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Zpráva o činnosti a hospoda ření MČK v roce 2009 

Muzeum Českého krasu 

 
Sbírkotvorná činnost 

Nové akvizice 
- do sbírkového fondu bylo zapsáno 523 eviden čních čísel  přírůstků (Berounská 

sbírka – společenskovědní podsbírky - 497 evid. čísel, Berounská sbírka – 
přírodovědné podsbírky – 19 evid. čísel, Hořovická sbírka -  společenskovědní 
podsbírky - 1 evid. číslo Žebrácká sbírka – společenskovědní podsbírky - 6 evid. 
čísel) 

- z toho se jedná o 252 darů (tj. 928 kusů sbírkových předmětů) 
- do doprovodné dokumentace byly zapsány předměty v případě Berounské sbírky 

podsbírky další: Václav Talich; historická; fotografie, filmy, videozáznamy a jiná 
média; etnografická a zoologická  

Katalogizace 
- byla provedena katalogizace přírůstků sbírkového fondu roku 2006 a další 
Sbírkotvorná komise 
- zasedání komise MČK pro sbírkotvornou činnost proběhlo v termínech: 16.1.2009, 

8.4.2009, 18.5.2009, 17.6.2009, 25.6.2009, 3.9.2009, 10.9.2009, 27.11.2009, 
4.12.2009 

CES 
- byla provedena aktualizace  evidence CES (potvrzení o provedení změny v CES č. 

1562 / 2009 – 1579 / 2009 ze dne 7. 12. 2009) 
Digitalizace 
- průběžně byla prováděna digitalizace evidenčních záznamů, digitální 

fotodokumentace sbírkových předmětů a skenování 2 rozměrných sbírkových 
předmětů 

- byl zakoupen velkoformátový scanner; obrazová dokumentace je nyní součástí všech 
nových záznamů v berounské přírůstkové knize spravované hlavní dokumentátorkou  

- bylo vybaveno pracoviště hlavní dokumentátorky fotografickou technikou (digitální 
zrcadlovka zn. Canon, dvě skládací přenosná pozadí, dvě studiová světla) a byly 
vytvořeny pracovní podmínky pro zhotovování kvalitní obrazové dokumentace jak 
dvourozměrných, tak trojrozměrných předmětů 

- v červnu 2009 bylo zahájeno vedení ARCH H v elektronické podobě - 110 záznamů 
(z toho nové přírůstky H 482 – H 507) 

- v roce 2009 bylo přepsáno do BACH systému celkem 177 položek (sH 2337 až sH 
2516) Hořovické sbírky, podsbírky historie. Digitalizace pokračuje v roce 2010, zatím 
přepsáno přes 720 položek a přepis dále pokračuje. 

Konzervace a restaurování; preventivní konzervace   
- vlastními silami  bylo šetřeno 189 kusů sbírkových předmětů - viz p říloha 
- externě byla realizována preparace 3 dermoplastických preparátů obratlovců 
- bylo pokračováno v konzervaci a restaurování (nejen) povodní postižených předmětů 

z národopisných i historických depozitářů (Beroun, Žebrák, Hořovice) - zejména 
dřevěných, kovových a kožených sbírkových kusů; dále byly průběžně ošetřovány též 
nové muzejní přírůstky (před uložením do depozitářů) a další předměty, které vyžadovaly 
akutní péči 

- veškeré konzervátorské či restaurátorské zákroky provázela opět fotodokumentace 
ošetřovaných sbírkových předmětů (stav před a po zákroku, případně i v průběhu); 
záznamy byly systematicky tříděny a doplněny o textovou část v konzervačních kartách 
systému Bach; fotografická dokumentace i veškerá data konzervačních karet Bach byla 
zálohována / archivována v tištěné podobě (konzervační karta Bach s jedním náhledovým 
fotem) a současně i na serveru MČK 
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- pro sanační konzervaci   byly v tomto období vybrány například všechny předměty 
uložené v banánových krabicích z depozitáře Plzeňská tj. roztroušené části či zbytky 
národopisných sbírkových předmětů zasažených povodní v roce 2002; jednalo se 
zejména o bednářskou práci (máselnice či díže), ale i další doposud nezařazené součásti; 
na základě přírůstkových knih a shodných znaků byly díly zkompletovány, konzervovány a 
sestaveny do původních podob 

- současně byly určeny a nafoceny předměty, které budou / byly pro nenávratné poškození 
navrženy pro odpis ze sbírkového fondu 

- dále byly konzervovány např. veškeré lopaty na sázení chleba z etnografického 
depozitáře, či množství keramických a porcelánových kusů z historické podsbírky 

- byly ošetřeny také sbírkové předměty z etnografického depozitáře D, které byly v průběhu 
nedávné inventury vybrány pro prioritní ošetření (zpravidla kvůli korozi a dalším 
degradačním jevům) včetně prostorově objemnějších předmětů, jakými jsou mandly, židle 
či malý žebřiňák 

- byly též vybrány a nafoceny předměty, které byly zapracovány do žádosti o finance 
z kraje a z Ministerstva kultury (grant ISO) - externí restaurování v roce 2010 

- z ostatních činností  lze stručně zmínit například podíl na přípravě a instalaci výstav   
- dále bylo vyrobeno několik prvků pro muzejní noc (např. střelecký terč v podobě kance), 

které ve většině případů poslouží dále jako doprovodný program k výstavám a dalším 
akcím 

- nedílnou součástí bylo zpracování několika poptávkových řízení na nákup výstavního 
mobiliáře (vitríny) 

- extern ě nebyl restaurován žádný předmět 
- v oblasti preventivní konzervace  byly v průběhu roku restaurátorem (za spolupráce 

s kurátory) provedeny následující úkony a opatření: 
- byla provedena kontrola téměř všech depozitářů MČK (Plzeňská, historický depozitář  

čp. 88, zoologický depozitář, 309/87, S.K.Neumanna, knihovna čp. 87, Žebrák, 
Hořovice); drobné nedostatky byly řešeny na místě s příslušným správcem 

- byl zpracován metodický pokyn pro zaměstnance MČK ve věci správného popisování 
sbírkových předmětů 

- byl posouzen stav depozitáře v Žebráku  
- 17.4. byla uskutečněna fumigace vybraných depozitárních prostor (národopisný 

depozitář Domeček, historický depozitář v čp. 88 a smíšený depozitář Plzeňská) 
- byla provedena systemizace uložení sbírek v depozitáři Plzeňská a byl sepsán 

aktualizovaný lokační seznam zde uložených národopisných sbírek; vzhledem 
k tomu, že většina národopisných sbírkových kusů zde uložených již prošla 
konzervačním zákrokem, mohly být jednotlivé předměty nově uloženy v regálech do 
logických celků 

- bylo vylepšeno uložení sbírek v dalších depozitářích (etnografický depozitář 
Domeček, historický depozitář čp. 88), čímž se získal prostor pro inventarizaci, 
usnadnila tvorba aktuálního lokačního seznamu a zajistil prostor pro nové přírůstky 

- v zoologickém depozitáři byl po kontrole doplněn scházející etylalkohol k několika 
lihovým preparátům 

- byly přesuny nově konzervované předměty z původního uložení v depozitáři S. K. 
Neumanna do vhodnějších klimatických podmínek depozitáře Plzeňská 

- byl zhotoven systém pro uložení zbraní ve skříni v historickém depozitáři čp. 88 
- byly vyrobeny a instalovány nové police v etnografickém a historickém depozitáři 
- byla zkompletována veškerá fotodokumentace konzervace za roky 2004-2009 a 

připravena pro archivační účely spolu s konzervátorskými kartami 
- byla provedena inventura všech sbírkových předmětů umístěných v provizorním 

depozitáři S.K.Neumanna; současně byly vyhodnoceny další sbírkové předměty 
k odpisu; v místnosti se sbírkami převážně z pálené hlíny byly jednotlivé předměty 
systematicky přeskupeny do logických celků (kachlová kamna apod.) 

- byly prováděny přípravné práce pro inventuru etnografického depozitáře Domeček; 
byla provedena fyzická kontrola stavu všech deponovaných předmětů a vybrány 
kusy, které vyžadují konzervační, případně restaurátorský zákrok (téměř 200 ks) 

- byl zpracován plán preventivní péče o sbírkové předměty (nejen) pro rok 2010  
- na konci roku 2009 byl realizován nákup elektronických nástěnných dataloggerů pro 

monitoring teploty a relativní vlhkosti (v průběhu ledna 2010 budou rozmístěny do 
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vybraných depozitářů a expozic); proběhla výuka práce s dataloggery a softwarem 
pro zpracování naměřených dat 

- na konci roku 2009 byly zakoupeny textilie pro zastínění okenních otvorů v depozitáři 
Hořovice; jejich instalace proběhne v lednu 2010 

- ve většině depozitářů proběhl základní úklid (vyluxování, setření prachu, vytření 
podlahy) 

Inventarizace 
- byla dokončena inventarizace Berounské sbírky (BČK/002-05-07/163002) podsbírky: 

další – knihtisk, další – knihy a  Žebrácké sbírky (ŽČK/002-05-07/165002) podsbírky: 
geologické  

- byla zahájena inventarizace Berounské sbírky podsbírky: archeologické 
- byly aktualizovány lokační seznamy 
Redeterminace  
- byla provedena revize a redeterminace paleontologického materiálu  ve fondu 

Berounské a Žebrácké sbírky MČK (cca 3 500 kusů) 
Badatelé 
 -      bylo vyřízeno 57 dotazů, badatelských dotazů nebo návštěv badatelů   
Výpůjčky 

- ze sbírkového fondu MČK bylo zapůjčeno 755 eviden čních čísel  sbírkových 
předmětů tj. 930 ks 

- do MČK bylo zapůjčeno 201  eviden čních čísel  sbírkových předmětů tj. 560 ks  
- byla provedena kontrola  na místě „dlouhodobých“ výpůjček z MČK příslušným 

kurátorem 
Vydavatelská činnost 

- za finanční podpory Velkolomu Čertovy schody, a.s. Tmaň byl vydán časopis Český 
kras XXXV  (ISBN 978-80-903477-4-8, ISSN 1211-1643)  

- příspěvky byly recenzovány a byly uspořádány Pavlem Bosákem, Štěpánem Rakem 
a Karlem Žákem 

- redakční rada pracovala v roce 2009 v novém složení: prof. RNDr. Pavel Bosák, 
DrSc. (GÚ AVČR), RNDr. Irena Jančaříková (Správa CHKO ČK), RNDr. Karin 
Kriegerbecková, Ph.D. (MČK Beroun) Mgr. Vladimír Lysenko, RNDr. Petra Přidalová 
(MČK Beroun), Mgr. Štěpán Rak (nový člen RR a v r. 2009 výkonný redaktor), Mgr. 
Pavel Špryňar (PřF UK Praha), RNDr. Karel Žák, CSc. (GÚ AVČR) 

Výstavní a další kulturn ě výchovná činnost  
Výstavy v M ČK 

- Pasivní domy, 29. ledna - 1. března 
- První česká vědecká expedice do Gilf el-Kebír, 10. února - 21. února 
- Jak se žije ve Středočeském kraji, 11. února - 27. března 
- Svět kolem nás (výstava soutěžních prací), 24. února - 18. března 
- Od Popeleční středy k Velikonočnímu pondělí, 19. března - 15. dubna 
- Patrik Pařízek: Obrazy a objekty, 26. března - 3. května   
- 80 let značky JAWA, 3. dubna  - 3. května 
- Zkamenělé poklady berounského muzea, 21. dubna - 13. září 
- T. J. Sokol  Žebrák  1869 – 2009, 29. dubna - 28. října 
- Co takhle kdybychom…spolu postavili dům..., 7. května - 24. května 
- Výstava soutěžních fotografií Beroun foto 2009 , 16. května - 31. května 
- Landsknechti  aneb  dělníci války, 27. května - 7. června 
- Krajina a lidé, 3. června - 15. července 
- Letní nebe nad Berounem…a možná, že i jinde, 11. června - 6. září 
- A co mix Ryzcových comixů?, 18. července - 4. září 
- Malá porce porcelánu, 9. září - 6. října 
- Poletování v čase (keramické variace a obrazy), 10. září - 21. října 
- Tetínské křižovatky, 23. září - 24. listopadu 
- Bylo – nebylo: Berounsko před listopadem ´89, 14. října - 6. prosince 
- Lidové ozdoby a betlémy, 2. prosince 2009  - 6. ledna 2010 
- Tvorba studentů na téma Vánoc a adventu, 9. prosince 2009 - 6. ledna 2010 
- Z geologických a paleontologických sbírek Muzea Českého krasu 

 Výstavy mimo M ČK 
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- Z geologických a paleontologických sbírek Muzea Českého krasu, Středočeská 
vědecká knihovna Kladno 15. října - 2. prosince 

  
Přednášky po řádané MČK 

- Máme dost tmy? 
3. února v 19.00 
Z cyklu přednášek s Hvězdárnou Žebrák Přednášel: Pavel Suchan z 
Astronomického ústavu Akademie věd ČR. 

- První česká vědecká expedice do Gilf el-Kebír 
4. března v 17.00  
Přednášel: Mgr. Martin Tomášek, PhD. z Archeologického ústavu AV ČR, Praha 

- Historie osady Koda od nejstarších dob po dnešek 
2. dubna v 17.00 
Přednášel: RNDr. Karel Žák, CSc. z Geologického ústavu AV ČR 

- Jaké bude počasí? 
7. dubna v 19.00 
Přednášela: RNDr. Magdaléna Lípová 

- JAWY na Dakaru 
9. dubna v 17.00 
Přednášel: Jaroslav Šíma 

- Náš dnešek ve světle díla TGM 
13. května v 17.00 
Přednášel: Doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc. 

- Jak pozorovat oblohu v létě ... a možná že i jindy 
25. června ve 20.00 
Přednášel: Ing. Martin Fuchs, Štefánikova hvězdárna 

- Povídání s fotografem Danielem Kadeřábkem 
15. července v 18.00 
Přednášel: Daniel Kadeřábek 

- PREZENTACE IYA 2009 – Co je to astronomie? 
Z cyklu přednášek s Hvězdárnou Žebrák  
15. září v 19.00 
Přednášel: Vladislav Slezák 

- Berounský obrozenec Josef Antonín Seydl 
20. října v 18.00 
Přednášel: Jan Matěj Rak.   

- Beseda o listopadu 1989 
13. listopadu v 18.00 
Účinkovali: Kamila Moučková, PhDr. Jan Bureš, Ph.D., Mgr. Vlastimil Ježek 
Moderoval: Doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. 

- Pohled ze dvou stran 
10. prosince 2009 v 18.00 
Jarmila Vacková a Patrik Pařízek 

Spolupo řádané besedy v prostorách M ČK 
- Seminář o pasivních domech 

16. února 
Doprovodný program k výstavě Pasivní domy 

- O čem sní ženy a muži -  beseda s Olgou Sommerovou  
25. února  
Beseda z cyklu Setkání s autory, které máte rádi  

- RNDr. Jiří Grygar  v Berouně 
18. března  
 Beseda z cyklu Setkání s autory, které máte rádi 

- Jarní setkání s Ludvíkem Vaculíkem 
15. dubna  
Beseda z cyklu Setkání s autory, které máte rádi 

- Záhady hradů Točníku a Žebráku 
6. května 
Beseda z cyklu Setkání s autory, které máte rádi 
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- Beseda a křest nové knihy o Kačáku 
24. června  
Účinkovali: Otomar Dvořák a Marie Holečková 

- Beroun ve fotografiích s tvůrci Malé monografie města Beroun – beseda s autory a 
autogramiáda 
7. října  
Účinkovali: Jiří Semrád, Jan Kasl, Zdeněk Zůna, Jitka Krásová, Lucie Suchá,  
Daniel Kreissl a Jan Velíšek. 

- Beseda s Arnoštem Vašíčkem 
10. listopadu  
V rámci cyklu Setkání s autory, které máte rádi 

- Večer s Bedřichem Ludvíkem 
9. prosince  
V rámci cyklu Setkání s autory, které máte rádi 

Ostatní akce (doprovodné programy pro ve řejnost, koncerty, exkurze, k řty 
publikací, divadelní p ředstavení) 
- Koncert operních árií českých a světových autorů 

Sobota 14. února v 18.00 
Účinkovali:  Hana Řípová (soprán), Lenka Farkáčová (mezzosoprán), Adolf 
Baudyš (tenor) a Jiří Zápotocký (basbaryton), Miroslav Navrátil (instrumentální 
doprovod) 

- Cílová jízda motocyklů  JAWA č.1 
26. dubna v 10.00 
Doprovodný program výstavy 80 let značky Jawa 

- Řemeslné a hrnčířské trhy  
2. a 3. května 

- Evropské minerální dny 15. – 17. 5. (European Minerals Day 2009) – připraveno ve 
spolupráci s VČS, a.s. 
Program v regionu 16. května: 
Exkurze do aktivních lomů Velkolomu Čertovy schody s prezentací rekultivace po 
ukončení těžby a ukázkou vytěžených míst po rekultivaci 
Prohlídka Geoparku Barrandien.a komentovaná prohlídka geologické výstavy

 Zkamenělé poklady berounského muzea 
Vyhlášení výsledků fotografické soutěže Beroun foto 2009 a vernisáž výstavy 

- Jarní geologicko–botanická exkurze 
24. května   
Trasa: Loděnice – vápenka (krátké seznámení s historií těžby vápence v 
Loděnicích a s loděnickou vápenkou). 
Černidla, Barrandovy jámy (seznámení s geologií a paleontologií okolí Loděnic, s 
pravěkými podmořskými vulkány a návštěva naleziště Joachima Barranda; 
každému  účastníku se zde nabízela výjimečná příležitost nalézt celého trilobita, 
což na jiných lokalitách nebývalo pravidlem).  
Přírodní památka Branžovy – lom Branžovy (přechod po okraji pole nad 
Loděnicemi k činnému lomu, seznámení s významným nalezištěm zkamenělin a 
s původním stavem před odtěžením šíje mezi oběma lomy). 
Loděnice (návrat na náměstí v Loděnicích a individuální odjezd účastníků).  
Odborný výklad:  Mgr. Štěpán Rak – geologický výklad,  Mgr. Pavel Špryňar – 
botanický výklad 

- Křest knihy Sága rodu Křížů autora Rudolfa Kadeřábka 
28. května 

- Muzejní noc, aneb putování proti toku času tentokráte do 16. století 
5. června  

- Křest kalendáře berounské výtvarnice Lucie Suché 
3. září  

- Řemeslné a hrnčířské trhy jarmark řemesel pod širým nebem 
12. a 13. září 

- Den Středočeského kraje 
28. října 

 Program: 
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Hudební vystoupení dua Bohumila Vokáčová (zpěv) a Milan Procházka (klávesy)  
Komentovaná prohlídka výstavy „Bylo – nebylo: Berounsko před listopadem 89 
Loutkové představení „Polévka stydne aneb Vzlety mysli Mistra Leonarda“, 
divadelní soubor Échelle/Žebřík o.s. 
Hudební duo Ventus  
Komentovaná prohlídka výstavy Tetínské křižovatky 

- Halloween v muzeu 
30. října 
Ve spolupráci s DDM Příbram (pracoviště Beroun) 

- Mikuláš v muzeu 
5. prosince 
Ve spolupráci s DDM Příbram (pracoviště Beroun)  

- Jak Kašpárek zachránil Vánoce - divadelní představení Échelle/Žebřík o.s. 
19. prosince 
Hrali, zpívali a loutky vodili: Michaela Hadušovská,  Petr Štěpánek, Kateřina 
Molčíková a Miloš Samek 

- Koncert kapely Cluaran 
23. prosince 

Edukační činnost 
- pro metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického www.rvp.cz  byla 

připravena a prezentována edukační nabídka MČK 
- byly rozšířeny, intenzivně propagovány a realizovány doprovodné programy pro 

školy: 
- Nápady s odpady (ve spolupráci s výtvarníkem Janem Ryndou); 25.2., 6.3., 3.4. 
- Suchou nohou po mořském dně; 12.5. 
- Landsknechti aneb dělníci války (ve spolupráci se skupinou historického a 

scénického šermu Berounští měšťané); 27.5., 2.6.  
- Jak netopýrek Hugo zabloudil v muzeu; 10.11., 24.11 
- První dějiny města Beroun; 13.11. 
- Příběhy bezpráví - beseda; 16.11. 
- Preislerův ateliér; 18.11., 19.11., 20.11. 
- předvádění lidových řemesel a vánoční muzejní dílna ; 9.12., 16.12. 
- geologické exkurze; 10.5., 18.6. 

- muzejní programy  celkem navštívilo 870 žáků 
 
Návšt ěvnost M ČK v roce 2009 
 
  Měsíc   Návšt ěvnost 
  Leden      374 
  Únor      841 
  Březen    1195 
  Duben    2328 
  Květen              15682 
  Červen    2463 
  Červenec   1433 
  Srpen    1410 
  Září              16185 
  Říjen    2433 
  Listopad   1123 
  Prosinec   1986 
  Celkem             47453 
   

 
Spolupráce se školami  

Praxe student ů v MČK 
- byla realizována praxe studentky Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a 

Jazykové školy s právem státní zkoušky Kristýny Chmelové v termínech 11. – 29. 5. 
2009 a 19. 10. – 23. 10. 2009 (vedoucí praxe -  Mgr. Barbora Kailová, historička 
MČK) a studenta Soukromé střední odborné školy cestovního ruchu Beroun Jiřího 
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Duška v termínu 18. 5. – 12. 6. 2009 (vedoucí praxe – Mgr. David Palivec, 
propagační, produkční a kulturně výchovný pracovník MČK, vedoucí návštěvnického 
provozu) 

Odborná činnost 
- byl prováděn sběr rostlinného materiálu do herbáře a fotodokumentace vegetace na 

Berounsku a Příbramsku   
- probíhal záchranný výzkum paleontologických lokalit v oblasti paleozoika 

Barrandienu: dokumentace a sběr paleontologického materiálu 
- byly zpracovány životní osudy podnikatelské rodiny Kubinzky  
- byly zpracovány životní osudy podnikatelů berounského regionu pro potřeby výstavy 
- byl zahájen projekt Staré tisky ve sbírkách muzejních knihoven 
- pokračoval projekt Dokumentace železničních nádraží na trati Beroun – Plzeň úprava 

pro výstavbu rychlodráhy   
- Králův dvůr, část Popovice -  úprava trati a výstavba nového nádraží 
- Zdice – úprava nádraží – kolejiště, výstavba nového nádraží 

- pokračoval projekt Fotodokumentace současnosti - Beroun  
- Beroun – stavební akce  
- opravy – Kostelní ul. budova České pošty, Husovo nám. čp. 85, Seydlovo nám 

č.p. 25, Zámečnická č.p.11  
- výstavba bytového komplexu „ Rezidence nábřeží“ 
- kulturní akce v MČK – vernisáže výstav, přednášky, muzejní noc, jarní hrnčířské 

trhy, kulturní akce v Holandském domě, výstavy v Galerii Jiřího Jeníčka (Dolní 
brána), v Městské galerii (Duslova vila), Dny evropského dědictví, Talichův 
Beroun  

Publika ční činnost  
- Hradilová D. (2009): Podnikatelská rodina Kubinzky a její aktivity na Berounsku, 

Český kras XXXV. 
- Rak Š. (2009): Výskyt netrilobitových členovců v křemencích letenského souvrství v 

okolí Berouna, Český kras XXXV. 
- Palivec D., Pařízek P. (2009): Muzejní noc 2009 aneb putování proti toku času, 

tentokrát do 16. století, Český kras XXXV. 
- Rak Š. (2009): Geologická exkurze do údolí Radotínského potoka, Český kras XXXV. 
- Přidalová P. (2009): Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Znojmo 

26. až 29. května 2009, Český kras XXXV. 
- spolupráce na projektu ROP Osobnosti Středočeského kraje (publikace osobností: 

Jan Slavík, Jarmila Novotná, František Nepil, Karel IV. /autoři textů – Mgr. Barbora 
Kailová a Mgr. Dana Hradilová, pracovnice MČK/, Václav Talich /autor textu - PhDr. 
Jiří Přenosil, Archiv UK/); nositel projektu STIS a.s. 

- spolupráce na propagační publikacimateriálech Středočeského kraje – hesla 
Karlštejn a Karel IV., kostely na Tetíně a sv. Ludmila, Beroun, Český kras /autoři 
textů Mgr. Barbora Kailová, Mgr. Dana Hradilová a Mgr. Štěpán Rak - pracovníci 
MČK/ 

Konference, seminá ře, školení – další vzd ělávání pracovník ů 
- Komplexní pohled na finanční kontrolu, 9.6.2009, FALKO UNIVERSUM, s.r.o. 

(Kriegerbecková, Ceplová) 
- MS Word 2003 – Typografie a správa dlouhých dokumentů, 23.2.2009, ALTUS 

Training Center (Kriegerbecková) 
- MS Outlook – víc než jen elektronická pošta, 29.5.2009, ALTUS Training Center 

(Kriegerbecková) 
- Jak archivovat dokumenty a doklady, spisová služba rok 2009, 23.6.2009, 

ODBORCONSULT-D (Kriegerbecková, Kadeřábková, Kosprd)  
- Datové schránky I., 12.3.2009, Krajský úřad Středočeského kraje (Kriegerbecková) 
- Datové schránky II., 9.7.2009, Krajský úřad Středočeského kraje (Kosprd) 
- Seminář pedagogických pracovníků muzeí Středočeského kraje, 13.3.2009, Muzeum 

Mladoboleslavska (Kailová, Přidalová, Palivec) 
- Základní kurs Školy muzejní propedeutiky, 9/2008 - 9/2009 (Kailová) 
- Tématické dny ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy – Lidový nábytek, 

21.10.2009, sdružení pro umělecká řemesla  Rudolfinea o.s.(Pilíková, Švrček) 
- Jednání středočeských muzejníků o lidové kultuře v Městském muzeu v Čáslavi, 
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20.4.2009, Pracoviště pro lidovou kulturu při Regionálním muzeu Kolín (Pilíková)  
- Krádeže v archivech, knihovnách a muzeích, 29.1.2009, Český komitét Modrý štít 

(Přidalová) 
- Seminář muzejních geologů ČR a SR, 26.-29.2009, Jihomoravské muzeum ve 

Znojmě (Přidalová, Rak) 
- Kolokvium k 210 výročí narození J. Barranda, 15.9.2009, Palaia, o.s. (Přidalová, 

Zápotocký) 
- Konference konzervátorů a restaurátorů, 8.-10.9.2009, Hradec Králové 2009 
- Účetnictví PO zřizovaných ÚSC, náležitosti správy majetku ÚSC, 21.5.2009, NIPOS 

REGIS (Ceplová) 
- Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v účetním období 2009, 

28.5.2009, TMS, spol. s r.o., vzdělávací agentura (Ceplová) 
- Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od 1.4.2009, 

26.5.2009, K-CENTRUM Praha (Ceplová) 
- Účtujeme v PO, 14.10.2009, ACHA obec účtuje (Ceplová) 
- Reforma účetnictví a účetní závěrka pro ÚSC, OSS a jejich PO, 3.12.2009, INTES 

družstvo pro výzkum, poradenské a inženýrské služby, Praha (Ceplová) 
- Účetní závěrka, 8.12.2009, ODBORCONCULT-D, Praha (Ceplová) 
- Školení VEMA, 28.1.2009 (Holečková) 
- Změny v pojistném na sociální zabezpečení, 20.8.2009, agentura BOVA (Holečková) 

Propagace 
Propagace placená 
- kapesní jízdní řád na rok 2009 – platný od 14.12. 2008  
- propagační materiál Beroun a okolí (Adjust art)  
- inzerce v týdeníku Sedmička –  3 + 1 – realizováno v číslech z 30.4., 4.6.,  25.6., 

30.7., 3.9., 24.9., 29.10., 26.11.  
- informační mapa Berounsko (Adjust art) – vydána 2.7.2009  
- zveřejnění prezentace o muzeu na serveru www.kdykde.cz (Paseo), ze dne  7.7.   
- zveřejnění muzea v prezentaci SHSCMS v rámci Dnů evropského dědictví  
- inzerce Dne Středočeského kraje: Berounský deník 23.10. a  27.10., Echo z 28.10. 
- inzerce PF: Podbrdské noviny z 16.12., Echo z 23.12. 
- výlepy plakátů (průběžně během roku) a rozesílání pozvánek v papírové a  

elektronické podobě 
- průběžně byly aktualizovány webové stránky muzea 
- propagační materiály byly předávány do IC 
Propagace neplacená 
- byl průběžně rozšiřován adresář pro rozesílání tiskových zpráv v elektronické podobě 
- kompletní nabídka MČK byla pravidelně publikována v  Radničním listu, měsíčníku  
      města Berouna 
- výstavní program byl propagován ve Věstníku AMG 
- probíhala spolupráce s rozhlasem Region a ČR II 
- průběžně byly atraktivně upravovány výlohy muzejních budov 
Ohlasy v tisku 
- bylo zaregistrováno celkem 183 ohlas ů na muzejní akce a činnost MČK v tisku (MF 

Dnes, Berounský deník, ECHO, RL, Berounský region, Sedmička, Podbrdské noviny, 
Můj Beroun, Naše noviny, Supermotor, Věstník AMG) 

Nové spolupráce 
- v rámci tzv. „spolupráce s hotely“ byly započaty reciproční aktivity s hotelem Berona, 

dále pak s hotelem Grand a penzionem Primus (na všech výše zmíněných hotelích 
jsou k dispozici slevové poukázky pro klienty hotelů a na recepci pak informační 
plakát v českém i anglickém jazyce) 

- v září byly realizovány schůzky s řediteli berounských základních škol (1., 2. a 3.ZŠ); 
ředitelům škol byla prezentována nabídka doprovodných programů MČK pro ZŠ; 
reakce byly pozitivní a následně došlo ke zvýšenému zájmu o doprovodné programy 
(viz. edukační činnost - doprovodné programy realizované) 

 Anketa 
- během Muzejní noci 2009 byla zjišťována účinnost různých druhů propagace; nejvíce 

návštěvníků se dověděla o akci z tisku (43,1 %), dále z plakátů na výlepových 
plochách města (17,6 %), na základě informací obdržených při předcházející 
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návštěvě muzea (13,7 %), od známých (6,7 %), ve škole (5,9 %), z internetu (4,9 %), 
z rádia (2 %), odpověď nespecifikovalo 2,9 % návštěvníků 

Dopravní zna čení a informa ční tabule 
- byla provedena výroba a v září 2009 instalace 7 dopravních  značek typu  KTZ IS24b 

s označením „Muzeum Českého krasu“ v Berouně a okolí a 5 dopravních značek 
stejného typu s označením „Muzeum Žebrák“ v Žebráku a okolí (Dopravní značky 
Praha s.r.o.); podmínky instalace a umístění cedulí proběhly v souladu s metodickým 
pokynem Ministerstva dopravy ČR o „Označování kulturních a turistických cílů na 
dálnicích a silnicích (KTZ)“ z roku 2005; vzhledem k pozastavení společného projektu 
dopravního značení muzeí zřizovaných SK a vzhledem k omezené platnosti 
vydaných povolení k akci byla výroba a instalace realizována v roce 2009 a uhrazena 
z provozních prostředků MČK 

- byla realizována výroba a následně v březnu instalace 5 gravírovaných cedulí 
z eloxovaného hliníku (Jaroslav Sýkora – Rytectví Sýkora, INTERSIGN) pro 
označení budov MČK v souladu s JGS Středočeského kraje (Jenštejnský dům č.p. 
87, Beroun, Salátovský dům č.p. 87, Beroun, Geopark Barrandien a výstavní síň 
Konírna v areálu č.p. 87, Beroun a Muzeum Žebrák)  

Provoz 
Hospoda ření 

- blíže viz p říloha 
Dary - finan ční 

- 70 tis. Kč (Velkolom Čertovy schody 
- 50 tis. Kč (Vápenka Čertovy schody) 

 Dary - sbírkový fond  
- viz Nové akvizice 

 Dary - p říruční knihovna:  
- darem bylo přijato 14 ks knih pro příruční knihovnu MČK - Beroun 

      Dotace  
- pro rok 2009 byly získány kulturní dotace města Beroun celkem ve výši 30 tis. K č 

(projekt „Sejdeme se v muzeu“ a projekt „5. Berounské muzejní noci 2009“) 
- byly zpracovány a podány žádosti o kulturní dotaci města Beroun na podporu         

„6. Berounské muzejní noci 2010 aneb Putování proti toku času tentokrát                
do 15. století“ a   projektu „Sejdeme se v muzeu“ – byla  získána podpora ve výši      
28 tis. K č pro rok 2010  

- byla zpracována a podána žádost ISO D o finanční příspěvek na preventivní ochranu 
před nepříznivými vlivy prostředí (bylo žádáno na o příspěvek na restaurování 
sbírkových předmětů a zakoupení obalového materiálu pro sbírkové předměty 
(žádáno 142 tis. Kč; o přidělení dotace nebylo dosud rozhodnuto)   

            ROP  
- MČK se jako partner podílelo na přípravě a podání projektu „Učebnice ekologie – 

Český kras“ (číslo OP CZ1.07, název OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, 
prioritní osa Další vzdělávání 7.3, oblast podpory 7.3.2. Podpora další nabídky 
vzdělávání (žadatel: Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod 
Skalou) 

- projekt SK „Snadná cesta krajem“, do jehož přípravy bylo v roce 2008 MČK 
zapojeno, byl v r. 2009 pozastaven  

Personalistika 
- v personálním složení muzea došlo oproti předchozímu roku k drobným změnám 
- přepočtený počet zaměstnanců: 19,00 
- v hlavním pracovním pom ěru  byli zaměstnáni pracovníci na následujících 

pracovních pozicích v níže uvedené organizační struktuře: 
Vedení muzea 
- kurátor sbírkových předmětů a ředitelka, prac. úvazek 1 
- správce depozitáře (dokumentátorka, zástupkyně ředitelky), prac. úvazek 0,8125 
- asistent ředitelky, administrativní a spisový pracovník a sekretář,  prac. úvazek 

1.0 /od 1.6.2009/ 
Odborné odd ělení 
- kurátor sbírkových  předmětů (geoložka, vedoucí odborného oddělení, vedoucí 

pobočky Žebrák a pracoviště Hořovice), prac. úvazek 0,8125 prodloužen na 1 
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- kurátor sbírkových předmětů (historička), prac. úvazek 1  
- kurátor sbírkových předmětů (etnoložka) - prac. úvazek 1 
- kurátor sbírkových předmětů a administrativní a spisový pracovník; prac. úvazek 

1 /pracovní poměr ukončen 31.1.2009/                                                                                                                
archeoložka; prac. úvazek 0,2 

- dokumentátorka, prac. úvazek 1 / 24.5.2009 nástup na mateřskou dovolenou/ 
- dokumentátorka, prac. úvazek 1 /od 1.5.2009/ 
- správce depozitáře (dokumentátorka, zástupkyně ředitelky), prac. úvazek 0,8125 

(uvedeno také v oddílu Vedení muzea) 
- knihovnice,  prac. úvazek 0,2 
Ekonomicko – provozní odd ělení 
- účetní (vedoucí ekonomicko provozního ddělení), prac. úvazek 1 
- mzdová účetní a PAM, prac. úvazek cca 0,5 
- referent majetkové správy, administrativní a spisový pracovník, sekretář, 

bezpečnostní referent, finanční referent, pokladník, obchodní referent a 
zásobovač 

- výstavář (řidič, technik), prac. úvazek 1 
- uklízečka, prac. úvazek 1 
Oddělení produk ční, propaga ční a kulturn ě výchovné; odd ělení návšt ěvnického 
provozu  
- produkční, programový a kulturně výchovný pracovník a pracovník vztahů 

k veřejnosti a propagační referent (vedoucí návštěvnického provozu) – prac. 
úvazek 1  

- propagační pracovník – pracovní úvazek cca 0,75 /od 1.1. – 30.6.2009 a od 1.9. 
do 31.12.2009/                                                                              

- průvodkyně, pokladní a dozor, prac. úvazek cca 0,75  
- průvodkyně, pokladní a dozor, prac. úvazek cca 0,75 
- průvodkyně, pokladní a dozor, prac. úvazek cca 0,75 
- průvodce, pokladník, dozor, prac. úvazek cca 0,75  
- průvodkyně, pokladní a dozor, prac. úvazek cca 0,75 /od 15.2. do 31.12. 2009/ 
- průvodkyně, pokladní, dozor, prac. úvazek cca 0,75 /od 31.3.do 31.12.2009                                       
- pokladní, průvodce a dozor - na dobu určitou – zástup po dobu nemoci do 

31.3.2009, pak dohoda o provedení práce od 1.4.do 30.9.2009 a od 1.10. do 
31.12.2009 dohoda o pracovní činnosti                                                                                                       

- průvodce, pokladník a dozor v Žebráku /od 1.5.2009 do 28.10.2009/ 
 
Oddělení restaurování a preventivní konzervace 

- restaurátor, prac. úvazek 1 /od 5.1.2009/ 
- na dohody o pracovní činnosti  byli obsazeny níže uvedené pracovní pozice: 

- průvodce, pokladník a dozor na Horní bráně /od 1.8.2009-31.10.2009/ prac. 
úvazek cca 0,25, 

- kurátor sbírkových předmětů –  prac.úvazek cca 0,25 
- úklid na pracovišti v Hořovicích, prac. úvazek 0,175 
- dokumentátor – fotografická dokumentace akcí v regionu, prac. úvazek 0,2 

Správa budov  
- byla realizována oprava štítu budovy č.p. 88 v zadní části, statické zajištění štítu 

budovy č.p. 88 a zahájena oprava omítek čelní strany budovy č.p. 88 
- bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu č.p. 

1141 v ul. S. K. Neumanna  - Beroun pro potřeby centrálního depozitáře Muzea 
Českého krasu 

- bylo navrženo řešení úložného systému a plán rozmístění sbírkového fondu 
- byla zpracována projektová dokumentace „Oprava střechy objektu č.p. 88“ 
- byl proveden statický průzkum budov; byla navržena místa pro instalaci sond pro 

sledování statiky budov; část sond v expozici 201/88 byla instalována v září 2009 
- byla provedena záruční oprava v úžlabí budov čp. 88 a 89 (praskliny v měděném 

oplechování) 
- byly opraveny informační cedule v Geoparku Barrandien (obnova tisku textové části) 
- byla provedena výmalba expozice Archeologie (201/88) a prostou u restaurátorské 

dílny (101/D) 
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- byly provedeny zahradnické práce (zastřižení keřů a stromu, pletí) v Geoparku 
Barrandien (Technické služby) a další drobné zahradnické práce během roku (sekání 
trávy, pletí) (pracovníci MČK) 

- byl vyměněn ohřívač vody v restaurátorské dílně (103/D) a v zázemí čp. 88 (103/88), 
bylo zprovozněno automatické zapínání kamen na WC a vyměněny ventilátory (3. 
NP č.p. 87) 

- byla vyměněna skla ve vitrínách výstavních místností (krátkodobé výstavy) za 
bezpečnostní a byly zakoupeny nové vitríny variabilní s plexisklem 

- byla provedena výměna světel v pracovně 106/88 
- byl zakoupen a instalován ve zkušebním provozu vstupenkový systém Colosseum  

včetně modulu zboží (Perfect system, s.r.o., server/stanice PC u pokladny + stanice 
PC u hl. pokladní MČK)  

- dále bylo provedeno: 
- školení požární  ochrany  dle zák. č. 133/85 Sb. O PO (Tusan spol. s r.o., 

23.9.2009, všichni pracovníci MČK) 
- školení BOZP  dle Zákoníku práce a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce 

(Tusan spol. s r.o., 23.9.2009, všichni pracovníci MČK) 
- školení požárního preventisty v souladu s  § 16 a § 16a zákona o PO a § 25 a § 26 

vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. (Tusan spol. s r.o., 23.9.2009, Junek) 
- školení pro výkon činnosti v rámci nakládání s nebezpe čnými chemickými 

látkami a p řípravky dle zák. č. 356/2003 Sb. (Nataša Jungmannová, 10.2.2010, 
Kriegerbecková, Svrček) 

- školení obsluhy tlakových nádob dle ČSN 69 112 (Ing. Zdeněk Havlíček, 
18.6.2009, Švrček) 

- proběhly povinné lékařské prohlídky 
- byly realizovány následující revize a technické prohlídky vyhrazených technických 

zařízení včetně potřebných oprav: 
- elektrického ná řadí dle ČSN 33 1500 (9.11.2009, Radko Štemberg) 
- elektrického za řízení dle  ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 (23.6.2009 - 

26.6.2009, Plzeňská, Jan Dobrohruška; 19.8.2009 - 21.8.2009, S. K. Neumanna 
1141, Radko Štemberg; 30.7.2009, Muzeum Žebrák, Petr Hošek) 

- hydrant ů  dle ČSN 73 0873 přil. C a ČSN 671-3 čl. 6 (14.9.2009, TUSAN s.r.o.) 
- hromosvod ů dle  ČSN 34 1390 (11.9.2009, Plzeňská; 6.10.2009, Muzeum Žebrák;  

obojí Václav Kruphanzl); nedořešen zůstává nefunkční hromosvod u objektu 
Smetanova 250, kde má MČK pronajaté prostory 

- hasících p řístroj ů dle   § 9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb. (14.9.2009, TUSAN 
s.r.o.) 

- tlakových nádob (kompresoru) v restaurátorské dílně dle § 7 vyhl. ČUBP čl. 18/79 
Sb., ve znění novel článků 91, 92, 106 až 115 ČSN 69 0012 (18.6.2009,  Ing. Zdeněk 
Havlíček) 

- plynových za řízení  (2.7.2009, Plzeňská, Jan Frauenberg) 
- prob ěhla kontrola odpadového hospodá řství dle z.č. 314/2006 Sb. O odpadech  

(11.2.2010,  Nataša Jungmannová) 
- byla provedena inventarizace majetku  
Další 
- byly aktualizovány krizové a evakua ční plány M ČK 
- za součinnosti MČK bylo dne 3. 11. 2009 ve večerních hodinách jednotkou HZS 

Středočeského kraje ze stanice Beroun (za účasti jednotky SDH města Králův Dvůr a 
jednotkou SDH Chyňava) provedeno prov ěřovací cvi čení jednotek PO  na 
historický objekt Horní brány v Berouně, kde MČK provozuje expozice přístupné 
návštěvníkům; námětem cvičení byl požár v expozici ve 4. NP 

 
 
 
 
V Berouně, únor 2010                                              Karin Kriegerbecková, ředitelka MČK 
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Přílohy 
 
 Seznam p ředmětů konzervovaných/restaurovaných v konzervátorské díl ně MČK v roce 2009 
 
Č. konzerv. 

karty 
Název předmětu  Čísla p ředmětu  Počet 

kusů 
Rok 

konzervace 
308/2009 Držáky na noviny H 3905 11 2009 
309/2009 Oplatnice Žeb. H 59 1 2009 
310/2009 Oplatnice 657/87 1 2009 
311/2009 Oplatnice Žeb. H 64 1 2009 
312/2009 Sáně 26/93 1 2009 
313/2009 Sklenička broušená H 1860 1 2009 
314/2009 Skleněný broušený pohár na víno H 1861 1 2009 
315/2009 Popruh na nošení praporu 372/74 1 2009 
316/2009 Popruh na nošení praporu H 4534 1 2009 
317/2009 Torba důstojnická H 4536 1 2009 
318/2009 Prvek zábradlí 73/95 1 2009 
319/2009 Struhadlo na zelí N 1832 1 2009 
320/2009 Kozlík na klepání kos N 535 1 2009 
321/2009 Rakousko-uherská orlice H 4 1 2009 
322/2009 Popruh na nošení praporu H 4533 1 2009 
323/2009 Litinové ozdoby fasády HK 17 1 2009 
324/2009 Hrníček H 1548 1 2009 
325/2009 Konvička na mléko H 1560 1 2009 
326/2009 Konvička na mléko H 1564 1 2009 
327/2009 Konvička na mléko H 1566 1 2009 
328/2009 Podšálek H 1624 1 2009 
329/2009 Polévková mísa s.1125 1 2009 
330/2009 Talíř H 1525 1 2009 
331/2009 Talíř H 1554 1 2009 
332/2009 Talíř H 1586 1 2009 
333/2009 Talíř H 1666 1 2009 
334/2009 Talíř H 1676a 1 2009 
335/2009 Oplatnice Žeb. H 56 1 2009 
336/2009 Oplatnice – „vaflovač“ Žeb. H 60 1 2009 
337/2009 Závěsné váhy Žeb. 3217/88 1 2009 
338/2009 Závěsné váhy Žeb. H 83 1 2009 
339/2009 Máselnice stojatá N 61 1 2009 
340/2009 Máselnice stojatá 114/97 1 2009 
341/2009 Porcelánový talíř H 1676b 1 2009 
342/2009 Porcelánový talíř H 1676c 1 2009 
343/2009 Porcelánový talíř HK 1645 1 2009 
344/2009 Litinová pánev N 1504 1 2009 
345/2009 Litinová forma beránka 152/91 1 2009 
346/2009 Máselnice stojatá N 66 1 2009 
347/2009 Máselnice stojatá N 150 1 2009 
348/2009 Sáně N 1930 1 2009 
349/2009 Hrkač zápůjčka 1 2009 
350/2009 Boty k sokolskému kroji H 4701 1pár 2009 
351/2009 Vanička na koupání dětí N 582 1 2009 
352/2009 Sáně 6/2008 1 2009 
353/2009 Kozlík na klepání kos 9/2008 1 2009 
354/2009 Nebozez 10a-2008 1 2009 
355/2009 Nebozez 10b-2008 1 2009 
356/2009 Proutěná vyplétaná ošatka 224/79 1 2009 
357/2009 Lis na tvaroh 8/2008 1 2009 
358/2009 Truhla pro ukládání fotoaparátů s.11 247 1 2009 
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359/2009 Sáně Hoř 7/2008 1 2009 
360/2009 Skleněné stínítko 209/76 1 2009 
361/2009 Díže N 91 1 2009 
362/2009 Máselnice stojatá N 148 1 2009 
363/2009 Dřevěná plastika – anděl 112/87 1 2009 
364/2009 Dřevěná plastika - sv.Václav 114/87 1 2009 
365/2009 Máselnice stojatá N 62 1 2009 
366/2009 Máselnice soudková 115/95 1 2009 
367/2009 Máselnice soudková N 286 1 2009 
368/2009 Rozkládací model krávy 9/98 1 2009 
369/2009 Dětský kočárek 325/85 1 2009 
370/2009 Dětský kočárek s.11259 1 2009 
371/2009 Dřevěný sud 56/2004 1 2009 
372/2009 Vývěsní tabule - Žebrota tresce se H 273 1 2009 
373/2009 Vodovodní potrubí 118/2009 1 2009 
374/2009 Lis na tvaroh N 53 1 2009 
375/2009 Vál na těsto 539/93 1 2009 
376/2009 Vál na těsto 84/79 1 2009 
377/2009 List k lopatě 341/85 1 2009 
378/2009 List k lopatě N 145 1 2009 
379/2009 List k lopatě N 144 1 2009 
380/2009 List k lopatě 421/90 1 2009 
381/2009 Dřevěná lopata 296/95 1 2009 
382/2009 Dřevěná lopata 296/95 1 2009 
383/2009 Dřevěná lopata 402/90 1 2009 
384/2009 Lopata na pečení chleba N 143 1 2009 
385/2009 Ohrablo N 140 1 2009 
386/2009 Lopata na pečení chleba 429/84 1 2009 
387/2009 Lopata na pečení chleba 204/91 1 2009 
388/2009 Lopata na pečení chleba N 139 1 2009 
389/2009 Lopata na pečení chleba 203/91 1 2009 
390/2009 Lopata na pečení chleba N 57 1 2009 
391/2009 Okřín - necičky na zadělávání těsta N 1299 1 2009 
392/2009 Pádlo na prádlo 68/78 1 2009 
393/2009 Pádlo na prádlo 345/86 1 2009 
394/2009 Díže 376/79 1 2009 
395/2009 Mandl 487/96 1 2009 
396/2009 Kruhadlo na zelí DDN 10/2009 1 2009 
397/2009 Ruční pračka vrtulová 124/90 1 2009 
398/2009 Sáně 246/87 1 2009 
399/2009 Mandl zn. Praga 140/98 1 2009 
400/2009 Reliéf - J.Fučík H 4258 1 2009 
401/2009 Elektrický mixér s příslušenstvím 101/2008 1 2009 
402/2009 Odstředivka ruční 295/2009 1 2009 
403/2009 Školní lavice (škamna) 222/84 1 2009 
404/2009 Židle čalouněná kůží 127/76a 1 2009 
405/2009 Židle čalouněná kůží 127/76b 1 2009 
406/2009 Židle čalouněná kůží 127/76c 1 2009 
407/2009 Mandl 253/98 1 2009 
408/2009 Mandl zn. Neptun 350/2009 1 2009 
409/2009 Vojenská polovysoká bota Žeb 763-87 1 2009 
410/2009 Pouzdro na pistoli Žeb 616-87 1 2009 
411/2009 Pouzdro na pistoli Žeb 617-87 1 2009 
412/2009 Pouzdro na pistoli Žeb 619-87 1 2009 
413/2009 Líska na sušení ovoce N 1417 1 2009 
414/2009 Almárka na potraviny 232/87 1 2009 
415/2009 Žebřiňák 100/78 1 2009 
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416/2009 Plechová cedule - CIHLY H 3853 1 2009 
417/2009 Plechová cedule - VÁPNO H 3854 1 2009 
418/2009 Plechová cedule - CEMENT H 3855 1 2009 
419/2009 Lopatka na mouku 235/86 a 1 2009 
420/2009 Lopatka na mouku 235/86 b 1 2009 
421/2009 Hoblík nastavitelný - římsovník 376/90 a 1 2009 
422/2009 Hoblík nastavitelný - drážkovník 376/90 b 1 2009 
423/2009 Hoblík profilovací 406/90 a 1 2009 
424/2009 Hoblík - svlakovník 406/90 b 1 2009 
425/2009 Hoblík - koncovník 406/90 c 1 2009 
426/2009 Hoblík - římsovník 406/90 d 1 2009 
427/2009 Hoblík - římsovník 406/90 e 1 2009 
428/2009 Poříz 413/90 1 2009 
429/2009 Hoblík půlkulatý - uběrák 415/90 1 2009 
430/2009 Hoblík - svlakovník 461/90 1 2009 
431/2009 Hoblík nastavitelný - drážkovník 467/90 1 2009 
432/2009 Pilka čepovka 468/90 1 2009 
433/2009 Rejsek 469/90 1 2009 
434/2009 Hoblík nastavitelný profilovací 470/90 1 2009 
435/2009 Pokosník pohyblivý 471/90 1 2009 
436/2009 Pokosník pevný 472/90 1 2009 
437/2009 Šroubovák 473/90 1 2009 
438/2009 Vrtáky sukovníky 474/90 3 2009 
439/2009 Dláta 475/90 4 2009 
440/2009 Šídlo 476/90 1 2009 
441/2009 Želízko do hoblíku 477/90 1 2009 
442/2009 Palice truhlářská 478/90 1 2009 
443/2009 Dřeváky 139/81 1pár 2009 
444/2009 Palička na maso 178/90 1 2009 
445/2009 Vařečky 181/90 3 2009 
446/2009 Kvedlačka 182/90 1 2009 
447/2009 Síto 184/90 1 2009 
448/2009 Hrnek litinový 1/8 N 386 1 2009 
449/2009 Krucifix N 545 1 2009 
450/2009 Hrnek smaltovaný N 570 1 2009 
451/2009 Cedník smaltovaný N 606 1 2009 
452/2009 Forma na bábovku 262/79 1 2009 
453/2009 Rendlík N 389 1 2009 
454/2009 Žehlička N 415 1 2009 
455/2009 Šídlo N 682 1 2009 
456/2009 Dláto krátké N 683 1 2009 
457/2009 Dláto N 684 1 2009 
458/2009 Konvice kulovitá N 1153 1 2009 
459/2009 Mísa plechová N 1309 1 2009 
460/2009 Tvořítko na cukroví N 1313 1 2009 
461/2009 Miska na mýdlo N 1315 1 2009 
462/2009 Konvice na vodu N 1165 1 2009 
463/2009 Obracečka N 1193 1 2009 
464/2009 Cedník plechový N 1194 1 2009 
465/2009 Mísa plechová prolamovaná N 1195 1 2009 
466/2009 Talíř plechový N 1196 1 2009 
467/2009 Talíř plechový N 1197 1 2009 
468/2009 Konvice plechová N 1198 1 2009 
469/2009 Talíř plechový N 1199 1 2009 
470/2009 Naběračka malá N 1203 1 2009 
471/2009 Plácačka na mouchy 77/92 1 2009 
472/2009 Valcha 101/79 1 2009 



 

                   RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka    reditel@muzeum-beroun.cz ; tel. 311 624 101 
  

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace Středočeského kraje 
 Husovo náměstí 87,  266 01 Beroun               www.muzeum-beroun.cz 

473/2009 Kovadlina 432/90 1 2009 
474/2009 Řemen na broušení břitev N 594 1 2009 
475/2009 Valcha N 1614 1 2009 
476/2009 Nočník smaltovaný 366/91 1 2009 
477/2009 Obracečka na lívance N 1331 1 2009 
478/2009 Svěrka truhlářská N 1489 1 2009 
479/2009 Lopatka na písek N 1575 1 2009 

Celkem 189 ks  
 

 
Dušan V. Švr ček, DiS. 

5. ledna 2010        konzervátor a restaurátor  
MČK 

 
 
 
 
 


