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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. et Mgr. Radka Pšeničková

Zástupci ředitele:
Mgr. Lenka Mazačová
Mgr. Jindřich Záhorka

Asistentka ředitele:
Mgr. et Mgr. Radka Pšeničková
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I.2. Personální složení

Během roku 2020 prodělalo personální složení RMK některé změny.

Pracovní poměr byl ukončen s: Mgr. Ernestem Fábikem (etnolog), Kristýnou Válkovou (lektorka
pro uměnovědné obory), Petrou Veselou (uklízečka).
Na mateřskou dovolenou odešly: Bc. Zuzana Černochová (lektorka, zástup za MD), Mgr. Nella
Lovászová (dokumentátorka).
Do pracovního poměru byli přijati: Hana Stříteská (fakturantka), Mgr. Lucie Zvolenská
(dokumentátorka), Bc. Eva Vnoučková (historička, Muzeum Kouřimska v Kouřimi), Kristýna Pejchová
(uklízečka), BcA. Zuzana Miková Švarcová (restaurátorka zástup za MD), Bc. Matouš Hons (restaurátor
MLS), Mgr. Kateřina Pilařová (lektorka pro MLS) a Bc. Ivana Mertová Pobucká (lektorka pro
uměnovědné obory).

Odborný úsek:
Oddělení archeologické: Mgr. Zdeněk Mazač (kurátor archeologické podsbírky Regionálního muzea
v Kolíně), Mgr. Simona Bubeníková (archeologická památková péče, ZAV), Mgr. Hana Burešová
(dokumentátorka archeologického oddělení).
Oddělení historické a dějin umění: Mgr. Petra Hollerová (historička umění, kurátorka podsbírek
výtvarného umění); Mgr. Lenka Mazačová (historička, kurátorka podsbírky Starých a vzácných sbírky
RMK a sbírky Muzea Kouřimska v Kouřimi); RSDr. Ladislav Jouza (historik, kurátor podsbírek historie a
numismatiky sbírky RMK); PhDr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D. (historik, kurátor sbírky Podlipanského muzea
v Českém Brodě), Mgr. Kristýna Svobodová (historik umění, kurátorka podsbírky uměleckého řemesla),
Bc. Eva Vnoučková.
Oddělení etnografické: Mgr. Adam Votruba Ph.D. (pracovník TLK).
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 knihoven RMK);
Mgr. Hana Burešová (dokumentátorka archeologického oddělení); restaurátoři: Bc. Matouš Hons, BcA.
Zuzana Miková Švarcová, Marcela Nováková a Eva Sedláčková,.
Oddělení pro vzdělávání:
Kateřina Pilařová.

Mgr. Ilona Boháčková, Mgr. Jan Červinka, Bc. Ivana Mertová Pobucká a Mgr.
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Úsek ekonomicko – správní:
Oddělení ekonomické: Veronika Konvalinová (rozpočtář); Ing. Eva Kramlová (mzdová účetní), Hana
Stříteská (fakturantka).
Oddělení provozně správní: Ing. Jana Figarová (referent majetkové správy), Bc. Zdeněk Drábek
(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,
Kristýna Pejchová.

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: Dana Dorazilová, Bc. Jana Patová
Průvodci Kolín: Eva Hájková, Ing. Vít Klouček, Alena Kubelková, Lenka Kurelová, Michal Skokan
(dokumentátor/průvodce Muzeum Kolín): Jana Formánková, Mgr. Ladislav Molič
(dokumentátor/průvodce Kouřim): Eva Trnková, Michal Vevera, Veronika Zemanová
(dokumentátor/průvodce Podlipanské muzeum v Českém Brodě): Tomáš Eiman,
Markéta Stormová – produkční, programový a kulturně výchovný pracovník.

V roce 2020 zaměstnávalo RMK v průměru 53 zaměstnanců, což v přepočteném stavu k 31. 12.
2020 činilo na úvazky a skutečnou dobu zaměstnání 48,738 pracovníků. Fyzický stav k 31. 12. 2020 byl 53
pracovníků, z toho 11 osob pracovalo na kratší pracovní úvazek – dokumentátoři, kurátor, mzdová
účetní, uklízečka. Z celkového počtu zaměstnanců bylo 31 s vysokoškolským vzděláním, jeden s vyšším
odborným vzděláním, 19 se středoškolským vzděláním, dva se středním odborným vzděláním. Mezi
odbornými pracovníky byl tři archeologové, sedm historiků (včetně tří historiků umění), dva etnologové,
jeden přírodovědec (zoolog) a jeden knihovník.
Celkové mzdové náklady za rok 2020 činily 24.417.265,30 Kč.
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II. Rozvojové projekty muzea

II. 1. Dostavba Muzea lidových staveb v Kouřimi
Na základě veřejné zakázky malého rozsahu byla vybrána firma IHARCH s.r.o. ke zpracování
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby na akci „Vstupní
budova Muzea lidových staveb v Kouřimi. Celková hodnota zakázky byla 1 473 780,-Kč. Dokumentace
byla prováděna podle změněných požadavků zástupců Středočeského kraje. Vzhledem k složitosti
některých částí projekčních prací a obecně situací s Covid-19 se dokončení celého procesu schvalování
orgány státní správy přeneslo do ledna a února roku 2021.
V průběhu roku byly uplatňovány reklamace stejně jako v minulém roce na zhotovitele díla podle
smlouvy. Reklamace se týkaly především závad na SHZ.

II. 1.1.

Stavba výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého v areálu MLS

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu byly stavební práce spočívající v postavení
výklenkové kaple a osazení sousoší sv. Jana Nepomuckého v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi. Pro
realizaci zakázky byla vybrána na základě VZMR firma ARCHKASO spol. s.r.o. Cena zakázky byla
1 679 491,-Kč. Pro hmotovou rekonstrukci výklenkové kaple byly zvoleny analogie vrcholně barokních
staveb podobného typu v okolí Kouřimi a Tismic. Do interiéru bylo potom umístěno restaurované sousoší
sv. Jana Nepomuckého z Tismic, které RMK zachránilo již dříve před zničením. Výklenková kaple dotváří
nově komponovanou náves v areálu skanzenu.

II. 2. Rekonstrukce tvrze v Hradeníně
II.2.1. Rekonstrukce obytného stavení z 19. století v areálu tvrze v Hradeníně pro účely
Regionálního muzea v Kolíně
Na základě veřejné zakázky malého rozsahu vybrána firma IHARCH s.r.o. k Zpracování projektové
dokumentace pro provádění stavby na akci „Rekonstrukce obytného stavení z 19. století v areálu tvrze
v Hradeníně pro účely Regionálního muzea v Kolíně.“ Celková cena zakázky byla 470 690,-Kč.

II.2.2. Rekonstrukce havarijního stavu mostu a části kontraeskarpy hradebního příkopu v
areálu tvrze v Hradeníně
V případě rekonstrukce mostu se vzhledem ke složitosti některých obnovovacích prací a situací
s Covid-19 po technické pauze pokračovalo od dubna roku 2020 a práce byly dokončeny v květnu. Akce
byla financována z havarijního fondu Středočeského kraje.
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II.2.3. Rekonstrukce severního křídla v areálu tvrze v Hradeníně
Na základě veřejné zakázky malého rozsahu vybrána firma IHARCH s.r.o. ke zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Zastřešení objektu a zajištění zdiva severního
křídla jádra tvrze v Hradeníně.“ Dokumentace bude obsahovat mimo jiné: návrh dostavby koruny zdiva
včetně štítů, návrh konstrukce krovu a střechy včetně prosvětlení (střešní vikýře) a napojení na objekt
věže. Architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení,
hromosvod. Posudek statika: posouzení stavu obvodových stěn objektu v souvislosti s konstrukcí a
tvarem střechy, jejího vlivu na celkovou stabilitu stěn objektu. Vizualizaci dvou variant zastřešení
(valbová střecha, kombinace valbové střechy s pultovou). Celková cena zakázky je 138 545 Kč.

II. 3. Rekonstrukce Prokůpkova domu v Kouřimi
V roce 2020 byla na základě veřejné zakázky malého rozsahu vybrána firma Masák a Partner
s.r.o., která zpracovala studii, jejíž hlavní součástí byl stavebně technický průzkum, stavebně historický
průzkum, zaměření stávajícího stavu, 3D laser sken celého objektu, provedení digitálního 3D mračna
bodů, provedení 2D dokumentace stávajícího stavu, vyhotovení studie využití objektu tzv. Prokůpkova
domu pro uložení sbírkového fondu RMK a jako kancelářské prostory. Studie využití byla zpracována
metodikou BIM (Building Information Model). Celková cena zakázky byla 1 499 190,-Kč.
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III. Hodnocení hlavní činnosti
III.1. Vymezení hlavní činnosti

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

III.2. Zákonná péče o sbírky

III.2.1. Centrální evidence sbírek
V roce 2020 byly změny do CES zaslány ve dvou termínech a to v květnu a prosinci. Do CESu
OMG MK ČR bylo nahlášeno celkem 66 nových přírůstkových čísel (chronologická evidence) a 1661
katalogizačních čísel (systematická evidence). Z podsbírky uměleckého řemesla Regionálního muzea
v Kolíně byl 1 předmět vyřazen pro přebytečnost. Vyřazení předmětu z podsbírky bylo schváleno
sbírkotvornou komisí RMK.

III.2.2. Inventarizace sbírek

V souladu se zákonem 122/2000 Sb. v platném znění byla na základě příkazu ředitele č. j.:
294/2020/VP-Ř provedena inventarizace částí sbírkových fondů v podsbírkách: archeologické 362 inv. č.,
377 ks, historické 10 př. č., 2215 ks, numismatické 1 500 ev. č., 1724 ks, entomologické 989 ev. č., 7 017
ks, výtvarného umění 461 inv.č., 505 ks, etnografické 298 ev.č., 298 ks, Starých a vzácných tisků 275
ev.č., 275 ks, v Macharově knihovně 876 ev.č., 876 ks a ve sbírce Podlipanského muzea 3699 ev.č.
5945 ks a sbírce Muzea Kouřimska v Kouřimi 857 ev.č., 883 ks. Inventarizováno bylo celkem 20 115 ks.
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III.2.3. Digitalizace sbírek

V roce 2020 bylo zdigitalizováno: 140 ks geologické podsbírky RMK, 24 ks paleontologie ze sbírky
Podlipanského muzea v Českém Brodě, 37 ks paleontologie podsbírka RMK, 709 ks zoologická podsb.
RMK, 35 ks entomologická podsb. RMK, 662 ks ze sbírky numismatické a 402 ks ze sbírky historické, 352
ks z podsbírky výtvarného umění, 426 ks z uměleckého řemesla, z podsbírky Starých a vzácných tisků 205
ks, z podsbírky archeologické 361 ks, z podsbírky knihy (Macharova knihovna) 762 ks, 2567 ks ze sbírky
jiné víceoborové Podlipanského muzea a 0 ks ze sbírky jiné víceoborové Muzea Kouřimska v Kouřimi.
Celkový počet digitalizovaných sbírkových předmětů činí 6 682 ks.

III.2.4. Pohyb sbírek
Pracovníci RMK poskytli odborné informace, konzultace a badatelské služby celkem 176
badatelům; (konkrétně: v uměnovědných podsbírkách - 4, etnografické - 0, archeologické - 17, historické
podsbírce 56, v přírodovědných podsbírkách 1, v podsbírce Staré a vzácné tisky – 0, ve sb. Podlipanského
muzea – 96, sb. Muzea Kouřimska -2).
Evidováno bylo 16 výpůjčních smluv o 223 kusech a 25 zápůjček o 418 kusech.

III.2.5. Konzervace, restaurování a preparace
1/ V konzervátorské dílně RMK bylo zkonzervováno 229 kusů sbírkových předmětů.
2/ Prostřednictvím Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově bylo
zkonzervováno a restaurováno 4 ks předmětů z podsbírky uměleckého řemesla.
3/ Z uměleckého řemesla a výtvarného umění restaurovali ak. mal. Pavel Šmejkal celkem 6 ks předmětů,
Václav Mužík 5 předmětů.
4/ Přírodovědné oddělení preparovalo vlastní kapacitou 62 ks hmyzu na sucho. Do lihu bylo naloženo 18
ks hmyzu a bezobratlých.
5/ Paní B. Čechová restaurovala 1 ks z podsbírky Starých a vzácných tisků.

III. 2.6. Práce se sbírkovým fondem
Díky nepříznivé pandemické situaci se v roce 2020 činnost kurátorů sbírek mohla více soustředit
na práci se sbírkovým fondem. Odborní pracovníci se věnovali úpravě evidenčních záznamů v on-line
databázi Bach (úprava stávajících záznamů, vkládání obrazové dokumentace, aktualizace lokací,
katalogizace atd.). Tyto činnosti byly vykonávány především v režimu home office. Práce v depozitářích
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souvisely především s nákupem regálů z dotace MK ČR (ISO – D) a z toho vyplývající přesuny sbírkových
předmětů.
Stavba nových regálů se týkala depozitáři Břežany a Jestřabí Lhota (podsbírek archeologické a
uměleckého řemesla. V souvislosti se změnami umístění předmětů, byly aktualizovány i jejich nové
lokace. Ve sbírkách a podsbírkách docházelo k třídění dokumentů ze starších fondů. V historické
podsbírce RMK bylo setříděno 14 nových tematických skupin do cca 200 archivních krabic. V muzeu
Kouřimska v Kouřimi došlo k roztřídění cca 40 starých přírůstkových čísel (80. léta 20. století). Tyto práce
nesouvisely s inventarizacemi sbírek.

III.3. Propagační činnost
III.3.1. Sdělovací prostředky
Propagační činnost RMK byla zajišťována na celostátní, krajské i regionální úrovni.
V celostátních denících byly zveřejněny články v Lidových novinách, v časopise Pro památky a
v internetovém deníku Neviditelný pes. Pravidelně prezentujeme akce na portálu kudyznudy.cz. Vybrané
akce zveřejnila a nafotila Česká tisková kancelář.
Regionální a místní média informovala o akcích muzea pravidelně (např. Televize Kolín, Kolínský
PRES, Kolínský deník, Kolínský zpravodaj, Podlipanský zpravodaj, svoboda.info aj.). Tiskové zprávy jsou
průběžně zasílány do různých médií.
Prezentace expozic probíhala prostřednictvím prezentačního panelu s video spotem v rámci
informačního a orientačního systému v Kutné Hoře a v Kolíně (firma Daruma). Akce muzea jsou
prezentovány na LCD obrazovkách v MHD Kolín.
I v letošním roce jsme spolupracovali s OC Futurum Kolín, kde jsme propagovali výstavy formou
drobných instalací, plakátů a bannerů.
Činnost muzea byla prezentována na veletrzích IFT Slovakia Tour, Holiday World Praha a v rámci
ROAD SHOW po českých městech.

III 3.2. Propagační materiály
Expozice, výstavy a doprovodné programy byly primárně propagovány formou webu,
facebookových stránek, instagramu a newsletteru. Dále jsme na akce upozorňovali prostřednictvím
plakátů, jejichž výlep nám zajišťovala firma Rengl, s.r.o. Tyto služby jsme využili ve městech: Kolín, Český
Brod, Poděbrady, Pardubice, Říčany, Kutná Hora a Praha.
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III.3.3. Informační servery
Důležitou složkou propagace RMK jsou webové stránky (www.muzeumkolin.cz,
www.muzeumkourimska.cz, www.skanzenkourim.cz, www.podlipanskemuzeum.cz,
www.muzeumdetem.cz, www.kostelykolinska.cz, www.tvrzhradenin.cz), 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 i facebookové
profily jednotlivých poboček (facebook.com/muzeumkolin, Facebook.com/skanzenkourim,
Facebook.com/muzeumdetem).
Muzeum též využívalo k propagaci webové stránky www.kolin.cz a www.mukolin.cz, ale také
informační a turistické portály jako např.: www.akce.cz , www.atlasceska.cz, www.azrodina.cz,
www.ceskevylety.cz, www.czecot.cz, www.do-muze.cz, www.ententyky.cz, www.informuji.cz,
www.jedtesdetmi.cz, www.kamdensvyrazime.cz, www.kudyznudy.cz, www.mistnikultura.cz,
www.pekynden.cz, www.pidak.cz , www.sematam.cz, www.vylety-zabava.cz, a další…

II.3.4. Klub přátel muzea

Členství v Klubu přátel muzea garantuje členům vstup do všech expozic Regionálního muzea v
Kolíně zdarma, členské slevy na národopisné programy v Muzeu lidových staveb v Kouřimi ve výši 50% a
volný vstup na přednášky pořádané Regionálním muzeem v Kolíně.
Záměrem klubu je přiblížit a zpřístupnit zájemcům různorodou činnost muzea, nabídnout
vzdělávací programy a v případě zájmu zapojit členy klubu do spolupráce při některých aktivitách.
V roce 2020 klub čítal 55 osob. Členové byli pravidelně informováni o činnosti muzea formou
Newsletteru, e-mailů a SMS. V lednu se uskutečnilo i osobní setkání členů s vedením muzea.

III.4. Výstavní činnost, stálé expozice a kulturní akce
RMK spravuje celkem 22 expozic. Na centrálním pracovišti v Kolíně jich je 5, v Muzeu Kouřimska
v Kouřimi jsou 2 stejně jako v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. V Muzeu lidových staveb v Kouřimi
se nachází 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 od července 2015 také
průvodcovskou službu v chrámu Bartoloměje v Kolíně.
V rámci programu muzea bylo v roce 2020 uvedeno 8 přednášek, 2 komentované prohlídky, 5
vernisáží, 3 národopisné pořady a 1 filmová projekce. V naší programové nabídce nechyběly ani
workshopy, řemeslné kurzy, pořady pro seniory či mezigenerační programy pro (pra)rodiče s dětmi.
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Konání dalších akcí negativně ovlivnila nepříznivá pandemická situace způsobená onemocněním Covid19.

III.4.1. Návštěvnost RMK v roce 2020

Expozice a akce pořádané RMK v roce 2020 navštívilo platících 28 667 osob. Oproti roku 2019 byl
zaznamenán pokles o 11 742 osob, tj. 29 %. Na výrazném poklesu návštěvnosti se výrazně podílela
nepříznivá pandemická situace způsobená onemocněním Covid-19.

III.4.1.2. Tržby z prodeje vstupného
Tržby ze vstupného za rok 2020 činily celkem 1.173.018,- Kč. Oproti roku 2019 (2 648 093 Kč) se
snížily o 1.475.075 Kč, tj. 56%.

III.4.1.3. Návštěvnost neplatící
V roce 2020 bylo evidováno 2825 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 2020 (10 108) se snížil o 72 %.

II.4.1.4. Celková návštěvnost
V roce 2020 činila celková návštěvnost 31 492 lidí. Při srovnání s rokem 2019 (50 519) lze
vysledovat pokles o 19 027 osob, tj. o 38 %.
Během roku 2020 navštívilo Červinkovský dům 3308 osob (4438 osob v roce 2019), Dvořákovo
muzeum pravěku 1679 osob (1233 v roce 2019), Veigertovský dům osob 3385 (5272 v roce 2019),
Muzeum Kouřimska 1609 (2649 osob v roce 2019), Muzeum lidových staveb osob 17 632 (29 237 osob
v roce 2019), Kostel sv. Štěpána 1620 (1 954 osob v roce 2019), Podlipanské muzeum v Českém Brodě
103 osob (2050 osob v roce 2019), kostel sv. Bartoloměje v Kolíně osob 1 714 (3055 osob v roce 2019) a
Turistické informační centrum v Kolíně 14 197 (pzn. návštěvnost TIC není zohledněna v celkové
návštěvnosti expozic a akcí RMK).
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III.4.2. Přehled výstav v roce 2020
Veigertovský dům
1/ Socialistický sen. Vize a realita (17. 11. 2019 – 16. 2. 2020)
2/ Příběh vějíře (6. 3. 2020 – 20.9. 2020)
3/ Sladkosti na Kolínsku – z historie výroby čokolády, cukrovinek a kávových náhražek (10.12. 2020 – 28.2
2021)

Výstavy v přednáškovém sále
1/ Má vlast cestami proměn (9. 6. – 30. 8.)
2/ Lombardští arch. a barokní stavby ve Střed. Kraji (22. 10. – 31. 1. 2021)

Červinkovský dům
1/ Socialistický sen. Vize a realita (17. 11. 2019 – 16. 2. 2020)
2/ František Karel Foltýn (20. 3. – 28. 11.)
3/ Umění ve službách reklamy – užitá grafika na Kolínsku (10. 12. 2020 - 16. 5. 2021)
4/ Vánoce v měšťanském domě (5.12.2020 – 10.1. 2021)
Dvořákovo muzeum pravěku
1/ Nejen nepřátelé: staří Řekové a jejich sousedé – (23. 5. 2019 – 31. 12. 2021)

Výstavy v přednáškovém sále
1/ Česká státnost v dílech Františka Doubka (8. 7. – 20. 9.)
2/ Umění ve službách reklamy – Zdenek Rykr (10. 12. 2020 - 16. 5. 2021)
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
1/ Tropické moře na Kouřimsku (26. 5.

- 31. 10.)

Podlipanské muzeum v Českém Brodě
1/ Zábava i politika – z dějin českého plakátu (8. 9. 2020 – 2. 5. 2021)

Muzeum lidových staveb v Kouřimi
1/ Tajemství svatojánské noci (23. 6. – 5. 7.)
2/ Od Markéty k Matičkám (14. 7. – 6. 9.)
3/ Advent a Vánoce v Muzeu lidových staveb (5. 12. 2020 – 10. 1. 2021)

III.4.3. Přehled národopisných pořadů v MLS
1/ Tříkrálová koleda - 5. 1.
2/ Masopust – 23.2.
3/ Řemeslné pohádkové léto - 4. 7., 11. 7., 25. 7., 1. 8., 8. 8., 15. 8.
4/ Dožínky - 22. 8.
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III.4.4. Přehled akcí RMK v roce 2020
III.4 4.1. Dny lidové architektury (18. – 19.7.)
Dne 18. července proběhlo oficiální zahájení celorepublikových Dnů lidové architektury v Muzeu
lidových staveb v Kouřimi. Jednalo se již o osmý ročník. Program v Kouřimi zahájila hejtmanka
Středočeského kraje paní Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová. Součástí programu byla prezentace knihy
Lidové stavby Středočeského kraje, mapy Putování za stavbami lidové architektury Středočeského kraje a
sborníku z konference pořádaný tamtéž.
V rámci zahájení byl také předán titul Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje
košíkáři Petru Oláhovi z Velvar.
Muzeum lidových staveb navštívilo 4104 osob.

III.4.4.2. Dny evropského dědictví – (10. 9. – 20.9.; 3748 osob)
- prohlídky objektů s výkladem:
1/ kostel sv. Štěpána v Kouřimi – 12.9. (Mgr. Vladimír Rišlink, 23 osob)
2/ tvrz Hradenín – 13. 9., (Mgr. Vladimír Rišlink, 62 osob)
3/ kostel sv. Bartoloměje v Kolíně – 14. 9., (Mgr. Vladimír Rišlink, Mgr. Jindřich Záhorka, 87 osob)
4/ zřícenina kostela Všech svatých v Kolíně – 15. 9., (Mgr. Vladimír Rišlink, 19 osob)
5/ kostel sv. Víta v Kolíně – 18. 9., (Mgr. Vladimír Rišlink 24; osob)
6/ vodárna v Kolíně – 19. 9., (Mgr. Jindřich Záhorka, 48 osob)
7/ židovské ghetto a synagoga v Kolíně – 20. 9., (RSDr. Ladislav Jouza, PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D.,
35 osob)
8/ Otevření areálu chrámu sv. Bartoloměje – 20.9. (Město Kolín)

- prohlídky objektů bez výkladu:
1/ Muzeum Kouřimska – 12.9., (395 osob)
2/ Muzeum lidových staveb – 12.9., (1924 osob)
3/ Kostel sv. Štěpána – 12.9., (738 osob)
4/ Červinkovský dům – 12.9., (65 osob)
5/ Dvořákovo muzeum pravěku – 12.9., (61 osob)
6/ Chrám sv. Bartoloměje – 12.9., (150 osob)
7/ Podlipanské muzeum – 12.9., (51 osob)
8/ Červinkovský dům – 20.9., (194 osob)
9/ Dvořákovo muzeum pravěku – 20.9., (108 osob)

III. 4.4.3. Den architektury (4.10.)
- jako téma Dne architektury byl zvolen Kolín poválečný a panelový a to v souvislosti s proběhnuvší
výstavou Socialistický sen. Vize a realita.
- procházky s komentářem se zúčastnilo 29 osob (Mgr. Jindřich Záhorka)
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III. 5. Vzdělávací programy a další aktivity pro veřejnost, děti a mládež
III.5.1. Přednášky
III.5.1.1. Přednášky pro veřejnost uskutečněné v prostorách RMK
Cyklus přednášek k výstavě Socialistický sen. Vize a realita
1/ Nová socialistická žena, Mgr. Denisa Nečasová, PhD. (Historický ústav FFMU) – 21.1.; navštívilo 20
osob
2/ Panelová sídliště, Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (Ústav dějin umění AV) - 28. 1.; navštívilo 32 osob
3/ Všichni budeme pěkně bydlet, Mgr. Jindřich Záhorka (RMK) - 4. 2.; navštívilo 29 osob
4/ Vesmírný sen, RSDr. Ladislav Jouza (RMK) - 11. 2.; navštívilo 22 osob

Cyklus přednášek k výstavě Nejen nepřátelé: staří Řekové a jejich sousedé (23.5. 2019 – 31.12. 2021)
1/ Řekové v Egyptě, Doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D. (Český egyptologický ústav UK) - 14. 1.;
navštívilo 24 osob
2/ Keltské mincovnictví oppidálního období v Čechách, PhDr. Jiří Militký Ph.D. (Národní muzeum)
- 25. 2.; navštívilo 36 osob
3/ přednášky České numismatické společnosti online – 7x

III.5.1.2. Přednášky pro veřejnost uskutečněné mimo prostory RMK
Archeologické léto – komentované prohlídky k výstavě Nejen nepřátelé: staří Řekové a jejich sousedé
- komentované prohlídky výstavy s jejími autory - 10. 7., 4. 8., 19. 8.; navštívilo 24 osob

III.5.2. Lektorské programy
Veigertovský dům čp. 8
Panelák – fenomén doby (29. 1., 3. 2., 5. 2., 6. 2., 10. 2., 11. 2., 13. 2.; 178 dětí)
Pořady pro veřejnost a seniory v Kolíně
1/ Procházka výstavou Socialistický sen. Vize a realita a posezení u kávy – 8.1., 21.1., 23.1., 29.1., 5.2.,
12.2; 69 osob
2/ Procházka výstavou Příběh vějíře a posezení u kávy – 2.9., 8.9., 9.9., 16.9.; 22 osob

Kremličkova síň, Brandlova čp. 27
Masopust držíme! (únor; 233 dětí)

Dvořákovo muzeum, Brandlova čp. 35
Bylo nebylo… příběh héroa (29.1., 30.1.; 71 dětí)
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Muzeum lidových staveb v Kouřimi
1/ Masopust držíme (18. – 20.2.; 82 dětí)
2/ Čtvrtky na skanzenu patří dětem (2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8.; 1034 osob)
3/ Čas adventní a vánoční (prosinec; 150 dětí)

Andragogické dílny na skanzenu
1/ Zdobení kraslic – 29.8., (Markéta Bartáková, 8 osob) – termín přesunut z jara na léto
2/ Drátenictví – 5.9., (Hana Řepková, 10 osob)
3/ Pletení ošatek ze slámy – 19.9. – 20.9., (Renáta Němečková, 18 osob)
4/ Dřevořezba – 10.10., ( Daniel Flek, 9 osob)

Stálá nabídka Oddělení pro vzdělávání
1/ Co dělaly děti na vsi? (3.6., 25.6., 26.6., 21.7.,24.9.; 87 dětí)
2/ Jak je rok dlouhý… (29.9.; 4 děti)
3/ Kdo byl svatý Václav? (23.9.; 22 dětí)
4/ Cesta do středověku (7.1.; 26 dětí)
5/ Kostel ve městě – gotiky chlouba (14.9.; 14 dětí)

Pořady pro rodiny s dětmi
Retroskopičiny (25.1.; 262 osob)

Příměstské muzejní tábory
2/ Za časů rytířů a králů (pro 4. – 7. třídu ZŠ, 13.7. – 17.7.; 15 dětí)
3/ Z pohádky do pohádky (pro 1. – 3. ZŠ; 10.8. – 14.8.; 19 dětí)

III.5.3. Komentované prohlídky, workshopy a jiné vzdělávací pořady pro veřejnost
III.5.3.1. Odborné výklady pro veřejnost:
1/ Komentovaná prohlídka výstavy Příběh vějíře, Mgr. Ludmila Kotorová a Mgr. Lenka Mazačová –
8. 9.; navštívilo 11 osob
2/ Komentovaná prohlídka výstavy Tropické moře Kouřimska (Doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. a Mgr.
Ondra Kohout Ph.D. – 16.9.; 14 osob

III.5.3.2. Odborné výklady a exkurze pro děti a studenty:
1/ Architektura Devětsilu – Mgr. Jan Půček (ČVUT Praha), Dům u Kamenného zvonu – 27.2.; 5 osob
2/ Fragnerův Kolín - Mgr. Jan Půček (ČVUT Praha), návštěva generátorové haly kolínské elektrárny a
výklad před Frágnerovou vilou; 8 účastníků
3/ Uprostřed Koruny české – Mgr. Milan Dospěl, Ph.D.; Muzeum východních Čech v Hradci Králové; 7
účastníků
4/ Ke slávě a chvále – Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D., Arcidiecézní muzeum v Olomouci; 8 účastníků
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III.5.3.3. Koncerty
1/ Koncert kapely Krajanka – 23.8. (Muzeum lidových staveb v Kouřimi)

III.5.4. Zrušené pořady a akce
Od března roku 2020 se Česká republika potýkala s epidemií onemocnění Covid – 19. Regionální
muzeum v Kolíně bylo vlivem vládních opatření uzavřeno pro veřejnost v termínech: 12. 3. - 12. 5., 13.
10. – 3. 12. a 18. 12. – 31. 12. 2020. Z tohoto důvodu muselo být zrušeno poměrně velké množství výstav
a různých akcí, viz následující přehled:

Zrušené výstavy
1/ Velikonoční čas v Muzeu lidových staveb (28. 3. – 19. 4.), Muzeum lidových staveb v Kouřimi
2/ Zelené svátky v Muzeu lidových staveb (16. 5. – 14. 6.), Muzeum lidových staveb v Kouřimi
3/ Ludmila Padrtová – Krajinou k abstrakci (16. 6. – 30. 8.), Červinkovský dům
4/ Lidová architektura mezi Labem a Sázavou (14. 7. – 11. 10.), Veigertovský dům
5/ repríza výstavy Dobrodružství cyklistiky (červenec – srpen), Městské muzeum Nová Paka

Zrušené národopisné pořady
1/ Smrtná neděle - 29.3.
2/ Bílá sobota - 11. 4.
3/ Boží hod velikonoční - 12. 4.
4/ Letnice - 31.5.
5/ Svatohavelské posvícení - 18. 10.
6/ Svatomikulášská obchůzka - 5. 12.
7/ Zlatá adventní neděle - 20. 12.

Zrušené akce celostátního nebo krajského charakteru
1/ Mezinárodní den muzeí (18.5.)
2/ Festival muzejních nocí
3/ Den Středočeského kraje (28. 10.)

Zrušené přednášky, exkurze a doprovodné programy:
1/ Kelti a mince, Tomáš Smělý, ABALON s.r.o.
2/ Řekové, Římané a „antická“ civilizace, Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D., Ústav řeckých a latinských studií,
Univerzita Karlova
3/ Nejstarší řecké mince, MUDr. Michal Mašek, Česká numismatická společnost, z.s.
4/ Ve službách nepřítele – žoldnéři ve starověkém Řecku, Dr. Marek Verčík, Ústav pro klasickou
archeologii Univerzita Karlova
5/ komentovaná prohlídka výstavy Tropické moře Kouřimska, RNDr. David Uličný, CSc., Ústav geologie a
paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
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6/ komentovaná prohlídka výstavy Sladkosti na Kolínsku – z historie výroby čokolády, cukrovinek
a kávových náhražek, RSDr. Ladislav Jouza, Jaroslav Pejša, Státní okresní archiv Kolín
7/ Vánoční továrna na čokoládu, komponovaný program k výstavě Umění ve službách reklamy,
Mgr. Petra Hollerová a Mgr. Kristýna Svobodová
8/ exkurze do Chlupáčova muzea historie Země, v rámci doprovodného programu k výstavě Tropické
moře Kouřimska, RNDr. Martin Mazuch, Ph.D., Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy

Zrušené kurzy v Muzeu lidových staveb
1/ Senoseč, technika kosení včetně naklepávání kosy - 23. 5. - 24.5. 2020
2/ Pletení z proutí, košíkářství - 14. 11. - 15.11. 2020

Příměstský tábor
1/ Jarní tábor v termínu 9.3. – 15.3. 2020
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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" 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 Kolínsko; 23 terénních záznamů (29 údajů,
úprava všech dosavadních údajů na souřadnice mezinárodního typu WGS 84) - Ing. Ivo Rus
2/ Zoogeografické rozšíření obojživelníků a plazů - region Kolínsko, (20 terénních záznamů, 74 údajů) –
Ing. Ivo Rus
3/ Průzkum zoogeografického rozšíření vybraných druhů bezobratlých s důrazem na druhy zařazené
v seznamech zvláště chráněných druhů a evropsky významných druhů soustavy NATURA 2000 (vyhláška
č. 166/2005 Sb. a č. 175/2006 Sb.) – region Kolínsko, (5 terénních záznamů, 13 údajů) – Ing. Ivo Rus
4/ Průzkum zoogeografického rozšíření vybraných druhů bezobratlých zařazených v Červených seznamech
ohrožených druhů – region Kolínsko, (7 terénních záznamů, 44 údajů) – Ing. Ivo Rus
5/ Průzkum zoogeografického rozšíření vybraných druhů obratlovců zařazených v seznamech Červeného
seznamu ohrožených druhů ČR obratlovci - region Kolínsko, (59 údajů) – ing. Ivo Rus
6/ Evidence hnízd čápů – celostátní program (AOPK ČR), terénní zjišťování obsazení čapích hnízd Kolínska
a přilehlých částí Poděbradska a Kutnohorska (4 výjezdy; z 10 hnízd 3 definitivně zanikla, 3 neobsazeno, 4
obsazena, 8 foto) – ing. Ivo Rus
7/ Doplňování celostátní databáze fauna ČR (AOPK ČR) v systému NDOP – 302 záznamů vážek – 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.
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V průběhu roku 2020 bylo uzavřeno109 dohod o archeologických dohledech na stavbách
soukromých osob (neinvestiční). 90 krát byl proveden archeologický dohled na těchto stavebních
akcích. Archeologické pracoviště vydalo 88 expertních listů při investičních stavbách, 10 expertní listy ke
kolaudaci investorské akce a 78 expertní listy ke kolaudaci neinvestičních staveb.
Všechny nahlášené akce byly zapsány do AMČR (počet 119).

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 návrh na udělení titulu Mistra tradiční rukodělné výroby Antonínu Švecovi
v oboru výroby betlémových figurek z chlebové hmoty, Františku Mikyškovi v oboru sekernictví a Milanu
Exnerovi v oboru keramika. Odborná komise doporučila udělení titulu všem třem nominovaným.
Regionální pracoviště svolalo zasedání Odborné komise KÚSK, která projednávala návrh na zápis
fenoménu vodáctví na seznam Nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Rozhodnutí v této věci bylo
odloženo na příští kalendářní rok.
V letošním roce se kvůli epidemii způsobené infekční nákazou covid-19 nekonala pravidelná
setkání krajských pracovníků se zástupci MKČR a NÚLK, jichž se zástupce Regionálního pracoviště jinak
pravidelně účastní.
V důsledku epidemie byly omezeny i možnosti terénní dokumentace tradiční lidové kultury.
Například řada zvykoslovných akcí neproběhla. Nemohl například v příslušném období proběhnout
výzkum staročeských májů. V letních měsících však pokračoval výzkum tradiční lidové písně a hudby na
Kouřimsku a Kolínsku.
Regionální odborné pracoviště poskytovalo konzultace zájemcům o tradiční lidovou kulturu z řad
laické i odborné veřejnosti, např. začínajícím folklorním souborům.
Na základě žádosti vypracované v září 2019 byla obdržena dotace ve výši 40 000,00 Kč od MKČR
v rámci dotačního programu na podporu tradiční lidové kultury. Projekt byl dále podpořen i KÚSK. Z této
dotace byla v roce 2020 hrazena realizace projektu „Vydání publikace Lidové písně z Kouřimska II.“
Knižní publikace „Lidové písně z Kouřimska, II. díl“ vyšla koncem kalendářního roku. Shrnuje
výsledky terénního a archivního výzkumu z let 2013–2020 a přináší 270 většinou dosud nepublikovaných
písňových zápisů a rozsáhlou doprovodnou studii. Kniha je určena laické i odborné veřejnosti.

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 4 x účastnil jednání na MěÚ Kolín, a Velim), 1 x
provedeno místní šetření ve Velimi). Čtyřikrát bylo vydáno písemné vyjádření (Radlice, Sandberk 2x,
Naučná stezka Borky – Kolín Hra Veverčí dobrodružství). Pro potřeby Městského úřadu Kolín byl
proveden 11 x terénní průzkum v Chotouchovském údolí).
Pracoviště provádí průběžnou fotodokumentaci pro fotoarchiv přírodovědného oddělení RMK.
V roce 2020 bylo uloženo celkem 105 fotografií chráněné a jiné přírody Kolínska. Uloženo 6 snímků
chráněné přírody, 38 fotografií významných krajinných prvků Kolínska, 12 foto chráněných území
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Kolínska, 21 foto naučné stezky (Ovčáry, Kounice), 8 foto čapí hnízda. 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. 2020 bylo v přírůstkových knihách kolínské knihovny zapsáno 37 010
přírůstko-vých čísel a českobrodské 34 652 přírůstkových čísel. Bylo zkatalogizováno 985 přírůstkových
čísel monografií a periodik a 774 ks z depozitárního fondu v Jestřabí Lhotě (Legerova knihovna). Bylo
poskytnuto 26 titulů prezenčních výpůjček, 16 titulů absenčních výpůjček a 112 titulů meziknihovních
výpůjček. Průběžně byla zasílána data do Souborného katalogu Národní knihovny (1193 titulů).
V roce 2020 proběhla revize uměnovědného knihovního fondu (1165 ks), částečná revize
Legerovy knihovny (1952 ks z 2251ks) a revize periodik ve fondu etnografie (536 ks).

III.6.6. Účast na konferencích, seminářích a workshopech
Konference, semináře
1/ Středočeská archeologická komise (27.1., 14.9., 15.12.)
2/ Ve středu Koruny české (5.3. - 6.3.) – Mgr. Jan Červinka, lektor
3/ Kreativní Čechy (26.6.) – Bc. Eva Vnoučková, historička
4/ Seminář muzejních zoologů AMG (9.9. - 11. 9.) - ing. Rus, zoolog

Online konference
1/ Dějiny ve veřejném prostoru II., Vystavování minulosti (22.10. – 23.10., 13.11., 3.12. – 4.12., 10. 12. –
11.12.) Mgr. Ilona Boháčková, lektorka

III.6.7. Publikační činnost
Odborná:
1/ Mrvík, Vladimír Jakub. Socio-ekonomická a topografická analýza barokních Čelákovic. In: Studie a
zprávy: historický sborník pražského okolí. Roč. 7, č. 1 (2019), s. 9-24 – vyšlo 2020.
2/ Mrvík, Vladimír Jakub. Aktuální stav areálu bývalé tvrze a hospodářského dvora v Bylanech a nová
zjištění jeho historie. In: Památky středních Čech: Časopis Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště středních Čech v Praze Roč. 34, č. 1 (2020), s. 69-71.
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3/ Mrvík, Vladimír Jakub. Vzdělání a knižní kultura obyvatel královského města Český Brod a jeho okolí v
16. a 17. století. In: Středočeský sborník historický č.1/2019, s. 35-70.
4/ Mrvík, Vladimír Jakub et al. Do třetice o katovském rodu Zelingerů. In: Genealogické a heraldické listy,
Praha: Česká genealogická a heraldická společnost Roč. 40, č. 4 (2020), s. 13-18.

Populárně naučná:
1/ Hollerová, Petra: Ve službách reklamy, Kolínsky zpravodaj, říjen.
2/ Jouza, Ladislav: PhMr. Karel Štorch (1. 12. 1900 Kolín – 28. 9. 1965 Praha) Kolínský zpravodaj, leden.
3/ Jouza, Ladislav: Rudolf Mazuch (9. 8. 1891 Pardubice – 8. 2. 1920 Kolín) Kolínský zpravodaj, únor.
4/ Jouza, Ladislav: Karel Sladkovský (22. 6. 1823 Praha – 4. 3. 1880 Praha) z důvodu epidemie Covid 19
nepublikován Kolínský zpravodaj, březen.
5/ Jouza, Ladislav: Julius Veselý (28. 4. 1852 Nasavrky, okr. Chrudim – 18. 3. 1920 Praha) Kolínský
zpravodaj, duben.
6/ Jouza, Ladislav: JUDr. Gustav Heidler (7. 9. 1883 Police, okr. Třebíč – 30. 5. 1930 Praha) Kolínský
zpravodaj, květen.
7/ Jouza, Ladislav: Jindřich Freiwald (6. 6. 1890 Hronov – 8. 5. 1945 Praha) Kolínský zpravodaj, červen.
8/ Jouza, Ladislav: Artuš Černík (26. 7. 1900 Vyšehněvice – 25. 12. 1953 Praha) Kolínský zpravodaj,
červenec – srpen.
9/ Jouza, Ladislav: Jiří Jaroch (23. 9. 1920 Smilkov, okr. Benešov – 30. 12. 1986 Praha) Kolínský zpravodaj,
září.
10/ Jouza, Ladislav: MUDr. Josef Šil (5. 10. 1850 Dvůr Králové nad Labem – 28. 2. 1933 Kolín) Kolínský
zpravodaj, říjen.
11/ Jouza, Ladislav: Ing. Richard Glazar (29. 11. 1920 Praha – 20. 12. 1997 Praha) Kolínský zpravodaj,
listopad.
12/ Jouza, Ladislav: Petr Lampl (10. 12. 1930 Kolín – 2. 12. 1978 Praha) Kolínský zpravodaj, prosinec.
13/ Mrvík, Vladimír Jakub. Erbovní strýci na ostří nože: Vladykové z Bezděnic a rytíři Bartákové na
Třebovli. In: Genealogické a heraldické listy Praha. Roč. 39, č. 4 (2019), s. 41-47.
14/ Mrvík, Vladimír Jakub. Velký mor roku 1680 v Českém Brodě. In: Českobrodský zpravodaj. 2020, 59
(únor), s. 28.
15/ Mrvík, Vladimír Jakub. Ze syna učitele barokním kavalírem - Ignác Pořezínský/Pořičejnský ze
Steinlöwenu (1685-1756) a jeho rod. In: Genealogické a heraldické listy Praha: Česká genealogická a
heraldická společnost Roč. 40, č. 3 (2020), s. 13-18.
16/ Mrvík, Vladimír Jakub. Historické plakáty ožívají v Podlipanském muzeu. Českobrodský zpravodaj.
2020, 59 (září), s. 18.
17/ Rus, Ivo: Vlčí důl – Strašík – Kouřimský lom, Kolín 2020, 32 s.

III.6.8. Vydavatelská činnost
1/ Bureš, Pavel et al.: Vývoj, současnost a problémy dostaveb muzeí pod otevřeným nebem nejen v
Muzeu lidových staveb v Kouřimi (editor sborníku)
2/ Votruba, Adam: Lidové písně Kouřimska II. Kolín 2020
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IV. Údržba objektů Regionálního muzea v Kolíně
IV. 1. Podlipanské muzeum v Českém Brodě
V prvním pololetí pokračovaly práce na odstranění havarijního stavu podlahy v hlavním sále
přízemí. Obnova podlahy dosud nebyla dokončena položením finální xylolitové vrstvy, neboť je v
interiéru budovy nutné zajistit stabilní klimatické podmínky.

IV.2. Areál tvrze v Hradeníně
Stejně jako v předchozím roce byl v průběhu jarních a podzimních měsíců vyčištěn hlavní příkop a
ostatní plochy od náletové zeleně.
Byla dokončena kompletní rekonstrukce renesančního mostu, spočívající v obnově narušených
kleneb a čel zdiva, vyzdění parapetní zídky a položení mostovky s dlažbou z lomového kamene.

IV. 3 Prokůpkův dům
Byla dokončena kompletní rekonstrukce střechy na celém objektu včetně izolací a dešťových
svodů. Byla provedena pravidelná údržba zeleně kolem objektu.

IV.4. Břežany I.
Byla provedena pravidelná údržba zeleně kolem objektu.

IV.5. Karlovo nám. 8
Došlo k instalaci klimatizačních jednotek do knihovny, pracovny historika a
dokumentátora. V souvislosti s tím byl na plochou střechu instalován pevný kovový žebřík.
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V. Hospodaření organizace
Výsledek hospodaření běžného účetního období v roce 2020 v hlavní činnosti činil 11.423,17 Kč a
10.562,66 Kč v doplňkové činnosti. Celkový výsledek hospodaření činil 121.985,83 Kč. Nad rámec
příspěvků na provoz RM v Kolíně obdrželo od zřizovatele KÚSK další účelové příspěvky ve
výši 5.310.454,- Kč.
Město Kolín poskytlo příspěvek RMK ve výši 596.414,- Kč a Město Kouřim 4.380,- Kč. Dále
muzeum získalo od MK ČR neinvestiční dotaci ve výši 86.000 Kč.
Přehled jednotlivých dotací a příspěvků v roce 2020
Částka Kč

poskytnuta

Účel
příspěvku

Název akce

40 tis.

MK ČR

Neinvestiční

Podpora tradiční lidové kultury

46 tis.

MK ČR

Neinvestiční

ISO-D restaurování plastiky, nákup regálů do
depozitářů

4 tis.

MÚ Kouřim

Neinvestiční

Pořádání řemeslných kurzů v MLS

48 tis.

MÚ Kolín

Neinvestiční

Publikace – 100 uměleckých pokladů RMK

596 tis.

MÚ Kolín

Neinvestiční

Dle příkazní smlouvy – příspěvek na mzdy
zaměstnanců TIC a Bartolomějského návrší

40 tis.

Zřizovatel

Neinvestiční

Postbellum – projekt „Příběhy našich sousedů“

80 tis.

zřizovatel

Neinvestiční

Dny lidové architektury MLS

330 tis.

zřizovatel

Neinvestiční

Publikace Lidové stavby

55 tis.

zřizovatel

Neinvestiční

koncert Čechy krásné, Čechy mé

tis.

Zřizovatel

Neinvestiční

Kofinancování projektů MK ČR

2.076 tis.

Zřizovatel

Neinvestiční

Havarijní stav hradební zdi a mostu Hradenín

215 tis.

Zřizovatel

Neinvestiční

Havarijní stav střechy bašty Hradenín

2.242 tis.

Zřizovatel

Neinvestiční

Havarijní stav střechy Prokůpkův dům
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V Regionálním muzeu v Kolíně bylo k 31. 12. 2020 zaměstnáno celkem 53 zaměstnanců, z toho
přepočtený počet zaměstnanců bylo 48,74. Celkem bylo na mzdách vyplaceno 17.601 tisíc Kč (závislá
činnost), na dohodách 389 tisíc Kč. Náhrady za nemoc činily 107 tisíc Kč. Za zaměstnance bylo odvedeno
zákonné sociální a zdravotní pojištění ve výši 5.971 tisíc Kč.
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V roce 2020 jsme se pokračovali v opravách havarijních stavů našich budov, které účtujeme na účtu
511 – opravy a udržování.
Regionální muzeum v Kolíně bylo v roce 2020 nejvíce ovlivněno pandemií onemocnění Covid-19.
Výnosy ze vstupného nedosáhly ani poloviny výnosů z předešlého roku. Ušlé výnosy v hlavní činnosti
organizace byly kompenzovány příspěvkem na provoz od zřizovatele (KÚ-SK) ve výši 1.174tisíc Kč.
V doplňkové činnosti došlo ke 40% poklesu výnosů. Doplňková činnost dosáhla nižšího zisku, než jaký
byl předpoklad, z důvodu uzavření všech našich poboček na základě protiepidemických opatření Vlády
ČR. Ze zisku doplňkové činnosti uhradíme sjednanou splátku ztráty z roku 2017.

V Kolíně dne: 24. února 2021

Zprávu vypracovala:

Schválil:

Mgr. Lenka Mazačová
náměstkyně ředitele

Mgr. Vladimír Rišlink
ředitel Regionálního muzea v Kolíně
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Příloha č. 1 Výroční zprávy Regionálního muzea v Kolíně za rok 2020,
seznam darů:
I./ Seznam darů – předměty sbírkové povahy
1/ Soubor krojových součástí pionýrů a svazáků, 5 ks, 2. pol. 20. století; podsbírka historická RMK
2/ Soubor odznaků z období socialismu (pionýr, jiskra, Mladý turista), 2. pol. 20. stol., 33 ks, podsbírka
numismatická RMK
3/ Soubory reprodukcí plakátů a kalendáře Alfonse Muchy, tisk OTK Kolín, 80. léta 20. století, podsbírka
historická RMK
4/ Obraz a kresby ak. mal. Pavla Šmejkala, 5 ks, 80. léta 20. století, podsbírka výtvarné umění RMK
5/ Soubor předmětů do domácnosti, převážně skleněné nádoby – vázy, stropní svítidla, toaletní souprava
atp.; 21 ks, 30. – 70. léta 20. století, podsbírka umělecké řemeslo RMK
6/ Kávová souprava Patricia, porcelán, návrh Jaroslava Ježka, 9 ks, podsbírka umělecké řemeslo RMK
7/ Část jídelní porcelánové soupravy, 7 ks, 1967, podsbírka umělecké řemeslo RMK
8/ Krémový háčkovaný ubrus (filet), 1 ks, 150 x 150 cm, 1. pol. 20. století, podsbírka umělecké řemeslo
RMK
9/ Nástěnné hodiny natahovací, zn. Prim; 1 ks, vyrobeno mezi léty 1956 – 1968, podsbírka umělecké
řemeslo RMK
10/ Sada jídelních nerezových příborů v etuji, 24 ks; 30. léta 20. století, podsbírka umělecké řemeslo RMK
11/ Jídelní a kávový servis, 38 ks, kamenina; art deco 30. léta 20. století, podsbírka umělecké řemeslo
RMK
12/ Předměty z oblasti československého designu (porcelán, sklo, textil, bižuterie), 60 ks, převážně 60. –
70. léta 20. století, podsbírka umělecké řemeslo RMK
13/ Soubor užitkových a dekoračních předmětů (porcelánové soupravy, bižuterie), 101 ks, převážně 2. pol.
20. století, podsbírka umělecké řemeslo RMK
14/ Soubor Ex libris podle návrhu Stanislava Pokorného, 7 ks, současnost, podsbírka umělecké řemeslo
RMK
15/ Soubor fotografií z Českobrodska, 23 ks, 1. polovina 20. století, sbírka jiná víceoborová Podlipanského
muzea v Českém Brodě

II./ Finanční dary -

III./ Jiné dary –

nejsou

nejsou

27

