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1. Základní údaje 
 

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně (dále jen SVMK) je příspěvkovou 

organizací, zřizovanou Středočeským krajem. Ve stálém pracovním poměru pracovali 

v SVMK v Kladně k 31. 12. 2012 tito pracovníci: Mgr. Karel Drvola – historik, kurátor 

sbírek archeologické, kovy-dřevo (0,8 úvazku); Eva Hoffmannová – pokladní (0,6 

úvazku); Renáta Jechortová – hlavní účetní; Hana Kalousová – mzdová účetní (0,5 

úvazku); Mgr. Lukáš Krinke – botanik, kurátor přírodovědných sbírek; PhDr. Zdeněk 

Kuchyňka – ředitel, historik, kurátor sbírek výtvarného umění, písemností a tisků, map a 

plánů, kovů a dřeva; Bc. Radka Junková – historik umění, správce sbírek textil, sklo a 

porcelán (0,8 úvazku); Alice Nešlehová – referent správy majetku, asistentka ředitele; 

Lucie Roubalová – průvodce (0,6 úvazku); Ing. Josef Slepička – správce objektu Huťská 

1375 (0,5 úvazku); Jiří Štěpánek - knihovník; Ludmila Vosyková – pokladní (0,6 úvazku); 

Jaroslav Vykouk – průvodce (0,6 úvazku); Jaroslav Vyšín – konzervátor; Mgr. Ivana 

Zágnerová – pedagog volného času, propagace. Pracovníci Hornického skanzenu Mayrau 

ve Vinařicích k 31. 12. 2011: Mgr. Dominika Havlová – výstavář, pedagog volného času 

(0,5 úvazku); František Korynta – údržba; Jiří Kratochvíl – údržba, řidič (0,75 úvazku); 

Miloš Koudela – průvodce (0,5 úvazku); Dušan Piederman – průvodce (0,5 úvazku); Pavel 

Rolinec – vedoucí, propagace; Václav Thon – průvodce (0,5 úvazku); Petra Vránová – 

pokladní (0,75 úvazku); Hana Vyšínová – pokladní, administrativní pracovnice; František 

Vida – průvodce (0,5 úvazku); MgA. Tomáš Voldráb – kurátor sbírek.   

Z uvedených pracovníků v trvalém pracovním poměru mělo 7 vysokoškolské 

vzdělání příslušného směru, 1 vysokoškolské vzdělání jiného směru než obor, jímž se 

v muzeu zabývá, 2 vyšší odborné vzdělání, 12 středoškolské vzdělání příslušného směru, 2 

vyučení v oboru a 1 pracovnice základní vzdělání.  

Na X. sněmu Asociace muzeí a galerií ČR, který se konal ve dnech 31. října až 1. 

listopadu 2012 v Opavě byl na návrh Středočeské sekce AMG ředitel SVMK PhDr. 

Zdeněk Kuchyňka zvolen do Exekutivy AMG. 
  

SVMK v roce 2012 plnilo tyto hlavní úkoly: 

1. postupné opravy Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích  

2. revize podsbírek: kovy – dřevo, fotografie – filmy, mineralogická a petrografická 

po přestěhování do nového objektu 

3. příprava výstav 

4. příprava a zajištění Muzejní noci 

5. příprava a zajištění fotosoutěže Kladno a hry barev 

6. příprava a zajištění Svatováclavských slavností na Budči 

7. realizace vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ Cesta do pravěku, Projdi se 

Kladnem, Cesta do středověku, Cesta do 19. století  

8. restaurování a konzervace sbírkových předmětů 

9. vydání publikací Posel z Budče, Otisky osudů, Kladno a Antonín Roubal, botanik a 

salesián. 
 

  Dále SVMK zajišťovalo běžné provozní úkoly. V další části se budeme 

jednotlivým činnostem SVMK a nákladům na ně věnovat podrobněji.  

 

2. Hospodaření SVMK  
 

Příspěvek zřizovatele na provoz (včetně vrácených peněz z pronájmu, příspěvku na 

opravu střechy nad hornickými šatnami a grantu z Fondu kultury a památkové péče) v 
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uvedeném roce  činil 11.069.862,00,- Kč a byl SVMK k 31. 12. 2012 převeden v plné výši. 

Vlastní příjmy SVMK ze vstupného a služeb činily 283.216,- Kč, z prodeje publikací a 

propagačních předmětů 118.285,90 Kč, dotace od Statutárního města Kladna 67.000,- Kč.  

Za poskytnutí služeb spojených s natáčením filmů Frankensteins Army a Colette v HS 

Mayrau muzeum kromě nájemného získalo 304.000,- Kč. Hospodaření muzea bylo 

vyrovnané jen díky zapojení fondu odměn (40.000,- Kč) a rezervního fondu (34.894,65 

Kč). Podrobnější rozbor výdajů a příjmů z jednotlivých činností je uveden níže 

v jednotlivých oddílech. 
 

Celkové výnosy               12.816.623,57 Kč 

Celkové náklady               12.816.623,57 Kč 
 

3. Ocenění v celostátní soutěži Gloria musaealis 2011 
Dne 16. května 2012 převzali zástupci SVMK třetí cenu v kategorii Muzejní 

výstava roku jubilejního 10. ročníku celostátní soutěže Gloria musaealis za výstavu Po 

stopách ing. Jana Karlíka, která byla otevřena v HS Mayrau od 11. 9. 2011 do 5. 2. 2012. 

Autory výstavy byli MgA. Tomáš Voldráb a výtvarnice Barbora Krejčířová. 

Výstava představila jednu z nejvýraznějších osobností v historii kladenského 

hornictví. Ing. Jan Karlík stál u začátku hloubení dolu Mayrau ve Vinařicích jako jeho 

vrchní inženýr. Jeho patenty v uhelném úpravnictví se osvědčily nejen na Dole Mayrau, ale 

i v dalších uhelných a rudných revírech Rakouska-Uherska i Německa. Přístroj na měření a 

zapisování rychlosti pohybu těžní klece dostal jméno Karlíkův tachograf a svým principem 

se stal předchůdcem dnešních tachometrů v automobilech a černých skříněk v letadlech. 

Výstava byla autory pojata jako komiksový příběh, který je blízký zejména mladé 

generaci, aniž rezignovala na obsahovou stránku přibližující fakta o životě a činnosti této 

významné osobnosti. Výstava byla instalována v autentickém prostředí bývalého dolu 

Mayrau, kterým návštěvníci po jejím shlédnutí procházeli a u těžního stroje Ringhoffer 

z roku 1905 uviděli Karlíkův tachograf přímo v provozu. 

 

 
 

Pracovníci muzea při převzetí ocenění (zleva D. Havlová, T. Voldráb, B. Krejčířová, Z. 

Kuchyňka a P. Rolinec)  
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4. Stálé expozice, krátkodobé výstavy a akce 
 

 V  budově muzea byly přístupné tři části stálé historické expozice - Pravěk 

Kladenska, Od tvrzí k baroknímu zámku a Od městečka ke královskému hornímu městu. 

Součástí prohlídkového okruhu v kladenském zámku, který provozuje město Kladno, 

zůstaly expozice Štola a kaple sv. Vavřince, v nichž jsou vystaveny sbírkové předměty 

SVMK, které byly městu dlouhodobě zapůjčeny. 

 MgA. Tomáš Voldráb zpracoval návrh na vytvoření nové hornické expozice v HS 

Mayrau. Na vytvoření projektu nové expozice se zatím nepodařilo získat finanční 

prostředky. 

 V lednu 2012 získal Středočeský kraj bezúplatným převodem od Armády ČR 

objekt stálého lehkého opevnění vz. 37 typu A-200, který byl součástí obranné linie Prahy 

vybudované v letech 1936-1938. Jde o železobetonovou účelovou stavbu, která má 

atypické stavební řešení, protože byla zabudována jako oboustranný objekt přímo do tělesa 

komunikace č. III/2015 vedoucí mezi obcemi Dolní Bezděkov a Bratronice. Tento objekt 

byl nájemní smlouvou ze dne 24. 7. 2012 pronajat panu Radanu Láškovi, který zajišťuje 

zpřístupnění objektu návštěvníkům a běžnou údržbu. 

 V roce 2012 SVMK nabídlo návštěvníkům 10 nových krátkodobých výstav v  

budově muzea: 

Inspirující krása šišek  

jehličnanů celého světa  20. ledna 2012  - 25. března 2012 

S Antonínem Roubalem  

za květenou Kačáku   20. ledna 2012  - 25. března 2012 

Kladno a voda    17. února 2012  - 15. dubna 2012 

150 let v pohybu   6. dubna 2012  - 8. července 2012 

Tři póly fotografie   20. dubna 2012 - 17. června 2012 

Origami    22. června 2012 - 9. září 2012 

Motivy středočeského venkova 13. července 2012 - 16. září 2012 

Organik    14. září 2012  - 25. listopadu 2012 

Otisky osudů    21. září 2012  - 25. listopadu 2012 

Marie Fischerová-Kvěchová  30. listopadu 2012 - 3. března 2013 

  

V Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích bylo v roce 2012 uspořádáno 8 

nových krátkodobých výstav: 

O koních, smrti a jiných lidech 11. února 2012 - 10. dubna 2012 

Jaroslav Beneš / Miroslav   14. dubna 2012 - 17. června 2012 

Machotka - Fotografie 

Migrace do Evropy   17. dubna 2012 - 17. května 2012 

Výtvarná skupina Mastní  24. června 2012 - 3. září 2012 

Historické motocykly a automobily 25. srpna 2012 

Jan Foltán – Maroko – Brána  8. září 2012  - 1. října 2012  

západu 

Karbonský svět v obrazech  14. října 2012  - 24. února 2013 

Vánoce    8. prosince 2012  - 6. ledna 2013 

 

 Pracovníci Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích připravili dvě putovní 

výstavy Po stopách ing. Jana Karlíka a Život na Mayrau, jejichž realizaci financoval Odbor 

regionálního rozvoje KÚ Středočeského kraje.  Výstavy se uskutečnily v roce 2012 

v těchto místech: 

 



 4 

Po stopách ing. Jana Karlíka 

SPŠ Kladno      3. února 2012 – 30. března 2012 

SOŠ a SOU Dubská, Kladno    5. dubna 2012 – 31. května 2012 

Gymnázium Kladno     6. září 2012 – 30. října 2012 

Sportovní gymnázium Kladno   2. listopadu 2012 – 2. ledna 2013 

 

Život na Mayrau 

SOŠ Cyrila Boudy, Kladno    2. února 2012 – 30. března 2012 

Výstavní síň města Stochova    6. dubna 2012 – 6. května 2012 

Výstavní síň města Libušína    12. června 2012 – 26. června 2012 

Melicharovo vlastivědné muzeum v Unhošti 7. září 2012 – 28. října 2012 

ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad   30. listopadu 2012 – 28. ledna 2013 

 

V květnu 2012 SVMK spolu s komisí Rady města Kladna pro životní prostředí 

vyhlásilo fotografickou soutěž Kladno a hry barev. Do uzávěrky soutěže 15. listopadu 

2012 došlo na adresu muzea 319 fotografií od 50 autorů. Odborná porota složená 

z profesionálních fotografů a zástupců pořádajících organizací vybrala tři vítěze v každé ze 

dvou kategorií. Vyhlášení vítězů a vernisáž výstavy došlých fotografií se uskutečnily až 

10. ledna 2013. 

 První akcí v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích byl 11. února 2012 

Masopust spojený s vernisáží výstavy fotografií Markéty Luskačové O koních, smrti a 

jiných lidech, zachycující masopustní tradice v Úněticích a v Roztokách u Prahy. Dále se 

HS stal 18. 2. jednou ze zastávek akce Přežít Kladno a 25. 2. se uskutečnil Orientační běh 

skanzenem. 17. dubna se ve skanzenu uskutečnila panelová diskuse migrace do Evropy, 

uspořádaná ve spolupráci s Radou pro mezinárodní vztahy. 7. a 21. 4. se ve skanzenu 

konaly Farmářské trhy, které se ale nesetkaly se zájmem veřejnosti. Pod záštitou a za účasti 

hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha se 30. dubna uskutečnilo Pálení 

čarodějnic na Mayrau, při němž předvedli ukázky činnosti malí hasiči z Vinařic, 

uskutečnila se ohnivá show a zahrála skupina Anopheles. SVMK se opětovně připojilo 

k Festivalu Muzejních nocí a v sobotu a v neděli 12.-13. května uspořádalo v Hornickém 

skanzenu Mayrau program spojený s Májovým kováním, při němž si návštěvníci pod 

dohledem uměleckého kováře Stanislava Rovného mohli vyzkoušet práci v kovárně. 

V Hornickém skanzenu Mayrau byl 1. června uspořádán Den dětí a ve spolupráci 

s Klubem přátel Hornických tradic – Kladno 9. června pietní vzpomínka na havíře z Lidic, 

popravené nacisty v červnu 1942. Ve spolupráci s KPHT byl také 8. září připraven Den 

horníků s programem pro dospělé i děti. V rámci Dne Středočeského kraje 28. října byl 

v HS Mayrau ve Vinařicích připraven program Oživlý skanzen, který seznámil 

návštěvníky s tím, jak probíhal pracovní den horníků od příchodu na šachtu, převlečení do 

fáraček, vyfasování svačiny, nástup do těžní klece a rubání uhlí. Program doplnilo 

pohybové divadlo Loco:Motion Company s taneční kreací na téma písně Cestička 

k Mayrovce a koncert skupiny Zrní. Program S lampou do podzemí 11. listopadu nabídl 

dětem možnost vytvořit si vlastní lampu a vydat se s ní do Strašidelného podzemí. Při 

Čertovinách na Mayrau 1. – 2. prosince čekal na návštěvníky Mikuláš a čert a zároveň se 

v kovárně konalo Mikulášské kování opět vedené Stanislavem Rovným. V Hornickém 

domku byla 8. prosince otevřena výstava výtvarných prací dětí MŠ a ZŠ s vánoční 

tématikou. V sobotu 8. prosince uspořádal Klub přátel hornických tradic oslavu patronky 

horníků sv. Barborky a 15. prosince adventní koncert Ženského pěveckého sboru Smetana 

z Kladna. O víkendu 15.-16. prosince se na Mayrau konaly Adventní trhy. 

Na základě dohody s Římskokatolickou farností v Roztokách u Prahy zajišťovalo 

SVMK i v roce 2012 průvodcovskou službu na národní kulturní památce Budeč u Zákolan, 
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a to každý víkend od konce května do konce září a o svátcích 5. a 6. července 2012. 

SVMK se dále spolupodílelo na uspořádání 23. národní svatováclavské pouti na Budeč 29. 

září 2012. Ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel dětí při ZŠ Zákolany a obcí 

Zákolany uspořádalo muzeum 28. září 2012 na Budči Svatováclavské slavnosti 

s ukázkami dobových řemesel, historickým šermem skupiny Thorax z Kladna, kejklířem 

Vojtou Vrtkem, divadlem A. K. Zvoleněves a koncertem souboru SoliDEO. Muzeum 

připravilo pro návštěvníky i vlastní výtvarnou dílničku. 

Podrobnosti o jednotlivých výstavách a akcích jsou na internetových stránkách 

muzea www.omk.cz a Hornického skanzenu Mayrau mayrau.omk.cz. 

Muzejní výstavy, vernisáže, přednášky, Bio Orion a další akce v Kladně navštívilo 

za rok 2012 celkem 3.014 návštěvníků. Budeč navštívilo jednotlivě i ve skupinách 2.381 

návštěvníků, kteří využili nabízených průvodcovských služeb, nově převzatý objekt 

opevnění tzv. Pražské čáry u Bratronic 113 návštěvníků a Hornický skanzen Mayrau ve 

Vinařicích 10.900 návštěvníků. Celková návštěvnost SVMK 17.374 návštěvníků je o 

14,7% nižší než v roce 2011. 

  

Příjmy ze vstupného         283.216,00  Kč 

 

5.  Vzdělávací programy a aktivity pro školy 
 

 V souladu se Strategickým marketingovým plánem se SVMK soustředilo na práci 

se školami. Školám byly nabízeny dopolední vzdělávací programy Cesta do pravěku, Cesta 

do středověku, Cesta do 19. století, Projdi se Kladnem, Kladno za Protektorátu Čechy a 

Morava. Školních programů se zúčastnilo 966 školáků a pedagogů. K výstavám Origami a 

Marie Fischerová-Kvěchová byly připraveny výtvarné dílny a k výstavám Inspirující krása 

šišek, Antonín Roubal a 150 let v pohybu pracovní listy. Pro ZŠ Velká Dobrá byl 

připraven výukový materiál Historie obce Velká Dobrá s použitím fotografií ze sbírek 

SVMK. Pracovní listy jsou k dispozici i pro školní výpravy na Budeč. 

  

Pro veřejnost uspořádalo muzeum 11 přednášek a besed: 
 

PTP Kladno - Libušín Mgr. Václav Ruml 26. 1. 2012 

Autorské čtení a beseda Václav Cílek 2. 2. 2012 

Od orlice k ostrvi Jaroslav Vykouk 23. 2. 2012 

Hájek u Prahy a poutní praxe  Mgr. Martin Elbl, M.A., PhD. 22. 3. 2012 

ve františkánském řádu 

Jakub Schikaneder  Monika Sybolová 26. 4. 2012 

Bezectní lidé (o katech, prostitutkách, Bc. Lucie Matoušová 24. 5. 2012 

tulácích, Židech i Cikánech) 

Kladenské haldy Ing. Radovan Víta 14. 6. 2012  

Historie ledního hokeje Jiří Štěpánek 18. 10. 2012 

na Kladensku II. 

Jak vypadala tzv. Hořejší tvrz v Kladně? Ing. Petr Chotěbor 22. 11. 2012 

Adventní a vánoční motivy ve výtvar. PhDr. Zdeněk Kuchyňka 13. 12. 2012 

umění Kladenska a Slánska 

 

 Ve spolupráci se skautským střediskem Orion Kladno nabídlo muzeum veřejnosti 

devět cestopisných promítání: 

 

Florida – ornitologický ráj    Dr. Zdeněk Souček 10. 1. 2012 
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Island – Země ohně a ledu    Mgr. Luboš Rendla 14. 2. 2011 

Afrika – postřehy ekologa a cestovatele  RNDr. František Pelc 13. 3. 2012 

Norskem za polární září    Martin Krajíček 10. 4. 2012 

Rila – Pirin – Olymp a další balkánské zážitky Jirka Mňuk a spol. 15. 5. 2012 

Antarktida – sám mezi tučňáky   David Polcar  12. 6. 2012 

Skautské léto 2012     kolektiv  9. 10. 2012 

Bolívie – putování po střeše jihoam. kontinentu MUDr. J. Pokorný 13. 11. 2012 

Toulky Kurdistánem – iráckým i tureckým  Martin Krajíček 11. 12. 2012 

 

 V Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích byly Klubem přátel hornických 

tradic uspořádány 4 přednášky: 

 

Činnost HBZS Praha     Ing. Vlastimil Modroch  17. 5. 2012 

Cesta na východ     Renáta Malá    21. 6. 2012   

Dobývání vápence pro kladenské železárny Martin Přibil    20. 9. 2012 

Hornický skanzen Mayrau, historie a vize MgA.Tomáš Voldráb   18. 10 2012   

 

6. Vlastní badatelská činnost SVMK 
 

Jako výsledek řešení programového projektu „Roubalův herbář a kartotéka flóry 

Kladenska jako podklad historických změn květeny regionu“ byl předán do tisku rukopis 

Květena středního Kačáku, na němž Mgr. Lukáš Krinke spolupracoval s J. Brabcem, O. 

Šídou a M. Štefánkem (viz bibliografie v bodě 8. této výroční zprávy). 

PhDr. Zdeněk Kuchyňka pokračoval ve sbírání dokladů o adventních a vánočních 

zvycích na Kladensku ve 20. století.  

MgA. Tomáš Voldráb zpracovával archiválie týkající se hornické činnosti na 

Kladensku, dokumentoval zanikající objekty a vytvořil libreto nové hornické expozice a 

dopracoval koncepci dalších expozic v HS Mayrau. 

 

7. Využití muzejních fondů badateli 
 

Z muzejních fondů je hlavně využívána sbírková knihovna, sbírky fotografií, 

písemností a tisků. Za rok 2012 eviduje SVMK 22 badatelských návštěv a HS Mayrau 3 

badatelské návštěvy, které prezenčně využily muzejních fondů. Písemně bylo zodpovězeno 

15 badatelských dotazů z výzkumných pracovišť, orgánů ochrany přírody nebo od 

studentů, kteří pracují na seminárních, bakalářských a diplomových pracích.  

 Ze sbírek SVMK byly zapůjčeny 2 výstavy (439 sbírkových předmětů) a to: 

1. Hračky      16. května – 14. září 2012   

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou 

2. Ilustrátor Cyril Bouda    21. června – 27. října 2012   

Regionální muzeum K. Polánka, Žatec 

 

 Dále bylo 16 sbírkových předmětů zapůjčeno na výstavu Lví silou, vzletem 

sokolím, která se k 150. výročí založení Sokola konala ve Středočeské vědecké knihovně 

v Kladně ve dnech 12. ledna až 28. února 2012. 
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8. Vzdělávací a publikační činnost 
 

Přednášky (mimo ty, které jsou uvedeny v bodě 4) 
 

Mgr. Karel Drvola 

1. Období komunistické totality  ZŠ Hnidousy    29. 11. 2012 

      na Kladensku 

 

Mgr. Lukáš Krinke 

1. Terénní kurz Gymnázia   Bílichov a okolí   7. a 8. 6. 2012 

      V. B. Třebízského 

2. Ekologický kurz Gymnázia  Machův mlýn     13. a 20. 6. 2012 

Kladno (Natura 2000)     

 

Mgr. Lukáš Krinke byl v roce 2012 předsedou hodnotící komise pro obor Ochrana 

a tvorba životního prostředí a členem hodnotící komise pro obor Geologie a geografie 

v rámci krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které se uskutečnilo 27. 

dubna 2012. 

 

PhDr. Zdeněk Kuchyňka  

1. Pravidelné přednášky a semináře Kladenské univerzity třetího věku obor: Toulky 

českou historií 

      - leden – červen jedenkrát za čtrnáct dní   36 posluchačů v I. ročníku 

- říjen - prosinec jedenkrát za čtrnáct dní   35 posluchačů v I. ročníku 

        35 posluchačů v II. ročníku 

2. Budeč a svatý Václav   Budeč u Zákolan    1. 6. 2012 

3. Budeč a svatý Václav   Budeč u Zákolan    29. 9. 2012 

4. Pravěk Kladenska   SVMK     11. 10. 2012 

5. Baroko na Kladensku  SVMK     18. 10. 2012 

6. Adventní a vánoční zvyky Obecní knihovna v Mutějovicích  11. 12. 2012  

na Kladensku a Slánsku  

7. Adventní a vánoční motivy  SVMK     18. 12. 2012 

ve výtvarném umění  

 

PhDr. Zdeněk Kuchyňka byl v roce 2012 členem poroty mezinárodní vědomostní 

soutěže Lidice pro 21. století, vyhlašované Památníkem Lidice a Vojenským historickým 

ústavem pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Pavel Rolinec 

Byl v roce 2012 členem hodnotící komise pro obor Pedagogika, sociologie, 

problematika volného času v rámci krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ), 

které se uskutečnilo 27. dubna 2012. 

 

MgA. Tomáš Voldráb 

1. Po stopách ing. Jana Karlíka  HS Mayrau    5. 2. 2012 

2. Po stopách ing. Jana Karlíka  MÚ Libušín    12. 6. 2012 

3. Dělnické kolonie v Praze  Městská knihovna v Praze  29. 11. 2012 

      a v Kladně 
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Jaroslav Vykouk 

1. Kladenský turista   Klub důchodců NKT Cables   3. 1. 2012  

2. Kladenský turista  o. p. s. Fontána     18. 1. 2012 

3. Kladenský turista   Svaz důchodců ČR-Kladno   2. 5. 2012 

4. Kladenský turista   Klub důchodců Magistrátu Kladno  23. 5. 2012 

5. Kladenští z Kladna o. p. s. Fontána    6. 6. 2012 

6. Procházka Kladnem Svaz důchodců ČR-Kladno   25. 9. 2012 

7. Kladenské skulptury Klub důchodců školství   6. 11. 2012 

 

Publikace muzea 
 

K zářijové Národní svatováclavské pouti na Budeč SVMK vydalo 29. číslo Posla z Budče, 

Almanachu poutníků na staroslavnou Budeč. Kladno 2012, 64 s., ISBN 978-80-

904728-3-9 (náklad 350 výtisků). Almanach redigoval Z. Kuchyňka. Dále muzeum vydalo 

katalog Jaroslava Vykouka k výstavě Otisky osudů. Kladno 2012, 34 s., ISBN 978-80-

904728-2-2 (náklad 200 výtisků), brožuru Zdeňka Kuchyňky Kladno. Kladno 2012, 30 s. 

978-80-904728-4-6 (náklad 5000 výtisků), a knihu Antonín Roubal botanik a salesián. 

Kladno 2012, 64 s., ISBN 978-80-904728-5-3 (náklad 500 výtisků). K výstavám Organik a 

Marie Fischerová-Kvěchová byly vydány drobné propagační skládačky. Všechny 

publikace jsou nabízeny i prostřednictvím elektronického obchodu na internetových 

stránkách muzea. 
 

Bibliografie pracovníků SVMK 
DRVOLA, Karel: Obrázky ze starého Kladna dobrovického učitele a historika Antonína Sládečka. 

Posel z Budče 29, 2012, s. 32-48 

DRVOLA, Karel: Právník, národohospodář a finanční expert rakouské monarchie Kajetán Mayer, 

svobodný pán z Mayrau, a jeho podíl na rozmachu kladenského průmyslu. Hornický zpravodaj 4, 

2012, s. 1-111 

KRINKE, Lukáš (ed.):  Antonín Roubal botanik a salesián. Kladno 2012 

KRINKE, Lukáš – BRABEC, Jiří:  Botanici v Podyjí. Věstník AMG č. 5, 2012, s. 14-15  

KRINKE, Lukáš – BRABEC, Jiří – ŠÍDA, Ota – ŠTEFÁNEK, Michal: Květena středního Kačáku. 

Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 27, 2012 (v tisku) 

KRINKE, Lukáš – BRABEC, Jiří – PLESKOVÁ, Elena – SOMOL, Václav: Gentianella 

obtusifolia subsp. sturmiana - C1 v oblasti Džbánu. In: HADINEC, Jiří & LUSTYK, Pavel (eds):  

Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae X. Zprávy České botanické společnosti 47, 2012, s. 

97. 

KUCHYŇKA, Zdeněk: Pozůstalost Marie Zápotocké ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně. 

Středočeský vlastivědný sborník 30, 2012, s. 176-189 

KUCHYŇKA, Zdeněk: Úvahy o paměti a zapomínání. Posel z Budče 29, 2012, s. 52-54 

KUCHYŇKA, Zdeněk: Kladno. Kladno 2012 

VOLDRÁB, Tomáš.: Bernd & Hilla Becher: Doly. Hutě. Hornický zpravodaj 2, 2012, s. 48-50 

VOLDRÁB, Tomáš.: Restaurování pomníku ve Vrapicích dokončeno. Hornický zpravodaj 3, 2012, 

s. 59-64  

VOLDRÁB, Tomáš.: Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích. In: Péče o historická důlní díla 

vzniklá do konce 19. století. Ústí nad Labem 2012, s. 83-92  

VYKOUK, Jaroslav: Sakrální stavby ve Švermově. Hornický zpravodaj 1, 2012, s. 10-18 

VYKOUK, Jaroslav: Řemeslnická škola. Hornický zpravodaj 2, 2012, s. 11-17 

VYKOUK, Jaroslav: Pivovary. Hornický zpravodaj 3, 2012, s. 5-8 

VYKOUK, Jaroslav: 50. výročí vzniku Quo vadis. Slánský obzor 19, 2011, s. 142-146 

VYKOUK, Jaroslav: Otisky osudů. Kladno 2012 
 

Náklady na vydání publikací        95.776,73 Kč 

Výnosy z prodeje publikací         88.596,90 Kč 
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9. Propagace činnosti muzea 
 

 SVMK se v roce 2012 prezentovalo prostřednictvím plakátů vylepovaných 

v Kladně na reklamních plochách a v autobusech MHD, inzerátů v Kamelotu, v časopise 

Dějiny a současnost, na vlastních internetových stránkách www.omk.cz a mayrau.omk.cz, 

sociální síti Facebook, na stránkách www.pruvodce.com, na portálech www.kdykde.cz, 

www.infocesko.cz., www.akce.centralbohemia.cz, a dalších. Informace o SVMK jsou také 

k dispozici v Pražské informační službě, v Infocentrech v Kladně a ve Slaném. Muzeum 

prodává turistické známky, turistické vizitky, turistické magnetky, turistické karty Cesty ke 

hvězdám, pohlednice a další propagační předměty.  

 Díky dynamickým internetovým stránkám SVMK a HS Mayrau byly informace 

průběžně aktualizovány a doplňovány. 

 Hornický skanzen Mayrau byl prezentován na veletrhu Regiony v Lysé nad Labem 

ve dnech 17. – 19. února 2012 a na výstavě Památky 2012 ve dnech 4. – 6. října na 

Výstavišti v Poraze-Holešovicích. 

 

Provoz a údržba internetových stránek      34.872,-- Kč 

Náklady na propagaci (tisk a výlep plakátů, inzerce)             168.172,90 Kč 

Výnosy z prodeje propagačních předmětů       3.970,-- Kč 

 

 

10. Účast na konferencích, seminářích a školeních, další 

vzdělávání 
 

 V roce 2012 ukončil studium kursu Muzejní propedeutika, pořádaného Asociací 

muzeí a galerií ČR MgA. Tomáš Voldráb. Od září tento kurs studuje Mgr. Karel Drvola. 

Dále se pracovníci SVMK v roce 2012 zúčastnili následujících kolokvií, seminářů a 

školení: 
 

Muzea a digitalizace      24. – 25. 1. 2012 

Jaroslav Vyšín      NTM Praha 

 

Panelová diskuse Migrace do Evropy   17. dubna 2012 

Zdeněk Kuchyňka, Pavel Rolinec    HS Mayrau 

 

Seminář muzejních botaniků ČR a SR   28. 5. až 1. 6. 2012 

(pořádaný botanickou komisí AMG)   Havraníky u Znojma 

Lukáš Krinke        

 

Floristický kurz České botanické společnosti  8. až 14. 7. 2012 

Lukáš Krinke        Prachatice 

 

Slánské rozhovory – Premonstrátské umění  3. 10. 2012 

nejen na Slánsku        Slaný, Doksany 

Lukáš Krinke, Zdeněk Kuchyňka  

Ochrana památek plynováním    18. 10. 2012 

Jaroslav Vyšín       NTM Praha  

 

Zapomenuté osudy, zapomenuté události   3. 11. 2012 

Karel Drvola, Zdeněk Kuchyňka    Slaný 
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Tvorba pomůcek s přírodovědnou    21. 11. 2012 

a ekologickou tematikou     Kladno-Čabárna 

Lukáš Krinke 

 

Konference k ukončení realizace projektu   16. 11. 2012 

Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice 

MgA. Tomáš Voldráb     Vítkovice  

 

Seminář z dějin hornictví     5. 12. 2012 

MgA. Tomáš Voldráb      NTM Praha  

 

Náklady na školení a semináře          6.790,-- Kč 

 

11. Restaurátorské a konzervátorské práce 
 

V konzervátorské dílně pracoval Jaroslav Vyšín (dřevo, kovy, keramika z 

archeologických nálezů, fotodokumentace). V roce 2012 byl preventivně 2x ošetřen a 

konzervován těžní stroj Ringhoffer z roku 1905, Ruston 1905 a elektrický těžní stroj Škoda 

z roku 1932.  

I když se v roce 2012 nepodařilo získat dotaci z programu MK ČR ISO D, 

pokračovalo 2. etapou náročné restaurování Hornického praporu z Nučic z roku 1837 (inv. 

č. Te  447), které provádí akad. mal. Markéta Pavlíková ve spolupráci s Kateřinou 

Pyttlovou a akad. mal. Davidem Frankem. 

  

Nákup materiálu na konzervování             598,-- Kč 

Náklady na restaurování       57.000,-- Kč 

 

12. Fotografická dílna 
 

J. Vyšín průběžně prováděl fotodokumentaci akcí SVMK. Z digitálních fotografií 

jednotlivých akcí je prováděn výběr cca 10 snímků, které jsou převedeny do hmotné 

podoby a zakládány do alb spolu s plakátky k akcím. V souvislosti s inventarizací provedl 

fotodokumentaci části podsbírky fotografií a obrazová dokumentace byla připojena ke 

kartám v programu Bach. Data jsou zálohována na zálohovacím serveru, externích discích 

a na CD.  

 

Náklady na zhotovení fotografií            91,-- Kč 

 

13. Správa a ochrana sbírek 
 

 Ve Sbírce Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně zapsané v CES pod 

evidenčním číslem MKL/002-05-07/156002 bylo v 18 podsbírkách k 31. prosinci 2012 

evidováno 33.942 inventárních nebo přírůstkových čísel sbírkových předmětů: 

Archeologie       9381 

Botanická         329 

Desky, nahrávky        193 

Fotografie, filmy      3693 

Knihy        1203 

Kovy, dřevo       1375 
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Mapy a plány         415 

Mayrau           175 

Mineralogická       1581 

Numizmatická       4083 

Paleontologická      1335 

Petrografická         333 

Písemnosti a tisky      6188 

Sklo, porcelán         824 

Textil        1278 

Výtvarného umění        845 

Zoologická         124 

Přírůstky v chronologické evidenci        587 

  

 Mezi nově zapsanými 211 přírůstkovými čísly jsou například: kresby, grafiky a 

předměty z pozůstalosti prof. Stanislava Kulhánka (51/2012, 84/2012); obrazy a přístroje 

v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích (př. č. 1/2012-50/2012, 110/2012-150/2012, 

186/2012-202/2012); sokolské památky (př. č. 104/2012, 161/2012-164/2012); 

dermoplastické preparáty živočichů (př. č. 166/2012-173/2012, 180/2012-185/2012); 

pamětní desky ze starých fondů muzea (př. č. 203/2012 – 209/2012); numizmatika, 

písemnosti a tisky, skleněné vánoční ozdoby, knihy, fotografie. Jako přírůstky byly 

zapsány některé předměty nalezené při inventarizaci podsbírky kovy-dřevo, pocházející ze 

starých sbírek, které dosud nebyly evidovány. Aktualizace údajů v Centrální evidenci 

sbírek byla provedena v květnu a v listopadu 2012. 

 Jednotlivé depozitáře spravovali tito muzejní pracovníci: fotografie a negativy – J. 

Vyšín (3.693 inv. a př. č.); paleontologie, mineralogie, petrografie, botanika, zoologie – L. 

Krinke (3.702 inv. a př. č.); textil, sklo-porcelán – L. Matoušová, od 1. 5. 2012 R. Junková 

(2.102 inv. a př. č.); archeologie, kovy-dřevo – K. Drvola (10.756 inv. a př. č.); výtvarné 

umění, písemnosti a tisky, numizmatika, mapy a plány, sbírková knihovna, desky a 

nahrávky - Z. Kuchyňka (12.927 inv. a př. č.); sbírka HS Mayrau – T. Voldráb (175 inv. a 

př. č.) – do této oborové sbírky jsou v souvislosti s tříděním postupně zapisovány předměty 

v HS Mayrau, které nebyly předchozím vlastníkem evidovány jako sbírkové předměty.  

 V roce 2012 byla dokončena inventarizace duplikátů podsbírky numizmatické (817 

položek zapsáno do databáze BACH) a zahájeny inventarizace podsbírek kovy-dřevo; 

fotografie, filmy; mineralogická, paleontologická a petrografická tak, aby do 31. 3. 2013 

byly všechny inventarizace dokončeny a inventarizační zápisy do tohoto data předány 

odboru movitého kulturního dědictví MK ČR. Termín je velmi napjatý, protože lhůta 10 let 

na kompletní inventarizaci sbírek daná zákonem č. 122/2000 Sb. byla přerušena v roce 

2007 stěhováním muzea do nového objektu, takže po přestěhování ve druhé polovině roku 

2008 musela být zahájena nová inventarizace všech podsbírek bez ohledu na to, zda už 

byly v předchozích letech inventarizovány.  

 Pro podsbírky mineralogická, paleontologická a petrografická byly zakoupeny nové 

archivní krabice a část malých krabiček od firmy EMBA, jimiž budou nahrazeny staré a 

nevhodné obaly, z nichž některé jsou napadeny plísní. Zároveň byla podána žádost MK ČR 

na poskytnutí příspěvku na nákup dalších krabiček z programu ISO D (celková cena 

32.000,- Kč, požadovaná dotace 16.000,- Kč). 

   V depozitářích byla průběžně měřena teplota a vlhkost a kontrolována minimálně 

jednou týdně. Vhodné klima bylo udržováno s pomocí odvlhčovačů. 

 Vzhledem k malé kapacitě depozitářů, takže některé sbírky jsou uloženy 

v pronajatých prostorách, byl připraven projekt rekonstrukce nevyužitých prostor v přízemí 

budovy hornických šaten v HS Mayrau na depozitáře. V roce 2012 byl zpracován projekt, 
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získáno stavební povolení a začala příprava žádosti na získání finančních prostředků 

z Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 – 2014. V roce 2012 ale nebyl vypsán termín 

podávání žádostí, předpokládá se jeho vypsání v polovině roku 2013. 

 

Náklady na nákup sbírek          17.330,-- Kč 

Náklady na provoz a údržbu zabezpečovacího zařízení     35.460,-- Kč 

Zpracování projektu a žádosti pro Norské fondy  425.080,-- Kč 

 

14. Modernizace výpočetní techniky 
 

 V roce 2012 byl pro muzeum v Kladně zakoupen notebook, počítač a multifunkční 

barevná kopírka. V souvislosti se zavedením prodeje vstupenek v HS Mayrau 

prostřednictvím počítače byla zakoupena další licence programu Colosseum, dva počítače a 

laserová tiskárna. 

 

Náklady na hardware      110.051,56 Kč  

Náklady na software                    86.170,-- Kč 

Připojení na Internet 1-12/2012                     8.352,-- Kč 

 

15. Pořádání studijní knihovny, nákup knih a časopisů 
 

V roce 2012 pokračovaly práce na uspořádání studijní knihovny a převod katalogů 

do elektronické podoby. Nově zkatalogizováno bylo 1582 ks časopisů a 543 knih. 

V současné době je v elektronickém katalogu 11.607 knih. Katalog seriálových publikací 

je veden na kartách, z nichž bylo do elektronické podoby zatím převedeno 11.198 

knihovních jednotek.  

 V roce 2012 přibylo koupí nebo darem do studijní knihovny 606 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 přírody a krajiny 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 a badatelé si z knihovny vypůjčili (badatelé jen k prezenčnímu 

studiu) 142 knih a časopisů. 

 

Náklady na nákup knih a časopisů     20.260,-- Kč 

 

16. Opravy a udržování 
 

V roce 2012 probíhaly plánované i neplánované opravy nemovitostí. V HS Mayrau 

to byla především oprava střechy nad hornickými šatnami včetně opravy hromosvodů na 
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celé budově, kterou na základě výběrového řízení provedla firma Jan Kratochvíl z Kutné 

Hory (963.416,- Kč) a finanční prostředky poskytl odbor kultury a pam. péče KÚ 

Středočeského kraje. V souvislosti s pronájmem objektu bývalé kantýny čp. 137 bylo 

v objektu opraveno 7 netěsnících oken. Dále byla provedena oprava památkově 

nechráněného zásobníku pilin, na niž KPHT Kladno dodal dřevo v ceně 40.000,- Kč. 

V celém areálu HS Mayrau bylo dokončeno odstranění závad na hromosvodech, které bylo 

zjištěno při revizi a dokončena náprava důlních škod na objektu cechu. V budově SVMK 

v Kladně byly opraveny vydrolené schody u vstupu do muzea. V nově získaném objektu u 

Bratronic byly provedeny sanační práce týkající se izolace proti pronikání vody. 

 

Náklady na opravy a udržování      1.471.384,-- Kč 

Vrácené nájemné HS Mayrau určené na opravy                            399.862,-- Kč 

Příspěvek zřizovatele na opravu střechy Hornických šaten  1.000.000,-- Kč 

v HS Mayrau   

Příspěvek na nápravu důlních škod                                26.380,-- Kč 

 

17. Provozní náklady SVMK 
 

Z provozních nákladů SVMK činí nejvýznamnější položky mzdové + ostatní 

osobní náklady ve výši 5.515.628,- Kč (z toho 5.067.595,- na platy a 448.033,- Kč na 

dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce), zákonné sociální pojištění 

1.759.577,- Kč, zákonné sociální náklady (příděl 1% z objemu mzdových prostředků do 

FKSP + příspěvek na stravování) 212.647,- Kč. Průměrný plat pracovníka SVMK v roce 

2012 činil 19.091,- Kč, takže byl o 2,1% nižší než v roce 2011 a stejně jako v předchozích 

letech byl hluboko pod celostátně statisticky zjišťovanou průměrnou mzdou (dle vyhlášky 

MPSV č. 324/2012 Sb. činila průměrná mzda ve sledovaném roce 25.137,- Kč). 

Z dalších položek neuvedených v předchozí části výroční zprávy uvádíme odpisy 

hmotného a nehmotného investičního majetku 753.434,- Kč, náklady na elektřinu, vodné a 

stočné a na dodávky tepla 837.117,53 Kč (což bylo o 25% více než v předchozím roce), 

náklady na ostrahu HS Mayrau 572.760,- Kč. Bankovní poplatky činily 8.053,- Kč, úroky 

vynesly pouze 20,02 Kč (tedy 7,9% předchozího roku). Pojištění majetku Středočeského 

kraje spravovaného SVMK a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele činilo 30.319,- 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.  
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Přehled celkových nákladů a výnosů SVMK za rok 2012 

 

ÚČET TEXT NÁKLADY VÝNOSY 

501 Spotřeba materiálu 407 869,75  

502 Spotřeba energie 837 117,53  

504 Prodané zboží 95 776,73  

511 Opravy a udržování 1 471 384,00  

512 Cestovné 32 500,00  

513 Náklady na reprezentaci 25 860,56  

518 Ostatní služby 1 389 303,79  

521 Mzdové náklady 5 515 628,00  

524 Zákonné sociální pojištění 1 759 577,00  

525 Jiné sociální pojištění 14 349,00  

527 Zákonné sociální náklady 212 647,95  

538 Ostatní daně a poplatky 4 760,00  

549 Jiné ostatní náklady 41 801,70  

551 

Odpis nehmotného a hmotného investičního 

majetku 753 434,00  

558 Náklady z drobného dlouhodob. majetku 254 613,56  

602 Tržby z prodeje služeb  283 216,00 

604 Tržby za prodané zboží  118 285,90 

648 Zúčtování fondů  74 894,65 

649 Jiné ostatní výnosy  1 270 345,00 

662 Úroky  20,02 

672 Příspěvky a dotace na provoz  11 069 862,00 

 Obraty 12 816 623,57 12 816 623,57 

 Zisk  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Zdeněk Kuchyňka 

ředitel SVMK 


