
Zpráva o činnosti Muzea Českého krasu, příspěvkové organizace
v roce 2021.

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.
Mimo jiné i v souvislosti s přístavnou únikového schodiště u budovy S. K. Neumanna 1141 a promítnutím změn
do KN je pro rok 2022 plánována změna ZL.

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.

  ZPRÁVA

Celý rok 2021 byl ovlivněn šířením viru SARS-CoV-2 a pandemií onemocnění covid–19.
Muzea byla v 1. pololetí roku 2021 uzavřena. Muzeum Českého krasu s pobočkami bylo otevřeno omezený
počet dní: v Berouně bylo muzeum otevřeno 215 dní, pobočka Muzeum Hořovicka 148 dní. Městské  muzeum
v Žebráku bylo otevřeno pouze 13 dní, což nebylo vlivem pandemie, ale vlivem náhle zahájené rekonstrukce
budovy jejím majitelem městem Žebrákem.

Hospodaření Muzea Českého krasu v roce 2021.

Návrh finančního plánu pro rok 2021 byl zaslán na KUSK 15. 8. 2020 na přidělené limity schválené RK dne
12. 8. 2021, rozpočet PO byl následně schválen - Usnesení č. 032-87/2020/RK ze dne 17. 12. 2020 a zveřejněn
na Portálu PO (28. 12. 2020 ing. Malíková).
Finanční plán za rok 2021 je upraven dle skutečných nákladů a výnosů roku. Po zaúčtování všech účetních
případů roku 2021 je plnění finančního plánu vyrovnané a výsledek hospodaření roku 2021 je 0,00 Kč.

Závazné limity, rozpočty a odpisové plány PO v oblasti kultury byly schváleny Usnesením č. 032-87/2020/RK
ze dne 17. 12, 2020 (příspěvek na provoz od zřizovatele, objem mzdových prostředků) a Usnesením č. 050-
16/2021/RK ze dne 8. 4. 2021 – odpisy dlouhodobého majetku. Poslední změna závazných ukazatelů bude
projednána RK v 1. polovině roku 2022.



Změny závazných ukazatelů souvisí s přijetím a použitím účelových dotací, transferů a příspěvku zřizovatele,
zapojením rezervního fondu. Organizace použila finanční prostředky z investičního fondu MČK.

Provozní příspěvek - byl schválen ve výši 14 281 200,- Kč. V  průběhu roku byly poskytnuty další příspěvky
od zřizovatele a provedeny úpravy:

· na projekt Středočeské kulturní léto 2021 ve výši 251 000,00 Kč
· na tzv. měkké projekty 36 513,00 Kč (doplatek k nákladům ostatních projektů podpořeným kulturními

dotacemi obcí či národních zdrojů např. Muzejní noc., přednáškový cyklus Setkávání atd.)
· běžné výdaje – kompenzace nákladů za 1. pololetí v souvislosti s pandemií ve výši 46 839,00 Kč
· projekt Post Bellum ve výši 22 900,00 Kč, projekt nebyl z důvodu na straně spolupracujícího subjektu

zrealizován a finanční prostředky byly vráceny zpět zřizovateli (KB dne 3. 12. 2021)
· navýšení mzdových prostředků ve výši 76 160,00 Kč (2 x 38 080,- Kč)
· navýšení prostředků na opravy a údržbu majetku ve výši 200 000,- Kč, které byly částečně převedeny

na provozní náklady MČK
· převod mzdových prostředků do provozu ve výši 462 768,00 Kč.

Celkový příspěvek od zřizovatele představuje 14 891 710,00 Kč a rozpočet byl takto upraven.
Zřizovatel MČK také poskytnul organizaci investiční finanční prostředky ve výši:

· 1 270,50 Kč a 11 797,50 Kč v návaznosti na „vrácené“ finanční prostředky vybrané PO za pronájem
míst během akcí v Geoparku drobným podnikatelům; finanční prostředky byly zaúčtovány jako
prostředky investičního fondu.

Mzdové náklady – limit mzdových prostředků byl pro rok 2021 schválen ve výši 11 809 400,00 Kč. V průběhu
roku byly zřizovatelem prostředky navýšeny o 76 160,00 Kč (2 x 38 080,- Kč). Dále byl proveden převod
mzdových prostředků do provozu ve výši 386 608,00 Kč (úspora z období 1. pololetí za dobu uzavření muzea
a pracovní neschopnosti (i dlouhodobé) zaměstnanců včetně ošetřovného díky koronavirové pandemii).

Celkový limit mzdových prostředků po změnách včetně převodu mzdových prostředků do provozních
prostředků je 11 422 792,00 Kč, což odpovídá skutečnému čerpání v roce 2021.

Do mzdového limitu nebyly zahrnuty částky z dotace Města Beroun ve výši 27 000,00 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 302 444,35 Kč.

Finanční plán odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2021 byl stanoven ve výši 513 770,00 Kč. V průběhu roku
byly schváleny změny rozpočtu a skutečné odpisy činily 1 828 406,40 Kč z důvodu zařazení dlouhodobého
majetku budovy depozitáře S. K. Neumanna 1141 po rekonstrukci včetně vybavení regály, vozíky, ostatním
nábytkem, IT technikou i digitalizačním pracovištěm s vybavením. Odpisy byly částečně kryty finančními
prostředky z provozu ve výši 442 340,12 Kč, neprofinancované odpisy ve výši 506 865,28 Kč byly zaúčtovány
jako neprofinancované na SU 649.

Získání finanční spoluúčasti na realizované aktivity nad rámec příspěvku
zřizovatele v roce 2021 – nadnárodní zdroje (IROP), národní zdroje (ministerstva),
fondy obcí, fundraising, sponzoring, účelové finanční dary.

Celkem bylo nad rámec prostředků zřizovatele získáno:
ü 24 966 930,64,- Kč z projektu IROP
ü 879 540,80,- Kč z dalších zdrojů

Z toho:
ü 301 609,00 Kč z dotací z národních zdrojů
ü 63 700,00 Kč z kulturních fondů obcí
ü 153 000,00 Kč představují finanční dary
ü 258 308,00 Kč příjmy ze vstupného činily (nárůst oproti roku 2020)
ü 85 499,80 Kč příjmy z prodeje suvenýrů (nárůst oproti roku 2020)
ü 17 424,00 Kč příjmy z krátkodobého pronájmu prostor při akcích

ü 24 966 930,64 Kč - projekt IROP – pokračování – 5. žádost o platbu (viz níže)

Podrobný rozpis.



Strukturální fondy EU 2021:
ü 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. 2021 byla dokončena
5. etapa projektu (od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021). Žádost o platbu č. 5 a Zpráva o realizaci projektu
č. 5, byly předloženy na CRR ČR dne 20.7.2021. Celkové způsobilé výdaje předkládané ŽoP č. 05
činily 27.741.034,06 Kč, z toho investiční: 27.349.397,51 Kč, neinvestiční: 391.636,55 Kč. Výše
dotace: 24.966.930,64 Kč (90 %), vlastní podíl: 2.774.103,42 Kč (10 %).
Součástí ŽoP č. 05 byla i informace o nezpůsobilých výdajích uskutečněných v témže období,   které
činily 7.186.039,18 Kč (pouze investice). ŽoP č. 05 byla dne 23. 9. 2021 schválena v plné  výši a
bez korekcí. Dotace odpovídající výši způsobilých výdajů byla proplacena na číslo bankovního účtu
zřizovatele MČK, Středočeského kraje, který následně finanční prostředky převedl MČK. MČK
následně tyto prostředky prostřednictvím vratky prostředků na předfinancování dotačních
prostředků z IROP vrátil Středočeskému kraji.

Národní zdroje:
ü 23 000,00 Kč - dotace z programu MKČR Integrovaný systém ochrany v kapitole ISO II/D –

preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí na restaurování sbírkového předmětu,
starého tisku Postilla Ewangelitska z roku 1592 (Kn 82); přijato jako průtokový transfer přes
zřizovatele;

ü 278 609 Kč – dotace z programu MKČR - Program udržitelnosti pro muzea II pro rok 2021 (Covid-
19)

Fondy obcí – čerpáno:
ü 5 000,00 Kč – kulturní dotace města Hořovic na projekt Muzejní léto 2021 – letní muzejní sezóna

s kulturním programem
ü 32 800,00 Kč - dotace z rozpočtu města Berouna na projekt Setkávání v muzeu 2021 – přednáškový

cyklus.
ü 25 900,00 Kč – dotace z rozpočtu města Berouna na projekt 16. muzejní noci 2021 na téma antika

Dary – peněžní plnění:
ü 100 000,00 Kč finanční dar Vápenky Čertovy schody k účelu posílení investičního fondu

obdarovaného za účelem částečného pokrytí nákladů nutných pro zakoupení menšího automobilu
pro potřeby obdarovaného

ü 40 000,00 Kč finanční dar od Velkolomu ČS na vydání časopisu Český kras
ü 3 000,00 Kč finanční dar od Jaroslava Šimka na vydání časopisu Český kras
ü 10 000,00 Kč finanční dar od AUTODOPRAVA CHALUPECKÝ s.r.o. na vydání časopisu Český

kras
Dary – nepeněžní plnění:
ü v roce 2021 nebyly přijaty žádné jiné nepeněžní dary, než předměty do sbírkového fondu.

Ve 2. pololetí 2021 byly připraveny a podány následující žádosti o finanční dotace na rok 2022 v
celkové výši: 309 906,00 Kč
ü Žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví -

edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v centrální evidenci
sbírek – na projekt Na dno pradávných moří ve výši 70 000,00 Kč

ü Žádost o poskytnutí dotace z programu ISOII/D (MKČR) na restaurování sbírkových předmětů ve
výši 65 000,00 Kč (olej na plátně – Kristus podává sv. Petru klíče, ev. číslo VU 199 (sH 6145);
plátno 117 x 176 cm, rám 133 x 193 cm; 18. stol.)

ü Žádost o finanční příspěvek ve výši 25 000,00 Kč z rozpočtu AMG na projekt Seminář geologů
muzeí ČR a SR, Beroun, který se z důvodů pandemie v roce 2021 neuskutečnil

ü Žádost o dotaci na kulturní činnost ve městě Berouně na přednáškový cyklus Setkávání v muzeu
ve výši 28 707,00 Kč

ü Žádost o dotaci na kulturní činnost ve městě Berouně na projekt 17. muzejní noci na téma Český
kras ve výši 51 032,00 Kč

ü Žádost o dotaci na kulturní činnost ve městě Berouně na projekt vydání edice pamětí Matěje
Warouse ve výši 70 167,00 Kč

Příjmy z nájmu majetku Středočeského kraje svěřeného do hospodaření MČK.

· Movitý majetek SK – sbírkové předměty nebyly v roce 2021 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 při akci: jarmark 14. 8. 2021 (1 694,00 Kč) a
podzimní trhy 11. – 12. 9. 2021 (15 730,00 Kč). Z důvodu pandemie a uzavření muzea nebyly
realizovány plánované jarní řemeslné trhy.

Příjmy ze vstupného a prodeje suvenýrů.

· Příjmy ze vstupného činily v roce 202 258 308,00 Kč (nárůst oproti roku 2020, pokles oproti roku 2019
pokles z důvodu uzavření muzea – pandemie. Pro srovnání v roce 2020 činil příjem  158 559,00 Kč
(pokles oproti roku 2019 z důvodu uzavření muzea - pandemie). Pro srovnání: v roce 2019 příjem
467 318,- Kč, v roce 2018 příjem 306 299,- Kč.

· Příjmy z prodeje suvenýrů byly v roce 2021 85 499,80,- Kč (nárůst oproti roku 202), ,     v roce 2020
ve výši 61 344,20 Kč (Pro srovnání: v roce 2019 / 88 162,60,- Kč (nárůst oproti roku 2018 /52 839,04,-
Kč/).

Spolupráce s OKPP, úkoly.
Spolupráce s OKPP probíhala dobře. Celkem se uskutečnily prostřednictvím Portálu PO či e-mailem

· desítky komunikací (úkoly, informace, směrnice …);
· MČK také spolupracovalo v rámci jednotné propagace či při akcích se SCCR;
· pokračoval společný propagační produkt PO SK – Fárací knížka;
· opakovaně byly letní aktivity cílené na Rodiny s dětmi;
· pokračovalo zapojení do bonusových projektů Senior Pas a Rodinný pas;
· pokračovalo nové předkládání výkazů zřizovateli (účetní deník, hlavní kniha, výkaz s výstupem 56 G);
· byl zajištěn provoz muzea v mimořádných podmínkách režimových anti-covid opatření;
· byl realizován program Středočeského kulturního léta mj. ve spolupráci s divadlem Bez zábradlí a

Městským divadlem Mladá Boleslav;
· 19. 9. 2021 proběhlo ve spolupráci s hořovickou pobočkou MČK semifinále koncertů Středočeské

skutečné ligy;
· MČK poskytlo maximální součinnost zpracovateli projektu  EPC II při zpracování analýzy vhodnosti

budov/objektů do projektů EPC;
· MČK se zapojilo do veletrhu Regiony ČR v Lysé nad Labem;
· Projekt Post Bellum, který MČK přijalo, byl ukončen na žádost partnera vzhledem k dlouhodobé

nestandardní epidemiologické situaci v ČR, kdy nebylo možné naplnit Smlouvu o spolupráci, protože
„ani muzeem doporučení pamětníci se nechtěli v této době zapojit do projektu“

· dokončení nápisu na budově čp. 88 bylo z důvodů na straně zhotovitele a se záměrem rekonstrukce
fasády 1. NP odloženo;

· na začátku roku 2021 byla poskytnuta součinnost při prohlídce nemovitostí spravovaných MČK včetně
rekonstruované budovy S. K. Neumanna předsedovi Komise RK pro majetek SK;

· v červnu 2021 byl realizován „den otevřených dveří“ rekonstruované stavby centrálního depozitáře za
přítomnosti zástupců SK, dodavatelů a pozvaných hostů včetně zástupců města Berouna a ředitelů PO
KUL;

· pokračoval a byla dokončena realizační fáze IROP projektu
· byl čerpán investiční fond MČK a zásobník investic SK:

· nákup předmětů do sbírkového fondu byl realizován v naplánovaném a RK schváleném limitu do
100 000,00 Kč (celkem 99 898,00 Kč).; významným přírůstkem do sbírek se stala komárovská
plastika J. V. Stalina, kterou se podařilo v roce 2021 úspěšně převést a deponovat v areálu
berounského muzea;

· další sbírkové předměty byly na návrh MČK zakoupeny Středočeským krajem (60 000,00 Kč) a
převedeny do sbírek MČK;

· stavba - rekonstrukce depozitáře SKN 1141: 51 824 201,23 Kč včetně ZL a dodatků, finální částka
(2019 – 2021, IROP, SKN); samostatné dodávky a VZMR, uvedení budovy SKN 1141 do provozu:

· dodávka regálového systému v roce 2021: 8 266 929,43 Kč (IROP);
· odpojení objektu SKN 1141 od teplovodu: 76 142,88 Kč (IF MČK);
· instalace ZDP a napojení na PCO HZS prostřednictvím firmy Partol Group: 172 028,00 Kč

(IF MČK);
· vybavení SKN IT technikou: 357 083,10 Kč (IROP);
· vybavení digitalizačního pracoviště: 843 370,00 Kč (IROP);



· aplikační server ProMuzeum, evidenční moduly, implementace programového vybavení
systému ProMuzeumWEB, převod dat: 117 080,00 Kč (IF MČK);

· sytém generálního klíče a jeho nastavení;
· ostatní vybavení – nábytek, vybavení karantény a badatelny (IF MČK);
· datové propojení budovy nového depozitáře (S. K. Neumanna 1141) a hlavní budovy

muzea (Husovo nám. 87/88)

Výstavní a další kulturně výchovná a vzdělávací činnost v roce 2021.

Realizace výstav a dalších akcí proběhla podle plánu na rok 2021. Některé hromadné akce (např. muzejní noci)
se kvůli anti-covid opatřením neuskutečnily, jiné akce a programy byly průběžně doplněny.

Přehled akcí a doprovodných programů
Výstavy v MČK – Beroun

· Mrtví jdou za sluncem/18. 5.  – 14. 11. 2021/Regionální muzeum Jílové u Prahy/MČK
· Střední Čechy, kolébka národních patronů/9. 9.  – 14. 11. 2021/Putovní výstava Středočeského muzea

v Roztokách u Prahy/kolektiv zaměstnanců MČK
· Jídlo deseti staletí. Vánoce na talíři./25. 11. 2021 – 10. 2. 2022/Oblastní muzeum Praha – východ/MČK

Hlavní výstavou sezóny roku 2021 byla výstava Mrtví jdou za sluncem, která probíhala v Muzeu Českého
krasu v Berouně od 18. 45. do 14. 11 2021. Panelová část výstavy byla zapůjčena Regionálním muzeem v
Roztokách u Prahy, výstavní předměty zapůjčilo Národní muzeum a Ústav pro klasickou archeologii FF UK..
Výstava představila kulturu starověkého Řecka v době bronzové a s ní spojené počátky evropské civilizace.
Výstava prostřednictvím textových panelů i vystavených předmětů seznamovala s dobovými mýty,
náboženskými představami a pohřebními zvyklostmi. Nabídla informace o tom, jak se zpracovávaly kovy, jak
vypadala tehdejší města či rafinovaná ženská móda. Vystaveny byly originály a kopie předmětů z oblasti
dnešního Řecka, z nichž nejvíce zaujaly bronzové dýky vykládané zlatem a stříbrem z šachtového hrobu na
Mykénské akropoli, originály hliněných číší s florálními motivy či hadí bohyně. Návštěvnicky vděčné byly
ženské figuríny oblečené do kostýmů inspirovaných mykénskou, na dnešní dobu odvážnou módou. Výstava
byla instalována ve výstavní místnosti v přízemí, přičemž několik panelů bylo umístěno i do vstupní síně
Jenštejnského domu. V projekčním okně ve výstavní místnosti běžela smyčka s ukázkami dalších dobových
artefaktů, kterou sestavila Mgr. Jana Šuchmová. Návštěvníci výstavy si mohli na místě vytvořit výše zmíněnou
hadí bohyni v podobě vystřihovánky autorky Viktorie Sýkorové, studentky ZČU FDULS. Pro školy byl
připraven doprovodný program pro školy zahrnující také výrobu „Disku z Faistu“ ze samotvrdnoucí keramické
hmoty. Na něm mohli žáci ztvárnit příběh pomocí vlastního obrázkového písma.

Výstavy ve výloze – MČK Beroun
Vzhledem k dlouhodobému uzavření muzea z důvodu nepříznivé epidemické situace přistoupilo muzeum k
pořádání krátkodobých výstav – drobných instalací ve výloze muzea. Využita byla vitrínová výloha vstupní síně
čp. 87 přístupná z berounského Husova náměstí. Výstavy , až na jedinou výjimku, se střídaly vždy po dvou
týdnech. Takto zde vystavovali tito autoři/instituce:

· Jan Kobylák/22. 2. - 7. 3. 2021
· ZUŠ Václava Talicha Beroun/8. 3. 2021 - 21. 3. 2021
· Kameel Machart/22. 3. 2021 - 5. 4. 2021
· Tomáš Petříček/6. 4.2021- 18. 4. 2021
· Mirek Vorlický/19. 4. 2021 - 2. 5. 2021
· Tomáš Šmejkal/3. 5.2021 - 16. 5. 2021
· Alina Slee/17. 5. 2021 - 30. 5. 2021
· MČK/Barvy duhy skryté v kamenech/výstava prací účastníků výtvarného workshopu/31. 5.2021 - 13.

6. 2021
· Jaroslav Fišák/14. 6.2021 - 27. 6. 2021
· Petr Mrázek/28. 6. 2021 - 11. 7. 2021
· Jana Janoušková/12. 7. 2021 - 25. 7. 2021
· Miroslava Strnadová/26. 7. 2021 - 9. 8. 2021



· Markéta Kotková/10. 8. 2021 - 6. 9. 2021

Výstavy v MČK – pobočka Hořovice
· Harmoniky Kebrdle - Delicia Hořovice/11. 6. – 31. 10. 2021 /autor: Věra Eschnerová (DELICIA

Accordions)
· Vánoční výstava Betlémů / 27. 11. – 30. 12. 2020 /autorka: Anna Brotánková, část betlémů zapůjčila

pí. Kučerová

Výstavy v MČK – pobočka Žebrák
· Z důvodu přestavby objektu se v roce 2021 nekonala v Městském muzeu v Žebráku žádná výstava.

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

· Vilém Kropp – 100 let – retrospektiva/Vilém Kropp ml./  2. 10. 2020 – 7. 6. 2021 (bylo prodlouženo)
· Zvířata pro radost/10. 6. – 27. 9. 2021/Andrea Borovská, ZUŠ

Výstavy a projekty v zahraničí, zahraniční spolupráce
· V roce 2021 nebyly realizovány.

Akce s mezinárodní účastí
· V roce 2021 nebyly realizovány

Přednášky v MČK
· Poprava 27 českých pánů a její důsledky/10. 6. 2021/ prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., Historický  ústav

AV ČR – proběhlo pouze on-line
· Svatí a dějiny svatosti/9. 9. 2021/ doc. Ota Halama, Dr.
· Pokrok na kolejích /14. 10. 2021/prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
· Husitské válečnictví – Jan Žižka/11. 11. 2021/prof. PhDr. Petr Čornej, Dr.Sc.
· Po stopách Čechů ve světě/18. 11. 2021/Martin Nekola, Ph. D. /přednáška mimo cyklus Setkávání

v muzeu
· Starověká Mezopotámie/9. 12. 2021/Prof. PhDr. Petr Charvát, Dr.Sc.

Přednášky v MČK – pobočka Hořovice
· V roce 2021 nebyly realizovány

Přednášky v MČK – pobočka Žebrák
· Z důvodu přestavby objektu se v roce 2021 nekonala v Městském muzeu v Žebráku žádná přednáška.

Akce v MČK – Beroun
· On-line přednáška: Den Země – Geologická minulost Barrandienu v souvislostech/22. 4. 2021
· Přednáška: Poprava 27 českých pánů a její důsledky/10. 6. 2021
· Hrátky za muzejními vrátky/12. 6. 2021
· Hrátky za muzejními vrátky/13. 6. 2021
· Malířský workshop: Kámen, nůžky, papír/20. 6. 2021
· Den s geologem v Geoparku Barrandien/26. 6. 2021
· Tvořivý program pro děti: Hrátky za muzejními vrátky/1. 7. 2021
· Vzdělávací a tvořivý program pro rodiny s dětmi: GEOhrátky za muzejními vrátky/10. 7. 2021
· Vzdělávací a tvořivý program pro rodiny s dětmi: GEOhrátky za muzejními vrátky/11. 7. 2021
· Komentovaná prohlídka výstavy: Mrtví jdou za sluncem/24. 7. 2021
· Malířský workshop: Kámen, nůžky, papír/25. 7. 2021

· Tvořivý program pro děti: Hrátky za muzejními vrátky/29. 7. 2021
· Tvořivý program pro děti: Hrátky za muzejními vrátky/5. 8. 2021
· Den s geologem/7. 8. 2021
· Malířský workshop: Kámen, nůžky, papír/8. 8. 2021
· Jarmark v geoparku/14. 8. 2021
· Krok za krokem Berounem pro děti/14. 8. 2021
· Krok za krokem Berounem pro dospělé/14. 8. 2021



· Odpoledne s netopýry/20. 8. 2021
· Krok za krokem Berounem pro děti/25. 8. 2021
· Tvořivý program pro děti: Hrátky za muzejními vrátky/26. 8.2021
· Den s geologem/29. 8. 2021
· Muzejní noc 2021 – Antický svět/3. 9. 2021
· Vernisáž: Střední Čechy – kolébka národních patronů/9. 9. 2021
· Přednáška: Svatí a dějiny svatosti/9. 9. 2021
· Den s geologem/11. 9. 2021
· Dny evropského dědictví/11., 12. 9. 2021
· Loutkové hrátky za muzejními vrátky/15. 9. 2021
· Den s geologem/18. 9. 2021
· Evropské minerální dny/25. 9. 2021
· Komentovaná vycházka údolím Berounky/28. 9. 2021
· Křest knihy Člověk a podzemní svět/30. 9. 2021
· Malířský workshop: Kámen, nůžky, papír/3. 10. 2021
· Kino příběhy 20. století -  Gottwald/5. 10. 2021
· Přednáška: Pokrok na kolejích/14. 10. 2021
· Křest knihy: Houby Berounska a Hořovicka/21. 10. 2021
· Den Středočeského kraje/28. 10. 2021
· Komentovaná prohlídka Berouna/28. 10. 2021
· Komentovaná prohlídka Barouna/ 28. 10. 2021
· Halloween v muzeu/2. 11. 2021
· Křest knihy: Povídky ke kávě VII/4. 11. 2021
· Malířský workshop: Kámen, nůžky, papír/7. 11. 2021
· Přednáška: Husitské válečnictví – Jan Žižka/11. 11.
· Přednáška: Po stopách Čechů ve světě/18. 11. 2021
· Mikuláš v muzeu/5. 12. 2021
· Přednáška: Starověká Mezopotámie /9. 12. 2021

Akce v MČK – pobočka Hořovice
· Muzejní noc Muzea Hořovicka na Starém zámku/25. 6. 2021
· Hradozámecká noc na Starém zámku/31. 7. 2021
· Středočeské kulturní léto – divadelní představení ART/6. 8. 2021
· Renesanční večer na Starém zámku + Středočeské kulturní léto – divadlení představení Sáňky

se zvonci/27. 8. 2021
· EHD – Dny evropského dědictví – Komentovabná prohlídka výstavy Harmoniky Kebrdle – Delicia

Hořovice
· Skutečná liga/19. 9. 2021
· Den Středočeského kraje v Muzeu Hořovicka/28. 10. 2021
· Komentovaná prohlídka Delicia Accordions s.r.o./27. 10. 2021
· Betlémské světlo/23. 12. 2021

Akce v MČK – pobočka Žebrák
· Z důvodu přestavby objektu se v roce 2021 nekonala v Městském muzeu v Žebráku žádná akce.

Akce v Domově seniorů TGM
· Vernisáž výstavy Zvířata pro radost/10. 6. – 27. 9. 2021 (nebylo zahrnuto do statistiky akcí).

Geologické exkurze pořádané MČK
· Geologická exkurze se sběrem zkamenělin – Koněprusy/19. 6. 2021
· Exkurze se sběrem zkamenělin – Koněprusy/28. 8. 2021
· Geoexkurze: Svatý Jan pod Skalou/16. 10. 2021
· Geoexkurze se sběrem zkamenělin: Koněprusy/30. 10. 2021

Historicko-geologické exkurze pořádané MČK
· Komentovaná vycházka: Stradonice – oppida, naše první města/17. 7. 2021
· Archeologicko-geologická vycházka Koněprusy/5. 8. 2021



Edukačně – propagační stánky (prezentační akce)
· Kulturně vzdělávací geologický stánek/5. 9. 2021/Králův Dvůr – dětský den

Podpora výstavních projektů jiných institucí v roce 2021.

· V roce 2021 pokračovala spolupráce s Domovem seniorů TGM v Berouně. Byla zprostředkována
zápůjčka a zajištěna instalace výstavy Zvířata pro radost, která byla klientům DS k dispozici v období
10. 6. – 27. 9. 2021. Na tomto projektu spolupracovalo MČK se ZUŠ Václava Talicha v Berouně.

· Muzeum Českého krasu se podílelo na vzniku výstav jiných subjektů zápůjčkami sbírkových předmětů
či poskytováním reprodukcí sbírkových předmětů. V roce 2021 byly zapůjčeny na výstavy a do expozic
a prostor jiných subjektů jednotlivé sbírkové předměty. Výstava z produkce MČK nebyla jinému
subjektu v roce 2021 zapůjčena.

· Sbírkové předměty byly zapůjčeny na výstavy do:
ü Muzea jižního Plzeňska v Blovicích na výstavu Díkůvzdání aneb o kravách a lidech, která se

konala 4. 5. 2021 - 2. 10. 2021 bylo půjčeno 11 evid. č. (11 ks);
ü Muzea T. G. M. v Rakovníku na výstavu Svět středověkých her, která se konala 18. 6. - 19. 9.

2021 bylo půjčeno bylo 11 položek (11 ks);
ü Městského muzea Horažďovice na výstavu Václav Talich – život a dílo dirigenta, která se

konala 10. 8. – 3. 10. 2021 byla půjčena byla 4 evid. čísla (9 ks).
ü Do expozic jiných muzeí bylo zapůjčeno 87 evidenčních čísel sbírkových předmětů tj. 113 ks do

expozic a prostor obce Kublov – Pamětní síně J. L. Zvonaře, SOkA Beroun, NPÚ – nový zámek
Hořovice, Západočeského muzea v Plzni – pobočky Rokycany, Muzea Šumavy v Sušici – pobočky
v Kašperských horách, Expozice požární ochrany Hasičského záchranného sboru ČR ve Zbirohu –
MVČR, Muzea berounské keramiky, města Hořovic a Muzea a infocentra Tetín.

· Na vyžádání byly poskytnuty reprodukce sbírkových předmětů (výstava PO KUL SK a z.s. SVATÁ
LUDMILA 1100 let   k výročí sv. Ludmily v Senátu).

Edukační činnost MČK v oblasti geologie v roce 2021
Mezi náplň činnosti muzeí nepochybně patří i popularizační, osvětová a vzdělávací činnost. Tyto aktivity se
Muzeum Českého krasu snaží cíleně naplňovat především v oblasti geologie. Již řadu let nabízí přednášky,
vzdělávací programy i terénní exkurze jak pro širokou veřejnost, tak i pro školy a další objednané skupiny. V
minulých letech byly vytvořeny nové vzdělávací programy zaměřené na praktický význam geologie, sopečnou
činnost, čtení geologického záznamu či geologický vývoj v souvislosti s deskovou tektonikou a pohyby
světadílů. V letech 2019 a 2020 se MČK zapojilo do realizace MAP vzdělávání a za finanční podpory Města
Berouna vyjíždělo s přírodovědným geologickým vzdělávacím programem zahrnujícím i živou přírodu do škol
zapojených do projektu „Místní akční plán vzdělávání“ obce s rozšířenou působností Beroun.

Edukační aktivity v covidovém lockdownu 2021.

Od roku 2020 však bylo množství edukačních aktivit omezeno opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19.
V době lockdownu mnoho muzeí řešilo, jaké aktivity nabídne. MČK se na poli geologických věd v souladu
s plánem činnosti soustředilo na distanční vzdělávání učitelů a využilo pozitivní zkušenost geovědního
edukátora s distanční výukou geologických témat. V rámci webinářů byli učitelé na praktických příkladech
seznámeni s tím, jak je možné v distanční výuce efektivně zapojit všechny žáky, ihned získávat zpětnou vazbu
a ještě geologickou tematiku učit v souvislostech a aktivní činností žáků. Učitelé i jejich žáci tyto přístupy velmi
oceňovali: „Na konci hodiny mi prvně studenti řekli, že mi děkují za hodinu, že to bylo super. Tak jsem měla
radost.; Děti moc baví... musím říct, že po vašem webináři se děti zase na hodiny těší.; Mně to přijde lepší než
prezenční výuka! Názorné, moc pěkně připravené, použiju na ZŠ, díky!; Whiteboard používám, moc se mi líbí.
Ani při prezenční výuce nemám takový přehled o práci jednotlivých studentů.; Opravdu nikdy jsem si
nemyslela, že se budu těšit na cokoliv, co má spojitost s geologií a na Váš seminář se těším strašně moc.;
Webinářů teď je spousta a většinou u nich stihnu uvařit nebo opravit práce dětí. Ale u vás to rozhodně nešlo,
celou dobu bylo co dělat.“.

Od února do června 2021 proběhlo celkem 23 webinářů (19 pro učitele), které navštívilo 941 účastníků.



Kromě webinářů pro učitele byla ke Dni Země 22. 4. 2021 odvysílána první živě přenášená on-line přednáška
„Geologická minulost Barrandienu v souvislostech“. Byla vysílána na platformě YouTube, kde je i nadále k
dispozici záznam. Živé vysílání navštívilo 346 sledujících a v listopadu 2021 měla tato přednáška již více než
1 000 zhlédnutí. V květnu a červnu byl také pro dvě školní třídy realizován on-line distanční vzdělávací
program „Kameny vyprávějí“.

Edukační aktivity v roce 2021 po obnovení běžného provozu muzea.

Od června již opět probíhaly akce s fyzickou účastí osob, a to jak v muzeu, tak i v terénu. Proběhlo několik
geologických a geologicko-historických exkurzí pro veřejnost do okolí Koněprus, Svatého Jana pod Skalou,
Stradonic či do údolí Berounky. V muzeu se pak pro veřejnost opakovaně konaly geologické hrátky nebo dny
s geologem, při kterých byly pro návštěvníky připraveny komentované prohlídky, hádanky a úkoly či ukázky
geologických vzorků včetně vytloukání zkamenělin. K dispozici byla i projekce geovědních videí a animací s
cílem prezentace základních geologických principů souvisejících s vývojem regionu (desková tektonika, pohyb
světadílů, vulkanická činnost apod.). Velké oblibě z řad dětí a dospělých se těšilo rýžování českých granátů
(tato aktivita byla vyňata z komplexního vzdělávacího programu věnovaného sopečné činnosti, který nebyl v
roce 2021 pro veřejnost realizován z důvodu protikoronavirových opatření). Speciální vzdělávací program byl
připraven pro účastníky Evropských minerálních dnů, jejichž součástí byla prohlídka muzea a expozice Geopark
Barrandien, Velkolomou Čertovy schody a Koněpruských jeskyní. Geovědní osvětu široké veřejnosti muzeum
realizovalo i při různých akcích. Speciální geovědní stánek byl k dispozici v muzejní expozici Geopark
Barrandien v průběhu tradičních hrnčířských trhů a další stánek byl realizován na dětském dni v Králově Dvoře.

V roce 2021 se celkem sedmi terénních exkurzí pro veřejnost zúčastnilo přes 500 návštěvníků.

Další geologické akce pro veřejnost přímo v muzeu nebo na geovědních stáncích pak osobně navštívilo více
než 3 700 návštěvníků.

Samostatnou kapitolou v nabídce muzea jsou pak geovědní vzdělávací programy a akce pro předem objednané
skupiny ať už se jedná o exkurze, vycházky nebo programy a akce přímo v muzeu. Tím, jak se postupně rozrůstá
nabídka programů a aktivit, jsou stále častěji realizovány akce přímo na míru pro danou skupinu (např. pro
tábory např. podle jejich zaměření nebo pro školy podle výukového cíle, kterého chtějí návštěvou muzea
dosáhnout). V září a říjnu například muzeum připravilo pro několik skupin motivační program k úvodu do
výuky neživé přírody věnovaný praktickému využití geologie s možností vyzkoušet si vybrané aktivity z
pohledu geologa. Na rok 2021 byl připravován nový vzdělávací program věnovaný ložiskům nerostných
surovin. Součástí programu může být i ukázka rýžování zlata nebo jednoduchá geologická interpretace
satelitních snímků v aplikaci Sentinel Explorer (vyhledávání ložisek soli). Tento program nebo jeho dílčí
aktivity byly s ohledem na opatření proti šíření onemocnění COVID-19 nabízeny pouze společně přicházejícím
dětským skupinám. Veřejnosti by ho muzeum rádo nabídlo v příštím roce.

Celkový souhrn za rok 2021

V roce 2021 realizovalo muzeum celkem 85 geologických vzdělávacích programů a akcí. Prezenčně i
distančně se těchto programů i akcí účastnilo více než 7 500 osob. Autorem vzdělávacích programů byl geolog
a muzejní edukátor se specializací na geologické vědy. Na realizaci programů a akcí se podíleli muzejní
geoložka, brigádníci (studenti geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze) a další proškolení
pracovníci a průvodci muzea. Ředitelka muzea opět v maximální možné míře podporovala přípravu, realizaci a
personální zajištění vzdělávacích akcí i zavádění aktivit s moderními digitálními technologiemi i daty přímo do
edukačních programů.



Přehled edukační činnosti MČK v roce 2021 – rozvoj činnosti a aktivit edukátorů
MČK – zaměření geologické, společenskovědní, výtvarné a kreativní (v závorce u
názvu programu je vždy uváděn rok jeho vzniku).

Nové programy a akce
Programy a akce geologické

Každoroční postupné rozšiřování nabídky geovědních aktivit umožňuje snáze reagovat na poptávku a vytvářet
geovědní doprovodné vzdělávací programy a akce přímo na míru jednotlivým skupinám. Mnoho programů pro
skupiny na objednávku je tak již komponováno po vzájemné dohodě s objednatelem jako program na míru, ve
kterém mohou být sestaveny různé aktivity z více programů a akcí. Z důvodu častějšího konání komponovaných
geovědních programů přímo na míru již není možné přesně sledovat návštěvnost jednotlivých geovědních
programů a akcí tak, jak jsou níže popisovány.

Speciální vzdělávací program byl například připraven pro účastníky Evropských minerálních dnů. Kombinace
tvořivých aktivit pak byla využita v rámci geohrátek konaných v prostoru expozice Geopark Barrandien.

Doprovodný program Geologie v praxi (2021)
Nový doprovodný edukační program vytvořený v roce 2021: Nabídka geovědních programů pro školy byla
v roce 2021 rozšířena o nový program Geologie v praxi. V rámci úvodní aktivity programu mají účastníci ve
skupinkách stručně prezentovat význam geologie pro společnost. K tomuto účelu se pokusí rychle vytvořit
myšlenkovou mapu, s jejíž pomocí pak jeden člen za skupinu formuluje minutový proslov právě na téma
geologie pro společnost. Následuje krátké shrnutí příkladů klíčového významu geologie (příklady surovin: voda,
uhlí, uran, ropa, kovy; příklady geologických rizik: sesuvy, propady, špatně založené stavby, sopečná činnost,
zemětřesení). Dále následují praktické aktivity s využitím PC techniky zakoupené pro doprovodné programy:
mapování ložisek soli s využitím satelitních snímků a simulace vyhledávání ložisek uhlí, železné rudy a zlata
v geologickém modelu ve hře Minecraft (zjištění, že skutečnost je odlišná od hry, formulace myšlenek, jak by
prospekce mohla ve skutečnosti fungovat, ověřování nápadů na modelu ve hře Minecraft, formulace závěrů).
Tento program je vhodný jako motivační úvod k výuce geologie.

On-line program pro školy Kameny vyprávějí (2021)
Nový on-line edukační program vytvořený v roce 2021: V souvislosti s covidovým lockdownem a distanční
výukou ve školách byl připraven vzdělávací program pro on-line vysílání do škol. Úvod programu je věnovaný
zkamenělinám a jejich vypovídací hodnotě (trilobiti, prvohorní moře). Následně se řeší otázka, jak mohou
vznikat a zanikat moře. Ta vede až k pohybu světadílů. Dále se řeší vznik vrstev usazených hornin a jejich
vrásnění při zániku moře. Nakonec je zmíněna i pradávná sopečná činnost a jsou porovnávány fotografie
výchozů usazených a sopečných horniny. Program kombinuje on-line přednášku prokládanou dotazy na žáky
s prací na pracovních listech či v on-line aplikacích (dle možností školy je možná realizace ve třídě pouze
s možností videhovoru ale i s využitím počítačových učeben; v jednom z případů byl tento program realizován
i ve formě hybridní výuky – část žáků ve škole a část připojených z domova).

Přednáška Geologická minulost Barrandienu v souvislostech (2021)
Nová přednáška z roku 2021: Ke Dni Země v roce 2021 byla realizována přednáška Geologická minulost
Barrandienu v souvislostech. První část přednášky je věnována představení základních geologických procesů,
které se podílely na formování Barrandienu. Druhá část přednášky pak v kontextu těchto procesů představuje
jeho postupný vývoj v čase včetně míst a lokalit výskytu hornin z různých geologických období. Přednáška byla
vysílána on-line na platformě YouTube a její součástí byly i odpovědi na dotazy diváků. V roce 2021 měla tato
přednáška 1132 zhlédnutí.
Celý záznam přednášky je k dispozici na: https://www.youtube.com/watch?v=DG03LlyUT6M

Školní geologická exkurze do údolí Berounky (2021)
Nová exkurze z roku 2021: Na úvod probíhá v lokalitě „Na Ovčíně“ stručné seznámení se základními
geologickými procesy (pohyb světadílů, vznik moří, vznik sedimentárních vrstev, zánik moří a vrásnění,
sopečná činnost apod). Současně jsou účastníci upozorněni na možnost pořizování fotografií i s GPS záznamem
polohy. Následně je zadán úkol, aby účastníci v průběhu exkurze ve skupinách sbírali důkazy o existenci
pradávného moře a jeho zániku při vrásnění a aby tyto důkazy fotograficky dokumentovali. Na několika místech
je trénováno rozpoznávání usazených a vulkanických hornin. V závěru exkurze je účastníkům zadán další úkol
a to podle zkamenělin zachovalých na výchozu se ve skupině pokusit nakreslit zjednodušenou paleontologickou



rekonstrukci. Současně si skupiny připravují prezentaci svých důkazů, které cestou zdokumentovali ohledně
existence původního moře a jeho zániku při kolizi světadílů.

Školní geologická exkurze do okolí Radotína (2021)
Nová exkurze z roku 2021: Na úvod probíhá v blízkosti zastávky U Lomů stručné seznámení se základními
geologickými procesy (desková tektonika, pohyb světadílů, vznik moří, vznik sedimentárních vrstev, zánik moří
a vrásnění, sopečná činnost apod.). Současně jsou účastníci upozorněni na možnost pořizování fotografií i s GPS
záznamem polohy. Z prostoru nástupního ostrůvku zastávky U Lomů jsou účastníci vyzváni k provedení
terénního náčrtu výchozu na protější straně komunikace a následného stručného vysvětlení geologického jevu
na tomto výchoze. Následuje návštěva paleontologických lokalit: Ortocerový lůmek, Černá rokle u Kosoře a
Sudy.

Geologická / školní geologická exkurze do Svatého Jana pod Skalou (2021)
Nová exkurze z roku 2021: Na úvod probíhá u pramene ve Svatém Janu pod Skalou stručné seznámení se
základními geologickými procesy (desková tektonika, pohyb světadílů, vznik moří, vznik sedimentárních
vrstev, zánik moří a vrásnění, sopečná činnost apod.). Z tohoto místa jsou následně účastníci vyzváni, aby
pozorovali okolní skalní kulisy a pokusili se v nich rozpoznat vrstvy charakteristické pro usazené horniny. Dále
následuje vycházka k sopečnému výchozu a na naleziště zkamenělin „U Elektrárny“.

GEOhrátky za muzejními vrátky viz úprava programu Den s geologem

Nové programy a akce.
Společenskovědní, výtvarné, tvořivé a kreativní.

Doba bronzová ve světle antických mýtů (2021)
Doprovodný program k výstavě Mrtví jdou za sluncem. V rámci programu si účastníci vyslechnou několik
z nejznámějších antických mýtů – Proč se Evropa jmenuje Evropa, Mínotauros, Trojská válka – skrze něž je
poukázáno, jak hluboko do minulosti sahají „společné vzpomínky Evropanů“. Krom mýtů jsou také krátce
seznámeni s prvními evropskými civilizacemi – Mínojci a Mykénci. Součástí programu je výroba disku z Faistu.
Program byl proveden 12 x.

Komentovaná vycházka městem Hořovicemi (2021)
Program na objednávku seniorských skupin zahrnující zhruba hodinovou prohlídku exteriérů hořovických
památek s výkladem o architektuře, historii a významných místních událostech (Starý a Nový zámek, park,
náměstí, kostel, hřbitov).

Procházka za legendami města Berouna (2021)
Procházka po městě speciálně přizpůsobená pro děti předškolního věku. Účastníci se seznámí
s nejzajímavějšími historkami z minulosti města a se strašidly ve městě pobývajícími.
Program byl proveden 3x pro veřejnost.

Historická exkurse z Loděnice přes Sv. Jana pod Skalou na Vráž (2021)
Účastníci se seznámí s osídlením a využitím přírodních zdrojů v oblasti dolního toku potoka Loděnice, jemuž
se zde také říká Kačák. Prostor obce Loděnice byl významný již v době železné, kdy zde vyrostlo centrum
železářství. O více než 1000 let později se nedaleko Loděnice odehrála bitva dvou pretendentů usilujících o
český knížecí stolec. O něco níže po proudu leží významné duchovní centrum Sv. Jan pod Skalou s klášterem
přeměněným později v lázeňskou budovu a dnes ve střední školu. Významu lokality odpovídají dochované
budovy. Odtud se vystoupá k obci Vráž, kde se dochovalo několik statků a starobylý kostel. Cílem je poukázat
na Genius loci působící v údolí jedné říčky.

Výroba „Disku z Faistu“ (2021)
Samostatná doprovodná aktivita pro veřejnost k výstavě Mrtví jdou za sluncem.

Malířský worshop: Kámen, nůžky, papír (2021)
Výtvarný workshop navázal na předchozí spolupráci s akademickou malířkou Lucií Crocro. Záměrem zde bylo
propojení výtvarných zájmů s geologií. Každé setkání bylo zaměřeno na jeden minerál či horninu - v úvodu byli
frekventanti seznámeni edukátorem P. Bokrem s fakty i zajímavostmi o daném kameni. V druhé části kurzu pak
už návštěvníci sami tvořili, a to zátiší, jehož součástí byl kámen popisovaný v první části workshopu; láva s
olivíny (20. 6.), železitý křemen (25. 7.), zkamenělé dřevo (8. 8.), kalcit (3. 10.), zátiší s kamennými hmoždíři
(7. 11.)



Obrázky ze života sv. Ludmily (2021)
Doprovodný program k výstavě Střední Čechy – kolébka národních patronů. Program sestával z komentované
prohlídky výstavy s využitím (nesbírkových) předmětů zapůjčených společností Curia Vitkov a edukačně-
výtvarné části. Zde jsme využili ilustrací výtvarnice Hany Vavřinové vytvořených na objednávku MČK –
výjevů ze života sv. Ludmily (dětství, sňatek s Bořivojem, Ludmilin křest…) vytištěných na velkém formátu. S
dětmi jsme si o sv. Ludmile povídali, načež ony do ilustrací dokreslovali a dopisovali reálie, texty. Soubor takto
upravených ilustrací si třída odnesla k dalšímu dotvoření do podoby komiksu.

Výroba vánočního svícnu z jedlých součástek (2021)
Vánoční doprovodný program k výstavě Jídlo deseti staletí. Děti si s pomocí pracovníků muzea vyrobili vánoční
svícen z jablka, koření a jiných pochutin.

Vánoční program k výstavě betlémů (2021)
Doprovodný program určený pro školy spojený s komentovanou prohlídkou adventní výstavy, vyplňováním
kvízu s hledáním odpovědí na otázky v rámci vystavených exponátů a popisků, součástí byly také doplňující
informace a diskuze v návaznosti na video-prezentaci.

Nové programy a akce kombinované (geologické + společenskovědní).

Oppida, naše nejstarší města (2021)
Vycházka do Stradonic a okolí směrem po proudu Berounky. Účastníci jsou seznámeni s minulostí prostoru
Stradonic (obce i oppida) v průřezu času – poukázáno je na provázání výšinného sídliště se sídlištěm na břehu
Berounky v laténském období, ale i na pokračující osídlení v prostoru obce v následujících stoletích. Na hradišti
je poukázáno na schopnost Keltů přizpůsobit si prostor kolem sebe. Zmíněny jsou i osobnosti spjaté s regionem.
Součástí je též pohled geologa na lokalitu – jak a jakými materiály je utvářena a jaká byla jejich geologická
minulost se vztahem na geologický vývoj regionu. V průběhu akce je prezentováno praktické využití místních
kamenů a nerostných surovin. Akce je doplňována o různé úkoly.

Koněprusy a okolí (2021)
Vycházka začíná v obci Koněprusy, odkud je pokračováno kolem vápenice na hradiště Kotýz a poté na opačnou
stranu do bývalého lomu Kobyla. Část cesty vede po bývalé trase úzkorozchodné železnici KBK. Účastníci jsou
seznámeni se způsobem vytvoření masivu Zlatého koně a okolí, ale též s různými způsoby využívání prostoru
– od pravěkého osídlení jeskyň až po lomařskou činnost v současnosti. Na příkladu lomu Kobyla je ilustrováno,
jak vypadá území poté, co je v lomu ukončena těžba a je ponecháno zpět přírodě. Součástí je též pohled geologa
na okolní krajinu – jak a jakými materiály je utvářena a jaká byla její geologická minulost se vztahem na
geologický vývoj regionu. V průběhu akce je prezentováno praktické využití místních kamenů a nerostných
surovin. Akce je doplňována o různé úkoly.

Vycházka podél Berounky z Berouna do Srbska (2021)
Vycházka začíná v Berouně – Závodí pod Ovčínem, kde proběhne seznámení s historickou i geologickou
minulostí regionu. Účastníci se v průběhu vycházky setkají se stopami různých geologických procesů (vznik a
zánik moří, sedimentace, vulkanismus, vrásnění a jeho projevy) i s využitím hornin pro lidskou činnost. Krom
krajinných prvků je upozorněno i na zasazení sídel a člověkem užívaných prostor v krajině – Tetín, hradiště Na
Kozle, pravěké sídliště v Šanově koutě, Vitáčkův mlýn. Velká pozornost je věnována lomařské činnosti, která
probíhá v okolí Berounky v posledních staletích – diabasový lomek nad Lišticí, Alkazar, lomy v povodí Kačáku,
Montánka.

Geologické programy a akce v nabídce MČK v roce 2021 pokračující z minulých
let.

Doprovodný program Putování za zlatem (2020)
Mimo jiné jako reakce na poptávku ze strany vedoucích dětských skupin byl v roce 2020 v návaznosti na
geologickou expozici (ve vztahu k historickým rýžovištím zlata doloženým na Berounsku – říční sedimenty
z období třetihor) vytvořen nový vzdělávací program s tematikou zlata a jeho získávání. V úvodní části
programu jsou účastníci seznamování se základními charakteristikami tohoto kovového prvku a jeho primárním
výskytem ve zlatonosných křemenných žilách. Křemenné žíly účastníci následně identifikují na vybraných
fotografiích. Další část programu je věnována sekundárnímu výskytu zlata a jeho rýžování s důrazem na vztah
primárních výskytů a rýžovišť. K ověření porozumění těmto vztahům slouží pracovní listy, na kterých účastníci



označují nejdříve nejvhodnější rýžoviště vzhledem ke známé poloze zlatonosné žíly a následně řeší opačnou
úlohu, kdy vyhledávají oblast pravděpodobného výskytu primární zlatonosné křemenné žíly na základě
výsledků průzkumu rýžováním ve vodních tocích (šlichová prospekce). S těmito znalostmi účastníci vstupují
do vzdělávacího světa v prostředí hry Minecraft Education Edition, kde je jejich úkolem najít a vykopat zlatou
žílu a to s využitím poznatků z úvodní části programu. Správné řešení následně edukátor prezentuje přímo
v prostředí Minecraft Education Edition, kde pomocí programu odkryje celý zbytek křemenné zlatonosné žíly
a uvede upřesnění, která nemohla být v prostředí Minecraft Education Edition řešena v detailech. Na závěr
programu probíhá ukázka rýžování se skutečnými vzorky zlata.

Akce Rýžování českých granátů (2020)
Díky materiálu s podsítnými zrnky českých granátů pořízenými od družstva Granát Turnov je od roku 2020
nabízena edukační akce spočívající v rýžování českých granátů, které si následně mohou účastníci prohlédnout
pod lupou či mikroskopem. K této akci bylo od uvedeného družstva zajištěno jak edukační video, tak i další
informační materiály. Tato aktivita se stala součástí i dalších doprovodných programů anebo je využívána při
dělení účastníků na menší skupiny.

Doprovodný program Fotografická šifrovací hra s geologem v Geoparku Barrandien (2020)
Za účelem možnosti sestavování komplexních programů byl v roce 2020 vytvořen edukační program pro
expozici Geopark Barrandien, kdy účastníci mají za úkol vyhledávat na exponátech vyfotografované detaily.
Současně se seznamují s původem exponátů (byly vytvořeny samostatné popisky, aby byl program použitelný
i pro děti – stávající popisky jsou pro tento účel nepoužitelné – příliš odborné) a přiřazují k nim typické
fotografie původního prostředí. Správným nalezením vyfotografovaného detailu a propojením exponátu
s původním prostředím vzniku vyluští účastníci programu tajnou šifru.

Doprovodná aktivita Foto-hledačka v Geoparku Barrandien (2020)
V podobném duchu jako je výše uvedená fotografická šifrovací hra (která je jako program určená k vedení
edukátorem) byla v roce 2020 vytvořena i zjednodušená fotohledačka, která může být jako samostatná aktivita
nabízena běžným návštěvníkům expozice Geopark Barrandien. Úkolem je najít a vyfotografovat detaily
exponátů dle vzorové předlohy. Případnou pomoc návštěvníkům je schopen zajistit průvodce geoparku.

Propagačně vzdělávací geovědní stánek (2017, upraveno: 2020),
Edukační a propagační geovědní stánek MČK je realizován již od roku 2017 jak v muzeu, tak i v rámci akcí
mimo muzeum, je každoročně doplňován. V roce 2020 byl například rozšířen o vybrané ukázky vzorků z mezi
dětmi populární hry Minecraft.

Doprovodný program Do světa pradávných sopek (2019)
V rámci stejnojmenného projektu finančně podpořeného dotací MKČR byl geovědním edukátorem ve
spolupráci s dalšími pracovníky v roce 2019 vytvořen nový doprovodný program Do světa pradávných sopek.
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. 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 ztuhlou i žhavou lávou, nadrtí si vzorky ztuhlé lávy, místa na obrázku se ztuhlou lávou potřou
lepidlem a na ně nalepí nadrcenou ztuhlou 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 jsou k dispozici i sopečné omalovánky.

Vzdělávací akce pro školy  Země a příroda vypráví, pomáhá ale i překvapuje (2019)
V rámci projektu MAP ORP Beroun II byl geo-edukátorem v roce 2019 připraven vzdělávací projekt pro jeho
následnou realizaci ve školním roce 2019/2020. Tento program je dále určen i k následné realizaci. První část
programu, která je realizována pracovníkem MČK, ve vztahu k neživé přírodě 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.



Doprovodný program Jak jsme cestovali (2018)
Geovědní program zaměřený na objevení pradávných podmínek prostředí z vybraných exponátů (polární
prostředí, subtropické až tropické moře, tropické pralesy a pouště a polopouště) a jejich zařazení do vývoje
původní paleopozice našeho regionu na paleogeografických mapách. Součástí programu je i malba rekonstrukcí
pradávných prostředí odpovídajícím paleogeografické konfiguraci jednotlivých období.

Doprovodný program Den s geologem v muzeu (2018, upraveno: 2020, 2021)
Kombinace různých aktivit pod vedením geovědního edukátora – prohlídka s hádankami, výroba otisků
zkamenělin, vytloukání zkamenělin. V roce 2020 přidány aktivity rýžování. V roce 2021 přidány audiovizuální
projekce přímo i v prostoru muzejního geoparku a možnost vyzkoušet si geologický průzkum v modelovém
území ve hře Minecraft. V roce 2021 byla rovněž vytvořena modifikace pod označením „GEOhrátky za
muzejními vrátky“ s rozšířením o trilobití tvořivé dílny (obtiskávání, barvení, skládačky, pletení, práce
s látkami apod.)

Kombinovaný doprovodný program a akce Den s geologem v muzeu i na nalezišti zkamenělin (2018)
Kombinace geovědního vzdělávacího programu v prostorách expozice Geoparku Barrandien i vnitřních expozic
muzea a navazující exkurze na paleontologickou lokalitu u Koněprus s možností spojení s prohlídkou
Koněpruských jeskyní.

Doprovodný program Pradávná moře a sopky na Berounsku (2018)
Jednodušší typ geologického programu pro menší děti, během kterého účastníci poznají příklady místních
kamenů původem jak z vyhaslých sopek (lávy, popel), tak i zkameněním mořského dna i se zkamenělými zbytky
původních organismů. Součástí programu je dále o projekce videí, animací a obrazů, díky které si účastníci lépe
představí pradávnou krajinu. V navazující tvořivé aktivitě si děti namalují výjev pravěké krajiny - sopky a moře.
Sopku si mohou odekorovat drcenou lávou a mořské dno pískem.

Doprovodný program Pravěký detektiv (2017)
Program nabízený od roku 2017 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. Program byl
v roce 2019 rozšířen o projekci videí, animací a obrazů, díky které účastníci lépe pochopí objevy učiněné v
expozici Geopark Barrandien.

Výroba obtisků zkamenělin do samotvrdnoucí hmoty (2019)
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.

Výroba náramků z polodrahokamů (2019)
Akce spočívající v tvorbě náramku z polodrahokamů a získáním informací o drahých kamenech.

Přednáška Geologie a data (2019)
Původně pro účastníky geologické olympiády byla připravena přednáška o zpracování dat v geologii s pomocí
výpočetní technicky doprovázená praktickými příklady. Tuto přednášku je možné objednat i pro další skupiny.
Důraz je kladen na zpracování strukturovaných dat v databázích a využití geografických informačních systémů
pro zpracování prostorových dat a ukázkami praktického použití. Součástí přednášky jsou ukázky zajímavých
a užitečných on-line informačních zdrojů.

Stanoviště Cesta kamene (2019)
Stanoviště pro využití například na edukačních stáncích 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 reprezentují 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 je připraven úkol, aby ke vzorkům přiřadili
obrázky správného prostředí vzniku vzorků, kdy u obrázků byly i paleogeogeografické mapy s vyznačením
příslušného místa.



Geologické exkurze a vycházky v nabídce MČK v roce 2021 pokračující
z minulých let.

Geologické exkurze
V nabídce muzea pro veřejnost i pro objednané skupiny jsou geologické exkurze vedené na zajímavé geologické
či paleontologické lokality. Velmi často jsou nabízeny či objednávány exkurze do okolí Koněprus, které jsou
mnohdy kombinovány s prohlídkou Koněpruských jeskyní, kterou je schopen po odborné stránce vést i muzejní
průvodce.

Geologická vycházka „Za domy“ – Zdice (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 (2019)
Vycházka se zaměřením na geologii, historii a botaniku začíná v Praskolesech, kde proběhne úvodní seznámení
s geologickým vývojem. V Praskolesech 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.

Po stopách pradávných sopek: Vycházka do údolí Berounky jižně od Berouna (2019)
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.

Po stopách pradávných sopek: Vycházka z Vráže do Svatého Jana pod Skalou (2019)
Úvodní seznámení s geologickým vývojem regionu 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.

Po stopách pradávných sopek: Vycházka z Králova Dvora k počapelským sopkám (2019)
Úvodní seznámení s geologickým vývojem regionu 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.

Po stopách pradávných sopek: Vycházka z Loděnic na Špičatý vrch (2019)
Úvodní seznámení s geologickým vývojem regionu 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.

Po stopách pradávných sopek: Vycházka do okolí Berouna a Jarova (2019)
Tato představuje pozůstatky sopek v blízkém okolí Berouna. Účastníkům je ze silničního mostu ukázána skála
za berounským vlakovým nádražím, která je vulkanického původu. Dále jsou upozornění na morfologické
projevy vulkanitů v krajině a vycházka končí pohledem do části lomu Kosov, ve které jsou odkryty i vulkanické
horniny.

Vycházka za domy: Na dno dávného ledového moře na vrch Lucberk u Levína (2018)
Vycházka s muzejním geologem na jižní svah vrchu Lucberk u Levína (v Králově Dvoře) pro veřejnost – s
hádankami a úkoly pro děti i dospělé. Projdeme se po dně dávného ledového moře. Objevíme vrstvu z období
velkého vymírání v době ledové. Dotkneme se také lávy z podmořské sopky a poznáme i další zajímavé kameny.

Exkurze a vycházky na míru.
Kromě výše uvedených nabízených exkurzí a vycházek, je možné realizovat i terénní akce na míru nebo některé
z terénních akcí z minulých let (například od okolí Skryjí, Králova Dvora, Zdic, Otmíč apod.).

Společenskovědní a tvořivé programy a akce v nabídce MČK pokračující
z minulých let

Krok za krokem Berounem
Dlouhodobě nabízená a populární procházka po pamětihodnostech města Berouna s historikem.  Účastníci se
seznámí s historií a architekturou města Berouna, se společností, která zde žila, i s pověstmi a legendami, jež se
k Berounu váží.

Krok za krokem Berounem – obrazem (2020)
Oblíbený program vycházky po berounských památkách a pamětihodnostech s historikem upravený pomocí
powerpointové prezentace pro potřeby imobilních návštěvníků muzea a klientů domova seniorů.

Malířova kamenná paleta (2020)
Program pro školy, jehož účastníci se seznámí se zdroji a historií použití minerálních barev stejně jako s jejich
nalezišti v prostoru Barrandienu. V praktické části si účastníci naučí vyrobit si z některého z barevných
pigmentů malířskou barvu – vaječnou temperu, olejovou barvu, tuš či barvu pro enkaustiku. Jejich použití si
také vyzkoušejí.

Mimoevropské starověké civilizace (2020)
Přednáška pro základní a střední školy poukazující na provázanost mezi starověkými civilizacemi doby
bronzové v prostoru východního Středomoří, Indie a Číny. Dětem bylo umožněno vidět svět již ve vzdálené
historii jako spolupracující, nikoli jako rozdělený do jednotlivých prostor, které si vystačí samy o sobě.

Šifra pánů z Říčan (2020)
Program s pracovním listem obsahujícím různé druhy šifer. Po vyluštění těchto otázek a hledání správné
odpovědi v muzejní expozici i venkovním areálu Starého zámku možnost objevit „poklad“ majitelů
hořovického panského sídla, kteří museli svůj renesanční zámek opustit na začátku třicetileté války.

Prázdninové hudební tvoření (2020)
Tvořivý program pro rodiny s dětmi. S pomocí fotonávodu nebo pracovníka muzea si děti vytvořily tři
improvizované hudební nástroje; bubínek, dešťovou hůlku (rainstick) a Panovu flétnu.

Hrátky za muzejními vrátky
Tradiční prázdninový tvořivý program pro rodiny s dětmi byl reprízován celkem 4x v průběhu letních prázdnin.
Pro letošek byl zaměřen na tvorbu „létajících předmětů“ z různých materiálů (1. 7. a 5. 8. 2021) a „hudební
nástroje“ (29. 7. a 26. 8. 2021). Nejmenší návštěvníci mají možnost využít herních prvků, které jsou stálým
vybavením geoparku.



Odpoledne s netopýry
V roce 2021 pokračovala každoroční spolupráce s ČSOP Nycatlus. Akce Odpoledne s netopýry se konala 20.
8. 2021, a to ve dvou vlnách – od 14:00 a 15:30 hod. Organizátoři akce tak zajistili klidnější průběh akce a
možnost kontaktu návštěvníků s prezentovanými zvířaty. Přednáška a prezentace netopýrů proběhla v mázhauzu
Jenštejnského domu, tvořivá část (výroba netopýrů z různých materiálů) potom v dětské dílně.

Programy a akce kombinované (geologické + společenskovědní) v nabídce MČK
pokračující z minulých let

Ke kameni kámen (2019)
Díky spolupráci edukátorů se specializací na geologii a historii je v nabídce 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).

Beroun, co by kamenem dohodil (2020)
Komentované historicko-geologické vycházky do širšího centra Berouna. Účastníci se seznámili s historickým
a geologickým vývojem prostoru města Berouna. Také si ukázali, jak se geologie promítne do založení a
výstavby města.

Vzdělávání pedagogických pracovníků – on-line webináře nové od roku 2021
Samostatnou a velmi významnou kapitolu v edukační činnosti v roce 2021 tvoří vzdělávání pedagogických
pracovníků, které realizoval geovědní edukátor. Jednalo se o on-line webináře zaměřené na aktivizační on-line
výuku geologie. Většina webinářů proběhla v období covidového lockdownu. O obecné aktivizační přístupy
muzejního edukátora projevili zájem i vyučující dalších předmětů a proto byly realizovány i všeobecně
zaměřené webináře k on-line výuce. Většina webinářů byla vypsána pro veřejnost, ale některé byly i na
objednávku (městské úřady pro vyučující z regionů; Přírodovědecká fakulta UK v Praze; ZŠ Hudlice). Muzeum
tak vhodně využilo pozitivní zkušenost geovědního edukátora s distanční výukou geologických témat a v rámci
webinářů byli učitelé na praktických příkladech seznámeni s tím, jak je možné v distanční výuce efektivně
zapojit všechny žáky, ihned získávat zpětnou vazbu a ještě geologickou tematiku učit v souvislostech a aktivní
činností žáků. Učitelé i jejich žáci tyto přístupy velmi oceňovali (ohlasy viz také úvodní shrnující text této
kapitoly)

· Na konci hodiny mi prvně studenti řekli, že mi děkují za hodinu, že to bylo super. Tak jsem měla radost.
· Děti moc baví... musím říct, že po vašem webináři se děti zase na hodiny těší :D
· Mně to přijde lepší než prezenční výuka! Názorné, moc pěkně připravené, použiju na ZŠ, díky!
· Whiteboard používám, moc se mi líbí. Ani při prezenční výuce nemám takový přehled o práci jednotlivých studentů.
· Opravdu nikdy jsem si nemyslela, že se budu těšit na cokoliv, co má spojitost s geologíí a na Váš seminář se těším strašně moc.
· Webinářů teď je spousta a většinou u nich stihnu uvařit nebo opravit práce dětí. Ale u vás to rozhodně nešlo, celou dobu bylo co dělat.

Od února do června 2021 proběhlo celkem 23 webinářů (19 pro učitele), které navštívilo 941 účastníků.

Webinář pro učitele: Praktické akvity při výuce geologie v digitální podobě - DIGI-GEO-WEBINÁŘ 1.
Desková tektonika, deformace v zemské kůře, vnější geologické děje
Webinář pro učitele: Praktické akvity při výuce geologie v digitální podobě - DIGI-GEO-WEBINÁŘ 2. Horniny
a související geologické procesy
Webinář pro učitele: Jak na hromadné aktivní zapojení žáků a rychlé získávání zpětné vazby při on-line výuce
Konzultační, vzdělávací a diskusní webinář pro vyučující geovědních témat

Zázemí pro vedení edukačních programů
Pro edukační programy je každoročně udržován a rozvíjen projekční systém instalovaný ve výstavní místnosti
v 1.NP. Tento systém obsahuje neustále se rozšiřující kolekci audiovizuálních děl (s veřejnou licencí nebo na
základě licence poskytnuté MČK). Tento systém obsahuje mimo jiné kolekci geovědních videí, animací a
fotografií (pohyby světadílů, pradávná moře, vznik usazených vrstev, sopečná činnost a její důsledky, zlato a
jeho dobývání, české granáty – jejich těžba a rýžování apod.). Systém je ovládán mimo jiné i z mobilních
telefonů muzejních edukátorů, kteří mohou snadno prezentovat multimediální obsah. Tento systém byl rovněž
v roce 2021 nainstalován i na jeden z notebooků určených pro doprovodné programy a je využíván i při
venkovních akcích v geoparku (dočasná instalace: notebook, TV a reproduktory pod přístřeškem u konírny).



Expozice v roce 2021 – změny

Beroun – Muzeum Českého krasu
V roce 2021 nebyla realizována žádná změna. V rámci projektu IROP a dokončení rekonstrukce budovy S. K.
Neumanna 1141 však byly z místností ve 2. NP čp. 87, 3. NP čp. 88, z Konírny a podkroví Domečku
vystěhovány sbírkové předměty, což se v roce 2022 promítne do nového využití těchto prostor i záměru
budoucího využití v koncepci rozvoje muzea, která bude v roce 2022 zpracovávána.
V roce 2020 byla Geologicko-paleontologická expozice doplněna o další exponáty upomínající na pradávnou
vulkanickou činnost v Barrandienu (modely prezentující suchozemskou i podmořskou vulkanickou činnost, které
byly v roce 2019 použity na výstavě Acháty a křemeny. Jiné změny nebyly provedeny.
V roce 2019 byla Geologicko-paleontologická expozice rozšířena o exponáty z výstavy Acháty a křemeny.
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

V roce 2021 byly revitalizované expozice v 3. NP budovy bývalé žebrácké školy provozovány třetím rokem
bez změn v expozicích. Návštěvnický rok byl opět ovlivněn pandemií onemocnění covid-19 a v případě
žebrácké pobočky potom především náhlým zahájením dlouhodobě očekávané rekonstrukce budovy muzea
městem Žebrákem. Pobočka musela být po 13 dnech provozu a po přestěhování sbírkových předmětů
z depozitáře pobočky uzavřena. Vystěhováno bylo i provozní zázemí pobočky, průvodců i v roce 2019 zřízená
pokladna ve vstupních prostorách muzea. Všechny tyto prostory byly zahrnuty do rekonstrukce budovy a
v prostorách bývalého zázemí muzea byla v průběhu roku vybudováno vyústění výtahové šachty. Expoziční
prostory byly fyzicky odděleny od stavby. Během roku proběhla komplexní rekonstrukce přízemí budovy
(budoucí využití prostor bude určeno městem Žebrákem) a byla vybudována výtahová šachta. Rekonstrukce
budovy by měla pokračovat v roce 2022 instalací výtahu.
Revitalizované expozice byly v roce 2020 provozovány druhým rokem bez změn. Dlouhodobě plánovaná a
odkládaná rekonstrukce budovy, ve které je muzeum umístěno, zatím nebyla městem Žebrákem realizována.
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).
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.

Hořovice - Muzeum Hořovicka, pobočka Muzea Českého krasu

V roce 2021 nedošlo na pobočce v expozicích k žádným změnám. Do kanceláře muzea byl převezen nesbírkový
knihovní fond a z depozitáře Smetanova 250 byly přestěhovány sbírkové předměty do nově zrekonstruované
budovy centrálního depozitáře S. K. Neumanna v Berouně.
V roce 2020 byla hořovická pobočka provozována v objektu Starého zámku čtvrtým rokem. Expozice zůstaly
bez změn, byly však, stejně jako v předešlých letech, doplněny o komorní výstavy instalované přímo v expozicích
(pobočka nemá zatím k dispozici prostory pro proměnné, sezónní, výstavy). Připravena byla i výstava adventní,
která však s ohledem na proti pandemická opatření situaci nemohla být zpřístupněna.



Návštěvnost MČK v roce 2021 – Beroun, Hořovice (Muzeum Hořovicka), Žebrák
(Městské muzeum v Žebráku) a počet otevřených dní; statistiky - shrnutí.

Počet otevřených dní muzea v roce 2021 (muzea v ČR byla z důvodu protikoronavirových opatření :
· Muzeum Českého krasu v Berouně:  215 dní
· pobočka Muzeum Hořovicka: 148 dní
· pobočka Městské muzeum v Žebráku: 13 dní

· pozn. v roce 2021 byla pobočka po 13 dnech provozu uzavřena (rekonstrukce budovy vlastníkem)

Celkem Muzeum Českého krasu včetně jeho poboček navštívilo běžnou prohlídkou nebo se zúčastnilo akcí,
doprovodných programů a on-line aktivit: 23444 osob, z toho

ü 19392 osob platících
ü 4052 osob neplatících

z toho:
· školních hromadných prohlídek se uskutečnilo 31 a zúčastnilo se jich 503 studentů a žáků

s doprovodem;
· doprovodných programů expozic a výstav pro veřejnost bylo realizováno celkem 19 a zúčastnilo

se jich 3325 osob;
· doprovodných programů expozic a výstav pro školní skupiny bylo realizováno 63 a zúčastnilo

se jich 1488 studentů a žáků s doprovodem v 70 skupinách;
· doprovodných programů expozic a výstav pro ostatní skupiny (např. školní družiny, dětské

tábory, příměstské tábory atp.) bylo realizováno 18 a zúčastnilo se jich 489 osob v 19 skupinách;
· kulturně výchovných akcí pro veřejnost bylo v roce 2021 uspořádáno 43 a zúčastnilo se jich 4511

osob ve 43 skupinách;
· kulturně výchovných akcí pro školní skupiny bylo uspořádáno 21 a zúčastnilo se jich 568

studentů a žáků s doprovodem ve 22 skupinách;
· kulturně výchovných akcí pro ostatní skupiny bylo uspořádáno 14 a zúčastnilo se jich 320 osob

ve 14 skupinách.

Celkový počet návštěvníků byl nižší ve srovnání s roky 2019, 2018 nebo 2017 (díky pandemii a uzavření
muzeí), ale v porovnání s obdobně negativně zasaženým rokem 2020 došlo k výraznému nárůstu
návštěvníků (viz podrobné srovnání níže).

Srovnání návštěvnosti roku 2021 s předchozími roky:

MUZEUM ČESKÉHO KRASU CELKEM (Beroun, Hořovice, Žebrák; PLatící, NePLatící návšť.) v letech
2021 x 2020 x 2019 x 2018

v roce 2021 2020 2019 2018
PL 19392 8052 21925 14767
NPL 4052 2125 24696 35298
Celkem 23444 10177 46621 50065



MUZEUM ČESKÉHO KRASU CELKEM (Beroun, Hořovice, Žebrák) v letech 2010 - 2021

MUZEUM ČESKÉHO KRASU CELKEM (Beroun, Hořovice, Žebrák) děleno na platící a neplatící návštěvníky v letech 2010 - 2021
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JEDNOTLIVÉ POBOČKY MČK v letech 2021 x 2020 x 2019 x 2018 (PLatící, NePLatící návštěvníci)

Muzeum Českého krasu v Berouně
V roce 2021 2020 2019 2018
PL 17767 7061 19267 12749
NPL 3923 2015 22900 34536
Celkem 21690 9076 42167 47285

Městské muzeum v Žebráku, pobočka MČK
V roce 2021 2020 2019 2018
PL 24 270 1079 569
NPL 5   40 401 200
Celkem 29 310 1480 769
Pozn. v roce 2021 byla pobočka po 13 dnech provozu uzavřena (rekonstrukce budovy vlastníkem)

Muzeum Hořovicka, pobočka MČK
V roce 2021 2020 2019 2018
PL 1601 721 1579 1449
NPL 124 70 1395 562
Celkem 1725 791 2974 2011

POROVNÁNÍ NÁVŠTĚVNOSTI JEDNOTLIVÝCH POBOČEK MUZEA ČESKÉHO KRASU CELKEM (Beroun, Hořovice, Žebrák)
v letech 2015 – 2021 (pozn. pobočky nemají srovnatelnou provozní dobu během roku)
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NÁVŠTĚVNOST POBOČEK (Žebrák, Hořovice) včetně akcí za rok 2021.

Městské muzeum v Žebráku, pobočku MČK, výstavu a akce muzea navštívilo v roce 2021 celkem 29 osob
(pobočka byla po 13 dnech provozu uzavřena (rekonstrukce budovy vlastníkem)

Muzeum Hořovicka, pobočku MČK, expozice a akce, navštívilo v roce 2021 celkem 1725 osob.

PRŮMĚRNÁ DENNÍ NÁVŠTĚVNOST POBOČEK v roce 2021 a srovnání s předchozími roky.
Započítávána je návštěvnost v běžných otvíracích dnech i v mimořádně otvírané dny např. na objednávku pro
školy atp.).

Průměrná denní návštěvnost činila v roce 2021: 11,66 osob / den (Hořovice) a 2,23 osob/den (Žebrák)

Hořovice Žebrák
2017 12,56 není uvedeno
2018 13,59 18,73
2020 6,82 6,2
2021 11,66 2,23

POROVNÁNÍ NÁVŠTĚVNOSTI POBOČEK MUZEA ČESKÉHO KRASU ( Hořovice, Žebrák) v letech 2015 –
2021 (pozn. pobočky nemají srovnatelnou provozní dobu během roku)

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 2020  a 2021 nebylo memorandum o spolupráci SK – NPÚ uzavřeno, nedošlo tedy k distribuci poukázek
na volný vstup v pokladnách hradů Točník a Žebrák ani na státním zámku Hořovice. Projekt je ukončen.

V rámci propagační činnosti byly však použity vlastní kupóny MČK jako poukázky na zlevněné vstupné ve
výši 5,- Kč. Ty byly volně k dispozici návštěvníkům hořovického zámku. Velká část návštěvníků zámku však
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dorazila na prohlídku Muzea Hořovicka bez tohoto poukazu a platila tak vstupné v plné výši. V rámci
epidemiologických opatření proti šíření koronaviru byla sezóna památek ve správě NPÚ zkrácena a nebyly
nabízeny propagační materiály.

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

Vzhledem k uzavření muzeí z důvodu nepříznivé epidemické situace, nařízení vlády a rozhodnutí se některé
akce, které by spadaly pod MP č. 3/KUL/2018 v pl. znění nekonaly.
Celkem byly v roce 2021 vydány 3 číslované poukazy zdarma pro 11 osob (čerpání zaměstnaneckého benefitu
KÚSK). Vstupenek s hodnotou 1,- Kč bylo vydáno v Berouně 8323 kusů a v Hořovicích 106 ks. Celková ztráta
příjmů oproti běžnému vstupnému činila celkem 47 334,- Kč.

Propagační činnost.
Společný propagační projekt PO KUL: Pokračoval společný propagační projekt vybraných muzeí
zřizovaných Středočeským krajem – navštivte muzea s Fárací knížkou.

Mediální spolupráce. V oblasti tištěných médií pokračovala dlouhodobá spolupráce s Berounským deníkem,
novinami Náš Region - Podbrdskými novinami, MF Dnes (příloha Střední Čechy), formou poskytování
tiskových zpráv a fotografií. Bylo zaregistrováno celkem 51 článků v tištěných médiích, převážně v novinách
Berounský deník, Náš region – Podbrdské noviny a MF Dnes. V muzeu bylo po výpadku dodávek obnoveno
odběrové místo novin Náš Region.

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

Rozhlas - Muzeum uzavřelo na další rok smlouvu o spolupráci s Českým rozhlasem Region. V rubrice Kulturní
tipy byly odvysílány 4 zmínky o muzeu. Geoedukátorem byl poskytnut živý rozhovor redaktorovi ČRo o
geoparku a o geologických edukačních aktivitách MČK. ČRo také natáčel vstup a rozhovory s aktéry křtu knihy
Povídky ke kávě VII. Pokračovala spolupráce s kladenským Rádiem Relax, které doporučuje vybrané akce
svým posluchačům.

Placená propagace Aktivity, expozice a výstavy MČK byly v rámci placené inzerce prezentovány v
Berounském deníku (příloha Cesty městy) a v letním a podzimním vydání Muzejních novin TIM. Jako bonus
k podzimnímu číslu byly dodány kalendáříky na rok 2022. Pro mimořádnou propagaci akcí zařazených do
Středočeského kulturního léta byly využity také plochy v příměstských autobusech společnosti Arriva od firmy
Mobilboard. Propagace formou plakátů probíhala kontinuálně po celý rok. Muzeum uzavřelo smlouvu o výlepu
s Městským kulturním centrem Berouna a s firmou Výlepy.cz (Štěpán Kebrle). V sezóně byly zveřejňovány
měsíční programy, dále byly vyvěšovány plakáty na jednotlivé akce. Plakáty byly zpravidla vylepovány v počtu
35 ks Beroun + Králův Dvůr a 91 ks Berounsko. Muzeum bylo nadále zapojeno do projektu Cyklisté vítáni a
mělo tak prezentaci na webu zmíněného projektu. S koncem roku byla placená propagace muzea zakončena
prezentací muzejního P.F. 2021 v tisku.

Neplacená propagace. MČK se ve spolupráci se Středočeskou centrálou cestovního ruchu zúčastnilo veletrhu
Regiony ČR v Lysé nad Labem, kde byla prezentována činnost MČK. Zájemcům z řad veřejnosti a novinářů
byly zasílány emailem informace o jednotlivých akcích a jednotlivé měsíční programy. Školy byly oslovovány
s nabídkou vhodných programů. 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. Plakáty na akce byly v elektronické podobě prezentovány také na
monitoru v MIC Beroun a na nástěnce tamtéž. Výstavy a akce byly vkládány mj. na  web
www.centralbohemia.cz. Za neplacenou propagaci lze považovat také veškeré články publikované v tištěných
médiích, na webových stránkách, facebooku a instagramovém profilu MČK.

Webové stránky, sociální sítě. V roce 2021 byly webové stránky a sociální sítě muzea více sledovány než
v předchozím roce. Pravidelně docházelo k aktualizaci webových stránek, profilu na Facebooku, Instagramu a
Youtube.

Kontrola aktuálnosti webových stránek a profilů na sociálních sítích probíhala denně, stránky byly pravidelně
aktualizovány novými příspěvky a průběžně docházelo k aktualizaci kalendáře akcí v Google Calender, který
se na webových stránkách zobrazuje. Na webových stránkách bylo zveřejněno celkem 90 článků. Celková



návštěvnost webových stránek činila 51 365 přístupů, což je měsíčně průměrně 4280 přístupů. Návštěvnost
stránek se po poklesu v roce 2020 opět vrátila na úroveň před pandemií.

Facebookový profil MČK měl k 31. 1. 2021 celkem 1237 označení „To se mi líbí“ a 1456 sledujících.  Na
profil bylo přidáno celkem 169 příspěvků. Největší zájem vzbudil příspěvek Léto v Berouně, který měl 18 102
oslovených lidí a 899 označení „To se mi líbí“.

Instagramový profil MČK měl k 31. prosinci 2021 celkem 957 sledujících, bylo zveřejněno 105 příspěvků.
Největší dosah měl příspěvek o Letní soutěži s ČT:D s dosahem 265 lidí, nejvíce označení v počtu 56 „To se
mi líbí“ měl příspěvek Léto v Berouně.

Youtube – na profil bylo nahráno 5 nových videí: Geologická minulost Barrandienu v souvislostech, Převoz
sochy J. V. Stalina z Komárova do Muzea Českého krasu, Muzejní noc 2021, Evropské minerální dny 2021,
Loutkové hrátky za muzejními vrátky 2021. Nejsledovanější byl záznam přednášky geoedukátora Geologická
minulost Barrandienu v souvislostech s počtem 1375 zhlédnutí.

Další propagace.

Na začátku roku MČK informovalo ČTK o vlivu pandemie na návštěvnost a o plánech muzea na aktuální rok.
Ve výloze Jenštejnského domu byla během uzavření muzea prezentována díla regionálních malířů v rámci tzv.
Galerie ve výloze, akce měla u veřejnosti dobrý ohlas. V roce 2021 se MČK zapojilo do propagace probíhajícího
Mezinárodního roku jeskyní a krasu (plakáty ve vývěskách, článek na webu). Proběhly konzultace o možnostech
sledování mediálních ohlasů s firmami Anopress a Toxin. Muzeum se zapojilo do projektu Příběhy našich



sousedů od neziskové organizace Post Bellum. Spolupráce byla ze strany partnera kvůli potížím s hledáním
pamětníka a zapojené školy ukončena. Agentuře Czechturism byly přes destinační agenturu Berounsko
poskytnuty údaje o návštěvnosti v roce 2020. Po jednáních s Městským informačním centrem byla do nabídky
zařazena možnost objednání komentované prohlídka města s průvodcem muzea, která je nabízena na oficiálních
stránkách města.  Do Městského informačního centra Beroun byla dodána tři krátká videa (Jenštejnský dům,
Geopark Barrandien, geologické programy), která zde mohou návštěvníci vidět v rámci představení turistických
cílů ve městě. Muzeum přijalo návrh na uzavření smlouvy s Destinační agenturou Berounsko. Letáky vydávané
destinační agenturou Berounsko (představení zapojených obcí a firem + informace o Berouně a okolí) byly
distribuovány na pokladně v Jenštejnském domě. Česko-americké televizní společnosti CATV byly poskytnuty
textové a obrazové podklady pro představení turistických cílů v ČR. V regionálních novinách Deník byly po
celém Středočeském kraji zveřejňovány předměty ze sbírek MČK v rámci tipovací soutěže „Hádanka: Poznáte,
k čemu sloužil předmět na obrázku?“. Jednotný krajským vizuálním stylem byly propagovány akce v rámci
festivalu Středočeské kulturní léto. Jako součást dokumentace akcí byla u firmy Videozor objednána tři videa
(stěhování sochy J. V. Stalina 2021, Muzejní noc 2021, Evropské minerální dny 2021), která byla následně
umístěna na You Tube. Po převozu sochy byl poskytnut na toto téma rozhovor do vysílání Českého rozhlasu
Region. Došlo k osobní schůzce s novým redaktorem Berounského deníku panem Radkem Kašou, při které mu
byly představeny aktivity muzea, a byl dohodnut způsob poskytování informací. PR MČK se stal redaktorem
webového zpravodaje Berounskyregion.cz, kam začal přispívat s články o akcích muzea. Edukátor MČK
představil v pořadu České televize Sama doma geologické aktivity muzea. V prostorách Muzea Hořovicka
proběhlo natáčení pořadu ČT Toulavá kamera a ve spolupráci s Městským úřadem v Berouně se MČK zapojilo
do komentované prohlídky novinářů Berounem při presstripu organizovaném destinační agenturou Berounsko.
MČK se zapojilo do projektů Návštěvnická karty Berounsko a Návštěvnická karta Brdy (pobočka Muzeum
Hořovicka) se slevami na vstup. Muzeum se zapojilo do Letní soutěže „Zastav nečas“ s ČT Déčko určené pro
děti. Pro IDnes TV byla natočena videoreportáž pro o rozhledně na Dědu. Byly propagovány exkurze
organizované Správou CHKO Český kras. Redaktorce MF Dnes byly pro článek v regionální středočeské
příloze MF Dnes poskytnuty informace o Horní bráně. V součinnosti s KUSK bylo zorganizováno a mediálně
propagováno uvedení nového muzejního depozitáře do provozu. V letních měsících byly na pokladně
distribuovány Turistické noviny vydané destinační agenturou Berounsko s tipy na výlety pro turisty. V Berouně
proběhla propagace slevových karet SeniorPass a FamilyPass uspořádaná vydavatelem karet. Na on-line
schůzce byly konzultovány možnosti 3D prohlídek se zástupci firmy PanoPro s.r.o. Na vyžádání byly
poskytovány podklady pro zaměstnanecký newsletter KUSK.

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. 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 na akcích.

Přehled ohlasů v tisku

Datum Název článku Tiskovina
5/2021 Čekání na berounskou tramvaj bude letos opět virtuální Berounský radniční

list
5/2021 Legendy našeho města Berouna Berounský radniční

list
4. 5. 2021 Muzea opět otevírají, navštívit můžete třeba to berounské MF Dnes
6. 5. 2021 V Berouně si online počkají na tramvaj Podbrdské noviny
10. 5. 2021 Družina se vydala po stopách legend Berounský deník
11. 5. 2021 Šmejkal vystavuje ve výloze Berounský deník
20. 5. 2021 Jak vezli Stalina z Komárova do geoparku v Berouně Podbrdské noviny
3. 6. 2021 Mrtví jdou za sluncem v berounském muzeu Podbrdské noviny
5. 6. 2021 Distanční výuka nemusí být pro žáky nuda Berounský deník
5. 6. 2021 Starověké Řecko je k vidění v muzeu Českého krasu Berounský deník
8. 6. 2021 Stalin připomíná minulost regionu MF Dnes
12. 6. 2021 Vydejte se díky výstavě do 3. až 2. tisíciletí před naším letopočtem Berounský deník
16. 6. 2021 Vypravte se s geologem hledat zkameněliny do unikátních lokalit Berounský deník
23. 6. 2021 Léto v Muzeu Českého krasu Berounský deník

příloha
26. 6. 2021 Čeká vás den s geologem Berounský deník



28. 6. 2021 Výstava pokračuje až do podzimu Berounský deník
Zkameněliny hledejte pod širým nebem Turistické noviny

1. 7. 2021 Výstava harmonik v Muzeu Hořovicka Podbrdské noviny
3. 7. 2021 Půltucet privilegií od králů MF Dnes
6. 7. 2021 Muzeum Českého krasu má nový supermoderní centrální depozitář Berounský deník
9. 7. 2021 Geohrátky za muzejními vrátky si veřejnost užije o víkendu Berounský deník
9. 7. 2021 Georátky si veřejnost užije o víkendu Berounský deník
9. 7. 2021 Na prázdniny je muzeum zavřeno (Žebrák) Berounský deník
22. 7. 2021 Prohlídka výstavy přiblíží kulturu a život v Řecku v době bronzové Berounský deník
2. 8. 2021 Poznáte, k čemu sloužil předmět na fotografii? Berounský deník
3. 8. 2021 Lidé na nádvoří zámku zhlédnou komedii Rozehrajte to s námi! Berounský deník
5. 8. 2021 Kámen, nůžky, papír! Zúčastněte se workshopu Berounský deník
6. 8. 2021 Nádvoří se promění v divadelní prkna MF Dnes
23.8.2021 Podívejte se až do starověku Berounský deník
25. 8. 2021 Muzeum připravilo speciální prohlídku města pro děti Berounský deník

Do muzea po zavíračce, navíc jenom za kačku! Kurýr
13. 9. 2021 Hádanka: Poznáte, komu sloužil předmět na fotografii? Berounský deník
16. 9. 2021 Pozvánky do MČK Beroun Podbrdské noviny
19. 8. 2021 Mrtví jdou za sluncem v berounském muzeu Podbrdské noviny
25. 9. 2021 Vyrazte s odborníkem z muzea na vycházku podél Berounky Berounský deník
29. 9. 2021 Workshop vede malířka Berounský deník
1. 10. 2021 Kámen, nůžky, papír! Zúčastněte se workshopu s Lucií Crocro Berounský deník
2. 10. 2021 V části velkolomu dojde k ukončení těžby Berounský deník
4. 10. 2021 Hádanka: Poznáte, k čemu sloužil předmět na fotografii? Berounský deník
7. 10. 2021 Pozvánky do MČK Beroun Podbrdské noviny
7. 10. 2021 Vydejte se za pozůstatky sopek či prvohorního moře Berounský deník
14. 10. 2021 Hádanka: Poznáte, k čemu sloužil předmět na snímku? Berounský deník
23. 10. 2021 Hádanka: Poznáte, k čemu sloužil předmět na fotografii? Berounský deník
27./28. 10.
2021

Nová kniha ukáže čtenářům vzácné houby Berounský deník

6-9/2021 Mediální výstupy: Hořovice – výstava harmoniky, Beroun – Člověk
a podzemní svět – křest knihy

Region Český
rozhlas

6. 11. 2021 Kniha prozradí, které houby rostou na Berounsku Berounský deník
18. 11. 2021 Povídky ke kávě pokřtili v MČK Beroun Podbrdské noviny
10/2021 Mediální výstupy: Beroun – Mrtví jdou za sluncem, Pokrok za

kolejích
Region Český
rozhlas

4. 12. 2021 Do berounského muzea dorazí Mikuláš, chybět nebudou čerti, ani
andělé

Berounský deník

4. 12. 2021 V Muzeu Hořovicka jsou k vidění betlémy Berounský deník
10. 12. 2021 Prohlédněte si betlémy z Hořovicka Berounský deník
22. 12. 2021 Již 44. novoroční pochod povede stezkou Vojty Náprstka Berounský deník
23. 12. 2021 Vánoce na talíři provoní muzeum Berounský deník

Prezentace p. o. a zřizovatele u příležitosti audiovizuálních projektů (ve smlouvách si vyhradit povinnost
uvedení plného názvu instituce v titulcích hotového díla i v případě pronájmu prostor pro natáčení AV
projektu s vyčíslením sankce v případě nedodržení smluvní povinnosti).

Bylo vzato na vědomí. V roce 2021 neproběhlo natáčení cizího AV projektu souvisejícího s pronájem prostor.

Spolupráce s obcemi, s místními komunitami, institucemi a institucemi
zřizovanými SK v roce 2021.
S ohledem na pandemickou situaci a redukovanému množství akcí proběhlo i méně kontaktů a vzájemných,
mnohdy již tradičních, spoluprací.

Spolupráce s obcí, působení v regionu, ve kterém je situován objekt přístupný veřejnosti – reakce na
pravidelné slavnosti obce, spolupráce s místními komunitami a dalšími subjekty



Spolupráce v regionu probíhá dlouhodobě a bezproblémově. Stručný výběr formou výčtu: regionální výtvarníci,
MěBe – trhy a DED paralelně, MKC a informační centrum Beroun – MČK průvodcovská služba Beroun;   školy,
pedagogové, studenti - vzdělávání, smlouvy o spolupráci – pobídky – Berounsko z.s.,, Turistická oblast Brdy a
Podbrdsko, z.s.; městys Komárov, město Hořovice, f. Delicia, fyzické osoby – dary do sbírek;  vápenka,
velkolom, podnikatelé – finanční dary pro MČK, Hvězdárna Žebrák, ZUŠ Be, DDM; Hoř, DS TGM, MKC Be,
MKC Hoř, Domeček Hořovice, Muzeum berounské keramiky a další regionální muzea – výpůjčky, společné
akce, akce v součinnosti navazující, NPÚ – nový zámek Hořovice, hrad Točník, kasteláni, propagace, pobídky
pro návštěvníky; MěŽeb – součinnost – rekonstrukce budovy atp.; správa CHKO Český kras – spolupráce pro
přípravě a vydání informační skládačky KRÁSNÝ SVĚT KRASU

Odborná činnost Muzea Českého krasu v roce 2021.
Pracovníci odborného oddělení s restaurátorem se v roce 2021 věnovali především administrativní přípravě na
stěhování sbírek z depozitářů v Berouně, Hořovicích a Žebráku a jejich balení a následnému přestěhování ve
spolupráci s firmou  HrubyMOVING TRANSPORT a.s. V průběhu stěhování, které probíhalo po etapách,
musely být sbírkové předměty také průběžně ukládány do jednotlivých pater, místností, vybalovány a
umisťovány do nového úložného mobiliáře. Shodou okolností byl pro finalizaci příprav na stěhování vyhovující
nouzový stav a uzavření muzea v 1. pololetí 2021 z důvodu anti-covid opatření. Přestěhování do nového
rekonstruovaného depozitáře (kolaudace 5/2021, finální odstranění vad a nedodělků stavby 31. 7. 2021), bylo
realizováno a dokončeno ve 2. pololetí 2021. Do podzimu 2021 byla jako překladiště využívána uvolněná
výstavní místnost ve 2. NP čp. 87.
V celé budově depozitáře byl podrobně označen veškerý mobiliář – příprava na zaznamenání změn uložení
sbírkových předmětů v novém depozitáři do sbírkové evidence (nové lokace u všech sbírkových předmětů).
Sbírkový fond byl rozšiřován vlastní činností, dary a koupí (viz samostatný výkaz – přehled). Všechny získané
předměty byly zapsány do 1. stupně evidence a paralelně byla provedena fotodokumentace předmětů.

MČK spravuje tři sbírky – Berounskou, Hořovickou a Žebráckou, všechny jsou od roku 2002 evidovány
v Centrální evidenci sbírek, vedenou MK ČR pod čísly BČK/002-05-07/163002, HČK/002-05-07/164002 a
ZČK/002-05-07/165002.

Ochranu sbírek před krádeží (EZS), před poškozením (EPS a pravidelné kontroly v depozitářích, knihy
pohybu sbírek byly realizovány, konzervace byla zajištěna (vlastní konzervátorská dílna + externí zadání). Pro
kontrolu exponátů na výstavách byly zhotoveny obrazové materiály z výstav pro kontrolu předmětů průvodci.

Chronologická evidence dle jednotlivých sbírek (přírůstkové knihy) a systematická evidence dle jednotlivých
podsbírek byla vedena v elektronické podobě a pro potřeby průkaznosti evidence i v papírové podobě
v autorizované formě. Byla realizována další vazba evidenčních knih. Kurátoři spravovali podsbírky dle své
odborné zkušenosti. Byla umožněna prezentace i v jiných institucích formou zápůjček a pro studijní účely.

Práce se sbírkami – zápůjčky, služby široké i odborné veřejnosti.
Bylo odpovězeno celkem 47 badatelských dotazů.

Proběhla povinná katalogizace a v rámci časových možností o nepovinná katalogizace sbírkového fondu,
především u podsbírek Berounské sbírky BČK (podsbírka historická, další – knihtisk, další regionální knihovna,
rukopisy, výtvarné umění, etnografická, keramika … a Hořovické sbírky HČK (podsbírka  historická,
uměleckoprůmyslové práce, knihy) (historička MČK).
Dále probíhala jednoduchá evidence regionálních periodik (historička – knihovnice MČK).
Opět pokračovala digitalizace berounských sbírkových předmětů, převod části berounské podsbírky historické,
a podsbírky historické HČK a ZČK z PK do obecných sbírek, popis sbírkových předmětů a záznam změn
uložení do sbírkové evidence (JZ).
Do 1. stupně evidence přírodovědci zapsali fosílie Coll. Rak 47 – Coll Rak 81, které zároveň zkatalogizovali.
K evidenčním záznamům byla pořízena a připojena fotodokumentace. Proběhla příprava na zpracování
sbírkových krabic Coll. Rak 82, 83 a 84 (očíslování, fotodokumentace předmětů) v roce 2022.
Do elektronické evidence podsbírky Paleontologické bylo zapsáno více než 3500 přírůstkových čísel, exponáty
byly hned zkatalogizovány a záznamy doplněny fotografiemi.
Proběhla aktualizace CES (1. pol. 2021), další aktualizace je plánována na 1. pol. 2022.
Sbírkotvorná komise proběhla 24. 9. 2021 v režimu anti-covidových opatření.



V návaznosti na rekonstrukci centrálního depozitáře MČK a IROP projekt s cílem naplnění parametrů projektu
byl modernizován evidenční systému Bach – verze ProMuzeumWEB pro paralelní práci více zaměstnanců
najednou a přístup do systému z centrálního depozitáře i poboček.
Odbornými pracovníky byla poskytnuta součinnost při výběru a zpracování další žádosti o finanční podporu
MKČR na externí restaurování sbírkových předmětů.
Na konci roku 2021 byl zakoupen nový obalový materiál pro „překrabicování“ archeologického sbírkového
fondu.
V podsbírce Kultura bylo do elektronické PK zapsáno několik set předmětů a předměty byly hned
zkatalogizovány tak, že přírůstky po roce 2018 jsou všechny zkatalogizovány; dále byly zkatalogizovány staré
přírůstky ze 70. a 90. let 20. století (více než 700 evid. č, ke kterým bylo vloženo více než 1400 obrázků; pro
papíroviny z dalších podsbírek bylo vytvořeno více než 3000 obrázků.
Dokumentátorkou (JB) bylo v 1. pololetí 2021 mj. i v rámci HO dokončeno zapisování předmětů doporučených
k přijetí sbírkotvornou komisí do přírůstkové knihy (především část několika set předmětů připravených pro
podsbírku: jiná – kultura. Tyto předměty byly následně ihned zkatalogizovány. Katalogizovány byly i předměty
této podsbírky zapsané v minulých letech, takže koncem roku 2021 nezůstal z předmětů zapsaných v roce 2018
a později žádný nezkatalogizovaný.  Katalogizovány byly též staré přírůstky (70. – 90. léta 20. století)
podsbírky: jiná – kultura (vytvořeno 763 katalogizačních čísel podsbírky: jiná – kultura a k těmto kartám bylo
vloženo 1408 obrázků). Doplňována byla také obrazová dokumentace přírůstků dalších sbírek – papírovin -
celkem bylo vytvořeno 3336 nových obrázků. Byly popsány nově získané předměty podsbírky: jiná – kultura
pro příští sbírkotvornou komisi a vytvořila jejich obrazovou dokumentaci. Byla provedena fyzická kontrola
přítomnosti zkatalogizovaných předmětů podsbírky: jiná – kultura (před stěhováním podsbírky do nového
depozitáře). Poslední aktualizace CES (za rok 2020) byla zanesena do sbírkové evidence (elektronické i
papírové) do všech aktualizovaných sbírek a podsbírek. Veškeré nově vzniklé fotografie byly vloženy do
„virtuálního depozitáře“ dle zavedené struktury. Veškeré katalogizační údaje (inv. č. a nová lokace) předmětů
podsbírky: jiná - kultura, zkatalogizovaných v roce 2021 byly zaneseny do přírůstkové knihy společenských
věd BČK v elektronické i papírové formě. Po zralé úvaze byla přeorganizována struktura obrázků podsbírky:
jiná – kultura z adresářů vytvořených podle uložení předmětu (virtuální depozitář) do adresářů dle inventárních
čísel (virtuální repozitář) – tato struktura se praxí ukázala jako vhodnější pro další práci. Bylo vytištěno přes
deset tisíc nově vzniklých katalogizačních karet z různých podsbírek a jednotlivě byly autentizovány v souladu
s vnitřním předpisem MČK. V rámci této práce byly aktualizovány přehledy katalogizačních karet jednotlivých
sbírek a podsbírek. Vytištěné katalogizační karty a přírůstková kniha za rok 2019 (celkem 39 knih) byly knižně
svázány. Do přírůstkové knihy byla zapsána většina předmětů doporučených k přijetí do všech sbírek na
poslední sbírkotvorné komisi. Zbývá pouze zapsat podsbírku: jiná – kultura.

Odbornými zaměstnanci byly vykonávány i další činnosti např. příprava podkladů pro VŘ na dodávku IT do
centrálního depozitáře po stránce technické – ve spolupráci s IT poradci; spolupráce zaměstnanců MČK na
projektu získání dostatečné konektivity pro MČK (např. odhady potřeb za digitalizační pracoviště a fungování
sbírkové databáze BACH). Spolupráce s firmou ADES při vybavování digitalizačního pracoviště fotografickou
a skenovací technikou v létě 2021, výpomoc edukátorům MČK při práci s dětmi (samostatná činnost na dané
téma v rámci programu);  vytvoření obrazových reportáží některých edukačních akcí; technická spolupráce
s firmou BACH – dílčí práce při přechodu na novou verzi programu (výběr databází k převodu, kontrola
převodu dat pokusných i „ostrých“ databází – připomínkování; korekce seznamu používaných tiskových
sestav…). Dále byla poskytnuta součinnost s konzultantem a IT MČK při přebírání a uvádění do provozu IT
techniky v centrálním depozitáři; při odstraňování potíží s fungováním sítě budovy depozitáře. Byl zahájen
zkušební provoz digitalizačního pracoviště – nasazování techniky.
Byly vytvořeny obrazové materiály pro kontrolu předmětů na výstavě průvodci, řešeny smlouvy o reprodukci i
o výpůjčkách včetně jejich evidence atp.

Proběhnul úklid a vratky k výstavě z konce roku 2020. Probíhala realizace a instalace výstav roku 2021.
Zapůjčené či putovní výstavy byly jako obvykle doplněny vhodnými sbírkovými předměty z fondu MČK. Pro
putovní výstavu MČK Střední Čechy – kolébka národních patronů umístěnou v berounském muzeu  a Výstavu
o kněžně a světici - svaté Ludmile, kterou společně připravila středočeská muzea se Spolkem Sv. Ludmila 1100
let, která byla na podzim na půdě Senátu Parlamentu ČR byla provedena rešerše sbírkových předmětů ve
sbírkovém fondu MČK. Pro výstavu do Senátu byly z bezpečnostních důvodů poskytnuty pouze reprodukce
výtvarných děl. Dále také probíhala příprava výstav pro rok 2022 (Krásy Krasu a Český kras a jeho lidé).

Zápůjčky jiným institucím.
V roce 2021 byly zapůjčeny na výstavy a do expozic a prostor jiných subjektů jednotlivé sbírkové předměty.
Výstava z produkce MČK nebyla v roce 2021 jinému subjektu zapůjčena.



Sbírkové předměty byly zapůjčeny na výstavy do:

· Muzea jižního Plzeňska v Blovicích na výstavu Díkůvzdání aneb o kravách a lidech, která se konala
4. 5. 2021 - 2. 10. 2021 bylo půjčeno 11 evid. č. (11 ks);

· Muzea T. G. M. v Rakovníku na výstavu Svět středověkých her, která se konala 18. 6. - 19. 9. 2021
bylo půjčeno 11 položek (11 ks)

· a Městského muzea Horažďovice na výstavu Václav Talich – život a dílo dirigenta, která se konala
10. 8. – 3. 10. 2021 byla půjčena byla 4 evid. čísla (9 ks).

Do expozic jiných muzeí bylo zapůjčeno 87 evidenčních čísel sbírkových předmětů tj. 113 ks do expozic a
prostor obce Kublov – Pamětní síně J. L. Zvonaře, SOkA Beroun, NPÚ – nový zámek Hořovice, Západočeského
muzea v Plzni – pobočky Rokycany, Muzea Šumavy v Sušici – pobočky v Kašperských horách, Expozice
požární ochrany Hasičského záchranného sboru ČR ve Zbirohu – MVČR, Muzea berounské keramiky, města
Hořovic a Muzea a infocentra Tetín.

Knihovní fond v roce 2021.
Paralelně s přestěhováním sbírkových předmětů z poboček do centrálního depozitáře byl přemístěn nesbírkový
knihovní fond přímo na pobočku Muzea Hořovicka a do Berouna (Husovo nám. 87, 2. NP do uvolněných
prostor); proběhla inventarizace příruční archeologické knihovny; pokračovalo evidování hořovické příruční
knihovny do databáze programu Clavius. Knihovna je zapsána jako základní knihovna se specializovaným
fondem.
V příruční knihovně v Hořovicích byly do databázového programu Clavius v rámci retrokonverze zapisovány
knihy a periodik.
V příruční knihovně v Berouně proběhl zápis knihovních přírůstků do přírůstkové knihy a databázového
programu Clavius a proběhla inventura příruční knihovny archeologa.
Byla sledována knižní produkce v knihkupectvívh, na internetu a v archivech a průběžnými nákupy byl
knihovní fond doplňován.

Vydavatelská činnost.
Na začátku roku 2021 bylo distribuováno 46. číslo časopisu Český kras. V průběhu roku bylo připraveno další,
již 47. číslo časopisu pro regionální výzkum Český kras. Byla zadána výroba, distribuce a prodej bude
zahájen v 1. Q roku 2021. Prodejní cena byla navýšena o 33,3 % na 80 Kč.  Činnost výkonného redaktora
zajišťoval zaměstnanec MČK (ŠR), redakční rada je od roku 2019 posílena vedoucím správy CHKO Český
kras. Časopis je připravován za odborné podpory Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. a je vydáván za hlavní
finanční podpory Velkolomu Čertovy schody, a.s. Časopis je RVVV ČR zařazen na seznam recenzovaných
neimpaktovaných periodik.
Probíhala příprava publikace Edice pamětí Matěje Warouse autora Zdeňka Polanského a publikace Václav
Talich, dopisy autora Milana Kuny. Zaměstnanci (Dana Hradilová a Pavel Bokr) publikovali v časopisu Český
kras 47/2021 – Michal Hejna, Dana Hradilová Vápeníci a tradiční vápenictví na Berounsku a Pavel Bokr
Edukační činnost Muzea Českého krasu v oblasti geologických věd.

Spolupráce s dobrovolníky, praxe studentů, badatelé.

V roce 2021 bylo vyřízeno celkem 47 badatelských dotazů.
Praxe studentů VŠ a SŠ v roce 2021 neproběhly žádné; brigádně byli v MČK zaměstnáni čtyři studenti VŠ.

Koncepční materiály MČK (součinnost / příprava / realizace); organizace a řízení
MČK, personalistika.

Koncepce.

V roce 2021 nebyly zpracovány žádné ucelené koncepční materiály.
Byla započata příprava výstavy k 50. výročí vyhlášení CHKO Český kras ve spolupráci se Správou CHKO
Český kras a ÚAPPSČ, na kterou by v budoucnu měly navázat nové expozice. V této souvislosti byl také
připraven dílčí plán rozvoje edukačních aktivit pro rok 2022, který byl finančně podpořen zřizovatelem (pořízení
a využití IT techniky v doprovodných programech k Výstavě Český kras a jeho lidé).
Na přelomu roku 2021 a 2022 byla ředitelkou zahájena interní diskuze a brainstorming užšího
projektového  týmu s cílem připravit v roce 2022 koncepční materiál pro rozvoj expozic, nové využití prostor a



definování potřeb, oprav a rekonstrukcí především berounského areálu. Byla zahájena aktualizace vize
modernizace expozice Geoparku Barrandien a přilehlých prostor s akcentem na nový směr rozvoje muzea a to
vybudování návštěvnického, edukačního a informačního centra zaměřeného na geovědní aktivity a kreativní
vzdělávání veřejnosti a doplňkové vzdělávání škol a pedagogů.
V expozicích nebyly v roce 2021 realizovány žádné koncepční změny. V rámci projektu IROP a dokončení
rekonstrukce budovy S. K. Neumanna 1141 však bylo zahájeno vystěhování sbírkových předmětů z místností
ve 2. NP čp. 87, 3. NP čp. 88, z Konírny a podkroví Domečku, což se v roce 2022 promítne do nového dočasného
využití těchto prostor a dále do plánu jejich budoucího využití v rámci dílčí koncepce rozvoje muzea, která bude
zpracovávána v roce 2022.

Krizové plány.

Komplexní aktualizace krizových plánů bude následovat po přestěhování sbírek (2021) a finálním umístění
sbírkových předmětů v novém depozitáři a zpracování nových lokačních seznamů budovy centrálního
depozitáře MČK (2022?).

Vnitřní předpisy.

Bez zásadních změn. Integrovány byly nové či aktualizované předpisy zřizovatele.

Personalistika.

Průměrný přepočtený počet kmenových zaměstnanců v roce 2021: 17,77
Průměrný přepočtený počet „externích“ zaměstnanců (DPP a DPČ) v roce 2021: 3,38
Fyzický počet všech zaměstnanců organizace celkem v roce 2021: 54

z toho:
· kmenových zaměstnanců: 20
· externích zaměstnanců: 34 (zahrnuje KR a DL průvodce, ale i krátkodobé dohody např.

přednášející, výpomoci, projektové činnosti, úklid, edu brigádníky atp.)
Během roku bylo nutno se vyrovnávat s nepřítomností zaměstnanců z důvodu častějších a delších pracovních
neschopností Dlouhodobá nemoc zaměstnankyně a častá nepřítomnost zaměstnanců – rodičů (covid 19,
ošetřovačky atp.) Na žádost zaměstnankyně (pokladní) byl snížen úvazek z 1,0 na 0,9. S ohledem na potřeby
muzea byl navýšen úvazek druhé pokladní a došlo ke změně z DPČ na HPP. Opakovaně bylo vypsáno výběrové
řízení na pozici kurátor sbírkových fondů, uchazeč byl vybrán, pracovní pozice bude obsazena v roce 2022. Do
výběrového řízení na ekonoma – správce rozpočtu se nepřihlásil žádný uchazeč, bude opakováno v r. 2022.

Zaměstnanecké benefity.

Odborová organizace není zřízena. Motivace zaměstnanců v rozsahu jako v roce 2021; záměr zavedení sick
days v roce 2022. V roce 2021 zaměstnanecké benefity, stravenkový paušál, FKSP, dovolená 5 týdnů,
vzdělávání zaměstnanců – školení, semináře, kurzy; u odborných pracovníků umožnění zapojení do činnosti
komisí AMG, účast na zasedáních komisí a srazech; služební cesty a práce v terénu; podpora dobrého
pracovního kolektivu; vyhodnocování činnosti a zadaných úkolů, související odměňování – odměny za plnění
zvlášť významných úkolů; další odměny z FKSP a v souladu ze ZP; přidělování osobního ohodnocení;
stabilizace osvědčených zaměstnanců přijatých na dobu určitou – možnost změny pracovních smluv z doby
určité na dobu neurčitou; možnost pružné pracovní doby a úpravy pracovního úvazku dle odůvodněných potřeb
zaměstnance (možno i dočasně – zdravotní či osobní důvody (často dočasně s ohledem na péči o malé děti);
výběr náhradního volna za přikázanou práci přesčas; umožňují-li to provozní prostředky zaměstnavatele
vycházení vstříc zaměstnancům při plánování termínů dovolené; vylepšování pracovního prostředí (od roku
2020 plexi zábrany na pokladnách) a odpovídajících pracovních pomůcek a technických prostředků. Od roku
2020 v souvislosti s pandemií poskytování ochranných pomůcek a prostředků (štíty, roušky, respirátory,
rukavice, čističky vzduchu) a desinfekce. Změny organizační struktury nebylo zapotřebí řešit, drobné změny
úvazků na základě žádostí zaměstnanců byly vyřešeny. Druhým rokem pokračoval také výkon práce
prostřednictvím home office (v roce 2021 opět riziko šíření koronaviru SARS-CoV-2) v odůvodněných
případech na základě žádosti zaměstnanců, pokud to povaha jejich práce umožnila.



Ochrana sbírek MČK v roce 2021, konzervace a restaurování.

V roce 2021 byla sanační konzervace významně upozaděna, a to zejména z důvodu vrcholícího
projektu IROP (více níže). Ve velmi omezené míře tak bylo pokračováno v konzervaci a restaurování
předmětů zejména z národopisných a historických depozitářů (Beroun), jež vyžadují péči. Jedná se
zejména o dřevěné a kovové sbírkové kusy, ale též předměty z jiných materiálů, jako je porcelán,
keramika či kůže. Mimo to byly průběžně ošetřovány také nové muzejní přírůstky (před uložením do
depozitářů) či předměty určené pro vystavení v expozicích.
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 2021 bylo zadáno k externímu restaurování 1 evidenční číslo, tj. 1 kus/ soubor sbírkových předmětů -
viz přiložená tabulka č. 1.
Navzdory faktu, že část pracovní doby konzervátora byla věnována jiným úkolům, celkově bylo v roce 2021
v konzervátorské dílně MČK ošetřeno 23 kusů či souborů sbírkových předmětů - viz přiložená tabulka č. 2.

          V oblasti preventivní konzervace byly v průběhu roku provedeny následující úkony a opatření:
· kontroly všech depozitářů MČK v Berouně, Žebráku i v Hořovicích
· 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 2022“ a současně byl dle
možností plněn plán pro rok 2021

   Jak již bylo zmíněno, značný čas a péče byla věnována projektu IROP. V první polovině roku byla
řešena probíhající rekonstrukce a též vybavování centrálního depozitáře S. K. Neumanna. A to jak
vybavení úložnými systémy, tak i ostatní nezbytnosti (od kuchyňských linek a skříněk, přes
chladničky, sušáky, mobilní vozíky, schůdky, dřez či nábytkové vybavení pracoven až po sanitární
pomůcky na toalety). V rámci omezených karanténních možností nadále probíhaly pravidelné
kontrolní dny na stavbě, z nichž vzešlo několik koordinačních úkolů mezi zhotovitelem stavby (fa Pohl
cz a.s. a zhotovitelem úložných systémů (fa Bláha ú.s.).
   Vyjma příležitostných konzultací projektového týmu v MČK též probíhaly ve spolupráci
s  dodavatelskou firmou (Hrubý Moving) přípravné práce na stěhování sbírek do nového depozitáře
(administrativní přípravy transportních seznamů, značení, popisy a balení předmětů aj.). Samotné
stěhování bylo realizováno od července 2021 (podrobný rozpis zachytila samostatná zpráva o
stěhování). Projekt IROP byl (z pohledu péče o sbírky) po nastěhování sbírek završen komplexní
preventivní fumigací (desinfekce a desinsekce) budovy depozitáře, jež se uskutečnila v úvodu
listopadu.
   Nového centrálního depozitáře SKN 1141 se týkaly i další navazující činnosti, související se správou
a úvodním provozem - proškolení obsluhy na údržbu a obsluhu systémů MaR, vzduchotechniky a
zvlhčovače, výtahu, údržbu a obsluhu slaboproudých a dalších systémů, jako software Asset Client,
nastavení kartového ovládání aj. Též byl řešen systém generálního klíče budovy, provádění
povolaných osob a připomínkování/editace PIPZ pro hasiče.
   Stejně tak se nám nevyhnulo řešení úvodních drobných závad/oprav/reklamací v budově. V červenci
se restaurátor podílel i na řešení havarijního stavu - částečné zatopení suterénu depozitáře SKN
kanalizačním potrubím - čerpání vody, přesun sbírek, úklid, vysoušení apod.
   Nadále probíhala dlouhodobá výpomoc ve věci správy budov MČK, např. opravy omítek a výmalby
ve 3. NP čp. 88 (depozitář a schodiště). Byly též uskutečněny místní prohlídky prostor se zástupcem



firmy České radiokomunikace  - v čp. 88 a v SKN - za účelem zpracování nabídky na kvalitnější
internetové připojení prostor MČK a SKN.
Prohlídka MČK se specialistou byla nutná i pro zpracování analýzy EPC zadanou KÚSK.
   Restaurátor prováděl též dohled nad realizací akce transportu sochy J. V. Stalina - řešil mj. zábor
ulice na odboru dopravy a policie i poptávku na svislé značení do Slapské ulice s externí firmou.
   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.
   Též lze zmínit transporty výstavního mobiliáře i sbírek v rámci budov MČK či např. k restaurátorům,
do ekodvora, převozy zapůjčených výstavních exponátů aj. Dále demontáž regálů a skříní ve
vystěhovaných depozitářích, zejména v historickém, archeologickém či zoologickém a kompletní
vyklizení depozitáře v Hořovicích. Byl proveden přesun bírkových předmětů z archeologického do
historického depozitáře a s tím související montážní práce s novými regály (s asistencí ostatních
kolegů).
   Dále je možno uvést aktivity jako převozy sbírkových předmětů, podíl na zpracování různých
podkladů pro zřizovatele či funkce správce depozitářů a částečně i řidiče služebního automobilu,
výstaváře a údržbáře budov aj.

Tabulka č. 1: Seznam předmětů zadaných v roce 2021 k externímu restaurování:
Číslo

smlouvy
Název

předmětu
Číslo

předmětu
Poč
et

kus
ů

Restaurátor/k
a

Dotace:
MK-ISO

Podíl
vlastníka

Celková
částka
(Kč)

175/00065
293/2021

Starý tisk
Postilla
Ewangelitska

Kn 82 1 Ing. Marie
Benešová

23 000 11 000 34 000

Celkem 1 ks/ 34 000,- Kč
Ukázka předmětu ošetřeného specializovanými restaurátory mimo MČK v roce 2021:

Starý tisk Postilla Ewangelitska Kn 82, před a po restaurování

Tabulka č. 2: Seznam předmětů konzervovaných/restaurovaných v konzervátorské dílně MČK - rok
2021:
Č. konzerv.

karty
Název předmětu Čísla předmětu Počet

kusů
Rok

konzervace
1645/2021 Klešťový průbojník H 10716 1 2021
1646/2021 Ševcovský nástroj - odjímák H 10734 2 2021
1647/2021 Výkrojnický nůž výsuvný H 10737 1 2021
1648/2021 Nůžky na stříhání ovcí H 3129 1 2021
1649/2021 Odlévací kleště H 4696 1 2021
1650/2021 Odlévací kleště H 4697 1 2021
1651/2021 Odlévací kleště H 4698 1 2021
1652/2021 Zámek visací H 3762 1 2021



1653/2021 Železné závaží H 5423 1 2021
1654/2021 Dveřní panty H 9776 2 2021
1655/2021 Litinová reliéfní plaketa H 8985 1 2021
1656/2021 Litinová reliéfní plaketa H 8986 1 2021
1657/2021 Litinový reliéf v rámu H 1775 1 2021
1658/2021 Reklama na porcelánovém držadle H 8596 1 2021
1659/2021 Rovnoramenná páková váha H 8592 1 2021
1660/2021 Promítačka Laterna magica H 8470 1 2021
1661/2021 Štítek klíčový H 300 1 2021
1662/2021 Štítek klíčový H 7870 1 2021
1663/2021 Zámek dveřní H 7604 1 2021
1664/2021 Proutěný koš hranatý H 5856 1 2021
1665/2021 Dřevěný kufr H 8268 1 2021

Celkem za rok 2021 - 23 ks či souborů

Ukázka předmětů ošetřených v konzervátorské dílně MČK v roce 2021

Promítačka Laterna magica H 8470, před a po konzervaci

Rovnoramenná páková váha H 8592, před a po konzervaci

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



Provozní záležitosti, údržba budov, VZMR a další
Hospodaření a nakládání s majetkem.

Majetek byl pořizován účelně a hospodárně podle potřeb organizace. Byl užíván v souladu s jeho určením,
nakládání bylo odpovědné.
ü 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 při akci trzích. Z důvodu pandemie nebyly
realizovány plánované řemeslné trhy na jaře 2021 a neuskutečnil se příjem z pronájmu prostor
řemeslníkům.

ü V nočních hodinách z 26. na 27. 7. 2021 došlo k zaplavení 1. PP budovy S. K. Neumanna 1141
průnikem vody z uliční kanalizace. Došlo k pokrytí podlah 1. PP touto vodou a k zalití výtahové
šachty. V součinnosti s HZS SK byla splašková voda odčerpána a kanalizace byla vlastníkem
vyčištěna. Škoda byla nahlášena na pojišťovnu, která poskytla pojistné plnění.

ü Dne 5.8.2021 došlo následkem přepětí (úder bleskem) k závadě na serveru budovy S. K. Neumanna
1141. Byl poškozen zdroj a u rozvodného panelu datového rozvaděče a záložního zdroje byly
zkratovány přepěťové ochrany a vypálena základní deska. Byla provedena oprava a přijato pojistné
plnění od pojišťovny.

Movitý majetek SK
ü Do sbírkového fondu byly přijaty dary, proběhly drobné nákupy. S městysem Komárovem byla na

podzim roku 2020 uzavřena darovací smlouva na sochu z pomníku J. V. Stalina. Její náročný
transport do muzea a instalace na dvoře čp. 87 se uskutečnil na jaře 2021. Před umístěním sochy na
podloží pod přístřeškem byla vybraná plocha pro umístění staticky posouzena (STA-CON s.r.o.).

ü Sbírkové předměty nebyly v roce 2021 předmětem nájmu. Žadatelům, zpravidla muzeím, jsou
v souladu se zvyklostmi mezi muzei navzájem a nekomerčními subjekty, pro výstavní účely,
zapůjčovány. Bylo přijato plnění od pojišťovny za poškození zapůjčeného sbírkového předmětu
pádem (vyklouznutím z ruky) při demontáži výstavy. Sbírkový předmět byl restaurován a opravený
vrácen NTM.

ü V konzervátorské dílně bylo v roce 2021 v konzervátorské dílně MČK ošetřeno 23 kusů či souborů
sbírkových předmětů K externímu restaurování byl zadán starý tisk Postilla Ewangelitska za
34 000,- Kč (podíl MK ČR dotace na restaurování tisku 23 000,- Kč.

V roce 2021 proběhly pravidelné revize a kontroly – BOZP a PO, elektrospotřebičů, hasicích přístrojů a
hydrantů, EZS, EPS, výtahu atd.
ü Byly vyměněny vadné baterie BE/87, 88, HO, ŽE. Na pobočce v Žebráku proběhlo přemístění EZS

kvůli rekonstrukci budovy majitelem.
ü Dále proběhla:

ü kontrola a oprava ventilátoru v aku kamnech; údržba, oprava a servis kopírek; správa IT;
ü oprava auta – výměna oleje, oprava stahování oken, oprava stěrače, výměna spod. pojezdu;
ü výměna jističe BE/konírna, výměna elektroměru fi ČEZ BE/1141;
ü oprava spojů v úžlabí čp. BE/88, zednické a malířské práce BE/88 – depozitář archeologie,

spisovna, schodiště;
ü oprava podlahy v kanceláři č. 310 – pod stolem mzdové účetní;
ü oprava odtrženého plechu v „átriu“ na budově čp. 88;
ü odpojení teplovodu BE/SKN 1141 firmou Pohl cz a.s.
ü montáž internetu v depozitáři BE/SKN 1141, pevná linka;
ü oprava průtokového ohřívače BE/SKN 1141;
ü úpravy zeleně ve výstavním prostoru umístěného v BE/Geopark;
ü čištění podlahy ve výstavním prostoru „Konírna“;
ü pasport budov muzea firmou pověřenou zřizovatelem – energetická náročnost budov –

projekt EPC II;
ü pravidelnou kontrolou objektů pracovníkem MČK zjištěny závady, návrh nebo odstranění

závad: drolící se se krytina střechy na „domečku“, měnící se vlhkost ve sklepě čp. BE/88 –
sledování; zaplavení 1. PP  depozitáře BE/SKN 1141 vratkou vody z kanalizace při velkém
dešti;

ü byla zahájena instalace „zpětné klapky“;
ü v místnosti serveru zjištěna závada na klimatizaci a únik chladiva, oprava bude řešena v

roce 2022.



Zhodnocení investic organizace.
ü Rok 2021 byl bohatý na investiční činnost mj. i v souvislosti s poslední realizační fází IROP projektu

centrálního depozitáře a čerpáním financí IF MČK na položky nezahrnuté do projektu v roce 2016, ale
aktuálně potřebné.

ü Pokračoval projekt: „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového
fondu Muzea Českého krasu, p. o.“, dotační titul: IROP, výzva č. 21, registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001668.
ü Byla dokončena stavební část rekonstrukce depozitáře SKN 1141: finální částka za stavební

práce zahrnuté do projektu IROP činí 51 824 201,23 Kč včetně ZL a 4 dodatků.  IROP, SKN),
kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán dne 20. 5. 2021. Stavební dílo bylo převzato
v únoru 2021 s vadami a nedodělky, které byly odstraňovány do 30. 7. 2021. Dodavatelskou
firmou Pohl cz a.s. byla dodána  bankovní záruka platná po dobu záruky díla.

V průběhu roku 2021 byly realizovány v předchozích letech vysoutěžené dodávky. Další VZMR proběhly
v roce 2021 a budova depozitáře byla uvedena do provozu. V roce 2021 proběhlo (částky dle uzavřených
smluv na jednotlivé položky bez souvisejícíh nákladů např. za TDI atp.):
ü Dodávka regálového systému: 8 266 929,43 Kč (IROP)
ü Odpojení objektu SKN 1141 od teplovodu: 76 142,88 Kč (IF MČK)
ü Instalace ZDP a napojení na PCO HZS prostřednictvím firmy Partol Group: 172 028,00 Kč (IF

MČK)
ü Vybavení SKN IT technikou: 357 083,10 Kč (IROP)
ü Vybavení digitalizačního pracoviště: 843 370,00 Kč (IROP)
ü Dodávka aplikačního serveru ProMuzeum, evidenční moduly, implementace programového

vybavení systému ProMuzeumWEB, převod dat: 117 080,00 Kč (IF MČK)
ü Dodávka sytému generálního klíče a jeho nastavení  (IF MČK)
ü Dodávka ostatního vybavení – nábytek, vybavení karantény a badatelny (IROP)
ü Datové propojení budovy nového depozitáře (S.K.Neumanna 1141) a hlavní budovy muzea

(Husovo nám. 87/88) (MČK)
ü V roce 2021 byl realizován nákup sbírkových předmětů v naplánovaném a RK schváleném limitu do

100 000,00 Kč (celkem 99 898,00 Kč). Další sbírkové předměty byly zakoupeny Středočeským krajem
(60 000,00 Kč) a převedeny do sbírek MČK, Významným přírůstkem do sbírek se stala komárovská
plastika J. V. Stalina, kterou se podařilo na jaře roku 2021 úspěšně převést a deponovat v areálu
berounského muzea.

Projekt: „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění
sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p. o.“, dotační titul: IROP, výzva č. 21,
registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001668.

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, což bylo provedeno. Žádost o dotaci
byla podána a dotace byla obdržena. Vlastní stavební práce byly
zahájeny v roce 2019 a stavba byla dokončena v roce 2021.

Následovaly dodávky vybavení a stěhování sbírek. Realizační
fáze projektu byla dokončena k 31. 12. 2021.



Na počátku roku 2021 probíhaly stavební práce spojené
s rekonstrukcí budovy. Součástí byly i činnosti TDI/
/BOZP a autorského dozoru. Kolaudační souhlas č.
MBE/30405/2021VYST-SchL byl vydán dne 20.5.2021.
Poslední vady a nedodělky byly odstraněny dne
30.7.2021.  Kontrolní dny stavby probíhaly pravidelně
každý týden, poslední kontrolní den proběhl dne
22.3.2021.
Paralelně s dokončením stavebních prací probíhala
dodávka regálů, která byla dokončena dne 30.6.2021.
Následně proběhla II. etapa stěhování sbírkových
předmětů (převoz a uložení do rekonstruovaného
depozitáře). V rámci závěrečných činností rovněž

probíhaly dodávky vybavení depozitáře (nábytek, vybavení chladové místnosti atd.). Po nastěhování sbírkového
fondu rovněž proběhla, jako součást aktivit vedoucích k ochraně sbírkového fondu, fumigace prostor depozitáře.

Žádost o platbu a zpráva o realizaci projektu. Žádost o platbu č. 5 a Zpráva o realizaci projektu č. 5, byly
předloženy na CRR ČR dne 20.7.2021. Celkové způsobilé výdaje předkládané ŽoP č. 05 činily 27.741.034,06,-
Kč, z toho investiční: 27.349.397,51 Kč, neinvestiční: 391.636,55,- Kč. Výše dotace: 24.966.930,64,- Kč (90
%), vlastní podíl: 2.774.103,42,- Kč (10 %). Součástí ŽoP č. 05 byla i informace o nezpůsobilých výdajích
uskutečněných v témže období, které činily 7.186.039,18,- Kč (pouze investice). ŽoP č. 05 byla dne 23. 9. 2021
schválena v plné výši a bez korekcí. Dotace odpovídající výši způsobilých výdajů byla proplacena na číslo
bankovního účtu zřizovatele MČK, Středočeského kraje, který následně finanční prostředky převedl MČK.
MČK následně tyto prostředky prostřednictvím vratky prostředků na předfinancování dotačních prostředků
z IROP vrátil Středočeskému kraji.

Dosud došlo ke schválení žádostí o platbu č. 1 - č. 5. Následující tabulka obsahuje přehled schválené
a proplacené výše dotace:

Dotace Vlastní podíl Celkem
ŽoP 01 942 095,25 Kč 104 677,25 Kč 1 046 772,50 Kč

ŽoP 02 700 343,59 Kč 77 815,96 Kč 778 159,55 Kč

ŽoP 03 391 851,00 Kč 43 539,00 Kč 435 390,00 Kč

ŽoP 04 9 895 577,34 Kč 1 099 508,60 Kč 10 995 085,94 Kč

ŽoP 05 24.966.930,64 Kč 2.774.103,42 Kč 27.741.034,06 Kč

Celkem schválená dotace 36 896 797,82 Kč 4.099.644,23 Kč 40.996.442,05 Kč

Výběrové řízení na dodavatele fotografické techniky digitalizačního pracoviště
V průběhu roku 2021 bylo dokončeno výběrové na návrh a dodávku vybavení digitalizačního pracoviště
centrálního depozitáře a další související techniky. Tato zakázka byla vyhlášena v prosinci 2020. Soutěž byla
dokončena již v roce 2020, kdy byl vybrán vítězný dodavatel.

Kontrolní činnost v souvislosti s realizací projektu.
Dne 22. 2. 2020 byla na CRR ke kontrole předloženy podklady k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo (stavební práce).
CRR následně zaslalo informaci o provedení kontroly před proplacením výdajů.

Dne 24.6.2021 byla CRR předložena žádost o změnu rozpočtu projektu (přesunutí nevyčerpaných prostředků
z etapy č.5 do etapy č. 6.). Tato žádost byla CRR schválena dne 8.7.2021.

Vícepráce a méněpráce
V průběhu roku 2021 došlo k uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo na stavební práce, které v souvislosti
s neočekávanými méněpracemi měnící cenu stavebních prací na celkem 51.824.201,23,- Kč vč. DPH.
Podrobněji v přiložené tabulce:



Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH
Smlouva o dílo 38 851 909,81 Kč 8 158 901,06 Kč 47 010 810,87 Kč
Dodatek č. 1 668 736,61 Kč
Dodatek č. 2 1 657 279,49 Kč
Dodatek č. 3 1 689 812,17 Kč 354 860,56 Kč 2 044 672,73 Kč
Dodatek č. 4 -37.819,71 Kč -7.942,14 Kč -45.761,85 Kč
Celková nová cena díla 42.829.918,37 Kč 8.994.282,86 Kč 51.824.201,23 Kč

Předfinancování a financování projektu
V průběhu roku 2021 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 tomto roce bylo požádáno o financování a předfinancování ze strany zřizovatele ve výši 12.024.750 Kč.

Management projektu
I v roce 2021 probíhaly pravidelné porady užšího projektového týmu. Z důvodů probíhající pandemie některé
porady na počátku rok 2021 probíhaly prostřednictvím telefonické a emailové komunikace.

Stav projektu:
Realizační fáze projektu byla dokončena v 12/2021.
Kolaudační souhlas s užíváním stavby SKN 1141 byl vydán 20. 5. 2021.
Vady a nedodělky stavby byly dodavatelem odstraněny k 30. 7. 2021 (protokol o odstranění).

Výčet souvisejících usnesení samosprávných orgánů Středočeského kraje:
Usnesení č. 027-02/2021/RK ze dne 14. 1. 2021
Souhlas s použitím investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti kultury (napojení objektu S. K.
Neumanna 1141 na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje do výše 199.
000,00,-Kč)
Usnesení č. 016-05/2021/RK ze dne 4. 2. 2021
Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+_aktualizace č.
1_2021
Usnesení č. 030-08/2021/RK ze dne 18. 2. 2021
„Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p.o.“ odsouhlasení Změnových listů č. 25 – 29 a
návrhu Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Usnesení č. 037-08/2021/RK ze dne 18. 2. 2021
Souhlas s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Muzea Českého krasu do výše 200. 000,-Kč
napojení EPS na PCO HZS
Usnesení č. 016-04/2021/ZK ze dne 22. 2. 2021
Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+_aktualizace č.
1_2021
Usnesení č. 031-12/2021/RK ze dne 11. 3. 2021
Souhlas s umístěním stavby v k. ú. Beroun (Stavba optické přípojky na pozemcích st. p.č. 185, st. p.č. 186 a st.
p.č. 2590/1 v kú Beroun); usnesení se týká budoucího možného umístění optické přípojky na základě konkrétní
nabídky společnosti T Mobile. Výhledově, zatím nerealizováno.
Usnesení č. 048-18/2021/RK ze dne 22. 4. 2021

„Vybavení depozitáře úložnými systémy“ v rámci projektu „Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea
Českého krasu, p. o.“, odsouhlasení Změnového listu č. 1 a návrhu Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o ZVZ
Usnesení č. 009-06/2021/ZK ze dne 26. 4. 2021
Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+_aktualizace č.
2_2021-11-27
Usnesení č. 015-24/2021/RK ze dne 3. 6. 2021
Zásobník projektů spolufinancovaných  z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+_aktualizace č.
3_2021
Usnesení č. 061-24/2021/RK ze dne 3. 6. 2021
Souhlas s použitím investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti kultury (MČK - do výše  400.
000,00,- KČ)



Usnesení č. 014-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021
Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+_aktualizace č.
3_2021
Usnesení č. 055-28/2021/RK ze dne 055-28/2021 ze dne 1. 7. 2021
Rozpočtová úprava č. 337/06/2021 – převod finančních prostředků z kap. 23 – Ostatní z prostředků na
předfinancování a kofinancování projektů z EU/EHP a poskytnutí těchto prostředků pro PO v oblasti kultury na
financování projektů IROP a přípravy projektu
Usnesení č. 010-09/2021/ZK ze dne 13. 9. 2021
Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+_aktualizace č.
4_2021
Usnesení č. 029-38/2021/RK ze dne 7. 10. 2021
Rozpočtová opatření č. 192/06/2021 – zapojení účelové dotace MMR do rozpočtu kap. 06 – Kultura a
památková péče a převod finančních prostředků příspěvkové organizaci Muzeu Českého krasu
Usnesení č. 007-43/2021/RK ze dne 18. 11. 2021
Schválení limitů Zásobníků projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobníku investic
pro rok 2022



Fotodokumentace průběhu realizační fáze projektu v roce 2021.

• Dokončovací stavební práce na počátku roku 2021

Exteriér - pohled na přístavbu s nouzovým schodištěm

Otevřená chodba mezi 3.NP a 4.NP - podlaha z pororoštů

Interiér - technická místnost v suterénu; příprava pro kuchyňskou vestavbu v bytě správce



• Dokončená stavba - 1. pololetí 2021

Interiér - depozitární prostory před instalací úložných systémů (1.NP a 2.NP)

Exteriér - pohled na přístavbu s nouzovým schodištěm - zvenčí i zevnitř

Vzduchotechnická jednotka v technické místnosti; dokončená chodba ve 3.NP



• Bezbariérový výtah

Bezbariérový přístup do budovy; interiér výtahu

• Instalace úložných systémů v 1. pololetí 2021

Montáž pojízdných regálů v 1.NP

Montáž pojízdných regálů v 1.NP



Výsuvné rošty ve 3.NP; uzamykatelné regály na chodbě ve 2.NP

• Budova a regály po rekonstrukci a instalaci vybavení - před zahájením stěhování





• Cedulka na budově a základní kámen

• Příprava na stěhování sbírek v 1. pololetí 2021 – balení (s externí s firmou)



• Stěhování sbírek ve 2. pololetí 2021 a zaklízení sbírek (s externí s firmou)



• Interiér depozitáře po nastěhování sbírek – prosinec 2021





• Digitalizační pracoviště a badatelna

Konference, semináře, školení - další vzdělávání pracovníků v roce 2021

Účast zaměstnanců na seminářích, konferencích, školeních - služební cesty nebo on line.

Online školení: Evidenční listy důchodového pojištění, Komunikace se zdravotními pojišťovnami – 16. 2.
2021 (AP), Beroun, Solitea, a.s. (VEMA)

Online školení: Registr smluv – časté problémy v praxi a jejich řešení – 18. 2. 2021 (KK), Nakladatelství
FORUM s.r.o.



Online školení: Kamerové systémy a monitoring dle GDPR – 29. 4. 2021 (KK), Seminaria, s.r.o.

Online školení: ACE + EMA – 1 x individuální školení a 2 x hromadné školení  (AP), ACE Desing, s.r.o.
(Data budou oznámeny postupně)

Online seminář: Seminář k přechodu z V4 na V5 pro HR oblast – 20. 5. 2021 (AP), Solitea, a.s.

Online seminář: Testování zaměstnanců a ochrana osobních údajů v době COVID-19 – 25. 5. 2021, (AP,
HS, AHB), Seminaria, s.r.o.

Online webinář – 1 část: Bezpečnostní výzvy současných forem prezentace umění – 25. 5. 2021, (KK, JBo),
Národní galerie Praha, Metodické centrum pro muzea výtvarného umění

Semináře: Ucelený systém vzdělávání pro PO v roce 2021 a 2022, (AP), Praha 1, Welltax, s.r.o.

Wokrkshop: Pro edukátory a kurátory v kulturním a kreativním odvětí – 3. 8. 2021, (KK, DH, PB),
Památník Joachyma Barranda Skryje, KÚSK

Seminář: Transfery – pojmy, názvy položek v rozvaze, atd. – 29. 9. 2021, (AP) Praha, Svaz českých a
moravských družstev

Seminář:  Muzeum a etika II. – 7. – 8. 10. 2021 (KK, IB, DH), Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně,
AMG, MKČR

Školení: Inventarizace majetku a závazků PO a ÚSC – 3. 11., 11. 11. 2021 (zaměstnanci MČK), v Muzeu
Českého krasu, SK; KK, AP, AHB – závěrečný test

Kurz: Ředitel příspěvkové organizace - 26. 11. 2021 - 7. 1. 2022 (3 prezenční semináře + 6 týdnů samostudia),
(KK), Praha, Seminaria, s.r.o.; závěrečný test

Webinář online: Vnitřní prostředí v depozitářích – 1. 12. 2021 (KK, DŠ), Beroun, Společnost pro techniku
prostředí

Seminář: Praktický průvodce účetní závěrkou – (Seminář v rámci uceleného systému vzdělávání  -
Praha) 13. 12. 2021, (AP), Praha, Welltax s.r.o.

Školení: sociálních sítí pro P. O. z Odboru Kultury, zaměstnance SCCR, a zástupce DMO 14. 12. 2021 –
Sociální sítě & SOCIAL CONTENT, (VK, AHB, PB), Praha, Středočeská centrála cestovního ruchu,
příspěvková organizace 11. 1. 2022 - SOCIAL ADS, (VK, AHB, PB), Praha, Středočeská centrála cestovního
ruchu, příspěvková organizace

Webinář online: Jak se dělá kniha + křest knihy – 18. 12. 2021 (KK), Beroun, Památník Karla Čapka

Účast na vlastních školeních MČK v rámci BOZP – PO v roce 2021

Školení vedoucích a řadových zaměstnanců a bezpečnosti práce – 21.6. 2021

Osvědčení o způsobilosti k obsluze tlakových nádob stabilních podle ČSN 69 0012 – 24. 11. 2021 (DŠ)

Kontrolní činnost.

Kontrolní činnost byla prováděna, je předkládána samostatná zpráva.

Vnější kontroly
Vnější kontroly se v roce 2021 neuskutečnily. Proběhly kontroly poskytovatelů dotací na základě odevzdaných
listinných vyúčtování v místě sídla poskytovatele dotací. Bez závad nebo na základě výzev doplněno a vysvětleno
s výsledkem bez závad a korekcí (CRR – projekt IROP). Obvyklá kontrolní činnost a komunikace s CRR
v souvislosti s realizací projektu „Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění
sbírkového fondu Muzea Českého krasu, p. o.“, dotační titul: IROP, výzva č. 21, registrační číslo:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001668 probíhala bez závad a je popsána v oddílu zprávy věnující se projektu.



Vnitřní kontroly

Vnitřní kontroly probíhaly dle plánu kontrolní činnosti – viz samostatná zpráva. Na průběžném sledování a
prověřování systému finanční kontroly a jeho hodnocení se podílela ředitelka organizace, správce rozpočtu /
hlavní účetní, vedoucí zaměstnanci dle vnitřní směrnice o finanční kontrole.  Interní audit organizace nemá.
V roce 2021 nebyly vnitřními kontrolami provedenými na základě Plánu vnitřních kontrol zjištěny žádné
závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost MČK. Případná zjištění byla hned vyřešena. Interní
audit organizace nemá.

Směrnice a metodické pokyny vydané zřizovatelem byly zařazeny mezi vnitřní předpisy MČK a zaměstnanci
s nimi byli seznámeni. Vybraní zaměstnanci se zúčastnili školení, které organizoval zřizovatel (inventarizace)
a školení a závěrečného testu (finanční kontrola). Dále zaměstnanci absolvovali další školení nařízená či
schválená ředitelkou MČK (podrobný seznam bude uveden ve výroční zprávě). Ředitelka muzea v období 26.
11. 2021 – 7. 1. 2022 absolvovala prezenční kurz propojený s distančním samostudiem Ředitel příspěvkové
organizace zakončený závěrečným online testem znalostí. Obdržen certifikát prokazující úspěšné absolutorium.
Plnění povinností dle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zajišťovala v organizaci ředitelka MČK, vlastní
kontrolní činností zjištěné nedostatky (chyby v psaní atp.) byly včas opraveny.

Vstupní prostory MČK – agenda vrátnice – recepce v roce 2021.

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 pro běžné prohlídky 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/.
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.

Muzeum bylo vzhledem k pandemii muzeum zpřístupněno omezený počet dní.



Přehled usnesení RK z roku 2021 dotýkajících se MČK.

Usnesení č. 027-02/2021/RK ze dne 14. 1. 2021
Souhlas s použitím investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti kultury
(napojení objektu S. K. Neumanna 1141 na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru Středočeského
kraje do výše 199. 000,00,-Kč)
Usnesení č. 052-02/2021/RK ze dne 14. 1. 2021
Zapojení příspěvkových organizací Středočeského kraje v bankovním produktu cash pooling
Usnesení č. 047-03/2021/RK ze dne 21. 1. 2021
Návrh na pověření radního pro oblast kultury a památkové péče k podpisu plných mocí pro příspěvkové
organizace z oblasti kultury
Usnesení č. 028-04/2021/RK ze dne 28. 1. 2021
Rozpočtová úprava č. 028/06/2021 – schválení akcí financovaných z rozpočtové položky Rozvojové projekty
příspěvkových organizací a změna závazných ukazatelů rozpočtů PO
Usnesení č. 031-04/2021/RK ze dne 28. 1. 2021
Limity pro použití investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti kultury za účelem možného
rozšiřování sbírek nákupem drobných předmětů v roce 2021
Usnesení č. 016-05/2021/RK ze dne 4. 2. 2021
Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+_aktualizace č.
1_2021
Usnesení č. 041-05/2021/RK ze dne 4. 2. 2021
Opatření č. 1/2021 ke Směrnici č. 156 o zadávání VZ a VZMR Středočeským krajem a příspěvkovými
organizacemi Středočeského kraje
Usnesení č. 064-05/2021/RK ze dne 4. 2. 2021
Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2021 – změna č. 1
Usnesení č. 030-08/2021/RK ze dne 18. 2. 2021
„Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea Českého krasu, p.o.“ odsouhlasení Změnových listů č. 25 – 29 a
návrhu Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Usnesení č. 037-08/2021/RK ze dne 18. 2. 2021
Souhlas s použitím investičního fondu příspěvkové organizace Muzea Českého krasu
Muzeum Českého krasu, p. o. na krytí nákladů nezahrnutých v rozpočtu IROP v souvislosti s dokončením
rekonstrukce budovy S. K. Neumanna 1141 Beroun do výše 200 000,00,- Kč
Usnesení č. 016-04/2021/ZK ze dne 22. 2. 2021
Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+_aktualizace č.
1_2021
Usnesení č. 048-04/2021/RK ze dne 22. 2. 2021
Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2021 – změna č. 1
Usnesení č. 045-09/2021/RK ze dne 25. 2. 2021
Návrh na uzavření memoranda o spolupráci mezi Středočeským krajem a Post Bellum, z.ú.
Usnesení č. 031-12/2021/RK ze dne 11. 3. 2021
Souhlas s umístěním stavby v k. ú. Beroun (Stavba optické přípojky na pozemcích st. p.č. 185, st. p.č. 186 a st.
p.č. 2590/1 v kú Beroun)
Usnesení č. 043-12/2021/RK ze dne 11. 3. 2021
Návrh na pověření radního pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu k
a) jednání za Středočeský kraj, (včetně podepisování příslušných dokumentů), spadajících do působnosti
Odboru kultury a památkové péče)
b) podpisu smluv na koupi movitých věcí sbírkové povahy
c) podpisu plných mocí k jednání pro příspěvkové organizace z oblasti kultury zřízené Středočeským krajem
Usnesení č. 050-13/2021/RK ze dne 18. 3. 2021
Opatření č. 5/2021 ke směrnici č. 156 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Středočeským krajem a
příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje
Usnesení č. 009-14/2021/RK ze dne 25. 3. 2021
Dodatek č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního kraje a s nimi spjaté osoby
Usnesení č. 031-14/2021/RK ze dne 25. 3. 2021
Rozpočtová úprava č. 143/06/2021 – převod prostředků z kapitoly 23 – Ostatní do rozpočtu kapitoly 06 –
Kultura a památková péče na navýšení příspěvků pro příspěvkové organizace v oblasti kultury na rok 2021



Usnesení č. 050-16/2021/RK ze dne 8. 4. 2021
Závazný ukazatel rozpočtu příspěvkových organizací z oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2021 – odpisy
dlouhodobého majetku
Usnesení č. 048-18/2021/RK ze dne 22. 4. 2021
„Vybavení depozitáře úložnými systémy“ v rámci projektu „Rekonstrukce centrálního depozitáře Muzea
Českého krasu, p. o.“, odsouhlasení Změnového listu č. 1 a návrhu Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o ZVZ
Usnesení č. 009-06/2021/ZK ze dne 26. 4. 2021
Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+_aktualizace č.
2_2021-11-27
Usnesení č. 046-19/2021/RK ze dne 29. 4. 2021
Rozpočtová úprava č. 194/06/2021 – schválení akcí financovaných z rozpočtové položky Rozvojové projekty
příspěvkových organizací realizovaných v rámci programu „Středočeské kulturní léto“ a změna závazných
ukazatelů rozpočtů PO
Usnesení č. 029-22/2021/RK ze dne 20. 5. 2021
Středočeské kulturní léto 2021
Usnesení č. 030-22/2021/RK ze dne 20. 5. 2021
Návrh periodických odměn ředitelům příspěvkových organizací Středočeského kraje v oblasti kultury
Usnesení č. 015-24/2021/RK ze dne 3. 6. 2021
Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+_aktualizace č.
3_2021
Usnesení č. 019-24/2021/RK ze dne 3. 6. 2021
Informativní zpráva k dalšímu postupu zavádění jednotného systému řízení příspěvkových organizací
Středočeského kraje v oblasti vnitřního řídícího a kontrolního systému
Usnesení č. 061-24/2021/RK ze dne 3. 6. 2021
Souhlas s použitím investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti kultury
Muzeum Českého krasu, p. o. na krytí nákladů nezahrnutých v rozpočtu IROP v souvislosti s dokončením
rekonstrukce budovy S. K. Neumanna 1141, Beroun do výše 400 000,00,- Kč
Usnesení č. 056-25/2021/RK ze dne 10. 6. 2021
Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací v gesci Odboru kultury a památkové péče za rok 2020
Usnesení č. 057-25/2021/RK ze dne 10. 6. 2021
Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v oblasti kultury a cestovního ruchu za rok 2020 a návrh na
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů PO
Usnesení č. 033-26/2021/RK ze dne 17. 6. 2021
Rozpočtová úprava č. 302/06/2021 – rozpis běžných výdajů kap. 06 – Kultura a památková péče na mzdové a
provozní výdaje příspěvkových organizací a změna závazných ukazatelů rozpočtů PO na rok 2021
Usnesení č. 035-26/2021/RK ze dne 17. 6. 2021
Vedení účetnictví příspěvkových organizací v oblasti kultury ve zjednodušeném rozsahu pro rok 2021
Usnesení č. 014-08/2021/ZK ze dne 28. 6. 2021
Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+_aktualizace č.
3_2021
Usnesení č. 055-28/2021/RK ze dne 055-28/2021 ze dne 1. 7. 2021
Rozpočtová úprava č. 337/06/2021 – převod finančních prostředků z kap. 23 – Ostatní z prostředků na
předfinancování a kofinancování projektů z EU/EHP a poskytnutí těchto prostředků pro PO v oblasti kultury na
financování projektů IROP a přípravy projektu
Usnesení č. 068-30/2021/RK ze dne 29. 7. 2021
Rozpočtové opatření č. 160/06/2021 – zapojení účelových dotací Ministerstva kultury ČR do příjmů a výdajů
kapitoly 06 – Kultura a památková péče
Usnesení č. 073-30/2021/RK ze dne 29. 7. 2021
Návrh na udělení plné moci k uveřejňování smluv prostřednictvím registru smluv pro příspěvkové organizace
v oblasti kultury a cestovního ruchu
Usnesení č. 075-30/2021/RK ze dne 29. 7. 2021
Naplňování Koncepce sbírkotvorné činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem
v oblasti kultury se zaměřením na rozšiřování sbírek nákupem předmětů (2021 – 2025) pro rok 2021
Usnesení č. 010-09/2021/ZK ze dne 13. 9. 2021



Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+_aktualizace č.
4_2021
Usnesení č. 021-36/2021/RK ze dne 23. 9. 2021
Rozpočtová úprava č. 514/06/2021 – převod prostředků v rámci běžných výdajů kap. 06 – Kultura a památková
péče na úhradu povinné spoluúčasti u získaných dotací PO (tzv. měkké projekty) a změna závazných ukazatelů
rozpočtu PO
Usnesení č. 037-36/2021/RK ze dne 23. 9. 2021
Změna majetkových dispozic příspěvkových organizací při hospodaření se svěřeným nemovitým majetkem
Středočeského kraje a nová směrnice č. 163 o majetku Středočeského kraje a majetku příspěvkových organizací
Usnesení č. 006-37/2021/RK ze dne 30. 9. 2021
Rozpočtová úprava č. 521/06/2021 – užití příjmů z pronájmu majetku Středočeského kraje příspěvkovými
organizacemi v oblasti kultury a cestovního ruchu z a I. Pololetí 2021 a změna závazných ukazatelů
příspěvkových organizací
Usnesení č. 029-38/2021/RK ze dne 7. 10. 2021
Rozpočtová opatření č. 192/06/2021 – zapojení účelové dotace MMR do rozpočtu kap. 06 – Kultura a
památková péče a převod finančních prostředků příspěvkové organizaci Muzeu Českého krasu
Usnesení č. 048-39/2021/RK ze dne 14. 10. 2021
Směrnice č. 164 o zadávání veřejných zakázek Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi
Středočeského kraje
Usnesení č. 024-40/2021/RK ze dne 21. 10. 2021
Rozpočtové opatření č. 204/06/2021 – zapojení účelových dotací Ministerstva kultury ČR do příjmů a výdajů
kapitoly 06 – Kultura a památková péče
Usnesení č. 025-40/2021/RK ze dne 21. 10. 2021
Rozpočtová úprava č. 565/06/2021 – rozpis běžných výdajů kap. 06 – Kultura a památková péče na navýšení
provozních příspěvků PO na rok 2021 za účelem kompenzace nákladů na COVID-19 a změna závazných
ukazatelů rozpočtu PO
Usnesení č. 051-41/2021/RK ze dne 4. 11. 2021
Revokace usnesení číslo 075-30/2021/RK ze dne 29. 7. 2021, Naplňování Koncepce sbírkotvorné činnosti
příspěvkových organizací v oblasti kultury se zaměřením na rozšiřování sbírek nákupem předmětů (2021 –
2025) pro rok 2021
Usnesení č. 058-41/2021/RK ze dne 4. 11. 2021
Rozpočtová úprava č. 600/06/2021 – schválení akcí financovaných z rozpočtové položky Rozvojové projekty
příspěvkových organizací a změna závazných ukazatelů rozpočtů PO
Usnesení č. 066-41/2021/RK ze dne 4. 11. 2021
Informace o průběhu centralizovaného nákupu elektřiny a plynu pro objekty v majetku Středočeského kraje na
roky 2022 – 2023
Usnesení č. 066-42/2021/RK ze dne 11. 11. 2021
Rozpočtová úprava 635/06/2021 – Poskytnutí příspěvkovým organizacím v oblasti kultury na rozvoj
edukačních programů v roce 2022
Usnesení č. 007-43/2021/RK ze dne 18. 11. 2021
Schválení limitů Zásobníků projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů a Zásobníku investic
pro rok 2022
Usnesení č. 032-44/2021/RK ze dne 25. 11. 2021
Návrh periodických odměn ředitelům příspěvkových organizací Středočeského kraje v oblasti kultury
Usnesení č. 043-44/2021/RK ze dne 25. 11. 2021
Žádost o souhlas s realizací centrálního nákupu komodity „Telekomunikační služby prostřednictvím mobilního
operátora“
Usnesení č. 032-45/2021/RK ze dne 2. 12. 2021
Licenční smlouva na užití ochranné známky kombinované Senior Pas mezi SK a Sun Drive Communications
s.r.o.
Usnesení č. 050-45/2021/RK ze dne 2. 12. 2021
Vyhlášení nadlimitní veřejné zakázka na služby zadávané v otevřeném řízení na akci „Senior a Rodinné pasy
ve SK“



Usnesení č. 062-45/2021/RK ze dne 2. 12.2021
Rozpočtová úprava č. 692/06/2021 – rozpis běžných výdajů kap. 06 – Kultura a památková péče na mzdové
výdaje příspěvkových organizací a změna závazných ukazatelů rozpočtu PO na rok 2021
Usnesení č. 058-46/2021/RK ze dne 9. 12. 2021
Rozpočtová úprava č. 726/06/2021 – schválení akcí financovaných z rozpočtové položky Rozvojové projekty
příspěvkových organizací na rok 2022
Usnesení č. 075-47/2021/RK ze dne 16. 12. 2021
Informace o výsledku centralizovaného nákupu elektřiny a plynu pro objekty v majetku Středočeského kraje na
rok 2022
Usnesení č. 093-47/2021/RK ze dne 16. 12. 2021
Rozpočtová úprava č. 695/06/2021 – poskytnutí příspěvku na vybavení PO v oblasti kultury pro práci se
sociálními sítěmi a dalšími digitálními informačními zdroji
Usnesení č. 095-47/2021/RK ze dne 16. 12. 2021
Rozpočtová úprava č. 747/06/2021 – užití příjmů z pronájmu majetku Středočeského kraje příspěvkovými
organizacemi v oblasti kultury za II. pololetí 2021 a jejich zapojení do rozpočtu Kapitoly 06 – Kultura a
památková péče
Usnesení č. 096-47/2021/RK ze dne 16. 12. 2021
Změny závazných ukazatelů rozpočtů a odpisových plánů majetku příspěvkových organizací v oblasti kultury
a cestovního ruchu na rok 2021
Usnesení č. 100-47/2021/RK ze dne 16. 12. 2021
Projekt Pamětníci Středočeského kraje – návrh na uzavření smlouvy o spolupráci mezi Post Bellum Production,
s.r.o. a Středočeským krajem
Usnesení č. 102-47/2021/RK ze dne 16. 12. 2021
Stanovení platů pro ředitele příspěvkových organizací v oblasti kultury na základě nařízení vlády č. 420/2021
Sb., s účinností do 01. 01. 2022

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v roce 2021
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

__________________________________________________________________________________

31. 1. 2021, doplněno 7. 3. 2021

Za Muzeum Českého krasu, příspěvkovou organizaci předkládá.

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

Neprošlo jazykovou redakcí ani grafickou úpravou.


