě 
3/ Gustav V. Svoboda a Josef Tůma, dva pedagogové a dvě generace Muzejní jednoty v Kolíně (11.4.)  
– RSDr. Ladislav Jouza, Městské muzeum a knihovna Čáslav 
4/ Osudy dětí z Kolína a okolí za holocaustu (25.5.) - RSDr. Ladislav Jouza, Městská knihovna Kolín 
5/ Deformace dějin rané české cyklistiky – příčiny a následky (26. 9. 2017) – Mgr. Lenka Mazačová 
(Národní muzeum, Oddělení tělesné výchovy a sportu) 
6/ Legislativní rámce archivace přírodnin v muzeích (2.10.) – ing. Ivo Rus (Česká zemědělská 
univerzita, fakulta lesnická a dřevařská, Katedra ochrany lesa a entomologie) 
7/ Kolín za 1. světové války (4.12.)  - RSDr. Ladislav Jouza, Městská knihovna Kolín 
8/ Kolínský klub mladých – významné osobnosti na poli kultury a veřejného života první čtvrtiny 20. 
století  (4.12.) – RSDr. Ladislav Jouza (Městská knihovna Kolín) 
 
 
III.5.2. Lektorské programy 
 

III.5.2.1. Skanzenové aktivity 
1/ Co dělaly děti na vsi? (květen, červen; 59 dětí) 
2/Jak je rok dlouhý (květen – červenec; 92 dětí) 
3/ Dětské komentované prohlídky (březen – červen; 267 dětí) 
 
III.5.2.2. Lektorské programy ve stálých expozicích a při výstavách 
1/ Poklady plné příběhů (duben – květen; 413 dětí)  
2/ Bitva u Kolína (21. 6., 28. 6.; 77 dětí) 
3/ Dávná touha cestovatelská (29.11.; 10 dětí) 
4/Pověz včelo jak se dělá med (leden – únor; 313 dětí) 
5/ Jiří Balcar malbou a koláží (květen – červen; 55 dětí) 
6/ Slované v temných staletích (leden, březen, duben, červen, září – listopad; 235 dětí) 
7/ Jak vypadá galerie (červen, říjen; 44 dětí) 
9/ Čistota půl zdraví (duben, listopad; 63 dětí) 
9/ Duhové pohádky (říjen-listopad; 37 dětí) 
10/ Vánoce v měšťanském domě (prosinec; 650 dětí) 
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III.5.2.3. Příměstský muzejní tábor 
1/ Jarní tábor (20.2. – 24.2.) 
2/ Moc a sláva starých Slovanů (17.7. – 21.7.) 
3/ Putování za dobrodružstvím s Krysáky (28.8. – 1.9.) 
 
III.5.3. Exkurze 
 
III.5.3.1. Odborné výklady a exkurze pro veřejnost: 
1/Komentovaná prohlídka výstavy Společenský život hmyzu (4x;  89 účastníků) 
2/ Komentovaná prohlídka výstavy Poklady ze sbírek RMK (2.5., 9.5.) 
3/ Komentovaná prohlídka výstavy plakátů Jiřího Balcara (24.5.) 
4/ Komentovaná prohlídka stodoly z Durdic (11.7.) 
4/ Komentovaná prohlídka výstavy Bitva u Kolína (19.9.) 
 
III.5.3.2. Odborné výklady a exkurze pro děti a studenty:     
2/ Prohlídka památek města Kolína (26.6.) 
2/ Exkurze po židovských památkách v Kolíně (17.10.; 48 osob) 
3/ Obojživelníci a plazi Kolínska (4x; 85 dětí) 
 
III.5.4. Komponované pořady 
1/ Verše malované štětcem (14.9.; 48 osob) 
 

 
 
III.6. Věda a výzkum, publikační a vydavatelská činnost 
 
III.6.1. Vědeckovýzkumné úkoly 
 
III.6.1.1. Historické vědy 
1/"Podnikatelské rodiny a dějiny průmyslu v Kolíně a okolí" – RSDr. Ladislav Jouza 
2/"Dějiny židovské komunity v Kolíně" - RSDr. Ladislav Jouza 
3/"Výtvarné umění v regionu od poloviny 19. stol. do současnosti" s akcentem na období české 
moderny a avantgardy – Mgr. Petra Hollerová 
4/ Počátky cyklistiky v Čechách (60. – konec 90. let 19. století) – v rámci výstavy Dobrodružství 
cyklistiky a jejích repríz - Mgr. Lenka Mazačová 
5/ Dějiny Českobrodska a Černokostelecka v době baroka – PhDr. Vladimír Mrvík, Ph.D. 
 
 
III.6.1.2. Přírodní vědy 
1/ Zoogeografické rozšíření řádu vážky (Odonata) - region východní Kolínsko; 12 terénních záznamů 
(107 údajů, fotodokumentace 5 snímků) - Ing. Ivo Rus 
2/  Zoogeografické rozšíření obojživelníků a plazů - region Kolínsko, (11 terénních záznamů, 40 údajů) 
– 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, (11 terénních 
záznamů, 43 údajů, 3 snímky) – Ing. Ivo Rus 
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4/ Evidence hnízd čápů – celostátní program (AOPK ČR), sledování obsazení čapích hnízd Kolínska, 
Kutnohorska a Poděbradska (2 výjezdy; z 10 hnízd obsazeno 4, vyvedeno 9 mláďat + fotodoku-
mentace 4 snímky) – Ing. Ivo Rus 
5/ Terénní průzkum Kolínska – (225 záznamů), sběr bezobratlých (223 ks) preparace vlastní kapacitou, 
fotodokumentace 16 ks (snímků) 
6/ Doplňování databáze fauna ČR (AOPK ČR v systému Národní databáze ochrany přírody – 156 
záznamů vážek 
 
 
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 2017 bylo uzavřeno 50 dohod o archeologických dohledech na stavbách 
soukromých osob. 49 krát byl proveden archeologický dohled na těchto stavebních akcích. Muzeum 
realizovalo 1 záchranný archeologický výzkum na investičních a neinvestičních stavbách, vydalo 14 
expertních listů.  
 
 
III.6.3. Regionální pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu (TLK) 
 
 Regionální pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu svolalo zasedání Odborné komise 
KÚSK, která projednávala nominační návrhy na udělení titulu Mistra tradiční rukodělné výroby kováři 
panu Zdeňku Grausamovi. Návrh byl komisí schválen a titul byl panu Grausamovi udělen v srpnu. 
Dále byly připravovány podklady pro zápis dudáctví do Seznamu nemateriálních statků 
Středočeského kraje podle požadavků NÚLK Strážnice. Úkolem TLK je popsat regionální specifičnost 
(poukázat na regionální odlišnosti), prozkoumat stav dudáctví v současnosti, vytvořit soupis dudáctví 
v regionu a zjisti, zda k tématu dudáctví existují dvojrozměrné a trojrozměrné sbírkové předměty. 
Závěrečná zpráva o stavu dudáctví dle výše popsaných kritérií byla odevzdána NÚLK dne 31.10. 2017. 
 Dalších úkolem bylo získávání informací o dechové hudbě ve Středočeském kraji a postupná 
příprava k zápisu na Seznam nemateriálních statků. 
 Došlo k vyhodnocení grantového projektu MK ČR Dokumentace tradiční hudební a zpěvní 
kultury v regionu Kouřimsko – sběr recentního folkloru a zvykosloví 20. století. 
 Regionální pracoviště TLK získalo peníze z grantového projektu MKČR Podpora tradiční lidové 
kultury 60 tis. Kč na lektorské programy pro děti a mládež. V loňském roce bylo požádáno o finanční 
podporu ze stejného dotačního titulu na kurzy pro dospělé – Tradiční lidová řemesla a jejich 
prezentace. V rámci tohoto projektu by se v roce 2018 mělo v MLS uskutečnit devět kurzů 
zaměřených na prezentaci tradiční rukodělné výroby a jejích technologických postupů.   
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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. Zoolog RMK se 4x účastnil jednání na MěÚ a 
v Nové Vsi I, 4x provedeno místní šetření v Nové Vsi a ve Vavřineckém údolí, Jednou bylo vydáno 
písemné vyjádření (Nová ves I). Pro potřeby Městského úřadu Kolín byl proveden 8 x terénní 
průzkum (Mlýnský Cidlina). Zoolog se jedenkrát zúčastnil výjezdu AOPK ČR (Agentura ochrany přírody 
a krajiny).     

Pracoviště provádí průběžnou fotodokumentaci pro fotoarchiv přírodovědného oddělení 
RMK. Uloženo 17 snímků chráněné přírody, 61 fotografií významných krajinných prvků Kolínska, 24 ks 
fotografií památných stromů, 9 ks fotografií naučné stezky (Dobšice, Tatce, Chotouň) a 19 ks 
fotografií z oblasti botaniky. 

Průběžně byla pořizována dokumentace pro potřeby archivu přírodovědného oddělení RMK. 
  

 
IV.6.5. Knihovna 
 

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

Ke dni 31. 12. 2017 bylo v přírůstkových knihách kolínské knihovny zapsáno 35692přírůstko-
vých čísel a českobrodské 33 413 přírůstkových čísel. Bylo zkatalogizováno 286 přírůstkových čísel 
monografií a periodik a 113 ks z depozitárního fondu v Jestřabí Lhotě (Legerova knihovna). Bylo 
poskytnuto 35 titulů prezenčních výpůjček, 62 titulů absenčních výpůjček a 54 titulů meziknihovních 
výpůjček, rozesláno 13 povinných výtisků. Průběžně byla zasílána data do Souborného katalogu 
Národní knihovny (256 titulů). Po stěhování pracoven byla provedena revize příručních knihoven 
odborných pracovníků (zoologie, lektor, historik umění; celkem 1998 titulů) 

 
 
 
III.6.6. Účast na konferencích, seminářích a workshopech 
1/ Historická dílny – Dějiny a ironie. Ironie jako možná součást výuky dějepisu (13. 1.) – Mgr. Ilona 
Boháčková 
2/Marketing v praxi kulturních organizací (6. 4.) – MgA. Petr Tyc (Ministerstvo kultury ČR) 
3/Muzeum pro návštěvníky II. Tradiční i nové formy komunikace a prezentace (11. 4.) – Mgr. Kristýna 
Svobodová (Národní muzeum) 
4/Moderní možnosti prezentace kulturního dědictví (15. 6.) – MgA. Petr Tyc (spol. Omnium z. s., Kutná 
Hora)  
5/Letní škola pro pedagogy: paměť, město, krajina – (31. 8.) – Mgr. Ilona Boháčková 
6/ Konzervace konzervátorů a restaurátorů (19. 9. – 21. 9. 2017) 
6/Muzea ve službách veřejnosti: prezentace, edukace, finance (18.10.) – Mgr. Kristýna Svobodová 
(Ministerstvo kultury ČR) 
7/Historická dílna. Obrazy TGM. Pozice T. G. Masaryka ve výstavách a expozicích v minulosti a dnes 
(25. 10.) – Mgr. Ilona Boháčková 
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8/ Artefiletický kurz (13. 11., 20. 11. a 27. 11.) – Mgr. Kristýna Svobodová (Pedagogická fakulta UK) 
9/Základy muzejní pedagogiky (průběžně) – Mgr. Kristýna Svobodová, Mgr. Tomáš Lebeda (Moravské 
zemské muzeum) 
10/ Škola muzejní propedeutiky (průběžně) – Mgr. Tomáš Lebeda (Asociace muzeí a galerií) 
 
 
III.6.7. Publikační činnost 
Odborná 
1/Jouza, Ladislav: Židé v Kolíně ve středověku a na počátku novověku. In: Pinkas pokladníků kolínské 
synagogy jako historický pramen. Praha Academia 2017 (v tisku) 
2/ Mazačová, Lenka: Cyklistika na Čáslavsku v letech 1883 – 1900. Zprávy včely Čáslavské, č.2, Čáslav 
2017, s. 71 - 84 
3/ Mrvík, Vladimír: Odvrácená tvář barokního venkova: čarodějnictví, loupežníci a příbuzná 
kriminalita na Černokostelecku a Českobrodsku, In: Sborník k 65. narozeninám prof. J. Čechury. (v 
tisku) 
4/ Mrvík, Vladimír: Kulturní elity Českého Brodu a okolí v 16. a 17. století a jejich vzdělá(vá)ní, in: 
Antiqua Cuthna 2017. (v tisku) 
5/ Mrvík, Vladimír: Barokní škapulířové bratrstvo v Českém Brodě a analýza jeho členů, in: Studie a 
zprávy. Historický sborník pražského okolí 6/2016 (vyd. 2017). 
6/ Rus, Ivo: Vážky (Odonata). In: Zoologický inventarizační průzkum nivy Mlýnské Cidliny, Kolín 2017, 
s. 12 – 13. 
 
Populárně naučná: 
1/Fábik Ernest: Železnicí za muzei v přírodě, Muzeum vivum, ročník XII., s. 108 - 109, Rožnov pod 
Radhoštěm, 2017, ISSN 1803-1358. 
2/Jouza, Ladislav: JUDr. Václav Radimský (16. 2. 1839 Čelákovice – 25. 1. 1907 Pašinka), Zpravodaj 
města Kolína, leden 
3/Jouza, Ladislav: Kapitán pěchoty v záloze Arnošt Heller (Horák) (2. 2. 1907 Kolín- 26. 10. 1944 
Karpaty), Zpravodaj města Kolína, únor 
4/ Jouza, Ladislav: P. Saturnin Karel Hanák (23 1. 1915 Pavlovice u Kojetína – 19. 3. 1952 Radvan u 
Bánské Bystrice), Zpravodaj města Kolína, březen 
5/ Jouza, Ladislav: Jaroslav Kronus (7. 4. 1922 – 27.4. 2010 Kolín), , Zpravodaj města Kolína, duben 
6/ Jouza, Ladislav: ThDr. Jaroslav Kulač (29. 5. 1887 Ratenice – 25. 8. 1970 Šestajovice), Zpravodaj 
města Kolína, květen 
7/ Jouza, Ladislav: Přemysl Wiesner (3. 6. 1927 Kolín – 1. 8. 1996 Nizozemí), Zpravodaj města Kolína, 
červen 
8/Jouza, Ladislav: Anna Langhammerová, rozená Erhartová (9. 7. 1912 Kolín – 3. 5. 2015 Ostrava), 
Zpravodaj města Kolína, červenec - srpen 
9/ Jouza, Ladislav: Václav Špringl (nar. 14. 9. 1872 Chocenice), Zpravodaj města Kolína, září 
10/ Jouza, Ladislav: František Karel Foltýn (8. 10. 1937 Kněžpole (okr. Uherské Hradiště) –  
20. 11. 2000 Praha), Zpravodaj města Kolína, říjen 
11/ Jouza, Ladislav: Ing. Štěpán Andrýsek (18. 7. 1902 Kroměříž – 27. 2. 1982 Kolín), Zpravodaj města 
Kolína, listopad 
12/ Jouza, Ladislav: PhDr. ThB. Antonín Verner (19. 12. 1902 Rejšice, okr. Mladá Boleslav – 13. 12. 
1971 Jilemnice), Zpravodaj města Kolína, prosinec 
13/Mazačová, Lenka: 200 let kola. Reflex č. 26-27,Praha 2017, Czech news center a. s., s. 35-39 
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14/ Mrvík, Vladimír: Kult sv. Jana Nepomuckého na Českobrodsku. Českobrodský zpravodaj. 2017, 
leden, 21. 
15/ Mrvík, Vladimír: Zmizelý Brod - dům U Čadilů. Českobrodský zpravodaj, březen 
16/ Mrvík, Vladimír: Český Brod - centrum středověké správy. Českobrodský zpravodaj, květen16/ 
Mrvík, Vladimír: Představujeme muzejní sbírky: Exemplář Nového zákona (1677) z majetku písmáka 
Františka J. Vaváka. Českobrodský zpravodaj, červen 
17/ Mrvík, Vladimír: Záchrana kapličky sv. Gotharda v Českém Brodě (a nejen o ní). Českobrodský 
zpravodaj, červenec/srpen 
18/ Mrvík, Vladimír: Okresní starosta a poslanec František Pokorný. Českobrodský zpravodaj, září 
19/ Mrvík, Vladimír: Město Český Brod má svoji vlajku. Českobrodský zpravodaj, říjen 
20/ Mrvík, Vladimír: Barokní škapulířové bratrstvo v Českém Brodě. Českobrodský zpravodaj, 
prosinec 
21/ Rus, Ivo: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska. Kolín 2017 (256 pp.) 
22/ Rus, Ivo: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska – V Souškách. Kolín 2017 (32 pp.) 
 
III.6.8. Vydavatelská činnost 
1/ Hollerová, Petra – Jiroudková, Gabriela: Verše malované štětcem. Kolín 2017 
2/ Hollerová, Petra: Imaginární setkání fotografů 2017. Josef Sudek a Janusz Moniatowicz (skládačka) 
3/ Hollerová, Petra: Imaginární setkání fotografů 2017. Josef Sudek a Janusz Moniatowicz – Kouzlo a 
paměť místa. Kolín 2017 (katalog k výstavě) 
4/ Rus, Ivo: Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná 12/2016 
5/ Záhorka, Jindřich: Hledání ideálního chrámu. Sakrální architektura období historismu na Kolínsku. 
Kolín 2017  
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IV. Údržba objektů Regionálního muzea v Kolíně 
 
IV. 1. Podlipanské muzeum v Českém Brodě 
 

Během měsíců června až září bylo provedeno repasování a celková obnova 5 okenních výplní 
v přízemí a patře západní, severní a východní fasády muzea a jejich opatření krycím nátěrem podle 
původního stavu. Celková cena za obě opravy projekty činila 190 000,- Kč. Podíl dotace z Ministerstva 
kultury z programu Regenerace městských památkových zón činil 95 000,- Kč, příspěvek Regionálního 
muzea byl také 95 000,- Kč. 
 
 
IV.2. Areál tvrze v Hradeníně  
 

Stejně jako v předchozím roce byl v průběhu jarních podzimních měsíců vyčištěn hlavní 
příkop a ostatní plochy od náletové zeleně. Na základě žádosti RMK došlo v průběhu roku k přivedení 
zvýšeného příkonu elektrického proudu k areálu tvrze od distributora ČEZ. Na konci roku došlo 
k bezúplatnému nabytí pozemků p. č. 51/1 a p. č. 53/3 o celkové rozloze 3 741 m2. Jednalo se o dar 
obce Plaňany. Pozemky bezprostředně souvisí se současným areálem tvrze a umožňují tak jeho 
budoucí rozvoj. 
 
 
IV.3. Muzeum lidových staveb  
 

V průběhu roku došlo k zhotovení nových plotů kolem chalupy z Budče a stavení z Jílového.  
 
 
IV.4. Prokůpkův dům v Kouřimi 
 

Na konci roku 2016 došlo k vypsání VZMR na „Zhotovení projektové dokumentace na opravu 
střechy a atiky Prokůpkova domu v Kouřimi“. Z výběrového řízení vzešla vítězně firma                       
HM Atelier s. r. o., se kterou byla podepsaná v lednu 2017 smlouva na výše uvedenou zakázku 
v hodnotě 350 900,- Kč. Vzhledem k průtahům, způsobenými administrativními úkony vážícími se 
k výskytu zvláštně chráněných živočichů na objektu, se termín odevzdání projektové dokumentace 
posunul na červen. V říjnu bylo potom vydáno platné stavební povolení. Na přelomu roku 2017 a 
2018 došlo příkazem vedoucího Odboru kultury a památkové péče k zastavení prací na přípravě 
VZMR na zhotovitele rekonstrukce střechy. Dopis s číslem jednacím 005934/2018/KUSK. 
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V. Hospodaření organizace 
 

Výsledek hospodaření běžného účetního období činil v roce 2017 v hlavní činnosti ztrátu ve 

výši -963.281,64 Kč a ztrátu -106.346,73 Kč v doplňkové činnosti. Celkový výsledek hospodaření činil  

-1.069.628,37 Kč. Nad rámec příspěvků na provoz RM v Kolíně obdrželo od zřizovatele KÚSK další 

účelové příspěvky ve výši  3.923.344 ,- Kč. 

Městský úřad v Kolíně poskytl RMK ve výši 154.239 Kč, Městský úřad v Českém Brodě 

příspěvek ve výši 95.000 Kč. Dále muzeum získalo dotaci od MK ČR ve výši 60.000 Kč na podporu 

tradiční lidové kultury, které byly vyčerpány v plné výši.  

Přehled jednotlivých dotací a příspěvků v roce 2017 

Částka Kč poskytnuta účel Název akce 

 
95 tis. 

MěÚ Český Brod neinvestiční 
příspěvek  

Oprava objektu Podlipanského muzea 

60 tis. MK ČR 
 

neinvestiční 
příspěvek 

Podpora tradiční lidové kultury 

19 tis. MěÚ Kolín neinvestiční 
příspěvek 

Publikace – sborník RMK 

15 tis. MěÚ Kolín neinvestiční 
příspěvek 

Publikace – Verše malované štětcem 

120 tis. MěÚ Kolín neinvestiční 
příspěvek 

Dle příkazní smlouvy – příspěvek na 
mzdy zaměstnanců Turistického 
informačního centra  

80 tis.  zřizovatel neinvestiční Slavnostní otevření  Veigertovského 
domu 

650 tis. zřizovatel neinvestiční Realizace expozic v čp. 8 – II. etapa 

95 tis. zřizovatel neinvestiční Propagace příspěvkových organizací 
SK 

508 tis. Zřizovatel Investiční  Realizace expozic v č.p. 8 – I. etapa 

771 tis. Zřizovatel Investiční Realizace expozic v č.p. 8 – II. etapa 

1.819 tis. Zřizovatel Investiční  Rekonstrukce tvrze Hradenín 

 
 

V Regionálním muzeu v Kolíně bylo k 31. 12. 2017 zaměstnáno celkem 49 zaměstnanců, 

z toho přepočtený počet zaměstnanců bylo 45,9. Celkem bylo na mzdách vyplaceno 11 606 tisíc Kč 

(závislá činnost), na dohodách 475 tisíc Kč. Náhrady za nemoc činily 46 tisíc Kč. Za zaměstnance bylo 

odvedeno zákonné sociální pojištění ve výši 4.172tis Kč. 

  Celkové náklady hlavní činnosti v roce 2017 stouply, z důvodu rozsáhlých stavebních oprav a 

dodatečných úprav (které nebylo možné řešit reklamacemi), nutných k okamžitému zprovoznění 

Veigertovského domu. Velkým a vleklým problémem bylo zatékání do rekonstruované budovy 

Veigertovského domu i přístavby (novostavby), dále nefunkčnost klimatizace v přírodovědném 
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depozitáři (nutné okamžité řešení problému) a dalších nedodělávek (datový rozvaděč, doplnění 

elektroinstalace, dozdívky, oplechování atd.) zásadním způsobem negativně ovlivňující funkčnost 

budovy muzea. Za veškeré tyto práce zaplatilo RMK více než 600 tisíc Kč. 

 

Dále byly prováděny údržbové práce zejména na objektech Muzea lidových staveb v Kouřimi, 

dalších budovách v Kolíně a na budově Podlipanského muzea v Českém Brodě. Ve druhé polovině 

roku bylo nutné se vypořádat s úkolem zprovoznění Turistického informačního centra. Jeho vybavení 

a adaptace prostor vyšly na cca 140 tisíc Kč. 

 

V roce 2017 se nejvíce na výnosech podílela nejnavštěvovanější expozice Regionálního muzea 

v Kolíně - Muzeum lidových staveb v Kouřimi a její Národopisné pořady. 

 

Všechny opravy (které negativně ovlivňují výsledek hospodaření) se týkají nezbytných úprav 

zrekonstruovaného Veigertovského domu. Byly provedeny z důvodu velkých škod při zatékání do 

budovy, při nefunkčnosti klimatizace v přírodovědném depozitáři a dalších nedodělávek ovlivňující 

funkčnost muzea. Tyto práce se bohužel nepodařilo vyřešit jako reklamace provedených stavebních 

prací. 

 

    

Z dlouhodobého drobného hmotného majetku v pořizovací hodnotě nad 1 000 Kč došlo 

v roce 2017 k nákupu z důvodu stěhování odborných pracovišť do nově zrekonstruované budovy a 

také stěhování oddělení v rámci dalších dvou budov v Kolíně.  

 

 
V Kolíně dne: 23.4. 2018 
 
 
 
 
Zprávu vypracovala:                                                                         Schválil: 
 
Mgr. Lenka Mazačová              Mgr. Vladimír Rišlink 
náměstkyně ředitele           ředitel Regionálního muzea v Kolíně 


