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Sládečkova vlastivědného muzea
v Kladně za rok 2006
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1. Základní údaje
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně (dále jen SVMK) je příspěvkovou
organizací, zřizovanou Středočeským krajem. Personální obsazení se oproti předchozímu
roku částečně změnilo. Od 3. ledna 2006 nastoupila na poloviční úvazek knihovnice
Renáta Malá a od 1. prosince 2006 na poloviční úvazek účetní Barbora Kubů. Kromě nich
ve stálém pracovním poměru pracovali v SVMK v roce 2006 tito pracovníci: Jana Balejová
– dokumentátor; Karel Fryč - správce sbírek; Eva Hoffmannová - účetní (0,5 úvazku); Mgr.
Lukáš Krinke – botanik, kurátor sbírek; PhDr. Zdeněk Kuchyňka – ředitel, historik, kurátor
sbírek; ing. Josef Slepička – správce objektu Huťská 1375 (0,5 úvazku); Jaroslav Vyšín –
konzervátor, fotograf; Mgr. Pavla Žvachtová – etnolog, kurátor sbírek, což přepočteno na
úvazky a skutečnou dobu zaměstnání představuje 7,541 pracovníků.
Z uvedených pracovníků v trvalém pracovním poměru měli tři vysokoškolské
vzdělání příslušného směru, dva měli vysokoškolské vzdělání jiného směru než obor, jímž
se v muzeu zabývají, tři středoškolské vzdělání příslušného směru. Formou dohody byly
zajištěny tyto činnosti: Milena Kohoutová - mzdová účetní, Vilém Řádek – prodej
publikací a propagačních předmětů, Lucia Chlumecká, Jan Obermajer, Jana Škrábová,
Josef Vermach – průvodcovská služba na Budči, Adéla Kereková – pravidelná výpomoc v
muzeu. Touto formou byly řešeny i další jednorázové potřeby (např. výtvarné řešení a
instalace výstav, jazykové korektury publikací).
SVMK v roce 2006 plnilo tyto hlavní úkoly:
1. rekonstrukce nového objektu muzea Huťská čp. 1375 (údržba zahrady, vybudování
nové vodovodní přípojky, spolupráce se stavební firmou a stavebním a
architektonickým dozorem při rekonstrukci budovy)
2. příprava a uspořádání výstav Příroda Kladenska, HALDY/ARIZONA v Zámecké
galerii města Kladna, Důlní móda v Hornickém muzeu Landek, OstravaPetřkovice; spolupráce na přípravě výstav Ostrovy z ráje. Haldy jako krajina,
příroda a identita v Hornickém skanzenu Mayrau
3. příprava a zajištění fotosoutěže Stromy Kladenska
4. příprava a zajištění Týdne pro školy na Budči
5. příprava a zajištění Svatováclavských slavností na Budči
6. realizace vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ Muzeum ve škole, Projdi se Kladnem,
Vinařice – místo, kde bydlím ve školách na Kladensku a Slánsku.
7. vytvoření turistického průvodce na internetových stránkách SVMK
8. revize a ošetření sbírkových předmětů v podsbírkách fotografie, filmy, mineralogie
a petrografie
9. restaurování a konzervace sbírkových předmětů
Dále SVMK zajišťovalo běžné provozní úkoly. V další části se budeme jednotlivým
činnostem SVMK a nákladům na ně věnovat podrobněji.

2. Rekonstrukce nového objektu muzea
V roce 2006 byla zahájena „Rekonstrukce návštěvnických prostor Sládečkova
vlastivědného muzea v Kladně, Huťská 1375“, jejímž investorem je Středočeský kraj. Tato
akce s celkovými náklady 8.999.561,- Kč je spolufinancována z programu SROP Evropské
unie (registrační číslo projektu CZ.04.1.05/4.2.00.5/3166). V srpnu 2006 zahájila firma
HORA Company, s. r. o., která zvítězila ve veřejné soutěži na realizaci této zakázky,
rekonstrukci objektu Huťská 1375. Stavební dozor prováděla firma IBH, spol. s r. o.
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Kladno, architektonický dozor ing. arch. Jan Červený. Rekonstrukce mj. zahrnovala zřízení
nových sociálních zařízení včetně WC pro vozíčkáře, bezbariérový přístup do objektu
pomocí nájezdové rampy a plošiny pro vozíčkáře, výměnu oken v 1. patře, provedení
sanačních omítek v suterénu, dlažeb v přízemí a v prvním patře a nového osvětlení části
výstavních sálů. Jako další zakázka v rámci projektu bylo zřízeno osvětlení v hale, na
schodišti a ve výstavním sále – galerii firmou Jiří Jerman, Kladno, která vyšla vítězně
z výběrového řízení.
V červnu - červenci 2006 byla do objektu zřízena nová vodovodní přípojka, kterou
na základě výběrového řízení provedla firma SLAVOS, s. r. o. Slaný, a následně byla
upravena příjezdová komunikace po zřízení této přípojky (firma HORA Company s. r. o.).
V květnu až červnu byly provedeny rozvody datových sítí (telefon, počítač) po celém
objektu (firma VEKO-trade s. r. o.). Na tyto akce byly použity schválené investiční
prostředky od zřizovatele a z fondu investic ve výši 278.000,- Kč a částečně i prostředky na
údržbu a opravy.
Správce objektu po celou dobu prováděl údržbu zahrady (prořez náletových dřevin,
terénní úpravy, sekání trávy), drobné opravy (čištění žlabů, demontáž dřevěných obkladů
v suterénu), v průběhu rekonstrukce budovy denně kontroloval práce prováděné firmami,
zjišťoval vady a nedodělky a ve spolupráci se stavebním dozorem zajišťoval jejich
odstranění.
Vybudování nové vodovodní přípojky Huťská 1375.................................. 124.623,36 Kč
Úprava příjezdové komunikace po zřízení vod. přípojky............................ 93.178,21 Kč
Vybudování rozvodů pro počítačovou síť v Huťské 1375............................ 70.092,20 Kč
Nákup sekačky na trávu....................................................................................11.590,-- Kč

3. Hospodaření SVMK
Příspěvek zřizovatele na provoz v uvedeném roce činil 4.004.000,- Kč a byl
SVMK k 31. 12. 2006 převeden v plné výši. Součástí tohoto příspěvku byly i 4.000,- Kč,
na neinvestiční náklady spojené s pořádáním Dnů evropského dědictví a Dne
Středočeského kraje. Vlastní příjmy SVMK ze vstupného a služeb činily 61.850,- Kč
(SVMK vybírá vstupné pouze na Budči, vstupné v Zámecké galerii, kde jsou stálé expozice
SVMK, vybírá zřizovatel galerie Statutární město Kladno jako kompenzaci za pronájem
administrativní budovy tzv. Josífky muzeu), z prodeje publikací a propagačních předmětů
129.607,- Kč, granty od Statutárního města Kladna a další příjmy 140.936,43 Kč. Dále
muzeum získalo 150.000,- Kč od Ministerstva kultury ČR na projekt DE06P04OMG006
Roubalův herbář a kartotéka flóry Kladenska jako podklad historických změn květeny
regionu. Díky mírnému překročení plánovaných vlastních příjmů a získání grantů MK ČR
a Statutárního města Kladna skončilo hospodaření SVMK přebytkem ve výši 110.396,49
Kč. Podrobnější rozbor výdajů a příjmů z jednotlivých činností je uveden níže
v jednotlivých oddílech.
Celkové příjmy.............................................................................................4.486.393,43 Kč
Celkové výdaje............................................................................................. 4.375.996,94 Kč
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4. Stálé expozice
V kladenském zámku jsou stále instalovány tři části stálé historické expozice Pravěk Kladenska, Od tvrzí k baroknímu zámku a Štola. Součástí prohlídkového okruhu je
i kaple sv. Vavřince, v níž byl na vánoční období instalován rekonstruovaný Příbramský
betlém ze sbírek SVMK. Stálé expozice včetně kaple navštívilo za rok 2006 celkem 7.630
návštěvníků. Náklady na opravy, otop a elektřinu ve stálé expozici hradí majitel objektu,
tedy Statutární město Kladno, které také vybírá vstupné. Vzhledem k tomu, že se budou
stálé expozice stěhovat do nového objektu, nebyla prováděna jejich inovace.

5. Krátkodobé výstavy a další kulturně výchovné akce
V roce 2006 SVMK uspořádalo 3 krátkodobé výstavy. V Zámecké galerii města
Kladna to byly Příroda Kladenska (fotografie ze stejnojmenné soutěže) (12. 1. - 12. 2.
2006) a HALDY/ARIZONA (24. 10. - 19. 11. 2006). Tyto dvě výstavy navštívilo 1869
návštěvníků. V Hornickém muzeu Landek - Ostrava-Petřkovice uspořádalo SVMK výstavu
Důlní móda (20. 5. – 13. 8. 2006). Počet návštěvníků nezjištěn. Fotografická výstava
Příroda Kladenska byla zapůjčena do Městského muzea Velvary (22. 4. až 17. 6. 2006) a
do Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti (24. 8. až 1. 10. 2006)
SVMK dále spolupracovalo na výstavách Kladenský salon 2006. Bienále malířů,
grafiků, sochařů a fotografů v Zámecké galerii města Kladna (pořadatel občanské
sdružení Pro-art 15. 9. – 15. 10. 2006) a Ostrovy z ráje. Haldy jako krajina, příroda a
identita v Hornickém skanzenu Mayrau u Vinařic (1. 4. - 30. 6. 2006).
V červnu 2006 SVMK spolu s Komisí Rady města Kladna pro životní prostředí
vyhlásilo 2. ročník fotografické soutěže Příroda Kladenska na téma Stromy Kladenska. Do
uzávěrky soutěže 16. 11. 2006 došlo na adresu muzea celkem 364 soutěžních snímků od 60
autorů (16 autorů v kategorii do 15 let, 44 v kategorii 16 a více let). Odborná porota
složená z profesionálních fotografů a zástupců pořádajících organizací vybrala tři vítězné
snímky v každé z kategorií a dále udělila ještě čtyři čestná uznání. Vyhlášení vítězů a
výstava došlých fotografií se uskutečnily až v lednu 2007.
Na základě dohody s Římskokatolickou farností v Unhošti, kde sídlí duchovní
správa NKP Budeč, zajišťovalo SVMK i v roce 2006 průvodcovskou službu na Budči, a to
každý víkend od konce května do konce září a o svátcích 5. a 6. července 2006. Zároveň ve
spolupráci s uvedenou farností, obcí Zákolany, Sdružením rodičů a přátel dětí při ZŠ
Zákolany a s občanským sdružením Budeč uspořádalo 28. září 2006 Svatováclavské
slavnosti s ukázkami dobových řemesel, historického šermu skupiny Thorax, dobovou
hudbou skupiny Dubia fortuna a loutkovým představením Divadla Lampion Kladno.
Představení Divadla Lampion Nesmírná dobrodružství aneb Václav – to byl ale
svatoušek bylo nastudováno přímo pro uvedení na Budči, kde mělo premiéru při Dnech
evropského dědictví 10. 9. 2006 a reprízy 17. 9. a 28. 9. 2006. Autorem hry i režisérem byl
Ondřej Lážnovský. SVMK se dále spolupodílelo na uspořádání 17. národní svatováclavské
pouti na Budeč 30. září 2006, při níž sloužil mši světící biskup pražský Mons. Václav Malý
a po mši vystoupil soubor Chorus Carolinus z Kladna. Budeč navštívilo jednotlivě i ve
skupinách 2775 návštěvníků, kteří využili nabízených průvodcovských služeb.
Náklady na materiál pro výstavy.................................................................... 16.015,-- Kč
Náklady na Svatováclavské slavnosti (honoráře, zajištění akce)................ 37.088,70 Kč
Příjmy ze vstupného na Budči......................................................................... 19.120,-- Kč
Příjmy za instalaci výstav.................................................................................27.700,-- Kč
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Příjmy - Dotace Komise Rady města Kladna pro životní
prostředí na nákup cen do fotografické soutěže............................................ 10.000,-- Kč
Příjmy - Dotace města Kladna na výstavu HALDY/ARIZONA.................. 10.000,-- Kč

6. Vzdělávací programy a další aktivity pro školy
V souladu se Strategickým marketingovým plánem se SVMK soustředilo na práci
se školami. Školám je nabízen projektový den Muzeum ve škole a jeho modifikace
Vánoce. 16. 6. a 22. 6. 2006 se programu Muzeum ve škole zúčastnila ZŠ Slaný Háje.
Programu Vánoce se 8. 12. a 15. 12. zúčastnila ZŠ Slaný Háje a 21. 12. Gymnázium
Kladno. Celkem se na programu podílelo 882 žáků těchto škol. Projekt Muzeum ve škole
byl finančně podpořen Kulturní komisí magistrátu statutárního města Kladna ve výši
15 000.
Další spoluprací se základními školami byl projektový den pro ZŠ nazvaný
Průvodci starým Kladnem v rámci Muzejní noci 27. 5. 2006. Akce se zúčastnila 1. ZŠ, 4.
ZŠ a 8. ZŠ v celkovém počtu 30 dětí.
Nově vznikl projektový den Projdi se Kladnem – vzdělávací program pro I. stupeň
ZŠ tématicky zaměřený na stavební památky Kladna. Pilotního programu v říjnu 2006 se
zúčastnilo 34 dětí ze 6. ZŠ Kladno.
Také v roce 2006 pokračovalo vedení interaktivních přednášek o programu Natura
2000 pro Gymnázium Kladno, doplněných ekologickou hrou U jezera. Ve dnech 6. a 13. 6.
2006 se jich zúčastnilo celkem 108 studentů Gymnázia Kladno.
Největší vzdělávací projekt v roce 2006 byla spolupráce se ZŠ Vinařice pod názvem
Vinařice – místo, kde bydlím, která vznikla v rámci projektu Partnerství mezi muzeem a
školou jako nástroj obnovení ducha místního společenství v říjnu 2005 až květnu 2006.
Projekt Vinařice – místo, kde bydlím začal v září 2006 a je plánován na celý školní rok.
Projektu se účastní celá ZŠ o celkovém počtu žáků 136. Část finančních prostředků na
tento program poskytla Nadace Preciosa, takže pro potřeby tohoto programu mohl být
zakoupen digitální fotoaparát Canon a diktafon Olympus, uhrazena část mzdových nákladů
lektorů, cestovné a materiál pro výstavu a publikaci, které budou výsledkem projektu..
Ve dnech 19. až 23. června 2006 byl uspořádán Týden pro školy na Budči. Spočíval
ve zpřístupnění rotundy ve dnech školního vyučování. Budeč navštívilo 216 žáků
základních škol z Kladenska. Pro děti byly připraveny pracovní listy, které vhodným
způsobem doplnily a zpestřily poskytovaný výklad.
Stejně tak i výstava HALDY/ARIZONA, připravená SVMK, byla doplněna
pracovními listy pro děti. Výklad k výstavě na požádání zprostředkovali odborní pracovníci
SVMK (účast školních kolektivů z 6. a 10. ZŠ, ZŠ Hnidousy a Vinařice, školy Maltézských
rytířů v Kladně - Kročehlavech, SPŠ Kladno (2×) a Gymnázia Kladno(2×) - celkem 190
osob).
Příjmy - Grant kulturní komise města Kladna na vzdělávací
program pro školy Muzeum ve škole.............................................................. 15.000,-- Kč
Příjmy - Grant Nadace Preciosa na program Vinařice – místo,
kde žiji................................................................................................................40.000,-- Kč
Náklady na vzdělávací programy....................................................................78.353,96 Kč

7. Vlastní badatelská činnost SVMK
SVMK v roce 2006 spolupracovalo s Historickým ústavem AV ČR Praha na
přípravě Historického atlasu měst – Kladno. Autorský kolektiv tvoří Mgr. Květa Hrnčířová
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– Státní okresní archiv Kladno, Mgr. Jiří Kovařík – Muzeum Strojíren Poldi Kladno, PhDr.
Zdeněk Kuchyňka – Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, PhDr. Robert Šimůnek,
PhD. – Historický ústav AV ČR. Kromě zpracování textu o pravěku a raném středověku
Kladenska a o vývoji Kladna od počátku 17. století do roku 1900 SVMK poskytlo ze svých
sbírkových fondů pro reprodukování v atlasu historické mapy a plány Kladna, obrazovou a
fotografickou dokumentaci. Atlas bude vydán ve druhé polovině roku 2007.
Mgr. P. Žvachtová pokračovala v dokumentaci masopustních zvyků na Kladensku.
Dále provedla terénní sondy k tématu stravovací zvyky na Kladensku v období první
republiky k publikaci Jak se vařilo na Kladensku a k tématu kladenských haldářů k článku
a výstavě Ostrovy z ráje a HALDY/ARIZONA. Spolu s Renátou Malou participovala na
dotazníkovém šetření v rámci identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury řízené
pracovištěm pro péči o tradiční lidovou kulturu v Kouřimi.
Mgr. L. Krinke zahájil práci na grantovém projektu DE06P04OMG006 Roubalův
herbář a kartotéka flóry Kladenska jako podklad historických změn květeny regionu podle
schváleného harmonogramu prací, což v roce 2006 zahrnovalo:
1) zpracovávání materiálu vypůjčeného z NM, předání položek z taxonomicky obtížných
skupin k revizi odborníkům na tyto skupiny;
2) floristický výzkum povodí středního Kačáku a Bílichovské části Džbánu prováděný ve
spolupráci s externími pracovníky;
3) koordinaci digitalizace kartotéky A. Roubala a excerpci botanické literatury
z kladenského regionu.
Mgr. L. Krinke dále pořizoval fotodokumentaci rostlinných druhů a hodnotných
území v regionu (okolí Budče, okolí Kladna, Bílichovsko, povodí Kačáku, kladenské
haldy, rezervace: Pašijová draha, Smečenská rokle, Slánská hora, Třebichovická olšinka,
Pod Veselovem, Otvovická skála, Minická skála, Markův mlýn).

8. Využití muzejních fondů badateli
Z muzejních fondů je hlavně využívána sbírková knihovna a fotografická sbírka.
Za rok 2006 eviduje SVMK 47 badatelských návštěv, které prezenčně využily výše
uvedených fondů. V rámci práci na soupisu rukopisných fondů v muzeích do roku 1800
studovali tyto fondy badatelé z Katedry českého jazyka FF UK Praha. Fondy muzea dále
využili studenti, kteří zpracovávají seminární a diplomové práce, i soukromí badatelé.
Písemně bylo zodpovězeno 8 badatelských dotazů.
Ze sbírek SVMK byly zapůjčeny
1. 7 sbírkových předmětů z podsbírky textil Hornickému skanzenu Mayrau na výstavu
Ostrovy z ráje;
2. 1 sbírkový předmět z podsbírky kovy, dřevo Památníku Lidice do nové stálé expozice;
3. 43 sbírkových předmětů z podsbírek textil, jiná – kovy, dřevo, fotografie, filmy
Hornickému muzeu Ostrava - Petřkovice na výstavu Hornická móda
4. 36 sbírkových předmětů z podsbírky fotografie, filmy Obci Vinařice na výstavu
Mayrau 1910 – 1912 (Jaroslav Kmodras).

9. Vzdělávací a publikační činnost
Přednášky
Mgr. Lukáš Krinke
1) Přednáška Ostrovy z ráje o kladenských haldách – Klub přátel Hornického muzea
Mayrau u Vinařic 16. 5. 2006 – 35 účastníků
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2) exkurze pro přírodovědný kroužek Sovy Gymnázia Kladno - Krnčí, Voleška 12. 5.
2006 – 8 účastníků
PhDr. Zdeněk Kuchyňka
1) Pravidelné přednášky a semináře Kladenské univerzity třetího věku obor: regionální
dějiny Kladenska a Slánska
- od 12. 1. do 15. 6. 2006 jedenkrát za čtrnáct dní 34 posluchačů v ročníku
- od 2. 10. do 11. 12. 2006 jedenkrát za čtrnáct dní 35 posluchačů v I. ročníku
30 posluchačů v II. ročníku
2) Přednáška Urbanistický vývoj Kladna s obrazovou prezentací a vycházkou po městě
Kladně – Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Kladno 26. září 2006 – 53
účastníků
3) Přednáška Historie Kladna III. Urbanistický vývoj Kladna – Kiwanis Klub Kladno 1.
11. 2006 – 32 účastníků
4) Přednáška Než na Kladensku vyrostly haldy – Klub přátel Hornického muzea Mayrau u
Vinařic 14. 11. 2006 – 23 účastníků
Mgr. Pavla Žvachtová
1) Hornictví na Kladensku - Gymnázium Kladno 4. 1. 2006 – 80 účastníků
2) Magie jarních svátků - Labyrint – středisko volného času Kladno 12. 4. 2006 – 2
účastníci
3) Aplikovaná etnologie – etnolog v muzeu - Katedra antropologie, Filozofická fakulta
Pardubice 26. 4. 2006 - 60 účastníků
4) Důlní móda. Autenticita prostoru - Seminář Textil v muzeu, Brno 12.-13. 6. 2006 - 150
účastníků

Publikace muzea
SVMK vydalo průvodce po raněstředověkém hradišti Budeč u Zákolan z pera Z. Kuchyňky
(náklad 8000 výtisků Čj + 2000 výtisků Nj), k oslavám sv. Vavřince v Kladně knihu V.
Chaloupky Jak se vařilo na Kladensku aneb Babiččina kuchařka. Kladno 2006, 91 s.
ISBN 80-903784-0-4 (náklad 1000 výtisků). K zářijové Národní svatováclavské pouti na
Budeč SVMK vydalo 23. číslo Posla z Budče. Almanachu poutníků na staroslavnou
Budeč. Kladno 2006, 56 s. ISBN 80-903784-1-2 (náklad 600 výtisků). Almanach redigoval
Z. Kuchyňka.

Bibliografie pracovníků SVMK
Mgr. Lukáš Krinke
1. Herbářové sběry pana Antonína Roubala v okolí Budče. In: Budeč 1100 let II. –
příroda, krajina, člověk. Zákolany: Občanské sdružení Budeč, 2006, s. 88-96.
2. Krinke, Lukáš – Lorenc, Jaroslav: Historie ochrany přírody v okolí Budče. In: Budeč
1100 let II. – příroda, krajina, člověk. Zákolany: Občanské sdružení Budeč, 2006, s.
237-250.
3. Sádlo, Jiří – Krinke, Lukáš: Flóra a vegetace kladenských hald. In: HALDY /
ARIZONA. Pozůstatky důlní činnosti v okolí Kladna: dobře, nebo špatně? Vinařice:
Hornický skanzen Mayrau, 2006, s. 14-20
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PhDr. Zdeněk Kuchyňka
Publikace, stati ve sbornících a odborných časopisech
1. Budeč. Kladno: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně 2006
2. Rozvoj průmyslu a živností od poloviny 19. století. In: Dolování uhlí na Kladensku.
Ostrava: OKD, a. s., 2006, s. 657-663.
3. Hornické školství na Kladensku. In: Dolování uhlí na Kladensku. Ostrava: OKD, a. s.,
2006, s. 674
4. Vliv těžby uhlí na urbanismus Kladna. In: Dolování uhlí na Kladensku. Ostrava: OKD,
a. s., 2006, s. 675-676
5. Hornictví a umění. In: Dolování uhlí na Kladensku. Ostrava: OKD, a. s., 2006, s. 677689
6. Stručně o historii hornictví na Kladensku a Slánsku. In: HALDY / ARIZONA.
Pozůstatky důlní činnosti v okolí Kladna: dobře, nebo špatně? Vinařice: Hornický
skanzen Mayrau, 2006, s. 10-12
7. Počátky úcty ke sv. Janu Nepomuckému na Kladensku a Slánsku. Středočeský
vlastivědný sborník 24, Roztoky u Prahy 2006, s. 85-98
8. Po stopách pověstí z Kladenska a Slánska. Posel z Budče 23, Kladno 30. září 2006, s.
4-13
Popularizační články v MFD 2006
1. Tříkrálová koleda v pivovarech končívala při plném korbelu. MFDnes, r. XVII, č. 5, 6. 1. 2006,
Kladensko, s. C/3

2. Více než pět století patřilo Smečno Martinicům. MFDnes, r. XVII, č. 11, 13. 1. 2006, Kladensko, s. C/3
3. Archeolog si myslel, že objevil knížecí palác, bylo to ale smetiště. MFDnes, r. XVII, č. 26, 31. 1. 2006,
Kladensko, s. C/3 (Hradiště u sv. Jiří v Libušíně)

4. Pivo ve Slaném vařil i reformátor pivovarnictví. MFDnes, r. XVII, č. 29, 3. 2. 2006, Kladensko, s. C/3
(František Ondřej Poupě)

5. Jeden z trhů ve Slaném skončil velkým požárem. MFDnes, r. XVII, č. 35, 10. 2. 2006, Kladensko, s. D/3
6. Ve Slaném je nejstarší gymnázium v regionu. MFDnes, r. XVII, č. 38, 14. 2. 2006, Kladensko, s. D/3
7. Před 150 lety vyjely vlaky po buštěhradské dráze. MFDnes, r. XVII, č. 47, 24. 2. 2006, Kladensko, s. D/3
8. Vydávání knih od Klíra zastavil komunistický puč. MFDnes, r. XVII, č. 50, 28. 2. 2006, Kladensko, s. D/3
9. Proč se stal Slaný vyvoleným? MFDnes, r. XVII, č. 62, 14. 3. 2006, Kladensko, s. C/3
10. Kaple Božího hrobu stojí i ve Slaném. MFDnes, r. XVII, č. 71, 24. 3. 2006, Kladensko, s. C/3
11. Jak se manželka slánského kata ocitla ve vězení. MFDnes, r. XVII, č. 74, 28. 3. 2006, Kladensko, s. C/3
12. I farář mohl mít zlou tchýni. Stalo se ve Slaném. MFDnes, r. XVII, č. 83, 7. 4. 2006, Kladensko, s. B/3
13. Co je to pamihod a proč se říká „do provody“? MFDnes, r. XVII, č. 89, 14. 4. 2006, Kladensko, s. B/3
14. Stochovské podzemní chodby odkrývají své tajemství. MFDnes, r. XVII, č. 105, 5. 5. 2006, Kladensko, s. C/3
15. Mariánská procesí bývala největší. MFDnes, r. XVII, č. 119, 23. 5. 2006, Kladensko, s. C/3
16. Kdo byl tajemný muž bez minulosti? MFDnes, r. XVII, č. 122, 26. 5. 2006, Kladensko, s. C/3 (Karel
Neumann – Novák)

17. Technik z železáren čtenářům ukázal barokní literaturu. MFDnes, r. XVII, č. 125, 30. 5. 2006,
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Kladensko, s. C/3 (Vilém Bitnar)
Město Slaný nezapomíná na slavného rodáka. MFDnes, r. XVII, č. 128, 2. 6. 2006, Kladensko, s. C/3
(Josef Navrátil)
V Kladně se kdysi pěstovala alchymie a spiritismus. MFDnes, r. XVII, č. 140, 16. 6. 2006, Kladensko, s. D/3
Původ pokladu je stále záhadou. MFDnes, r. XVII, č. 143, 20. 6. 2006, Kladensko, s. D/3
Básník Ivan Krasko byl i zdatným chemikem. MFDnes, r. XVII, č. 155, 4. 7. 2006, Kladensko, s. D/3
Nejstarší tiskárna ve Slaném vznikla v roce 1807. MFDnes, r. XVII, č. 143, 21. 7. 2006, Kladensko, s. B/4
Jak se rys dostal do městského znaku Kladna. MFDnes, r. XVII, č. 171, 25. 7. 2006, Kladensko, s. B/3
V jedné třídě bylo i přes tři sta žáků. MFDnes, r. XVII, č. 180, 4. 8. 2006, Kladensko, s. B/3 (Z historie
kladenských škol)
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25. O původu názvu Kročehlavy vzniklo několik pověstí. MFDnes, r. XVII, č. 183, 8. 8. 2006, Kladensko, s. B/3
26. O čem vypráví jméno náměstí. MFDnes, r. XVII, č. 189, 15. 8. 2006, Kladensko, s. B/3 (Náměstí
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Starosty Pavla v Kladně)
Zdecimovala je zima a hlad. MFDnes, r. XVII, č. 192, 18. 8. 2006, Kladensko, s. B/3 (Bitva u Šibence –
Velkého Přítočna 1742)
Stavitelé hradiště hasili žízeň pivem. MFDnes, r. XVII, č. 195, 22. 8. 2006, Kladensko, s. B/3 (Budeč)
Za císaře Josefa II. zanikla mnohá umělecká díla. MFDnes, r. XVII, č. 201, 29. 8. 2006, Kladensko, s.
B/3 (Obrazy F. X. Palka v Družci)
Slánští gardisté v roce 1848 Praze na pomoc nedorazili. MFDnes, r. XVII, č. 207, 5. 9. 2006,
Kladensko, s. C/3
Opevnění stavěli naši předci bez techniky. MFDnes, r. XVII, č. 210, 8. 9. 2006, Kladensko, s. C/4
(Hradby na Budči)
Keltové v regionu vyráběli šperky z uhlí. MFDnes, r. XVII, č. 213, 12. 9. 2006, Kladensko, s. C/3
Postele ve středověku dělal postelník. MFDnes, r. XVII, č. 216, 15. 9. 2006, Kladensko, s. C/4
(Středověká řemesla ve Slaném)
Majitel panství Smečno vezl Napoleona na Elbu. MFDnes, r. XVII, č. 222, 22. 9. 2006, Kladensko, s. C/4
Učitel fotil v dolech kvůli výuce. MFDnes, r. XVII, č. 233, 6. 10. 2006, Kladensko, s. C3 (Jaroslav
Kmodras)
Jeden z řopíků se dochoval v Družci. MFDnes, r. XVII, č. 245, 20. 10. 2006, Kladensko, s. C4
Kladenští nerespektovali nařízení císaře Josefa II. MFDnes, r. XVII, č. 259, 7. 11. 2006, Kladensko, s.
C3 (Historie kladenských hřbitovů)
Poutníci si s sebou nosili také sváteční šaty. MFDnes, r. XVII, č. 262, 10. 11. 2006, Kladensko, s. C3
(Poutě do kláštera v Hájku u Unhoště)
Ulice se jmenuje podle politika. MFDnes, r. XVII, č. 265, 14. 11. 2006, Kladensko, s. C3 (Jan Malypetr)
Jak se volilo před sto padesáti lety. MFDnes, r. XVII, č. 270, 21. 11. 2006, Kladensko, s. C3
Spolek Hnízdo kosí pranýřoval nepoctivce. MFDnes, r. XVII, č. 276, 28. 11. 2006, Kladensko, s. C3
Betlémy lidé vozili z poutí na Svatou Horu. MFDnes, r. XVII, č. 297, 22. 12. 2006, Kladensko, s. C4

Mgr. Pavla Žvachtová
1. Z kuchyně našich prababiček aneb Lidový jídelníček – Kladensko. In: Chuťový
místopis regionů. Místní kultura, roč. XVI, rok 2006, příloha č. 3, str. 47-48, 50.
2. Chaloupka, Vladimír; Žvachtová Pavla: Jak se vařilo na Kladensku aneb Babiččina
kuchařka. Kladno: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, 2006
3. Haldy jako obživa, záhuba a nostalgie. In: HALDY / ARIZONA. Pozůstatky důlní
činnosti v okolí Kladna: dobře, nebo špatně? Vinařice: Hornický skanzen Mayrau,
2006, s. 41-43.
4. Život horníků na Kladensku. In: Dolování uhlí na Kladensku.Ostrava: OKD, a. s.,
2006, s. 664-673
Náklady na prodané publikace.......................................................................... 76.972,- Kč
Finanční prostředky poskytnuté formou jejich sdružení
na vydání Středočeského vlastivědného sborníku..............................................5.000,- Kč
Příjmy z prodeje publikací................................................................................. 68.165,- Kč
Příjmy z fondu primátora města Kladna na knihu Jak se vařilo... ............... 20.000,- Kč

10. Propagace činnosti muzea
SVMK se v roce 2006 prezentovalo prostřednictvím plakátů vylepovaných
v Kladně na reklamních plochách a v autobusech MHD, inzerátů ve Zlatých stránkách,
v katalogu Dnů evropského dědictví, v Učitelských listech pro Středočeský kraj, v časopise
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Dějiny a současnost, na vlastních internetových stránkách www.omk.cz a na stránkách
www.pruvodce.com. Informace o SVMK jsou také k dispozici v Pražské informační
službě, v Infocentrech v Kladně a ve Slaném, v Hornické ročence, v knize Kamenný klíč.
V rámci průvodcovské služby na Budči jsou prodávány turistické známky, trička s logem
Budče, pohlednice a další propagační předměty.
Díky plně dynamickým internetovým stránkám SVMK včetně internetového
obchodu byly informace průběžně aktualizovány a doplňovány. V roce 2006 byly stránky
mj. doplněny o texty v angličtině a němčině a byl spuštěn Turistický průvodce po
Kladensku, Slánsku a okolí, který upozorňuje na zajímavosti historické, architektonické a
přírodní. Za rok 2006 navštívilo stránky 48891 návštěvníků (necertifikovaný údaj).
Výroba Turistických známek Budeč................................................................... 5.084,- Kč
Výroba triček s logem NKP Budeč...................................................................... 2.270,- Kč
Výroba pohlednic Budeč a kartičky k výročí 1100 let....................................... 7.345,- Kč
Provoz a údržba internetových stránek............................................................ 14.000,- Kč
Náklady na propagaci (tisk a výlep plakátů, inzerce)......................................57.205,- Kč
Příjmy z prodeje triček s logem NKP Budeč...................................................... 2.760,- Kč
Příjmy z prodeje Turistických známek Budeč................................................... 8.925,- Kč
Příjmy z prodeje pohlednic, kartiček, mincí.....................................................49.757,- Kč

11. Účast na seminářích a školeních, další vzdělávání
Pracovníci SVMK se v roce 2006 zúčastnili následujících kolokvií, seminářů a školení:
Škola muzejní propedeutiky
1× měsíčně od října 2005 do června 2006
Lukáš Krinke
AMG Praha
zakončeno odevzdáním závěrečné písemné práce na téma „Botanická zahrada Sládečkova
vlastivědného muzea v Kladně“ a složením ústní zkoušky s celkovým prospěchem „prospěl
s vyznamenáním“
Partnerství mezi muzeem a školou jako nástroj
obnovení ducha místního společenství
Pavla Žvachtová

říjen 2005- květen 2006
UPM Praha

Výjezdní zasedání botanické komise při AMG
Lukáš Krinke

29. 5. - 2. 6. 2006
Uhřínov pod Deštnou
v Orlických horách

Textil v muzeu
Pavla Žvachtová

12. -13. 6. 2006
Brno

Floristický kurz České botanické společnosti
Lukáš Krinke

9. - 14. 7. 2006
Slavkov u Brna

Seminář knihovníků muzeí a galerií v ČR
Renáta Malá

5. – 7. září 2006
Praha

Konference konzervátorů a restaurátorů
Jaroslav Vyšín

7. - 9. září 2006
Cheb

9

Seminář k identifikaci a dokumentaci tradiční
lidové kultury
Pavla Žvachtová

5. 10 2006

VIII. sněm AMG
Zdeněk Kuchyňka

4. – 5. 10. 2006
Mikulov

Seminář Etnografické komise AMG
Pavla Žvachtová

17. 10. 2006
Brno

Muzealizace v soudobé společnosti
Zdeněk Kuchyňka

8. – 10. 11. 2006
Technické muzeum Brno

Ochrana textilních sbírek
Jaroslav Vyšín, Pavla Žvachtová

23. 11. 2006
NM Praha

Třebíz

Náklady na školení a semináře.............................................................................7.100,- Kč

12. Restaurátorské a konzervátorské práce
V konzervátorské dílně pracoval Jaroslav Vyšín (dřevo, kovy, keramika
z archeologických nálezů, fotodokumentace). V roce 2006 bylo preventivně ošetřeno
a zkonzervováno 217 předmětů ze sbírek SVMK.
Ve spolupráci s občanským sdružením Tramtárie z Tuchlovic byl zrekonstruován
Hornický betlém, z nějž se v muzejních sbírkách zachovalo pouze 10 původních figurek
pod inv. č. KD 335. Podle jediné dochované fotografie betlém zrekonstruovali Eliška
Drahokoupilová a František Mácha ze Spolku příbramských betlémářů. Eliška
Drahokoupilová vytvořila betlémské město do pozadí a František Mácha vyřezal sedm
nových figurek včetně anděla budícího pastýře, dále jesličky s Ježíškem, oslíka, volka a
sedm ovcí s beranem. Zároveň doplnil i chybějící části původních figurek, jako například
trakař s dary, skříňku se zlatem, nebo vánočku. Betlém byl vystaven v kapli sv. Vavřince
v Kladenském zámku od 28. 11. 2006 do 7. 1. 2007.
Nákup konzervátorského materiálu.................................................................... 1.332,- Kč
Rekonstrukce Hornického betléma................................................................... 28.000,- Kč

13. Fotografická dílna
J. Vyšín průběžně prováděl fotodokumentaci konzervovaných předmětů a akcí
SVMK. Fotodokumentace sbírkových předmětů je v současné době pořizována v digitální
podobě, aby mohla být napojena na evidenci sbírek firmy Bach. Archivace digitálních
fotografií probíhá na CD.
V březnu 2006 byla provedena kompletní fotodokumentace mincí, odznaků
a medailí z revidované podsbírky numizmatiky. Fotografie jsou uloženy na CD a DVD.
Nákup fotomateriálu........................................................................................... 28.808,- Kč
Výdaje – Zhotovení fotografií.............................................................................. 6.295,- Kč
Příjmy za zhotovení reprodukcí sbírkových předmětů..................................... 3.100,- Kč

10

14. Správa a ochrana sbírek
Ve Sbírce Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně zapsané v CES pod
evidenčním číslem MKL/002-05-07/156002 bylo v 15 podsbírkách k 31. prosinci 2006
evidováno 30.582 inventárních nebo přírůstkových čísel sbírkových předmětů:
Archeologie
8600
Desky, nahrávky
193
Kovy, dřevo
1321
Mapy a plány
414
Sklo, porcelán
626
Textil
1112
Fotografie, filmy
2717
Knihy
966
Mineralogická
1581
Numizmatická
3888
Paleontologická
1335
Petrografická
333
Písemnosti a tisky
6155
Výtvarného umění
804
Zoologická
8
Přírůstky v chronologické evidenci
529
Mezi nově zapsanými 71 přírůstkovými čísly jsou například: teodolity, důlní
kompas, odpalovací zařízení aj. z kladenských dolů (př. č. 1/2006), pozvánky na plesy
z Kladenska ve 30. a 40. letech (př. č. 10/2006, 28/2006, 36/2006), skleněné fotografické
desky z Poldi Kladno po r. 1910 (př. č. 22/2006, 23/2006), dermoplastické preparáty ptáků
a savců (př. č. 44-50/2006, 68/2006). Část přírůstků tvoří fotografie a mineralogické a
petrografické předměty vytříděné z pomocného studijního materiálu. Aktualizace údajů
v Centrální evidenci sbírek byla provedena v únoru, květnu, srpnu a listopadu 2006.
V závěru roku muzeum zakoupilo soubor 255 ks skleněných fotografických desek a
ploché filmy z Poldi z počátku 20. století a 205 ks svitkových filmů z Poldi z 30. - 50. let
20. století.
Na nákup entomologických preparátů a vycpanin ptáků získalo SVMK dotaci
10.000,- Kč od Komise životního prostředí města Kladna.
Jednotlivé depozitáře spravovali tito muzejní pracovníci: fotografie a negativy,
paleontologie, mineralogie, petrografie - K. Fryč; textil, sklo-porcelán – P. Žvachtová;
zoologie – L. Krinke, ostatní Z. Kuchyňka.
V průběhu roku byla provedena revize 2242 evidenčních čísel sbírkových předmětů
z podsbírek fotografie, filmy, mineralogie a petrografie.
Do elektronické podoby bylo převedeno celkem 4174 katalogizačních karet
podsbírek numizmatiky (N 1 – N 3904), písemnosti a tisky (T1093 – T1368).
V depozitářích je průběžně měřena teplota a vlhkost a kontrolována minimálně
jednou týdně. V depozitářích, kde dochází v souvislosti s počasím k častějším změnám
klimatických poměrů (depozitář 06 - textil a depozitáře ve 2. suterénu), je kontrola
prováděna denně.
Náklady na nákup sbírek................................................................................... 67.060,- Kč
Náklady na provoz a údržbu zabezpečovacího zařízení.................................. 22.848,- Kč
Příjmy - Dotace města Kladna na nákup přírodnin do sbírek....................... 10.000,- Kč
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15. Modernizace výpočetní techniky
V roce 2006 byl zakoupen jeden nový počítač pro P. Žvachtovou v rámci obnovy
počítačového vybavení SVMK. Dále byla zakoupena externí zálohovací mechanika k
serveru. Softwarové vybavení SVMK bylo doplněno o dvě aplikace firmy Bach na evidenci
sbírek – Botanika a Periodika.
Nákup hardwaru...............................................................................................33.085,-- Kč
Nákup softwaru.................................................................................................45.529,-- Kč
Připojení na Internet 1-12/2006.......................................................................19.993,-- Kč
Správa systému, instalace, opravy.................................................................. 37.627,80 Kč

16. Pořádání studijní knihovny, nákup knih a časopisů
V tomto roce pokračovaly práce na uspořádání studijní knihovny, jejíž původní
třídění zaniklo při neodborném stěhování z budovy zámku v roce 1992. Uspořádáno a nově
zaevidováno na počítači bylo celkem 399 knih. Knihy byly zabaleny a opatřeny
čtenářskými lístky. Zrevidovány byly fondy signatur 90, 91, 92, 93, 94 (celkem 778 knih)
V současné době je v elektronickém katalogu 9963 knih. Katalog seriálových publikací je
veden na kartách. V závěru roku 2006 byl na evidenci periodik zakoupen program firmy
Bach.
V roce 2006 přibylo koupí nebo darem do studijní knihovny 357 knihovních
jednotek. Nakupovány jsou zejména encyklopedické tituly, knihy z oboru etnografie,
historie, archeologie, přírodní vědy a tituly týkající se kladenského regionu (např.
regionální historie, vlastivěda atd.). Pokračuje se v nákupu základních odborných časopisů,
jejichž souvislé řady už ve studijní knihovně byly (Český časopis historický, Archeologické
rozhledy, Památky archeologické, Časopis a Sborník národního muzea - řady historie,
literární historie, přírodní vědy, Časopis Matice moravské, Český lid, Muzejní a
vlastivědná práce, Numismatické listy, Zprávy památkové péče, Slánský obzor,
Středočeský vlastivědný sborník, Kralupský vlastivědný sborník, Soudobé dějiny).
Pokračuje se rovněž v odběru časopisů Severočeskou přírodou (Oblastní muzeum
Litoměřice) a Příroda (Agentura ochrany krajiny a přírody ČR) výměnou za námi vydávaný
almanach Posel z Budče. Do knihovny muzea jsou také bezplatně zasílána regionální
periodika obcí (Naše město Stochov, Buštěhradský zpravodaj, Hostouňský zpravodaj,
Žilinské listy, Zpravodaj Slánského Jazz clubu, Bělečský kurýr).
Pracovníci SVMK si z knihovny vypůjčili 51 knih a časopisů do příručních
knihoven jednotlivých oddělení. Čtenáři mimo muzeum si prezenčně vypůjčili 23 knih a
časopisů.
Náklady na nákup knih a časopisů................................................................. 37.779,96 Kč

17. Provozní náklady SVMK
Z provozních nákladů SVMK činí nejvýznamnější položky mzdové + ostatní
osobní náklady ve výši 1.943.765,- Kč (z toho 1.879.378,- na platy a 64.387,- Kč na
dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce), zákonné sociální pojištění
657.801,- Kč, zákonné sociální náklady (příděl 2% z objemu mzdových prostředků do
FKSP) 37.289,02 Kč. Průměrný plat pracovníka SVMK v roce 2006 činil 20.882,- Kč.
Z dalších položek neuvedených v předchozí části výroční zprávy uvádíme odpisy
hmotného a nehmotného investičního majetku 307.2002,- Kč, náklady na elektřinu, vodné
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a stočné 93.344,- Kč a na dodávky tepla 193.900,40 Kč. V těchto částkách jsou zahrnuty
náklady na elektřinu, vodné a stočné a teplo v obou objektech SVMK (Zádušní 1841,
Huťská 1375). Bankovní poplatky činily 16.689,- Kč a naproti tomu úroky vynesly pouze
274,43 Kč. Pojištění majetku Středočeského kraje spravovaného SVMK a pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele činilo 45.990,60 Kč.
Veškerý provoz SVMK byl veden snahou po maximální úspornosti, aby byl
dostatek prostředků na plnění hlavních úkolů, tj. na správu a ochranu sbírek a jejich
zpřístupnění a prezentaci veřejnosti i na odbornou a publikační činnost pracovníků muzea.
Přehled celkových nákladů a výnosů SVMK za rok 2006
ÚČET
501
502
504
511
512
513
518
521
524
527
549
551
602
604
644
648
649
691

TEXT
NÁKLADY
VÝNOSY
Spotřeba materiálu
321589,77
Spotřeba energie
287245,38
Prodané zboží
96856,00
Opravy a udržování
34940,00
Cestovné
43276,00
Náklady na reprezentaci
10060,50
Ostatní služby
572095,70
Mzdové náklady
1943765,00
Zákonné sociální pojištění
657801,00
Zákonné sociální náklady
37289,02
Jiné ostatní náklady
63876,57
Odpis nehmotného a hmotného investičního
majetku
307202,00
Tržby z prodeje služeb
61850,00
Tržby za prodané zboží
129607,00
Úroky
274,43
Zúčtováni fondu odměn
34000,00
Jiné ostatní výnosy
106662,00
Příspěvky a dotace na provoz
4154000,00
Obraty
4375996,94
4486393,43
Zisk
110396,49

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
ředitel SVMK
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