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Zpráva o činnosti Muzea Českého krasu, příspěvkové organizace
v roce 2019.

ÚVOD

Organizace: Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace (dále také MČK nebo muzeum)
se sídlem Husovo nám. 87, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČ: 00065293
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr 876
Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 1935131/0100

Zřizovatel: Středočeský kraj

Zřizovací listina MČK schválená Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 5. 3. 2003 byla v roce 2012
změněna dodatkem č. 6 ze dne 10. 1. 2012 schváleným19. 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 a
je předán k hospodaření MČK. V roce 2018 byly ze strany zřizovatele zahájeny přípravy na vydání nové
zřizovací listiny, která v plném rozsahu nahradila do té doby vydané zřizovací listiny a jejich dodatky.
Nová zřizovací listina nabyla účinnosti dnem 18. 2. 2019, tj. jejím schválením usnesením
Zastupitelstva zřizovatele č. 089-17/ZK ze dne 18. 2. 2019. Nově byla do zřizovací listiny zařazena
doplňková činnost a definovány její okruhy. MČK má od 18. 2. 2019 vymezen předmět doplňkové
činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obor:
velkoobchod a maloobchod.

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 zmínit:

· 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, dějin
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 vydává, umožňuje studium těchto fondů.

· Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů, a podle prováděcího předpisu k tomuto zákonu.
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· 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, zejména pak 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 expertizy 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
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 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 rozvoje MČK jsou specifikovány v níže uvedených hlavních oblastech rozvoje:
· vybudovat centrální depozitář rekonstrukcí stávající budovy S. K. Neumanna č. p. 1141 a

poprvé v historii muzea optimálně uložit sbírkový fond,
· pečovat o sbírkový fond, naplňovat sbírkotvornou činnost a výrazně pokročit v digitalizaci

evidence sbírkového fondu,
· pečovat o svěřený nemovitý majetek
· získávat další finanční zdroje
· poskytovat kvalitní služby
· poskytovat součinnost zřizovateli a plnit zadané úkoly
· 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.
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ZPRÁVA

Hospodaření Muzea Českého krasu v roce 2019.

Finanční plán pro rok 2019, který byl zaslán na KÚ SK 10. 8. 2018 byl upraven dle skutečných nákladů
a výnosů roku 2019. Po zaúčtování všech účetních případů roku 2019 bylo plnění finančního plánu
vyrovnané, tj. rovná se nule.
Závazné limity, rozpočty a odpisové plány PO v oblasti kultury byly schváleny Usnesením č. 008-
38/2018/RK ze dne 10. 12. 2018 a Usnesením č. 045-07/2019/RK ze dne 25. 2. 2019. Změny závazných
ukazatelů souvisí s přijetím a použitím účelových dotací, transferů a příspěvku zřizovatele. Dále také se
zapojením fondu odměn a rezervního fondu. Poslední změna závazných ukazatelů bude provedena
začátkem roku 2020.

Provozní příspěvek - byl schválen ve výši 13 195 040,- Kč. V  průběhu roku byly poskytnuty další
příspěvky od zřizovatele:

- na restaurování ve výši 69 000,00 Kč,
- navýšení na mzdy ve výši 480 781,00 Kč,

        - adventní jazzový koncert ve výši 120 704,20 Kč,
        - informační leták Středočeské střípky ve výši 49 610,00 Kč,
        - slavnostní položení základního kamene BE/SKN 1141 ve výši 10 000,00 Kč,
        - prostředky na tzv. měkké projekty ve výši 49 933,00 Kč,
        - na opravu budovy BE/Slapská, 2. etapa ve výši 377 468,00 Kč,
        - informační leták Středočeské střípky ve výši 49 610,00 Kč,
        - prostředky na program „Do světa pradávných sopek“ ve výši 9 149,40 Kč,
        - další poskytnuté finanční prostředky ve výši 186 908,00 Kč, které nebyly do konce roku 2018
          čerpány a byly převedeny do výnosů roku 2019 a byly vynaloženy na historický průzkum budov
          78 408,00 Kč, AV dokumentaci vánočních výstav 18 500,00 Kč, koncert pro všechny
           rodáky 30 000,00 Kč či ve výši 60 000,00 Kč (posílily SU 502 – elektřina z důvodu nárůstu cen
           dodavatele).

Celkový příspěvek od zřizovatele představoval dle upraveného rozpočtu 14 548 593,60 Kč.
Příspěvky zřizovatele, které nebyly v tomto roce čerpány, budou na základě schválení převedeny a
čerpány v roce 2020. Jedná se o:

- 51 000,00 Kč na Nalaďte se na Střední Čechy a výročí 17. 11. 1989
- 11 850,60 Kč na doprovodný program „Do světa pradávných sopek“, který pokračuje v roce
  2020.

Zřizovatel MČK poskytnul investiční finanční prostředky ve výši:
- 240 000,00 Kč na posílení fondu investic,
- 266 194,89 Kč na revitalizace expozic v Městském muzeu Žebrák
Vrácené finanční prostředky za pronájem míst v Geoparku drobným podnikatelům byly
zaúčtovány jako prostředky investičního fondu ve výši 17 151,50 Kč.

Dále byl realizován IROP projekt centrálního depozitáře (viz samostatný oddíl zprávy).

Mzdové náklady – limit mzdových prostředků byl pro rok 2019 schválen ve výši 10 523 240,00 Kč.
- v průběhu roku byly prostředky navýšeny o 480 781,00 Kč od zřizovatele a mzdového

fondu MČK ve výši 6,2 tis. Kč. Do mzdového limitu nebyly zahrnuty částky z dotace
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města Berouna a Hořovic ve výši 39 876,00 Kč a prostředků na úhradu mzdových
nákladů na projekt IROP  – „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a
zpřístupnění sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p. o. včetně odvodů za SP, ZP ve
výši 401 700,00 Kč.

Celkový limit mzdových prostředků po změnách byl 11 451, 81 tis. Kč, skutečné čerpání představovalo
částku 11 451, 81 tis. Kč, což představuje plnění 100 %.

Odpisy – finanční plán pro rok 2019 byl stanoven ve výši 481 000,00 Kč. Skutečné odpisy činily
501 352,00 Kč z důvodu zařazení dlouhodobého majetku - expozice a galerie Městského muzea
v Žebráku. Odpisy nebyly kryty finančními prostředky zřizovatele a byly proúčtovány do výnosů na SU
649 pouze účetně.

Celkové náklady a výnosy roku 2019 oproti roku 2018 byly vyšší. Největší dopad na náklady
organizace mělo zvýšení platů pracovníků dle nařízení vlády a s tím související odvody na zdravotní a
sociální zabezpečení, odvod do FKSP a odvod pojištění za škodu, nárůst cen za energie – elektřina,
opravy budov.
Výnosy roku 2019 oproti roku 2018 byly také vyšší. Jedná se o vyšší příspěvek od zřizovatele na posílení
rozpočtu na mzdové náklady, na rozvojové projekty, opravy budov a restaurování, dále se jedná o dotace
obcí, dotace od MK ČR, dary a vyšší příjmy ze vstupného a prodeje suvenýrů.

Získání finanční spoluúčasti na realizované aktivity nad rámec příspěvku
zřizovatele v 1. pololetí 2019 – nadnárodní zdroje (IROP), národní zdroje
(ministerstva), fondy obcí, fundraising, sponzoring, účelové finanční dary.

Celkem bylo v roce 2019 získáno nad rámec příspěvku zřizovatele 1.348.168,00,- Kč, z toho
435 390,- Kč ze strukturálních fondů (proplacení 3. ŽOP)
787 778,- Kč z dotací z národních zdrojů a fondů obcí
120 000,- Kč činily finanční dary
    5 000,- Kč představuje hodnota nepeněžního daru

Podrobný rozpis

Strukturální fondy EU:
· Projekt „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového

fondu MČK“, registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001668. Ke dni 30. 6. 2019
byla dokončena 3. etapa projektu (od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019). Žádost o platbu č. 3 a
Zpráva o realizaci projektu č. 3, byly předloženy na CRR ČR dne 22. 7. 2019. Celkové
způsobilé výdaje předkládané ŽoP č. 03 činily 435.390,00,- Kč, z toho investiční: 32.550,0,-
Kč, neinvestiční: 402.840,00,- Kč. Výše dotace: 391.851,00,- Kč (90 %), vlastní podíl:
43.539,00,- Kč (10 %). Součástí ŽoP č. 03 byla i informace o nezpůsobilých výdajích
uskutečněných v témže období, které činily: 84.147,30,- Kč (pouze investice). ŽoP č. 03
byla dne 15. 8. 2019 schválena v plné výši a bez korekcí. Dotaci odpovídající výši
způsobilých výdajů proplácí poskytovatel dotace na číslo bankovního účtu zřizovatele
MČK, Středočeského kraje.
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Národní zdroje:
· 161 000,- Kč z programu 13451 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního

dědictví (ISO), na projekt restaurování „D 2019 Korouhev řeznického cechu, katastrální
mapa levobřežní části panství Beroun Muzeum Českého krasu“.

· 45 000,- Kč – Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Podpora výchovně vzdělávacích
aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze
sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES) č. j. MK 78457/2018
POD na realizaci projektu „Do světa pradávných sopek“.

· 185 000,- Kč – Dotace poskytnutá Ministerstvem kultury z Programu regenerace MPZ a
MPR na rok 2019 na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury čj. MK50605/2019 OPP ze
dne 9. 7. 2019 na akci: „Dům čp. 87 (Jenštejnský) rejstř. č. ÚSKP 14480/2-292 – Oprava
východní fasády čp. 87 do Slapské uličky – 2. etapa“. Administrátor programu na úrovni
příjemce je Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje.
Dotace byla poskytnuta přes zřizovatele.

Fondy obcí - čerpáno:
· 8 000,- Kč - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hořovic, č. MČK

166/00065293/2019 na projekt „Muzejní léto 2019 – slavnostní zahájení a zakončení
sezony“.

· 25 578,- Kč - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Berouna
č. 0023/2019/DOT/OŠVA, č. MČK 32/00065293/2019 na projekt „Setkání v muzeu 2019
– přednáškový cyklus“.

· 27 800,- Kč - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Berouna
č. 0024/2019/DOT/OŠVA, č. MČK 31/00065293/2019 na projekt „15. MUZEJNÍ NOC
2019 na téma Cesta kamene“.

  Výše uvedené projekty byly městy předfinancovány.
· 252 900,- Kč - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Beroun, č.

0485/2018/DOT/ÚPRP, č. MČK 30/00065293/2019 na stavební úpravy „Oprava fasády do
Slapské uličky“. Dotace byla poskytnuta na základě faktur.

· 110 000.- Kč  (5 500,- Kč/akci (minimálně 20 akcí)) – realizace vzdělávacího programu pro
školy pro školní rok 2019/2020 v ORP Beroun pro aktivitu č. 4. 3. „Mimoškolní vzdělávací
programy na podporu polytechnického vzdělávání“ v rámci projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ORP II – Registrační číslo  projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711 – smlouva v přípravě, předpoklad uzavření 9/2019.
Platba na základě faktur. Maximální možná částka: 231 000,- Kč tj. maximálně 42 akcí.
V roce 2019 (od začátku školního roku 2019/2020 do konce roku 2019) bylo realizováno
15 programů a město Beroun vyplatilo muzeu 82  500,- Kč za jejich realizaci.

Dary – peněžní plnění:
· 100 000,- Kč - účelově pro MČK Beroun od firmy Vápenka Čertovy schody, a.s., Tmaň.
· 20 000,- Kč - účelově pro výrobu časopisu ČK 2019 od firmy Velkolom Čertovy schody,

a.s., Tmaň.

Dary – nepeněžní plnění:
· 5 000,- Kč – 110 ks kamenů do kameniště v GEO od fyzické osoby KH, Beroun.

Ve 2. pololetí 2019 byly připraveny a podány následující žádosti o finanční dotace na rok 2020:

· Žádost o poskytnutí dotace z programu ISOII/D (MKČR) na restaurování sbírkových
předmětů ve výši 110 000,- Kč
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· Žádost o poskytnutí dotace ve výši 98 500,- Kč na restaurování kamenných prvků v síni
nemovité kulturní památky Jenštejnského domu z Programu regenerace MPR a MPZ
(MKČR) – zatím předáním podkladů pro anketní dotazník pro MKČR na MěÚ Beroun

· Žádost o finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč z rozpočtu AMG na projekt Seminář
geologů muzeí ČR a SR, Beroun

· Žádost o dotaci na kulturní činnost ve městě Berouně ve výši 119 225,- Kč

Příjmy z nájmu majetku Středočeského kraje svěřeného do hospodaření MČK, příjmy ze
vstupného a prodeje suvenýrů.

· Movitý majetek SK – sbírkové předměty nebyly v roce 2019 předmětem nájmu. Žadatelům,
zpravidla muzeím, jsou v souladu se zvyklostmi mezi muzei navzájem a nekomerčními
subjekty, pro výstavní účely, zapůjčovány.

· Nemovitý majetek SK – prostory nemovitého majetku SK v hospodaření Muzea Českého
krasu, p. o. v Berouně byly maximálně využity pro potřeby MČK. Žádný zbytný prostor
k dispozici nebyl (pobočky v Žebráku a Hořovicích jsou umístěny v pronajatých /
vypůjčených prostorách, které jsou také využity na maximum). V Berouně byly pronajaty
prostory řemeslníkům při akcích MČK. Příjem za 1. pololetí činil 1 694,- Kč, za 2. pololetí
2019 činil 19 360,- Kč za řemeslné trhy a 1 815,- Kč za Fler jarmark.

· Příjmy ze vstupného činily v roce 2019 celkem 467 318,- Kč (nárůst oproti roku 2018 /306
299,- Kč/).

· Příjmy z prodeje suvenýrů byly v roce ve výši 88 162,60,- Kč (nárůst oproti roku 2018 /52
839,04,- Kč/).

Výstavní a další kulturně výchovná a vzdělávací činnost v roce 2019.

Realizace výstav a dalších akcí proběhla podle plánu na rok 2019. Další akce a doprovodné programy
byly průběžně doplněny.

Statistika.
V roce 2019 byly připraveny níže uvedené kulturní a vzdělávací akcí pro veřejnost tj. akce a doprovodné
programy včetně vernisáží, exkurzí, vycházek, tvůrčích dílen, workshopů, besed, křtů knih, besed,
koncertu atp.
Dále byly pro objednané školní skupiny zajištěny doprovodné programy a akce včetně výkladu
edukátorů. Pobočka v Berouně realizovala v 1. pololetí doprovodné programy 57 x pro 1165 dětí a 97
pedagogů, hořovická 4 x pro 74 dětí a 6 pedagogů a žebrácká 3 x pro 59 dětí a 6 pedagogů. Pobočka v
Berouně realizovala 23 x akce pro objednané školní skupiny (počet dětí 1877, počet dospělých 216).
Školních předem neobjednaných skupin navštívilo muzeum 27 (Beroun, 398 dětí a 45 pedagogů) a 4
(Hořovice, 117 dětí a 8 pedagogů) a 12 (Žebrák, 204 a 19 pedagogů).
Pobočka v Berouně realizovala ve 2. pololetí pro objednané školní skupiny doprovodné programy (např.
Do světa pradávných sopek, Pravěký detektiv, Jak jsme cestovali, Krok za krokem Berounem, Jak se
žilo před rokem 1989, Kouzlo vánočního stromku a pečení perníčků atp.) 97 x pro 2174 dětí a 178
pedagogů, hořovická 2 x pro 32 dětí a 2 pedagogy.
Pobočka v Berouně realizovala 32 x akce (např. exkurze, vycházky, program MAP Země a příroda
vypráví atp.) pro objednané školní skupiny (počet dětí 818, počet dospělých 74).
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Školní hromadné návštěvy: expozice a výstavy bez programů a akcí navštívilo v Berouně 39 skupin
(672 dětí a 70 pedagogů), v Hořovicích 5 skupin (89 dětí a 8 pedagogů) a v Žebráku 8 skupin (142 dětí
a 8 pedagogů).

Nově bylo zavedeno, rozšířeno či opakovaně podpořeno níže uvedené.

- Byla modernizována pobočka Městkého muzea v Žebráku.
- Poprvé proběhla muzejní noc na hořovické pobočce (dosud ji nahrazovala hradozámecká

noc).
- Hlavní autorská výstava sezóny Acháty a křemeny byla výrazně oživena digitálními

prezentacemi.
- Opět byla rozšířena nabídka geovědních i ostatních  programů pro školy i veřejnost včetně

různých druhů exkurzí.
- U příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel byl ve spolupráci geologa a historičky

připraven, dne 16. 4. 2019 poprvé realizován a do nabídky MČK zařazen nový program Ke
kameni kámen aneb procházka centrem Berouna. Kameny v berounských památkách s
výkladem historika a geologa.

- Dále byly nově vytvořeny a zavedeny doprovodné programy a akce: Do světa pradávných
sopek, Cesta kamene, přednáška Geologie a data, Nepilovské dopoledne, Výtvarné
workshopy s Lucií Crocro, Velikonoční tvoření, Karafiáty, Acháty a náramky či vycházky
Po stopách pradávných sopek. V Hořovicích potom Kombinovaný program prohlídky
muzea a synagogy v Hořovicích či v Žebráku program Panenčiny korálky pro MŠ a 1.
stupeň ZŠ.

- Rozšířeny o výklad a videoprodukce byly programy O pradávných mořích i sopkách a
Pravěký detektiv (obojí v souvislosti s výstavou Acháty a křemeny a s obdrženou dotací
MKČR (45 tis. Kč) na vzdělávací projekt „Do světa pradávných sopek“.

- Pořádání geologické olympiády. Druhým rokem bylo muzeum pořadatelem krajského kola
geologické olympiády. Muzeum organizačně zajistilo písemnou část a samostatně dle
centrálních pokynů odborně připravilo a zajistilo praktickou část geologické olympiády
tzv. poznávačku vzorků. Nad rámec vlastní olympiády byl pro účastníky připraven nový
nesoutěžní úkol zaměřený na interpretaci geologické mapy a geologického řezu.
Odpoledne byla pro účastníky a jejich doprovod připravena přednáška o zpracování dat v
geologii a užitečných informačních zdrojích a byla nabídnuta komentovaná prohlídka
muzea. Krajské kolo geologické olympiády proběhlo 8. dubna 2019 a zúčastnilo se ho 29
soutěžících a 14 doprovázejících osob a uskutečnilo se pod záštitou radního pro kulturu a
památkovou péči SK Mgr. Karla Horčičky, MPA.

- MČK se zapojilo do projektu města Berouna, do Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání ORP Beroun II. Mimo aktivní zapojení do pracovní skupiny pro spolupráci
subjektů neformálního vzdělávání dále připravilo a nabídlo vzdělávací program Země a
příroda vypráví, pomáhá, ale i překvapuje pro školy v ORP Beroun (návrh programu byl
připraven pracovníky Muzea Českého krasu, p.o. ve spolupráci se Správou CHKO Český
kras). Návrh programu byl přijat a za finanční podpory v rámci MAP byl realizován od 2.
pololetí 2019. S městem Berounem byla za tímto účelem uzavřena smlouva o zajištění
služeb ve školním roce 2019/2020. Na realizaci některých programů v části „živá příroda“
se také podílel spolek Beleco, z.s., instituce působící v oblasti ochrany přírody. Od září do
konce roku bylo realizováno 15 těchto programů v základních školách v rámci ORP
Beroun. Programů se zúčastnilo 211 žáků prvního stupně základních škol, 171 žáků
druhého stupně základních škol a 18 pedagogických pracovníků.

- Muzeum bylo spolupořadatelem Otevřeného kongresu České geologické společnosti a
Slovenskej geologickej spoločnosti, který se konal v Berouně ve dnech 3. 9. - 6. 9. 2019.
Na přípravě kongresu a jeho programu spolupracoval pracovník muzea a pro účastníky
kongresu byla připravena prohlídka geoparku i probíhající geovědní výstavy. V rámci
kongresu byly prezentovány i vzdělávací a popularizační aktivity muzea v oblasti
geologických věd.
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- V roce 2019 byly ve spolupráci Velkolomu Čertovy schody a Muzea Českého krasu
uspořádány akce v rámci Evroských minerálních dnů, které se konaly v pátek 20. 9. 2019
(pro školy) a sobotu 21. 9. 2019 (pro veřejnost). Pro tyto dny byl přizpůsoben i geovědní
vzdělávací program, který mimo jiné využil možnosti AV projekce v prostoru výstavy
Acháty a křemeny. Prohlídka této výstavy byla rovněž součástí programu. Harmonogram
prohlídek byl přizpůsoben skupinám, které organizovaně během dne přicházely- Nově byla
do tohoto programu zařazena ukázka vytloukání zkamenělin z větších horninových bloků.
Na program v muzeu potom navazovaly mimořádné exkurze do veřejnosti jinak
nepřístupného aktivního Velkolomu Čertovy schody u Koněprus

Dále byly realizovány doprovodné programy a akce: Hrátky za muzejními vrátky, Den s paleontologem,
komentované prohlídky výstavy Acháty a křemeny - krása skrytá v kamenech, Odpoledne s netopýry,
Flerjarmark. Se značným úspěchem byla provedena přednáška Výjimečné zkameněliny a jejich význam.
Pokračovaly programy Do světa pradávných sopek, Cesta kamene, Výtvarné workshopy s Lucií Crocro,
Acháty a náramky či vycházky Po stopách pradávných sopek a pokračoval rovněž i cyklus přednášek
Setkávání v muzeu. Před Vánocemi byl školám nabídnut program Vánoční perníčkování a veřejnosti
Adventní tvořivé odpoledne. S berounskými autory byly uspořádány křty knih: Hana Hrabáková:
Povídky ke kávě, Michal Hejna a Martin Majer: Podzemí Berounska a Hořovicka. V Hořovicích se
uskutečnil kombinovaný program prohlídky adventní výstavy spojený s výrobou vánočních ozdob a
přání a v Žebráku proběhl program využívající pracovní list otázek a úkolů určený pro 2. stupeň ZŠ.

Přehled akcí a doprovodných programů

Výstavy v MČK – Beroun
- Matěj Warous a řemeslo perníkářské / 22. 11. 2018 – 3. 3. 2019 / MČK, PhDr. Zdeněk Polanský
- Lucie Suchá „Andělská noc“ / 29. 11. 2018 – 6. 1. 2019 / autor: MČK a autorka Lucie Suchá
- Dantom Bohema  / 18. 1. 2019 – 14. 4. 2019 / autor: MČK a Daniel Kreissl a Tomáš Šmejkal,

k výstavě byl vydán soubor pohlednic
- František Nepil – komorní výstava předmětů z pozůstalosti předmětů spisovatele / 26. 2. – 10.

3. 2019 / MČK, Mgr. Lenka Stelšovská, Mgr. Vlastimil Kerl, Mgr. Helena Mevaldová
- Dobrodružství cyklistiky – Éra vysokého kola v Čechách / 14. 3. – 5. 5. 2019/

autoři: Mgr. Lenka Mazačová, Mgr. Robert Hons a Mgr. Dana Hradilová, MČK
- Acháty a křemeny – krása skrytá v kamenech / 16. 5. – 29. 9. 2019 / autoři: MČK, Mgr. Pavel

Bokr a soukromí sběratelé
- Proměny Marty Krásové / 10. 10. – 17. 11. 2019 / autor: PhDr. Marie Bartošová
- Vladimír Kasl – Lidé kolem nás / 8. 10. – 17. 11. 2019 / autor: MUDr. Vladimír Kasl, MČK
- Jak se žilo před rokem 1989 / 4. 11. – 28. 11. 2019/ autor: MČK, Mgr. Dana Hradilová
- Kouzlo vánočního stromku / 28. 11. 2019 – leden 2020/ autoři: MJP Blovice, MČK, Mgr. Dana

Hradilová, Mgr. Michaela Vávrová

Hlavní výstavou sezóny roku 2019 byla autorská výstava MČK ACHÁTY A KŘEMENY  - krása
skrytá v kamenech, která probíhala v Muzeu Českého krasu v Berouně od 16. 5. 2019 do 29. 9.
2019. Byla věnována kráse polodrahokamů a dalších zajímavých kamenů Berounska a Hořovicka.
Vystavené kameny a fotografie poskytli sběratelé František Janouš, Karel Hegr a Petr Průcha.
Členění a uspořádání výstavy a geologickou vzdělávací náplň výstavy navrhl a zpracoval muzejní
edukátor, geolog, Mgr. Pavel Bokr. Cílem výstavy bylo představit široké veřejnosti nejen krásu
kamenů, jejich sběr a zpracování, ale přiblížit i vznik těchto kamenů v souvislosti s geologickým
vývojem a pradávnou sopečnou činností v našem regionu. Úvodní část výstavy byla věnována
sopečné činnosti a vzniku hornin a minerálů, jejich sbírání a zpracování. V úvodní části kromě
mnoha vzorků a fotografií nechyběl ani 3D model aktivní sopky. V dalších prostorách pak byly
prezentovány velkoformátové fotografie kamenů a fotografie a další předměty dokumentující
fenomén sbírání a zpracování kamenů. Ve výstavní síni pak byla vlastní expozice leštěných kamenů,
které byly tříděny podle lokalit a doprovázeny makrofografiemi zajímavých detailů. Součástí
výstavy byly nově vyvinuté interaktivní prvky včetně velkoformátové AV zadní projekce. Na úvod
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si mohli návštěvníci na velkoplošné projekci spustit úvodní videa ve verzi pro dospělé i pro děti.
Zejména pro děti pak bylo k dispozici i video představující sopky a sopečnou činnost. Samostatně
bylo možné spouštět i ukázky sopečných erupcí. Vážní zájemci si pak mohli spustit delší pro výstavu
speciálně nafilmovaná videa věnovaná sbírání a zpracování krásných kamenů. Videa si návštěvníci
spouštěli sami pomocí mobilního zařízení. Do ovládání mohla zasáhnout pokladní a edukátoři, kteří
mohli prostřednictvím rozšířené ovládací aplikace návštěvníkům spouštět i další AV obsah. Ve
výstavní síni s kameny pak byla na počítači nainstalována interaktivní mapová aplikace speciálně
připravená pro tuto výstavu. Návštěvníci si na dotykové obrazovce volili jednotlivé lokality, kdy se
jim zobrazil stručný popis a na sousední velkoformátové obrazovce se zobrazila poloha lokality na
mapě.. Návštěvníci si při tom mohli přepínat mezi různými mapovými podklady (geologická mapa,
topografická mapa). Interaktivní prvky byly vyvinuty a naprogramovány pracovníky muzea a byly
využity i po skončení výstavy a velkoformátová zadní projekce bude trvalou součástí výstavních
prostor. Pro kvalitní prezentaci vystavených kamenů bylo specifickým způsobem přizpůsobeno i
osvětlení. Výstavu navštívilo více než 5800 návštěvníků.

Výstavy v MČK – pobočka Hořovice
- Sirkařství na Hořovicku / 18. 4. – 8. 9. 2019 / autoři: Český filumenistický svaz, z. s., MČK
- Sbor dobrovolných hasičů v Hořovicích / 14. 6. – 1. 9. 2019 / autoři Bc. Jan Douša a Mgr. Dana

Hradilová, MČK
- Dr. Josef Maličký – archeolog, muzejník, právník / 14. 9. – 28. 10. 2019 / MČK, Mgr. Dana

Hradilová, Mgr. Irena Benková, RNDr. Anna Brotánková
- Kouzlo vánočního stromku / 30. 11. – 20. 12. 2019 / autor: MČK, Mgr. Michaela Vávrová,

RNDr. Anna Brotánková

Výstavy v MČK – pobočka Žebrák
- Kdo si hraje, nezlobí aneb hračky našich rodičů / 4. 4. – 28. 10. 2019 / autoři: Jiřina Havlová

a Oto Procházka, MČK

Výstavy v Domově pro seniory TGM v Berouně připravené ve spolupráci s MČK (dramaturgie,
koordinace, produkce)

- T. G. Masaryk prezident, T. G. Masaryk a železnice a Salónní vůz T. G. Masaryka / 4. 10. 2018
– 28. 2. 2019 / autor: Muzeum T. G. M- Rakovník

- Výstava fotografií: Eliška Rafajová: Japonsko – střípky příběhů; Irena Bucharová: Indie –
posvátná i dramatická; Pavel Paluska: Vzpomínka na atletickou halovou Evropu / 22. 3. – 30.
6. 2019

- Putovní výstava: Přemysl Otakar II. Král, rytíř, zakladatel / 25. 7. 2019 – 30. 9. 2019 / autor:
Spolek města Otakarova

- Výstava: 1968: Satira a tanky / 25. 7. 2019 – 30. 9. 2019 / autor MČK, PhDr. Zdeněk Polanský,
- Výstava „Hořké zlato“, „Historie českých kuchařských knih“/ autor Muzeum gastronomie,

„Secese: Ze života našich prababiček“, autor Muzeem jižního Plzeňska / 3. 10 - 31. 12. 2019 /

Výstavy a projekty v zahraničí, zahraniční spolupráce

Akce s mezinárodní účastí
- FESTIVAL STRANOU - Evropští básnici naživo 2019 / 5. 6. 2019 / 13. ročník mezinárodního
             literárního festivalu

Přednášky v MČK
- Kroniky a kronikářství raného novověku na Berounsku / 14. 2. 2019 / PhDr. Marie Tošnerová
- Lidové stavitelství, sídla a bydlení / 11. 4. 2019 / PhDr. Lubomír Procházka, CSc.
- Jak se dělá evoluce / 13. 6. 2019 / Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
- Výjimečné zkameněliny a jejich význam / 4. 9. 2019 / Prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.
- Velká hospodářská krize jako předpoklad demokracie / 12. 9. 2019 / Doc. PhDr. et. JUDr. Jakub

Rákosník, Ph.D.
- Listopad 1989 – vynucená změna režimu / 14. 11. 2019 / PhDr. Jiří Suk, DrSc.
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             proběhla v rámci komponovaného večera ve spolupráci s MKC Beroun
- Beseda: Podzemí Berounska a Hořovicka /12. 12. 2019 / Michal Hejna, Martin Majer

Přednášky v MČK – pobočka Hořovice
- Historie vojenské střelnice v Brdech – od založení do začátku 2. světové války / 25. 4. 2019 /

Ing. Roman Kovář
- Historie sirkařství na Hořovicku / 18. 5. 2019 / M. Tomášek, L. Trejbal
- Historie vojenské střelnice v Brdech – období 2. světové války – 1955 / 30. 5. 2019 /

             Ing. Roman Kovář
- Historie vojenské střelnice v Brdech – 1955 - 1995 / 27. 6. 2019 / Ing. Roman Kovář

Akce v MČK – Beroun
- Dějepisná olympiáda / 16. 1. 2019
- Vernisáž výstavy Dantom Bohema  / 17. 1. 2019
- Komentovaná prohlídka k výstavě Matěj Warous a řemeslo perníkářské / 31. 1. 2019
- Masopustní tradice / 5. 2. - 8. 2. 2019
- Výtvarný workshop s Lucií Crocro / 9. 2. 2019; 20. 3. 2019; 23. 3. 2019; 16. 6. 2019;

             27. 7. 2019; 22. 8. 2019,
- Nepilovské dopoledne / 26. 2. – 1. 3. 2019
- Nepilovský podvečer / 27. 2. 2019
- Připomínáme si MDŽ / 5. 3. – 10. 3. 2019
- Vernisáž výstavy Dobrodružství cyklistiky – Éra vysokého kola v Čechách / 14. 3
- Soutěž Kufr pro domov seniorů Hořovice / 26. 3. 2019
- Geologická olympiáda / 8. 4. 2019
- Ke kameni kámen aneb procházka centrem Berouna / 16. 4. 2019
- Velikonoční tvoření v muzeu / 16. 4. – 21. 4. 2019
- Řemesla na muzejním dvorku / 4. 5. – 5. 5. 2019
- Prezentace chráněných dílen SK / 4. 5. – 5. 5. 2019
- Čekání na berounskou tramvaj podeváté / 8. 5. 2019
- Vernisáž výstavy Acháty a křemeny – krása skrytá v kamenech / 16. 5. 2019
- Poklad v muzeu / 25. 5. 2019
- 15. berounská muzejní noc „Cesta kamene“ / 7. 6. 2019
- Flerjarmark / 15. 6. 2019; 16. 11. 2019
- Hrátky za muzejními vrátky / 2. 7. 2019; 30. 7. 2019; 8. 8. 2019; 17. 8. 2019
- Komentovaná prohlídka výstavy Acháty a křemeny – krása skrytá v kamenech / 13. 7. 2019; 3.

8. 2019; 31. 8. 2019 / 19. 9. 2019
- Den s paleontologem / 16. 7. 2019; 20. 8. 2019
- Den s geologem / 24. 8. 2019
- Odpoledne s netopýry / 30. 8. 2019
- Krok za krokem Berounem / 4. 9., 12. 9., 12. 10. 2019
- Evropské minerální dny / 21. 9. 2019
- Podzimní řemeslný jarmark / 7. 9. – 8. 9. 2019 na dny EHD
- Geologický kongres české a slovenské geologické společnosti / 4. 9. 2019
- Vernisáž výstavy Lidé kolem nás / 8. 10. 2019
- Vernisáž výstavy Proměny Marty Krásové /10. 10. 2019
- Tvořivá dílna s trilobity a vytloukání zkamenělin / 28. 10. 2019
- Halloween v muzeu / 24. 10. 2019
- Křest knihy: Podzemí Berounska a Hořovicka / 7. 11. 2019
- Křest knihy: Hrabáková – Povídky ke kávě V. / 20. 11. 2019
- Vernisáž výstavy Kouzlo vánočního stromku / 28. 11. 2019
- Mikuláš s muzeu / 1. 12. 2019
- Vánoční koncert v unplugged jazzové náladě / 4. 12. 2019
- Podzemí Berounska a Hořovicka (beseda)/12. 12. 2019
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Akce v MČK – pobočka Hořovice
- Vernisáž výstavy Sirkařství na Hořovicku / 18. 4. 2019
- Zámecká zabijačka Hořovice / 30. 3. 2019 / Doba Medová s.r.o. a MKC Hořovice
- Vernisáž výstavy Z historie Sboru dobrovolných hasičů v Hořovicích / 14. 6. 2019
- 1. hořovická muzejní noc „Oheň – dobrý sluha, špatný pán“ / 14. 6. 2019
- Koncert pro všechny dobré rodáky – Krajanka / 16. 6. 2019
- Hravý středověk – soutěžní odpoledne / 22. 6. 2019
- 3. Hradozámecká noc / 31. 8. 2019
- Vernisáž výstavy Dr. Maličký – archeolog – muzejník – právník / 14. 9. 2019
- Komentovaná vycházka po stopách Dr. Maličkého na vrch Plešivec / 14. 9. 2019
- Komentovaná prohlídka výstavy Dr. Maličký – archeolog, muzejník, právník / 28. 10. 2019
- Vernisáž výstavy Kouzlo vánočního stromku / 29. 11. 2019

Akce v MČK – pobočka Žebrák
- Vernisáž výstavy Kdo si hraje, nezlobí aneb hračky našich rodičů / 4. 4. 2019
- Workshop „Hravé odpoledne“ / 18. 5. 2019 / Jiřina Havlová
- 7. žebrácká muzejní noc „ Kdo si hraje, nezlobí“ / 21. 6. 2019
- Vytvoř si svého Igráčka / 13. 7. 2019 / 28. 10. 2019

Akce v Domově seniorů TGM
- Přednáška v TGM Beroun k výstavě v prostorách TGM - Krok za krokem fotograficky / 2. 5.

2019
- Vernisáž výstav Eliška Rafajová: Japonsko – střípky příběhů; Irena Bucharová: Indie – posvátná

i dramatická; Pavel Paluska: Vzpomínka na atletickou halovou Evropu / 22. 3. 2019
- Vernisáž výstav 1968: Satira a tanky, Přemysl Otakar II. Král, rytíř, zakladatel / 25. 7. 2019
- Vernisáž výstav „Hořké zlato“, „Historie českých kuchařských knih“, „Secese: Ze života našich

prababiček“ / 3. 10. 2019

Geologické exkurze pořádané MČK
- Geologická vycházka „Za domy“ Zdice / 22. 4. 2019
- Geologická exkurze Koněprusy / 27. 4. 2019,
- Geologická vycházka „Za domy“ Praskolesy – Otmíčská hora – Židovský hřbitov / 19. 5. 2019
- S geologem v Koněprusích / 20. 9. 2019
- S geologem v muzeu, jeskyni a nalezišti zkamenělin / 12. 7. 2019, 6. 8. 2019
- Geologická vycházka „Do světa pradávných sopek“ / 14. 7. 2019, 4. 8. 2019, 25. 8. 2019, 1. 9.

2019, 21. 9. 2019, 29. 9. 2019, 12. 10. 2019

Edukačně – propagační stánky (prezentační akce)
- Den Země – prezentace Beroun, Králův Dvůr / 16. 4. 2019, 25. 4. 2019
- Evropský den chráněných území – lom Na Chlumu Srbsko / 25. 5. 2019
- Středočeské pivní slavnosti: Hornický skanzen Mayrau / 22. 6. 2019
- geologický stánek s ukázkami hornin v Litni / 19. 6. 2019
- Gastrofest Lysá nad Labem / 9. 11. 2019
- Den otevřených dveří Středočeského kraje / 14. 12. 2019

Ukázky propagačních materiálů – viz dále.
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Plakáty a pozvánky na muzejní akce
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Podpora výstavních projektů jiných institucí v roce 2019.

V roce 2019 pokračovala spolupráce s Domovem seniorů TGM v Berouně.
Byla zprostředkována zápůjčka a zajištěna instalace tří výstav regionálních fotografů: Pavel Paluska –
„Vzpomínka na atletickou halovou Evropu“, Irena Bucharová – „Indie posvátná i dramatická“, Eliška
Rafajová – „Japonsko – střípky příběhů“.
Ve druhém pololetí spolupráce s DS TGM pokračovala.  Byla zapůjčena autorská výstava MČK „1968
- Satira a tanky“ od 25. 7. do 30. 9. 2019.
Dále byly zprostředkovány zápůjčky a zajištěna instalace těchto výstav: od 25. 7. 2019 do 30. 9. 2019
putovní výstava Přemysl Otakar II. – král, rytíř, zakladatel a od 3. 10. 2019 do 31. 12. 2019 potom
výstavy „Hořké zlato“, Historie Českých kuchařských knih“ a výstava „Secese: Ze života našich
prababiček“.

Muzeum Českého krasu se také podílelo na vzniku výstav jiných subjektů zápůjčkami sbírkových
předmětů či poskytováním reprodukcí sbírkových předmětů.

Výpůjčky.
Pro výstavní účely byly v roce 2019 uzavřeny celkem 2 smlouvy o výpůjčce z MČK. Bylo jimi
poskytnuto celkem 18 položek tj. 31 ks sbírkových předmětů z berounské a hořovické sbírky. Předměty
byly zapůjčeny těmto paměťovým institucím (na všechny půjčované předměty byly řádně uzavřeny
smlouvy o výpůjčce):

- Národní památkový ústav – výstava Zámek jako internační tábor a stálé expozice
zámku (30. 3. 2019 – 31. 10. 2019)

- Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. – výstava Dětství v zámeckém parku
(30. 5. 2019 - 30. 9. 2019)

Pro účely expozic bylo v roce 2019 aktivních 11 DL smluv o výpůjčce, jedna smlouva byla v průběhu
roku ukončena.

Reprodukce.
Muzeum Českého krasu se také podílelo na vzniku výstav jiných subjektů poskytnutím reprodukcí
sbírkových předmětů.  V 1. pololetí byly uzavřeny 2 smlouvy o reprodukci (z MČK) pro výstavní účely.
Bylo jimi poskytnuto celkem 68 položek tj. 68 reprodukcí sbírkových předmětů z hořovické a berounské
sbírky MČK.

- Spolkový život na Hořovicku v době 1. republiky - výstava historických fotografií
a pohlednic (25. 5. – 5. 10. 2019),  Hořovice - v kostele Českobratrské církve
evangelické, výstavu připravil Farní sbor Českobratrské církve evangelické v
Dobříši, Kazatelská stanice Hořovice, Jana Ulrichová, Ladislav Zvolánek.

- Co se skrývá za zdmi (květen – září 2019), galerie Pěší zóna, výstavu připravilo
město Beroun

Edukační činnost MČK v roce 2019 – rozvoj činnosti a aktivit edukátorů
MČK – zaměření geologické, společenskovědní a výtvarné a tvořivé.

NOVÉ PROGRAMY A AKCE.
PROGRAMY GEOLOGICKÉ.

Doprovodný program Do světa pradávných sopek
Nový doprovodný edukační program vytvořený v roce 2019: V rámci stejnojmenného projektu
finančně podpořeného dotací MKČR byl geovědním edukátorem ve spolupráci s dalšími pracovníky
(LSte, PPřid, VKe) - vytvořen nový doprovodný program Do světa pradávných sopek.
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První část programu probíhá v prostoru s videoprojekcí - následující záležitosti jsou představovány s
pomocí ilustrací, animací či videosekvencí. Program je zahájen úvodem k sopečné činnosti, jejím
příčinám a výskytu na Zemi. Následně je program věnován negativním ale i pozitivním důsledkům
sopečné činnosti - rizikům ale i možným využitím. Následně je představena i pradávná sopečná činnost
v našem regionu včetně jejího dnešního praktického využívání. Další část programu již probíhá bez
projekce a je zaměřena na představení ukázek místních i vzdálenějších sopečných produktů i krásných
kamenů, kterým dala vzniknout sopečná činnost. V další části programu probíhá výtvarná aktivita s
cílem zapamatovat si, že i u nás bylo kdysi dávno mnoho sopek, které produkovaly lávy i popel.
Účastníci si namalují obrázek sopky s utuhlou i žhavou lávou, nadrtí si vzorky utuhlé lávy, místa na
obrázku s utuhlou lávou potřou lepidlem a na ně nalepí nadrcenou utuhlou lávu. Získají tak obrázek
sopky dekorovaný drcenou skutečnou lávou. Na závěr programu jsou prováděny pokusy s chemickou
sopkou (reakce obarvené sody smíchané se saponátem s octem) s použitím plastových modelů sopek.
K programu byly zajišťovány licence na autorská díla, stříhána videa, programováno rozšíření ovládání
projekce v projekční místnosti. Dále byla vedena grafička, která k programu nakreslila sopečné
omalovánky. Na mobilních telefonech obou edukátorů (PB. Lste) byla spuštěna aplikace na ovládání
AV projekce. Pro účely projektu byl rozšířen ovládácí program pro řízení projekce umístěné ve výstavě
Acháty a křemeny. K realizaci programu byla geo-edukátorem zaučena i všeobecná edukátorka (LSte).
Celkem bylo realizováno 37 opakování tohoto programu, kterého se účastnilo celkem 779 účastníků.
Dále bylo realizováno 14 vycházek s geologem k pozůstatkům místních sopek, kterého se účastnilo
celkem 446 účastníků. Celkem se výstupů projektu účastnilo 1225 návštěvníků. Výstupy projektu byly
s dostatečnou rezervou naplněny. Projektu se zúčastnil více než dvojnásobný počet účastníků.

Soubor vycházek Po stopách pradávných sopek
Nová vzdělávací akce vytvořená v roce 2019. V rámci projektu Do světa pradávných sopek byly
připraveny vycházky Po stopách pradávných sopek. Některé z nich byly vícekrát opakovány a to jak pro
veřejnost tak i pro objednané skupiny.

Vycházka do údolí Berounky jižně od Berouna. Vycházka začíná na začátku ulice Na Ovčíně, kde
proběhne úvodní seznámení s geologickým vývojem regionu (pradávná moře + zkameněliny a sopky,
vyvrásnění a vznik pevniny). Úvodní seznámení může proběhnout i za posledním domkem v ulici Na
Ovčíně. Mezi čističkou odpadních vod a statkem U Vondráků pak účastníci ze stezky podél Berounky
pozorují dva typy skal - sopečné a usazené. Úkolem účastníků je poznat o jaký typ se jedná (nejlépe
ukázáním rukou na příslušnou stranu, aby se mohli zapojit všichni účastníci). Následují dotazy proč si
to myslí - vysvětlení: usazené horniny jsou vrstevnaté, sopečné nejsou. V sopečných horninách je
založený i malý lůmek - je do pozůstatek těžby těchto kamenů pro stavební účely. Na ukloněných
vrstvách sopečných hornin je možné prakticky ukázat důsledek vrásnění. Dále pak v prostoru odbočky
ke statku U Vondráků se účastníci budou moci dotknout usazených hornin - tedy v podstatě
zkamenělého mořského dna. Na místě jsou patrné i zkameněliny a především pak vrstevnatost a úklon
vrstev. Dále se pokračuje opět stezkou kolem Berounky až ke skále přímo nad stezkou (cca 1400 m od
začátku ulice Na Ovčíně), kde si účastníci sáhnou na skutečné utuhlé lávy a mohou si najít v suti i nějaký
vzoreček. Vycházka končí na odpočívadle u stezky za touto skálou. Když se u odpočívadla zajde k
pravému okraji - začátku skalního výchozu je možné opět pozorovat zkameněliny především
ramenonožců a lilijic v mořských sedimentech s vulkanoklastickou příměsí.

K vedení této „první“ vycházky byli geo-edukátorem zaučeni další zaměstnanci MČK (nutná
zastupitelnost): pokladní / průvodkyně HPoduš a JŠuch, všeobecná edukátorka LSte, vedoucí odd.
návštěvnického provozu MČK VKe a geo-kurátorka Ppřid. Například tato vycházka byla několikrát
opakována jak pro širokou veřejnost, tak byla i opakovaně objednávána pro různé dětské skupiny.

Vycházka z Vráže do Svatého Jana pod Skalou. Obdobné úvodní seznámení jako v případě první
vycházky je možno provést přímo ve Vráži nebo na lesní stezce vedoucí z Vráže do Svatého Jana nejlépe
v místě u lávky pod chatkou, kde je větší prostor. Dále je množné cestou pozorovat jak vrstevnaté
usazené horniny mořského dna, tak následně i utuhlé lávy, na které je možné si sáhnout a ze kterých je
možné na místě odebrat vzorečky. Nedaleko před Svatým Janem se nachází naleziště hojných
zkamenělin ve vápencích s vulkanickou příměsí.
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Vycházka z Králova Dvora k počapelským sopkám. Úvodní seznámení v tomto případě probíhá
v prostoru přírodní památky – paleontologického naleziště Zahořanský stratotyp v Králově Dvoře. Trasa
vycházky dále směřuje přes Višňovku, kde se výklad zaměřuje na vývoj krajiny, až na lokalitu „Na
Skalce“, kde je možné si sáhnout a odebrat vzorky pozůstatků pradávných sopek. Obdobná vycházka
byla realizována pro veřejnost již v minulém roce a letos byla zahrnuta do tohoto projektu.

Vycházka z Loděnic na Špičatý vrch. Úvodní seznámení v tomto případě probíhá v centru Loděnic.
Trasa vycházky směřuje po silnici na Bubovice do prostoru Špičatého vrchu – do oblasti tzv.
svatojanského vulkanického centra. V zářezech silnice je možné pozorovat pozůstatky a rozdíly jak
podmořských tak i suchozemských lávových výlevů. Součástí vycházky je i návštěva některého
z blízkých odkryvů tufitických břidlic (břidlice s příměsí sopečného popela usazené na mořském dně),
ve kterých se nachází hojné zkameněliny.

Vycházka do okolí Berouna a Jarova. Tato vycházka byla realizována pouze na objednávku a byly
při ní představeny pozůstatky sopek v blízkém okolí Berouna. Účastníkům byla ze silničního mostu
ukázána skála za berounským vlakovým nádražím, která je vulkanického původu. Dále byly upozornění
na morfologické projevy vulkanitů v krajině a vycházka byla zakončena pohledem do části lomu Kosov,
ve které jsou odkryty i vulkanické horniny.

Vzdělávací program pro projekt pro MAP II - Země a příroda vypráví, pomáhá ale i překvapuje.
Nový vzdělávací program vytvořený v roce 2019. V rámci projektu MAP ORP Beroun II byl geo-
edukátorem připravován vzdělávací projekt pro jeho následnou realizaci ve školním roce 2019/2020.
Byla navržena část programu ve vztahu k neživé přírodě, která představí využití kamenů a geologie
v praxi včetně studia geologických rizik i pradávný příběh našeho regionu, který je možné zjistit
zkoumáním místních hornin. Účastníci si v rámci programu mohou sami vyzkoušet studium vzorků a
odvozování informací o charakteru zdejšího prostředí v době jejich vzniku. Při tom poznají i hlubší
geologické souvislosti například s pohybem světadílů a místy na Zemi, které kdysi dávno náš region
díky pohybu kontinentů procestoval. Jako součást vzdělávacího projektu byla navržena i výtvarná
aktivita a následná společná prezentace za účelem zapamatování klíčových vědomostí.
Od začátku školního roku 2019/2020, od září do prosince 2019 MČK realizovalo tento 4 hodinový
program přímo na školách celkem 15 x. Realizace programů byla finančně podpořena městem
Berounem na základě Smlouvy o zajištění služeb na „Mimoškolní vzdělávací programy na podporu
polytechnického vzdělávání“ pro školy v území ORP Beroun (v rámci Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání ORP Beroun II., CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711

Akce Ke kameni kámen
Nový doprovodný program / akce vytvořená v roce 2019. Ve spolupráci s průvodkyní / pokladní
JŠuch byl vytvořen nový program o kamenech a jejich využití v berounkých stavbách a památkách. Na
úvod geolog seznámí účastníky se způsoby vzniku kamenů a jejich některými vlastnostmi, které jsou
rozhodující pro využití jako stavební kámen. Následně geolog předvede ukázky místních stavebních
kamenů a uvede i příklady jejich těžby nebo získávání. Dále proběhne historická část úvodu. V další
části pak probíhá vycházka centrem Berouna vedená geologem a historikem. Geolog představuje
účastníkům praktické ukázky využití různých druhů kamenů a poukazuje i geologické jevy (například
ohlazy v křemencích v městských hradbách nebo zkameněliny ve vybraných usazených horninách).

Stanoviště Cesta kamene na Berounskou muzejní noc
Nová aktivita pro návštěvníky vytvořená v roce 2019. Na Berounskou muzejní noc bylo připraveno
stanoviště představující cestu kamenů, jak Čechy díky pohybu světadílů putovaly nejprve na dně moře
od jižních polárních oblastí do pásu subtropů či tropů na jižní polokouli a následně již na souši před
rovník a přes pás pouští a polopouští na severní polokouli. Tuto pradávnou cestu území středních Čech
reprezentovaly 4 vzorky: diamiktit s ledovcovými kameny (chladné moře v blízkosti jižního pólu),
útesový koněpruský vápenec (sub/tropické moře na jižní polokouli), zkamenělý kmen stromu (tropické
bažiny) a červený pískovec (polo/pouštní prostředí). Pro návštěvníky byl připraven úkol, aby ke



23

vzorkům přiřadili obrázky správného prostředí vzniku vzorků, kdy u obrázků byly i
paleogeogeografické mapy s vyznačením příslušného místa.
Takto vytvořená aktivita byla následně realizována i na dalších akcích, byla například součástí
geovědního stánku na Středočeských pivních slavnostech ve Vinařicích.

Stanoviště o sopkách na Hořovickou muzejní noc
Nová aktivita pro návštěvníky vytvořená v roce 2019: Na Hořovickou muzejní noc bylo připraveno
stanoviště představující sopečnou činnost. Součástí byly ukázky sopečných hornin, animace, fotografie
a videa, pro které byl na místě instalován notebook a dataprojektor. Geo-kurátorka PPřid  dále připravila
pokus s chemickou sopkou.

Přednáška Geologie a data pro účastníky geologické olympiády
Nová přednáška pro návštěvníky vytvořená v roce 2019. Pro účastníky geologické olympiády byla
připravena přednáška o zpracování dat v geologii s pomocí výpočetní technicky doprovázená
praktickými příklady. Důraz byl kladen na zpracování strukturovaných dat v databázích a využití
geografických informačních systémů pro zpracování prostorových dat a ukázkami praktického použití.
Součástí přednášky byly ukázky zajímavých a užitečných on-line informačních zdrojů.

Geologická vycházka „Za domy“ – Zdice
Nová vycházka vytvořená v roce 2019. Geologická vycházka začíná u nádraží, kde proběhne úvodní
seznámení s geologickým vývojem a toto místo je vhodné i k představení významných lokalit (vhodný
rozhled na klíčová návrší). Trasa dále vede pod návrší Samohelka, kde jsou představeny jak vulkanické
horniny, tak i usazené horniny z pradávného moře. Odtud vycházka pokračuje na vrch Knihov, cestou
jsou však účastníci opakovaně upozorňováni na využití kamenů v například v plotech či podezdívkách.
V nich mohou pozorovat jak vulkanické horniny, které viděli na stanovišti pod Samohelkou, tak i
usazené horniny, které následně budou nacházet v prostoru vrchu Knihova. Na Knihově jsou účastníkům
prezentovány pozůstatky několika starších lůmků včetně ukázek stejných hornin, které mohli pozorovat
ve zdických stavbách.

Geologicko-historicky-botanická vycházka „Za domy“ – Z Praskoles na Otmíčskou horu
Nová vycházka vytvořená v roce 2019. Vycházka se zaměřením na geologii, historii a botaniku začíná
v Praskolesích, kde proběhne úvodní seznámení s geologickým vývojem. V Praskolesích jsou také
účastníci upozorněni na stavební kameny použité například ve zdi kolem kostela nebo ve zdech domů
s tím, že mnohé z těchto kamenů jsou sopečného původu a byly těženy v místech výskytu sopečných
hornina například na Otmíčské hoře. Trasa dále pokračuje na Otmíčskou horu. Při jejím úpatí jsou
účastníci upozorněni na výchoz usazených hornin pradávného moře – tento výchoz je charakteristický
vrstevnatostí usazených hornin. Následně vede trasa přímo do lomu na Otmíčské hoře, kde jsou účastníci
seznámeni s vulkanickými produkty.

Výroba obtisků zkamenělin do samotvrdnoucí hmoty
Nová aktivita pro návštěvníky vytvořená v roce 2019: Na vzdělávací stánek v rámci Gastrofestivalu
v Lysé nad Labem (8. – 9. 11. 2019) byla vytvořena nová aktivita spočívající ve výrobě obtisků
zkamenělin do samotvrdnoucí hmoty. K této aktivitě byly vybrány i vhodné edukační vzorky
zkamenělin a byly vytvořeny i popisné kartičky k příslušným zkamenělinám, jejichž obtisky si mohou
účastníci vytvořit.

PROGRAMY SPOLEČENSKOVĚDNÍ A TVOŘIVÉ.

Kombinovaný program k historii sirkařství na Hořovicku pro rok 2019 vycházel z obsahu a zaměření
komorní sezónní výstavy, která prezentovala tři významné zdejší továrny vyrábějící zápalky ve 2.
polovině 19. století. Prohlídka exponátů a výklad k výstavním panelům byl doplněn kvízy a hlavolamy.
Druhá část programu probíhala formou přednášky v bývalé hořovické synagoze, dnes modlitebně
ČCEv., kde byly podány informace o podílu zástupců židovské obce nejen v oblasti sirkařské produkce,
ale i na poli společenského dění v Hořovicích na počátku 20. století. Pojítkem se stala osobnost Julia
Bondyho, výsledkem besedy byla diskuze o spolkovém životě města v minulosti a dnes.
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Matěji nezlob se
Doprovodný program k výstavě Matěj Warous a řemeslo perníkářské, který hravou formou seznamoval
se zajímavým životním příběhem berounského perníkáře.

Masopustní tradice
Děti byly seznámeny s tradicí masopustu. Výklad byl doplněn vyráběním jednoduché masky.

Velikonoční tvoření
Hojně navštívený program umožnil dětem vyzkoušet si zdobení velikonočních kraslic pomocí vosku. V
druhé části programu si žáci vlastnoručně upletli pomlázku.

Připomínáme si MDŽ
Program seznamoval s původem tohoto svátku a byl doplněn tvorbou „tradičního“ karafiátu z krepového
papíru.

Dějepisná olympiáda
MČK spolupracovalo s domečkem Hořovice na realizaci dějepisné olympiády.

Nepilovské dopoledne
Program připomínal 90. výročí narození významného poberounského rodáka. Na jeho přípravě
spolupracovala s Muzeem Českého krasu dcera Františka Nepila PhDr. Helena Mevaldová a Městská
knihovna Beroun. Kombinovaný program spočíval v seznámení se spisovatelem, četbě z jeho díla,
zhlédnutí komorní výstavy jeho osobních předmětů a v tvůrčí dílně (kreslení obrázků na motivy ilustrací
z knih Františka Nepila či hra „na spisovatele“ - psaní příběhu na psacím stroji).

Workshopy s Lucií Crocro
Program vznikl jako doprovodný program k výstavě Dantom Bohema a to ve spolupráci s výtvarnicí
akademickou malířkou Lucií Crocro. Návštěvníci si pod vedením lektorky vyzkoušeli kresbu či malbu
květin dle předlohy a to pastelem, akvarelovými pastelkami či olejem.

Dobrodružství cyklistiky
Doprovodný program k výstavě spočíval v návštěvě výstavy, tvorbě a zdobení „retro“ cyklistické čapky
a jízdě „Z Berouna do Berouna“ (virtuální jízda na rotopedu s Berouna do Moravského Berouna).

Poklad v muzeu
Program ve stálých expozicícm MČK. Plněním úkolů v expozicích získávaly děti číselný kód k pokladu
Kateřiny z Jenštejna.

Kreslení a malování s Lucií Crocro
Workshop navázal na úspěch předchozího projektu. Návštěvníci malovali a kreslili v prostorách
geoparku a to pastelem, akvarelovými pastelkami a olejem.

Výroba náramků z polodrahokamů
Doprovodný program výstavy Acháty a křemeny - krása skrytá v kamenech. Spočíval v návštěvě
jmenované výstavy, tvorbě náramku z polodrahokamů a získáním informací o drahých kamenech.

Jak se žilo před rokem 1989
Program k 30. výročí Sametové revoluce určený pro 2. a 3. stupeň škol. Žáci absolvovali za vedení
pedagoga a PR pracovníka MČK interaktivní prezentaci a diskuzi, prohlédli si komorní tematickou
výstavu se sbírkovými předměty z fondu MČK a následně si za komentáře pracovníka MČK prošli
výstavu Vzpomínky na Sametovou revoluci na berounské pěší zóně.

Prezentace starověké divy světa
Prezentace starověkých divů světa v podání klasické archeoložky.
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Vánoční perníčkování
Pečení a zdobení perníčků v dílně MČK spojená s návštěvou výstavy Kouzlo vánočního stromku.

ROZŠÍŘENÍ PROGRAMŮ A AKCÍ

Krok za krokem Berounem - obrazem
Oblíbený program vycházky po berounských památkách a pamětihodnostech s historikem byl pomocí
powerpointové prezentace upraven pro potřeby imobilních návštěvníků muzea a klientů domova
seniorů.

O pradávných mořích i sopkách
Rozšíření o výklad a videoprodukce ve výstavě Acháty a křemeny. Pomocí videí, animací a
promítaných obrazů účastníci lépe pochopí objevy učiněné v expozici Geopark Barrandien.
Geovědní program pro menší děti, které poznají kameny vzniklé zkameněním pradávného mořského
dna i se zbytky organismů nebo utuhnutím láv pradávných sopek. Pro zapamatování si dále v tvořivé
části programu nakreslí pradávné moře i sopky.

Pravěký detektiv
Rozšíření o videoprodukce ve výstavě Acháty a křemeny. Pomocí videí, animací a promítaných
obrazů účastníci lépe pochopí objevy učiněné v expozici Geopark Barrandien.
Program realizovaný v prostoru expozice Geopark Barrandien zaměřený na odhalování pradávného
vývoje našeho regionu z místních kamenů. Účastníci logickými úvahami objeví kameny z pradávných
moří, řek i sopek a naučí se odvozovat i hloubku moří, indikátory prokysličení apod.

PROGRAMY POKRAČUJÍCÍ Z MINULÝCH LET

Krok za krokem Berounem
Dlouhodobě nabízená a populární procházka po pamětihodnostech města Berouna s průvodcem.

Hrátky za muzejními vrátky
Prázdnivový tvořivý program pro rodiny s dětmi. Tématem letních hrátek 2019 byly žáby (seznámení
s ontogenezí, rozpoznání druhů, pozorování pulců ropuchy zelené v muzejním jezírku, tvorba žabek z
různých materiálů) a hraní kuliček (seznámení s tradiční hrou, výroba kuliček z keramické hlíny a
následné zdobení, možnost vyzkoušet si unikátní kuličkový stůl).

Odpoledne s netopýry
Ve spolupráci s ČSOP Nyctalus – bližší seznámení s těmito tvory doplněné možnosti si je pohladit. V
rámci tvořivé části – výroba netopýrů z různých materiálů.

Expozice v roce 2019 – změny.

Beroun – Muzeum Českého krasu
Bez změn.
V roce 2018 beze změn. Na konci roku 2014 byla zrušena dočasně expozice archeologie (Husovo nám. 88, 2. NP). Expoziční prostor byl
využíván pro krátkodobé výstavy. Na jaře 2017, po ukončení výstavy „Berounské proměny 2“ musel být tento prostor vyčleněn k přechodnému
uskladnění výstavního mobiliáře vystěhovanému z budovy S. K. Neumanna 1141, která začala být připravována k rekonstrukci na centrální
depozitář MČK v rámci projektu IROP. Ze stejného důvodu byla v přízemí muzea obnovena expozice „Lékárna“. Do mazhauzu Jenštejnského
domu byl a opět umístěn mobiliář bývalé hostomické lékárny uložený v budově S. K. Neumanna 1141 od roku 2013, kdy proběhla jeho
evakuace před hrozící povodní.

Žebrák – Městské muzeum v Žebráku, pobočka Muzea Českého krasu
Revitalizace.
V roce 2018 byla rozšířena nabídka doprovodných programů a akcí pro školy a veřejnost včetně geologické exkurze, expozice byly drobně
upraveny, byla připravena sezónní výstava Na frontě a zázemí doplněná o zvukové efekty a velkoformátové tisky.
Byl zpracován Ideový záměr modernizace expozic Městského muzea v Žebráku, pobočky Muzea Českého krasu, p.o.
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V 1. pololetí 2019 byly revitalizovány expozice Městského muzea v Žebráku. Tento mimořádný úkol
byl zřizovatelem zadán v prosinci 2018 (přibližuje se v koncepci popsané variantě revitalizace muzea
před rekonstrukcí budovy – bez výrazné změny obsahu expozic a nezbytné předcházející dlouhodobější
badatelské činnosti odborných pracovníků MČK). Zřizovatelem byly schváleny investiční prostředky
na investiční akci 0005540 „Revitalizace expozic Městského muzea Žebrák, pobočky MČK“ ve výši
300 tis. Kč (ZK 18. 2. 19). Skutečné náklady z dotace tvořily částku 266 194,86 Kč, které byly
zřizovatelem kofinancovány na základě předložených dokladů. MĆK byla schválena RK částka 100 tis.
Kč z investičního fondu PO na případné vícepráce, nebo na pořízení mobiliáře nebo techniky nad 40 tis.
Kč, které nebyly zahrnuty při plánování do rozpočtu a vyžadovaly by okamžité provedení. Tyto
prostředky nebyly použity. Neinvestiční prostředky ve výši 152 645,78 Kč zahrnovaly opravy
pokladních a vstupních prostor muzea a také instalaci sezonní výstavy. Tyto prostředky byly hrazeny
z provozních prostředků MČK.
Otevření prostor Městského muzea v Žebráku předcházela v období leden – březen 2019 práce kolektivu
zaměstnanců MČK a grafika Petra Koláře na modernizaci expozice z dějin města Žebráku a galerie
Jaroslava Hněvkovského.

Bylo též uskutečněno čištění a nátěr původních dřevěných podlah
(městem Žebrákem), byla provedena výmalba sádrokartonových
stěn a došlo k výměně osvětlení. V rámci revitalizace stálých expozic
byly využity velkoformátové tisky, tapety a zhotoveny nové panely
s popiskami. Vše probíhalo za spolupráce vedení města Žebráku se
starostou Mgr. Havlíkem. Změna v pojetí expozic se projevila ve
zvýšení atraktivnosti muzea a vzrůstu návštěvnosti v roce 2019
(oproti stejnému období roku 2018 o 92 %).
Realizace tohoto úkolu proběhla díky mimořádnému pracovnímu
nasazení a úsilí zaměstnanců muzea tak, aby bylo možno zahájit
sezónu v revitalizovaném muzeu novém termínu již od dubna 2019
(s ohledem na Memorandum o spolupráci s NPÚ, které bylo
Středočeským krajem uzavřeno a v souladu s otvírací dobou 2019,
která byla naplánována již v roce 2018 /s cílem sladění otevírací
doby s hrady Točníkem a Žebrákem zahrnutými do Memoranda/.
Nová otvírací doba byla také uvedena nových propagačních
materiálech „jednotné propagace PO SK“.  Do roku 2018 byla
sezóna v žebráckém muzeu zahajována první víkend v květnu.
Stav projektu: zadání zřizovatelem v prosinci 2018, vlastní projekt
byl zahájen v lednu 2019 přípravnými pracemi a ukončen 4. 4. 2019,
kdy proběhlo slavnostní otevření modernizovaných expozic muzea

a nové sezónní výstavy hraček za účasti představitelů města Žebráku a zástupců Středočeského kraje.
Otevření výstavy „Hračky našich rodičů aneb kdo si hraje, nezlobí“ se zúčastnili oba vystavovatelé
Jiřina Havlová (sběratelka panenek, pokojíčků, nábytku a kočárků) a Oto Procházka (sběratel
plechových a plastových autíček, pásových vozidel, traktorů).
Projekt byl realizován pod záštitou radního SK pro kulturu a památkovou péči Mgr. Karla Horčičky,
MPA.

Hořovice - Muzeum Hořovicka, pobočka Muzea Českého krasu
V roce 2019 byla hořovická pobočka provozována třetím rokem. Expozice zůstaly bez změn, byly však,
stejně jako v roce 2018, doplněny o komorní výstavy instalované přímo v expozicích (pobočka nemá
zatím k dispozici prostory pro proměnné, sezónní, výstavy) včetně výstavy adventní zpřístupněné o
prosincových víkendech shodně s otvírací dobou nového zámku, což se setkalo s pozitivním ohlasem
návštěvníků. Cílem bylo udržet či navýšit návštěvnost z druhého roku, což se podařilo. Návštěvnost
v roce 2019 opět vzrostla i díky novým aktivitám a akcím pobočky a projektu „Memorandum o
spolupráci SK a NPÚ“ a spolupráci s MKC Hořovice včetně místního infocentra knihovny.
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Návštěvnost MČK v roce 2019 – Beroun, Hořovice (Muzeum Hořovicka), Žebrák
(Městské muzeum v Žebráku).

Muzeum Českého krasu včetně jeho poboček evidovalo v roce 2019 celkem 46621 návštěvníků
výstav, doprovodných programů, akcí MČK nebo akcí, do kterých se MČK aktivně zapojilo vlastním
programem (z toho 21925 osob platících a 24696 osob neplatících).

Srovnání návštěvnosti v letech 2010 – 2019:

Srovnání návštěvnosti roku 2019 s rokem 2018:

MUZEUM ČESKÉHO KRASU CELKEM (Beroun, Hořovice, Žebrák) v roce 2019 x 2018
PL 21925 x 14767
NPL 24696 x 35298
Celkem 46621 x 50065

JEDNOTLIVÉ POBOČKY v roce 2019 x 2018
Muzeum Českého krasu v Berouně v roce 2019 x 2018
PL 19267 x 12749
NPL 22900 x 34536
Celkem 42167 x 47285

Městské muzeum v Žebráku, pobočku MČK v roce 2019 x 2018
PL 1079 x 569
NPL   401 x 200
Celkem 1480 x 769

Muzeum Hořovicka, pobočku MČK v roce 2019 x 2018
PL 1579 x 1449



28

NPL 1395 x 562
Celkem 2974 x 2011

CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST MČK tj. výstav, doprovodných programů, akcí MČK nebo akcí, do
kterých se MČK aktivně zapojilo vlastním programem) v 1. pololetí 2019

Celková návštěvnost MČK činila v 1. pololetí roku 2019 16660 návštěvníků, z toho návštěvnost
platících osob činila 8840, což je o 35,42 % více, než v roce 2018 (6528), a návštěvnost neplatících
osob činila 7820, což je o 49,66 % méně, než v 1. pololetí roku 2018 (15534). Pokles návštěvnosti
neplatících návštěvníků v 1. pololetí roku 2019 oproti roku 2018 je zapříčiněn výraznou změnou
koncepce jarních řemeslných trhů v Berouně a nižší návštěvnosti neplatících a dále v menší míře
zapojením obou poboček muzea do projektu memoranda o spolupráci mezi SK a NPÚ – vstupy zdarma
na poukázky z hradů (Žebrák) a zámku (Hořovice). V roce 2018 byl tento projekt zahájen poprvé až ve
druhém pololetí, v roce 2019 byla kampaň spuštěna již od prvního pololetí.

NÁVŠTĚVNOST MUZEA a POBOČEK (Beroun, Žebrák, Hořovice) včetně akcí v 1. pololetí 2019:

Muzeum Českého krasu, p. o. v Berouně (HBránu, JD, Salátovský dům a Geopark a výstavy a akce)
navštívilo v 1. pol. 2019 celkem 14521 osob (oproti roku 2018 /21063/ o 31,06 méně). Z toho 7459
platících (oproti roku 2018 /5668/ o 31,6 % více) a 7062 neplatících (oproti roku 2018 /15395/ o 54,13
% méně).

Městské muzeum v Žebráku, pobočku MČK, výstavu a akce muzea navštívilo v 1. pololetí 2019 celkem
874 osob (oproti roku 2018 /519/ nárůst o 68,4 %), z toho 579 platících (oproti roku 2018 /404/ nárůst
o 43,32 %) a 295 neplatících (oproti roku 2018 /115/ nárůst o 156 %).

Muzeum Hořovicka, pobočku MČK, expozice a akce, navštívilo v 1. pololetí 2019 celkem 1265 osob
(oproti roku 2018 /480/ nárůst o 163,54 %), z toho 802 platících (oproti roku 2018 /456/ nárůst o
75,88 %) a 463 neplatících (oproti roku 2018 /24/ devatenáctinásobný nárůst).

PRŮMĚRNÁ DENNÍ NÁVŠTĚVNOST POBOČEK
(započítána návštěvnost v běžných otvíracích dnech i v mimořádně otvírané dny např. na objednávku
pro školy atp.).

Průměrná denní návštěvnost žebrácké pobočky činila 21,85 osob / den.
Průměrná denní návštěvnost a hořovické pobočky byla 23,43 osob / den

CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST MČK tj. výstav, doprovodných programů, akcí MČK nebo akcí, do
kterých se MČK aktivně zapojilo vlastním programem) ve 2. pololetí 2019.

Celková návštěvnost MČK ve 2. pololetí roku 2019 činila 29961 návštěvníků, což je o 7 % více než
v roce 2018 (28003), z toho návštěvnost platících osob činila 13085, což je o 58, 82 % více, než v roce
2018 (8239), a návštěvnost neplatících osob činila 16876, což je o 14,61 % méně, než v 2. pololetí roku
2018 (19764).

NÁVŠTĚVNOST MUZEA a POBOČEK (Be, Žeb, Hoř) včetně akcí ve 2. pololetí:

Muzeum Českého krasu, p. o. v Berouně (HBrána, JD, Salátovský dům a Geopark a výstavy, akce a
doprovodné programy) navštívilo v 2. pol. 2019 celkem 27646 osob (oproti roku 2018 /26222/ o 5,4 %
více). Z toho 11808 platících (oproti roku 2018 /7081/ o 66,76 % více) a 15838 neplatících (oproti roku
2018 /19141/ o 17,26 % méně).
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Městské muzeum v Žebráku, pobočku MČK, výstavu a akce muzea navštívilo ve 2. pololetí 2019 celkem
606 osob (oproti roku 2018 /250/ nárůst o 142,4 %), z toho 500 platících (oproti roku 2018 /165/ nárůst
o 203,03 %) a 106 neplatících (oproti roku 2018 /85/ nárůst o 24,71 %).

Muzeum Hořovicka, pobočku MČK, expozice a akce, navštívilo ve 2. pololetí 2019 celkem 1709 osob
(oproti roku 2018 /1531/ nárůst o 11,63 %), z toho 777 platících (oproti roku 2018 /993/ pokles o 21,75
%) a 932 neplatících (oproti roku 2018 /538/ nárůst o 73,23 %). Zde se výrazně projevila akce vstupného
zdarma v rámci memoranda SK a NPÚ; návštěvníci s poukázkou vydanou státním zámkem Hořovice /

Průměrná denní návštěvnost ve 2. pololetí 2019 činila u žebrácké pobočky 15,54 osob/den a u hořovické
pobočky 16,75 osob/den (započítána návštěvnost v běžných otvíracích dnech i v mimořádně otvírané
dny např. na objednávku pro školy atp.).

„Memorandum o spolupráci SK – NPÚ“ a „Akce zdarma v souladu
s Metodickým pokynem č. 3/KUL/2018“ - realizace a výkaznictví 1. pololetí
2019.

Memorandum o spolupráci SK – NPÚ / pobočky MČK.

V roce 2018 navázal Středočeský kraj spolupráci s NPÚ při propagaci objektů ve vlastnictví SK
umožněním volného vstupu do muzeí návštěvníkům vybraných objektů NPÚ. Ve vybraných objektech
NPÚ (pro MČK byly vybrány hrady Točník a Žebrák nedaleko Městského muzea v Žebráku, pobočky
MČK a zámek Hořovice poblíž Muzea Hořovicka, pobočky MČK) byly do 13. hodiny vydávány se
vstupenkou do objektu NPÚ „vstupenky pro jeden volný vstup“ do objektů SK. Vstupenky mohly být
týž den návštěvníky uplatněny ve výše uvedených objektech ve správě MČK. V roce 2018 tento projekt
probíhal pilotně v části 2. pololetí 2018, v roce 2019 byl spuštěn od 1. pololetí 2019. Pro volný vstup do
Městského muzea v Žebráku bylo do partnerských objektů NPÚ (hrady Točník a Žebrák) vydáno 10 200
ks vstupenek pro volný vstup do Městského muzea v Žebráku, pobočky MČK a do zámku Hořovice
bylo vydáno 5 200 ks vstupenek pro volný vstup do Muzea Hořovicka, pobočky MČK.

Během 1. pololetí roku 2019 bylo v Městském muzeu v Žebráku zaevidováno 60 návštěvníků, kteří se
prokázali „volnou vstupenkou z hradů Točník nebo Žebrák“, což představovalo 6, 86 % podíl z celkové
návštěvnosti pobočky v 1. pololetí (874 osob; otevřeno o víkendech a na objednávku kdykoliv jindy od
měsíce dubna). Finanční ztráta (tj. cena vstupného bez slevy) byla vyčíslena na 1 825,- Kč).
Muzeum Hořovicka v 1. pololetí 2019 navštívilo celkem 285 návštěvníků s „volnou vstupenkou ze
zámku Hořovice“, což z celkové návštěvnosti pobočky 1265 osob představuje 22, 53 %. Finanční ztráta
(tj. cena vstupného bez slevy) byla vyčíslena na 6 555,- Kč).

Během 2. pololetí roku 2019 bylo v Městském muzeu v Žebráku zaevidováno 11 návštěvníků, kteří se
prokázali „volnou vstupenkou z hradů Točník nebo Žebrák“, což představovalo 1,26 % podíl z celkové
návštěvnosti pobočky v 1. pololetí (874 osob; otevřeno o víkendech a na objednávku kdykoliv jindy od
měsíce dubna). Finanční ztráta (tj. cena vstupného bez slevy) byla vyčíslena na 360,- Kč).
Muzeum Hořovicka v 2. pololetí 2019 navštívilo celkem 811 návštěvníků s „volnou vstupenkou ze
zámku Hořovice“, což z celkové návštěvnosti pobočky 1709 osob představuje 47, 45 %. Finanční ztráta
(tj. cena vstupného bez slevy) byla vyčíslena na 18 825,- Kč).

Akce zdarma v souladu s MP č. 3/KUL/2018.

MČK připravilo v 1. pololetí níže uvedené akce a v souladu s MP č. 3/KUL/2018 umožnilo na ně
návštěvníkům vstup zdarma:
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Mezinárodní den muzeí – akce mimo běžné prohlídky
- Muzeum Hořovicka – kromě prohlídky expozic proběhla 18. 5. 2019 od 17 hodin samostatná

přednáška zástupců Českého filumenistického svazu, která přiblížila výstavu „Historie
sirkařství na Hořovicku“ formou prezentace dobových dokumentů, fotografií a archivních
materiálů. Návštěvnost přednášky byla 13 osob.

- Městské muzeum v Žebráku – kromě prohlídky nových expozic a výstavy byl dne 18. 5. 2019
připraven samostatný odpolední program k výstavě hraček – workshop Jiřiny Havlové.
Sběratelka a vystavovatelka přivezla na ukázku rozbité panenky, ukázala možnosti jejich oprav,
šití a úpravu oblečení, k dispozici byly omalovánky, a proběhla komentovaná prohlídka výstavy
se zaměřením na vlastní zapůjčené exponáty. Návštěvnost workshopu byla 26 osob.

- Muzeum Českého krasu, Beroun – komentovaných prohlídek objektů se zúčastnilo 163
návštěvníků (79 – Jenštejnský dům, 63 - Geopark Barrandien a 33 Horní brána), komentovanou
prohlídku výstavy Acháty a křemeny: krása skrytá v kamenech absolvovalo 12 zájemců.

Muzejní noci – v Berouně, Žebráku a Hořovicích
- Muzeum Českého krasu, Beroun - pátek 7. 6. 2019, 18 - 22 hod. Patnáctou Berounskou muzejní

nocí se Muzeum Českého krasu opět zapojilo do celorepublikového festivalu Muzejních nocí.
Téma „Cesta kamene“ reflektovalo hlavní výstavu sezóny 2019, kterou byla výstava achátů.
Kámen se vyskytuje v mnoha podobách všude okolo nás. Cílem muzejní noci bylo na tyto formy
upozornit a prostřednictvím hry je přiblížit návštěvníkům. Jako v předchozích letech byla
navázána spolupráce s Hvězdárnou Žebrák a Muzeem berounské keramiky. Divadlo Cirkus
Žebřík uvedlo divadelní představení v netradiční formě storytellingu na téma místních pověstí.
Návštěvnost 267 osob.

- Muzeum Hořovicka – pátek 14. 6. 2019 v době 18 – 22 hodin, areál Starého zámku Hořovice,
první ročník (dosud se pobočka zapojovala do hradozámeckých nocí NPÚ, od roku 2019 také
do nocí muzejních.) Téma: Oheň, dobrý sluha, špatný pán – návštěvnost 99 osob (první ročník).
Program: slavnostní zahájení výstavy „Z historie sboru dobrovolných hasičů v Hořovicích“.
Prezentace skautů ze střediska Zbiroh – stanoviště o táborovém ohni a jeho symbolice.
Vystavení historické hasičské techniky – koňská stříkačka na nádvoří Starého zámku.
Prezentace pracovníka Hvězdárny Žebrák V. Slezáka – přednáška a promítání o Slunci,
hvězdách, kometách a meteoritech, na závěr pozorování Měsíce dalekohledem z balkonu -
prostor městské galerie. Stanoviště geologů MČK - povídání o sopkách a vulkanismu (vznik
hornin). Zakončení akce v podobě ohňové show – vystoupení tria Ó BonneB art.

- Městské muzeum v Žebráku – pátek 21. 6. 2019 v době 18 -22 hodin, prostor muzejních expozic
Téma: Kdo si hraje, nezlobí a „Slunovrat – ve spolupráci s Hvězdárnou Žebrák“ – návštěvnost
26 osob. V prostorách galerie Jaroslava Hněvkovského se uskutečnila nejprve prezentace o
obletu zeměkoule, kterou v letadle podnikl Roman Kramařík s názvem Mise Okřídlený lev.
Posléze začala přednáška pracovníka Astronomického ústavu AV Marcieje Zapióra o
solarografii. Na ní navazoval workshop, během něhož měli zájemci možnost si zhotovit vlastní
záznamové zařízení z plechovky, které monitoruje pohyby Slunce na obloze.

Ve 2. pololetí byly připraveny níže uvedené akce a v souladu s MP č. 3/KUL/2018 na ně byl
návštěvníkům umožněn vstup zdarma: celková finanční ztráta činila 21955,- Kč (Beroun 19 805,-,
Žebrák  1.100,- Kč a Hořovice  1050,- Kč).
Dny evropského dědictví 7. – 8. 9. 2019

- V termínu dnů evropského dědictví proběhl v MČK v Berouně Řemeslný jarmark s originálními
řemeslnými produkty současných tvůrců, který se odehrál v Geoparku Barrandien.  Doplňkově
probíhal výklad geologů MČK. Také expozice byly návštěvníkům přístupné zdarma.

- Muzeum Hořovicka – 7. a 8. 9. 2019. Vstup zdarma na pobočku.
- Městské muzeum v Žebráku – 7. a 8. 9. 2019. Vstup zdarma na pobočku.

Den Středočeského kraje 28. 10. 2019
- Muzeum Hořovicka - zahájilo v sobotu 14. září výstavu o JUDr. et PhDr. Josefu Maličkém a to

formou prohlídky výstavy a archeologické vycházky na blízký vrch Plešivec pod vedením
pracovníka z ÚAPPSC. Výstava “Dr. Maličký, archeolog-muzejník-právník” v prostorách
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expozice na Starém zámku přiblížila zde prezentované předměty, působení Dr. Maličkého na
pozici vedoucího Vlastivědného muzea v Hořovicích a jeho zásluhy o sbírkový fond, vyzdvihla
jeho terénní práci na archeologických výzkumech v okolí a přiblížila jeho život (rodinné zázemí,
studia).

- Městské muzeum v Žebráku – proběhl workshop o sběratelství autíček a herní koutek, a to v
rámci výstavy Hračky našich rodičů aneb kdo si hraje, nezlobí. V tvůrčí dílně s Igráčkem byla
možnost si vytvořit vlastní originální figurku této ikonické hračky.

- Muzeum Českého krasu, Beroun – v rámci Dne Středočeského kraje jsme návštěvníkům nabídli
tvořivě - vzdělávací odpoledne. Během něj se mohli dětští návštěvníci seznámit s trilobity,
pokusit se vyklepat zkameněliny z vápence. V tvořivé části odpoledne si děti odlévaly trilobity
ze sádry a následně je zdobily barvami. Dospělým návštěvníkům byla nabídnuta komentovaná
prohlídka výstavy fotografií Vladimíra Kasla “Lidé kolem nás”.

Propagační činnost.
V rámci jednotné propagace p. o. zřizovaných v oblasti kultury Středočeským krajem byly vyrobeny
„bannery“ a „rollupy“ dle zadaného JGS SK a byly využívány. Byly distribuovány nové propagační
materiály všech p. o. v jednotném grafickém stylu a brožura Objevte poklady v srdci Čech (česko –
anglická verze) a Poklady v srdci Čech. Byly předávány tištěné propagační materiály pro prezentaci na
KÚSK a dále veškeré další podklady pro jednotnou propagaci realizovanou prostřednictvím OKPP
KÚSK. Probíhal pravidelný kontakt s Oddělením tiskovým a PR, odboru Kanceláře hejtmanky.
Pravidelně byl zasílány informace do Kulturního přehledu Středočeského kraje p. Rolincovi a podklady
pro propagaci prostřednictvím firem Citylight a Rengl panu Havelkovi z Odboru kultury a památkové
péče Krajského úřadu Středočeského kraje. Formou výlepu plakátů probíhala propagace ve městě a
samostatnými cílenými výlepy v okolích obcích, propagace výstav a akcí se uskutečňovala také
elektronicky a poštou, měsíčními newslettery a dalšími propagačními materiály výstav a akcí; byly
zveřejňovány informace a články v místních zpravodajích, rozesílány tiskových zpráv médiím.
Intenzivně probíhala přímá komunikace s novináři a fotoreportéry na akcích.

MČK se aktivně zapojilo prostřednictvím poboček do projektu „Memorandum o spolupráci SK a NPÚ“.
Banner k anketě Kraj mého srdce 2019 byl umístěn do slideshow na titulní stránce webu MČK a v
papírové podobě byl publikován ve vestibulu muzea. Fotografie a tiská zpráva z akce poklepání na
základní kámen depozitáře MČK byly poskytnuty na oddělení styku s médii a veřejností KÚ SK. Na
akci s účastí představitelů kraje byla také natočena videoreportáž Praha TV. MČK přispívalo do tiskovin
Středočeské střípky a Středočech, které redakčně zajišťovaly ostatní p. o. z oblasti kultury.

Byla realizovaná placená a i neplacená propagace. V 1. pololetí roce 2019 bylo zaregistrováno 171
článků – ohlasů na činnost MČK v tisku, což představuje mírné navýšení oproti předchozímu období.
Ve druhé polovině r. 2019 bylo zaregistrováno 168 článků – ohlasů na činnost MČK v tisku.

22. května 2019 proběhla prezentace aktivit MČK v na Veletrh muzeí ČR pořádaném Muzeem Vysočiny
Třebíč, kde byl prezentován příspěvek MČK na téma Rozvoj regionálně orientovaných programů v
MČK.

S kastelánem hradu Točník byla sjednána možnost umístění propagační tabule MČK na plot před
vstupem do hradu.

MČK prostřednictvím firmy Adjustart zajišťovalo produkci a distribuci propagační tiskoviny
Středočeské střípky, což bylo využito k otištění 3 článků vztahujících se k MČK ve zmíněné tiskovině.

Pravidelně docházelo k aktualizaci webových stránek, profilu na  FB, Instagram a Youtube.
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Webové stránky, FCB, Instagram

Kontrola aktuálnosti webových stránek probíhala denně, stránky byly pravidelně aktualizovány
novými příspěvky. Proběhl mírný redesign webových stránek za účelem jejich zpřehlednění pro
uživatele. Na webových stránkách se v postranním okně znázorňují také aktuální příspěvky z FB. V 1.
pololetí bylo zveřejněno 64 článků. Průměrná návštěvnost webových stránek byla 4618 přístupů
měsíčně. Pravidelně byl pomocí aplikace Google Calender aktualizován kalendář akcí, který se na
webových stránkách zobrazuje. Ve 2. pololetí bylo zveřejněno 44 článků. Průměrná návštěvnost
webových stránek byla 4326 přístupů měsíčně.

U facebookového profilu došlo v 1. pololetí k nárůstu sledujících. Facebookový profil MČK měl k 1.
1. 2019 sledujících 610, k 30. 6. 805 sledujících. Ve 2. pololetí bylo přidáno 107 příspěvků a událostí,
dosah a počet lajků a sdílení byl rostoucí, průměrný organický dosah příspěvku vzrostl na 509 zobrazení.
Častěji než v předchozím období byla přidávána videa, cíleně byla rozšiřována komunita přátel. Počet
sledujících vzrostl na 1025 a počet udělených „To se mi líbí“ na 997. Nejpopulárnější příspěvek měl
4935 zhlédnutí.

Instagram - profil MČK byl měl v 1. pololetí 302 sledujících, v 1. pol. roku 2019 zveřejněno 33
příspěvků, z toho 8 videí. Nejpopulárnější příspěvek měl 152 zhlédnutí. Profil byl  prolinkován s FB a
webovými stránkami. Ve 2. pololetí měl profil 432 sledujících, bylo zveřejněno 21 příspěvků, z toho 10
videí. Nejpopulárnější příspěvek měl 128 zhlédnutí.

Vyhodnocení sledování příspěvků

FB – nejsledovanější příspěvek 1. pololetí 2019: instalace výstavy Acháty a křemeny – krása skrytá v
kamenech – 1910 zhlédnutí. Zdůvodnění: jedná se o video, příspěvek byl nadprůměrně sdílen komunitou
sběratelů, kteří se na výstavě podíleli. Nejméně sledovaný příspěvek  - fotografie dětských kreseb (výstup
z programu Nepilovské dopoledne – 40 zhlédnutí. Zdůvodnění: autory kreseb byly děti z 1. st. ZŠ, které
FB nepoužívají + kvůli GDPR nebylo možno výkresy podepsat a spojit s fotografií žáka + velké
množství opakujících se obrázků v podobném duchu. Nejsledovanější příspěvek: foto ze zkoušky
nového osvětlení Horní brány – 4 903 oslovených lidí. Zdůvodnění: vizuálně zdařilé snímky (nové
osvětlení + podvečerní nebe), + příspěvek vyvolal velký počet diskuzních příspěvků, což zvyšuje dosah
příspěvku . Nejméně sledovaný příspěvek  - událost Přijď si vytvořit svého Igráčka – 148 oslovených
lidí. Zdůvodnění: akce se konala v žebrácké pobočce, jejíž návštěvnost je nižší + v mikroregionu je
zřejmě menší počet aktivních uživatelů FB + nevhodné datum zveřejnění (začátek prázdnin).

Instagram – nejsledovanější příspěvek byl z vernisáže výstavy Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého
kola v Čechách – 151 zhlédnutí. Zdůvodnění: jednalo se o video + atraktivní téma (ukázková jízda
dobově oblečeného cyklisty na vysokém velocipedu v kulisách berounského náměstí). Nejméně
sledovaný příspěvek – 13 zhlédnutí – plakát na akci Hrátky za muzejními vrátky. Zdůvodnění: čistě
informační plakát na dětskou akci, nepříliš atraktivní pro věkovou skupinu uživatelů Instagramu.
Nejsledovanější příspěvek 2. pololetí 2019 byl z akce Evropské minerální dny – 128 zhlédnutí.
Zdůvodnění: jednalo se o video + obrazově atraktivní téma (záběr z výšky na Velkolom Čertovy
schody). Nejméně sledovaný příspěvek – 12 zhlédnutí – plakát na výstavu Lidé kolem nás. Zdůvodnění:
černobílý plakát se snímkem zachycujícím folklórní slavnost, nepříliš atraktivní pro věkovou skupinu
uživatelů Instagramu.

Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCrFO0sz-a4vrDDUcRfj4dpA) - na profil byla nahrána
videa z vernisáže výstavy Dobrodružství cyklistiky - éra vysokého kola v Čechách, ukázka programu
Do světa pradávných sopek a reportáže z účasti geologického stánku na Pivních slavnostech
Středočeského kraje v Hornickém skanzenu Mayrau a z výstavy Acháty a křemeny + programu Do světa
pradávných sopek.



33

Rozhlas. Byla uzavřena smlouva o spolupráci s Českým rozhlasem, smlouva byla naplňována – rubrika
Kulturní tipy, probíhala přímá komunikace s manažerkou komunikace ČRo Region. MČK pravidelně
získává přehled mediálních výstupů. Celkem bylo v 1. pololetí 2019 odvysíláno 15 zpráv v období v
rubrice Kulturní tip, ve 2. pololetí potom 11 zpráv. Redaktorka Českého rozhlasu se zúčastnila programu
Nepilovské dopoledne, ze kterého byl odvysílán živý vstup. Pracovníci ČTK a ČRo navštívili před
otevřením pobočku v Žebráku a následně zveřejnili zprávu o rekonstrukci a chystaném otevření.
Redaktorka ČRo se ve 2. pololetí osobně zúčastnila akce poklepání na základní kámen depozitáře MČK,
ze kterého byl odvysílán živý vstup.

Mediální spolupráce. V oblasti tištěných médií pokračovala dlouhodobá spolupráce s Berounským
deníkem, Podbrdskými novinami, MF Dnes (příloha Střední Čechy), magazínem 5+2 a Náš region
formou poskytování tiskových zpráv a fotografií.

Program MČK byl každý měsíc zveřejňován v Radničním listu, vydávaném MěÚ Beroun, v
Hořovickém měšťanu, vydávaném MěÚ Hořovice a v Žebráckém zpravodaji. V tiskovinách
příležitostně vycházely články MČK.

Placená propagace. Proběhla placená inzerce akcí na jaro a léto 2019 v muzejním speciálu Muzejních
novin TIM. Byla uzavřena rámcová smlouva o výlepu s Městským kulturním centrem v Berouně a
firmou vylepující plakáty v širším regionu na vesnicích a menších obcích (Š.K.).

Propagace formou plakátů probíhala kontinuálně po celý rok. Každý měsíc byl zveřejňován měsíční
program, dále byly vyvěšovány plakáty na jednotlivé akce. Plakáty byly zpravidla vylepovány v počtu
35 ks Beroun + Králův Dvůr a 91 ks Berounsko.

Muzeum se po splnění certifikačních kritérií zapojilo do projektu Cyklisté vítáni a získalo tak prezentaci
na webu zmíněného projektu. Zároveň bylo na FB nabízeno jako tip na výlet.

Neplacená propagace. O muzeu vyšla celá strana v Literárních novinách. Zájemcům z řad veřejnosti a
novinářů byly zasílány emailem informace o jednotlivých akcích a měsíční newsletter. Školy byly na
jednání MAP informovány zástupci muzea (VK, PB) o nabídce programů určených školním skupinám.
Dětské domovy byly obeslány elektronicky s nabídkou na volný vstup. V červnu byly osloveni
organizátoři táborů s nabídkou programů MČK. Neplacená propagace probíhala permanentně především
prostřednictvím letáků, které byly kromě všech objektů MČK distribuovány také v informačních
centrech v Berouně a v Hořovicích a na akcích organizovaných muzeem. Plakáty byly zveřejňovány
také na místech k tomu určených v Jenštejnském domě a ve Slapské ulici, v elektronické podobě na
LCD monitoru ve výloze MIC Beroun a na nástěnce tamtéž. Informace o programu MČK byly zdarma
pravidelně otiskovány v Radničním listu v Berouně a v Hořovickém měšťanu v Hořovicích. Za
neplacenou propagaci lze považovat také veškeré články publikované v tištěných médiích, na webových
stránkách a FB profilu MČK. Byla zahájena jednání o spolupráci s vydavatelem tiskoviny Berounský
kurýr. Muzeum bylo zmíněno v Časopise Českých drah, s jehož redakcí vešel PR pracovník do kontaktu.
Zájemcům z řad veřejnosti a novinářů byly zasílány emailem informace o jednotlivých akcích a měsíční
newsletter. Školy byly při realizaci programu MAP Země a příroda vypráví informovány zástupci muzea
o nabídce programů určených školním skupinám.

Mediální spolupráce. V oblasti tištěných médií pokračovala dlouhodobá spolupráce s Berounským
deníkem, Podbrdskými novinami, MF Dnes (příloha Střední Čechy) a Náš region formou poskytování
tiskových zpráv a fotografií.

Do Slapské uličky v Berouně byla na zrekonstruovanou zeď Geoparku Barrandien instalována nová
propagační vitrína v souladu s doporučeními památkářů. Bylo obdrženo kladné stanovisko památkářů
s propagační autorskou kresbou na ohradní zeď Geoparku. Byl vybrán dodavatel přenesení výtvarné
předlohy na zeď, realizace proběhne podle stavu podkladu v roce 2020.
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Spolupráce s obcemi a spolupráce s místními komunitami v roce 2019.
Město Beroun

- MČK poskytlo reprodukce sbírkových předmětů pro výstavu města Berouna v Galerii Pěší zóna
– Co se skrývá za zdmi.

- Obnovilo spolupráci s festivalovým výborem Talichova Berouna – příprava doprovodné
výstavy k podzimnímu hudebnímu festivalu Talichův Beroun o operní pěvkyni Martě Krásové.

- MČK se opět aktivně zapojilo k masově navštěvovaným Řemeslným a Hrnčířským trhům v
Berouně, které s podporou města organizuje výtvarník Vladimír Izbický. V době jejich konání
nabídlo MČK mimořádný program, který je doplňkem Hrnčířských trhů. V květnu se jednalo o
přehlídku starých řemesel v Geoparku Barrandien s názvem Řemesla na muzejním dvorku,
komentovaných prohlídek expozic a výstav a doprovodného geologického programu
v Geoparku Barrandien na podzim modernější podobu řemeslných trhů s výrobky současných
výtvarníků a řemeslníků.

- Pokračovala dlouhodobá spolupráce s Domovem seniorů TGM Beroun. MČK zprostředkovalo
výstavy v prostorách DS TGM.

- Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Berouně byl zrealizován program pro školy s názvem
Nepilovské dopoledne, který byl velmi navštěvovaný. Program byl doplněn komorní výstavou
v prostorách MČK - výstavu předmětů z pozůstalosti F. Nepila, které zapůjčila jeho dcera, paní
Helena Mevaldová a přednáškou a čtením z díla F. Nepila pro veřejnost s názvem Nepilovský
podvečer.

- Pokračovala propagační spolupráce s Městským informačním centrem Beroun a se Správou
CHKO Český kras.

- MČK se formou edukativního stánku dne 25. 4. 2019 aktivně zapojilo do oslav Dnu Země
organizovaných Městským úřadem v Berouně.

- MČK se zapojilo do dotačního projektu MAP (Místní akční plánování) a ve spolupráci s CHKO
připravilo celodenní vzdělávací program pro ZŠ se zaměřením na živou a neživou přírodu, který
bude ve školním roce 2019/2020 nabízen školám v oblasti působnosti skupiny MAP Beroun.

- MČK aktivně spolupracuje se Správou jeskyní (Koněpruské jeskyně). Geolog MČK organizuje
exkurze, při kterých je mu umožňován i vstup do jeskyní. U pokladen jeskyní jsou distribuovány
propagační materiály MČK.

- MČK opět spolupracovalo s Muzeem berounské keramiky a Hvězdárnou Žebrák při pořádání
Muzejní noci 2019.

- MČK spolupracovalo s DDM Beroun při organizaci akcí Halloween v muzeu a Mikuláš v
muzeu.

- Spolupráce se Stranou z.s. - v červnu se za účasti starostky Berouna uskutečnil v prostorách
MČK další ročník festivalu Stranou – evropští básníci naživo. Vystoupili při něm básníci z
Německa, Slovenska, Slovinska a ČR.

- MČK na vyžádání připravuje programy na míru pro letní příměstské tábory DDM.
- MČK se organizačně a propagačně podílelo na happeningové akci Čekání na berounskou

tramvaj pořádanou berounskou kulturní veřejností.
- MČK spolupracovalo s MěÚ Beroun a Městskou knihovnou Beroun na programu oslav 30.

výročí událostí roku 1989 a jeho realizaci.
- MČK se zapojilo do dotačního projektu MAP (Místní akční plánování) a ve spolupráci s CHKO

připravilo celodenní vzdělávací program pro ZŠ se zaměřením na živou a neživou přírodu, který
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byl v 1. pololetí školního roku 2019/2020 nabízen školám v oblasti působnosti skupiny MAP
Beroun a úspěšně realizován.

- MČK při distribuci slevových kupónů na vstup na výstavu Acháty a křemeny - krása skrytá v
kamenech spolupracovalo s infocentry, památkovými objekty, kempy a dalšími místy z
turistické infrastruktury.

- MČK spolupracovalo s nakladatelstvím Machart. V Jenštejnském domě se konaly křty knih
Povídky ke kávě V. a Podzemí Berounska a Hořovicka, ve spolupráci s výtvarníkem K.M. byla
připravena výstava Dantom Bohema.

- MČK spolupracovala v souvislosti s výstavou Acháty a křemeny - krása skrytá v kamenech se
sběrateli achátů z regionu. Díky tomu se konaly komentované prohlídky výstavy, uskutečnila
se také beseda se sběrateli vzácných kamenů.

- Ve spolupráci se SOU a SOŠ Hlinky proběhl program Vánoční perníčkování.
- Byla navázána spolupráce se ZUŠ Václava Talicha v souvislosti s přípravou výstav roku 2020.

Spolupráce s městem Hořovice, městem Žebrák a dalšími místními institucemi

- Muzeum Hořovicka i Městské muzeum v Žebráku spolupracovalo s představiteli místní
samosprávy při běžných i zásadnější opravách v prostoru muzea (např. revitalizace městského
muzea v Žebráku – opravy podlah byly provedeny městem) a vzájemné propagaci akcí
(Žebrácký zpravodaj, Hořovický MĚŠŤAN, místní rozhlas, nástěnky).

- Dlouhodobá je rovněž realizace programů v součinnosti s městskou knihovnou (v Hořovicích
akce k vysvědčení, v Žebráku akce Noc s Andersenem).

- Obě muzea a jejich expozice se dostaly již do povědomí místních škol, které využívají možnosti
objednání komentovaných prohlídek tematicky zaměřených sezónních výstav.

- Muzeum Hořovicka i Městské muzeum v Žebráku spolupracovaly také se ZUŠ Josefa Slavíka
Hořovice, jejíž žáci jsou aktéry hudebních vystoupení na vernisážích.

- V roce 2019 pokračovala vzájemná provázanost pobočky MČK Muzea Hořovicka, městské
Galerie Starý zámek a Hořovického kulturního léta na nádvoří Starého zámku Hořovice
(doplnění otvírací doby muzea při akcích, doplnění programové nabídky, vzájemní návštěvníci
atp.).

- Muzeum Hořovicka rozvíjelo spolupráci se střediskem volného času Domeček Hořovice
(společná akce Hravý středověk, zkoušení nových doprovodných programů, Dějepisná
olympiáda, která proběhla v prostorách muzea 16. 1. 2019).

- Obě pobočky MČK v Hořovicích i Žebráku opět spolupracovaly s pracovníky z Hvězdárny
Žebrák - přednášky, prezentace a pozorování noční oblohy v rámci akce Muzejní či
Hradozámecká noc.

- Za zmínku stojí též vstřícnost redakce Hořovického Měšťana a Podbrdských novin při
zveřejňování článků, reportáží a pozvánek na pořádané akce a ochota Informačního centra MKC
(muzejní plakáty umístěné na webových stránkách pro turisty).

- Pokračovala vzájemná provázanost pobočky MČK Muzea Hořovicka, městské Galerie Starý
zámek a Hořovického kulturního léta na nádvoří Starého zámku Hořovice (např. možnost
prohlídky muzea v rámci večerních koncertů).

- V rámci pořádaných muzejních aktivit se v roce 2019 zapojili do přípravy sezónních výstav také
zástupci Hasičského záchranného sboru ze stanice Hořovice a členové Českého
filumenistického svazu z Rokycan.



36

Odborná činnost Muzea Českého krasu v roce 2019.

Pracovníci odborného oddělení se v roce 2019 věnovali přípravě a realizaci revitalizace Městského
muzea v Žebráku, přípravě výstav, exkurzí, propagačně edukačních akcí, spolupráci s edukátory při
přípravě a realizaci programů včetně programu v rámci MAP či geologické olympiádě, sbírkotvorné
činnosti, správě sbírkových fondů, katalogizaci, fotodokumentaci a inventarizaci sbírkového fondu či
poskytování služeb veřejnosti (badatelské dotazy, žádosti o reprodukci, žádosti o výpůjčky), projektu
ZDO, realizaci projektových záměrů podpořených dotacemi atd. Ve spolupráci s restaurátorem MČK
výběru předmětů pro konzervaci a restaurování a přípravě žádosti o finanční podporu restaurování v roce
2020.

Přírůstky do sbírek v roce 2019

Sbírka BČK
- obor společenskovědní – 1182 př. čísel
- obor přírodovědný – 401 př. čísel

Sbírka HČK
- obor společenskovědní – 23 př. čísel
- obor přírodovědný – 0 př. čísel

Sbírka ZČK
- obor společenskovědní – 3 př. čísla
- obor přírodovědný – 0 př. čísel

Ze zajímavých akvizic je možno např. jmenovat předměty související s ševcovskou dílnou Josefa
Toučka Beroun (PD 14/2019/ZP). Fotografické ukázky vybraných přírůstků viz níže.

K přírůstkům byla vytvořena digitální obrazová dokumentace a byla vložena do sbírkové evidence.

Hlášení do CES proběhlo v dubnu 2019 (4. 4. 2019 – potvrzeno 13. 5. 2019) a 7. 1. 2020.

Povinná katalogizace přírůstků roku 2016 byla splněna. Dále, v souvislosti s plánovaným stěhováním
sbírkového fondu v roce 2021 probíhala nepovinná katalogizace sbírkového fondu (především
sbírkových předmětů evidovaných ještě pod soupisovými čísly (dokončeno u Berounské sbírky –
podsbírky historické). S předstihem byla zahájena povinná katalogizace přírůstků roku 2017, 2018 a
2019 (především Berounská sbírka podsbírka etnografická a VU) – povinná katalogizace let 2020, 2021
a 2022. Dále operativně probíhala i jiná nepovinná katalogizace starších přírůstků dle vyhodnocení
kurátorů (např. Hořovická sbírka podsbírka historická podskupina VU, podsbírka umělecko-řemeslné
práce).

Katalogizaci vždy doprovází zhotovení digitální obrazové dokumentace (foto, scany).
V roce 2019 byl zkatalogizován a uspořádán fond – pozůstalost malíře Jaroslava Hněvkovského
(Žebrácká sbírka MČK). Výběr sbírkových předmětů byl zařazen do v roce 2019 revitalizované Galerie
Jaroslava Hněvkovského v Městském muzeu v Žebráku.
Dále byla uspořádána pozůstalost archeologa Josefa Maličkého (Hořovická sbírka, podsbírka
historická). S využitím fondu byla uspořádána výstava k 50. výročí úmrtí JM.

Byly provedeny inventarizace sbírkového fondu v souladu s plánem inventur (Berounská sbírka –
podsbírka Další – regionální knihovna včetně výměny obalového materiálu u periodik (desky),
podsbírka archeologická a podsbírka jiná - kultura; Hořovická sbírka podsbírka archeologická a
dokončení fyzické inventury historické podsbírky a podsbírky uměleckořemeslné práce; Žebrácká
sbírka - podsbírka historická – téměř dokončena, zbývá inventarizace pohárů, z části proběhla
inventarizace podsbírky knihy). V souvislosti s ukončením pracovního poměru kurátorky Berounské
sbírky podsbírky VU byly provedeny dílčí inventarizace a namátková kontrola sbírkového fondu.
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Ve 2. pololetí 2019 byla provedena ve spolupráci se SOkA Beroun aktualizace evidenčních listů NAD
z databáze přírůstků let 2016 – 2018.

Průběžně bylo pokračováno ve výměně obalového materiálu sbírkových předmětů při práci
v depozitářích.
Byl objednán další obalový materiál vhodný pro sbírkový fond především pro fotografie a textil.

Smlouvy o reprodukci sbírkových předmětů z fondu MČK. Bylo uzavřeno celkem 12 smluv za
účelem vystavení reprodukcí, publikování reprodukcí, výroby propagačních předmětů; pro stavebně
historický průzkum či dotační záměr. Jednalo se celkem o 129 sbírkových předmětů.

MČK si vyžádalo 2 reprodukce sbírkových předmětů od jiného subjektu a byla uzavřena jedna smlouva.

Výpůjčky (sbírkových) předmětů do MČK (KR). V roce 2019 bylo uzavřeno celkem 20 smluv;
vypůjčeno celkem 929 položek, tj. 1879 ks předmětů od soukromých subjektů či organizací.

Výpůjčky sbírkových předmětů z MČK (KR). Bylo uzavřeno celkem 8 smluv o výpůjčce; půjčeno
bylo celkem 37 položek, tj. 52 ks předmětů jiným subjektům. Z tohoto počtu bylo 5 smluv o výpůjčce
uzavřeno za účelem externího restaurování (jimi půjčeno 18 položek (tj. 20 ks předmětů).

U DL výpůjček sbírkových předmětů z MČK proběhla kontrola výpůjček sbírkových předmětů na
místě u vypůjčitelů a byla zahájena příprava obnovení smluv o výpůjčkách či příprava na vrácení
předmětů zpět do MČK. V roce 2019 bylo 11 aktivních smluv DL výpůjček z MČK, z toho jedna byla
ukončena. Smluv o DL výpůjčkách do MČK bylo platných 8.

Obrazové materiály výstav a nových expozic Bylo zhotoveno celkem 11 obrazových materiálů
z výstav pro kontrolu předmětů průvodci (následně k uložení do ARCH). Z toho 7 pro MČK v Berouně,
3 pro Muzeum Hořovicka, pobočku MČK v Hořovicích a 1 pro Městské muzeum v Žebráku, pobočku
MČK.
Pro nové expozice Městského muzea v Žebráku byly zpracovány 2 obrazové materiály pro kontrolní
činnost.

Odborní pracovníci se podíleli na přípravě podkladů pro stavebně-historický průzkum Jenštejnského
a Salátovského domu (Husovo nám. 87 a 88, Beroun) a souvisejících dvorních objektů především
výběrem vhodných historických fotografií a dochovaných písemností týkajících se historie v SOkA
Beroun. Pro ikonografii bylo skenováno 934 kusů negativů, k opravám Husova náměstí, Havlíčkovy
ulice, a stavba lávky 407 kusů, celkem 1341 kusů negativů, vše z Berounské sbírky – podsbírky negativy
a diapozitivy. Všechny skeny budou využity pro sbírkovou evidenci v elektronické podobě.

Proběhla digitalizace fotografií a písemností Žebrácké sbírky včetně pozůstalosti Jaroslava
Hněvkovského (podsbírka Historická) – 3 sbírkové krabice (Ž 79,  76, 115).
Byl digitalizován soubor fotografií s hasičskou tematikou z fondu Berounské sbírky podsbírky
Fotografie, negativy, filmy, videozáznamy a jiná média a jednotliviny písemností z Berounské sbírky).
Počet digitalizovaných fotografií Berounská sbírka – 285 skenů, počet digitalizovaných fotografií
Žebrácká sbírka – 1378 skenů.
Ve sbírce Hořovické - podsbírce fotografie, filmy a jiná média (HOŘ K 168) bylo naskenováno celkem
375 negativů. Negativy byly následně rozděleny do 37 úložných krabiček (HOŘ K_168 1-37). Každý
negativ byl samostatně zabalen a popsán.
Pro podsbírku Další – regionální knihovna Berounské sbírky byla pro sbírkovou evidenci provedena
fotodokumentace obálek knih a do databáze elektronické a papírové byly doplněny chybějící záznamy
o zápisu do CES.
Bylo pokračováno se zpracováním rozsáhlého konvolutu paleontologických sběrů Coll. Rak a vytvoření
fotografické dokumentace.



38

Externě (SVKKL) bylo digitalizováno rozměrné fotoalbum žebráckých ochotníků a jeho digitální
prezentace byla zařazena do revitalizované expozice.

Pro digitalizaci sbírkové evidence bylo do programu Bach přepsáno 639 katalogizačních čísel
předmětů Berounské sbírky – podsbírky negativy a diapozitivy.

Byla realizována vazba periodik (MF Dnes – příloha Střední Čechy, Berounský deník a Podbrdské
noviny 2016 – 2018) podsbírky Další – regionální knihovna Berounské sbírky a evidenčních knih.

Proběhla digitalizace definovaných částí knih pro souborný katalog (Caslin) v rámci spolupráce s NK
Praha.

Proběhla kompletní inventura nesbírkové knihovny hořovické pobočky (5901 evidenčních čísel
knihovních dokumentů). Revize byla poznamenána do knihovní evidence.

Byl dokončen on-line katalog nesbírkové knihovny berounské pobočky (dokončena kompletní
katalogizace nesbírkové knihovny v elektronické podobě – program Clavius).

Pracovníci připravili praktickou část geologické olympiády, doplňkové úkoly a zajistili organizaci,
průběh a vyhodnocení krajského kola pro Středočeský kraj.

Ve spolupráci se ZUŠ Václava Talicha a SOkA Beroun byla zahájena odborná příprava komorní
výstavy Jiří Bezděkovský – český houslista a pedagog (realizace v roce 2020).

Projekt Středočeského kraje – výzva č. 19 – ZDO (Zpřístupnění digitálního obsahu – katalog
kulturního dědictví). V 1. pololetí byly vyřizovány administrativní náležitosti k udělení přístupu na
centrální úložiště KÚSK a byl připraven další soubor dat k uveřejnění (berounská podsbírka: Jiné -
Kultura); ve 2. pololetí roku byl připraven další soubor dat k uveřejnění (berounská podsbírka:
etnografická, soubor loutek); 24. 9. 2019 proběhlo proškolení odpovědné osoby MČK (JB) na KÚSK
na téma předávání dat sbírkových předmětů a jejich zveřejnění na Portálu kulturního dědictví.

V roce 2019 bylo připraveno další, již 45. číslo časopisu pro regionální výzkum Český kras. Byla
zadána výroba, distribuce a prodej bude zahájen na začátku roku 2020.  Činnost výkonného redaktora
zajišťoval zaměstnanec MČK (ŠR), redakční radu od roku 2019 posílil vedoucí správy CHKO Český
kras. Časopis je připravován za odborné podpory Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Aktuální číslo
obsahuje 5 recenzovaných odborných článků a další nerecenzované příspěvky, celkem 80 stran. Časopis
je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik.

Recenzován byl příspěvek Vápeníci a tradiční vápenictví na Berounsku autora, geologa, MH do
časopisu Český kras (DH). Příspěvek bude v roce 2020 přepracován ve spolupráci s historičkou MČK
na základě studia dobových materiálů. Proběhla příprava příspěvků pro Věstník AMG zaměřený na
sbírky regionální výtvarné umění v muzeích (DH, MV, Benediktini v Berouně, Obrazy z džungle). Pro
Časopis Český kras byl sepsán příspěvek LT a AB (MČK) Sirkařství na Hořovicku.

Zajímavé přírůstky roku 2019 – viz dále.
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Zajímavé přírůstky roku 2019 - popis
Berounská sbírka - BČK
obr. 01 - př. č.  9/2019
Crotalocephalus transiens - celý výjimečně zachovaný jedinec trilobita (jediný nalezený celý kus na
světě)

obr. 02 - př. č. 10/2019
Dalmanitina socialis - celý výjimečně zachovaný jedinec trilobita

obr. 03 - př. č. 25/2019
Souprava skleněných šperků - ruční výroba - příklad produkce regionální firmy Atelier WAGA
Málkov.

obr. 04 - př. č. 29/2019
Drobná cínová nádoba ze 2. poloviny 19. století

obr. 05 - př. č. 32/2019
Obraz - Rumjana Najdenova: Beroun, Horní brána

obr. 06 - př. č. 257/2019
Obraz "Náhon u Panského mlýna" od berounského výtvarníka Karla Součka

obr. 07 - př. č. 1160/2019
Dámské boty ke kroji

obr. 08 - př. č. 1170/2019
Karafa "Amadeus" dle návrhu Ronyho Plesla - originální produkce sklárny Rückl v Nižboru.

obr. 09 - př. č. 1177/2019
Váza "Metamorphosis" dle návrhu Ronyho Plesla - originální produkce sklárny Rückl v Nižboru.

Hořovická sbírka - HČK
obr. 10 - př. č. 13/2019
ČB fotografie - Hořovice - členové DTJ s praporem

Žebrácká sbírka - ZČK
obr. 11 - př. č. 1/2019
Kabelka s gobelínovou výšivkou

obr. 12 - př. č. 2/2019
Pamětní tablo s fotografiemi děkana a kaplanů ze Žebráku

Spolupráce s dobrovolníky, praxe studentů, badatelé.

Ve 2. pololetí 2019 probíhala praxe studentky pedagogiky na PedF UK K.V., která v době letních
prázdnin pomáhala při akcích pro dětské skupiny (Hrátky za muzejními vrátky, Do světa pradávných
sopek a dalších). Odborné oddělení poskytlo a umožnilo 16 x konzultace a studium badatelům na místě,
vyřízeno bylo 34 badatelských dotazů. Přírodovědce navštívili badatelé a sběratelé především za
účelem konzultace a určení svých nálezů. V roce 2019 to byli zejména D. N. a J. N., amatérští sběratelé
z Berouna, kteří v budoucnu plánují své nálezy věnovat muzeu.
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Koncepční materiály MČK (součinnost / příprava / realizace); organizace a
řízení MČK, personalistika.

Koncepce.

V roce 2018 byl na základě podnětu zřizovatele zpracován a Odboru KPP KÚSK odevzdán variantní
Ideový záměr modernizace expozic Městského muzea v Žebráku, pobočky Muzea Českého krasu,
p.o. včetně předpokládaných rozpočtů realizace. Varianty přípravy a rozsahu realizace modernizace se
odvíjely od různých předpokladů zahájení realizace rekonstrukce budovy jejím vlastníkem městem
Žebrákem. Ideový záměr byl v pololetí projednán ředitelkou MČK a historikem s radním pro oblast
kultury a památkové péče SK. Byla předběžně zvolena varianta kompletní modernizace expozic po
rekonstrukci budovy „staré školy“, ve které muzeum včetně knihovny a ZUŠ sídlí. S radním pro oblast
kultury a památkové péče proběhlo na KÚSK také setkání se zástupci města Žebráku.

V prosinci 2018 bylo rozhodnutí přehodnoceno a MČK na základě výzvy předložilo v lednu 2019
úsporný investiční záměr na přechodnou revitalizaci muzejních prostor, převážně expozice a
galerie. IZ koresponduje s opětovným posunutím termínu realizace rekonstrukce budovy a potřebě
provozovat modernizovanější, atraktivnější, podobu expozice a galerie do doby rekonstrukce budovy.
Zřizovatelem byly poskytnuty finanční prostředky na realizaci výše zmíněného úsporného investičního
záměru a v prvním čtvrtletí roku 2019 byla revitalizace realizována.

V roce 2017 byla poskytnuta aktivní součinnost OKPP při zpracování Koncepce sbírkotvorné činnosti
PO zřizovaných Středočeským krajem v oblasti kultury se zaměřením na rozšiřování sbírek
nákupem předmětů (2018 – 2020) a v roce 2018 byly v souladu s Koncepcí realizovány první nákupy
prostřednictvím Středočeského kraje (kupní smlouvy s vlastníky na návrh MČK uzavíral Středočeský
kraj, předměty byly následně předány k hospodaření a zařazení do sbírek MČK).  V 1. pololetí 2019 byl
připraven návrh na další nákup do sbírkového fondu, proběhla související administrativa a zřizovateli
byl odevzdán návrh kupní smlouvy. Ve 2. pololetí byl prostřednictvím zřizovatele realizován nákup
souboru skla (broušený křišťál) z produkce regionální rodinné sklárny Rückl s tradicí od roku 1846
(50 000,- Kč).

Personalistika.

K 1. 1. 2019 byly upraveny pracovní náplně vybraných pracovníků. K 30. 6. 2019 došlo k ukončení
pracovního poměru historika MČK (přechod do vedení jiného muzea jiného kraje v místě bydliště) a
k 31. 7. 2019 pracovnice sekretariátu MČK. Ke konci roku byl ukončen pracovní poměr kurátorky
sbírkových fondů (kurátorka VU, katalogizace etnografických sbírek) přechodem do jiného muzea
v místě bydliště).

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v 1. pololetí 2019: přepočtený počet zaměstnanců včetně
pracovníků zaměstnaných na DPP a DPČ: celkem 21, 77 osob (z toho 3,67 pracovníků DPP a DPČ a
18,50 v HPP).
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v 2. pololetí 2019: přepočtený počet zaměstnanců včetně
pracovníků zaměstnaných na DPP a DPČ: celkem 21, 92 osob (z toho 4, 32 pracovníků DPP a DPČ a
17, 60 v HPP).
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Ochrana sbírek MČK v roce - konzervace a restaurování.

V roce 2019 bylo z hlediska sanační konzervace pokračováno v konzervaci a restaurování předmětů
z národopisných i historických depozitářů (Beroun, Žebrák, Hořovice), jež vyžadují péči. Jednalo 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 vybrané povodní stižené
předměty.

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.

V roce 2019 bylo zadáno k externímu restaurování či konzervaci (případně čištění) 20 evidenčních čísel,
tj.  22 kusů či souborů sbírkových předmětů - viz přiložená tabulka č. 1.

Navzdory faktu, že velká část pracovní doby konzervátora byla věnována také jiným úkolům, celkově
bylo v roce 2019 v konzervátorské dílně MČK ošetřeno 80 kusů či souborů sbírkových předmětů - viz
přiložená tabulka č. 2.
V oblasti preventivní konzervace byla v průběhu roku provedena kontrola a úklid depozitářů. Byl
proveden 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 2020“ a současně byl celoročně plněn
plán pro rok 2019. Byly zpracovány žádosti o finance ze Středočeského kraje a z Ministerstva kultury
(grant ISOII/D) - externí restaurování v roce 2020

Tabulka č. 1: Seznam předmětů zadaných v roce 2019 k externímu restaurování/konzervaci:
Číslo

smlouvy
Název

předmětu
Číslo

předmětu
Poč
et

kus
ů

Restaurátor/
ka

Dotace:
MK-ISO

Podíl
vlastníka

Celková
částka
(Kč)

156/00065
293/2019

Katastrální
mapa levobřežní
části panství
Beroun

H 8193 1 Středočeské
muzeum v
Roztokách u
Prahy, p. o.

84 000 36 000 120 000

158/00065
293/2019

Korouhev
řeznického
cechu

sH 3816 1 Alena
Prajzlerová

77 000 33 000 110 000

221/00065
293/2019

Olejomalby na
plátně, včetně
dřevěných rámů

sH 4449
Š 39
sH 702

3 akad. mal.
Milan Kadavý

- 78 200 78 200
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227/00065
293/2019

Umělecká litina,
mříže a zábradlí
aj.

Hoř H 4987
sH 4143
sH 4144
Hoř 89/86
Hoř 103/86
Hoř 104/86

8 Steeltrend
s.r.o.
(opískování
předmětů,
část svaření a
povrchová
úprava)

- 36 863 36 863

380/00065
293/2019

Umělecká litina,
korpusy Ježíše,
kovaný kříž aj.

Hoř H 1500
Hoř H 5017
Hoř 91/80
Hoř 147/82
Hoř 467/86
Hoř H 1527
Hoř H 4983

7 Steeltrend
s.r.o.
(opískování
předmětů,
část svaření a
povrchová
úprava)

- 13 479 13 479

- Čištění textilu -
prapor, sokolský
kroj

89/94
591/2019

2
soub
ory

Čistírna
textilu Beroun

- 420 420

Celkem 22 ks/ 358 962,- Kč

Ukázka předmětů ošetřených specializovanými restaurátory mimo MČK v roce 2019:

Katastrální mapa levobřežní části panství Beroun H 8193, před a po restaurování

Korouhev řeznického cechu sH 3816, před a po restaurování
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Tabulka č. 2: Seznam předmětů konzervovaných/restaurovaných v konzervátorské dílně MČK - rok
2019:
Č. konzerv.

karty
Název předmětu Čísla předmětu Počet

kusů
Rok

konzervace
1443/2019 Mlýnek na kávu N 4828 1 2019
1444/2019 Plechovka na kávu H 3113 1 2019
1445/2019 Plechovka na kakao H 3178 1 2019
1446/2019 Žehlička litinová N 4942 1 2019
1447/2019 Žehlička litinová N 4943 1 soubor 2019
1448/2019 Žehlička litinová N 4944 1 2019
1449/2019 Žehlička litinová N 4945 1 2019
1450/2019 Žehlička litinová N 4946 1 2019
1451/2019 Sekera řeznická H 7873 1 2019
1452/2019 Litinový květináč Hoř H 5328 1 2019
1453/2019 Litinový květináč Hoř H 5329 1 2019
1454/2019 Litinový květináč Hoř H 5330 1 2019
1455/2019 Litinový květináč Hoř H 5331 1 2019
1456/2019 Míra dřevěná Žeb 655/87 1 2019
1457/2019 Váha jednoramenná Žeb H 84 1 2019
1458/2019 Naběračka měděná Žeb 108/87 1 2019
1459/2019 Naběračka měděná Žeb 109/87 1 2019
1460/2019 Závaží Žeb H 35 1 2019
1461/2019 Závaží Žeb H 36 1 2019
1462/2019 Závaží Žeb H 37 1 2019
1463/2019 Závaží Žeb H 66 1 2019
1464/2019 Vážky na mince Žeb 202/87 1 soubor 2019
1465/2019 Vážky na mince Žeb 201/87 1 soubor 2019
1466/2019 Hmoždíř litinový s tloukem Žeb N 45 1 soubor 2019
1467/2019 Voskový portrét v rámečku H 1806 1 2019
1468/2019 Dřevěné kuželky s míčky N 4030 1 2019
1469/2019 Řeznický vál N 4949 1 2019
1470/2019 Obuvnický stroj Singer 106/2018 1 soubor 2019
1471/2019 Litinový náhrobní kříž Hoř H 1493 1 2019
1472/2019 Litinový sloupek Hoř 90/86 1 2019
1473/2019 Litinový náhrobní kříž - horní část Hoř H 1463 1 2019
1474/2019 Litinový náhrobní kříž - střední část Hoř H 1446 1 2019
1475/2019 Litinový náhrobní kříž - dolní část Hoř H 1447 1 2019
1476/2019 Litinový Ježíž bez kříže Hoř H 1461 1 2019
1477/2019 Litinová výplň zábradlí Hoř H 4985 1 2019
1478/2019 Litinová výplň Hoř H 1451 1 2019
1479/2019 Litinová mříž Hoř H 1505 1 2019
1480/2019 Litinová bočnice lavičky Hoř H 1455 1 2019
1481/2019 Litinová bočnice lavičky Hoř 96/80 1 2019
1482/2019 Litinová křížová cesta Hoř H 259 1 2019
1483/2019 Litinová křížová cesta Hoř H 260 1 2019
1484/2019 Litinová křížová cesta Hoř H 261 1 2019
1485/2019 Litinová křížová cesta Hoř H 262 1 2019
1486/2019 Litinová křížová cesta Hoř H 263 1 2019
1487/2019 Litinová křížová cesta Hoř H 264 1 2019
1488/2019 Litinová křížová cesta Hoř H 266 1 2019
1489/2019 Litinová křížová cesta Hoř H 269 1 2019
1490/2019 Litinová křížová cesta Hoř H 270 1 2019
1491/2019 Litinová křížová cesta Hoř H 271 1 2019
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1492/2019 Litinová křížová cesta Hoř H 272 1 2019
1493/2019 Litinová křížová cesta Hoř H 267 1 2019
1494/2019 Litinová křížová cesta Hoř H 268 1 2019
1495/2019 Litinový model sloupku Hoř 102/82 1 2019
1496/2019 Znak c.k. notářství v Hořovicích sH 701 1 soubor

(2 části)
2019

1497/2019 Knihařský lis břevnový 36/2019 1 2019
1498/2019 Bedýnka dřevěná H 8464 1 2019
1499/2019 Bedýnka dřevěná H 8466 1 2019
1500/2019 Bedýnka dřevěná H 8465 1 2019
1501/2019 Verpánek 571/2019 1 2019
1502/2019 Železné ševcovské kopyto 573/2019 6 2019
1503/2019 Trakař dřevěný N 4441 1 2019
1504/2019 Model (železniční) stanice Koněprusy 187/88 1 2019
1505/2019 Pancíř železný H 8114 1 2019
1506/2019 Litinová křížová cesta Hoř H 5337 1 2019
1507/2019 Litinový prvek Hoř H 4987 1 2019
1508/2019 Litinová mříž Hoř 89/86 1 2019
1509/2019 Litinový prvek Hoř 103/86 1 2019
1510/2019 Litinový prvek Hoř 103/86 1 2019
1511/2019 Litinový prvek Hoř 103/86 1 2019
1512/2019 Litinová mříž Hoř 104/86 1 2019
1513/2019 Část ozdob litinové balustrády sH 4143 1 2019
1514/2019 Část ozdob litinové balustrády sH 4144 1 2019
1515/2019 Litinový nosník lucerny Hoř 147/82 1 2019
1516/2019 Kovaný kříž Hoř 467/86 1 2019
1517/2019 Petrolejová lampa N 5139 1 2019

Celkem za rok 2019 - 80 ks či souborů

Ukázka předmětů ošetřených v konzervátorské dílně MČK v roce 2019:

Litinová výplň Hoř H 1451, před a po konzervaci
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Litinový Ježíš bez kříže Hoř H 1461, před a po konzervaci (detail)

Obuvnický šicí stroj Singer 106/2018, před a po konzervaci (detail)

Litinová křížová cesta Hoř H 262, před a po konzervaci
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Znak c.k. notářství v Hořovicích sH 701, před a po konzervaci

Poznámka: Barevnost předmětů na fotografiích před a po ošetření se může lišit.

Další činnosti restaurátora / řidiče MČK.

Značný čas a péče byly v prvních čtyřech měsících roku věnovány akci „Revitalizace expozic a
výstavní síně Městského muzea Žebrák, pobočky MČK“. V té souvislosti byly v přípravné fázi
vykonány činnosti jako konzultace s grafikem P. Kolářem (zpracování vizualizace a plánů změn),
konzultace s firmou Veduta ve věci broušení dřevěných podlah, řešení přesunu AKU kamen a další
nutné úpravy s obecním elektrikářem, příprava VZMR osvětlení galerie, řešení a příprava podkladů pro
VZMR grafické práce, VZMR tisk, VZMR prodejní pult a zástěna umyvadla, řešení parametrů (vzorník)
rolet pro Žebrák aj. Ve fázi realizační se jednalo zejména o vyklízení 2 místností pro broušení podlah,
demontáž koberců a jejich likvidace v EKOdvoře, demontáž starých světel v expozicích a jejich náhrada
12 ks zářivkových svítidel z depozitáře SKN, úpravy výstavních prostor, schodiště i zázemí průvodců,
montáže SDK paneláží a výkrytů, sádrování, retuše, nátěry, výmalby, výroba mobiliáře, instalace
exponátů, úklid aj.

Restaurátor se v roce 2019 také  podílel na konzultacích, přípravě a rozeslání VZMR - zpracování
Stavebně historického průzkumu budov muzea. Dále na konzultacích se zástupci pojišťovny – ohledně
zabezpečení budov a souladu s pojistnými podmínkami.
Nadále probíhala dlouhodobá výpomoc vedení MČK ve věci stavebních oprav budov MČK (příprava
podkladů pro stavební povolení - rekonstrukce ZTI a statické zajištění budov, příprava žádostí o závazné
stanovisko památkářů apod.). Dále byly připravovány podklady a vedeno jednání s restaurátory,
památkáři i specializovanou firmou ve věci restaurování a opravy vstupní síně budovy čp. 87  (štuky a
kámen, zpracování podkladů pro žádost z fondu regenerace MK ČR), opravy omítek a instalace
výstavního osvětlení v přízemí výstavní místnosti čp. 87. Byly připraveny a zrealizovány VZMR na
několik akcí - dokoupení LED světel do 1.NP, písmomalířské práce na zeď ve Slapské ulici či výměny
oplechování koruny zdi nad vjezdovými vraty do Geoparku. S údržbou budov MČK a harmonogramem
oprav souvisí též zpracování střednědobé vize stavebních a dalších akcí v muzeu, která byla předložena
k debatě o úpravách a provozu muzea v nejbližších letech. V druhé polovině roku se restaurátor v rámci
výpomoci se stavebními záležitostmi příležitostně účastnil kontrolních dnů na stavbě, konkrétně u akcí
opravy fasády „Slapská 1“ a „Slapská 2“.
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Část času byla věnována i projektu IROP - plánovaná rekonstrukce centrálního depozitáře S. K.
Neumanna. Vyjma konzultací projektového týmu v MČK a u zřizovatele v Praze byly ve spolupráci
s kolegy řešeny plány prací pro průběh stěhování sbírek do nového depozitáře (inventury, balení
předmětů aj.). V druhé polovině roku pak probíhaly pravidelné kontrolní dny na stavbě, z nichž vzešlo
několik koordinačních úkolů při úpravách PD.

Z ostatních činností lze zmínit například podíl na přípravě, instalaci a pozdější demontáži téměř
veškerých výstav konaných v MČK, což zahrnovalo zejména montáž vitrín, instalaci exponátů, jejich
nasvícení apod. Dále transporty výstavního mobiliáře i sbírek v rámci budov MČK či např.
k restaurátorům, do ekodvora, převozy zapůjčených výstavních exponátů aj., dále účast konzervátora na
muzejní noci apod. či  příprava návrhů na odpisy či přesuny sbírkových předmětů, podíl na zpracování
různých podkladů pro zřizovatele (zejména Projektové záměry a formuláře VZ), výroba hliníkových
držáků LED osvětlení pro vitríny, výroba pomůcek pro doprovodné programy (např. malířské palety),
odečty měřidel energií v budovách MČK či funkce správce depozitářů a částečně i řidiče služebního
automobilu, výstaváře a údržbáře budov aj.

Centrální depozitář – rekonstrukce budovy S. K. Neumanna č. p. 1141.
Projekt: „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu
muzea Českého krasu, p. o.“, dotační titul: IROP, výzva č. 21.

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.
Dotace byla obdržena a Muzeum Českého krasu, p. o.
v roce 2019 pokračovalo v realizaci projektu
z dotačního titulu IROP, výzva č. 21.

Žádost o platbu a zpráva o realizaci projektu. Žádost o platbu č. 3 a Zpráva o realizaci projektu č. 3, byly
předloženy na CRR ČR dne 22.7.2019. Celkové způsobilé výdaje předkládané ŽoP č. 03 činily
435.390,00,- Kč, z toho investiční: 32.550,0,- Kč, neinvestiční: 402.840,00,- Kč. Výše dotace:
391.851,00,- Kč (90 %), vlastní podíl: 43.539,00,- Kč (10 %). Součástí ŽoP č. 03 byla i informace o
nezpůsobilých výdajích uskutečněných v témže období, které činily 84.147,30,- Kč (pouze investice).
ŽoP č. 03 byla dne 15. 8. 2019 schválena v plné výši a bez korekcí. Dotace odpovídající výši způsobilých
výdajů je proplácena na číslo bankovního účtu zřizovatele MČK, Středočeského kraje.

Výběrové řízení na dodavatele stavby a regálů Dne 28. 1. 2019 byla opakovaně vyhlášena nadlimitní
VZ „Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. o.“ odesláním do věstníku veřejných
zakázek, který odeslal formulář ke zveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie (TED). Dne 11. 2.
2019 proběhla prohlídka místa plnění.
Dne 4. 3. 2019 proběhlo otevírání obálek, na stavební část VŘ byly obdrženy dvě nabídky, na dodávku
regálů se přihlásil jeden uchazeč.
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Dne 10. 6. 2019 vyjádřila RK souhlas k vyhodnocení této nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení
a dne 17. 6. 2019 bylo vítězným uchazečům zasláno oznámení o výběru dodavatele.

Smlouva o dílo (část A VZ, stavba) byla podepsána dne 19. 9. 2019. Ve stejný den byla podepsána
Smlouva kupní na část B VZ, dodávka regálů.

Stavba byla zahájena předáním staveniště dodavateli stavebních prací firmě Pohl cz, a.s. dne 23. 9.
2019 (KD č. 1, KD č. 2 následoval 3. 10. 2019). Stavební práce v roce 2019 probíhaly dle
harmonogramu.

Dne 12. 11. 2019 proběhlo v hlavní budově MČK slavnostní představení projektu a symbolické
poklepání na základní kámen za přítomnosti zástupců SK, zástupce dodavatele a dalších hostů.

Kontrolní činnost v souvislosti s realizací projektu.
Dne 21. 1. 2019 byla na CRR ke kontrole předložena ZD
k VŘ na stavbu a dodávku regálů. Kontrola byla následně
zahájena dne 9. 5. 2019.
Dne 10. 6. 2019 byla CRR ke kontrole předložena žádost
o změnu rozpočtu, která byla dne 2. 7. 2019 schválena.
Dne 27. 6. 2019 byla CRR ke kontrole předložena
ukončená VZ na stavbu a dodávku regálů. Následně
proběhlo zodpovězení otázek položených CRR. Dne 13.
11. 2019 byla VZ schválena. Tím je umožněno v rámci
žádostí o platbu předkládat i faktury uhrazené v rámci
výše uvedené veřejné zakázky.

Změna harmonogramu projektu
Dále probíhala telefonická konzultační činnost s CRR a
došlo k dohodě, že po schválení žádosti o platbu a zprávy

o realizaci projektu bude možné předložit změnu harmonogramu projektu a rozpočtu projektu.

Vícepráce a méněpráce
V průběhu prosince 2019 byly připravovány podklady pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
v souvislosti s neočekávanými vícepracemi a méněpracemi. Ke schválení dodatku č. 1 a jeho podpisu
došlo na počátku roku 2020.

Předfinancování a financování projektu
V průběhu roku 2019 byl pravidelně předkládán zásobník projektů (celkem 4x), kde docházelo
k aktualizaci predikce požadavků na financování a předfinancování v souvislosti s aktuálním průběhem
realizace projektu. V souvislosti s posunem zahájení stavebních prací nebylo nutné v tomto roce žádat
o financování a předfinancování ze strany zřizovatele.

Management projektu
Obdobně jako v roce 2018 probíhaly v budově Muzea pravidelné porady užšího projektového týmu,
kterých se mohli zúčastnit všichni členové projektového týmu. Výstupy z těchto jednání byly zasílány
členům projektového týmu a dalším zainteresovaným zástupcům KÚ Středočeského kraje v rámci tzv.
„pátečních“ zpráv, které shrnují veškeré události, které se v souvislosti s projektem odehrály
v příslušném týdnu.

Nabytí pozemku č. 1192/80 u SKN 1141 - Komise pro majetek dne 16. 2. 2018 zamítla žádost města
Beroun o zrušení omezujících podmínek převodu. Dne 25. 6. 2018 došlo k revokaci usnesení č. 079-
04/2017/ZK ze dne 7. 3. 2017 ve věci bezúplatného převodu a bezúplatného nabytí pozemků v katastru
Beroun (nové usnesení č. 093-14/2018/ZK). Tímto usnesením došlo k naplnění podmínky města
Berouna ohledně bezúplatného převodu a bezúplatného nabytí. Darovací smlouvy mezi městem Beroun
a Stč. krajem na pozemky č. 1192/80 o výměře 104 m2 a 2305/62 o výměře 1455 m2 byly podepsány.
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Výměna pozemků mezi Městem Berounem a Středočeským krajem proběhla. Pozemek č. 1192/80 byl
v 1. pololetí 2019 zapsán v KN na LV Středočeského kraje a následně na LV MČK jako pozemek
předaný k hospodaření. Předávacím protokolem ze dne 6. 1. 2020 byl pozemek předán k hospodaření
MČK. Předáno na základě Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 089-17/ZK ze dne 18. 2. 2019
– nová zřizovací listina Muzea Českého krasu, příspěvkové organizace.

Stavební práce na realizaci přípojky elektrického vedení - Stavební práce spojené s přeložkou byly
ukončeny dne 16. 10. 2018, fakturace proběhla v 1. pololetí 2019.

Výčet souvisejících usnesení samosprávných orgánů Středočeského kraje:
USNESENÍ č. 101-17/2019/ZK ze dne 18. 2. 2019
Plán investic Středočeského kraje na rok 2019 – změna č. 1
USNESENÍ č. 028-03/2019/RK ze dne 21. 1. 2019
Revokace usnesení č. 029-39/2018/RK ze dne 17.12.2018 nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném
řízení na stavební práce na akci: „Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. o.“
USNESENÍ č. 029-20/2019/RK ze dne 10. 6. 2019
Předchozí souhlas k vyhodnocení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na stavební práce na
akci: „Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p. o.“
USNESENÍ č. 035-31/2019/RK ze dne 10. 10. 2019
Rozpočtové opatření č. 438/06/2019 – zapojení účelových dotací MMR ČR do rozpočtu kap. 06 –
Kultura a památková péče a převod finančních prostředků Středočeskému muzeu v Roztokách u Prahy
a Muzeu Českého krasu

Stav projektu: pokračuje, předpoklad dokončení 12/2021 (změna).

Konference, semináře, školení - další vzdělávání pracovníků.

Přehled absolvovaných školení zaměstnanců MČK za rok 2019.

Účast na vlastních školeních MČK.

Proškolení podle vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice s § 4 na
zacházení s elektr. zařízením, elektr. spotřebiči, el. ručním nářadím a prodlužováky dle ČSN 33 1600
ed.2, práce na el. zařízeních podle ČSN EN 5010-1, 20. 2. 2019 (VZa)
Školení BOZP, PO, 20. 5. 2019 (zaměstnanci MČK)
Školení požárních preventistů, 20. 5. 2019 (VZa, DŠ)
Cvičný požární poplach, 17. 6. 2019 (přítomní zaměstnanci MČK i přítomní badatelé)
Školení BOZP – PO vedoucích zaměstnanců, 21. 10. 2019 (AP, DŠ, KK, VKe, AHB, VZ)

Účast na seminářích, konferencích, školeních - služební cesty.

Archivnictví a spisová služba - jak nakládat s písemnostmi, 19. 3. 2019 (LN), Praha, ANAG
Porada muzejních edukátorů, 28. 3. 2019, (PB, LSte), Praha, KÚ SK
Aktuální trendy v muzejních výstavách s historickou tematikou, 9. 4. 2019 (DH, ZPol, MVavr, JZel,
VKe, LSte), Písek, AMG + Prácheňské muzeum v Písku
Kontrola čerpání dotací EU auditním orgánem MF ČR, 9. 4. 2019 (AP, KK, LM), Praha, DELEGO
Školení k datovému skladu Středočeského kraje, 24. 4. 2019 (LSte), Praha, KÚ SK
Účetnictví PO, 14. 5. 2019 (AP), Praha, MK ČR
Cestovní náhrady v praxi PO, 5. 6. 2019 (AP), Praha, ANAG
Veletrh muzeí ČR, příspěvek Rozvoj regionálně orientovaných programů v MČK, 22. 5. 2019 (VKe),
Třebíč, Muzeum vysočiny Třebíč
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Textil v muzeu 2019, 4. – 5. 6. 2019 (DH, MVa), Brno, Technické muzeum v Brně
43. Celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií, 3. – 5. 9. 2019 (DH), Opava, AMG + Slezské
muzeum v Opavě
Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Beroun, 3. –
6. 9. 2019 (PB, PPři), Beroun, Česká geologická společnost + Slovenská geologická společnost +
Muzeum Českého krasu
Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Beroun, 3. –
6. 9. 2019,  příspěvek Geologické vzdělávání a popularizace v Barrandienu (PB), Beroun, Česká
geologická společnost + Slovenská geologická společnost + Muzeum Českého krasu
Předávání dat sbírkových předmětů a jejich zveřejnění na Portálu kulturního dědictví (ZDO),
24. 9. 2019 (JB), Praha, KÚ SK
Time management firemní, týmové i osobní produktivity, 24. 9. 2020 (KK), Praha, Eduzone, s.r.o.
Seminář: Joachim Barrande, 25. 10. 2019 (KK, PB), Praha, Akademie věd ČR
Školení k datovému skladu, 14. 11. 2019 (PB), Praha, SCCR
Nájemní a podnájemní smlouva, pronájem movitých věcí, výpůjčka, výprosa, 5. 11. 2019 (AP),
Praha, Walltex, s.r.o.
Praktický průvodce účetní závěrkou, 4. 12. 2019 (AP), Praha, Walltex, s.r.o.
Vedlejší doplňková hospodářská činnost ÚSC a PO, 11. 12. 2019 (KK, AP), Praha, Eduzone, s.r.o.

Projektové záměry – příprava a realizace v roce 2019.

PZ č. 1/2019 – Soubor vybraných kulturních aktivit MČK v Berouně, rozpočet projektu
201 733,- Kč. Jednalo se o akce:
- 15. Muzejní noc na téma „Cesta kamene“, rozpočet pro žádost o dotaci ve výši 52 013,-  Kč,
skutečnost 50 151,- Kč, z toho dotace MěBe 27 800,- Kč, muzejní noc proběhla v 6/2019.
- Setkávaní v muzeu 2019, přednáškový cyklus, rozpočet pro žádost o dotaci ve výši 61 767,-
Kč, skutečnost 28 420,- Kč, z toho dotace 25 578,- Kč, realizace probíhala v průběhu roku 2019.
- Řemesla na muzejním dvorku – ukázka tradičních řemesel vykonávaných ve středověku,
projekt obohatil a doplnil již zavedené řemeslné trhy organizované městem Berounem v jarním
termínu. Rozpočet akce 87953,- Kč. Akce proběhla v 5/2019. Nebyla finančně podpořena.
Podoba projektu: Projekt řemesla na muzejním dvorku byl v 1. pololetí roku 2019 zařazen do
programu MČK poprvé. Záměrem projektu bylo přizpůsobit dramaturgické nastavení
řemeslných trhů prostorám muzea a namísto dosavadní praxe stánků komerčnějšího charakteru
představit program na bázi nekomerční. Účelem bylo představit různá tradiční řemesla tak, jak
byla vykonávána ve vrcholném středověku, případně raném novověku, tzn. v zastarávajících
formách a dnes již jen zřídka užívaných pojetí a technik. Projekt se snaží obohatit standardní
nabídku zavedených berounských řemeslných a hrnčířských trhů organizovaných městem
v jarním termínu.
Připravena byla prezentace řemesel. U řemesel, která to dovolují, byly nachystány dílny pro
veřejnost, respektive návštěvníci si mohli výrobu vyzkoušet nebo se blíže seznámit s nástroji.
Pozvaní řemeslníci vedli výklad. Muzeum Českého krasu zároveň ve svých prostorách
představilo své sbírkové předměty vážící se k prezentovaným řemeslům, např. nástroje,
výrobky, výukové materiály.
Zvolena byla taková paleta řemesel, aby byl představen co nejširší soubor oborů a materiálů –
dřeva, kovů, kamene, textilu nebo živočišné produkce. Pro prezentaci tradičních řemesel byli
vybráni tesaři, soustružník, kovář, slévač - cínař, dráteník a kameníci. Proces výroby textilu
představila přadlena. Kuchyni raného novověku představila polní kuchyně, sýrař a stánek
perníkářky. Nechyběla voskařka vyrábějící svíčky a hrnčíři představující výrobu hliněných
hrnců i kachlí (spojeno též s ukázkou výroby renesančních hrncových kachlů). Umělecká
řemesla zastupoval písař se svou ukázkou středověké a raně novověké kaligrafie.
Na akci bylo zavedeno vstupné (děti do 6 let v souladu s ceníkem MČK zdarma), čímž došlo
k poklesu neplatících návštěvníků oproti roku 2018. Paralelně s řemeslnými trhy probíhala
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prezentace chráněných dílen Středočeského kraje a domovů pro seniory, tradičně se vstupem
zdarma. Vlastní program Řemesla na muzejním dvorku navštívilo 1858 platících návštěvníků a
310 dětí.
U PZ č. 1/2019 bylo předpokládáno předfinancování zřizovatelem ve výši 139 133,- Kč. Dotace
od města Berouna byla ve výši 62 600,- Kč na první dvě akce, třetí akce (Řemesla) nebyla
podpořena.
Usnesení č. 028-08/2019/RK ze dne 4. 3. 2019 projektový záměr Muzea Českého krasu, p. o.
s názvem „Soubor vybraných kulturních aktivit MČK v Berouně“ dle přílohy k Tisku č.
0529(2019). Podpořena byla pouze muzejní noc a přednáškový cyklus.
Stav realizace: Muzejní noc a Řemesla na muzejním dvorku – obě akce proběhly v 1. pololetí;
přednáškový cyklus Setkávání proběhl v průběhu roku 2019. V projektu Řemesla na muzejním
dvorku MČK plánuje pokračovat i druhým rokem (2020). Nebyl sice podpořen dotací, ale setkal
se s pozitivním ohlasem a je vhodným doprovodným programem muzea oživujícím historická
řemesla.

PZ č. 2/2019  - Restaurování sbírkových předmětů s přispěním Ministerstva kultury ČR
z programu ISO/D, rozpočet projektu ve výši 230 tis. Kč. Akce byla hrazena ve výši 161 tis.
z dotace MK   programu 13451 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
(ISO), název akce: D 2019 Korouhev řeznického cechu, katastrální mapa levobřežní části
panství Beroun Muzeum Českého krasu. Doplatek 69 tis. Kč byl hrazen dotací od zřizovatele.
Projekt probíhal v období 4. -12. /2019.
Usnesení č. 070-24/2019/RK ze dne 29. 7. 2019 – Rozpočtové opatření č. 310/06/2019 –
zapojení účelových dotací Ministerstva kultury do příjmů a výdajů kapitoly 06 – Kultura a
památková péče, dotace MK na restaurování ve výši 161. tis. Kč.
Stav realizace: restaurování bylo dokončeno v 2. pololetí 2019.

PZ č. 3/2019 – Do světa pradávných sopek, rozpočet projekt v žádosti o dotaci byl 66 000,-
Kč. Jednalo se o doprovodný program v expozicích muzea a vycházky do okolí Berouna. Akce
byla  hrazena ve výši 45 tis. Kč z dotace MK z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit
v  muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek
evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (č. j. MK 78457/2018/ POD žadatele
– účastníka řízení). Z přiděleného doplatku od zřizovatele ve výši 21 tis. (povinný podíl
příjemce dotace -  MČK) bylo hrazeno pouze 9 149,40,- Kč vzhledem k vyšším příjmům
projektu, než bylo plánováno. MČK požádalo o převedení zbytku finančních prostředků
obdržených od SK do roku 2020 na pokračování tohoto projektu. Dotace byla přidělena
v květnu 2019. 31. 12. 2019 – vyúčtování na MK bylo odesláno. Usnesení č. 077-24/2019/RK
ze dne 29. 7. 2019 – Schválení projektových záměrů Muzea Českého krasu, p. o. a Regionálního
muzea v Kolíně, p. o., spolufinancovaných Ministerstvem kultury ČR – projektový záměr
Muzea Českého krasu, p. o. s názvem „Do světa pradávných sopek“.
Usnesení č. 070-24/2019/RK ze dne 29. 7. 2019 – Rozpočtové opatření č. 310/06/2019 –
zapojení účelových dotací Ministerstva kultury do příjmů a výdajů kapitoly 06 – Kultura a
památková péče, dotace MK na restaurování ve výši 45. tis. Kč.
Stav realizace: realizační fáze programu byla v souladu s podmínkami poskytnuté dotace
zahájena v červnu 2019 a pokračovala ve druhém pololetí 2019. V rámci projektu byl vytvořen
nový doprovodný vzdělávací program a bylo realizováno celkem 37 opakování tohoto
programu, kterého se účastnilo celkem 779 účastníků. Dále bylo realizováno 14 vycházek s
geologem k pozůstatkům místních sopek, kterého se účastnilo celkem 446 účastníků. Celkem
se výstupů projektu účastnilo 1225 návštěvníků. Výstupy projektu byly s dostatečnou rezervou
naplněny. Projektu se zúčastnil více než dvojnásobný počet účastníků.  Nově zavedený
doprovodný program bude i nadále využíván a nabízen školám a veřejnosti.

PZ č. 4/2019 – Oprava východní fasády č. p. 87 do Slapské uličky - 1. etapa (konírna a
ohradní zeď), rozpočet projektu ve výši 368 855,- Kč. Kofinancování projektu zřizovatelem ve
výši 115 955,- Kč. Náklady MČK 25 800,-. tis. Kč byly vynaloženy v roce 2018 na přípravu
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PD, dotace Města Beroun představovala částku 252 900,-  Kč. Projekt probíhal v období 5/2018
-12/2019.
Usnesení č. 028-08/2019/RK ze dne 4. 3. 2019 projektový záměr Muzea Českého krasu, p. o.
s názvem „Oprava východní fasády č. p. 87 do Slapské uličky – 1 etapa“ dle přílohy k Tisku č.
0529 (2019).
Stav realizace: vlastní stavba byla zahájena na podzim 2019 a v listopadu  byla dokončena.

PZ č. 5/2019 – Oprava východní fasády č. p. 87 do Slapské uličky – 2. etapa, předpokládaný
rozpočet projektu byl ve výši 652 800,-  Kč, skutečnost 562 468,- Kč. Vyúčtování projektu
proběhlo na základě faktury z dotace města Berouna – MKČR – Fond regenerace ve výši 185
tis. Kč, zřizovatel 377 468,- Kč. Náklady na PD (2018)  28 800,- Kč.
Usnesení č. 028-08/2019/RK ze dne 4. 3. 2019 projektový záměr Muzea Českého krasu, p. o.
s názvem „Oprava východní fasády č. p. 87 do Slapské uličky – 2 etapa“ dle přílohy k Tisku č.
0529(2019).
Stav realizace: obdržena dotace z Fondu regenerace, vlastní stavba byla zahájena 15. 7. 2019
předáním staveniště.

PZ č. 6/2019 – Statické zajištění budov čp. 87 a čp. 88, rozpočet akce byl plánován ve výši
198 tis. Kč. Kofinancování projektu zřizovatelem ve výši 130. tis Kč, a za náklady MČK 68.
tis. Kč, které byly vynaloženy v roce 2018 na přípravu PD. Byla zvažována realizace projektu
v období 8/2018 – 3/2020. Stav realizace: Financování projektu zřizovatelem nebylo schváleno,
realizace byla muzeem odložena na vhodnější dobu po aktualizaci SHP a vystěhování sbírek
z budovy.

PZ č. 7/2019 – Náprava havarijního stavu zdravotně technických instalací (voda a
kanalizace) v čp. 87 a čp. 88, rozpočet akce je plánován ve výši 755 tis. Kč. Kofinancování
projektu zřizovatelem ve výši 678. tis Kč, MČK 77. tis. Kč, které byly vynaloženy v roce 2018
na přípravu PD.
Stav realizace: Financování a realizace projektu nebylo zřizovatelem schváleno, byla zvažována
realizace v období 8/2018 – 12/2019. Bylo muzeem zařazeno do plánu na rok 2020 mj. po
aktualizaci SHP.

PZ č. 8/2019 – Rekonstrukce průčelí budov čp. 87 a čp. 88, odhadovaný rozpočet projektu
ve výši 887 tis. Kč. Kofinancování projektu zřizovatelem ve výši 835. tis Kč, MČK 42. tis. Kč,
které byly vynaloženy v roce 2018 na přípravu PD.
Stav realizace: Stavební realizace projektu zatím nebyla zřizovatelem schválena. Realizace byla
prozatím odložena.

PZ č. 9/2019  - Stavebně historický průzkum budov čp. 87 a čp. 88, Husovo náměstí,
Beroun, rozpočet 80 tis. Kč. Předmětem projektu bylo zpracování komplexního stavebně
historického průzkumu propojených budov MČK. Po vyhodnocení VZMR skutečná částka za
projekt představovala částku 78 408,- Kč, která byla uhrazena z dotace zřizovatele. Projekt
probíhal v období 12/2018 -12/2019.
Usnesení č. 032-38/2018/RK ze dne 10. 12. 2018 – Rozpočtové opatření č. 475/06/2018 –
převod finančních prostředků v rámci kapitoly 06 – kultura a památková péče mezi paragrafy –
za účelem koordinace zadání stavebně-historických průzkumů kulturních památek svěřených
do hospodaření PO.
Stav realizace: v 1. pololetí 2019 byla provedena VZMR na zpracovatele SHP, smlouva na
zpracování byla uzavřena v 7/2019, SHP bude provedeno a dokončeno do konce roku 2019.

PZ č. 10/2019 – Muzejní léto 2019 – slavnostní zahájení a zakončení letní sezony Muzea
Hořovicka, rozpočet projektu ve výši 32 740,- Kč. Předmětem projektu byla realizace souboru
vybraných kulturních aktivit ve Městě Hořovice. Finanční podpora Města Hořovice
představovala částku 8 tis Kč. Projekt proběhl v červnu a srpnu 2019.
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Stav realizace: bylo zahájeno v 1. pololetí 2019 hořovickou Muzejní nocí 2019 (14. 6. 2019),
pokračovalo ve 2. pololetí 2019 hořovickou Hradozámeckou nocí 2019 (31. 8. 2019).

PZ č. 11/2019  - Koncert pro všechny dobré rodáky, rozpočet projektu 30 tis. Kč. Koncert
dechové kapely Krajanka proběhl z iniciativy a za finanční podpory Středočeského kraje dne
16. 6. 2019 na nádvoří Starého zámku Hořovice.
Usnesení č. 011-37/2018/RK ze dne 3. 12. 2018 – Rozpočtové opatření č. 427/06/2018 –
schválení akcí financovaných z rozpočtové položky Rozvojové projekty příspěvkových
organizací.
Stav realizace: dokončeno, koncert se uskutečnil 18. 6. 2019, návštěvnost 65 osob, rozpočet
dodržen.

PZ č. 12/2019 – Natáčení výstavy Andělská noc pro potřeby propagace SČ kraje a muzea,
rozpočet projektu 18 500,- Kč. Akce probíhala v měsíci 1/2019, rozpočet projektu byl dodržen.
Usnesení č. 011-37/2018/RK ze dne 3. 12. 2018 – Rozpočtové opatření č. 427/06/2018 –
schválení akcí financovaných z rozpočtové položky Rozvojové projekty příspěvkových
organizací.
Stav realizace: dokončeno.

PZ č. 13/2019 (interní PZ MČK) – Restaurování tří olejomaleb v rámech, rozpočet projektu
78 200,- Kč, které byly hrazeny z finančních prostředků MČK.
Stav realizace: projekt byl dokončen ve 2. pololetí 2019.

PZ č. 14/2019 – Středočeské střípky – příprava a zajištění distribuce skládaného informačního
letáku ve formátu 420x297 cm (A3 naležato).  Počet výtisků 15 tisíc, distribuce provedena na
100 míst, cena za službu činila celkem 49 610,- Kč. Projekt probíhal v měsících 1 - 8/2019.
Realizováno na základě Usnesení RK č. 034-06/2019 ze dne 11. 2. 2019 – rozpočtové opatření
62/06/2019 – schválení akcí z rozpočtové položky Rozvojové projekty příspěvkových
organizací.
Stav realizace: v 1. pololetí průzkum trhu, vybrán dodavatel Adjust Art s.r.o., výroba a zahájení
distribuce od 1. 6. 2019; pokračovalo ve 2. pololetí 2019 do 31. 8. 2019.

PZ č. 15/2019 – MAP – Země a příroda vypráví, pomáhá, ale i překvapuje
110 000.- Kč  (5 500,- Kč/akci (minimálně 20 akcí)) – realizace vzdělávacího programu pro
školy pro školní rok 2019/2020 v ORP Beroun pro aktivitu č. 4. 3. „Mimoškolní vzdělávací
programy na podporu polytechnického vzdělávání“ v rámci projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání ORP II – Registrační číslo  projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711 – smlouva
v přípravě, předpoklad uzavření 9/2019. Platba na základě faktur. Maximální možná částka: 231
000,- Kč tj. maximálně 42 akcí.
Stav realizace: v roce 2019 (od začátku školního roku 2019/2020 do konce roku 2019) bylo
realizováno 15 programů a město Beroun vyplatilo muzeu 82  500,- Kč za jejich realizaci. Bude
pokračovat v druhém pololetí školního roku 2019/2020.

PZ č. 16/2019 - Restaurování kamenných prvků čp. 87 a příprava oprav omítek ve vstupní
síni čp. 87 a výstavní místnosti čp. 87 (1. NP) – příprava, realizace
Příprava:

o restaurátorské průzkumy v síni čp. 87 (1. NP) – 25 000,- Kč (A.N.), 3 800,- Kč (Z.W.)
o restaurátorský průzkum ve výstavní místnosti čp. 87 (1. NP) – 12 000,- Kč (A.N.),

oprava omítek proběhne v roce 2020
Realizace: 2019 vstupní portál čp. 87 – 34 400,- Kč (rest. BlackCrust)
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Spolupráce s OKPP.
Spolupráce s OKPP probíhala dobře. Celkem se uskutečnily prostřednictvím Portálu PO či e-mailem
desítky komunikací (úkoly, informace, směrnice …). MČK spolupracovalo v rámci jednotné propagace
PO, pobočky se druhým rokem zapojily do projektu spolupráce SK a NPÚ, MČK v 1. pololetí vydalo
propagační tiskovinu Středočeské střípky, zajistilo propagaci v LN, filmování vánoční výstavy, zajistilo
koncert dechové hudby Krajanka a další (blíže viz kapitola dále). Byla poskytnuta součinnost při řešení
problematiky výpůjček sbírkových předmětů.

Přijetí a realizace mimořádných úkolů zadaných zřizovatelem a OKPP.
Revitalizace expozic Městského muzea Žebrák, pobočky MČK. Realizace.

Viz předchozí kapitoly.

Literární noviny. Součinnost při propagaci PO SK (MČK).

MČK využilo nabídky možnosti propagace v Literárních novinách. Pracovník propagace zpracoval text
o nabídce MČK včetně poboček, který byl následně zveřejněn v dubnové příloze LN. Stav realizace:
v 1. pololetí zahájeno a dokončeno.

Věda a umění hrou. Součinnost při propagaci PO SK (MČK).

MČK využilo nabídku Středočeského kraje – odboru regionálního rozvoje na drobnou prezentaci v
připravovaném propagačním materiálu SK „Věda a umění hrou - cesty za poznáním a zážitky“, jehož
cílem bude představit širokou nabídku institucí v oblastech vědy, techniky i umění ve Středočeském
kraji. MČK poskytlo text o Geoparku Barrandien a ilustrační fotografie. Stav realizace: v 1. pololetí
zahájeno, vyžádaná korektura byla následně provedena, bude vydáno Středočeským krajem v roce 2020

Stavebně historický průzkum MČK – Husovo nám. 87, 88, Beroun.

Předmětem projektu, který byl dokončen v prosinci 2019, bylo vypracování stavebně historického
průzkumu dvou vzájemně propojených objektů Muzea Českého krasu včetně soupisu a inventarizace
prvků dle platné metodiky Národního památkového ústavu. Jedná se o objekty měšťanského domu čp.
87 (Jenštejnský) a měšťanský dům čp. 88 (Salátovský). Na akci bylo přiděleno zřizovatelem 80 tis. Kč.
Na základě VZMR byla k provedení zakázky vybrána firma ZIP o. p. s. Plzeň. Stav realizace: v 1.
pololetí zahájeno – VZMR a objednání služby; dokončeno v prosinci, částka za provedení: 78 408,- Kč
vč. DPH. Na realizaci se podíleli také zaměstnanci MČK – byl využit fotoarchiv MČK.

Memorandum o spolupráci SK – NPÚ / pobočky MČK. Relizace.

Viz předchozí kapitoly.

Akce zdarma v souladu s MP č. 3/KUL/2018. Realizace a výkaznictví.

V roce 2019 byl v souladu s MP č. 3/KUL/2018 umožněn vstup zdarma do všech poboček takto:
Mezinárodní den muzeí a galerií (18. 5.), Muzejní noc, Den Středočeského kraje (28. 10.), DED, jeden
den v roce stanovený ředitelem, vstupy pro organizované skupiny z dětských domovů, pro návštěvníky
s poukazy na vstupenku zdarma (smlouva o spolupráci mezi NPÚ a SK) a s poukazy na vstupenku
zdarma (čerpání benefitu dalších osob či zaměstnaneckého benefitu v oblasti kultury). Ztráta na
vstupném činila v 1. pololetí celkem 27 088,- Kč, ve 2. pololetí celkem 41 340,- Kč.

Středočeské střípky. Realizace.

MČK zajišťovalo obsahovou náplň propagační tiskoviny Středočeské střípky pro období červen – srpen
2019. Byly osloveny další p. o. z oblasti kultury, které se mohly v tiskovině prezentovat. Proběhla
příprava a zajištění distribuce skládaného informačního letáku ve formátu 420x297 cm (A3 naležato).
Počet výtisků 15 tisíc, distribuce provedena na 100 míst, cena za službu činila celkem 49 610,- Kč.
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Projekt probíhal v měsících 1 -8/2019. Usnesení č. 034-06/201 ze dne 11. 2. 2019 – rozpočtové opatření
62/06/2019 – schválení akcí z rozpočtové položky Rozvojové projekty příspěvkových organizací. Stav
realizace: v 1. pololetí průzkum trhu, vybrán dodavatel Adjust Art s.r.o., výroba a zahájení distribuce
od 1. 6. 2019 do 31. 8. 2019

Cyklisté vítáni. Získání certifikace.

Na základě diskuzí na poradách ředitelů PO KUL byla ředitelstvím MČK revidována možnost MČK
zapojit se do projektu Cyklisté vítáni. Po analýze kritérií pro certifikaci turistického cíle a dispozičních
možností MČK proběhlo jednání s p. Miňovskou, zastupující projekt Cyklisté vítáni, které vyvrcholilo
její osobní návštěvou a schválením navrhovaného způsobu splnění kritérií. Následně byly pořízeny
mobilní stojany na kola do exteriérové expozice MČK v Berouně – Geoparku Barrandien a další nutné
vybavení pro cyklisty. Po splnění certifikačních kritérií byla uzavřena Smlouva o spolupráci a certifikaci
s Nadací Partnerství. Areál byl označen oficiálními nálepkami, průvodci byli pokynem seznámeni s
podmínkami certifikace a se službami pro cyklisty, pro cyklisty byla vytvořena složka s praktickými
informacemi. Stav realizace: v 1. pololetí zahájeno a dokončeno. MČK bylo 18. 6. 2019 zařazeno do
sítě Cyklisté vítáni, objekt Husovo náměstí 87, Beroun a MČK získalo certifikát Cyklisté vítáni No.:
142812019.

Středočeské pivní slavnosti. Spolupráce na realizaci doprovodného programu.

Na výzvu OKPP KÚSK se MČK zúčastnilo Středočeských pivních slavností dne 22. 6. 2019
v Hornickém skanzenu Mayrau v Kladně s doprovodným programem pro rodiny s dětmi s názvem
Kámen (nejen) hrou. Program byl operativně zajištěn v řádu dní, podílelo se na něm 5 pracovníků.
Součástí stanoviště byla prezentace programů “Do světa pradávných sopek” a “Jak jsme cestovali”.
Naučnou část doprovázely hravé a tvořivé aktivity s kameny. Stav realizace: v 1. pololetí zahájeno a
dokončeno.

Filmování vánočních výstav – součinnost se zpracovatelem.

Začátkem roku byla poskytnuta součinnost zpracovateli (firmě Redblock) při natočení videozáznamu z
vánoční výstavy obrazů Lucie Suché s názvem Andělská noc za účelem dalšího využití pro propagační
potřeby Středočeského kraje. Natáčení proběhlo dne 3. 1. 2019, rozpočet projektu 18 500,- Kč a rozpočet
projektu byl dodržen. Související Usnesení č. 011-37/2018/RK ze dne 3. 12. 2018 – Rozpočtové opatření
č. 427/06/2018 – schválení akcí financovaných z rozpočtové položky Rozvojové projekty
příspěvkových organizací. Stav realizace: v 1. pololetí zahájeno a dokončeno.

Koncert pro všechny rodáky. Realizace.

Koncert dechové kapely Krajanka proběhl z iniciativy a za finanční podpory Středočeského kraje dne
16. 6. 2019 na nádvoří Starého zámku Hořovice v režii Muzea Hořovicka, pobočky MČK.  Rozpočet
projektu 30 tis. Kč byl dodržen. Návštěvnost činila 65 posluchačů. Související Usnesení č. 011-
37/2018/RK ze dne 3. 12. 2018 – Rozpočtové opatření č. 427/06/2018 – schválení akcí financovaných
z rozpočtové položky Rozvojové projekty příspěvkových organizací. Stav realizace: realizováno,
dokončeno.

Sjednocení účtových rozvrhů PO – SK. Poskytnutí součinnosti.

V souvislosti se záměrem zřizovatele sjednotit od roku 2020 účtové rozvrhy PO a SK. Dne 20. 6. 2019
byl zadán zřizovatelem úkol Stanovisko PO k návrhu jednotného účtového rozvrhu. Po následném
prostudování navrženého účtového rozvrhu byla účetní MČK kontaktována firma, která je tvůrcem
programu ACE ÚČTO, který MČK používá. Firma upozorňuje na přechod změny v účetnictví od
Nového roku a tvorbu AU se 4místnou strukturou. Po schválení účtového rozvrhu zřizovatelem připraví
vzorový účtový rozvrh. Jednorázový poplatek za přechod je zpoplatněn částkou 7 260,- Kč, příplatkový
balíček za operace provedené servisním pracovníkem dodavatele je předběžně stanoven v rozsahu 3 - 5
tis. Kč. Stav realizace: stanovisko PO včetně cenového návrhu bylo zasláno na OKPP prostřednictvím
Portálu PO dne 9. 7. 2019. V roce 2020 bude postupováno dle nových instrukcí.
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Připomínka 30. výročí událostí roku 1989.

MČK připomnělo výročí listopadových událostí roku 1989 několika způsoby. V průběhu celého roku
1989 byly na webu a FB zveřejňovány vybrané články z dobového tisku (týdeník Budovatel), s cílem
připomenout, čím žilo tehdejší Berounsko, potažmo celá společnost v roce 1989. Byla také zveřejňována
výzva k občanům, aby muzeu poskytly artefakty či vzpomínky týkající se roku 1989. Výzva se bohužel
setkala jen s minimálním ohlasem. Mimořádný ohlas a návštěvnost však měl program pro školy s
názvem „Jak se žilo před rokem 1989“, který během listopadu absolvovalo 378 dětí, převážně studentů
berounských středních škol. Muzeum dále uspořádalo v rámci stálého cyklu Setkávání v muzeu
přenášku PhDr. Jiřího Suka, DrSc. (Akademie věd ČR) s názvem Listopad 1989 – vynucená změna
režimu. Konala se ve spolupráci s městem Berounem v rámci komponovaného slavnostního večera v
KD Plzeňka. Stav realizace: v 1. pololetí zahájeno, dokončeno ve 2. pololetí 2019.

Gastrofestival Středočeského kraje.

Na základě výzvy zřizovatele se MČK zúčastnilo Gastrofestivalu Středočeského kraje v Lysé nad
Labem ve dnech 8. – 9. 11. 2020 a to s programem určeným rodinám s dětmi. Na stanovišti byla
návštěvníkům k dispozici prezentace geologické minulosti berounského regionu a sopečné činnosti.
Návštěvníkům byl také nabídnut tvořivý program.  Projekce s geologickou tématikou (videa, animace,
obrázky – vznik sopek, pohyb kontinentů, rizika a přínosy vulkanické činnosti) byla doplněna o
chemický pokus - sopku z kuchyňských surovin, tvořivé hrátky se zkamenělinami, ukázky zkamenělin
a zajímavých kamenů s hádankami a úkoly pro děti i rodiče. Využity byly i muzejní autorské sopečné
omalovánky vytvořené v roce 2019 v rámci projektu Do světa pradávných sopek.

Problematika výpůjček sbírkových předmětů.

Spolupráce s OKPP (Mgr. Pě) - otázka výpůjček sbírkových předmětů, vyjádření a komentáře.

Jazzové Vánoce.

MČK uspořádalo v souladu s usnesením RK za finanční podpory Středočeského kraje Vánoční koncert
v jazzové náladě, na kterém vystoupila zpěvačka Eva Kleinová a skupina Mr. Surka 6TET. Akce se
uskutečnila 4. prosince 2019 v KD Plzeňka. Návštěvnost činila 76 osob.

Den otevřených dveří KÚSK..

Na základě výzvy zřizovatele se MČK zúčastnilo Dne otevřených dveří KÚSK v předvánočním termínu
14. 12. 2019 s prezentací unikátního sbírkového předmětu, zkameněliny Carbotriplura kukalovae.
Unikát instalovaný ve vitríně sálu zastupitelstva byl doplněn dalšími vzorky hornin a zkamenělin, ke
kterým poskytovali zaměstnanci muzea výklad.

Kontrolní činnost.

Vnitřní kontroly probíhaly dle plánu kontrolní činnosti – viz samostatná zpráva.

Ve druhém pololetí v MČK proběhla kontrola OSSZ, kterou provedli kontrolní pracovníci v sídle MČK.
Kontrola byla oznámena na OKPP prostřednictvím Portálu PO a protokol z kontroly byl 21. 10. 2019
také předán. Dále byla ohlášena kontrola VZP o provedení kontroly plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola byla oznámena na
OKPP prostřednictvím Portálu PO a protokol z kontroly, která se konala 6. 1. 2020, byl předán na
začátku roku 2020.

V rámci projektu IROP: „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění
sbírkového fondu muzea Českého krasu, p. o.“, dotační titul: IROP, výzva č. 21 byla dne 21. 1. 2019
předložena na CRR ke kontrole ZD k VŘ na stavbu a dodávku regálů (před vyhlášením VZ). Kontrola
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byla ze strany CRR následně zahájena dne 9. 5. 2019. Dne 10. 6. 2019 byla CRR ke kontrole předložena
žádost o změnu rozpočtu, která byla dne 2. 7. 2019 schválena. Dne 27. 6. 2019 byla CRR ke kontrole
předložena ukončená VZ na stavbu a dodávku regálů. Tuto kontrolu nakonec CRR sloučilo s kontrolou
ZD před vyhlášením, proběhlo zodpovězení otázek položených CRR. Následně proběhlo zodpovězení
otázek položených CRR. Dne 13. 11. 2019 byla VZ schválena. Tím je umožněno v rámci žádostí o
platbu předkládat i faktury uhrazené v rámci výše uvedené veřejné zakázky.

Dále probíhala telefonická konzultační činnost s CRR a došlo k dohodě, že po schválení žádosti o platbu
a zprávy o realizaci projektu bude možné předložit změnu harmonogramu projektu a rozpočtu projektu
(odloženo na rok 2020).

Provozní činnosti – údržba budov.

V roce 2019 proběhly pravidelné revize hasicích přístrojů, elektrospotřebičů, EZS, EPS, tlakových
nádob.

Byla realizována oprava EZS v depozitáři Hořovice, Městském muzeu Žebrák, demontáž EZS a EPS
v depozitáři Beroun/SKN 1141; restaurátorský průzkum omítkových vrstev BE/87 výstavní síň a
síň(A.N.);  byl zpracován restaurátorský záměr na restaurování stropní výzdoby v BE/87 ve vstupní síni
čp. 87 (Z.W.); proběhla výměna oplechování ohradní zdi s vjezdovými vraty (dvůr čp. 87); uskutečnila
se oprava komínu (čp. 87), výměna kotlíků (čp. 87 Slapská ulička) a lokání oprava omítek (ohradní zeď,
dvorní objekt domeček). Opravena byla východní fasáda čp. 87 do Slapské uličky („Slapská 2) a fasáda
konírny a přilehlé ohradní zdi („Slapská 1“) za přispění dotací MK ČR a města Berouna a zřizovatele.
Byly  restaurovány  sbírkové  předměty z MČK ve  výši 162 942,-  Kč, od  zřizovatele 69 000,-  Kč
a z MK ČR v rámci programu ISO/D 161 000,- Kč.
Neúspěšně bylo žádáno na MěÚ Beroun o umístění kamer do Slapské uličky, kde byly v roce 2019 nově
opraveny omítky.

Vstupní prostory MČK – agenda vrátnice – recepce v roce pololetí 2019.

V Berouně pokračoval zavedený systém
otevíracích dní recepce, pokladny a
vrátnice s obsluhou (střídají se 2 pokladní
na HPP, zástup DPP), 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 atp.

V mezičase pracovnice zajišťovaly
propagační činnost muzea – poskytování
informací týkajících se záležitostí nejen

muzea, ale také o aktivitách, historii, gastronomii, dopravním spojení v Berouně a okolí, cyklostezkách
a turistice. Vypomáhaly jako průvodkyně popř. při doprovodných programech a akcích a
s administrativou, výkaznictvím akcí, statistikami návštěvnosti. Vypomáhaly s přípravou propagačních
materiálů a jejich distribucí.
I nadále díky zavedenému systému vrátnice – recepce zůstal omezený počet pracovníků s plným
oprávněním samostatného vstupu do budov muzea.
Pokračovalo vedení služebního protokolu pokladních /vrátnice – recepce/.
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Pro průvodce byly průběžně dokumentátorkou JB na všechny pracoviště připravovány materiály pro
denní kontrolu expozic a výstav s fotodokumentací. O prováděných kontrolách byly denně vedeny
záznamy do deníku průvodců a dozoru (knihy o stavu svěřených expozičních a výstavních prostor).
Zjištěné technické závady byly průběžně odstraňovány, závady (ztráty, poškození) 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 centrálně (na berounském pracovišti odborného oddělení) evidované přejímací doklady na
předměty nabízené veřejností do sbírkového fondu v souladu s vnitřním směrnicí MČK pro správu
sbírek. Vyřizovaly pokladní v součinnosti s pověřenou dokumentátorkou JB.
Pokladnu na pobočkách obstarávají v obdobném režimu pracovníci DPP a DPČ pod vedením vedoucí
poboček.

Otevírací doba Muzea Českého krasu a jeho poboček v roce 2019.

Beroun
Jenštejnský a Salátovský dům – otevřeno:
celoročně                     úterý – sobota                       9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

neděle a svátky                   10.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
Berounské muzeum bylo otevřeno o vánočních svátcích a na Silvestra 25. – 26. 12. 2019 a 31. prosince
2019 od 10.00 do 16.00 hod. Na Štědrý den bylo otevřeno od 9.00 do 14.00 hod.

Geopark Barrandien, Beroun – otevřeno:
březen mimořádně - víkend 30. a 31. 3.
duben - říjen                úterý – sobota                        9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

neděle a svátky                    10.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
Plzeňská brána, Beroun – otevřeno:
květen a říjen               středa a sobota                       9.00 – 13.00
červen a září                středa                                     9.00 – 13.00

sobota                                    9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
červenec a srpen          středa                                      9.00 – 13.00

sobota                                     9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
neděle, svátky                       10.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

ostatní dny po domluvě

Muzeum Žebrák – otevřeno:
duben – říjen              víkendy, svátky                           9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00
ostatní dny po domluvě
(zavedeno nově - otevřeno již od dubna /dosud od května/ - v souvislosti s Memorandem SK-NPÚ,
sladění jarní otvírací doby s hrady/

Muzeum Hořovicka – otevřeno:
březen                         mimořádně - 30. 3. (zároveň s akcí MKC Hořovice)
duben – květen a říjen        víkendy, svátky                                 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
červen - září                        úterý - neděle                                    9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
adventní víkendy (30.11. – 1. 12.; 7 .– 8. , 14. - 15., 21. – 22. 12.)        10.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
ostatní dny po domluvě

Mimořádná otevírací doba Jenštejnského a Salátovského domu v Berouně a poboček dne 28. 10.
2019:
Opět, stejně jako v minulých letech, byly zpřístupněny uzavřené prostory MČK v Berouně a expozice
poboček v pondělí dne 28. 10. 2019 dle sváteční otvírací doby.
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Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v roce  2019
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: 0

d) výčet poskytnutých výhradních 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: 0

__________________________________________________________________________________

V Berouně dne 28. 2. 2020
Verze zprávy ke dni 28. 2. 2020 před korekturou.

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.,
            ředitelka MČK.

Fotopříloha
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