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Úvod 

 
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace (dále také MČK nebo muzeum) je příspěvkovou 

organizací zřizovanou Středočeským krajem. Zřizovací listina MČK schválená Zastupitelstvem 

Středočeského kraje dne 5. 3. 2003 byla v roce 2012 změněna Dodatkem č. 6 ze dne 10. 1. 2012 

schváleným 19. 12. 2011 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 24-20/2011/ZK. Dodatkem 

č. 6 byl převeden movitý majetek ve vlastnictví Středočeského kraje (včetně nehmotného majetku, zásob 

a majetku účtovaného přímo do spotřeby specifikovaného v příloze Usnesení a se kterým hospodařilo 

MČK k 31. 12. 2011) do vlastnictví MČK na základě smlouvy o bezúplatném převodu majetku ze dne 

22. 3. 2012. Nemovitý majetek a sbírkový fond Berounské, Hořovické a Žebrácké sbírky zůstává i 

nadále ve vlastnictví Středočeského kraje. 

Hlavním účelem zřízení organizace je plnit funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 

122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje se za 

účelem získávat, tvořit, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat (též 

prostřednictvím pořádání kulturních a vzdělávacích akcí) veřejnosti sbírky muzejní povahy jako 

pramenné základny poznání zkoumaného regionu nebo tématu. 

Poslání Muzea Českého krasu 

Z hlavních činností Muzea můžeme citovat1:  

 Shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české a výjimečně i 

zahraniční provenience, zejména však z části území středních Čech vymezeného interním 

předpisem, který vydává. Sbírky tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce 

sbírkotvorné činnosti zejména v oborech archeologie, etnografie, historie včetně písemností, dějiny 

umění včetně užitého umění, geologie, paleontologie a dalších oborů přírodních věd. 

 Spravuje historický knihovní fond (sbírkový), sbírku písemností a odbornou knihovnu a v souladu 

s knihovním řádem, který sama vydá, umožňuje studium těchto fondů. 

 Sbírku spravuje podle zák. č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 

dalších zákonů, a podle prováděcího předpisu k tomuto zákonu. 

 Ke sbírkovým předmětům a k vývoji životního prostředí a společnosti pořizuje, eviduje, 

zpracovává a zpřístupňuje hmotnou, obrazovou, písemnou, zvukovou příp. virtuální dokumentaci. 

 Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti. 

Provádí vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum v oboru 

muzeologie a podle možnosti pracoviště provádí laboratorní činnost a bezplatně i za úplatu provádí 

konzervaci a restaurování sbírkových předmětů, které nejsou kulturními památkami, a jsou zapsány 

v CES. 

 Sbírkové předměty, jejich rozmnoženiny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich 

odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých 

výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími 

kulturně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, speciálně pak zejména dětem a 

mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. 

 Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice 

i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a 

restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 

122/2000 Sb., a jeho prováděcího předpisu. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za 

podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., prováděcím předpisem k tomuto zákonu a 

badatelským řádem, který sama vydá. 

 Provádí vlastní vědeckou a výzkumnou činnost. Spolupracuje též na výzkumných a vědeckých 

úkolech jiných organizací či institucí. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy v oblasti 

přírodních, technických a společenských věd. Poskytuje informační služby související 

s předmětem činnosti. 

 Bezúplatně i za úplatu poskytuje dle své kapacity konzultační, reprodukční, dokumentační, 

zprostředkovatelské a poradenské služby (včetně zpřístupňování informací prostřednictvím 

počítačových sítí) organizacím i jednotlivcům, přičemž se řídí interními předpisy a ceníkem těchto 

                                                 
1 Zdroj: Koncepce rozvoje Muzea Českého krasu, p. o. na období po roce 2014. Zaměření na rozvoj muzejních 

expozic, zřizovací listina MČK 
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služeb. V souladu s předmětem činnosti poskytuje další služby odborné i laické veřejnosti, tj. 

především průvodcovské služby v rámci svých expozic i mimo ně. Poskytuje reklamní služby při 

zpřístupňování svých sbírek. 

Priority budoucího rozvoje Muzea Českého krasu 

Stávající aktivity MČK v současné době směřují kromě péče o sbírkový fond k cíli udržet a prohlubovat 

atraktivitu muzea pro širokou veřejnost v konkurenčním prostředí ostatních kulturních zařízení za 

současného zachování funkce muzea jako odborné instituce s vysokou odbornou úrovní, kvalitním 

sbírkovým fondem a prohlubující se prestiží za současného plnění 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 depozitář rekonstrukcí stávající budovy S. K. Neumanna č. p. 1141,  

 revidovat a naplňovat sbírkotvornou činnost a výrazně pokročit v digitalizaci evidence sbírkového 

fondu, 

 klást důraz na vysokou efektivitu v pracovní oblasti a při využívání finančních prostředků; 

reflektovat aktuální finanční a personální situaci a zajistit kontinuitu plnění základních funkcí 

MČK. 

Stávající organizační uspořádání muzea 

V současné době Muzeum Českého krasu na 2 pobočky a působí ve třech městech berounského 

regionu:  

 v Berouně – hlavní sídlo Muzea 

 v Žebráku a Hořovicích – pobočky Muzea. 

Lokalizace míst působení MČK 

 

 
Zdroj: SPF Group, s.r.o., Studie proveditelnosti IROP (MČK, SKN 1141), 2016 

 

 

 

Historické působení Muzea Českého krasu ve třech městech regionu koresponduje se sbírkotvornou 

činností a spravovaným sbírkovým fondem (muzeum spravuje Berounskou, Hořovickou a Žebráckou 

sbírku) a je z hlediska koncepční snahy o zachování historické kontinuity žádoucí. Český kras, patří 

k významným sběrným oblastem Muzea Českého krasu. Muzeum Českého krasu má, jako jediná 

instituce v regionu díky své sbírkotvorné činnosti, možnost ideálně spojit komplexní dokumentaci a 

výzkum se sběrem, zpracováním a zpřístupňováním trojrozměrného studijního materiálu pro většinu 

participujících vědních oborů.  
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V souladu s posláním Muzea shromažďuje Muzeum Českého krasu doklady přírodního, historického, 

archeologického a etnografického vývoje. Tyto doklady prostřednictvím výstav, badatelské činnosti, 

přednášek, exkurzí a publikační činnosti přibližuje veřejnosti. 

 

Muzeum Českého krasu v roce 2016  

 Muzeum provozovalo v roce 2016 výstavní činnost v hlavních budovách v Berouně (čp. 87 a 

čp. 88 a výstavní síň Konírna), na Horní bráně (objekt v majetku města Beroun) a v pobočce 

v Žebráku (objekt v majetku města Žebráku).  

 Byla zahájena příprava na vybudování expozice Muzea Hořovicka na Starém zámku (pronájem 

prostor od města Hořovice od roku 2016 na základě smlouvy uzavřené s městem Hořovice 

(Městská správa bytového na nebytového fondu, p.o.).  

 Odborná pracoviště se nacházela v hlavních budovách v Berouně (čp. 87 a čp. 88) a na zámku 

Hořovice (pracoviště MČK v Hořovicích, od roku 2015 na Starém zámku).  

 Dále MČK spravovalo depozitární prostory v sedmi budovách v Berouně, Žebráku a 

Hořovicích.  

 Ve správě muzea byly i nadále tři sbírky - Berounská sbírka MČK - BČK/002-05-07/163002, 

Hořovická sbírka MČK - HČK/002-05-07/1640002 a Žebrácká sbírka MČK - ŽČK/002-05-

07/165002. Oproti roku 2015 nedošlo k žádné zásadní změně. 

 Byla podána žádost o dotaci na projekt „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy 

a zpřístupnění sbírkového fondu muzea Českého krasu, p. o.“ (IROP výzva č. 21). Dotace byla 

obdržena. 

 Přepočtený počet zaměstnanců v roce 2016: 16,93 

 Členem Asociace muzeí a galerií. Kromě komisí v rámci AMG ČR existují též kolegia.  V roce 

2016 bylo Muzeum Českého krasu přizváno do Kolegia královských měst.  

 

 

Hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2016 
 

Výsledek hospodaření po 

zdanění v Kč 
2015 2016 

Náklady celkem 9 814 596,03 12 577 821,16 

Výnosy celkem 10 042 820,62 12 782 787,66 

+zisk/-ztráta + 228 224,59 +204 966,50 

   

 
Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2016: 

Výnosy i náklady odpovídaly upravenému rozpočtu. K zisku přispělo nečerpání mzdových nákladů 

v organizaci  za období leden až srpen 2016 z důvodu nástupu nových pracovníku až v září 2016. 

 

Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2016  

 

Stanovené závazné ukazatele: 

Závazný ukazatel 

Schválená 

hodnota 

v RK v Kč 

Hodnota 

po 

změnách 

schválená 

RK v Kč 

Skutečnost 

na konci 

roku v Kč 

Plnění 

[%] 

 1 2 3 4=3/2*100 

Provozní příspěvek celkem 10 885 000 11 976 893 11 976 893 100 
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Objem prostředků na mzdy (limit) 8 884 000 7 689 949 7 689 949 100 

Objem finančních prostředků na odpisy majetku 225 000 224 553 224 553 99,80 

 

 

Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2016: 

Závazné limity, rozpočty a odpisové plány PO v oblasti kultury byly schváleny RK Usnesením č. 066-

04/2016/RK ze dne 25. 1. 2016. 

Změny závazných ukazatelů souvisí s přijetím a použitím účelových dotací a příspěvků od zřizovatele.  

 

Celkový příspěvek na provoz je 11 976 893,- Kč,  

z toho je příspěvek: 

 na provoz od zřizovatele               10 885 000,- Kč 

 vratka nájemného                       19 148,- Kč 

 finanční prostředky na odstranění havárie                 300 000,- Kč 

 navýšení do mzdového fondu (zvýšení platů dle NV)    168 084,- Kč 

 na opravu průčelí budovy čp. 88                   416 661,- Kč 

 restaurování sbírkových předmětů      188 000,- Kč 

 

Závazný ukazatel objemu prostředků na mzdy byl nižší z důvodu nástupu nových pracovníků až září 

2016. 

Odpisy jsou v souladu se závazným ukazatelem. 

 

Účelové neinvestiční a investiční dotace 

 

a) Neinvestiční dotace 

Poskytovatel Účel dotace Výše dotace v Kč Čerpáno v Kč 

Ministerstvo 

kultury 
ISO D 2016 - restaurování 174 000 174 000 

Celkem   174 000,00 174 000,00 

 

b) Investiční dotace  

Poskytovatel 
 

Účel dotace Výše dotace v Kč 
Čerpáno v 

Kč 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

 Centrální depozitář – zajištění 

efektivní ochrany, správy a 

zpřístupnění sbírkového fondu 

Muzea Českého krasu. Jedná 

se o rekonstrukci objektu, 

dodávky vybavení a 

související služby. 

 

46 430 952, 96 Kč 
0 

 

Celkem    46 430 952, 96 Kč 0 

(v tabulce je uvedena výše obdržených investičních dotací dle jednotlivých poskytovatelů a účelu, včetně 

čerpání k 31. 12. 2016 v Kč, mimo investičního příspěvku zřizovatele) 

 

Komentář k čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31. 12. 2016:  
a) Neinvestiční dotace MK ČR na restaurování sbírkových předmětů ISO-D. Byl restaurován 

soubor 12 ks nábytku, korouhev, socha sv. Barbory a spolkový prapor se stuhami – vše sbírkové 

předměty MČK. Podíl MČK činil 191 700 Kč. 

b) Investiční dotace MMR – jedná se o dotaci IROP na rekonstrukci budovy S. K. Neumanna 1141, 

Beroun za účelem vybudování centrálního depozitáře sbírkových předmětů, digitalizační 
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pracoviště, karanténní prostor a badatelnu. K předfinancování akce byly Středočeským krajem 

poskytnuty finanční prostředky ve výši 5,5 mil. Kč na základě smlouvy o výpůjčce / daru. 

Z těchto finančních prostředků bylo v roce 2016 na přípravu projektu a podání žádosti o dotaci 

čerpáno: 890 809 Kč.  

 

c) Investiční příspěvek zřizovatele 

Účel příspěvku 
Výše příspěvku v 

Kč 

Čerpáno v 

Kč 

Číslo a datum usnesení 

RK 

MČK – vybudování nové pobočky 

(Muzeum Hořovicka – dodávka 

PZTS a CCTV) 

433 974,00 

 

433 974,00 

 

006/20/2015/ZK ze dne 

7. 12. 2015 

MČK – vybudování nové 

pobočky (Muzeum Hořovicka – 

vybudování expozice) 

2 208 826,66 

 

           

2 208 826,66 
006/20/2015/ZK             

ze dne 7. 12. 2015 

 Investiční příspěvek – za vrácený 

nájem 
20 147,00  0  

  005-42/2016/RK ze 

dne 8. 12. 2016 

Celkem   2 662 947,66 2 642 800,66  

 

Komentář k čerpání investičního příspěvku zřizovatele k 31. 12. 2016: 

Na základě Usnesení č. 006/20/2016/ZK byl schválen investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve 

výši 3 mil. Kč. V roce 2016 jsme čerpali celkem 2 642 800,66 Kč na úhradu nákladů dle daňových 

dokladů od jednotlivých dodavatelů (vybudování expozice včetně PD, AD, TDI a dodávky PZTS a 

CCTV). V této výši je zahrnuta částka 199 909,67 Kč, kterou byla uhrazena záloha (SU052) – zádržné 

dle SoD (f. Scenografie s.r.o.), vyúčtování zálohové faktury proběhne v lednu 2017. Zbývající částka z 

investičního příspěvku bude čerpána v roce 2017.  

V roce 2016 nám byla převedena alikvotní část odvodu za pronájem majetku KÚ do FI ve výši 20 147,- 

Kč 

 

Fond investic 

 

Celkové čerpání Fondu investic         

Období 2015 2016 Rozdíl 

Částka v Kč 0,00 2 539 642,99 2 539 642,99 

           

Položkové čerpání Fondu investic 

Název investiční akce Čerpání v Kč Číslo a datum usnesení RK 

Centrální depozitář – zajištění 

efektivní ochrany, správy a 

zpřístupnění sb. fondu MČK – 

revize projektu a rozpočtu 

budovy dep. BE/1141 

                      96 752,00 vlastní prostředky z FI 

MČK – vybudování nové 

pobočky MČK – zřízení 

expozice, ochrana sb. fondu 

MČK – Hořovická sbírka (bez 

zálohy / zádržného dle SoD) 

2 442 890,99  006-20/2015/ZK z 7. 12. 2015 

Celkem 2 539 642,99  

 

 

Komentář k čerpání Fondu investic: 

 částku 96 752,- Kč jsme čerpali na revizi projektu a rozpočtu budovy depozitáře BE, SKN/1141 
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 částku 2 442 890,99 Kč (na SU 416 není zaúčtována záloha) na vybudování nové expozice, 

PZTS a CCTV 

 
Pohledávky a závazky 

 

a) Pohledávky 

Pohledávky 90 - 180 dnů po splatnosti Nad 180 dnů po splatnosti 

odběratelé 0,00 0,00 

jiné – zálohy krátkodobé 0,00 0,00 

Pohledávky celkem v Kč 0,00 0,00 

 

Komentář k pohledávkám:  

Pohledávky, jiné – zálohy po splatnosti 90 a výše dnů nemáme. 

Na krátkodobých pohledávkách, které nejsou po splatnosti a neuvádíme je v tabulce (viz výše): 

 - SU 314 – evidujeme zaplacené zálohy na teplo rok 2016 ve výši 22 800,-, předplatné tiskovin ve výši 

11 754,- Kč a zálohu na stavební práce související s opravou průčelí budovy ve výši 416 661,- Kč. 

- další krátkodobé pohledávky jako st. záloha na pokladnu v recepci muzea ve výši 6 tis. Kč, pohledávka 

za stravenky za 12/16 u zaměstnanců (úhrada 1/17). 

- SU 377 ve výši 10 536,- Kč – jedná se o zaslání platby na špatný účet a 2 x úhrada faktury. 

 

Pohledávky vymáhané soudně:  

 nemáme 

Pohledávky prominuté:  

 nemáme 

Pohledávky odepsané:  

 nemáme 

 

b) Závazky 

Závazky Nad 30 dnů po splatnosti 

dodavatelé 0,00 

Jiné, ….. 0,00 

Závazky celkem v Kč 0,00 

 

Komentář k závazkům: 

- SU 321 – dodavatelé: faktury nezaplacené do 30 dnů splatnosti ve výši 258 251,38 Kč (vše zaplaceno 

1/2017) 

- SU 378 – závazek dodavatelům ze smluv o zprostředkování prodeje (14 571,83 Kč), předpis závazků 

převodu přídělu za rok 2016 na FKSP, bankovní poplatky FKSP 12/2016 (9 357,31Kč). 

Bankovní úvěry a půjčky 

 organizace nemá úvěr 

 od svého zřizovatele organizaci byla na základě smlouvy poskytnuta půjčka/dar na zajištění 

přípravy žádosti o dotace IROP ve výši 5,5 mil. Kč 

 

Leasing 

 organizace nemá leasing 

 
 
Veřejné zakázky 

 

Přehled veřejných zakázek malého rozsahu (jedná se o veřejné zakázky malého rozsahu II. a III. 

kategorie dle čl. 2.11 Směrnice č. 148 o zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi SK) 

realizovaných v roce 2016 je uveden v Příloze č. 1e) Zprávy o hospodaření a činnosti PO.  

Komentář k veřejným zakázkám: 
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VZMR: Znovuobnovení a zpřístupnění nových expozic Muzea Hořovicka, pobočky Muzea Českého 

krasu, p.o.: dodávka interiéru a technického vybavení. 

Muzeum Českého krasu, p.o. v celém zadávacím řízení zastupoval jeho zřizovatel, Středočeský kraj, 

Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov, PSČ: 150 21, IČ: 70891095; kontaktní osobou k zakázce byla Dana 

Rylichová, referent oddělení veřejných zakázek Odboru krajského investora. Realizace zakázky byla 

dokončena v prosinci 2016, oproti uzavřené smlouvě o dílo (dodatek č. 1) došlo ke zpoždění některých 

dodávek (v závislosti na zpoždění dodavatele zhotovitele) a smluvní termín dokončení zakázky nemohl 

být zhotovitelem dodržen.  Situaci mj. také ovlivnilo posunutí termínu dokončení stavebních úprav 

prostor expozice, které realizovalo město Hořovice. V souladu se SoD byla Muzeem Českého krasu, 

p.o.  na zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý 

den prodlení (75 965, 61 Kč). Smluvní pokuta byla zhotovitelem uhrazena. Vzhledem k požadovaným 

méněpracím byla konečná úhrada za dodávku nižší (1 999 096,66 Kč) než vysoutěžená cena. Spolupráce 

s dodavatelem na tvorbě expozice (tvůrčí činnost) byla velmi dobrá, komunikace s dodavatelem byla 

bezproblémová. 

 

VZMR: Dodávka PZTS a CCTV pro Muzeum Hořovicka. 

V souvislosti s touto VZMR byla uzavřena Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů mezi městem 

Hořovice a Muzeem Českého krasu, p.o. Při realizaci VZ se město Hořovice zavázalo uhradit náklady 

na drobné stavební práce a instalaci elektrorozvodů - slaboproud. Oproti původnímu předpokladu došlo 

z časových důvodů k instalaci elektrorozvodů stavební firmou již při stavební rekonstrukci prostor 

budoucí expozice Muzea Hořovicka. Tyto náklady, v souladu s předešlými dohodami (smlouvy o 

spolupráci) hradilo Město Hořovice. Realizace VZ Dodávka PZTS a CCTV pro Muzeum Hořovicka 

firmou Trade Fides s.r.o., vítěznou firmou z VZ, se uskutečnila v termínu dle smlouvy, spolupráce a 

komunikace s firmou byla bezproblémová. Vzhledem k instalaci slaboproudých elektrorozvodů 

Městem Hořovice byly uplatněny méněpráce. Kvalita slaboproudých elektrorozvodů, ke kterým byla 

připojena koncová zařízení, hrazená Muzeem Českého krasu, p.o. byla měřením firmou Fides Trade 

s.r.o. prověřena a shledána jako vyhovující. Muzeum Českého krasu, p.o. uhradilo pořízení koncových 

zařízení a souvisejících prací (tj. záznamových zařízení, čidel pohybu, sirén, telefonních a jiných 

přijímačů apod.) ve výši (423 254,50 Kč). 

 

VZMR:  Muzeum Českého krasu, p.o. (Beroun) OPRAVA PRŮČELÍ č.p. 88 A DALŠÍ 

SOUVISEJÍCÍ OPRAVY. 

Oprava průčelí č.p. 88 (vstupní budova Muzea Českého krasu, p.o. v Berouně, kulturní památka) byla 

realizována firmou Pracom s.r.o., vítězem poptávky k této veřejné zakázce malého rozsahu vypsané dne 

21. 9. 2016 (jednalo se již o pátou VZMR). Veřejná zakázka byla vyvěšena na portálu E-ZAK jako 

veřejná a rovněž byly k účasti na VZMR vyzvány elektronicky 4 firmy. Nabídková cena v poptávce 

byla po konzultaci s právníkem specializujícím se na veřejné zakázky a panem radním ing. Zdeňkem 

Štefkem formulována jako doporučená (předchozí VZMR limitované maximální cenou nebyly 

úspěšné). Cenovou nabídku podala firma Pracom s.r.o., výše cenové nabídky 519.820,- Kč vč. DPH. 

V rámci jednání shledala komise MČK nabídku jako vyhovující, i když překročila doporučenou 

nabídkovou cenu. Vzhledem ke zkušenostem z dosavadního průběhu poptávek se jednalo o cenu 

obvyklou a reálnou. Na doporučenou cenu se v předchozích poptávkách nepodařilo zakázku vysoutěžit. 

Oprava byla zahájena v termínu v souladu se smlouvou a bude pokračovat v roce 2017. Po vyzrání 

omítky a za vhodných klimatických podmínek bude oprava dokončena nátěrem fasády. V roce 2016 

byla na základě dodatku smlouvy uhrazena záloha za skutečně odvedenou práci ve výši 416 661,- Kč. 

V roce 2017 spolu s ukončením požadovaných prací dle smlouvy proběhne závěrečné vyúčtování. 

 
Výsledky kontrol  

 

Vnější kontroly 

Za rok 2016 se v organizaci zpracovává Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol a 

přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly (tzv. FKVS), které předkládá na MF 

ČR. 
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Název 

kontrolního 

orgánu 

Zaměření 

kontroly 

Kontrolo

vané 

období  

Datum 

vykonání 

kontroly 

Zjištěné 

nedostatky 

(ano/ne) 

Nápravné 

opatření k 

odstranění 

zjištěných 

nedostatků 

(splněno/nesplněn

o) 

Ministerstvo 

kultury ČR 

Kontrola 

dodržování 

zákona č. 

122/2000 Sb., o 

ochraně sbírek 

muzejní povahy     

2002 - 

2016 

21. 3. 2016 NE Nápravná opatření 

nebyla uložena 

OSSZ 

Beroun 

Povinnosti 

v nemocenském a 

důchodovém 

pojištění, odvody 

na sociální 

zabezpečení a na 

statní  politiku 

zaměstnanosti 

1. 11. 

2013    -             

30. 9. 

2016, 

mzdové 

listy 

2012 - 

2016 

19. 10. 2016 NE Nápravná opatření 

nebyla uložena  

 

Vnitřní kontroly 

 

Organizace se řídila při činnosti vlastními vnitřními předpisy a předpisy zřizovatele platnými pro PO. 

V oblasti vnitřního kontrolního systému se MČK řídilo Směrnicí MČK k finanční kontrole a zajištění 

vnitřního kontrolního systému MČK (platnost od 17. 6. 2011). Směrnice zřizovatele: Směrnice č. 118 

(20. 5. 2014) a Metodický pokyn č. 4/2015. Řídící a vnitřní kontrola: řídící kontroly byly v souladu s 

vnitřní směrnicí MČK k zabezpečení zákona o finanční kontrole. Kontrolní činnost byla vykovávána 

příkazcem operace a správcem rozpočtu během celého roku. Funkce správce rozpočtu a hlavní účetní 

byla sloučena v jednu funkci. Byly prováděny kontroly předběžné v průběhu celého roku formou 

schválení a správnosti finanční operace a dále pak kontroly průběžné a následné. Doklady o těchto 

kontrolách jsou přiloženy u všech účetních dokladů.
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Vnitřní kontroly 

 

Kdo kontrolu 

v rámci 

organizace 

vykonal 

Zaměření 

kontroly 

Kontrolované 

období 

Datum 

vykonání 

kontroly 

Zjištěné 

nedostatky 

Opatření k 

odstranění 

zjištěných 

nedostatků 

Inventurní 

komise 

 

Správce 

rozpočtu / hl. 

účetní, 

vedoucí EPO 

Inventarizace 

majetku a 

závazků MČK 

 

Kontrola 

vedení 

pokladní knihy 

(příruční ve 

vstupu do 

MČK) 

2015 

 

 

Leden 2016 

1/2016 

 

 

27. 1. 2016 

Žádné 

 

 

26. 1. 2016 
nebyla s koncem 
pracovní doby 

zapsána tržba do 

příruční pokladní 

knihy (v 

elektronické 

pokladní knize v 
systému programu 

Colosseum bylo 

zaznamenáno vše 
v pořádku);  

 

 

Žádné 

 

 

vedoucí EPO 

bylo 

projednáno 

s příslušným 

vedoucím 

pracovníkem; 

pokladní 

poučeny 

 

 

- Během roku bylo dále kontrolováno: 

o stav cenin na skladě – stravenek (při pohybu) 

o stav pokladny – hlavní (měsíčně) 

o spotřebu PHM u vozidla, dodržování normované spotřeby a účelnosti vykonaných jízd 

(měsíčně) 

o spotřeby energií odepisováním měřičů, porovnání s fakturovaným odběrem (měsíčně) 

o kontroly výpůjček sbírek 

 

- Organizace dle plánu zabezpečuje pravidelné kontroly a revize (protokoly založeny v EPO 

nebo v sekretariátu organizace): 

o BOZP - PO, hasicí přístroje, hydranty 

o elektrické přístroje a zařízení 

o EZS, EPS 

o tlakové zařízení 

o hromosvody a rozvody elektřiny 

 

Komentář k hospodaření PO za rok 2016 

 

Celkové  výnosy za rok 2016 byly vyšší oproti roku 2015:     

 Výnosy - komentář: 

 SU 602 – vstupné, foto oproti roku 2015 vyšší z důvodu vyšší návštěvnosti na 

doprovodných vánočních programech pro děti 

 SU 604 – oproti roku 2015 nižší  

 SU 641 – smluvní pokuta firmě Scenografie za nedodržení podmínek smlouvy (termín) 

 SU 648 – z RF převedeny finanční prostředky na vydání časopisu Český kras 

 SU 649 – přijetí datu od subjektů po souhlasu zřizovatelem (Š. Rak), přijaté pojistné 

plnění náhrady škod, za sběr papír
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 SU 672  

- zřizovatel: 

    10 885 000,- Kč - neinvestiční příspěvek 2016 

       19 148,- Kč - vrácení alikvotní části nájemného – zaúčtováno do      

                            provozních nákladů  

                168 084,- Kč - platové poměry - navýšení 

                188 000,- Kč - restaurování  

                300 000,- Kč – havárie kanalizační a vodovodní přípojky Beroun,  

                                       SKN/1141           

          416 661,- Kč - na opravu budov Beroun, čp. 87, 88: v roce 2016 bylo    

                                   poskytnuto od zřizovatele 300 tis. Kč a z dlouhodobé   

                                      zálohy z roku 2015 použito116 661,- Kč. Oprava průčelí  

                                                                  bude dokončena v roce 2017.  

                                       

- Ministerstvo kultury:  

 174 000,- Kč - dotace z programu Integrovaný systém ochrany v kapitole          

                         ISO - D - přijaté jako průtokový transfer přes zřizovatele   

                         na restaurování sbírek        

                    

Celkové náklady v roce 2016 byly vyšší oproti roku 2015:   

 

Náklady - komentář: 

 SU 501 – kancelářské potřeby, náplně do tiskárny - kopírky – zvýšení z důvodu tisku 

letáků, pozvánek v MČK, nákup sbírkových předmětů – obrazů od místních tvůrců, 

materiál na údržbu a opravy objektů a výstavního mobiliáře, nákup předmětů od 300 – 

1 000,- Kč (konvice, lampa, svítilny, radiostanice, alarm, flash disk, odkládací vozík a 

stolička, řezačka, dar - kameny s výhledem do sbírek od Mgr. Raka) 

 SU 502 – dosažena úspora v rámci vyúčtování za dodávku elektřiny, u ostatních energií 

(vodné, stočné, plyn) náklady vyšší – souvisí s novou pobočkou Muzea v Hořovicích, 

vyšší náklady za teplo – probíhající přípravné práce související s rekonstrukcí 

depozitáře 

 SU 504 – v souladu s finančním plánem 

 SU 506 – aktivace majetku - výroba třídílného paravanu  na výstavu v MČK 

 SU 511 – navýšení nákladů z důvodu opravy EZS – výměna zdrojů, odstranění závad 

po pravidelných ročních revizích, přesunutí bezpečnostního čidla, revize hromosvodů, 

elektrorozvodů, elektrospotřebičů a následné opravy, výměny ventilátorů 

v akumulačních kamnech, výměna skla a oprava zámku dveří u služebního auta, vyšší 

náklady na restaurování předmětů – pořízeno z dotace od zřizovatele, MK a vlastních 

nákladů ve výši 463 tis. Kč – souvisí s novým výstavním prostorem Muzea Hořovicka. 

Na opravy budov byly použity prostředky ve výši cca 912 tis. Kč. Jednalo se o drobné 

stavební práce – oprava vjezdu do Geoparku, oprava kamenných schodů v Geoparku,  

komínu na budově výstavního prostoru „Konírna“, čištění a oprava žlabů a svodů, 

oprava havarijního stavu kanalizační a vodovodní přípojky k objektu Beroun, 

SKN/1141 (325, 1871 tis. Kč), oprava průčelí budovy Beroun, Husovo náměstí 88 

(kulturní památka) – zřizovatelem poskytnut v roce 2016 příspěvek ve výši 300 tis. Kč 

k příspěvku ve výši 360 tis. Kč, které byly přiděleny v roce 2015. Práce budou 

pokračovat i v roce 2017, byla v roce 2016 na základě dodatku smlouvy uhrazena  

záloha za skutečně odvedenou práci ve výši 416 661,- Kč. V roce 2017 spolu 

s ukončením požadovaných prací dle smlouvy proběhne závěrečné vyúčtování. 

 SU 512 – vyšší náklady souvisí s budováním nové pobočky Muzea Hořovicka 

SU 513 – nižší náklady jsou z důvodu neotevření nové pobočky v roce 2016
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 SU 518 – roční platby za údržbu a konzultace počítačových programů, AMG poplatek, 

služby spojeny s přípravou a propagací výstav a doprovodních programů, 

s katalogizací sbírek, nižší náklady než plánované jsou u stěhování sbírkového fondu 

z depozitáře Beroun, SKN/1141, které budou probíhat až v roce 2017. Nižší náklady 

jsou také u právního a daňového poradenství a posouzení, které souvisí s přidělením 

dotace z IROPu a je zaznamenáno na SU 042. 

 SU 521 – čerpání nižší než předpokládáno ve finančním plánu – obsazení chybějících 

pracovních míst VŠ pracovníků až od září 2016, dlouhodobá nepřítomnost jednoho 

pracovníka z důvodu nemoci 

 SU 524 – zákonné sociální náklady souvisí s vyplacením platů 

 SU 525  - jiné sociální pojištění souvisí s vyplacením platů 

 SU 527 – náklady se odvíjejí od vyplacených platů, vyšší náklady na vzdělávání jsou 

způsobeny účastí 1 zaměstnance na výuce muzejní propedeutiky 

 SU 551 – plánované odpisy pokryty z provozních prostředků 

 SU 558 – pořízení 2 ks dotykových PC s monitorem a tiskárnou pro pobočky – 

pokladní systém prodeje vstupenek, výměna morálně zastaralých PC vč. monitorů, 

klávesnic a myší, Ntb pro stávající a nastoupivší pracovníky, mobilní telefony – 

výměna morálně zastaralých a poškozených, fotoaparát pro produkci, set vozík vč. 

stolů pro doprovodné programy, okružní pila pro restaurátora, detektor alkoholu dle 

směrnice BOZP, paravan (vlastní výrova) do výstavní činnost, plexisklo do vitrín, 

sedací systém do výstavních prostor, stěhovací podvozek s kolečky pro přesuny 

těžkých předmětů - mobiliáře, nový nábytek a kancelářské vybavení do nově zřízené 

pobočky Muzea Hořovicka (skříně, stoly, židle, trezor, skartovací stroj, laminovací 

přístroj, lednička, kopírka, .. ) 

 

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2016: 

Výnosy i náklady odpovídaly upravenému rozpočtu. K zisku přispělo nečerpání mzdových nákladů 

v organizaci  za období leden až srpen 2016 z důvodu nástupu nových pracovníku až v září 2016. 

 

Opatření Rady kraje, pokud byla uložena na základě projednání zprávy o hospodaření za minulé 

období: 

- nebylo 

 

Schválení účetní závěrky za rok 2015 

- Usnesení č. 037-11/2016/RK ze dne 14. 3. 2016 – Výsledek hospodaření PO v oblasti kultury 

za rok 2015 a návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů PO – schváleno, 

bez závad 

- Usnesení č. 092-23/2016/RK ze dne 27. 6. 2016 – schvalování účetní závěrky PO v gesci 

Odboru kultury a památkové péče
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Výstavní a další kulturně výchovná a vzdělávací činnost 
 
Výstavy v MČK – Beroun 

- Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat / 14. října 2015 – 18. března 2016 / autor: Mgr Štěpán Rak 

(MČK) 

- Berounské vánoční proměny / 2. prosince 2015 - 10. ledna 2016 / autor: Mgr. Dana Hradilová 

a Ivana Macháčková (MČK) 

- Jarmila Novotná: Operní diva / 28. ledna 2016 - 1. května 2016 / autor: Zámek Liteň, z.s. 

- Berounští fotorici 2016 / 17. dubna 2016 - 12. června 2016 / autor: Berounští fotorici 

- Neviditelný lidský svět / 3. května 2016 – 28. srpna 2016 / autor. Viktor Sýkora 

- Barvířské rostliny / 14. května 2016 – 28. srpna 2016 / autor: Veronika Dlouhá 

- Jan Calta - Krámky a jiná zátiší / 23. června 2016 – 21. července 2016 / autor: MUDr. Jan Calta 

- Lughnasadh 2016 / 31. července – 4. září 2016 / autor: Spolek Lughnasadh 

- Jan Rynda – ohlédnutí … VĚTŠÍ / 11. září 2016 – 30. října 2016 / autor: Jan Rynda 

- Český plakát / 14. 9. 2016 – 13. 11. 2016 / autor: agentura ProVás s.r.o. 

- Betlémy / 24. listopadu 2016 – 8. ledna 2017 / autor: Mgr. Patrik Pařízek 

 

Výstavy v MČK – pobočka Žebrák 

- Svět mechanické hudby / 1. května 2016 – 28. září 2016 / autor: Mgr. Patrik Pařízek (MČK) 

 

Výstavy v Domově pro seniory TGM v Berouně 

V roce 2017 pokračovala spolupráce s Domovem seniorů TGM, příspěvkovou organizací 

Středočeského kraje (Pod Studánkou1884, Beroun (http://www.seniori-beroun.cz/). Výstavy 

zajištěné nebo zprostředkované Muzeem Českého krasu mají za cíl zpříjemnit pobyt klientů i 

jejich blízkých a zároveň je poučit. Panelové výstavy jsou instalovány na chodbách Domova 

seniorů a jsou zahajovány vernisáží zpravidla spojenou s delším kulturním, hudebním, 

programem. Vernisáže i výstavy jsou přístupné široké veřejnosti a podporují otevřenost tohoto 

Domova pro seniory. Možnost zhlédnout výstavy je každý den od 7:00 do 19:00. 

-  Svět mechanické hudby a Beroun ve starých fotografiích / 3. září 2015 – 29. února 2016 / autor: 

Mgr. Patrik Pařízek a Fotoklub Beroun 

- O českých dirigentech / 11. března 2016 - 30. června 2016 

- Berounské proměny / 28. června – 5. září 2016 

- Český plakát / 7. září 2016 – únor 2017 / autor: Agentura ProVás s.r.o. 

- Masaryk ve fotografii a T.G.Masaryk a gastronomie / 3. října 2016 – únor 2017/ autor: Muzeum 

T.G.M. Rakovník 

 

Výstavy a projekty v zahraničí, zahraniční spolupráce 

- Putovní panelová výstava po Slovinsku - výstava o Českém krasu, Muzeu Českého krasu, 

Berounu a Václavu Talichvi  RAZSTAVE ČEŠKI KRAS, MUZEJ ČEŠKEGA KRASA, 

MESTO BEROUN, DIRIGENT VÁCLAV TALICH, spojeno s literárním večerem 30.9.2016, 

18.00 v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec - Slovenj Gradec, Městská knihovna, výstava 

se konala od 23.9.2016 do 17.11.2016 

 

Akce s mezinárodní účastí 
-  FESTIVAL STRANOU - Evropští básnici naživo 2016 / o.s. Stranou / 9. ročník mezinárodního 

básnického festivalu / 9. června 2016 v 17:00 v MČK za účasti Slovinského velvyslanectví a 

zahraničních hostů 

 

Přednášky v MČK 

- Celý rok 2016 v MČK v Berouně probíhal další ročník vzdělávacího cyklu odborných 

přednášek nazvaný „Setkávání v muzeu s historií, přírodou a lidmi“.  

Dramaturgii od roku 2016 vede prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D., historik Masarykova 

ústavu a Archivu AV ČR a člen Ústavu politologie FF UK, od srpna 2016 ve spolupráci 

s PhDr. Zdeňkem Polanským, historikem MČK v Berouně. Přednášky se konají jednou za dva 

měsíce, s výjimkou letních prázdnin, vždy druhý čtvrtek v měsíci, obsahově navazují na 

http://www.seniori-beroun.cz/
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témata probíhajících výstav, případně na aktuální významná výročí. V posledním roce se 

uskutečnilo přednášek pět:  

- Migrace v dobách 1. republiky / 11. února 2016 / přednášel prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D., 

UK a AVČR 

- Sociologie stáří / 14. dubna 2016 / přednášela PhDr. Jiřina Šiklová 

- Karel IV. - královské dílo / 7. června 2016 / přednášel prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., UK 

- Propaganda ve filmu / 13. října 2016 / přednášel Mgr. Petr Kopal, Ústav pro studium totalitních 

režimů 

- Svátky konzumu, Vánoce v Československu v 50. – 80. letech 20. století / 8. prosince 2016 / 

přednášel PhDr. Martin Franc, Ph.D.  
 

Další přednášky, které se v MČK v roce 2016 uskutečnily: 

- Geologické zajímavosti Českého krasu / 26. ledna 2016 / přednášel Mgr. Štěpán Rak, MČK 

- O životě a kariéře Jarmily Novotné / 9. února 2016 / přednášela Ivana Leidlová, Zámek Liteň 

- Zkamenělé poklady Barrandienu aneb kam za zkamenělinami v našem okolí / 19. října 2016 / 

přednášel Mgr. Štěpán Rak 
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Ostatní akce (doprovodné programy pro veřejnost, koncerty, exkurze, křty publikací,   

divadelní představení, komentované prohlídky výstav) 

- Akce: Dějepisná olympiáda 2016 / 18. 1. 2016 od 8:00 / realizace: Středisko volného času - 

DOMEČEK HOŘOVICE 

- Komentovaná prohlídka: Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat / 19. 1. 2016 od 17:00 / realizace: 

Mgr. Štěpán Rak 

- Vernisáž výstavy  Jarmila Novotná: Operní diva / 27. 1. 2016 od 17:00 

- Oslava: Mezinárodní den žen / 8. 3. 2016 

- Vernisáž výstavy O českých dirigentech / 10. 3. 2016 

- Velikonoční tvoření v muzeu / 16. 3. 2016 / realizace: členky Klubu lidové tvorby 

- Jarmark: FlerJarmark jaro je tu / 19. 3. 2016 od 9:00 do 16:00 

- Vernisáž výstavy Berounští fotorici 2016 / 16. 4. 2016 od 17:00 

- Oslava: Mezinárodní den památek a historických sídel / 18. 4. 2016 

- Doprovodný program: Šesté „Čekání na berounskou tramvaj“ / 4. 5. 2016 od 14:00 / realizace: 

Mgr. Patrik Pařízek (MČK) 

- Jarní řemeslný jarmark / 7. a 8. 5. 2016 

- Oslava: Mezinárodní den muzeí a galerií/ 18. 5. 2016 

- Exkurze: Geologická exkurze do lomu – lokalita Požáry, Mušlovka, .. / 22. 5. 2016 / Realizace: 

Mgr. Štěpán Rak 

- Oslava: Mezinárodní den dětí / 1. 6. 2016 

- Oslava: XII. Berounská muzejní noc 2016 / 3. 6. 2016 od 18:00 

- Festival Stranou – Evropští básnici naživo / 9. 6. 2016 od 17:00 / Realizace Občanské sdružení 

Stranou 

- Oslava: IV. Muzejní noc v Žebráku / 17. 6. 2016 od 17:00 

- Jarmark: FlerJarmark Vítej léto! / 18. 6. 2016 od 9:00 do 16:00 

- Vernisáž výstavy Jan Calta – Krámky a jiná zátiší / 22. 6. 2016 od 17:00 

- Akce: Ukončení berounské akademie / 23. 6. 2016 

- Vernisáž výstavy Berounské proměny / 27. 6. 2016 

- Doprovodný program: Hrátky za muzejními vrátky / 7. 7., 14. 7., 11. 8., 18. 8. 2016  

- Doprovodný program: Bubnování pro veřejnost / 12. 7., 2. 8., 16. 8. 2016 / Realizace: Jan Bísek 

- Doprovodný program: Den s paleontologem / 19. 7., 10. 8., 24. 8. 2016 / Realizace:  Mgr. Štěpán 

Rak (MČK) 

- Vernisáž výstavy Lughnasadh 2016 / 30.7.2016 od 16:00 

- Oslava: Evropská noc s netopýry / 26. 8. 2016 od 15:00 / Realizace: ZO ČSOP Nyctalus 

- Vernisáž výstavy Český plakát / 7. 9. 2016 od 14:00 

- Podzimní hrnčířské trhy / 10. a 11. 9. 2016 

- Vernisáž výstavy Jan Rynda – ohlédnutí … VĚTŠÍ / 10. 9. 2016 od 19:00 

- Vernisáž výstavy Český plakát / 14. 9. 2016 od 17:00 

- Jarmark: FlerJarmark Sbohem léto! / 17. 9. 2016 od 9:00 do 16:00 

- Vernisáž výstavy Masaryk ve fotografii a T. G. Masaryk a gastronomie / 3. 10. 2016    od 14:00 

- Exkurze: geologická exkurze do okolí Radotína / 8. 10. 2016 / Realizace: Mgr. Štěpán Rak 

- Oslava: Den Středočeského kraje / 28. 10. 2016 

- Oslava: Halloween v muzeu / 31. 10. 2016 / realizace: Dům dětí a mládeže Beroun 

- Vernisáž výstavy Betlémy / 23. 11. 2016 od 17:00 

- Jarmark: FlerJarmark Advent za dveřmi / 26. 11. – 27. 11. 2016 od 9:00 do 16:00 

- Akce: Křest knihy Povídky ke kávě II. aneb jak přežít v manželství a zachovat si zdravý ženský 

rozum / 30. 11. 2016  od 17:00 

- Oslava: Mikuláš v muzeu / 5. 12. 2015 od 14:00 / realizace: Dům dětí a mládeže Beroun 

- Akce: Fotosoutěž „Krásy krasu“ / 21. 12. 2016 

 

Vernisáže, přednášky a ostatní akce (bez doprovodných programů na objednání) navštívilo v roce 2016   

34 940 návštěvníků.
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Edukační činnost  

 

Doprovodné programy základní: pracovní listy k výstavám, aktivizační koutky 
- Interaktivní počítačová hra k výstavám Verona, Beraun, Beroun a Berounské proměny 2 – tato 

hra zůstala stále k dispozici návštěvníkům na pokladně MČK 

- Hmatové reliéfy pro zrakově postižené s motivy města Berouna k výstavě Verona, Beraun, 

Beroun - tyto reliéfy jsou nyní stálou součástí muzejních expozic 

- Pracovní list k výstavě Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat / 14. 10. – 18. 3. 2016 / autor: Mgr 

Štěpán Rak 

- Pracovní list k výstavě Český plakát / 14. 9. 2016 – 13. 11. 2016 / autor: Mgr. Petra Zeidlerová 

- Aktivity pro děti k výstavě Betlémy / 24. 11. 2016 – 8. 1. 2017 / autor: Mgr. Petra Zeidlerová, 

Mgr. Patrik Pařízek 

 

Expozice a výstavy navštívilo v roce 2016 4 563 platících dětí s platícím doprovodem. 

 

Doprovodné programy animační: na objednání (především školy) 
- Předvádění velikonoční lidové tvorby / 16. 3. 2016 

- Krok za krokem Berounem / 12. 4., 15. 4., 11. 10., 12. 10. 2016 

- Vánoční tvoření / 7. 12., 14. 12. 2016 

- Doprovodný program: Vánoční tvoření / 7. 12. a 14. 12. 2016  

- Pečení perníčků / 1. 12., 13. 12., 15. 12., 16. 12., 19. 12., 20. 12. 2016   

 
Doprovodné programy animační (pro školní skupiny na objednání) navštívilo v roce 2016                         

720 platících dětí a 51 neplatících pedagogů. 

 

Pedagogická praxe studentů 

V roce 2016 nevykonávali v muzeu praxi žádní studenti. 

 
Spolupráce se školami 

Podobně jako v uplynulých letech jsme se snažili aktivně zapojovat školy v regionu do 

programů muzea (viz výše).  V roce 2016 se školy mohly zapojit do programů:  

- Jak netopýrek Hugo zabloudil do muzea  

- Krok za krokem Berounem  

- Čekání na tramvaj  

- Geologická přednáška pro školy 

- Předvádění tvorby lidových ozdob   

- V dubnu a květnu proběhla prezentace maturitních ročníků formou tabla s fotografiemi 

maturantů 

 

Výběr plakátů a pozvánek na muzejní akce 
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Propagace MČK 
 
Propagační činnost muzea – placená  

- Prezentace muzea v letáku tipů pro volnočasové aktivity v regionu Berounsko „Tipy pro volný 

čas“. Muzeum Českého krasu se v tomto letáku prezentuje formou pozvánky na stálé expozice 

muzea v české a anglické mutaci společně s městem Beroun a dalšími zástupci kulturních 

památek a institucí v regionu. 

- Inzerce v Podbrdských novinách a Berounském deníku  

- Výlepy plakátů na hlavní výstavy, výlepy souhrnného programu výstav a akcí 

- Grafické práce a tisk plakátů a pozvánek (3807,30 Kč) 

- Výlep plakátů (11909 Kč) 

- Prezentace v informačních tiskovinách 90 dní v Praze vč. prezentace na webu; vydání 

jaro 2016 (6655 Kč) 

- Reklama v Obrazovém atlasu regionů, cyklotras a tradic, KČT (4235 Kč) 

- PF 2017 v denním tisku;  Podbrdské noviny, Berounský deník (9124 Kč) 

- Poštovné – rozesílání programu a pozvánek na výstav a akce MČK (15874 Kč) 

Suvenýry  
- V roce 2016 si návštěvníci muzea mohli na pokladně pořídit vybrané suvenýry se vztahem 

k Českému krasu (leštěné kameny, krápníky, těžítka s netopýry a mamuty, cestovní deníčky, 

sešítky na razítka, cínové vojáčky, píšťalky a publikace s tématikou historie regionu a Českého 

krasu nebo od regionálních autorů např. Paměti královského města Berouna, Bylo nebylo, 

Václav Talich, Lomy a vápenice Českého krasu, časopis Český kras 2007 - 2015, pohledy 

fotografa Viktora Sýkory, grafiky J. Tušera, kniha vydaná MČK Beroun očima našich předků, 

Obrázky z minula a další. 

- V roce 2016 byly nadále prodávány deníčky, turistické vizitky Jenštejnského domu, Geoparku 

Barrandien, Plzeňské brány a Muzea Žebrák, které se v roce opět doobjednávaly. Jsou stále 

v prodeji na pokladně MČK.  
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-  Ve vstupu muzea jsou volně k použití pamětní razítka s motivy trilobitů od J. Barranda, 

Plzeňskou bránou (předloha: Viktorie Sýkorová) a obrazem J. Hněvkovského, které se používají 

nadále 

 

Propagační činnost muzea – neplacená 

- V roce 2016 byla realizována propagace prázdninových akcí zacílená na návštěvníky 

berounského kempu Na hrázi a hotelů Verona Mea, Český dvůr a Best Western Hotel Grand. 

Propagace byla realizována formou měsíčních programů a s pozvánkami na aktuální akce a 

výstavy i stálé expozice muzea.  

- Průběžně byl rozšiřován adresář pro rozesílání tiskových zpráv v elektronické podobě, aktivně 

byly doplňovány a vyhledávány dalších e-mailové kontakty 

- Průběžně byly aktualizovány výlohy v Jenštejnském a Salátovském domě a ve Slapské uličce 

prezentace výstav a akcí 

- Kompletní nabídka byla pravidelně publikována v Radničním listu, měsíčním oběžníku města 

Berouna 

- Probíhala spolupráce s Českým rozhlasem Region 

- Pravidelné zasílání newsletteru pro Středočeský kraj, zasílání článků ke zveřejnění na webu 

Středočeského kraje 

- Pravidelné přispívání články o muzejních akcích na novinový portál Novinky.cz 

- Zasílání pozvánek a tiskových zpráv na místní ZŠ  

- Ve vstupu muzea byly ve stojanech připraveny pozvánky na blížící se výstavy a akce a souhrnný 

měsíční program. 

- Prezentace formou letáků v IC v Berouně na Husově náměstí 

-  Administrace skupiny Muzeum Českého krasu na Facebooku. Ve skupině a profilu jsou 

prezentovány všechny aktuality z muzea, jako události představujeme výstavy, besedy a další 

akce, novinky na webu 

-  Nadále je využíván web s automatickým zálohováním (běží pod PHP 5, databáze MySQL 5). 

Na jednotlivé příspěvky je možné odkazovat, uživatelé mohou vkládat k příspěvkům své ohlasy 

a zpětnou vazbu – nejčastěji reakce návštěvníků na výstavy a doprovodné akce. 

-  Využívání RSS kanálu s aktualitami z našeho webu (muzeum-beroun.cz/feed), který si mohou 

uživatelé přidat do Mozilla Firefox, Internet Explorer nebo do RSS čtečky 

-  Exportování kalendáře akcí prostřednictvím RSS nebo iCal, který si mohou návštěvníci 

nainstalovat do MS Outlook: (http://www.google.com/calendar/ical/parzek%40seznam. 

cz/public/basic.ics) 

 

 

Unikátní přístupy na webové stránky MČK www.muzeum-beroun.cz 

- V roce 2016 bylo registrováno 61 127 přístupů na webové stránky (v roce 2015 jich bylo 62 151, 

v roce 2014 - 84 350, 2013 - 63 398).  

 

Účast na veletrzích     

v roce 2016 se MČK nezúčastnilo žádného veletrhu  

 

Propagace v TV  

- 30. 3. 2016 – pořad NA PLOVÁRNĚ S MARKEM EBENEM (Mgr. Štěpán Rak) 

- podzim 2016 – natáčení v MČK pořadu pro děti – TELESKOP pro televizi Déčko 

- 24. 12. 2016 pořad TAMTAM (listopad 2016) – pozvánka na výstavu „Betlémy“ - pro televizi 

Déčko 

 
Rozhlas 

- 2. 3. 2016 – Leonardo – geologická exkurze (Mgr. Štěpán Rak) 

- 12. 3. 2016 – pořad METEOR – Český rozhlas (Mgr. Štěpán Rak) 

- 17. 5. 2016 – pořad METEOR – Český rozhlas (Mgr. Štěpán Rak)  

- 16. 7. 2016 – pořad METEOR – Český rozhlas (Mgr. Štěpán Rak) 

- Průběžně vysílaná krátká pozvánka na výstavy v MČK – Barvířské rostliny, Neviditelný lidský 

svět a Hrátky za muzejními vrátky (natočeno v  červnu 2016) 
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- 5. 12. 2016 - rozhovor o výstavě „Český plakát“  

 

Ohlasy v tisku  
- tiskové zprávy a upoutávky na muzejní výstavy, akce a činnost MČK byly průběžně 

zveřejňovány v tisku.  

 

Návštěvnost MČK v roce 2016 (výstavy, expozice, akce) 

 
 

14 789 platících návštěvníků tj. o 7, 8 % více, než platících návštěvníků v r. 2015 (13 714) 

22 044 neplatících návštěvníků tj. o 10, 8 % méně, než neplatících návštěvníků v r. 2015 (24 721) 

tj. celkem 36 833 návštěvníků tj. celkem o 4,17 % méně, než v r. 2015 (38 435) 

 

 

 

Odborná činnost pracovníků MČK – výzkumná a dokumentační 
 
V roce 2016 pokračoval paleontolog v systematickém prosbírávání zalesněného území mezi obcemi 

Trubín a Svatá, především pak Dubové hory, na níž objevil několik fosiliferních – dosud neznámých – 

lokalit. Výzkum úzce navazuje na započaté výzkumy z roku 2013 - 2015 (Arch P 210). Nezbytnou 

součástí dokumentace lokalit byl i sběr fosilního materiálu, určeného po odborném zhodnocení k 

uložení do sbírek MČK. Práce bude pokračovat i v roce 2017  a to především rozšířením zájmového 

území blíže k Trubínu a Trubské. Fosilie byly konzultovány s Prof. Bertrandem Lefevbrem z University 

Lyon a je navázána odborná spolupráce, typový materiál bude součástí sbírkového fondu MČK.  

 
Práce s pamětníky 

V roce 2016 nebyla prováděna práce s pamětníky 

 
Publikační činnost 

- Článek v časopise Český kras XLII/2016 od RNDr. Petry Přidalové -Významný dar kolekce 

zkamenělin Muzeu Českého krasu 

- Článek v časopise Český kras XLII/2016 od Mgr. Štěpána Raka - Geologická exkurze do 

okolí Radotína, Lochkova a Kosoře 

- 1 článek do Radničního listu o výstavě o Jarmile Novotné – leden 1/2016 (Mgr. Dana 

Hradilová) 

- 1 článek do Radničního listu o muzejních knihovnách – březen 3/2016 (Mgr. Dana Hradilová) 

- 1 článek do Radničního listu o berounské keramice – květen 5/2016 (Mgr. Dana Hradilová) 

- 1 článek do Radničního listu o muzejní noci – červen 6/2016 (Mgr. Dana Hradilová) 

- 1 článek o muzejních knihovnách v časopise Čtenář 7-8/2016 (Mgr. Dana Hradilová) 

 

Spolupráce s jinými institucemi (paleontolog Mgr. Štěpán Rak) 
- Pokračovala spolupráce s p. Pondělíčkem a p. Lupačem – texty a materiály k propagaci turismu 

v projektu „Geopark Joachima Barranda“   

- Spolupráce s ČGS – geologické průvodce + texty a fotografie 

 

Badatelé 

Odbornými pracovníky muzea bylo vyřízeno 49 badatelských dotazů, konzultací a návštěv.  

 
Smlouvy o provedení (foto)reprodukce sbírkových předmětů 

V roce 2016 bylo uzavřeno celkem 14 smluv o provedení (foto)reprodukce sbírkových předmětů; 

z toho 13 řady z MČK (případně jejich ekvivalentů) a 1 smlouva řady R do MČK.  

 



 

 

25                                               Výroční zpráva Muzea Českého krasu, příspěvkové organizace za rok 2016 
 

1 smlouva řady z MČK (R z MČK 5/2016) nebyla do konce roku 2016 nabyvatelem podepsána pro jeho 

neočekávané zdravotní obtíže – v poslední korespondenci nám bylo sděleno, že se ozve po vyřešení 

problému. Tato smlouva není do přehledu zahrnuta (v pomocné evidenci však zanesena je). 

 

 

Výpůjčky a zápůjčky   
 

Krátkodobé 
Smlouvy řady z MČK (dle pomocné evidence) 

V roce 2016 bylo evidováno celkem 17 krátkodobě uzavíraných smluv o výpůjčce sb. před. (v 

evidenci vedeny společně smlouvy o výpůjčce k výstavním účelům a výpůjčce k restaurování sb. 

předmětů – odděleno prefixem smlouvy); z toho 9 smluv k výpůjčce (nebo jejich ekvivalentů) na 

výstavy, 8 k výpůjčce k restaurování sb. předmětů.  

 
Jimi bylo půjčeno celkem 218 evid. čísel, tj. 251 ks sb. předmětů. Z toho 193 evid. položek, tj. 224 

ks sb. předmětů bylo půjčeno k výstavním účelů, zbytek k restaurování. Půjčovány byly sb. předměty 

všech 3 sbírek. Podrobně rozvedeno v tabulce v příloze: „2016 - přehled uzavřených smluv o výpůjčce 

řady z MČK“. 

 

Mimořádnou výpůjčkou byla výpůjčka rozsáhlého souboru obrazů a kreseb Jaroslava Hněvkovského 

a dalších sbírkových předmětů vážících se k autorovi z Žebrácké sbírky MČK na výstavu v Egon Schiele 

Art Centru v Českém Krumlově. Výstava „Jaroslav Hněvkovský (1884-1956) Obrazy z džungle“ byla 

součástí série výstav Duše pra/lesa, kterým udělili záštitu ministr zahraničí ČR Lubomír Zaorálek, 

Velvyslanectví Indie v Praze a Velvyslanectví Peru v Praze. Výstava byla naplánována v termínu 22. 4. 

– 30. 10. 2016 a byla prodloužena. K výstavě byl vydán katalog. Prostory dočasně uvolněné expozic – 

Galerie Jaroslava Hněvkovského v Muzeu Žebrák byly využity pro instalaci sezónní výstavy. 

Jaroslavu Hněvkovskému se tak v roce 60. výročí úmrtí dostalo důstojné prezentace jeho díla 

s rozsáhlou propagací výstavy (plakáty, bannery, billboardy, tiskové zprávy). Dle informace ředitelky 

ESAC Hany Jirmusové Lazarowitz ESAC navštívilo loni 42.000 návštěvníků; a protože jedna vstupenka 

platí pro všechny výstavy, dá se na 99% předpokládat, že výstavu Jaroslava Hněvkovského viděl stejný 

počet návštěvníků. 

 

 

 
 

 
Smlouvy řady do MČK (dle pomocné evidence) 

V roce 2016 bylo evidováno celkem 16 krátkodobě uzavíraných smluv o výpůjčce na sb. před. či 

předměty zvláštní hodnoty jiných subjektů (příp. jejich ekvivalentů). Jimi bylo půjčeno celkem 491 

evidenčních položek smluv, tj. 571 ks předmětů, zpravidla k výstavním účelům. Seznam výstav, na 

které byly předměty zapůjčeny, viz tabulka v příloze. 
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U výstav v MČK byla provedena související fotodokumentace a zpracovány materiály pro průběžnou 

kontrolu vystavených předmětů průvodci. 

 

Dlouhodobé 
- Z MČK je dlouhodobě zapůjčeno 109 evidenčních čísel sbírkových předmětů, tj. 152 ks za účelem 

výstavním. 

Byla provedena kontrola dlouhodobých zápůjček ze sbírkového fondu MČK kurátory a dokumentátory. 

- Obec Kublov – expozice v památníku J. L. Zvonaře; kontrola 14. 1. 2016, PP + ŠR 

- NPÚ, nár. pam. správa v Českých Budějovicích – NPK klášter Kladruby, expozice Sv. Jana 

Nepomuckého; kontrola 14. 12. 2015, JZ + JJ 

- SOkA Beroun – vstupní prostory budovy; kontrola 16. 12. 2015, DH 

- Obec Tetín – expozice muzea v Tetíně; kontrola bude provedena v 1. pol. r. 2017 

- VČS Tmaň – vstupní prostory administrativní budovy; kontrola bude provedena v 1. pol. r. 2017 

- NPÚ, nár. pam. správa v Praze – expozice St. zámku Hořovice; kontrola 17. 12. 2015, PP 

- ZČM Plzeň, pobočka Muzea Dr. B. Horáka Rokycany – expozice „Otisky času“; kontrola 9. 2. 

2017, DH + DŠ 

- Muzeum Šumavy v Sušici – pobočka Kašperské Hory – expozice muzea; kontrola 15. 9. 2016, 

ZP + DŠ 

- MV ČR – Expozice požární ochrany HZS ČR Zbiroh; kontrola 22. 1. 2016, JZ 

- NPÚ, nár. pam. správa v Praze – Zámek Veltrusy – nová výpůjčka 

- Muzeum beroun. keramiky – nová výpůjčka 

 

- Do MČK je dlouhodobě zapůjčeno 29 evidenčních čísel sbírkových předmětů, tj. 66 ks za účelem 

výstavním. 

 

Vydavatelská činnost MČK 
Za finanční podpory Velkolomu Čertovy schody, a.s. Tmaň byl vydán časopis Český kras XLII/2016 

(ISBN 978-80-87708-08-8, ISSN 1211-1643). Redakční rada jednala 2 x v roce 2016 (16. 5. a 26. 9. 

2016), další proces byl zajišťován korespondenčně e-mailem. Výrobu na základě vyhodnocení poptávky 

provedlo grafické studio a vydavatelství Machart s.r.o.  

 

Příspěvky byly recenzovány externími recenzenty a byly uspořádány Pavlem Bosákem, Štěpánem 

Rakem a Karlem Žákem. Redakční rada pracovala ve složení: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. (GÚ 

AVČR), RNDr. Irena Jančaříková (Správa CHKO ČK), Mgr. Vladimír Lysenko, RNDr. Petra Přidalová 

(MČK Beroun), Mgr. Štěpán Rak (MČK Beroun, výkonný redaktor), Mgr. Pavel Špryňar (PřF UK 

Praha), RNDr. Karel Žák, CSc. (GÚ AVČR).  

 

Jiné publikace - plakáty MČK byly stejně jako v minulých letech předány k archivaci Národní 

knihovně (p. Luhanová) 

 

 

Sbírkotvorná činnost MČK – správa sbírkových fondů  
 

V roce 2016 pokračovala intenzivní práce se sbírkovým fondem. 

 

Stejně jako v minulých letech a jak již bylo řečeno v úvodu zprávy, Muzeum Českého krasu v roce 2016 

spravovalo tři sbírky: Berounskou sbírku MČK – číslo v CES: BČK/002-05-07/163002, Hořovickou 

sbírku MČK – číslo v CES: HČK/002-05-07/164002 a Žebráckou sbírku MČK – číslo v CES:  

ZČK/002-05-07/165002. 

 

Nové akvizice 
Do sbírkového fondu bylo celkem zapsáno 2241 evidenčních čísel přírůstků.  

Z toho:  

do BČK bylo zapsáno 2028 přírůstkových čísel; z  čehož je 1763 přírůstků do společenskovědních 

podsbírek a 265 do přírodovědných podsbírek.  
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Do HČK bylo zapsáno 153 přírůstkových čísel; z  čehož je 47 přírůstků do společenskovědních 

podsbírek a 106 do přírodovědné podsbírky. 

Do ZČK bylo zapsáno 60 přírůstkových čísel; z  čehož je 60 přírůstků do společenskovědní podsbírky, 

do přírodovědné podsbírky žádný přírůstek zapsán nebyl. 

Jednalo o převážně o dary, dále vlastní sběry a koupě. 

 
Ze zajímavých akvizic je možno jmenovat např.: 

 

Do BČK, podsbírek společenských věd byl získán soubor grafických listů a akvarelů – průřezová ukázka 

tvorby posledních let berounského výtvarníka Tomáše Šmejkala (př. č. 72/2016 – 84/2016), soubor 

liturgických rouch z majetku zdického rodáka, profesora teologie Ladislava Pokorného (př. č. 44/2016 

– 51/2016), rozsáhlý soubor předmětů z prvorepublikového koloniálu v Hostomicích (př. č. 530/2016 – 

753/2016), soubor skleněných negativů se záběry ze života v předválečném Berouně (př. č. 1585/2016 

– 1598/2016) nebo trojrozměrný model kovárny a chudobince v obci Chlustina, z 50. let 20. století (př. 

č. 1762/2016). 

 

Do BČK, podsbírek přírodních věd byl získán rozsáhlý soubor zkamenělin Barrandienu (př. č. 1/2016 – 

265/2016) 

 
Do HČK, přírodovědné podsbírky se podařilo získat soubor leštěných železitých křemenů Hořovicka 

(př. č. 1/2016 – 106/2016) 

 

Do HČK, podsbírek společenských věd byl např. zapsán soubor loutek ze 40. – 50. let 20. století (př. č. 

6/2016 – 27/2016) 

 
Do ZČK podsbírky společenských věd byl získán soubor maleb vzhledu obce Chlustina na počátku 90. 

letech 20. století. (př. č. 6/2016 – 60/2016). 

 
Se všemi potencionálními dárci byly sepsány přejímací doklady a v případě přijetí nabízeného 

předmětu bylo zasláno vyrozumění o přijetí nabídky daru. Agenda přejímacích dokladů byla 

vedena dokumentátorkou Janou Boreckou, která rovněž dohlížela na projednání všech nabídek darů 

sbírkotvornou komisí.  

 
Předměty nepřijaté do sbírkového fondu, byly buď dárci vráceny, nebo v muzeu využity jiným 

způsobem (zařazeny do majetku, především k využití při doprovodných programech nebo jako výstavní 

materiál) anebo, se souhlasem majitele (dárce), protokolárně zlikvidovány, případně nabídnuty jinému 

subjektu. Dárce se v přejímacím dokladu vyjadřuje, jak si přeje s nabízeným předmětem naložit, pokud 

nebude do sbírkového fondu MČK přijat. 

 

Kopie všech vyrozumění o přijetí nabídky daru nebo přejímacích dokladů byly předány Odboru 

majetku KÚ SK. 

 

V roce 2016 bylo realizováno celkem 60 nákupů do všech 3 sbírek, v celkové výši 83 998 Kč, z toho 

8 340  Kč tvoří knihy do podsbírky: regionální knihovna. 

 

Vedením knih chronologické evidence sbírek byly pověřeny pracovnice: RNDr. Petra Přidalová – 

vedoucí odborného odd.  (Hořovice, Žebrák, Beroun – přírodovědná evidence) a Jana Borecká – 

dokumentátorka MČK (společenskovědní evidence).  
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Výběr z nových akvizic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Grafický list               T. Šmejkal  „Suchohřib babka“   ;Liturgické roucho 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  Liturgické roucho     Liturgické roucho        Fotoaparát deskový 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Malba domu z Chlustiny            Plechová dóza bez víka    Kolébka dětská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Negativ skleněný        Pozitiv         Divadelní loutka  
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            Model kovárny a chudobince v Chlustině      Vnitřní výlitek schránky konulárie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dalmanitina socialis   Dalmanitina socialis           Železitý křemen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vulkanická hornina    Divadelní loutka        Malba domu z Chlustiny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reklamní smaltovaná cedule 
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Sbírkotvorná komise 
Zasedání komise MČK pro sbírkotvornou činnost proběhlo v roce 2016 v těchto termínech:  

15.3., 16.6. a 14.12. 

Průběžně byla též prováděna kontrola splnění závěrů ze starších zápisů  

 

CES 
V roce 2016 obdrželo MČK potvrzení o aktualizaci ke dni 20.7.2016.  

 

Vedení chronologické evidence 
Vedením knih chronologické evidence byly opět pověřeny RNDr. Petra Přidalová – vedoucí odborného 

odd. (Hořovice, Žebrák, Beroun – evidence přírodovědných podsbírek) a Jana Borecká – 

dokumentátorka MČK (Beroun – společenskovědní evidence). Autentizací tisků evidenčních záznamů 

z databáze BACH byla pověřena dokumentátorka MČK Jana Borecká. 

 
Berounská přírůstková kniha společenskovědních podsbírek byla vedena ve dvou podobách – 

papírové (svázané autentizované tisky z databáze BACH – správcem sbírky uznaná evidence) a 

v elektronické (databáze BACH). Obrazová dokumentace byla k záznamům z roku 2016 přiřazena ke 

všem přírůstkům. 

Hořovická přírůstková kniha společenskovědní byla vedena v papírové (správcem sbírky uznaná 

evidence) a od roku 2002 i v elektronické podobě.  

Hořovická přírůstková kniha přírodovědní byla vedena v papírové podobě (správcem sbírky uznaná 

evidence) a od roku 2011 i v elektronické podobě. 

Žebrácká přírůstková kniha společenskovědní byla vedena v papírové (správcem sbírky uznaná 

evidence) a (od roku 2009) i v elektronické podobě.  

Žebrácká přírůstková kniha přírodovědní je zatím vedena pouze v papírové podobě 

 

Odpisy 
Administrativním značením odpisů ve sbírkové evidenci byly i nadále pověřeny RNDr. Petra Přidalová 

– vedoucí odborného oddělení a Jana Borecká – dokumentátorka MČK. Jednotné značení odpisů 

(Berounská sbírka od r. 2010, Hořovická a Žebrácká od r. 2011). 

Odpisy se provádějí červenou barvou jednoduchým přeškrtnutím evidenčního záznamu a odkazem na 

aktualizaci CES. 

 

Doprovodná dokumentace (DoDo) 
V roce 2016 bylo zapsáno jedno evidenční číslo do doprovodné dokumentace Berounské podsbírky 

historická. 

Vedením knih DoDo evidence byly pověřeny RNDr. Petra Přidalová – vedoucí odborného odd 

(Berounská DoDo - ddP, ddM, ddZ), Hořovická DoDo – všechny knihy, Žebrácká DoDo – všechny 
knihy) a Jana Borecká – dokumentátorka MČK (Berounská DoDo - kromě ddP, ddM, ddZ všechny 

knihy). 

Přírůstky doprovodné dokumentace vedeny v papírové i elektronické podobě. 

 

Katalogizace 
Byla provedena ze zákona povinná katalogizace přírůstků sbírkového fondu roku 2013. 

Průběžně byla prováděna nepovinná katalogizace - dle časových možností příslušných kurátorů, 

zejména u podsbírek historie, kultura, etnografie, výtvarného umění, paleontologie a několika dalších. 

Katalogizace nepovinná - Hořovická sbírka, podsbírka přírodovědná (106 položek přírůstků z roku 

2016) 

U předmětů půjčených z MČK byla vždy provedena fotodokumentace a založena v tištěné 

formě u smlouvy a v elektronické podobě zpravidla u dokumentátorky MČK. 

V rámci průběžné kontroly předmětů, umístěných na výstavách, byla vždy provedena 

fotodokumentace vystavených předmětů.  
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Všechny katalogizační karty byly pověřenou dokumentátorkou vytištěny, autentizovány a připraveny k 

vazbě. Dokumentátorka provedla rovněž kontrolu úplnosti provedení povinné katalogizace. 

 

V roce 2016 bylo celkem zkatalogizováno 2 413 inventárních čísel (povinná a nepovinná katalogizace).  

 

Digitalizace evidence a obrazové dokumentace sbírkových předmětů 
 

Digitalizace evidence - 1. stupně 

Většina knih je již přepsaná - berounské soupisové i přírůstkové knihy; v roce 2016 byl dokončen přepis 

žebrácké přírůstkové knihy. Zbývá přepsat: Hořovice, přírůstková kniha II + průběžné doplňování 

povinných údajů během inventarizací. 

 

Digitalizace evidence – 2. stupně 

Katalogizační karty berounské sbírky jsou téměř přepsány, v roce 2016 byl dokončen přepis zbývajících 

částí podsbírek Václav Talich a Numizmatická. Chybí podsbírka Seydlova knihovna (přepsán jen 

zlomek). U podsbírek Fotografické a Negativů probíhá zároveň rekatalogizace.  

 
Kurátoři a dokumentátoři prováděli digitální fotodokumentaci a skenování sbírkových předmětů a 

přiřazování fotografií k evidenčním záznamům. V roce 2016 bylo přiloženo k chronologické evidenci 

20 147 fotografií a ke katalogizačním záznamům 7656 fotografií. 

 

Celkem bylo přepsáno 4517 evidenčních záznamů 1. stupně evidence a 921 záznamů 2. stupně evidence 

(katalogizačních karet). Celkem bylo přepsáno 5438 evidenčních záznamů. 

 
Digitální fotodokumentace konzervovaných a restaurovaných sbírkových předmětů: fotodokumentace 

byla přikládána ke kartě (v el. verzi BACH  a souhrnně za celý rok vytištěna a přiložena k tištěným 

kartám (ARCH R)).  

 

Digitální fotodokumentace zápůjček mimo MČK byla vždy provedena a založena v tištěné 

podobě u smlouvy a v elektronické podobě zpravidla u dokumentátorky MČK. 

Pro průběžnou kontrolu předmětů, umístěných na výstavách, byla vždy provedena 

fotodokumentace vystavených předmětů.  
 

Projekt „Rozvoj e-Governmenu Středočeského kraje“ – v roce 2016 nepokračoval 

 

Inventarizace 
V roce 2016 byl započat 4. rok druhého desetiletého cyklu inventarizací podle z. č. 122/2000 Sb. 

V roce 2016 proběhla inventarizace Berounské sbírky podsbírky Výtvarné umění (1158 ev. č.) a 

podsbírky Numizmatické (8399 ev. č.). 

Byla dokončena inventarizace Berounské sbírky, podsbírky paleontologické (3362 ev. č.). 

Byla provedena inventarizace části Hořovické sbírky podsbírky Historické (3420 ev. č.) a části Žebrácké 

sbírky podsbírky Historické (1849 ev. č.), které budou pokračovat i v roce 2017. 

 

Evidence „UFO“ 
I v roce 2016 byla pověřenou dokumentátorkou vedena evidence UFO tj. evidence během inventarizací 

nedohledaných nebo neidentifikovaných předmětů. Jedná se o předměty, u kterých je předpoklad, že 

budou během ostatních inventarizací (nebo opakovaných inventarizací) dohledány nebo identifikovány 

stejně jako tomu bylo v minulosti (i u předmětů již dříve, před rokem 2002, odepsaných ze sbírkové 

evidence; předpokládáme chybu lidského faktoru při inventarizaci, přehlédnutí atp.).  

 
Lokační seznamy 

Pokračovala aktualizace lokačních seznamů, zejména v souvislosti s nově přijatými sbírkami a 

katalogizací předmětů. V 1. pol. r. 2016 byla provedena aktualizace lokačních seznamů podsbírek, které 

prošly v minulém roce inventarizací. Lokační seznamy Numizmatiky byly aktualizovány v databázi 

BACH a vytištěny. 
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Arch H  

V roce 2016 bylo do ARCH H zařazeno 19 nových položek, karty byly vytištěny a zařazeny do šanonu 

s evidenčními kartami ARCH H (pověřená dokumentátorka Jana Borecká).  

 

Knihovny 

 
Akvizice nových knižních přírůstků do regionální a příruční knihovny, sledování regionální produkce 

v knihkupectvích, na internetu, v archivech. Korespondence s nakladateli, vydavateli a autory knih. 

 
Příruční studijní knihovna Beroun 

Do berounské přírůstkové knihy zapsáno celkem 64 přírůstkových čísel, které byly do databázového 

programu Clavius  zkatalogizovány v počtu 64. Z příruční knihovny bylo vyřazeno celkem 29 knih.  

 
Do databázového programu Clavius bylo zapsáno celkem 142 evidenčních záznamů v rámci 

retrokonverze. 

 

Souborný katalog Caslin  
Provedeno 102 záznamů knih a 0 periodik (1439 záznamů knih; 86 periodik) – provádí se na základě 

fyzické kontroly. Formou on-line formuláře je připisována podsbírka Další: Regionální knihovna (při 

katalogizaci a zpětně), podsbírka Další: Knihtisk (pouze nové při katalogizaci), podsbírka Další: 

Divadelní knihovna (pouze nové při katalogizaci). 

  

Knihovnice MČK pracovala ve výkonném výboru knihovníků AMG. 

 

Expozice 
Příprava a realizace expozic Muzea Hořovicka (viz dále). 

Doplnění expozice o vitrínu věnovanou TJ Startak Žebrák. 

 

 

Ochrana sbírek MČK v roce 2016 - konzervace a restaurování 
 

     V roce 2016 bylo z hlediska sanační konzervace pokračováno v konzervaci a restaurování předmětů 

z národopisných i historických depozitářů (Beroun, Žebrák, Hořovice), jež vyžadují péči. Jedná se 

zejména o dřevěné a kovové sbírkové kusy, ale též předměty z jiných materiálů, jako je porcelán, 

keramika či kůže. Mimo to jsou průběžně ošetřovány také nové muzejní přírůstky (před uložením do 

depozitářů), předměty určené pro vystavení v expozicích a příležitostně i zbylé povodní stižené 

předměty uložené v zejména depozitáři S. K. Neumanna. 

 

     V roce 2016 byla zadána k externímu restaurování 24 evidenčních čísel, tj.  26 kusů sbírkových 

předmětů - viz přiložená tabulka č. 1. 

     Navzdory faktu, že velká část pracovní doby konzervátora byla věnována jiným úkolům, 

celkově bylo v roce 2016 v konzervátorské dílně MČK ošetřeno 46 kusů či souborů sbírkových 

předmětů - viz přiložená tabulka č. 2. 

      

     Prakticky veškeré konzervátorské či restaurátorské zákroky od počátku provází fotodokumentace 

ošetřovaných sbírkových předmětů (stav před a po zákroku, případně i v průběhu), přičemž záznamy 

jsou systematicky tříděny a doplněny o textovou část v konzervačních kartách systému Bach. Pořízená 

fotografická dokumentace i veškerá data konzervačních karet Bach jsou zálohovány/archivovány 

v tištěné podobě (konzervační karta Bach s jedním náhledovým fotem + veškerá fotodokumentace ve 

formátu cca 10x15 cm) a současně i na serveru MČK. 
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     V oblasti preventivní konzervace byly v průběhu roku provedeny následující úkony a opatření: 

 kontrola téměř všech depozitářů MČK v Berouně, Žebráku i v Hořovicích a základní úklid  

 výběr a příprava sbírkových předmětů určených pro žádosti o finanční granty 

 naměřená data z elektronických dataloggerů umístěných ve vybraných depozitářích a 

expozicích byla stažena do PC a zpracována pomocí originálního softwaru - výstupem jsou 

přehledné tabulky či grafy znázorňující pohyb hodnot v měřených intervalech 1x za hodinu. 

Hodnoty a grafy jsou uloženy v PC v konzervátorské dílně a na serveru MČK. Vytištěná 

grafická podoba byla založena do archivu MČK. 

 byl zpracován výhledový „Plán preventivní péče o sbírky pro rok 2017“ a současně byl 

celoročně plněn plán pro rok 2016 

 ve vybraných expozicích a depozitářích byly nainstalovány nové dataloggery 

 byly zpracovány nové depozitární režimy pro všechny depozitáře v Berouně 

 byly zpracovány žádosti o finance ze Středočeského kraje a z Ministerstva kultury (grant 

ISO/D) - externí restaurování v roce 2017 

 
Značný čas a péče byly věnovány projektu IROP - plánovaná rekonstrukce depozitáře S. K. Neumanna. 

Vyjma konzultací u zřizovatele byly ve spolupráci s kolegy získány ve všech depozitářích veškeré 

nezbytné podklady o sbírkovém fondu (druhy, počty, rozměry, požadavky na uložení atp.), na základě 

čehož byla zpracována zcela nová kapacitní studie. Ta komplexně řeší rozmístění fondu, mobiliář a 

úložné systémy pro téměř všechny podsbírky MČK. Později byla zapracována do studie proveditelnosti 

a projektové dokumentace. Po získání dotace byly podklady rozpracovány do podoby podrobného 

slepého rozpočtu pro výběrové řízení. Byly zpracovány podklady pro projektovou dokumentaci a pro 

průzkumy trhu, jak na konkrétní vybavení (úložné systémy, chladničky, kuchyňské linky, mobilní 

doplňky aj.), tak na budoucí přestěhování sbírkového fondu - ten byl prezentován zástupcům 

stěhovacích firem. 

Konzervátor se též částečně podílel na přípravách a realizaci nové expozice muzea Hořovicka. Dále se 

věnoval výpomoci Mgr. M. Vávrové se zpracováním fotodokumentace sbírkových předmětů (zejména 

nově zkatalogizovaných věcí) a jejich vkládání do systému Bach, opravy a doplnění dat aj. (obzvláště 

podsbírky etnografie). Součinnost – kontrola správy sbírek z Ministerstva kultury. 

Z ostatních činností lze zmínit například podíl na přípravě, instalaci a pozdější demontáži téměř 

veškerých expozic, výstav a akcí konaných v MČK, což zahrnovalo zejména montáž vitrín, instalaci 

exponátů, jejich nasvícení apod. 

Též lze zmínit transporty výstavního mobiliáře i sbírek v rámci budov MČK, dále účast konzervátora 

na řemeslných trzích, muzejní noci, reklamace LED žárovek, konzultacích a výpomoci ve věci 

stavebních oprav budov MČK, programování a instalaci nových dataloggerů, instalace kuchyňské desky 

v podkroví MČK, výměny žárovek, zaškolování nových kolegů, nákupy vybavení, administrativa apod. 

Zcela okrajově je možno uvést aktivity jako jsou např. časově náročné práce na inventuře historické 

podsbírky a VU, odpisy či přesuny sbírkových předmětů, podíl na zpracování různých podkladů pro 

zřizovatele či funkce řidiče služebního automobilu, výstaváře, údržbáře aj. 

 

Tabulka č. 1: Seznam předmětů zadaných v roce 2016 k externímu restaurování: 

 

Číslo 

smlouvy 

Název 

předmětu 

Číslo 

předmětu 

Počet 

kusů 

Restaurátor/

ka 
Dotace: 
MK-ISO 

Podíl 

vlastníka 

Celková 

částka (Kč) 

1/2016/Rest Polychromova-

ná dřevořezba: 

Svatá Barbora 

sH 6042 1 akad. mal. 

Antonín 

Novák 

27 000 27 000 54 000 

2/2016/Rest Korouhev 

praskoleského 

rejcechu 

sH 7284 1 Jitka 

Krotilová 

34 000 38 700 72 700 

3/2016/Rest Vzorník 

cvočkařské 

výroby 

sH 6043 1 Ing. Marie 

Benešová 

- 9 000 9 000 
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4/2016/Rest Soubor nábytku 

z 19. století - 

kruhový stůl, 8 

ks židlí, 2 ks 

pohovek, 

nástěnné zrcadlo 

Š 7, Š 8, Š 

9, Š 10, Š 

11, Š 12, 

Š 13, Š 

14, Š 15, 

Š 16, Š 

17, Š 19 

12 Bc. Zdeněk 

Holý, DiS.

  

56 000 69 000 125 000 

5/2016/Rest Cechovní 

truhlička 

cvočkařů 

sH 3808 1 Bc. Zdeněk 

Holý, DiS. 

- 10 000 10 000 

6/2016/Rest Cechovní 

truhlička 

cvočkařů 

sH 6177 1 Bc. Zdeněk 

Holý, DiS. 

- 15 000 15 000 

7/2016/Rest Polychromova-

ná dřevořezba - 

sv. Jan 

Nepomucký, 

zrcadlo ve 

zlaceném rámu, 

trojdílný nápis a 

znak z cvočků, 

polychromova-

ná žerď ke 

korouhvi - 2 ks 

sH 468 

Š 20 

sH 408 

sH 3817 

sH 7284 

5 akad. mal. 

Antonín 

Novák 

- 35 000 35 000 

8/2016/Rest Znak cechu 

cvočkařů v 

prosklené 

schránce 

sH 413 1 Jan 

Dolejšek 

- 16 000 16 000 

9/2016/Rest Korouhev 

cechu 

cvočkařů 

sH 3817 1 Jitka 

Krotilová 

- 4 900 4 900 

10/2016/Re

st 
Spolkový 

prapor se 

stuhami 

H 1448 1 Barbora 

Korbelová 

57 000 57 000 114 000 

11/2016/Re

st 
Psací stůl 

s roletou a 

zásuvkami 

Hoř H 

4964 

1 Středočeské 

muzeum v 

Roztokách u 

Prahy 

- 7 000 7 000 

Celkem 26 ks/ 462 600 Kč 
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Ukázka předmětů ošetřených specializovanými externími restaurátory mimo MČK   

v roce 2016: 

 

 

        
 

Polychromovaná dřevořezba - sv. Barbora, sH 6042, před a po restaurování 

 

 

 

    
 

Cechovní truhlička cvočkařů, sH 6177, před a po restaurování 
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Vzorník cvočkařské výroby, sH 6043, před a po restaurování 

 

    
 

Soubor nábytku z 19. století - nástěnné zrcadlo, Hoř Š 19, před a po restaurování (detail) 

 

    
 

Korouhev praskoleského rejcechu, sH 7284, před a po restaurování 
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Soubor nábytku z 19. století - kruhový stůl, Hoř Š 17, před a po restaurování 

 

    
 

Spolkový prapor se stuhami, H 1448, před a po restaurování (detail stuh) 

 

 

 

Tabulka č. 2: Seznam předmětů konzervovaných/restaurovaných v konzervátorské dílně 

MČK - rok 2016: 
 

Č. konzerv. 

karty 

Název předmětu Čísla předmětu Počet 

kusů 

Rok 

konzervace 

1187/2016 Litinová forma na pečení - beránek 

1960/2015 

1 soubor 

(2 části) 

2016 

1188/2016 Forma na lití broků Hoř H 273 1 2016 

1189/2016 Hmoždíř bez paličky Hoř N 49 1 2016 

1190/2016 Ledařská sekyra sH 499 1 2016 

1191/2016 Podávka na seno bez násady sH 1141 1 2016 

1192/2016 Vidle na snopy bez násady sH 1142 1 2016 

1193/2016 Závaží osmilotové sH 3791 1 2016 

1194/2016 Skoby (klíny) sH 5701 2 2016 

1195/2016 Škrabka na koňská kopyta sH 1144 1 2016 
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1196/2016 Škrabka na koňská kopyta sH 4100 1 2016 

1197/2016 Kovový talířek s nápisem sH 508 1 2016 

1198/2016 Dětské lyže bez hůlek 1957/2015 1 pár 2016 

1199/2016 Dětské lyže bez hůlek 1958/2015 1 pár 2016 

1200/2016 Dřevořezba sv. Jan Nepomucký sH 468 1 2016 

1201/2016 Vývěsní tabule - "Žebrota" Hoř 32/86 1 2016 

1202/2016 Vývěsní tabule - "Žebrota" Hoř 33/86 1 2016 

1203/2016 Litinová skříňka na klíče sH 4103 1 2016 

1204/2016 Dvoják, systém Lancaster Hoř H 4753 1 2016 

1205/2016 

Kulovnice s francouzským 

křesadlovým zámkem Hoř H 4755 1 

2016 

1206/2016 

Jednuška s francouzským 

křesadlovým zámkem Hoř H 4822 1 

2016 

1207/2016 

Jednuška s francouzským 

křesadlovým zámkem Hoř H 4834 1 

2016 

1208/2016 Puška lovecká Hoř H 4848 1 2016 

1209/2016 Puška lovecká Hoř H 4862 1 2016 

1210/2016 Terčovnice s perkusním zámkem Hoř H 4883 1 2016 

1211/2016 Vývěsní cedule MUSEUM Hoř 154/85 1 2016 

1212/2016 

Vývěsní cedule MĚSTSKÉ 

MUSEUM Hoř 155/85 1 

2016 

1213/2016 Vývěsní cedule J. Maličký Hoř 156/85 1 2016 

1214/2016 

Vývěsní cedule VÝKOP 

MOHYLY Hoř 361/86 1 

2016 

1215/2016 Smaltovaná vana - model Hoř 165/85 1 2016 

1216/2016 Valcha - dětská hračka Hoř 7/77 1 2016 

1217/2016 Vochlice na len jednořadová sH 4213 1 2016 

1218/2016 Klíč kovový sH 5119 1 2016 

1219/2016 Dveřní zámek kovový sH 597 1 2016 

1220/2016 Sklenice s kovovým víčkem sH 763 1 2016 

1221/2016 Pohárek cínový Hoř H 406 1 2016 

1222/2016 Hřeben sH 457 1 2016 

1223/2016 Pouzdro na doutníky sH 4136 1 2016 

1224/2016 Kladivo cvočkařské Hoř N 242 1 2016 

1225/2016 Plastika - dragoun na koni Š 152 1 2016 

1226/2016 Špalek cvočkařský Hoř N 241 1 2016 

1227/2016 Zvon sH 368 1 2016 

1228/2016 Kovářský měch sH 5424 1 2016 

1229/2016 Lyže s hůlkami 1959/2015 1 pár 2016 

1230/2016 Hrnec plechový 552/2016 1 2016 

1231/2016 Nástěnný věšák 553/2016 1 2016 

1232/2016 Pražič na kávu 630/2016 1 2016 

Celkem za rok 2016 - 46 ks či souborů 
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Ukázka předmětů ošetřených v konzervátorské dílně MČK v roce 2016: 
 

    
 

Pražič na kávu, 630/2016, před a po konzervaci 

 

    
 

Dětské lyže bez hůlek, 1957/2015, detail před a po konzervaci 

 

    
 

Litinová skříňka na klíče, sH 4103, před a po konzervaci 
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Kulovnice s francouzským křesadlovým zámkem, Hoř H 4755, před a po konzervaci 

 

    
 

Jednuška s francouzským křesadlovým zámkem, Hoř H 4834, před a po konzervaci 

 
Poznámka: Barevnost předmětů na fotografiích před a po ošetření se může lišit
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Další práce průběžně prováděné se sbírkovým fondem kurátory a správci depozitářů 
 

Berounská sbírka MČK BČK/002-05-

07/163002 

V roce 2013 provedeno V roce 2014 provedeno V roce 2015 provedeno V roce 2016 provedeno 

        

Podsbírka    archeologická nic nic nic úklid depozitáře  

Podsbírka  další divadelní knihovna nic nic nic úklid depozitáře, vkládání štítku 

s označením do knih, vysávání 

prachu z knih, překrabicování 

fondu 

Podsbírka  další J. Toman nic nic nic úklid depozitáře, nic 

Podsbírka  další knihtisk nic nic do již zkatalogizovaných krabic 

dodělané štítky do knih pro lepší 

práci se sbírkami 

úklid depozitáře, vkládání štítku 

s označením do knih, vysávání 

prachu z knih, překrabicování 

fondu 

Podsbírka  další regionální 

knihovna 

v r. 2013 byla některá periodika 

kvůli narůstající řadě přesunuta 

ze skříně RL 4 do krabic, nyní 

každý titul má svou krabici, do 

které se vejde ještě několik 

ročníků 

odebíraná periodika přesunuta ze 

skříně do krabic (vzhledem k 

prostorovým možnostem a 

výhledovému nárůstu) 

nic vysávání prachu z knih 

Podsbírka  další rukopisy nic nic provedena inventarizace, 

všechny rukopisy naskenovány, 

obrázky přiloženy do Bachu, 

některé přebaleny do archivních 

desek a pro nově 

zkatalogizované vyčleněna část 

skříně (HD 22/1) 

úklid depozitáře, nic 

Podsbírka  další Václav Talich v r. 2013 probíhala inventura, 

bylo zjištěno nevhodné uložení 

stuh, navržená opatření budou 

realizována v r. 2014 nebo 

později dle prostorových 

možností 

ze stuh odstraněna ev. čísla 

přišitá drátkem, nahrazena 

štítkem na niti;  v roce 2013 

navržená opatření ohledně 

nevhodného uložení stuh dosud 

nebyla provedena - budou 

realizována v r. 2015 nebo 

nic vysávání prachu z knih, 

překrabicování 
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později dle prostorových 

možností 

Podsbírka    etnografická výběr textilu z krabic a 

pověšení na ramínka na stojany 

při inventuře probíhalo balení 

předmětů, výpis předmětů pro 

konzervaci/restaurování, výběr 

textilu z krabic k pověšení, 

částečně provedeny opravy 

označení předmětů (navázána 

označení, přišity cedulky-místo 

nálepek) 

probíhá intenzívní katalogizace a 

digitalizace předmětů, která bude 

pokračovat i nadále (nové 

krabice, řádné označení 

předmětů a uložení) 

proběhla intenzívní katalogizace 

a digitalizace předmětů, která 

bude pokračovat i nadále 

Podsbírka    fotografie, filmy, 

videozáznamy a 

jiná média 

nově katalogizované předměty 

byly ukládány do spec. obalů a 

krabiček 

nově katalogizované předměty 

byly ukládány do spec. obalů a 

krabiček  

roztřídění předmětů v regálu 

hrůzy v HD; v rámci 

katalogizace probíhalo nové 

obalení a uložení sbírek 

tabla a foto v rámech byly 

zabaleny a uloženy dle možností 

v depozitáři, přebalování 

fotografií do nových obalů, úklid 

před kontrolou, velkoformátové 

fotky – přebalení do nových 

obalů a uložení v lístkovnici 

Podsbírka    geologická Během inventury probíhalo 

přebalování 

nic nic nic 

úklid depozitáře 

Podsbírka    paleontologická nic proběhla inventura Osteologie, v 

případě potřeby proběhlo 

přebalení předmětů a označení 

čísly 

proběhla inventura proběhla inventura 

úklid depozitáře 

Podsbírka    historická třídění a překrabicování kachlů 

v SKN (PP, DŠ) 

probíhala inventura 

zkatalogizované části, uloženo v 

nových krabicích a deskách; 

nově přijaté předměty byly před 

uložením čištěny; v Historickém 

depozitáři (Be) proběhlo 

srovnání krabic podle označení - 

roztřídění na část 

zkatalogizovanou a 

nezkatalogizovanou; byly 

srovnány sbírkové předměty v 

badatelně v lístkovnici (DH) 

v rámci inventarizace proběhlo 

překrabicování části sbírek, 

přebalení předmětů do čistých 

papírů a obalů; došlo k roztřídění 

předmětů v lístkovnici (Li 1), ve 

sbír. krabicích a v regálu VU 

v HD podle podsbírek; byly 

vytištěny nové štítky na krabice 

úklid depozitáře, obalení a 

označení volně stojících 

předmětů 
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Podsbírka  jiná kultura v r. 2013 byly z různých krabic 

a zásuvek lístkovnice vyjmuty 

plakáty (a plakátované 

programy) k Talichovu 

Berounu a rozloženy do jedné 

zásuvky největší lístkovnice 

v dep. PLZ 

nic část podsbírky byla 

překrabicována do nových 

sbírkových krabic – v rámci 

překrabicování HD 

úklid depozitáře 

Podsbírka    knihy nic nic nic vysávání prachu z knih a skříní 

Podsbírka    negativy a 

diapozitivy 

nic při nové katalogizaci probíhalo 

nové obalení 

nic dia nic, neg – částečně přebaleny 

Podsbírka    numizmatická nic nic nic proběhla inventarizace, u 

některých předmětů vyměněn 

obal, označení menších krabiček, 

digitalizace předmětů (část) 

Podsbírka    výtvarného umění nic obalení obrazů ze zrušené 

expozice, uložení (již není kam 

dávat – řešit v roce 2015) 

obalení obrazů, které byly na 

výstavách, roztřídění lískovnice 

a regálu hrůzy v HD 

proběhla inventarizace, při které 

byly všechny obrazy zabalené, 

grafiky a tisky jsou v deskách a 

lístkovnicích, celá podsbírka je 

zkatalogizována 

Podsbírka    zoologická došlo k přemístění předmětů 

(vyndání z krabic, uložení do 

regálů), předměty v krabicích 

byly přebaleny do čistých 

hedvábných papírů 

nic nic úklid depozitáře 

Hořovická sbírka MČK HČK/002-05-

07/164002 

      

Podsbírka    archeologická nic nic nic nic 

Podsbírka  další  přírodovědná nic nic nic úprava uložení krabic v 

depozitáři 
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Podsbírka    fotografie, filmy, 

videozáznamy a 

jiná média 

v r. 2013 probíhala inventura, 

při níž probíhalo obalování 

každé fotografie, popisování a 

nové uložení do krabiček; 

fotografie v rámu byly omyty a 

taktéž uloženy do označených 

krabiček 

v r. 2014 pokračovala inventura, 

při níž probíhalo obalování 

každé fotografie, popisování a 

nové uložení do krabiček; 

fotografie v rámu byly omyty a 

taktéž uloženy do označených 

krabiček. Část krabiček s 

fotografiemi byla uložena do 

nového mobiliáře (skříň 1, M1). 

Část fotografií větších rozměrů 

byla uložena do lístkovnice 

(M1). 

inventura probíhala inventura – skenování 

hlavně přírůstkových čísel 

Podsbírka    historická nic Část podsbírky (obrazy, plány, 

tisky) byly uloženy do 

lístkovnice (M1) 

Část podsbírky (VU+H) byla 

očištěna, zbavena starých obalů, 

fotodokumentována, probíhá 

inventura 

probíhala inventura - v rámci 

inventury přebalení, popis, 

očista, fotodokumentace 

Podsbírka    militária v r. 2013 probíhala inventura, 

došlo k přebalení a roztřídění 

zbraní a vhodnějšímu uložení 

nic nic nic 

Podsbírka    numizmatická nic Část bankovek je uložena po 

inventarizaci v nových obalech v 

šanonu. Část zbývajících 

bankovek byla předána 

dokumentátorce (JB) na 

skenování. Poté budou uloženy 

také do obalů a šanonu (výhled r. 

2015). 

nic nic 

Podsbírka    uměleckoprůmyslo

vé práce 

roztřídění dle podsbírek, 

přebalení do nových papírů 

nic nic nic 

Žebrácká sbírka MČK ZČK/002-05-

07/165002 

      

Podsbírka   archeologická nic nic nic nic 

Podsbírka    geologická nic přebaleno několik krabic, 

přebalování bude pokračovat 

nic proběhlo překrabicování 
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Podsbírka    historická v r. 2013 probíhala inventura, 

papíroviny byly ukládány do 

desek, ostatní předměty baleny 

do hedvábného papíru (některé 

předměty foceny – foto bylo 

uloženo na Z/fotky/ZCK 

Historie/Žebrák foto inventura 

2013 

při inventuře probíhalo balení 

předmětů do nových desek 

při inventuře probíhalo balení 

předmětů do nových obalů 

proběhlo překrabicování, probíhá 

inventura - v rámci inventury 

přebalení (desky a jiné obaly), 

popis sbírek (popis čísly, 

cedulky) 

Podsbírka   knihy v r. 2013 knihy byly 

katalogizovány a uloženy do 

nových obalů - krabice a 

kartony, vzhledem 

k nevhodným klimatickým 

podmínkám v depozitáři v 

Žebráku byly knihy převezeny 

do Berouna a uloženy v SKN. 

nic nic proběhlo překrabicování 
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Centrální depozitář – rekonstrukce budovy S. K. Neumanna č. p. 1141 
 

 

Projektový záměr MČK „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění 

sbírkového fondu Muzea Českého krasu“, jehož předmětem je rekonstrukce objektu S. K. Neumanna 

1141 v Berouně na depozitář sbírkových předmětů MČK, byl schválen dne 31. 8. 2015 Radou kraje 

Usnesením č. 051-30/2015/RK. Usnesením č. 048-40/2015/RK ze dne 16. 11. 2015 byl schválen Radou 

kraje aktualizovaný investiční záměr a uloženo zajištění podkladů pro přípravu žádosti, podkladů pro 

územní a stavební řízení 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 zefektivnění veřejných 

institucí“, Investiční priorita: 6c „Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního 

dědictví“, specifický cíl 3.1: „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“ 

k předkládání žádostí o finanční podporu. 

Usnesením č. 010-21/2016/ZK ze dne 15. 2. 2016 byl Zastupitelstvem kraje aktualizován zásobník 

projektů pro rok 2016 a vysloven souhlas se spolufinancováním projektů, které budou realizovány a 

předloženy k financování ze strukturálních fondů EU.  

16. 6. 2016 byla uzavřena Smlouva o zápůjčce a smlouva darovací mezi Středočeským krajem a 

Muzeem Českého krasu, p.o. na peněžní prostředky určené na financování způsobilých výdajů projektu 

a dalších výdajů souvisejících s přípravou a realizací projektu. 

Muzeem Českého krasu byla prostřednictvím autora v minulosti zpracované projektové dokumentace 

rekonstrukce budovy S. K. Neumanna 1141 ing. arch. Čepeláka aktualizována projektová dokumentace 

a ve spolupráci s externí firmou SPF Group, s.r.o. byla zpracována studie proveditelnosti a žádost o 

dotaci, která byla na konci července 2017 podána. 

24. 8. 2016 bylo Odborem výstavby MěÚ Beroun vydáno Rozhodnutí změna stavby před dokončením; 

k tomuto rozhodnutí byly následně vydány opravy (5. 9. a 6. 9. 2016).  

Žádost o dotaci byla úspěšná a byla vydána Registrace akce a rozhodnutí o přidělení dotace: 

 Účast státního rozpočtu – výše dotace:   46 430 952,96 Kč 

 Vlastní zdroje min.:   5 158 994,78 Kč 

 Nezpůsobilé výdaje:   1 494 471, 40 Kč 

Projekt celkem:   53 084 419, 14 Kč 

  

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Beroun  

V roce 2016 byl řešen bezúplatný převod pozemku p.č. 2305/62 – ostatní plocha o výměře 1455 m2 

z majetku Středočeského kraje na město Beroun a bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1192/80 – ostatní 

plocha o výměře 104 m2 z majetku města Berouna na Středočeský kraj. Jedná se o přístupový pozemek 

k plánovanému únikovému schodišti budoucího depozitáře S. K. Neumanna 1141. 

V roce 2016 nebylo dořešeno, pokračuje v roce 2017. 
 

 

Koncepční materiály, organizace a řízení MČK 
 
Rozhodnutím ředitelky MČK č. 5/2016 ze dne 22. 2. 2016 byla vydána vnitřní směrnice pro správu 

sbírek Muzea Českého krasu, příspěvkové organizace – režimu zacházení se sbírkami, jednotlivými 

podsbírkami a sbírkovými předměty ve správě Muzea Českého krasu, příspěvkové organizace. Tento 

rozsáhlý dokument zkompletoval v jeden celek jednotlivé aktuální samostatné předpisy MČK pro 

správu sbírek a uvedl je do dalších souvislostí. Kontrola MKČR neměla k předpisu výhrady. 
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Projekt „Znovuobnovení a zpřístupnění nových expozic Muzea Hořovicka“ v roce 2015 a 2016 

 

Realizace projektu obnovení muzejních expozic a plnohodnotné muzejní pobočky s odbornými 

pracovníky a „živou“ sbírkotvornou činností  byla zahájena v roce 2015 a vychází z koncepčních 

materiálů města Hořovic a Muzea Českého krasu. 

Zástupci města Hořovice a Středočeského kraje na jednání dne 25. 9. 2015 na KÚ SK  vyjádřili vůli 

podílet se společně na realizaci projektu „Znovuobnovení a zpřístupnění nových expozic hořovického 

muzea, pobočky Muzea Českého krasu, p.o.“ a projekt finančně podpořit jak v přípravné a realizační 

fázi, tak ve fázi udržovací. 
 

Účastníci jednání 25. 9. 2015: 

PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury ČR 

Dr. Ing. Jiří Peřina, náměstek hejtmana SK pro oblast financí a starosta města Hořovice 

Ing. Zdeněk Štefek, člen Rady kraje pro oblast kultury a památkové péče 

Mgr. Majdišová Beáta, vedoucí Odboru kultury KUSK 

Ondřej Vaculík, místostarosta města Hořovice 

Mgr. Zdeňka Ulčová, radní města Hořovice 

Jiří Šalena, ředitel Městského kulturního centra Hořovice  

RNDr. Karin Kriegerbecková Ph.D., ředitelka Muzea Českého krasu v Berouně 

 

Bylo konstatováno, že realizaci tohoto projektu bude obnovena historická kontinuita hořovického 

muzea. Obnovení muzejních expozic a obnovení činnosti plnohodnotné muzejní pobočky posílí 

základní a stěžejní funkce Muzea Českého krasu, p.o v hořovickém regionu, který patří do zájmové i 

sběrné oblasti Muzea Českého krasu, p.o., a které byly v posledních desetiletí utlumeny. Dojde 

k posílení činnosti sbírkotvorné (Hořovická sbírka MČK), odborné i prezentační a vzdělávací. Bude 

napraveno přerušení historické kontinuity plnohodnotného fungování městského muzea v Hořovicích 

založeného v roce 1912. 
Z HISTORIE MĚSTSKÉHO MUZEA V HOŘOVICÍCH 

 

   Přestože obyvatelé Hořovic se různými předměty podíleli již na Národopisné výstavě 1895, bylo muzeum v Hořovicích založeno městskou 

radou až v roce 1912. Malá část vystavených předmětů se ocitla ve sbírkách muzea (velký podíl měl M. Rosol, který organizoval přípravu 

regionální části výstavy). Dále byly sbírky značnou měrou rozšířeny díky darům několika významných občanů. Například základ podsbírky 
umělecké litiny tvoří dar od Slévárny bratří Čermáků. Slečna Anežka Erbenová položila základ sbírce fotografické. Muzeum sídlilo 

prozatímně v jedné místnosti městského chudobince. Prvním správcem muzea a rozmnožitelem sbírek byl Václav Los, ředitel chlapecké 

měšťanské školy v Hořovicích. Po něm převzal správu muzea učitel Josef Kraus. V roce 1932 byl založen Musejní spolek v Hořovicích, 
muzeum se několikrát stěhovalo a nakonec získalo prostory na Státním zámku v Hořovicích, kde se po 2. sv. válce správcem muzea stal 

právník a archeolog JUDr. et PhDr. Josef Maličký, který se významně zasloužil o uspořádání a evidenci sbírek a díky své terénní práci získal 

a vědecky zhodnotil četné archeologické nálezy z  Hořovicka. Po smrti Dr. Maličkého přešly sbírky do správy Okresního muzea v Berouně a 
koncem 70. let se Vlastivědné muzeum Hořovice (ve správě okresu) stává detašovaným pracovištěm Okresního muzea v Berouně (dnešního 

Muzea Českého krasu., p.o.). Muzejní expozice a pracoviště byly na zámku v Hořovicích (NPÚ) postupně, i v souvislostmi s opravami 

havarijních stavů budovy zámku, umenšovány. Nakonec byla v roce 1995 na zámku instalována pouze expozice Umělecké litiny 
z hořovického sbírkového fondu, kterou však provozoval formou zápůjčky Národní památkový ústav a která v roce 2010 ustoupila novým 

zámeckým expozicím. Muzeu zůstaly na zámku v pronájmu dvě kancelářské místnosti.  

 

 

Dne 29. 1. 2016 byla podepsána Smlouva o spolupráci mezi Středočeským krajem, městem 

Hořovice a Muzeem Českého krasu, p.o. o spolupráci a partnerství, ve které se dohodly na 

podmínkách vzájemné spolupráce při naplnění projektu „Znovuobnovení a zpřístupnění nových 

expozic „Muzea Hořovicka“, jako organizační součásti Muzea Českého krasu, příspěvkové organizace 

(Středočeského kraje). Město Hořovice se zavázalo poskytnout a stavebně připravit prostory na Starém 

zámku, kde se již nachází městská galerie Starý zámek. Středočeský kraj se zavázal prostřednictvím 

Muzea Českého krasu vybudovat na svoje náklady expozici Muzea Hořovicka a to ze sbírek, které 

spravuje přímo či prostřednictvím Muzea Českého krasu. Středočeský kraj se zavázal poskytnout pro 

realizaci projektu Muzeum Hořovicka potřebné investiční i provozní prostředky. 

Na základě Smlouvy o spolupráci mezi pronajímatelem, nájemcem a Středočeským krajem, ze dne 29. 

1. 2016, schválené Radou Středočeského kraje dne 18. 1. 2016 pod číslem usnesení 030-03/2016/RK a 

Radou města Hořovice dne 16. 12. 2015 pod číslem usnesení 24/2015/RM, která obsahuje výše uvedené 

a další podmínky spolupráce při naplnění projektu „Znovuobnovení a zpřístupnění nových expozic 

Muzea Hořovicka“, byla uzavřena smlouva o nájmu místností v budově Starý Zámek Hořovice, Tvrz 

č.p. 27, na pozemku p.č. 1, v k.ú. Velká Víska, obec Hořovice pro účely expozice Muzea Hořovicka a 

za účelem veřejné služby v rámci předmětu činnosti vyplývajícího ze zřizovací listiny MČK. 
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Slavnostní předání nově adaptovaných prostor Muzea Hořovicka městem Hořovice a představení 

záměru připravované expozice v historické tvrzi areálu Starého zámku v Hořovicích se uskutečnilo dne 

6. 10. 2016. Na základě projektové dokumentace Ing. arch. Petra Bašty „Starý zámek Hořovice – tvrz 

čp. 27, Vrbnovská 27/5, Hořovice, Muzeum Hořovicka návrh interiéru expozice – dokumentace pro 

provedení expozice“ a podle Technického scénáře expozice a její vizualizace byla firmou Scenografie 

s.r.o. za součinnosti pracovníků MČK realizována expozice Muzea Hořovicka (do 12/2016). V rozpočtu 

Středočeského kraje pro rok 2016, v investičních výdajích, byly pro vybudování pobočky, zřízení 

expozice, vyčleněny 3 mil. Kč. Dokončovací práce pokračují v roce 2017. Předpokládaný termín 

slavnostního otevření expozic Muzea Hořovicka se plánuje společně s otevřením, do Starého zámku 

přestěhovaného, Městského informačního centra a Městské knihovny dne 31. 3. 2017 
 

Muzeum Hořovicka, pobočka Muzea Českého krasu, p.o. 

 

Stálé expozice: 

Nahlédnutí do minulosti Městského muzea v Hořovicích 

Sbírka kovových uměleckých a historických předmětů hořovického muzea 

Za historií brdského lesa 

 

Manažer projektu: 

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. (Muzeum Českého krasu, p.o.) 

 

Námět a scénář expozic: 

Mgr. Irena Benková (Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o.) 

Mgr. Dana Hradilová (Muzeum Českého krasu, p.o.) 

 

Výtvarné a architektonické řešení expozic, obsah audiovizuálních médií: 

MgA. Tomáš Žižka, doc. MgA. Tomáš Petráň, Ph.D. 

 

Projektová dokumentace expozic: 

Ing. arch. Jiří Bašta 

 

Stavební úpravy expozičních prostor: 

Hora s.r.o. 

 

Realizace expozic: 

Scenografie, s.r.o., Trade Fides, a.s., Muzeum Českého krasu, p.o. 

 

Restaurování a konzervace exponátů: 

Ing. Marie Benešová, Lipice 

Jan Dolejšek, Roztoky u Prahy 

Bc. Zdeněk Holý, DiS., Zlín 

Barbora Korbelová, Praha 

Jitka Krotilová, Praha 

Akad. mal. Antonín Novák, Praha 

David Ritschel, Praha 

Zdeněk Růžička, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 

Ludmila Štefánková, Buchlovice 

Dušan Švrček, DiS., Muzeum Českého krasu, p.o., Beroun 

 

Exponáty zapůjčili: 

Město Hořovice, Západočeské muzeum v Plzni, p.o., pobočka Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Státní oblastní 

archiv v Praze, Ing. Petr Ježek 

 

Stálé expozice vznikly za finančního přispění 

Středočeského kraje, města Hořovic, Ministerstva kultury ČR 
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MUZEUM ČESKÉHO KRASU, p.o., pobočka Muzeum Hořovicka v Hořovicích 

Znovu obnovené expozice pobočky Muzea Českého krasu  budou od roku 2017 zpřístupněny v areálu 

Starého zámku v Hořovicích. Stálé expozice vznikly v prvním patře východního křídla hlavní budovy 

zámku. 

 

Nahlédnutí do minulosti Městského muzea v Hořovicích  

Úvodní stálá expozice se věnuje historii Městského muzea v Hořovicích, kterou lze rozdělit do tří 

základních etap – počátky a nadšené sbírání „starých předmětů“ na přelomu 19. a 20. století, 

institucionalizace muzea spojená s rozvojem muzejnictví a vlastní vědeckou činností od padesátých let 

a nynější renesance muzea spojená se vznikem stálých expozic.  Cestu přeměny předmětu každodenní 

potřeby v hodnotný muzejní exponát ukazuje kreslený komiks. Návštěvník také nahlédne do muzejního 

depozitáře z poloviny 20. století. V typických dřevěných vitrínách ukazuje muzejní exponáty 

společenskovědních a přírodovědných sbírek (archeologické nálezy, zkameněliny, horniny a nerosty, 

cechovní památky, předměty každodenního života našich předků). Nejstarší pochází ze sbírky pro 

Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze (1895). Součástí expozice je též dobový měšťanský 

interiér z počátku 20. století.  

 

Sbírka kovových uměleckých a historických předmětů hořovického muzea  

Expozice prezentující archeologické nálezy z vrchu Plešivec (bronzové depoty šperků, nástrojů a zbraní) 

a nálezy ze zříceniny hradu Valdek (zbraně, ostruhy). Další exponáty tvoří výrobky místních firem 

zaměřujících se na výrobu umělecké litiny. Například slévárna bratří Čermáků vytvořila pro loterii 

Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v roce 1895 medaile a plakety s portréty významných 

českých osobností. Firma B. Moutelík, umělecký kovoprůmysl v Hořovicích (Čechy), vyráběla plakety 

a sošky podle návrhů akademických umělců (např. Otakara Španiela, Ladislava Šalouna) nebo řezbáře 

Konstantina Buška. Smaltované nádobí představuje tradiční výrobu hořovické firmy Václava Schmidta, 

která patřila k prvním výrobcům v českých zemích. Cvočkařská dílna s cechovními památkami 

odkazuje k dlouholeté tradici cvočkařství v hořovickém regionu. Unikátem expozice jsou modely 

gastronomických zařízení, jejichž výrobou se zabývala firma Otto Hofmann Hořovice. 
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Za historií brdského lesa 

Expozici dominuje dřevo nejen jako symbol brdských lesů, ale i jako materiál každodenního kontaktu 

našich předků. Nepřehlédnutelnou je mapa někdejšího hořovického panství z roku 1895 s fotografiemi 

hájoven, mysliven, lesních úřadů a hospodářských provozů z 1. poloviny 20. století, nacházejících se 

v místech dnes již neexistujícího vojenského újezdu Brdy.  K vidění je tu dále měšťanský kredenc na 

nádobí a příbory s gotizujícími ozdobnými prvky z 19. století, dvoudílný včelí úl skříňové konstrukce 

zdobený polychromovanou plastikou sv. Floriána z 18. století z Hluboše, barokní polychromovaná 

dřevořezba Panny Marie Immaculaty (Neposkvrněné) ze 17. století nebo polychromovaná dřevořezba 

sv. Jana Nepomuckého z 19. století. 

 

 

Konference, semináře, školení - další vzdělávání pracovníků  
 

Pracovníci se zúčastnili čtrnácti seminářů a tří školení – podrobněji viz tabulka v příloze. 

 

 

Provoz 
 

BOZP - PO 
V roce 2016 byly firmou TUSAN, s.r.o. provedeny prověrky BOZP-PO zaměřené především na: 

- provádění revizí a kontrol technických a požárních zařízení 

- vedení základní a provozní dokumentace BOZP a PO 

- dodržování předpisů BOZP a PO zaměstnanci 

- technický stav vnitropodnikových komunikací, přístupů na pracoviště 

- technický stav používaného zařízení 

- bezpečnostní a požární značení na jednotlivých pracovištích 

- odborná příprava preventistů PO 

- školení vedoucích pracovníků  

- používání pracovních pomůcek a předmětů při manipulaci, kontrola fy Tusan, s.r.o. 

 

EZS a EPS 
- pravidelná roční kontrola a revize ve všech objektech Muzea Českého krasu, oprava EZS 

v důsledku přepětí – výměna dobíjejícího zdroje, klávesnice, PIR čidla ve vstupu do GEO, 

opravy související s odstraněním závad vyplývajících revizních prohlídek EZS, EPS. 

 

Elektrorozvody, elektrospotřebiče, ostatní 
- revize elektroinstalace, hromosvodů vč. odstranění závad v budovách BE/87, 88, 1141 

- pravidelná revize elektrospotřebičů a kompresoru na pracovištích v Berouně, odstranění závad 

v akumulačních kamnech  

- kontrola hasicích přístrojů a hydrantů na všech pracovištích 

- servis klimatizace Beroun/87 

- servis kopírky Beroun 

- pravidelná údržba počítačové sítě 

- oprava automobilu – výměna zámku předních dveří, výměna předního skla, oprava klimatizace, 

oprava bočních dveří  

- restaurování předmětů – pořízeno z dotace od zřizovatele, MK a vlastních nákladů ve výši 463 

tis. Kč – souvisí s novým výstavním prostorem Muzea Hořovicka. 

 

Stavební záležitosti 
Areál budov Husovo nám. 87, 88, Beroun není-li uvedeno jinak 

- poškození zdí, dveří sprejováním BE/SKN 1141, 87 – průběžně odstraňováno 

- stavební práce na objektech, výstavních prostorách Beroun fi V. Shemet (údržbářské práce 

v Geoparku – oprava vjezdu, natěračské práce, oprava kamenných schodů,..) 
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- v 1. pololetí výmalba chodby, kuchyňky, hygienických prostor v přízemí a ve 3. patře budovy 

Husovo náměstí 87 

- oprava vrat do Geoparku z Havlíčkovy ulice nátěrem 

- oprava a výměna svodu a kotlíku na budově Husovo náměstí 87, zatékání kolem komína na 

Konírně, vyčištění žlabu ve Slapské uličce fi CEKA 

- průběžná kontrola statiky budov čp. 87, 88; zpracován statikem Ing. Jiřím Starým „Statický 

průzkum a posouzení objektů muzea, 11. – 12. 2015 (předáno 4. 1. 2016) se závěrem: objekty 

muzea jsou v přijatelném konstrukčním i stavebním stavu, až na poruch v jižní části, kde jsou 

závažné poruchy, které je nutno opravit a konstrukce zajistit; před zajištěním je nutno provést 

invazivní průzkumy (zásahy do nosných konstrukcí a do podloží). 

 Bude pokračovat v roce 2017 

- únik vody ve sklepě – havárie v 8/15, zatím nedořešeno – dle posouzení odborným pracovníkem 

z firmy VaK je nutné provedení rekonstrukce stávajícího řádu v budově, což vyžaduje nemalé 

finanční prostředky 

- akce: světla do výstavních prostor (energeticky úsporné) – z finančních důvodů nepokračujeme 

ve výměně  

- opravy průčelí č. p. 88 a souvisejících klempířských prací. Na opravu budov – areál kulturních 

památek Husovo  nám. byly muzeu přiděleny finanční prostředky v roce 2015 ve výši 360 tis. 

Kč a v roce 2016 300 tis. Kč. Zmíněné finanční prostředky na akci byly čerpány formou zálohy 

ve výši 416 661,- Kč, za skutečně odvedenou práci v roce 2016. Akce zatím nebyla dokončena 

z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.  V roce 2017 spolu s ukončením požadovaných 

prací dle smlouvy proběhne závěrečné vyúčtování. 

-    havárie - výměna vodovodní a kanalizační přípojky Beroun/ SKN (příspěvek zřizovatele ve výši    

300 tis. Kč) 

Ostatní 
- v Muzeu Žebrák, pobočce MČK byl v jedné expozici městem Žebrák, majitelem objektu, na 

žádost MČK vyměněn koberec a provedena výmalba  

- ve druhé polovině roku byla částečně vyměněna okna 

- příprava, jednání, týkající se rekonstrukce depozitáře BE/SKN  - vypracování žádosti do IROPu, 

včetně dalších příprav po schválení dotace z EU 

- příprava, jednání, realizace, týkající se obnovení Muzea Hořovicka, pobočky MČK 

 

 

Vstupní prostory MČK - agenda vrátnice – recepce 
 

V Berouně pokračoval zavedený systém otvíracích dní recepce, pokladny a vrátnice s obsluhou, včetně 

zavíracího dne muzea v pondělí, což umožňuje zajištění provozu pro speciální objednávky škol na 

doprovodné programy a jiné mimořádné akce, úklid a uspořádání prostor a agendy po týdenním provozu, 

inventuru zboží.  

 

V mezičase pracovníci zajišťovali propagační činnost muzea – poskytování informací týkající se 

záležitostí nejen o muzeu, ale také o aktivitách, historii, gastronomii, dopravním spojení v Berouně a 

okolí, cyklostezkách a turistice. 

 
I nadále díky zavedenému systému vrátnice – recepce zůstal omezený počet pracovníků s plným 

oprávněním samostatného vstupu do budovy muzea. 
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Pokračovalo vedení služebního protokolu pokladních /vrátnice-recepce/ a pro průvodce byly průběžně 

dokumentátorkou Janou Boreckou připravovány materiály pro denní kontrolu expozic a výstav 

s fotodokumentací.  
Byly vedeny deníky průvodců a dozoru (knihy o stavu svěřených expozičních a výstavních 

prostor). Zjištěné technické závady byly průběžně odstraňovány, závady na vystavených sbírkových 

předmětech a ostatních předmětech zvláštní hodnoty nebyly zjištěny. 

Pokračovalo vedení knihy návštěv a evidence vydání klíčů pokladní – vrátnicí. Byly vydány a 

používány přejímací doklady na předměty nabízené veřejností do sbírkového fondu.  

 

Otevírací doba Muzea Českého krasu v roce 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimořádná otevírací doba Jenštejnského a Salátovského domu v Berouně 

Jako každoročně jsme zpřístupnili muzeum i o vánočních svátcích a na Silvestra. Muzeum v tyto dny 

navštívilo 31 + 36 + 31 + 8 návštěvníků. 

24. a 31. prosince otevřeno od 10:00 – 16:00 

25. a 26. prosince otevřeno od 10:00 – 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

Jenštejnský a Salátovský dům 

Otevřeno celoročně 

út – so 9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 

ne a svátky 10.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 

 

Geopark Barrandien 

Otevřeno od dubna do října 

út – so 9.00 – 12.00 12.45 – 17.00 

ne a svátky 10.00 – 12.00 12.45 – 17.00 

Plzeňská brána 

Otevřeno květen a říjen 

st a so 9.00 – 13.00 

červen a září 

st 9.00 – 12.00 (ostatní dny po domluvě) 

so 9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 

červenec a srpen 

st 9 – 12.00 

so 9 – 12.00, 12.45 – 17.00 

ne, svátky 10 – 12.00, 12.45 – 17.00 

Muzeum Žebrák   
Otevřeno květen – září  so, ne, svátky 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 

(ostatní dny po domluvě) 

 

http://muzeum-beroun.cz/wp-content/nahrane/Pokladna-Muzea-Českého-krasu1.jpg
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Komunikace, součinnost a spolupráce se zřizovatelem, 

odborem kultury KÚ SK, odbory KÚ SK.  

 

Pro KÚ SK byly zpracovány a předány níže uvedené informace a materiály; proběhla jednání či 

spolupráce: 

-    finanční plán pro rok 2016, podklad pro stanovení závazných ukazatelů 

- změny závazných limitů – v průběhu a po ukončení účetního roku 

- materiál pro jednání RK - převody z fondů (revize projekt. dokumentace) 

- hodnotící ukazatele PO 

- schválení účetní závěrky za rok 2015, rozdělení do fondů 

- žádost – souhlas – pronájem trhy 

- faktury a finanční prostředky z pronájmu 

- závěrečný protokol o inventarizaci 

- informace k pohledávkám, závazkům pro odbor kultury a památkové péče 

- kontrola údajů k centralizovanému nákupu energií, smlouvy 

- centralizovaný nákup telefonních a internetových služeb 

- prohlášení pojištěného 

- využití služebních vozů 

- získané dotační tituly 2013 – 1. polovina roku 2016 

- FKVS  

- ISP – pololetně 

- aktualizace Zásobníku projektů 

- akce: havárie vodovodní a kanalizační přípojky u SKN – materiál do RK, smlouva  

- akce: oprava průčelí a další související opravy (zpracování žádosti o přidělení prostředků, 

přehled čerpání a prováděných pracích a financování akce 

- Muzeum Hořovicka – žádost o přidělení investičních prostředků, přehled čerpání 

- informace o komunikaci s Ministerstvem kultury ČR 

- Plná moc – Publikace smluv uzavřených jménem SK 

- stanovení věcných úkolů ředitelky příspěvkové organizace  

- IROP – zpracování žádosti, výběrová řízení k veřejným zakázkám 

- Smlouva o výpůjčce – předfinancování IROP 

- ISO - D žádost o dofinancování 

- Smlouva o spolupráci – Stč. Kraje a Městem Hořovice (Muzeum Hořovicka) 

- v souladu s pokyny zřizovatele byl zaveden nový systém číslování a evidence smluv  

- v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele byly zveřejňovány smlouvy a 

objednávky nad 50 tis. Kč. 

 

- předání pozvánek a plakátů 

- PR materiál – přehled monitoringu v médiích (tisk, rozhlas, TV, atd.) 

- plán akcí 2016 

- Newsletter(y) 

 

 

Výkazy zpracované v roce 2016 finanční a mzdovou účtárnou 
 

Finanční účtárnou MČK pro: 

Krajský úřad – odbor kultury 

- závazné limity, rozpočty a odpisové plány PO v oblasti kultury na rok 2016 

- stanovení finančního plánu na provoz 2016 

- hospodářské výsledky PO v oblasti kultury za rok 2015 

- rozdělení zůstatků hospodaření z roku 2015 

- změna závazných limitů PO 2016 - financování rozvojových projektů (vratka 

nájemného do inv. prostředků, fin. prostředky na odstranění havárie vodovodní a 

kanalizační přípojky, navýšení do mzdového fondu, oprava průčelí čp. 88 a další 

související opravy, restaurování sbírkových předmětů). 
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- změna závazných ukazatelů PO Stč. kraje - platové poměry zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě 

- návrh rozpočtu a plán investic na rok 2017 

- změna limitů na rok 2016 – RK bude projednáno a schváleno 1/2017 

- Inventarizace 2015 

 

Krajský úřad – odbor majetku, finanční 

- inventarizace 2015 

- hlášení pohledávky, závazky, pohledávky z nájmu KUSK 

 

MÚZO 

- Výkaznictví příspěvkových organizací – výsledek hospodaření za rok 2015 

-    Výkaznictví příspěvkových organizací, vykazované období – leden – březen 2016 

- Výkaznictví příspěvkových organizací, vykazované období – leden – červen 2016 

- Výkaznictví příspěvkových organizací, vykazované období – leden – září 2016 

- Výkaznictví příspěvkových organizací, vykazované období – leden – prosinec 2016 

 

Český statistický úřad 

- EP   5-01   Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv za rok 2015 

- VI 1-01 Roční výkaz organizačních složek státu, územních samosprávních celků, 

příspěvkových organizací a podobných vládních institucí za rok 2015 

- P2 – 04 - Informačním systém o platu a služebním příjmu – čtvrtletní výkazy  

 

 

Finanční úřad 

- Přiznání k dani k příjmu právnických osob za zdaňovací období 01. 01. 2015 - 31. 12. 2015 

- Sdělení – Registrace k dani z přidané hodnoty za rok 2015 

Městský soud v Praze 

- Účetní závěrka 2015 předaná k uložení do sbírky listin obchodního rejstříku  

 

Mzdovou účtárnou MČK pro:  
- Vyúčtování dani z příjmu ze závislé činnost za zdaňovací období 2015 

- Vyúčtování srážkové daně za zdaňovací období 2015 

- Počet zaměstnanců k 1. 1. 2015 

- Výstup ISP k 31. 12. 2015, k 30. 6. 2016 

- Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) za rok 2015 

 

Přehledy měsíčně: 

- Platba o výši pojistného (na sociální pojištění) 

- Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (na zdravotní pojištění) 

- Oznámení o nástupu, výstupu do zaměstnání (přihlášky, odhlášky, PN, OČR a další související) 

 

Další výkazy: 

- součinnost u výkazů pro MK (NIPOS) 

- hlášení počtu zaměstnanců řádného člena AMG 2016 
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím: 

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 věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný 

subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to 

včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: - - - 

d) výčet poskytnutých výhr. licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 

e) počet stížností podaných dle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: - - - 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Zpracováno s využitím podkladů předaných pracovníky jednotlivých oddělení a pracovišť MČK. 

 

 

 

 

 

V Berouně, březen 2017 

 

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., 

ředitelka Muzea Českého krasu, p.o.   

 

 

 

 

 

 

 


