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Úvod
Organizace: Muzeum Českého krasu, p ísp vková organizace (dále také MČK nebo muzeum)
se sídlem Husovo nám. Ř7, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČ: 000652ř3
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném u M stského soudu v Praze, sp. zn. Pr Ř76
Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 1ř35131/0100
Z izovatel: St edočeský kraj
Z izovací listina MČK schválená Zastupitelstvem St edočeského kraje dne 5. 3. 2003 byla v roce 2012
zm n na dodatkem č. 6 ze dne 10. 1. 2012 schváleným1ř. 12. 2011 usnesením Zastupitelstva
St edočeského kraje č. 24-20/2011/ZK. Dodatkem č. 6 byl p eveden movitý majetek ve vlastnictví
St edočeského kraje (včetn nehmotného majetku, zásob a majetku účtovaného p ímo do spot eby
specifikovaného v p íloze usnesení a se kterým hospoda ilo MČK k 31. 12. 2011) do vlastnictví MČK
na základ smlouvy o bezúplatném p evodu majetku ze dne 22. 3. 2012. Nemovitý majetek a sbírkový
fond „Berounské, Ho ovické a Žebrácké sbírky“ z stává i nadále ve vlastnictví St edočeského kraje a
je p edán k hospoda ení MČK.
Hlavním účelem z ízení organizace je plnit funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č.
122/2000 Sb., o ochran sbírek muzejní povahy a o zm n n kterých dalších zákon . Z izuje se za
účelem získávat, tvo it, trvale uchovávat, evidovat, odborn zpracovávat a zp ístup ovat (též
prost ednictvím po ádání kulturních a vzd lávacích akcí) ve ejnosti sbírky muzejní povahy jako
pramenné základny poznání zkoumaného regionu nebo tématu.
Poslání Muzea Českého krasu
Z hlavních činností Muzea m žeme citovat1:
 Shromaž uje sbírky hmotných doklad vývoje p írody, prehistorie a historie české a výjimečn i
zahraniční provenience, zejména však z části území st edních Čech vymezeného interním
p edpisem, který vydává. Sbírky tvo í na základ v deckého poznání a vlastní koncepce
sbírkotvorné činnosti zejména v oborech archeologie, etnografie, historie včetn písemností, d jin
um ní včetn užitého um ní, geologie, paleontologie a dalších obor p írodních v d.
 Spravuje historický knihovní fond (sbírkový), sbírku písemností a odbornou knihovnu a v souladu
s knihovním ádem, který sama vydává, umož uje studium t chto fond .
 Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochran sbírek muzejní povahy a o zm n
n kterých dalších zákon , a podle provád cího p edpisu k tomuto zákonu.
 Ke sbírkovým p edm t m a k vývoji životního prost edí a společnosti po izuje, eviduje,
zpracovává a zp ístup uje hmotnou, obrazovou, písemnou, zvukovou, p íp. virtuální dokumentaci.
 Sbírkové p edm ty odborn zpracovává a vyt žuje z nich poznatky o vývoji p írody a společnosti.
Provádí v decký výzkum prost edí, z n hož sbírkové p edm ty získává, výzkum v oboru
muzeologie a podle možnosti pracovišt provádí laboratorní činnost a bezplatn i za úplatu provádí
konzervaci a restaurování sbírkových p edm t , které nejsou kulturními památkami, a jsou zapsány
v CES.
 Sbírkové p edm ty, jejich rozmnoženiny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich
odborným zpracováním prezentuje zejména prost ednictvím stálých expozic a krátkodobých
výstav, vlastní publikační a p ednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími
kulturn -výchovnými aktivitami určenými pro nejširší ve ejnost, zejména pak d tem a mládeži,
senior m a handicapovaným občan m.
 Zap jčuje sbírkové p edm ty do expozic a na výstavy po ádané jinými subjekty v České republice
i v zahraničí nebo za účelem jejich v deckého zkoumání nebo preparování, konzervování a
restaurování, za p edpokladu, že je zajišt na jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č.
122/2000 Sb. a jeho provád cího p edpisu. Umož uje studium svých sbírek badatel m za
podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., provád cím p edpisem k tomuto zákonu a
badatelským ádem, který sama vydá.

Zdroj: Koncepce rozvoje Muzea Českého krasu, p. o., na období po roce 2014. Zam ení na rozvoj muzejních
expozic, z izovací listina MČK.
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Provádí vlastní v deckou a výzkumnou činnost. Spolupracuje též na výzkumných a v deckých
úkolech jiných organizací či institucí. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertizy v oblasti
p írodních, technických a společenských v d. Poskytuje informační služby související
s p edm tem činnosti.
 Bezúplatn i za úplatu poskytuje dle své kapacity konzultační, reprodukční, dokumentační,
zprost edkovatelské a poradenské služby (včetn zp ístup ování informací prost ednictvím
počítačových sítí) organizacím i jednotlivc m, p ičemž se ídí interními p edpisy a ceníkem t chto
služeb. V souladu s p edm tem činnosti poskytuje další služby odborné i laické ve ejnosti, tj.
p edevším pr vodcovské služby v rámci svých expozic i mimo n . Poskytuje reklamní služby p i
zp ístup ování svých sbírek.
Priority budoucího rozvoje Muzea Českého krasu
Stávající aktivity MČK v současné dob sm ují krom péče o sbírkový fond k cíli udržet a prohlubovat
atraktivitu muzea pro širokou ve ejnost v konkurenčním prost edí ostatních kulturních za ízení za
současného zachování funkce muzea jako odborné instituce s vysokou odbornou úrovní, kvalitním
sbírkovým fondem a prohlubující se prestiží za současného pln ní zákonných norem správy a péče o
sbírkový fond.
Hlavní priority budoucího rozvoje žadatele byly v rámci Koncepce muzea Českého krasu specifikovány
v níže uvedených hlavních oblastech rozvoje:
 vybudovat centrální depozitá rekonstrukcí stávající budovy S. K. Neumanna č. p. 1141 a
poprvé v historii muzea optimáln uložit sbírkový fond,
 revidovat a napl ovat sbírkotvornou činnost a výrazn pokročit v digitalizaci evidence sbírkového
fondu,
 klást d raz na vysokou efektivitu v pracovní oblasti a p i využívání finančních prost edk ;
reflektovat aktuální finanční a personální situaci a zajistit kontinuitu pln ní základních funkcí
MČK.
Stávající organizační uspo ádání muzea
V současné dob má Muzeum Českého krasu dv pobočky a p sobí ve t ech m stech berounského
regionu: v Beroun (hlavní sídlo muzea), v Žebráku (M stské muzeum v Žebráku) a Ho ovicích
(Muzeum Ho ovicka) – pobočky muzea.
Historické p sobení Muzea Českého krasu ve t ech m stech regionu koresponduje se sbírkotvornou
činností a spravovaným sbírkovým fondem (muzeum spravuje „Berounskou, Ho ovickou a Žebráckou
sbírku“) a je z hlediska koncepční snahy o zachování historické kontinuity žádoucí. Český kras,
pat í k významným sb rným oblastem Muzea Českého krasu. Muzeum Českého krasu má, jako jediná
instituce v regionu, díky své sbírkotvorné činnosti možnost ideáln spojit komplexní dokumentaci a
výzkum se sb rem, zpracováním a zp ístup ováním trojrozm rného studijního materiálu pro v tšinu
participujících v dních obor .
V souladu s posláním muzea shromaž uje Muzeum Českého krasu doklady p írodního, historického,
archeologického a etnografického vývoje. Tyto doklady prost ednictvím výstav, badatelské činnosti,
p ednášek, exkurzí a publikační činnosti p ibližuje ve ejnosti.


Muzeum Českého krasu v roce 2017 – základní informace a napln ní hlavních úkol organizace
dle plánu činnosti pro rok 2017 a aktuálních výzev, pot eb a zadání z izovatele
 Muzeum provozovalo v roce 2017 expoziční a výstavní činnost v hlavních budovách v Beroun
(č. p. Ř7 a č. p. 88; výstavní sí Konírna byla v roce 2017 dočasn uzav ena z provozních
d vod – realizace projektu IROP), v Horní brán (objekt v majetku m sta Beroun), v pobočce
muzea v M stském muzeu v Žebráku (objekt v majetku m sta Žebráku)
 Na začátku roku 2017 byly dokončeny expozice a 31. 3. 2017 bylo společn s MIC Ho ovice a
Knihovnou Ji ího Slavíka slavnostn otev eno Muzeum Ho ovicka na Starém zámku. Nové
expozice byly p ihlášeny do Národní sout že muzeí Gloria Musaealis 201Ř – do sout žní
kategorie Muzejní počin roku.
 Odborná pracovišt se nacházela v hlavních budovách v Beroun (č. p. Ř7 a č. p. ŘŘ) a na Starém
zámku v Ho ovicích.
 Dále MČK spravovalo depozitární prostory v sedmi budovách v Beroun , Žebráku a
Ho ovicích.
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V hospoda ení muzea byly i nadále t i sbírky – „Berounská sbírka MČK“ – BČK/002-0507/163002, „Ho ovická sbírka MČK“ – HČK/002-05-07/1640002 a „Žebrácká sbírka MČK“ –
ŽČK/002-05-07/165002.
Byla dokončena 1. etapa realizace projektu „Centrální depozitá – zajišt ní efektivní ochrany,
správy a zp ístupn ní sbírkového fondu muzea Českého krasu, p. o.“ (IROP výzva č. 21). Byly
realizovány ve ejné zakázky projektu (TDS_BOZP, st hování sbírek p ed a po rekonstrukci
budovy). Byla podána zpráva o realizaci 1. etapy a provedeno vyúčtování 1. etapy. Bylo
zahájeno st hování sbírkových p edm t v rámci projektu IROP dodavatelskou firmou
(prob hla I. etapa st hování) a byla zahájena p íprava na II. etapu st hování do prostor nového
centrálního depozitá e MČK – S. K. Neumanna 1141. V souladu s plánem činnosti prob hla
inventarizace sbírek p ed a po st hování. Prob hla kontrola projektu ze stany CRR. Z izovateli
byly podávány pravidelné e-mailové páteční zprávy o postupu projektu. Probíhaly porady
projektového týmu a koordinační sch zky projektu svolávané Odborem ízení dotačních
projekt .
Byla dokončena oprava pr čelí budovy Husovo nám stí ŘŘ.
Byl odstran n p ístavek budovy S. K. Neumanna 1141.
Byla realizována kontrolní činnost dle plánu. Byly aktualizovány vnit ní p edpisy MČK.
Byl napln n plán výstav a akcí roku 2017. MČK aktivn a mnohostrann zapojilo do p ípravy
projektu z izovatele, St edočeského kraje, 100 let české státnosti ve St edočeském kraji
(grafické podklady pro knižní publikaci p ipravovanou SK, p íprava a poskytnutí grafických
podklad pro webový portál www.slavime100let.cz, p íprava výstavních projekt MČK
k osmičkovým výročím, p íprava vlastního vzd lávacího kontinuálního programu
k osmičkovým výročím).
V souladu s plánem byly vydány nové propagační materiály MČK včetn poboček a Geoparku
Barrandien, pro který byl vytvo en mobilní pr vodce expozicí.
Byl p ipraven a realizován nový edukační program pro expozici Geopark Barrandien. Muzeum
Českého krasu a jeho pobočky navštívilo 3577 žák a student a 336 pedagog
v organizovaných školních skupinách.
Byla poskytnuta součinnost OKPP p i vytvo ení Katalogu PO-kult.
Byla poskytnuta aktivní součinnost OKPP p i zpracování Koncepce sbírkotvorné činnosti PO
z izovaných St edočeským krajem v oblasti kultury se zam ením na rozši ování sbírek
nákupem p edm t (201Ř – 2020).
Byla poskytnuta aktivní součinnost p i Analýze technických prost edk zabezpečení
kamerového monitorovacího systému a dalšího zabezpečení p ísp vkových organizací v oblasti
kultury.
V pr b hu celého roku byla poskytována součinnost OKPP a SK v mnoha dalších záležitostech.
Dále MČK zajiš ovalo b žné provozní záležitosti.
O pln ní „v cných úkol “ pro 1. a 2. pololetí 2017 zadaných editelce MČK z izovatelem
v souladu s vnit ními p edpisy SK prost ednictvím vedoucí OKPP KÚSK byly zpracovány a
odevzdány prost ednictvím Portálu PO samostatné zprávy (2Ř. 7. 2017 a 31. 1. 201Ř). Obdobn
byly odevzdány výkazy „hodnotících ukazatel “ p ísp vkové organizace St edočeského kraje
z oblasti kultury za 1. a za 2. pololetí 2017.
Muzeum je od roku 1990 členem Asociace muzeí a galerií. Krom komisí v rámci AMG ČR
existují též kolegia. V roce 2016 bylo Muzeum Českého krasu v rámci AMG p izváno do
Kolegia muzeí královských m st.
V pracovním pom ru pracovali v MČK k 31. 12. 2017 pracovnice a pracovníci na t chto
pozicích: editelka 1,0; sekretá ka a pracovnice spisové služby 1,0; účetní 1,0; uklízečka 1,0;
restaurátor a idič 1,0; produkční, programový a kulturn výchovný pracovník 1,0; produkční,
programový a kulturn výchovný pracovník / geolog 0,7; pokladní 2 x 1,0; archeolog 0,2;
kurátor sbírek / vedoucí pobočky Muzeum Ho ovicka 1,0; kurátor sbírek / geolog 1,0; kurátor
sbírek / paleontolog 0,6; kurátor sbírek / historik a knihovník 0,Ř125; kurátor sbírek / historik
1,0; kurátor sbírek 1,0; kurátor sbírek 0,5; dokumentátor 2 x 1,0; správce depozitá e 0,Ř125.
P epočtený počet zam stnanc v roce 2017: 16, 61.
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v tis. Kč

P ehled náklad a výnos z hlavní a dopl kové činnosti k 31. 12. 2017
Skutečnost k 31.12.2016
(20xx-1)

syntetický
účet

název syntetického účtu

Náklady z činnosti PO - účtová t ída 5 celkem
501
502, 503
504
506, 507
508
511
512
513
516
518

Spot eba materiálu
Spot eba energie a ost. nesklad.dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého a ob žného majetku
Zm na stavu zásob vlasní výroy
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačnbích služeb
Ostatníslužby

Mzdové náklady
z toho: platy zam stnanc
ostatní osobní náklady
nemocenská
Zákonné sociální pojišt ní
Jiné sociální pojišt ní
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Dan a poplatky (da silniční, da z nemovitostí,
531, 532, 538 jiné dan a popl.)
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a
penále
541, 542
Prodaný materiál
544
Manka a škody
547
521
521xx
521xx
521xx
524
525
527
528
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Rozpočet upravený

Skutečnost k 31. 12.
2017 - čerpání

hlavní
činnost

dopl ková
č.

hlavní
činnost

dopl ková
č.

hlavní
činnost

12 578,00

0,00

14 325,50

0,00

13 922,95

Pln ní
Pln ní
rozpočtu v % rozpočtu v %
- Hlavní
- Dopl ková
dopl ková
činnost
činnost
č.

0,00

97,2

527,00
537,00
61,00
-5,00
0,00
1 577,00
28,00
13,00
0,00
987,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

633,67
547,34
47,44
0,00
0,00
1 278,90
43,21
17,61
0,00
1 319,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

633,67
547,34
47,44
0,00
0,00
996,76
43,21
17,61
0,00
1 199,35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,0
100,0
100,0

5 740,00
5 001,00
729,00
10,00
1 870,00
15,00
165,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 021,71
6 034,22
956,76
30,73
2 277,04
17,88
148,08
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7 021,71
6 034,22
956,76
30,73
2 277,04
17,88
148,08
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

7,00

0,00

3,33

0,00

3,33

0,00

100,0

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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77,9
100,0
100,0
90,9

0,0

548
549
551
562
563
569
557

Tvorba fond
Jiné ostatní náklady

0,00
144,00

0,00
0,00

0,00
74,16

0,00
0,00

0,00
74,16

0,00
0,00

Odpisy dlouhodobého majetku
Úroky
Kurzové ztráty
Ostatní finanční náklady
Náklady z vy azených pohledávek

225,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

391,03
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

391,03
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

558

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

687,00

0,00

504,34

0,00

504,34

0,00

12 783,00

0,00

14 325,50

0,00

14 205,09

0,00

Výnosy z činnosti PO - účtová t ída 6 celkem
601
602
603
604
609
641, 642
643
644
645, 646
648
649
662
663
669
672
672xx
672xx
672xx
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Výnosy z prodeje vlastních výrobk
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkon
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a
penále
Výnosy z vy azených pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku
Čerpání fond
Jiné ostatní výnosy
Úroky
Kurzové zisky
Ostatní finanční výnosy
Výnosy vybraných místních vládních institucí z
transfer
P ísp vek na provoz od z izovatele
Dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Ú ad
vlády ČR, Ú ad práce ČR apod.)
Dotace od ÚSC (obcí, kraj )

100,0
100,0

100,0

99,2
0,00
256,00
0,00
51,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
357,67
0,00
104,87
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
356,65
0,00
105,89
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

76,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
76,00
173,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
62,91
1,97
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
62,91
1,97
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12 151,00

0,00

13 798,08

0,00

13 677,67

0,00

99,1

11 072,00

0,00

13 173,45

0,00

13 053,04

0,00

99,1

174,00

0,00

172,00

0,00

172,00

0,00

905,00

0,00

50,00

0,00

50,00

0,00
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99,7
101,0

100,0
100,0

100,0
100,0

0,0

672xx

672xx

672xx

Finanční prost edky ze strukturálních fond EU,
finančních mechanism EHP Norsko a jiných zdroj
ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace neinvestiční prost edky
Finanční prost edky ze strukturálních fond EU,
finančních mechanism EHP Norsko a jiných zdroj
ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace rozpušt ní transfer do výnos
Jiné p ísp vky a dotace z dalších zdroj výše
neuvedených

Hospodá ský výsledek p ed zdan ním

0,00

0,00

402,63

0,00

402,63

0,00
100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205,00

0,00

0,00

0,00

282,14

0,00

591

Da z p íjm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595

Dodatečné odvody dan z p íjm

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282,14

0,00

Hospodá ský výsledek po zdan ní

205,00

0,0

0,0

Poznámky:

Dopl kové údaje:
Čerpání prost edk z fondu investic (tis. Kč)

2 540,00

417 162,15

417 162,15

100,00

75,00

62,91

62,91

100,00

0,00

0,00

0,00

P epočtený počet zam stnanc (dv desetinná místa)

16,35

16,44

16,44

100,00

Fyzický počet zam stnanc

18,64

19,00

19,00

100,00

25 571,52

30 444,50

30 444,50

100,00

Čerpání prost edk z rezervního fondu (tis. Kč)
Čerpání prost edk z fondu odm n (tis. Kč)

Pr m rný m síční plat (mzda) v Kč
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v tis. Kč

Závazný ukazatel rozpočtu PO
P ísp vek na provoz od z izovatele
Objem prost edk na mzdy
Objem finančních prost edk na odpisy

Schválená
hodnota
ukazatele

Hodnota po
zm nách

12 016,18

13 173,45

13 053,04

9 150,50

9 420,07

9 420,07

288,29

391,03

391,03

v tis. Kč

Výsledek hospoda ení PO v p íslušném roce
Hlavní činnost
Dopl ková činnost
Cekem

9

Skutečnost
k 31. 12.
2017

282,14
0,00
282,14
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Pln ní Ě%ě
99,09
100,00
100,00

TVORBů ů POUŽITÍ PEN ŽNÍCH FOND P ÍSP VKOVÉ ORGůNIZůCE ke dni 31. 12. 2017

REZERVNÍ FOND tvo ený ze zlepšeného výsledku
hospoda ení
- 413 Ě§ 30 zákona č. 250/2000 Sb.)
Počáteční stav k 1.1.2017
POČÁTEČNÍ STůV CELKEM
Tvorba - p íd l ze zlepšeného výsledku hospoda ení
TVORBA FONDU CELKEM
Použití - k dalšímu rozvoji své činnosti
Použití - k časovému p eklenutí dočasného nesouladu
mezi výnosy a náklady
Použití - k úhrad sankcí za porušení rozpočtové
kázn
Použití - k úhrad své ztráty za p edchozí léta
Použití - k posílení fondu investic
Použití - ostatní použití

POUŽITÍ FONDU CELKEM
STůV REZERVNÍHO FONDU CELKEM k 31.
12. 2017

10

v Kč
538 900
538 900
154 967
154 967

0
693 867

REZERVNÍ FOND tvo ený z ostatních titul - 414
Ě§ 30 zákona č. 250/2000 Sb.ě
Počáteční stav rezervního fondu k 1.1.2017
POČÁTEČNÍ STůV CELKEM
Tvorba - z pen žních dar (účelových)
Tvorba - z pen žních dar (neúčelových)
Tvorba - z prost edk p evedených podle § 2Ř odst. 3
(nespot ebované dotace z rozpočtu EU nebo dle
mezinárodních smluv
Tvorba - z ostatních titul
TVORBA FONDU CELKEM
Použití - k dalšímu rozvoji své činnosti
Použití - k časovému p eklenutí dočasného nesouladu
mezi výnosy a náklady
Použití - k úhrad sankcí za porušení rozpočtové kázn
Použití - k úhrad ztráty za p edchozí léta
Použití - k posílení fondu investic
Použití - ostatní použití*
POUŽITÍ FONDU CELKEM
STůV REZERVNÍHO FONDU CELKEM k 31. 12.
2017
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v Kč
736 705
736 705
70 000

70 000
62 905

62 905
743 800

FOND INVESTIC - 416
Ě§31 zákona č. 250/2000 Sb.ě
Počáteční stav k 1.1.2017
POČÁTEČNÍ STůV CELKEM
Tvorba - Pen žní prost edky ve výši odpis dlouhoodbého
majetku dle schváleného Plánu odpis
Tvorba - Investiční p ísp vek z rozpočtu z izovatele
Tvorba - investiční dotace ze státních fond a jiných ve ejných
rozpočt
Tvorba - P evod z rezervního fondu ve výši povolené
z izovatelem
Tvorba - Ve výši p íjm z prodeje dlouhodobého hmotného
majetku
Tvorba - Pen žní dary a p ísp. od jiných sub. na invest. účely
Tvorba - Ostatní zdroje (nap . inv. úv ry a p jčky schválené
z izovatelem)
TVORBA CELKEM
FOND KULTURNÍCH ů SOCIÁLNÍCH POT EB
(FKSP) - 412
Ě§ 33 zákona č. 250/2000 Sb.ě
Počáteční stav k 1.1.2017
POČÁTEČNÍ STůV CELKEM
Tvorba - základní p íd l
(povinný odvod ve výši standardizovaného % z objemu
náklad zúčtovaných na platy nebo mzdy dle § 2 vyhlášky č.
114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních pot eb, v
platném zn ní
Ostatní zdroje*
TVORBA CELKEM
Použití fondu dle vyhlášky 114/2002 Sb., v platném zn ní*
- stravování
- poskytnuté pen žné dary
POUŽITÍ CELKEM
STAV FONDU k 31. 12. 2017
* rozepište podle druhu
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v Kč
926 495
926 495
391 032
184 411
791 156

FOND INVESTIC - 416
Ě§31 zákona č. 250/2000 Sb.ě
Použití - po ízení a technické zhodnocení
hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
Použití - odvod do rozpočtu z izovatele
Použití - navýšení finan. prost . určených na
financování údržby a oprav majetku používaného
PO
Použití - ostatní použití*(nap . úhrada inv.úv r a
p jček)
POUŽITÍ CELKEM
STAV FONDU k 31. 12. 2017
*rozepište podle druhu

1 366 599

v Kč
38 826
38 826

121 329

121 329
40 992
1 500
42 492
117 662
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v Kč
417 162

417 162
1 875 932

VÝSLEDEK HOSPODů ENÍ K 31. 12. 2017 ů NÁVRH JEHO ROZD LENÍ DO PEN ŽNÍCH FOND PO
ůě Výsledek hospoda ení
Výsledek hospoda ení
- hlavní činnosti
- z dopl kové činnosti
Celkem k 31.12.2017 p ed zdan ním
P edpokládané zdan ní celkem
Celkem po zdan ní Ězisk+, ztráta -)

v Kč na dv
desetinná místa
282 137,65
0,00
282 137,65
0,00
282 137,65

Bě Krytí zhoršeného výsledku hospoda ení
v Kč na dv
Ukazatel
desetinná místa
Ztráta z hospoda ení celkem
0,00
v tom krytí ztráty:
- z rezervního fondu
0,00
- z rozpočtu z izovatele
0,00
- ze zlepšeného výsledku hospoda ení
0,00
- jiným zp sobem
0,00
v Kč na dv desetinná místa
Cě Návrh na rozd lení zlepšeného výsledku hospoda ení za rok 2017 do pen žních fond PO
P íd l ze
zlepšeného
výsledku
stav k 1.1.2017
stav k 31.12.2017
stav po p íd lu
hospoda ení za rok
2017
1
2
3
4=2+3
Rezervní fond (ze zlepš. hosp. výsledku)
538 900,34
693 866,84
232 137,65
926 004,49
Fond odm n
427 593,00
477 593,00
50 000,00
527 593,00
CELKEM
966 493,34
1 171 459,84
282 137,65
1 453 597,49
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P EHLED INVESTIČNÍCH ů NEINVESTIČNÍCH ůKCÍ V ROCE 2017
Investiční akce a zdroje financování
Investiční akce
Ěnázev a účelě

Fond
investic PO

Ministerstvo pro místní rozvoj ( Smlouva se
z izovatelem o p jče/daru - úhrady prob hly v roce
2017 z výše uvedeného)
MČK - vybudování nové pobočky Ho ovicka
server Klimatizace

69776

CELKEM

69776

Neinvestiční akce a zdroje financování (významn
Neinvestiční akce
Ěnázev a účelě
Ministerstvo pro místní rozvoj ( Smlouva se
z izovatelem o p jče/daru - úhrady prob hly v roce
2017 z výše uvedeného)
MČK - demolice p ístavku BE/SKN 1141

Zdroje finanncování
Rozpočet
Státní
SK rozpočet Strukt.
investiční
investiční
fondy EU
p ísp vek
dotace
30626
347386

15313

260318

378012

15313

260318

Jiné zdroje

Zdroje na
akci celkem

0

306257
347386
69776
0
0
0
723419

Čerpáno
k 31.12.

Zdroje finanncování
Státní
Neinv.
Rozpočet
rozpočet Strukt.
prost edky SK - neinv.
neinv.
fondy EU
PO
p ísp vek
dotace
40263

20131,5

Jiné zdroje

342235,5

723419
v tis. Kč

177400
43621

383007

16000

349400
43621
16000

24000
10000
50000

24000
10000
704323

24000
10000
704323

161986
172000

172000

0
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Čerpáno
k 31.12.

Číslo usnesení
Rady kraje/
Zastupitelstva
kraje ze dne (v
p íp. schvál.ě

402630 051-30/2015/RK,
048-40/2015/RK
99316
U009-33/2017/RK,
161986 U039-35/2016/RK
U032-25/2017/RK,
349400 U009-33/2017/RK
43621 U 032-25/2017/RK
16000

99316

Ministerstvo kultury - ISO/D restaurování
MČK - vydání publikace "Ho ovicko…"
M sto Beroun - dotace p ednášky
M sto Beroun - dotace výstava "Za bílým zlatem
aneb.."
M sto Ho ovice - dotace Hradozámecká noc 2017
CELKEM

99316

Zdroje na
akci celkem

402630

99316
161986

Číslo usnesení
Rady kraje/
Zastupitelstva
kraje ze dne

051-30/2015/RK,
306257 048-40/2015/RK
347386
69776 U008-27/2017/RK

jší akce nad rámec financování b žného provozu souvisejícího s hlavní činností PO)

MČK - oprava pr čelí čp. 88
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v tis. Kč

Výstavní a další kulturn výchovná a vzd lávací činnost
Výstavy v MČK – Beroun
- Betlémy / 24. 11. 2016 – 8. 1. 2017 / autor: Mgr. Patrik Pa ízek
- Thajsko, lidé a zem / 20. 1. – 19. 2. 2017 / autor: František Javorský
- Fenomén Igráček / 24. 2. – 1. 5. 2017 / autor: Zden k Rauš, NTM
- Berounští fotorici 2017 – VODA / 6. 5. – 11. 6. 2017 / autor: Berounští fotorici
- Kája Saudek - Tajemství Zlatého kon / 15. 6. – 1. 10. 2017 / autor: Berenika Saudková
a David Goldberg
- Za bílým zlatem aneb bavlna a její využití v domácnostech našich p edk (s p ihlédnutím
k historii bavlná ství v Beroun ) / 20. 10. 2017 – 18. 4. 2018 /autor: Mgr. Dana Hradilová
a Mgr. Michaela Vávrová
Výstavy v MČK – pobočka Ho ovice
- Adventní výstava v muzeu Ho ovicka – Vánoční zvyky a lidové tradice / 2. – 18. 12. 2017 /
autor: RNDr. Anna Brotánková
Výstavy v MČK – pobočka Žebrák
- Barví ské rostliny / 6. 5. 2017 – 28. 9. 2017 / autor: St edočeské muzeum v Roztokách u prahy
Výstavy v Domov pro seniory TGM v Beroun p ipravené / organizované ve spolupráci s MČK
- Český plakát / 7. 9. 2016 – 12. 3. 2017 / autor: Agentura ProVás s.r.o.
- Masaryk ve fotografii a T. G. Masaryk a gastronomie / 3. 10. 2016 – 12. 3. 2017 / autor: Muzeum
T.G.M. Rakovník
- Chrán ná krajinná oblast Český kras a flóra Českého krasu / 21. 3. – 15. 6. 2017 / autor:
Agentura ochrany p írody a krajiny ČR – Správa CHKO Český kras a RNDr. Petra P idalová
- Berounka divoká i romantická (soubor výstav „Po stopách povodní“; „Co voda vzala a dala“
a „Berounka divoká i romantická“ / 22. 6. 2017 - 201Ř / auto i: PhDr. Zden k Polanský, Dušan
Švrček, DiS. a pracovníci MČK, členové spolk Fotoklub Beroun a Berounští fotorici
- „Do Anglie s Karlem Čapkem“ a „Josef Čapek – malí , básník, spisovatel“/ 3. 10. 2017
– 25. 2. 201Ř / autor: památník Karla Čapka
Výstavy a projekty v zahraničí, zahraniční spolupráce
- V roce 2017 nebyly realizovány.
Akce s mezinárodní účastí
- FESTIVAL STRANOU - Evropští básnici naživo 2017 / 7. 6. 2017 / 10. ročník mezinárodního
literárního festivalu – naživo vystoupili b loruští, čeští, ma arští, polští, rakouští, slovinští a
ukrajinští básníci. Ke zhlédnutí byla blesková & putovní výstava Záblesk and l dvou
respektovaných polských výtvarník Jana Kaji a Jacka Soli ského – za účasti obou výtvarník .
Večer uzav el svým koncertem violoncellista Petr Hejný.
P ednášky v MČK
- Asijský porcelán jako symbol bohatství, prosperity a mocenského postavení v evropské
aristokratické společnosti novov ku / ř. 2. 2017 / p ednášející: Doc. PhDr. Filip Suchomel,
Ph.D., editel Sekce v dy, výzkumu a v deckých informací Národní galerie, Praha
- Marie Terezie a její odkaz / 1ř. 4. 2017 / p ednášející: Doc. PhDr. et Dr. Phil. Ivo Cerman,
Ph.D., Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, České Bud jovice
- Bitva u Zborova: významné místo české historické pam ti? / Ř. 6. 2017 / p ednášející: prof.
PhDr. Ivan Šedivý, Ph.D., editel Ústavu českých d jin Filozofické fakulty UK, Praha
- Stavba dálnice D5 a její vliv na rozvoj Berouna / 14. ř. 2017 / p ednášející: doc. Ing. arch. Karel
Hájek, Ph.D., Katedra architektury, Fakulta stavební ČVUT, Praha
- PLEČNIK – slovinský a český architekt / 12. 10. 2017 / p ednášející: Peter Kuhar, slavista,
noviná , kritik, p ekladatel literatury.
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-

JAROSLAV FOGLAR aneb Jest áb kroniká em / ř. 11. 2017 / p ednášející: Petr Kotyk,
literární archiv Památníku národního písemnictví.

P ednášky v TGM organizované MČK
- O Harckých kanárech - p ednáška realizovaná v TGM / 16. 5. 2017 / p ednášející: RNDr.
Pavel Pivo ka, člen Českého svazu chovatel zp vných kanár
Ostatní akce Ědoprovodné programy pro ve ejnost, koncerty, exkurze, k ty publikací, divadelní
p edstavení, komentované prohlídky výstavě
- Akce: Turista za 1 Kč / 1. 1. 2017
- Akce: D jepisná olympiáda / 16. 1. 2017
- Vernisáž: Thajsko, lidé a p íroda / 19. 1. 2017
- Akce: S vysv dčením do muzea za 1,- Kč / 3. – 5. 2. 2017
- Setkání k založení Společnosti Geoparku J. Barranda / 15. 2. 2017
- Vernisáž: Fenomén Igráček / 23. 2. 2017
- Akce: První víkend v m síci jsou pozváni návšt vníci na prohlídku muzea za jednotnou cenu
5,- Kč za osobu / opakovan 1. víkend v m síci
- Akce: Jarní prázdniny v muzeu / 7. 3. – 12. 3. 2017
- Oslava: Mezinárodní den žen / 8. 3. 2017
- Vernisáž: Chrán ná krajinná oblast Český kras a flóra Českého krasu / 20. 3. 2017
- Oslava: Slavnostní otev ení Muzea Ho ovicka ve Starém zámku v Ho ovicích / 31. 3. 2017
- Jarmark: Flerjarmark – jaro / 8. 4. 2017
- Akce pro ve ejnost: Vytvo si vlastního Igráčka / 8. 4. 2017
- Oslava: Mezinárodní den památek a historických sídel / 15. 4. 2017
- Den zem v Králov dvo e - zapojení do akce Domečku Ho ovice – spolupráce / 20. 4. 2017
- Exkurze: Zkamen lé mo e u Kon prus / 29. 4. 2017
- Vernisáž k výstav : Berounští fotorici 2017 – VODA / 6. 5. 2017
- Jarní emeslné trhy / 6. - 7. 5. 2017
- Doprovodný program: Čekání na berounskou tramvaj po sedmé / 8. 5. 2017
- Oslava: Mezinárodní den muzeí a galerií / 18. 5. 2017
- Akce: Mezinárodní den muzeí a galerií v Muzeum Ho ovicka - mimo ádn otev eno + vstup
za 5,- Kč pro všechny + doprovodný program ve spolupráci s RC Kaleidoskop / 18. 5. 2017
- Oslava: XIII: Muzejní noc v Beroun - ,,T ináctky nejen v d jinách" / 9. 6. 2017
- Ho ovické kulturní léto – spolupráce MKC Ho ovice – speciáln otev eno b hem p estávek
koncert / 11. 6.; 25. 6. 2017
- Akce k otev ení výstavy: Setkání "speleo" / 15. 6. 2017
- Oslava: V. Muzejní noc v Žebráku - Muzeum Žebrák / 16. 6. 2017
- Jarmark: Flerjarmark – leto / 17. 6. 2017
- Vernisáž k výstav : Berounka divoká i romantická / 21. 6. 2017
- Vernisáž k výstav : Kája Saudek - Tajemství Zlatého kon / 22. 6. 2017
- Akce: Den s paleontologem / 11. 7., 8. 8., 22. 8. 2017
- Akce: Bubnování v geoparku / 18. 7., 1. 8. 2017
- Akce pro d ti: Hrátky za muzejními vrátky / 19. 7., 29. 7., 9. 8., 19. 8. 2017
- Akce: Odpoledne s netopýry / 25. 8. 2017
- Akce: Hradozámecká noc – Ho ovice / 26. 8. 2017
- Podzimní emeslné trhy + EHD (Dny evropského d dictví), doprovodný program odborného
odd lení pro návšt vníky Geoparku a JD / 9. – 10. 9. 2017
- Akce: Komentovaná prohlídka k výstav „Kája Saudek - Tajemství Zlatého kon “
/ 16. 9. 2017
- Akce: Evropské minerální dny. Ve spolupráci Velkolomu Čertovy schody, Vápenky Čertovy
schody a Muzea Českého krasu, kombinovaná návšt va Geoparku Barrandien,
paleontologické expozice MČK a exkurze do aktivních vápencových lom Velkolomu
Čertovy schody s prohlídkou rekultivace po ukončení t žby pro školy a ve ejnost. / 22. -23. 9.
2017
- Akce: Den české státnosti / 28. 9. 2017
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-

Vernisáž výstav: „Do Anglie s Karlem Čapkem“ a „Josef Čapek – malí , básník, spisovatel“
/ 3. 10. 2017
Vernisáž k výstav : Za bílým zlatem aneb bavlna a její využití v domácnostech našich p edk
(s p ihlédnutím k historii bavlná ství v Beroun ) / 19. 10. 2017
Geologická exkurze do okolí Rejkovic / 22. 10. 2017
Akce: Den St edočeského kraje (všechny pobočky MČK) / 28. 10. 2017
Akce: Halloween – ve spolupráci s DDM v Beroun / 31. 10. 2017
Setkání Rady národních geopark / 31. 10. 2017
Jarmark: Flerjarmark – zima / 4. 11. 2017
DVOJITÝ K EST knih Hany Hrabákové a Rudolfa Kade ábka / 15. 11. 2017
K est knihy Um ní v Beroun , um ní ve ve ejném prostoru VI / 28. 11. 2017
Akce: Mikuláš, ve spolupráci s DDM v Beroun / 3. 12. 2017
Akce: P íb h Blahoslava Havránka (projekce s besedou) / 7. 12. 2017
Akce: Výroba textilních ozdob / 9. 12. 2017
K est knihy „Acháty Barrandienu“ a beseda s autory / 15. 12. 2017
Akce: Perníčkování v muzeu / 16. 12. 2017
Akce: Koulování v muzeu / 23. – 30. 12. 2017
Adventní prohlídky v Muzeum Ho ovicka / prosinec 2017 / - expozice dopln ná výstavou o
vánočních zvycích a lidových tradicích

Akce v Domov pro seniory TGM v Beroun s účastí MČK
- „Kufr“ – zajišt ní části programu založené na prezentaci „tajemných“ sbírkových p edm t
z fondu MČK – „Hádání p edm t “ / 23. 10. 2017

Edukační činnost MČK
Projekt MAP
V roce 2017 se Muzeum Českého krasu zapojilo od 17. 1. 2017 do již probíhajícího projektu Místního
akčního plánu rozvoje vzd lávání ORP Beroun (MAP) – Mgr. Petra Zeidlerová a Mgr. Pavel Bokr.
MČK bylo začlen no do pracovní skupiny Mimoškolní a zájmové vzd lávání.
Doprovodné programy základní: pracovní listy k výstavám, aktivizační koutky
- Aktivity pro d ti k výstav Betlémy / 24. 11. 2016 – Ř. 1. 2017 / autor: Mgr. Petra Zeidlerová,
Mgr. Patrik Pa ízek
- Aktivity pro d ti k výstav Fenomén Igráček (herní koutek, omalovánky, vyst ihovánky na
lepení) / 24. 2. – 1. 5. 2017 / autor: Mgr. Petra Zeidlerová
- Nové pracovní listy a razítko za odm nu pro venkovní expozici Geoparku Barrandien / autor:
Mgr. Pavel Bokr
- Doprovodný program školy i pro ve ejnost – Den České státnosti – Pro ve ejnost aktivity pro
d ti - výroba Svatováclavské koruny, omalovánky atd. / 2ř. ř. 201Ř/ autor: Mgr. Petra
Zeidlerová
- Nové omalovánky – Jenštejnský d m - autor: Mgr. Petra Zeidlerová
- Doprovodný program k výstav Za bílým zlatem aneb bavlna a její využití v domácnostech
našich p edk (s p ihlédnutím k historii bavlná ství v Beroun ) – autor: Mgr. Dana Hradilová
a Mgr. Michaela Vávrová
Doprovodné programy animační: na objednání Ěp edevším školyě
- Vytvo si vlastního Igráčka / 15. 3.; 20. 4.; 21. 4.; 27. 4. 2017
- Velikonoční tvo ivé dílny / 5. 4. 2017
- Prav ký detektiv / 11. 3.; 7. 4.; 18. 4.; 19. 5.; 24. 5.; 7. 6.; 9. 6.; 12. 6. 2017
- Odborný výklad na objednávku / 3. 5. 2017
- Krok za Krokem Berounem / 7. 4.; 28. 4.; 3. 5.; 5. 5.; 22. 5.; 6. 6.; 20. 6. 2017
- Evropské minerální dny / 22. 9. 2017
- Den České státnosti (nový program) / 27. 9. 2017
- Prav ký detektiv/ 20. 11.; 1. 12. 2017
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- Krok za Krokem Berounem / 9. 10.; 12. 10. 2017
- Halloween / 31. 10. 2017
- Tvo ivé dílny pro školy - vánoční ozdoby / 5. 12.; 6. 12.; 11. 12.; 18. 12.; 19. 12. 2017
- Tvo ivé dílny pro školy - textilní andílci + pečení perníčk / 6. 12.; 13. 12.; 20. 12. 2017
Doprovodné programy navštívilo v roce 2017 celkem 3 577 d tí v organizovaných školních skupinách
a 336 pedagog .
Doprovodné programy na objednávku Ěneškolní skupinyě
- Prav ký detektiv / 12. 7.; 17. 7.; 4. 8.; 17. 8.; 23. 8.; 31. 8.; 24. 9.; 26. 10. 2017
- Geologická exkurze do terénu / 23. 8.; 31. 8.; 26. 10. 2017
- Krok za Krokem Berounem / 11. 11. 2017
Doprovodné programy b hem letních prázdnin (pro ve ejnost a neškolní skupinyě
- Opakovan Hrátky za muzejními vrátky a Den s paleontologem
Pedagogická praxe student
V roce 2017 nevykonávali v muzeu praxi žádní studenti.
Spolupráce se školami
V roce 2017 byly školy pravideln kontaktovány s nabídkami na návšt vy výstav i doprovodných
program . Tyto programy p íležitostn navštívily i „neškolní“ skupiny – volnočasové kroužky a
p ím stské tábory v dob prázdnin. Realizovány byly tyto programy (v r zné četnosti opakování):
- Krok za krokem Berounem
- Prav ký detektiv
- Geologická exkurze do terénu
- kombinace programu Prav ký detektiv + Geologická exkurze do terénu
- kombinace geologických program a prohlídky Kon pruských jeskyní
- Velikonoční tvo ivé dílny
- Den České státnosti
- Tvo ivé dílny pro školy - zdobení vánočních ozdob
- Tvo ivé dílny pro školy - výroba textilních andílk + pečení perníčk
- Vytvo si vlastního Igráčka – program k výstav

Expozice
Beroun – Muzeum Českého krasu
Na konci roku 2014 byla zrušena dočasn expozice archeologie (Husovo nám. ŘŘ, 2. NP). Expoziční
prostor byl využíván pro krátkodobé výstavy. Na ja e 2017, po ukončení výstavy „Berounské prom ny
2“ musel být tento prostor vyčlen n k p echodnému uskladn ní výstavního mobiliá e vyst hovanému
z budovy S. K. Neumanna 1141, která začala být p ipravována k rekonstrukci na centrální depozitá
MČK v rámci projektu IROP. Ze stejného d vodu byla v p ízemí muzea obnovena expozice „Lékárna“.
Do mazhauzu Jenštejnského domu byl a op t umíst n mobiliá bývalé hostomické lékárny uložený
v budov S. K. Neumanna 1141 od roku 2013, kdy prob hla jeho evakuace p ed hrozící povodní.
Žebrák – M stské muzeum v Žebráku, pobočka Muzea Českého krasu
V roce 2017 prob hla po vymalování expoziční místnosti reinstalace stálé expozice Jaroslava
Hn vkovského po jejím návratu ze záp jčky do Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlov .
Reinstalaci p edcházela kontrola p edm t v ESAC v Českém Krumlov p ed odvozem do Muzea
Žebrák.
Rovn ž byla uskutečn na reinstalace stálé expozice Z d jin m sta Žebráku po vým n oken a
zednických dokončovacích pracích
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Ho ovice - Muzeum Ho ovicka, pobočka Muzea Českého krasu

31. 3. 201Ř bylo slavnostn otev eno obnovené muzeum jako Muzeum Ho ovicka jako završení projektu
„Znovuobnovení a zp ístupn ní nových expozic Muzea Ho ovicka“.
Otev ení se zúčastnila široká ve ejnost a mnoho host , zástupc organizací, m sta Ho ovice a okolních
m st a obcí, z izovatele MČK St edočeského kraje a Ministerstva kultury.
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Realizace projektu obnovení muzejních expozic a plnohodnotné muzejní pobočky s odbornými
pracovníky a „živou“ sbírkotvornou činností byla zahájena v roce 2015 a vycházela z koncepčních
materiál m sta Ho ovice a Muzea Českého krasu. Dne 29. 1. 2016 byla podepsána Smlouva o
spolupráci mezi St edočeským krajem, m stem Ho ovice a Muzeem Českého krasu, p. o., o
spolupráci a partnerství, ve které se dohodly na podmínkách vzájemné spolupráce p i napln ní
projektu „Znovuobnovení a zp ístupn ní nových expozic „Muzea Ho ovicka“ jako organizační
součásti Muzea Českého krasu, p ísp vkové organizace (St edočeského kraje).
Znovu obnovené expozice pobočky Muzea Českého krasu byly zp ístupn ny návšt vník m v areálu
Starého zámku v Ho ovicích, v prvním pat e východního k ídla hlavní budovy zámku. Do kulturního
života m sta se tak vrátil muzejní fenomén s ko eny sahajícími do ř0. let 1ř. století. Základy
ho ovických muzejních sbírek souvisí s Národopisnou výstavou českoslovanskou konanou v roce 1895
v Praze. Ta si kladla za cíl ukázat nejen život českého a slovanského lidu, ale i podpo it jeho
emancipační snahy v rámci habsburské monarchie. Velkolepé výstav dominovaly p edm ty z r zných
kraj zachycující jejich osobitý ráz. Snaha uchovat tyto poklady i budoucím generacím, dala podn t ke
vzniku malých muzeí, která v podobném duchu pokračují ve sbírkotvorné činnosti dodnes. Bohužel se
dnes lze setkat s názorem, že ukrývají jen hromadu nepot ebného harampádí bez um lecké či v decké
hodnoty. Málo kdo je vnímá jako nenahraditelné sv dky společenského, politického či hospodá ského
života obyvatel regionu.
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Ho ovice - Muzeum Ho ovicka, pobočka Muzea Českého krasu
Nov otev ené expozice navazují na dlouholetou muzejní tradici v Ho ovicích. Nová expozice umíst ná
v prostorách Starého zámku krom sbírkového fondu mapuje i t i etapy vývoje muzejní prezentace.
Počátky muzea a éru nadšeného sbírání na p elomu 1ř. a 20. století p ipomíná vstupní prostor, prost ední
místnost se v nuje dob institucionalizace muzejnictví v 50. letech minulého století a je zastoupena
vitrínovými a prostorovými instalacemi b žnými v 70. a Ř0. letech. Poslední část zahrnuje současný
trend výstavnictví spojený s provázáním p íb hu sbírkového p edm tu s interaktivními prvky a
edukativní formou. Muzeum Ho ovicka vrací do pov domí zdejší ve ejnosti p sobení malých
vlastiv dných muzeí, která v minulosti pat ila k centr m společenského života a k reprezentant m
kultury a vzd lanosti obyvatel regionu. Na tuto tradici se budeme snažit navázat spoluprací na akcích a
projektech ostatních institucí m sta.
Muzeum Ho ovicka, pobočka Muzea Českého krasu v Beroun , je pokračovatelem M stského muzea v
Ho ovicích, založeného již v roce 1ř12. Základ muzejních sbírek položil sb r p edm t určených k
prezentaci ho ovického regionu na Národopisnou výstavu českoslovanskou po ádanou v Praze roku
1Řř5. Od počátku 20. století byly shromážd né p edm ty z Ho ovicka rozši ovány prost ednictvím dar
místních občan a sbírkotvornou činností správc muzea. K nejvýznamn jším pat il JUDr. et PhDr.
Josef Maličký, který vytvo il základy archeologické sbírky získáním p ír stk z terénních výzkum v
okolí. P írodov dné sbírky (horniny, minerály a fosílie p evážn prvohorního stá í a dermoplastické
preparáty pták a savc ) dopl ují um leckopr myslové výrobky dokládající produkci místních sléváren
a továren (smaltovny, hudební nástroje, kuchy ské za ízení, litina) a nechybí ani p edm ty denní pot eby
a cechovní památky z Ho ovicka, dokumentující život zdejších obyvatel v 1ř. a 20. století. Muzejní
expozice se v pr b hu minulého století n kolikrát st hovaly, v roce 1ř5Ř byly využity prostory státního
zámku v Ho ovicích, které však byly postupn umenšovány v souvislosti se stavebními úpravami a
rozši ováním zámecké instalace. Mezi lety 1řř5-2010 zde byla umíst na výstava um lecké litiny na
Podbrdsku. Až v roce 2016 v souvislosti se zrušením vojenského újezdu v Brdech a odkoupením areálu
bývalé správy vojenských les ve Starém zámku m stem Ho ovice, po rekonstrukci bytu sloužícího
zam stnanc m a ú edník m, získaly op t ho ovické sbírky nový prostor pro své vystavení. Nahlédnutí
do minulosti M stského muzea v Ho ovicích Úvod do expozice je v nován historii M stského muzea v
Ho ovicích s p ipomenutím významných osobností. Již p i vstupu do budovy se nachází kreslený
komiks, který p ibližuje proces p em ny b žného p edm tu denní pot eby (sklen ného servisu) v
muzejní exponát. Ten je umíst n v náhledovém depozitá i v prostoru mezipatra. Vstupní prostor je
člen n tematicky na sbírky p írodov dné a společenskov dní. Atmosféru počátku 20. století dopl uje
instalace m š anského interiéru, který zahrnuje také obraz zachycující neobvyklou událost a ho ovické
reálie na konci 17. století. Sbírka kovových a um lecko-historických p edm t Expozice prezentuje
archeologické nálezy z vrchu Plešivec (bronzové depoty šperk , nástroj a zbraní) a nálezy ze z íceniny
hradu Valdek (zbran , ostruhy). Další exponáty tvo í výrobky místních firem zam ujících se na výrobu
um lecké litiny. Smaltované nádobí p edstavuje tradiční výrobu ho ovické továrny Václava Schmidta,
která pat ila k prvním smaltovnám v českých zemích. Cvočka ská dílna s cechovními památkami
odkazuje k dlouholeté tradici cvočka ství v ho ovickém regionu. Unikátem expozice jsou modely
gastronomických za ízení, jejichž výrobou se zabývala firma Otto Hofmann Ho ovice. Za historií
brdského lesa Expozici dominuje d evo nejen jako symbol okolních brdských les , ale i jako každodenní
výrobní materiál našich p edk . Krom t í obrazovek s krátkými videoukázkami je zde k využití d ev ná
stavebnice, hlavolamy pro d ti a k prohlédnutí ukázka polychromované d evo ezby zastoupené barokní
Pannou Marií Immaculatou a sv. Janem Nepomuckým z 1ř. století. Praktické využití m l též včelí úl s
plastikou sv. Floriána. Provázanost šlechtické správy a vedení knížecího velkostatku dokládá mapa
ho ovického lesního hospodá ství z roku 1Řř0 zachycující nejen tehdejší zam stnance ale i budovy lesní
správy a hájenky, které zanikly v d sledku vytvo ení vojenského výcvikového prostoru Brdy.
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ešitelé projektu: RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., editelka MČK a vedoucí projektu; Mgr. Irena
Benková, Mgr. Dana Hradilová – autorky libreta a scéná e výstavy; Doc. MgA. Tomáš Petrá , Ph.D.;
MgA Tomáš Žižka – auto i výtvarného a architektonického návrhu; Projektová dokumentace expozic:
Ing. arch. Petr Bašta ; Stavební úpravy expozičních prostor: Hora s. r. o.; Realizace expozic:
Scenografie, s. r. o., Trade Fides, a. s., Muzeum Českého krasu, p. o.

Plakáty a pozvánky na muzejní akce
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Propagace MČK
Propagační činnost muzea – placená

- opakované výlepy plakát na hlavní výstavy, p ednášky a akce, souhrnný program na prosinec
atd., výlep v Beroun , (35 ploch) okolí (ř1 ploch) a p íležitostn v Ho ovicích (11 ploch)
- grafické práce výstavy „Za bílým zlatem“ + tisk plakát a pozvánek
- tisk plakát a pozvánek na vybrané výstavy a akce
- nové letáky muzea (grafika + tisk) 7 variant - A4 souhrnný leták MČK; A4 a DL formát
poboček Beroun, Ho ovice, Žebrák
- tisk nových leták pro Geopark Barrandien – 2 druhy DL a A6 formát
- grafika a tisk rozm rných informačních panel pro pobočku Muzea Žebrák (pro spodní patro
budovy)
- reklama v „Muzejní noviny TIM“
- mapa Tipy na výlety 4. Ř. 201Ř SK – MF DNES
- PF 2018 v denním tisku - Podbrdské noviny, Berounský deník
- poštovné – rozesílání programu a pozvánek na výstavy, vybrané p ednášky, programy pro školy
a akce MČK
- z izovatelem zprost edkovaná výlepová kampa (2 kola) - pro MČK vybrány akce Den
St edočeského kraje, výstava Za bílým zlatem a akce s Turistou za 1,- Kč
- v Ho ovicích se uskutečnila konference NPU, ke které muzeum vydalo publikaci s názvem
„Ho ovicko – památková ochrana krajiny a sídel“ s reklamou k pobočce Muzeum Ho ovicka
- nová loga pro pobočky v Ho ovicích a Žebráku
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Suvenýry
-

-

29

v roce 2017 byla otev ena nov zrekonstruovaná pobočka „Muzeum Ho ovicka“, pro její
pot eby bylo vytvo eno n kolik nových suvenýr – 2 druhy magnetek a pohlednice (prodáváno
i v Beroun ), turistická vizitka (prodej pouze v Muzeu Ho ovicka)
v roce 2017 byla vydána ve spolupráci s muzeem publikace „Um ní v Beroun “ ze série Um ní
ve ve ejném prostoru, konkrétn díl VI. – tato publikace je v prodeji pouze na pobočce
v Beroun
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-

-

byly vytvo eny nové omalovánky s motivem Jenštejnského a Salátovského domu – voln v
expozici
v roce 2017 si návšt vníci muzea mohli na pokladn po ídit vybrané suvenýry se vztahem
k Českému krasu (lešt né kameny, krápníky, t žítka s netopýry a mamuty, cestovní deníčky,
sešitky na razítka, cínové vojáčky, píš alky a publikace s tematikou historie regionu a Českého
krasu nebo od regionálních autor , nap . Pam ti královského m sta Berouna, Bylo nebylo,
Václav Talich, Lomy a vápenice Českého krasu, časopis Český kras 2007–2017, pohledy
fotografa Viktora Sýkory, grafiky J. Tušera, publikaci vydanou MČK - Beroun očima našich
p edk , Obrázky z minula a další.
v roce 2017 byly nadále prodávány deníčky, turistické vizitky Jenštejnského domu, Geoparku
Barrandien, Plze ské brány a Muzea Žebrák
ve vstupu muzea byla voln k použití pam tní razítka
nové razítko „za odm nu“ po spln ní úkol a zodpov zení otázek v Geoparku Barrandien

Propagační činnost muzea – neplacená
-

-

-

propagace byla realizována formou m síčních program a pozvánkami na aktuální akce a
výstavy i stálé expozice muzea
pr b žn byl rozši ován adresá pro rozesílání tiskových zpráv v elektronické podob ,
aktivn byly dopl ovány další e-mailové kontakty – hlavn od vyučujících, kte í navštívili
muzeum se svojí t ídou
pr b žn byly aktualizovány výlohy v Jenštejnském a Salátovském dom a ve Slapské uličce
(prezentace výstav a akcí)
kompletní nabídka akcí a výstav byla pravideln publikována v Radničním listu, m síčním
ob žníku m sta Berouna
plakáty k akcím a výstavám zasílány pro zve ejn ní na TV obrazovce v IC Beroun
(promítáno ven, na ulici)
obnovena aktivní spolupráce s Českým rozhlasem Region – akce mohou vkládat i na web
rádia a facebook, p ipraven návrh smlouvy o spolupráci (uzav ení smlouvy na začátku roku
2018)
pravidelné zasílání newsletteru pro St edočeský kraj + pravidelné zasílání informací dalším
krajským pracovník m pro jejich následné využívání
zasílání pozvánek a tiskových zpráv na místní ZŠ a SŠ
prezentace formou leták v IC v Beroun , v Muzeu berounské keramiky atd.
akce v tišt ném rozpisu akcí M sta Berouna 2017
administrace Facebooku - vkládány pozvánky, události, videa i fotografie z akcí
uskutečn ných v muzeu; založeno „Historické okénko“ kam jsou nepravideln vkládány
zajímavosti z depozitá s textem k jejich historické/společenské hodnot

-
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propagace na www.poznejbrdy.cz, www.kudyznudy.cz
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propagace formou p ednášky pro seniory ve farní charit – Digitus mise o.p.s. o Muzeu
Ho ovicka

Unikátní p ístupy na webové stránky MČK www.muzeum-beroun.cz
- V roce 2017 bylo registrováno 58 736 p ístup na webové stránky (v roce 2016 bylo
registrováno 61 127 p ístup na webové stránky a v roce 2015 jich bylo 62 151)
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Facebook MČK v roce 2017
-

v roce 2017 m la facebooková stránka MČK celkem 461 „to se mi líbí“ a 462 sledujících
v roce 2017 byla na facebookové stránce MČK založena nová „rubrika“ (fotoalbum) Historické
okénko - v tomto okénku je nepravideln nabízen pohled na muzejní a historické zajímavosti.
krom facebookové stránky MČK muzeumberoun byla založena facebooková stránka
geoparkbarrandien ve vztahu k venkovní expozici Geopark Barrandien a se zam ením
p edevším na geov dní tématiku. Tato stránka m la ke konci roku 2017 celkem 66 „to se mi
líbí“ a 73 sledujících.

Propagace v TV
-

TV D: po ad TamTam - výstava Fenomén Igráček

Rozhlas a jiné
-

Planetárium Brno – p ednáška pro ve ejnost, 16. 2. 2017, Mgr. Št pán Rak
ČRo Dvojka - METEOR - Vyhrajte zkamen linu trilobita, 1Ř. 2. 2017, Mgr. Št pán Rak
ČRo Dvojka - METEOR – Výprava do Černé rokle, 25. 2. 2017, Mgr. Št pán Rak
ČRo Region v MČK na výstav Fenomén Igráček, Mgr. Petra Zeidlerová
ČRo Region v MČK na výstav Barví ské rostliny v Muzeu Žebrák, RNDr. Petra P idalová,
Mgr. Dana Hradilová 22.5.2017
ČRo Region na akci Acháty Barrandienu, 15. 12. 2017

Ohlasy v tisku
-

tiskové zprávy a upoutávky na muzejní výstavy, akce a činnost MČK byly noviná i
zpracovávány a pr b žn zve ej ovány v tisku. V roce 2017 jich bylo zaregistrováno 76.

Propagační videa
-

-

V roce 2017 se MČK spolu s ostatními PO KUL SK podílelo na vzniku propagačního videa vizitky organizace - MČK scéná , text, realizace, kamera - Zden k Pokorný za asistence
pracovník MČK (podzim 2017, všechny pobočky); porada editel 11. 4. 2017, finalizace
v roce 2018
V roce 2017 MČK p ipravilo prost ednictvím pracovník MČK a externích spolupracovník
krátká propagační videa p evážn akcí pro You Tube kanál a mimo tento kanál viz seznam
níže:
https://www.youtube.com/channel/UCrFO0sz-a4vrDDUcRfj4dpA
celkem 12 videí:

Bubnování v geoparku - Rumba Quaquanco
Autor: Petra Zeidlerová (MČK), délka: 0:46, FullHD
Publikováno na YouTube kanálu MČK: 4. Ř. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=5_41MkOeoEQ

Sb r zkamen lin trilobit v okolí Rejkovic
Zám rn neset ihaný a neupravený záznam dokládající, jak lze nacházet zbytky trilobit ponechaných sb rateli v
prostoru sb ratelských jam u Rejkovic. Video bylo p ipojeno k pozvánce na blížíci se geologickou exkurzi práv do
okolí Rejkovic.
Autor: Pavel Bokr, délka: 5:23, FullHD
Publikováno na YouTube kanálu MČK: 17. 10. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=DCtNfsmB3tY

Geopark Barrandien
Propagační video k návšt v expozice Geopark Barrandien - venkovní expozice na dvo e Muzea Českého krasu
Autor: Michal Merhaut (Objektiv Beroun), voln podle scéná e MČK (Pavel Bokr),
délka: 2:0ř, FullHD
Publikováno na YouTube kanálu MČK: 26. 10. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=B8z3PZDi9GE

Okolí Rejkovic, 22. 10. 2017 - geologická exkurze se sb rem trilobit
Sest ih záb r z geologické exkurze do okolí Rejkovic zam ené na sb r trilobit
Autor: Pavel Bokr (MČK),délka: 0:54, FullHD
Publikováno na YouTube kanálu MČK: 5. 11. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=nDW21LIZNkg

Lom Kosov u Berouna, 26. 10. 2017 - exkurze pro školy se sb rem zkamen lin
Sest ih záb r z geologické exkurze Muzea Českého krasu určené pro školy a spojené se sb rem zkamen lin
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Autor: Pavel Bokr (MČK), délka: 0:33, FullHD
Publikováno na YouTube kanálu MČK: 5. 11. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=ldQeKlYMq78
Evropské minerální dny
Reportáž z exkurze do Velkolomu Čertovy schody, současn využitelné jako videopozvánka na tuto akci v
následujících letech
Autor: Michal Merhaut (Objektiv Beroun), délka: 1:10, FullHD
Publikováno na YouTube kanálu MČK: 12. 11. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=L9aWsqxMnxc
Odpoledne s netopýry
Reportáž z odpoledne v novaného netopýr m v Geoparku Muzea Českého krasu, současn využitelné jako
videopozvánka na tuto akci v následujících letech
Autor: Michal Merhaut (Objektiv Beroun), délka: 1:23, FullHD
Publikováno na YouTube kanálu MČK: 12. 11. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=asaDYOerwtY
Podzimní nálada v Geoparku Barrandien
Sest ih podzimních záb r z Geoparku Barrandien - venkovní expozice na dvo e Muzea Českého krasu.
Autor: Pavel Bokr (MČK), délka: 1:04, Full HD
Publikováno na YouTube kanálu MČK: 13. 11. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=dDuzOBYgtps
Za bílým zlatem aneb bavlna a její využití v domácnostech našich p edk
Propagační video k návšt v výstavy v Muzeu Českého krasu
Autor: Michal Merhaut (Objektiv Beroun), text komentá e MČK, délka: 2:22, FullHD
Publikováno na YouTube kanálu MČK: 15. 11. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=5zSaQ-wzG7w
Acháty Barrandienu a další leštitelné materiály
Video pozvánka na k est knihy Acháty Barrandienu a další leštitelné materiály do Muzea Českého krasu v Beroun
Autor: Pavel Bokr (MČK), délka: 0:4ř, FullHD, možno zapnout české titulky
Publikováno na YouTube kanálu MČK: 27. 11. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=ao4nnrbq0mA
Reportáž z k estu knihy Acháty Barrandienu a další lešitelné materiály,
který prob hl v Muzeu Českého krasu v Beroun
Autor: Pavel Bokr (MČK), délka: 0:4ř, Full HD
Publikováno na YouTube kanálu MČK: 18. 12. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=t68y3kbZMBw
Publikováno i na facebooku: https://www.facebook.com/geoparkbarrandien/videos/335918803482827/
Muzeum Ho ovicka
Propagační video k návšt v expozice Muzea Ho ovicka, pobočky Muzea Českého krasu v Beroun
Autor: Michal Merhaut (Objektiv Beroun), délka: 4:02, FullHD
Publikováno na YouTube kanálu MČK: 1ř. 12. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=s4U8fl1pFlg

Další videa k MČK na You Tube mimo kanál MČK
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Výstava: Kája Saudek - Tajemství zlatého kon
Reportáž a propagační video k návšt v výstavy v Muzeu Českého krasu
Autor: Michal Merhaut (Objektiv Beroun), délka: 2:17, FullHD
Publikováno na YouTube kanálu Michal Merhaut: 30. 6. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=EK0t_srwuYM
Hrátky za muzejními vrátky
Reportáž z akce pro d ti v Geoparku Barrandien
Autor: Michal Merhaut (Objektiv Beroun), délka: 0:34, FullHD
Publikováno na YouTube kanálu Michal Merhaut: 21. 7. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=ITX70EGh4UY
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Návšt vnost MČK v roce 2017 - Beroun, Ho ovice, Žebrák
Celková návšt vnost v roce 2017
Celkem navštívilo expozice, výstavy a akce Muzea Českého krasu a jeho poboček
42 102 návšt vník , z toho 18 936 návšt vník platících a 23 166 neplatících
(z toho 13 261 a 9 6Ř2 neplatících návšt vník jarních a podzimních emeslných trh MČK)

Návšt vnost poboček MČK v roce 2017 a pr m rná denní návšt vnost
Obnovenou pobočku Muzea Českého krasu v Ho ovicích, Muzeum Ho ovicka, navštívilo v roce 2017
celkem 1734 návšt vník (1464 platících a 270 neplatících), což p i 13Ř otvíracích dnech činilo
v pr m ru 12, 56 osob / den.
Pobočku Muzea Českého krasu v Žebráku, M stské muzeum v Žebráku, navštívilo v roce 2017
celkem 171 návšt vník , což p i 51 otvíracích dnech činilo v pr m ru 3, 35 osob / den.

Porovnání návšt vnosti MČK v roce 2017 s rokem 2016
V roce 2017 navštívilo celkem expozice, výstavy a akce MČK o 14, 31 % návšt vník (platících i
neplatících) více než v roce 2016. Porovnáme-li pouze návšt vnost platících návšt vník , činí nár st
roku 2017 oproti roku 2016 29, 4 %.

Vývoj návšt vnosti MČK v letech 2012 – 2017
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Odborná činnost Muzea Českého krasu
Odborná p írodov dná činnost v terénu:
V roce 2017 byly paleontologem Mgr. Št pánem Rakem provedeny dva terénní sb ry 12. 6. a 28. 3.
2017 a mapování p íležitostných odkryv , které navazují na započaté výzkumy z roku 2013 - 2015.
Nalezené fosilie byly katalogizovány a za azeny do sbírkového fondu (Kosov /P 5336 – P 5356, 20 ks/
a Lite /P 5323 – P 5331, 8 ks/).
Odborná činnost pracovník společenskov dního úseku:
Mgr. D. Hradilová – studium archivních fond v rámci p ípravy výstavy, jiné badatelské činnosti se
nev novala z d vodu p ípravy výstavy Za bílým zlatem, její instalace a dále povinností spojených
s kurátorstvím sbírek (katalogizace, p íprava podklad na sbírkotvornou komisi a inventury).
Byla navázána spolupráce se zástupci organizace Zámkem Lite , z.s. na projektu výzkumu rodu
Daubk , kde se MČK ujme odborné realizace historického výzkumu. Zatím práce na výzkumu z výše
jmenovaných d vod nezačala.
PhDr. Z. Polanský se v noval badatelské činnosti, studiu v archivech a studium materiál MČK)
v rámci p íprav k výstav pro rok 2018 Mat j Warrous a emeslo perníká ské (plánovaná vernisáž 22.
11. 2018) a k výstav Satira a tanky (výstava k výročí roku 1968, plánovaná vernisáž 21. 6. 201Ř).
Dále kuráto i pr b žn katalogizovali sbírkové fondy MČK.
Další činnosti – viz oddíl Sbírkotvorná činnost.
Projekt 100 let české státnosti
MČK se aktivn zapojilo do projektu St edočeského kraje „100 let české státnosti“. Pracovníci
společenskov dního úseku vyhledávali a p edávali manažerovi projektu Mgr. Strakulovi a doc. PhDr.
et Dr. Phil. Ivo Cermanovi, Ph.D. grafické podklady pro knižní publikaci p ipravovanou SK a pro
webový portál www.slavime100let.cz.
Muzeum p ipravilo vlastní výstavní projekty MČK k osmičkovým výročím a p ipravilo vlastní
vzd lávací kontinuální program k osmičkovým výročím. Na p íprav p ednáškového cyklu
k osmičkovým výročím op t spolupracovalo s prof. Mgr. Vratislavem Doubkem, Ph.D. z Ústavu
politologie FF UK v Praze, který se ujal dramaturgie cyklu.
Práce s pam tníky
V roce 2017 nebyla provád na práce s pam tníky
Publikační činnost
Mgr. Dana Hradilová, Obnovení pobočky Muzea Českého krasu v Ho ovicích – Muzeum Ho ovicka,
Český kras XLIII/2017
Byla obnovena spolupráce a byly poskytnuty podklady a informace pro publikaci Um ní v Beroun /
Um ní ve ve ejném sektoru svazek IV., autor Mgr. Marcel Fišer, editel Galerie výtvarných um ní
v Chebu. Byla realizována korektura finalizovaného textu. Podíleli se Ivana Macháčková, PhDr. Zden k
Polanský, Mgr. Dana Hradilová, Mgr. Michela Vávrová, Jana Borecká a RNDr. Karin Kriegerbecková,
Ph.D..
Spolupráce s jinými institucemi
Byla navázána spolupráce s M. Lupačem (Agentura Koniklec) ve v ci exkurzí pro „Geopark Joachima
Barranda“ – zpracování koncepce osv tového programu pro MŠ a SŠ (nižší stupn ) – pilotní program
je plánován na červen 201Ř (paleontolog Mgr. Št pán Rak).
Byla poskytnuta součinnost CHKO Český kras a firm Actaea - společnost pro p írodu a krajinu
p i zpracování Koncepce práce s návšt vnickou ve ejností v CHKO Český kras (RNDr. Karin
Kriegerbecková, Ph.D.).
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Byla navázána spolupráce se zástupci Zámku Lite , z.s. na projektu výzkumu rodu Daubk , kde se
MČK ujme odborné realizace historického výzkumu. Práce na výzkumu z d vodu vytíženosti historičky
MČK Mgr. Dany Hradilové započnou v roce 2018.
Recenzní posudky
Nebyly vyžádány.
Badatelé
Odbornými pracovníky muzea bylo vy ízeno 55 badatelských dotaz , konzultací a návšt v.
Smlouvy o provedení Ěfotoěreprodukce sbírkových p edm t
V roce 2017 bylo uzav eno celkem 21 smluv o provedení Ěfotoěreprodukce sbírkových p edm t ;
všechny typu „z MČK“ (p ípadn jejich ekvivalent ).

Výp jčky a záp jčky
Krátkodobé
Smlouvy o výp jčce sbírkových p edm t jiným subjekt m.
V roce 2017 bylo evidováno 5 krátkodob uzavíraných smluv o výp jčce sbírkových p edm t
k výstavním účel m a 9 smluv o výp jčce k restaurování sbírkových p edm t ; celkem 14 smluv.
Jimi bylo zap jčeno celkem 54 evidenčních čísel, tj. 110 ks sbírkových p edm t . Z toho 39
evidenčních položek, tj. ř0 ks sb. p edm t bylo p jčeno k výstavním účel m, zbytek k restaurování.
P jčovány byly sbírkové p edm ty všech 3 sbírek. Všechny p edm ty byly fotograficky
zdokumentovány, byly u nich stanoveny pojistné podmínky a zap jčení bylo doporučeno komisí MČK
na základ vyhodnocení žádosti žadatele a dalších informací dle standardizovaného postupu MČK.
Smlouvy o výp jčce od jiných subjekt .
V roce 2017 bylo evidováno celkem 11 krátkodob uzavíraných smluv o výp jčce sbírkových
p edm t či p edm t zvláštní hodnoty od jiných subjekt do MČK nebo jejich ekvivalent . Jimi bylo
vyp jčeno celkem 252 evidenčních položek smluv, tj. 31Ř ks + 2 rozsáhlé soubory p edm t ,
k výstavním účel m.
K výstavám v MČK byla provedena související fotodokumentace a zpracovány materiály pro
pr b žnou kontrolu vystavených p edm t pr vodci.

Dlouhodobé

Z MČK bylo dlouhodob zap jčeno 110 evidenčních čísel sbírkových p edm t , tj. 152 ks za účelem
výstavním.
Byla provedena kontrola dlouhodobých záp jček ze sbírkového fondu MČK kurátory a dokumentátory.
Do MČK je dlouhodob zap jčeno 2ř položek p edm t , tj. 66 ks za účelem výstavním.

Vydavatelská činnost MČK
Za finanční podpory Velkolomu Čertovy schody, a.s. Tma byl vydán časopis Český kras
XLIII/2017(ISBN 978-80-87708-08-8, ISSN 1211-1643). Redakční rada jednala 6. ř. 2017, ostatní
proces byl zajiš ován korespondenčn e-mailem – Český kras byl vydán ve vydavatelství Machart s.r.o.
v nákladu 350 ks.
P ísp vky byly recenzovány externími recenzenty a byly uspo ádány Pavlem Bosákem, Št pánem
Rakem a Karlem Žákem. Redakční rada pracovala ve složení: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. (GÚ
AVČR), RNDr. Irena Janča íková (Správa CHKO ČK), Mgr. Vladimír Lysenko, RNDr. Petra P idalová
(MČK Beroun), Mgr. Št pán Rak (MČK Beroun, výkonný redaktor), Mgr. Pavel Špry ar (P F UK
Praha), RNDr. Karel Žák, CSc. (GÚ AVČR). Časopis je za azen na seznam neimpaktovaných
recenzovaných periodik.
Za finanční podpory St edočeského kraje a na základ spolupráce s NPÚ byla vydána v nákladu 500
výtisk publikace HO OVICKO–historická sídla v kulturní krajin / památková ochrana krajiny
a sídel jako konferenční p íručka celostátního seminá e k problematice vesnických sídel v kulturní
krajin , který se konal v Ho ovicích ve dnech 13. – 15. 9. 2017. Editorkou publikace byla Mgr. Jana
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Berková (NPÚ), která byla i autorkou text spolu s Mgr. Markétou Hanzlíkovou, Mgr. Martinou
Karáskovou, Ing. Arch. Alenou Rákosníkovou a Ing. Janem Žižkou. ISBN: 978-80-87708-09-5.
Jiné publikace - plakáty MČK byly stejn jako v minulých letech p edány k archivaci Národní
knihovn .

Sbírkotvorná činnost MČK – správa sbírkových fond
Jak již bylo ečeno v úvodu zprávy, tak Muzeum Českého krasu v roce 2017 spravovalo t i sbírky:
Berounskou sbírku MČK – BČK /002-05-07/163002, Ho ovickou sbírku MČK – HČK /002-0507/164002 a Žebráckou sbírku MČK – ZČK /002-05-07/165002.
V roce 2017 pokračovala intenzivní práce se sbírkovým fondem zvlášt potom v rámci p ípravy
na tém kompletní st hování sbírkového fondu všech t í sbírek do nov rekonstruovaného
depozitá e S. K. Neumanna 1141 v rámci projektu IROP „Centrální depozitá – zajišt ní efektivní
ochrany, správy a zp ístupn ní sbírkového fondu Muzea Českého krasu“. V projektu je II. etapa
st hování naplánováno na období po rekonstrukci budovy od ½ roku 201ř do 30. 6. 2020
Nové akvizice
Do sbírkového fondu BČK, HČK ZČK bylo celkem zapsáno 2 293 evidenčních čísel p ír stk .
Jednalo o p evážn o dary, dále vlastní sb ry a koup . Dále byly také do sbírek p evedeny p edm ty
z majetku MČK, které získaly užíváním charakter sbírkového p edm tu.
- do Berounské sbírky bylo zapsáno 2 260 p ír stkových čísel; z čehož je 1ř3Ř p ír stk do podsbírek
společenskov dních a 325 do podsbírek p írodov dných p írodov dných (jedná se o n kolik tisíc
zkamen lin, které jsou postupn determinovány).
- do Ho ovické sbírky bylo zapsáno 25 p ír stkových čísel; z čehož je 12 p ír stk do
společenskov dních podsbírek a 13 do p írodov dné podsbírky.
- do Žebrácké sbírky bylo zapsáno 5 p ír stkových čísel; z čehož je 5 p ír stk do společenskov dní
podsbírky, do p írodov dné podsbírky žádný p ír stek zapsán nebyl.
Ze zajímavých akvizic je možno jmenovat nap .:
Do BČK, podsbírek společenských v d byl nap . získán model kaple sv. Václava v Kotopekách od
Františka Nového (305/2017) nebo soubor užitkové keramiky berounského hrnčí e Ond eje Pecky
(306/2017 – 30ř/2017) či soubor barevných diapozitiv s nám tem Českého krasu od fotografa Karla
Kuklíka .V záv ru roky byla zakoupena výtvarná díla regionálních um lc - Zuzany Svobodové, Ji ího
Kreissla a Tomáše Šmejkala.
Do BČK, podsbírek p írodních v d byl získán soubor unikátních zkamen lin z oblasti Barrandienu,
z poz stalosti sb ratele fosílií Vojt cha Vávry st. (313/2017).
Do HČK, podsbírky historické, byla získána obrazová část projektové dokumentace rozvoje m sta
Ho ovic z roku 1948 – soubor ČB panoramatických snímk m sta a jeho okolí (10/2017 – 12/2017).
Herbá p írodov dné podsbírky byl dopln n o další položky, vše ze sb ru RNDr. P idalové.
Do ZČK podsbírky společenských v d byl nap . získán nástroj na vázání otýpek (2/2017).
Se všemi potencionálními dárci byly sepsány p ejímací doklady. Agenda p ejímacích doklad byla
vedena dokumentátorkou Janou Boreckou, která rovn ž dohlížela na projednání všech nabídek dar
sbírkotvornou komisí.
P edm ty nep ijaté do sbírkového fondu, byly bu dárci vráceny, nebo se souhlasem dárce využity
v muzeu jiným zp sobem (k využití p i doprovodných programech nebo jako výstavní materiál) anebo,
též se souhlasem majitele (dárce), protokolárn zlikvidovány, p ípadn nabídnuty jinému subjektu.
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Sbírkotvorná komise
Zasedání komise MČK pro sbírkotvornou činnost prob hlo v roce 2017 v t chto termínech:
12. 4., 20 . 9. a 14. 12. 2017.
Pr b žn byla též provád na kontrola spln ní záv r ze starších zápis .

Výb r z nových akvizic
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V roce 2017 byla p ipravována aktualizace CES, včetn povinných p íloh. P i práci se sbírkami
jednotlivý kuráto i provádí i redeterminaci jednotlivých sbírkových p edm t a vyhodnocují za azení
p edm t do jednotlivých podsbírek. Na základ systematické práce se společenskov dními
podsbírkami bylo sjednoceno za azení p edm t stejného charakteru, které nebylo v dob zapsání sbírek
do CES provedeno d sledn . P ipraveny byly k zapsání nové p ír stky za rok 2016 a 2017, i nov
zkatalogizované p edm ty, p evedeny p edm ty mezi jednotlivými podsbírkami. Administrátorka CES
zahájila užívání online aplikace CES online. Byly nastaveny jednotlivé uživatelské role pracovník
muzea.
Vedení chronologické, majetkoprávní, sbírkové evidence
Vedením knih chronologické evidence byly op t pov eny RNDr. Petra P idalová – vedoucí odborného
odd lení (Ho ovice, Žebrák, Beroun – evidence p írodov dných podsbírek) a Jana Borecká –
dokumentátorka MČK (Beroun – společenskov dní evidence). ůutentizací tisk evidenčních záznam
z databáze BACH byla pov ena dokumentátorka MČK Jana Borecká.
Berounská p ír stková kniha společenskov dních podsbírek byla vedena ve dvou podobách –
papírové (svázané autentizované tisky z databáze BACH – správcem sbírky uznaná evidence) a
v elektronické (databáze BACH). Ke všem záznam m p ír stk z roku 2017 byla p i azena obrazová
dokumentace.
Ho ovická p ír stková kniha společenskov dní byla vedena do r. 2014 v papírové podob (správcem
sbírky uznaná evidence) a od roku 2002 paraleln i v elektronické podob . Od r. 2015 jako autentizovaný
tisk z Bachu a elektronická databáze. V roce 2017 bylo v nastaveném systému pokračováno.
Ho ovická p ír stková kniha p írodov dní byla vedena do r. 2013 v papírové podob (správcem
sbírky uznaná evidence) a od roku 2011 i v elektronické podob . Od r. 2014 jako autentizovaný tisk
z Bachu.
Žebrácká p ír stková kniha společenskov dní byla vedena do r. 2013 v papírové (správcem sbírky
uznaná evidence) a (od roku 200ř) i v elektronické podob . Od r. 2014 jako autentizovaný tisk z Bachu.
Žebrácká p ír stková kniha p írodov dní je zatím vedena ručn v papírové podob .
Odpisy
Administrativním značením odpis ve sbírkové evidenci byly i nadále pov eny RNDr. Petra P idalová
– vedoucí odborného odd lení a Jana Borecká – dokumentátorka MČK. Dodržuje se jednotné značení
odpis („Berounská sbírka“ od r. 2010, „Ho ovická“ a „Žebrácká“ od r. 2011).
Odpisy se provád jí červenou barvou jednoduchým p eškrtnutím evidenčního záznamu a odkazem na
aktualizaci CES. V roce 2017 nebyly provedeny žádné odpisy sbírkových p edm t . Žádosti p edložené
jednotlivými kurátory byly projednány Sbírkotvornou komisí a jsou p ipraveny pro schválení MK ČR
v rámci aktualizace CES.
Katalogizace
Byla provedena ze zákona povinná katalogizace p ír stk sbírkového fondu roku 2014.
Pr b žn byla provád na nepovinná katalogizace - dle časových možností p íslušných kurátor ,
zejména u podsbírek historie, kultura, etnografie, výtvarného um ní, paleontologie a n kolika dalších.
Všechny katalogizační karty byly pov enou dokumentátorkou vytišt ny, autentizovány a p ipraveny k
vazb . Dokumentátorka provedla rovn ž kontrolu úplnosti provedení povinné katalogizace.
V roce 2017 bylo celkem zkatalogizováno 2 607 inventárních čísel (povinná a nepovinná katalogizace).
Digitalizace evidence a obrazové dokumentace sbírkových p edm t všech sbírek ve správ MČK.
Digitalizace evidence – 1. stupn
Všechny knihy chronologické sbírkové evidence (Ho, Be, Žeb) jsou již p epsané v evidenci Bach –
celkem 45 6ř0 záznam (stav ke dni 31. 12. 2017).
Digitalizace evidence – 2. stupn
Katalogizační karty Berounské sbírky jsou tém p epsány. V roce 2017 pokračoval p epis karet z
podsbírky Seydlova knihovna (p epsáno 1 090 karet), která bude dokončena v roce 2018. U podsbírek
fotografické a negativ probíhala zárove rekatalogizace.
Kuráto i a dokumentáto i provád li digitální fotodokumentaci a skenování sbírkových p edm t a
p i azovali fotografie k evidenčním záznam m. V roce 2017 bylo p iloženo k chronologické evidenci
8 973 fotografií a ke katalogizačním záznam m 11 768 fotografií.
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Digitální fotodokumentace chronologické evidence je vždy vedena a fotografie p i azeny ke kartám
v Bach – celkem 28 867 obrázk .
Digitální fotodokumentace konzervovaných a restaurovaných sbírkových p edm t byla p ikládána ke
kart (v el. verzi Bach) a souhrnn za celý rok vytišt na a p iložena k tišt ným kartám (Arch R).
Digitální fotodokumentace záp jček mimo MČK byla vždy provedena a založena v tišt né podob u
smlouvy a v elektronické podob zpravidla u dokumentátorky MČK.
Pro pr b žnou kontrolu p edm t umíst ných na výstavách byla vždy provedena fotodokumentace
vystavených p edm t .
Inventarizace
V roce 2017 pokračoval druhý desetiletý cyklu inventarizací podle z. č. 122/2000 Sb. (2. cyklus navázal
v roce 2013 na 1. cyklus ukončený k 31. 3. 2013).
Prob hla ádná inventarizace „Berounské sbírky“ - podsbírky Toman (7Ř7 ev. č.), podsbírky Keramika
(1 433 ev.č.) a části podsbírky Knihtisk (cca 2 200 ev.č.), která bude dokončena v roce 201Ř. Dále
prob hla pr b žná inventarizace části „Ho ovické sbírky“- podsbírky historické (3 7řř ev. č.) a části
„Žebrácké sbírky“ - podsbírky historické (1 747 ev. č.), ob inventarizace budou pokračovat až do roku
2020. Dále prob hla mimo ádná inventarizace sbírkových p edm t Berounské sbírky uložených
v provizorním depozitá i S. K. Neumanna 1141 p ed st hováním do dočasného úložišt (cca 200 ev.č.)
a po p est hování (vše v rámci projektu IROP a p ípravných činnostech na rekonstrukci budovy).
Knihovny
B hem roku byla realizována akvizice nových knižních p ír stk do regionální a p íruční knihovny
(koup , dary, vlastní sb r), byla sledována regionální produkce v knihkupectvích, na internetu a
v archivech. Korespondence s nakladateli, vydavateli a autory knih.
P íruční studijní knihovna Beroun
Do berounské p ír stkové knihy bylo zapsáno celkem 7ř p ír stkových čísel, které byly do
databázového programu Clavius zkatalogizovány v počtu 79.
Do databázového programu Clavius bylo zapsáno celkem 320 evidenčních záznam
retrokonverze (digitalizace záznam ).

v rámci

Souborný katalog Caslin (souborný elektronický katalog, který soust e uje ve své databázi údaje o
dokumentech ve fondech spolupracujících českých knihoven a institucí)
V roce 2017 bylo provedeno 72 záznam knih a 0 periodik (celkový počet činí 1 511 záznam knih; Ř6
periodik) – provádí se na základ fyzické kontroly. Formou on-line formulá e je p ipisována podsbírka
„další“: regionální knihovna (p i katalogizaci a zp tn ), podsbírka „další“: knihtisk (pouze nové p i
katalogizaci), podsbírka „další“: divadelní knihovna (pouze nové p i katalogizaci).

Koncepční materiály MČK, organizace a ízení MČK
Jak již bylo ečeno v úvodu, tak byla poskytnuta aktivní součinnost OKPP p i zpracování Koncepce
sbírkotvorné činnosti PO z izovaných St edočeským krajem v oblasti kultury se zam ením na
rozši ování sbírek nákupem p edm t Ě201Ř – 2020).

Finanční dary
V roce 2017 obdrželo Muzeum Českého krasu finanční dar ve výši 70 000,- Kč od firmy Velkolom
Čertovy schody a.s., Tma 200 pro pot eby MČK k vydání časopisu Český kras č. XLIII/2017 a dále
pro užití v souladu se Z izovací listinou MČK, bude-li cena za vydání nižší než poskytnutá částka.
Dále byla uzav ena smlouva s firmou Vápenka Čertovy schody a.s., Tma 200 na poskytnutí finančního
daru ve výši 100 000,- Kč za účelem, aby daru bylo v plné výši použito pro pot eby MČK v souladu se
Z izovací listinou MČK. Finanční částka bude na bankovní účet MČK p evedena v roce 2018.
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Ochrana sbírek MČK v roce 2017- konzervace a restaurování
V roce 2017 bylo z hlediska sanační konzervace pokračováno v konzervaci a restaurování p edm t
z národopisných i historických depozitá (Beroun, Žebrák, Ho ovice), které vyžadují péči. Jednalo se
zejména o d ev né a kovové sbírkové kusy, ale též p edm ty z jiných materiál , jako je porcelán,
keramika či k že. Mimo to byly pr b žn ošet ovány také nové muzejní p ír stky (p ed uložením do
depozitá ), p edm ty určené pro vystavení v expozicích a p íležitostn i zbylé povodní stižené
p edm ty.
V roce 2017 bylo zadáno k externímu restaurování 15 evidenčních čísel, tj. 17 kus sbírkových
p edm t - viz p iložená tabulka č. 1.
Navzdory faktu, že velká část pracovní doby konzervátora byla v nována jiným úkol m, celkov bylo
v roce 2017 v konzervátorské díln MČK ošet eno 52 kus či soubor sbírkových p edm t - viz
p iložená tabulka č. 2.
V oblasti preventivní konzervace byly v pr b hu roku provedeny následující úkony a opat ení:
 byl zpracován výhledový „Plán preventivní péče o sbírky pro rok 201Ř“ a současn byl
celoročn pln n plán pro rok 2017;
 kontrola a úklid depozitá MČK v Beroun , Žebráku i v Ho ovicích;
 výb r a p íprava sbírkových p edm t určených pro žádosti o finanční granty;
 nam ená data z elektronických datalogger umíst ných ve vybraných depozitá ích a
expozicích byla stažena do PC a zpracována pomocí originálního softwaru - výstupem jsou
p ehledné tabulky či grafy znázor ující pohyb hodnot v m ených intervalech 1x za hodinu.
Hodnoty a grafy jsou uloženy v PC v konzervátorské díln a na serveru MČK; vytišt ná grafická
podoba byla založena do spisovny MČK;
 byly zpracovány žádosti o finance ze St edočeského kraje a z Ministerstva kultury (grant
ISO/D) - externí restaurování v roce 2018
Značný čas a péče byly restaurátorem a editelkou MČK byly v novány projektu IROP „Centrální
depozitá – zajišt ní efektivní ochrany, správy a zp ístupn ní sbírkového fondu Muzea Českého
krasu“ - plánovaná rekonstrukce budovy budoucího centrálního depozitá e S. K. Neumanna. Vyjma
konzultací projektového týmu u z izovatele byly ve spolupráci s kolegy ešeny a p ipravovány veškeré
nezbytné podklady pro výb r zhotovitele na dodávku služeb a vybavení. Jednalo se nap . o zp esn ní
typologie a p dorys budoucích úložných systém do projektové dokumentace, dále kuchy ských linek,
mobilních dopl k aj., též úpravy kapacitní studie, aktualizaci podrobného slepého rozpočtu vybavení
budovy, p ípravu podklad a VZ st hovacích služeb.
V návaznosti na to bylo st hovací firmou za vedení a dohledu restaurátora provedeno p est hování
sbírkových p edm t z budovy SKN 1141 do MČK, včetn op tovné montáže historického souboru
lékárny v mázhauzu čp. Ř7. Tomu p edcházelo svépomocné vyst hování nesbírkových p edm t
(výstavní mobiliá a další pot eby) z budovy.
Ke konci roku též prob hla asistence a dohled p i demolici p ístavku SKN 1141.
Konzervátor se též částečn podílel na p ípravách a realizaci nové expozice muzea Ho ovicka. Dále se
v noval výpomoci kurátorce M. Vávrové se zpracováním fotodokumentace sbírkových p edm t
(zejména nov zkatalogizovaných v cí) a jejich vkládání do systému Bach, opravy a dopln ní dat aj.
(obzvlášt podsbírky etnografie).
Z ostatních činností lze zmínit nap íklad podíl na p íprav , instalaci a pozd jší demontáži tém
veškerých expozic, výstav a akcí po ádaných MČK, což zahrnovalo zejména montáž vitrín, instalaci
exponát , jejich nasvícení apod.
Též lze zmínit transporty výstavního mobiliá e i sbírek v rámci budov MČK či nap . k restaurátor m,
do ekodvora, p evozy zap jčených výstavních exponát aj., dále účast konzervátora na emeslných
trzích, muzejní noci, konzultacích a výpomoci ve v ci stavebních oprav budov MČK (asistence p i
rekonstrukcích - fasáda čp. ŘŘ, opravy elektro rozvod , revize vybavení MČK aj.), vým ny žárovek,
zaškolování nových koleg , nákupy vybavení, montáže nábytku a dalšího vybavení, administrativa
apod.
Zcela okrajov je možno uvést aktivity jako jsou nap . práce na inventurách podsbírek, odpisy či p esuny
sbírkových p edm t , podíl na zpracování r zných podklad pro z izovatele (nap . plán investic MČK),
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odečty m idel energií či funkce správce depozitá
údržbá e budov aj.

a idiče služebního automobilu, výstavá e a

Tabulka č. 1: Seznam p edm t zadaných v roce 2017 k externímu restaurování:
Číslo
smlouvy

Název
p edm tu

Číslo
p edm tu

objednávka
3/00065293/
Polychromovaná
2017 a
d evo ezba: sv.
smlouva
Ho H 2
18/0006529 Anna Samot etí
3/2017
Korouhev
147/000652
Společenstva
93/2017
deseti živností
Korouhev
148/000652
hostomického
93/2017
rejcechu
Korouhev
149/000652 hostomického
93/2017
ková ského
cechu
Korouhev
150/000652
eznického cechu
93/2017
v Ho ovicích
Cechovní
151/000652 korouhev
živnostenského
93/2017
spolku
Ubrus, dámské
209/000652 šaty, 2x dámská
93/2017
bl za
(konzervace)
Polychromovaný
303/000652
et z citrusových
93/2017
plod

Poče Restaurátor/ Dotace:
t ks
ka
MK-ISO

Celková
částka ĚKčě

8 000
(pr zkum)
+
30 000
(restaurová
ní)

38 000

1

akad. mal.
Antonín
Novák

Ho H
4932

1

Jitka
Krotilová

29 000

30 600

59 600

sH 6147

1

Jitka
Krotilová

34 000

35 800

69 800

sH 6146

1

St edočeské
muzeum v
Roztokách u
Prahy

29 000

29 000

58 000

sH 7361

1

Barbora
Korbelová

38 000

39 000

77 000

sH 7362

1

Barbora
Korbelová

42 000

43 000

85 000

-

7 000

7000

-

22 500

22 500

-

21 000

21 000

-

7 200

7 200

St edočeské
muzeum v
Roztokách u
Prahy
akad. mal.
Antonín
Novák

N 520a, N
2044, N
2491, N
2525

4

Žeb
815/87

1

336/000652 Dámský
93/2017
m š anský od v

N 2461

1
Helena
soub
Kastlová
or

Soubor textilu 338/000652 součásti
baráčnických
93/2017
kroj

1259/2017
,
1260/2017 5
,
1261/2017
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Podíl
vlastníka

Helena
Kastlová

-

Celkem 17 ks/ 445 100,- Kč
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Tabulka č. 2: Seznam p edm t konzervovaných/restaurovaných v konzervátorské díln
MČK - rok 2017:
Č. konzerv.
karty
1233/2017
1234/2017
1235/2017
1236/2017
1237/2017
1238/2017
1239/2017
1240/2017
1241/2017
1242/2017
1243/2017
1244/2017
1245/2017
1246/2017
1247/2017
1248/2017
1249/2017
1250/2017
1251/2017
1252/2017
1253/2017
1254/2017
1255/2017
1256/2017
1257/2017
1258/2017
1259/2017
1260/2017
1261/2017
1262/2017
1263/2017
1264/2017
1265/2017
1266/2017
1267/2017
1268/2017
1269/2017
1270/2017
1271/2017
1272/2017
1273/2017
1274/2017
1275/2017
1276/2017
1277/2017
1278/2017
1279/2017
1280/2017
1281/2017
1282/2017
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Název p edm tu
Porcelánový talí
Podobizna Františka Palackého
Podobizna Františka Ladislava Riegera
Keramická váza
Konvice na čaj
Zámek s klikou
Železné kování
Dve ní zámek - kryt
Sk í ový zámek
Sk í ový zámek
Dve ní zámek
Trychtý kovový
Kráječ másla
Pražič kávy
Reklamní cedulka
Reklamní cedule
Reklamní cedule
Reklamní cedule
Reklamní cedule
Reklamní cedulka
Reklamní cedulka
Plechovka Masox
Obtahovací emen
Obtahovací emen
Díže d ev ná
Misky soustružené
Korbel d ev ný
Svícny soustružené
Svícen soustružený
D ev ný zámek
D ev ná čutora
D evo ezba - část rámu
Špičák železný
Džbán smaltovaný
Výv sní tabulka - "Pojiš ovna"
Smaltovaná cedule uliční
Tabulka z cihelny
Pouzdro na klubko
Kovová spona
Struhák obuvnický
Montážní klíč
Montážní klíč
Montpáka
Pom cka ke šra kování
Litinová plaketa B. Smetana
Litinová deska Fügner-Tyrš
Bambusová h l
Stroj na krájení epy
Nástroj na nošení b emen
Litinový tál na nožkách

Rok
konzervace
Ho 101/Ř1
1
2017
VU 1193
1
2017
VU 1194
1
2017
Ho 71/61
1
2017
sH 989
1 soubor
2017
sH 5593
1
2017
sH 5594
1
2017
sH 6179
1
2017
Ho H 4115 a
1
2017
Ho H 4115 b
1
2017
Ho H 2043
1
2017
675/2016
1
2017
679/2016
1
2017
680/2016
1
2017
680/2016
1
2017
695/2016
1
2017
696/2016
1
2017
697/2016
1
2017
698/2016
1
2017
699/2016
1
2017
700/2016
1
2017
683/2016
1
2017
703/2016
1
2017
704/2016
1
2017
558/2016
1
2017
71/78
2
2017
72/78
1
2017
188/83
2
2017
189/83
1
2017
313/73
1 soubor
2017
s.1139
1
2017
s.842
1
2017
s.565
1
2017
308/74
1
2017
H 2638
1
2017
H 7617
1
2017
H 4063
1
2017
H 4020
1
2017
H 5790
1
2017
H 6598
1
2017
H 6600
1
2017
H 6601
1
2017
H 6602
1
2017
H 6603
1
2017
Ho 22/Ř0
1
2017
1497/2017
1
2017
1296/2017
1
2017
Žeb 1/2017
1
2017
Žeb 3/2017
1
2017
1565/2017
1
2017
Celkem za rok 2017 - 52 ks či soubor

Čísla p edm tu

Počet kus
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Poznámka: Barevnost p edm t na fotografiích p ed a po ošet ení se m že lišit.
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Centrální depozitá – rekonstrukce budovy S. K. Neumanna č. p. 1141
Projektový zám r MČK „Centrální depozitá – zajišt ní efektivní ochrany, správy a zp ístupn ní
sbírkového fondu Muzea Českého krasu“, jehož p edm tem je rekonstrukce objektu S. K. Neumanna
1141 v Beroun na depozitá sbírkových p edm t MČK, byl schválen dne 31. Ř. 2015
Radou kraje usnesením č. 051-30/2015/RK. Usnesením č. 04Ř-40/2015/RK ze dne 16.
11. 2015 byl schválen Radou kraje aktualizovaný investiční zám r a uloženo zajišt ní
podklad pro p ípravu žádosti, podklad pro územní a stavební ízení a zpracování
PD.
Dne 10. 2. 2016 byla MMR vyhlášena 21. výzva „Muzea“ z Integrovaného operačního programu
(dále jen „IROP“) výzvy 21 „MUZEA“, prioritní osa 3. „Dobrá správa území a zefektivn ní ve ejných
institucí“, Investiční priorita: 6c „Zachování, ochrana, propagace a rozvoj p írodního a kulturního
d dictví“, specifický cíl 3.1: „Zefektivn ní prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního d dictví“
k p edkládání žádostí o finanční podporu.
Usnesením č. 010-21/2016/ZK ze dne 15. 2. 2016 byl Zastupitelstvem St edočeského kraje aktualizován
zásobník projekt pro rok 2016 a vysloven souhlas se spolufinancováním projekt , které budou
realizovány a p edloženy k financování ze strukturálních fond EU.
Muzeem Českého krasu byla prost ednictvím autora v minulosti zpracované projektové dokumentace
rekonstrukce budovy S. K. Neumanna 1141 Ing. arch. Čepeláka aktualizována projektová dokumentace
a následn 24. Ř. 2016 bylo Odborem výstavby M Ú Beroun vydáno rozhodnutí „zm na stavby p ed
dokončením“; k tomuto rozhodnutí byly následn vydány opravy (5. ř. a 6. ř. 2016).
Ve spolupráci s externí firmou SPF Group, s. r. o., byla zpracována studie proveditelnosti a žádost o
dotaci.
Mezi St edočeským krajem a MČK byla dne 16.6.2016 uzav ena smlouva o záp jčce a smlouva
darovací, kterou St edočeský kraj zap jčuje a daruje MČK 5.500.000,- Kč za účelem p ípravy a
realizace projektu. Finanční prost edky jsou určeny na financování zp sobilých výdaj projektu (tzn. na
financování výdaj spojených s realizací hlavních a vedlejších podporovaných aktivit projektu, a dalších
výdaj souvisejících s p ípravou a realizací projektu.
Na konci července 2016 byla v rámci programu IROP, výzvy č. 21 p edložena žádost o dotaci na
projekt „Centrální depozitá – zajišt ní efektivní ochrany, správy a zp ístupn ní sbírkového fondu
muzea Českého krasu“, registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/000166Ř. Hlavním cílem projektu
je zefektivn ní ochrany sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p. o. prost ednictvím rekonstrukce
stávajícího objektu a vybudováním nového centrálního depozitá e MČK spl ujícího podmínky pro
uložení a správu sbírkových p edm t Muzea Českého krasu včetn jejich částečného zp ístupn ní.
P edm tem projektu je rekonstrukce budovy čp. 1141 v ul. S. K. Neumanna 1141, Beroun - vybudování
nového centrálního depozitá e MČK, kde bude umíst no 2ř podsbírek.
Žádost o dotaci byla schválena vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projektu bylo p id leno
z prost edk IROP celkem 46.430.952,96,- Kč (maximáln ), vlastní zdroje: 5.15Ř.řř4,7Ř,- Kč
(minimáln ); celkový rozpočet projektu: 53.0Ř4.41ř,14,- Kč z toho zp sobilé výdaje: 51.5Řř.ř47,74,Kč, nezp sobilé výdaje: 1.4ř4.471,40,- Kč).
P vodn schválený rozpočet projektu (24.7.2016) člen ný dle etap byl zm n n a dne 3.Ř.2017 byla
schválena zm na rozpočtu (v člen ní dle etap).
Projekt je koncipován jako 4 etapový. Jednotlivé etapy končí vždy 30.6. p íslušného roku za období od
1.7. do 30.6. p íslušného roku s výjimkou 1. Etapy. (1. Etapa od 2.3.2016 do 30.6.2017, 2. Etapa od
1.7.2017 do 30.6.2018, 3. Etapa od 1.7.2018 do 30.6.2019 a 4. Etapa od 1.7.2019 do 30.6.2020). Po
ukončení každé z etap je vždy zpracována tzv. žádost o platbu (dále jen ŽoP), na základ , které jsou
následn propláceny dotační prost edky.
V souvislosti s realizací projektu, byla dne 20.7.2017 podána 1. ŽoP. Součástí 1. ŽoP jsou veškeré
výdaje uskutečn né od začátku realizace projektu do 30.6.2017 v rámci 1. Etapy projektu. Následn
prob hla kontrola 1. ŽoP ze strany Centra pro regionální rozvoj (CRR) a náklady byly CRR
uhrazeny. Celkové zp sobilé výdaje p edložené v 1. ŽoP činily 1.046,772,50,- Kč, z toho investiční:
879.062,50,- Kč, neinvestiční: 167.710,00,- Kč. P edpokládaná výše dotace činí: ř42.0ř5,25,- Kč,
vlastní podíl: 104.677,25,- Kč. Součástí 1. ŽoP byla i informace o nezp sobilých výdajích
uskutečn ných v téže období, které činily 75.746,00,- Kč (pouze investice).

45

Výroční zpráva Muzea Českého krasu, p ísp vkové organizace za rok 2017

V roce 2017 byl též zpracován odhad čerpání finančních prost edk v jednotlivých kalendá ních
letech (2017-2020), kde byly zahrnuty veškeré náklady projektu (investiční, neinvestiční, uznatelné i
neuznatelné náklady). Odhad obsahoval i aktuální vysout žené částky n kterých položek (nap íklad
st hování). Naopak náklady na stavební práce a jejich člen ní v jednotlivých letech a náklady na
vybavení digitalizačních pracoviš bude možno p esn odhadnout až po vysout žení dodavatele. Proto
se celková rozpočtovaná částka neshoduje se schváleným rozpočtem projektu, který pracuje
s maximální schválenou výší náklad projektu, která však bude v d sledku výb rových ízení jiná a
p edpokládáme, že se bude též lišit i v člen ní v jednotlivých letech. Podrobn ji s p íslušnými tabulkami
byla tato problematika rozebrána v p ílohách návrhu rozpočtu MČK ze srpna roku 2017.
1. etapa realizace projektu „Centrální depozitá – zajišt ní efektivní ochrany, správy a zp ístupn ní
sbírkového fondu muzea Českého krasu, p. o.“ (IROP výzva č. 21) zahrnovala mj. realizaci ve ejných
zakázek projektu (TDS-BOZP, st hování sbírek p ed a po rekonstrukci budovy).
V prvním pololetí roku 2017 byly autorem projektové dokumentace provád ny úpravy a zm ny PD na
základ podn t pracovník OKI – INV.
Ve druhém pololetí roku 2017 byla zahájena 2. etapa realizace projektu. Byla zahájena činnost
technického dozoru stavebníka ĚTDSě a koordinátora BOZP (Realstav MB spol. s r.o.). Na základ
p ipomínek TDS bylo pokračováno v úpravách PD.
V íjnu 2017 byla zahájena a dokončena I. etapa st hování sbírkových p edm t dodavatelskou
firmou (HrubyMOVING s.r.o.) z budovy S. K. Neumanna 1141 na místo p echodného uložení a byla
zahájena p íprava na II. etapu st hování do prostor nového centrálního depozitá e MČK – S. K.
Neumanna 1141. V souladu s plánem činnosti prob hla inventarizace sbírek p ed a po st hování.
Dne 2Ř. 11. 2017 byla v Muzeu Českého krasu u projektu provedena Centrem pro regionální rozvoj ČR
ve ejnosprávní kontrola 1. etapy projektu na míst dle zákona č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční
kontrole; kontrola č. 00ř5ř3-2017/IROP). Kontrolou nebylo zjišt no porušení povinností, nebyla
uložena žádná opat ení ani doporučení k náprav . Kontrolní komise v protokolu z 1Ř. 12. 2017
konstatovala, že nebyly zjišt ny nedostatky.
V rámci 2. etapy projektu provedlo Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRRě kontrolu uskutečn ných
V Ěna st hování sbírkových p edm t a TDS/BOZPě a kontrolu V na stavbu a vybavení
depozitá e p ed zahájením. K výsledku kontroly: dne 4.1.201Ř (stavební práce a vybavení depozitá e),
26. 1. 201Ř (st hování sbírkových p edm t ) a 31.1.2018 (TDI/BOZP) vydalo CRR stanovisko k
zakázce s tím, že ze strany CRR nebyla identifikována zjišt ní, výhrady či p ipomínky. V na stavbu a
vybavení depozitá e aktuáln probíhá, p edpoklad ukončení výb ru je v kv tnu 201Ř. P ed podpisem
smlouvy/smluv s dodavatelem/dodavateli prob hne kontrola V CRR dle p íslušných pravidel IROP,
podpis smlouvy je vázán na stanovisko CRR.
P ed podáním 2. žádosti o platbu a pr b žné zprávy o realizaci projektu (nejpozd ji k 28.7.2018) bude
na CRR podána žádost o p esun nevyčerpaných prost edk z 2. etapy projektu do následujících etap
projektu. Jedná se o standardní úkon, který je nutné provést p ed podáním žádosti o platbu nejpozd ji
však p ed ukončením etapy projektu (30.6.201Ř).
Z izovateli byly b hem celého roku 2017 podávány pravidelné e-mailové páteční zprávy o postupu
projektu. Dále probíhaly porady projektového týmu a koordinační sch zky projektu svolávané
Odborem ízení dotačních projekt . B hem roku došlo k obm n projektového týmu (zm ny na KÚSK,
investiční manažer OKI – INV, manažer VZ …).
Bezúplatný p evod a bezúplatné nabytí pozemk v k. ú. Beroun
V roce 2016 a 2017 byl ešen bezúplatný p evod pozemku p. č. 2305/62 – ostatní plocha o vým e 1455
m2 z majetku St edočeského kraje na m sto Beroun a bezúplatné nabytí pozemku p. č. 11ř2/Ř0 – ostatní
plocha o vým e 104 m2 z majetku m sta Berouna na St edočeský kraj. Jedná se o p ístupový pozemek
k plánovanému únikovému schodišti budoucího depozitá e S. K. Neumanna 1141.
V roce 2017 se záležitost nepoda ilo Odboru majetku SK do ešit.
P eložka ČEZ.
V souvislosti s projektem byla podána na ČEZ žádost o realizaci p eložky. V této souvislosti probíhala
projektová p íprava včetn jednání smluvního partnera ČEZ, tj. projektanta, TDS projektu a autora PD
rekonstrukce.
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Konference, seminá e, školení - další vzd lávání pracovník
P ehled absolvovaných školení zam stnanc MČK za rok 2017
Účast na seminá ích, konferencích, školeních - služební cesty
Název seminá e, konference, školení
XV. Ročník Školy muzejní propedeutiky AMG 2016/2017
RNDr. Anna Brotánková
Školení Účtenkový režim a EET - Colosseum
Konference "Brdy"
Seminá "Vesnická sídla v kulturní krajin "
22. Veletrh muzeí České republiky
mj. Mgr. Pavel Bokr s p ísp vkem Geopark Barrandien a
edukační programy Muzea Českého krasu
NIPOS - Marketing v praxi kulturních organizací
Školení - workshop E-ZAK elektronické zadávání
ve ejných zakázek
Školení - Praktický pr vodce účetní záv rkou
NIPOS – Vybrané problémy účtování vybraných účetních
jednotek 2017
Seminá - "Pracovní právo"
Školení oznámení ve ejných činitel
Seminá IROP pro p íjemce 21. výzvy Muzea

V roce 2017 bylo absolvováno celkem 12 seminá
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Místo konání

Po adatel

Praha - Národní technické muzeum
Praha
Rožmitál pod T emšínem
Ho ovice

AMG
Perfect Systém s.r.o.
Podbrdské muzeum
NPÚ

T ebíč
Praha

Muzeum Vysočiny T ebíč
Ministerstvo kultury ČR

27.2.2017
5.12.2017

Praha
Praha

QCM, s.r.o.
Integra Centrum s.r.o.

11. 5. 2017
5.10.2017
8.11.2017
12.9.2017

Praha
Praha
Praha
Praha

Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo kultury ČR
Krajský ú ad St edočeský kraj
Centrum pro regionální rozvoj ČR

Datum

11.1.- 6. 9.2017
23.3.2017
14.11.-15.11.2017
13.9.-15.9.2017

24.5.-26.5.2017
6. 4. 2017

, konferencí nebo školení a zúčastnilo se jich celkem 11 zam stnanc
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Účast na vlastních školeních MČK
Název seminá e, konference, školení

Datum

Místo konání

Po adatel

Školení EZS
Školení o nakládání s chemickými látkami a sm smi
Školení a odborná p íprava zam stnanc o požární ochran preventisté požární ochrany
Školení 1. pomoci
Školení BOZP a PO
Školení a odborná p íprava zam stnanc o požární ochran preventisté požární ochrany
Školení odborné zp sobilosti idič

21.3.2017
27.2.2017

Muzeum Ho ovicka
Muzeum Českého krasu Beroun

Trade Fides a.s.
Nataša Jungmannová

3.2.2017
23.10.2017
18.9.2017

Muzeum Českého krasu Beroun
Muzeum Českého krasu Beroun
Muzeum Českého krasu Beroun

Ing. Simona T mová - Tusan s.r.o.
MUDr. I.Poledníčková
Petr N mec - Tusan s.r.o.

6.6.2017
29.11.2017

Muzeum Českého krasu Beroun
Muzeum Českého krasu Beroun

Ing. Simona T mová - Tusan s.r.o.
Ji ina Skuhrovcová- Autoškola

V roce 2017 byla absolvováno celkem 7 školení a zúčastnilo se jich celkem 36 zam stnanc .
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Provoz
BOZP - PO
V roce 2017 byly firmou TUSAN s.r.o. provedeny prov rky BOZP-PO zam ené p edevším na:
- provád ní revizí a kontrol technických a požárních za ízení
- vedení základní a provozní dokumentace BOZP a PO
- dodržování p edpis BOZP a PO zam stnanci
- technický stav vnitropodnikových komunikací, p ístup na pracovišt
- technický stav používaného za ízení
- bezpečnostní a požární značení na jednotlivých pracovištích
- odborná p íprava preventist PO
- školení pracovník
- používání pracovních pom cek a p edm t p i manipulaci

EZS a EPS

pravidelná roční kontrola a revize ve všech objektech Muzea Českého krasu, klávesnice, PIR
čidla ve vstupu do GEO, opravy související s odstran ním závad vyplývajících z revizních
prohlídek EZS, EPS.

-

Elektrorozvody, elektrospot ebiče, ostatní

pravidelná revize elektrospot ebič a kompresoru na pracovištích v Beroun , odstran ní závad
v akumulačních kamnech
kontrola hasicích p ístroj a hydrant na všech pracovištích
servis klimatizace Beroun/87
servis kopírky Beroun a Ho ovice
pravidelná údržba počítačové sít
oprava automobilu

-

Stavební záležitosti apod.
-

oprava pr čelí budovy Beroun, Husovo nám stí ŘŘ (kulturní památka) – dokončení z roku 2016
další drobné opravy na budov – nát r oken, dve í
odstran ní p ístavku budovy Beroun, SKN 1141
oprava nesbírkové mramorové desky pultu sbírkového p edm tu „Lékárna Hostomice“
vým na kuchy ské linky vč. spot ebič v p ízemí budovy čp. ŘŘ

Ostatní
- projekt: Znovuobnovení a zp ístupn ní nových expozic Muzea Ho ovicka, pobočky Muzea
Českého krasu, p. o.: záv rečné práce na dokončení pobočky byly realizovány a dokončeny
v roce 2017, v b eznu 2017 byly expozice pobočky jako Muzeum Ho ovicka slavnostn
otev eny
- projekt: Muzeum Českého krasu – server Klimatizace, varianta č. 1. - klimatizační jednotku
bylo nutné nainstalovat do místnosti, kde je uložen server MČK. Místnost byla dosud v traná
pouze mechanicky (m ížkou) do další místnosti – výstavního prostoru, tento stav ešení nebyl
v letních m sících dostačující a z dlouhodobého hlediska p ijatelný. Klimatizační jednotka byla
instalována fou SOREX, p ívod elektrického proudu a instalace jističe provedl p. R. Štemberk,
výmalba byla provedena vlastními silami.
- projekt: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001668 „Centrální depozitá – zajišt ní efektivní
ochrany, správy a zp ístupn ní sbírkového fondu muzea Českého krasu, p. o.“, dotační titul:
IROP, výzva č. 21 Muzea Českého krasu, p ísp vkové organizace. Investiční dotace MMR –
jedná se o dotaci IROP na rekonstrukci budovy S. K. Neumanna 1141, Beroun za účelem
vybudování centrálního depozitá e sbírkových p edm t , digitalizační pracovišt , karanténní
prostor a badatelnu. Projekt pokračoval v roce 2017, zapojení projektového manažera, realizace
VZ TDS, VZ st hování, propagace, právní služby, vyúčtování 1. etapy, realizace 1. etapy
st hování, úpravy PD dle p ipomínek OKI – IN a TDS. Komunikace s CRR, kontrola projektu
ze strany CRR.
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Vstupní prostory MČK – agenda vrátnice – recepce
V Beroun pokračoval zavedený systém
otvíracích dní recepce, pokladny a
vrátnice s obsluhou, včetn zavíracího
dne muzea v pond lí, což umož uje
zajišt ní
provozu
pro
speciální
objednávky škol na doprovodné
programy a jiné mimo ádné akce, úklid a
uspo ádání prostor a agendy po týdenním
provozu, inventuru zboží.
V mezičase
pracovníci
zajiš ovali
propagační činnost muzea – poskytování
informací týkajících se záležitostí nejen
muzea, ale také o aktivitách, historii,
gastronomii, dopravním spojení v Beroun a okolí, cyklostezkách a turistice.
I nadále díky zavedenému systému vrátnice – recepce z stal omezený počet pracovník s plným
oprávn ním samostatného vstupu do budovy muzea.
Pokračovalo vedení služebního protokolu pokladních /vrátnice – recepce/.
Pro pr vodce byly pr b žn dokumentátorkou Janou Boreckou na všechny pracovišt p ipravovány
materiály pro denní kontrolu expozic a výstav s fotodokumentací.
O kontrolách byly denn vedeny záznamy do deníku pr vodc a dozoru (knihy o stavu sv ených
expozičních a výstavních prostor). Zjišt né technické závady byly pr b žn odstra ovány, závady
(ztráty, poškození) na vystavených sbírkových p edm tech a ostatních p edm tech zvláštní hodnoty
nebyly zjišt ny.
Pokračovalo vedení knihy návšt v a evidence vydání klíč pokladní – vrátnicí. Byly vydány a
používány centráln evidované p ejímací doklady na p edm ty nabízené ve ejností do sbírkového
fondu v souladu s vnit ním sm rnicí MČK pro správu sbírek. Vy izovaly pokladní v součinnosti
s pov enou dokumentátorkou Janou Boreckou.

Otevírací doba Muzea Českého krasu a jeho poboček v roce 2017
Jenštejnský a Salátovský d m – otev eno:
celoročn
úterý – sobota
ned le a svátky

9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
10.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

Geopark Barrandien – otev eno:
duben - íjen
úterý – sobota
ned le a svátky

9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
10.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

Plze ská brána – otev eno:
kv ten – íjen
st eda a sobota
červen – zá í
st eda
sobota
červenec a srpen
st eda
sobota
ned le, svátky
ostatní dny po domluv
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9.00 – 13.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
10.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
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Muzeum Žebrák – otev eno:
kv ten – zá í
víkend, svátky
ostatní dny po domluv
Muzeum Ho ovicka – otev eno:
duben – kv ten, zá í
víkend, svátky
červen-srpen
úterý - ned le
ostatní dny po domluv

9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
10.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
10.00 – 12.00, 12.30 – 18.00

Jako každoročn jsme zp ístupnili uzav ené prostory muzea a poboček 2Ř. 10. 201Ř.
Mimo ádná otevírací doba Jenštejnského a Salátovského domu v Beroun
Berounské muzeum bylo otev eno o vánočních svátcích a na Silvestra. Od 23. do 30. 12. také probíhal
doprovodný program pro ve ejnost „Koulování v muzeu“. Vyzdobit si sklen nou vánoční ozdobu p išlo
57 návšt vník .
24. – 26. a 31. prosince bylo otev eno od 10.00 do 16.00 hod.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu
k informacím v roce 2017
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve v ci p ezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a p ehled všech výdaj , které povinný
subjekt vynaložil v souvislosti se soudními ízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to
včetn náklad na své vlastní zam stnance a náklad na právní zastoupení: 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetn od vodn ní nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
0
e) počet stížností podaných dle § 16a, d vody jejich podání a stručný popis zp sobu jejich vy ízení: 0
f) další informace vztahující se k uplat ování tohoto zákona: 0

______________________________________________________________________________

V Beroun dne 22. 4. 2018
RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.,
editelka MČK.
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Seznam p íloh
Fotodokumentace z výstav a akcí
Komentá k hospoda ení Muzea Českého krasu k 31. 12. 2017
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