Výroční zpráva
Sládečkova vlastivědného muzea
v Kladně, p. o. za rok 2015

Kladno, únor 2016
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1. Základní údaje
Název organizace: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace
(dále jen SVMK)
Sídlo: Huťská 1375, 272 01 Kladno
IČ: 00410021
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka Pr, č. 904
Zřizovatel: Středočeský kraj
Ve stálém pracovním poměru pracovali v SVMK v Kladně k 31. 12. 2015 tito
pracovníci: Barbora Barešová, DiS. – hlavní účetní; Mgr. Karel Drvola – historik, kurátor
sbírek archeologické, kovy-dřevo (0,8 úvazku); 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; Bc. Lucie Matoušová – historik, správce sbírek textil, sklo a porcelán; Alice
Nešlehová – referent správy majetku, asistentka ředitele; Jiří Štěpánek – knihovník;
Jaroslav Vyšín – zástupce ředitele, konzervátor, správce sbírky fotografií a filmů; Mgr.
Ivana Zágnerová – pedagog volného času, propagace. Pracovníci Hornického skanzenu
Mayrau ve Vinařicích k 31. 12. 2015: Mgr. Dominika Havlová – výstavář, pedagog
volného času; František Korynta – údržba; Jiří Kratochvíl – údržba, řidič (0,75 úvazku);
Pavel Rolinec – vedoucí pobočky, propagace; Bc. Lucie Roubalová – pokladní (0,75
úvazku); Petra Vránová – pokladní (dlouhodobá PN); Hana Vyšínová – pokladní,
administrativní pracovnice; MgA. Tomáš Voldráb – zástupce vedoucího pobočky, kurátor
sbírek. Funkce pokladních v kladenském sídle muzea, všech průvodců a správce budovy
jsou kvůli potřebě snížit provozní náklady od roku 2013 obsazeny na dohody o pracovní
činnosti. Z uvedených pracovníků v trvalém pracovním poměru mělo 8 vysokoškolské
vzdělání, 1 vyšší odborné vzdělání, 5 středoškolské vzdělání příslušného směru, 2 vyučení
v oboru a 2 pracovnice základní vzdělání.
SVMK v roce 2015 plnilo tyto hlavní úkoly:
1. postupné opravy Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích včetně údržby
železniční vlečky
2. revize podsbírek: sklo, porcelán a části paleontologické
3. příprava výstav
4. příprava a zajištění Muzejní noci a Dne Středočeského kraje
5. příprava a zajištění Svatováclavských slavností na Budči
6. realizace vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ Cesta do pravěku, Projdi se
Kladnem, Cesta do středověku, Cesta do 19. století
7. restaurování a konzervace sbírkových předmětů
8. vydání publikace Posel z Budče a drobných tisků k výstavám.
Dále SVMK zajišťovalo běžné provozní úkoly. V další části se budeme
jednotlivým činnostem SVMK a nákladům na ně věnovat podrobněji.
Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. Ředitel SVMK PhDr. Zdeněk
Kuchyňka pracoval v Exekutivě Asociace muzeí a galerií ČR a v rámci své funkce se
věnoval zejména přípravě nového zákona o ochraně památkového fondu z pohledu muzeí a
další oborové legislativě. Na Sněmu AMG v listopadu 2015 byl zvolen II. místopředsedou
AMG. Mgr. Lukáš Krinke je předsedou Botanické komise AMG.
Muzeum je také kolektivním členem Klubu přátel hornických tradic Kladno, z. s.,
který sdružuje zájemce o hornickou minulost Kladenska. Klub úzce spolupracuje
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s pobočkou muzea Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích při akcích, které se ve
skanzenu konají (např. Den horníků). MgA. Tomáš Voldráb je členem výboru a
pokladníkem tohoto spolku.

2. Hospodaření SVMK
Příspěvek zřizovatele na provoz (včetně mimořádných dotací a vrácených peněz
z pronájmu) v uvedeném roce činil 12 622 772,-Kč,- Kč a byl SVMK k 31. 12. 2015
převeden v plné výši. Vlastní příjmy SVMK ze vstupného a služeb činily 421.364,- Kč, z
prodeje publikací a propagačních předmětů 139.092,65 Kč, dotace z programu ISO D
Ministerstva kultury ČR činila 60.000,- Kč a od Komise Rady města Kladna pro životní
prostředí 30.000,- Kč. Jako dar firmy LEGO Production s. r. o. muzeum získalo 85.700,Kč. Díky maximální úspornosti ve všech činnostech skončilo hospodaření muzea
přebytkem 117.991,17 Kč. Podrobnější rozbor výdajů a příjmů z jednotlivých činností je
uveden níže v jednotlivých oddílech.
Celkové výnosy
Celkové náklady

13.679.021,65 Kč
13.561.030,48 Kč

3. Správa a ochrana sbírek
V roce 2015 obohatily sbírky SVMK dvě významné akvizice. V červnu muzeum
zakoupilo sbírku betlémů od soukromého sběratele ing. Františka Kyncla ze Slaného.
Sbírka obsahuje 180 kusů papírových tištěných betlémů, 346 plastických betlémových
figurek, mj. příbramského a králického typu, skašovský soustružený betlém, betlémy
současných tvůrců (např. J. Škopka, V. Doubala, E. Tesařové), hliněné a plechové
betlémové figurky z Peru, drobné grafiky a pohlednice s tématikou betlémů, knihy
s betlémářskou tématikou. Nákup byl umožněn díky finančnímu příspěvku z rozpočtu
Odboru kultury a památkové péče KÚ Středočeského kraje. V závěru roku pak SVMK
zakoupilo od soukromého sběratele Ing. Jaromíra Vernera z Krupé sbírku numizmatických
regionálií z Kladenska a Slánska, která vznikla jednak vlastní sběratelskou činností
prodávajícího a jednak nákupem sbírky z pozůstalosti RSDr. Karla Čebiše, který se
zabýval sbíráním účelových známek z tohoto regionu.
Ve Sbírce Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně zapsané v CES pod
evidenčním číslem MKL/002-05-07/156002 bylo v 19 podsbírkách k 31. prosinci 2015
evidováno 35.984 inventárních čísel sbírkových předmětů (v závorce uveden počet
evidenčních karet s připojenými obrázky sbírkových předmětů):
Archeologie
10 338 (46)
Betlémy
1
Botanická
329 (25)
Desky, nahrávky
199 (25)
Fotografie, filmy
4106 (3333)
Knihy
1364 (35)
Kovy, dřevo
1449 (33)
Mapy a plány
446 (24)
Mayrau
228 (224)
Mineralogická
1582 (24)
Numizmatická
4085 (4051)
Paleontologická
1336 (25)
Petrografická
334 (25)
Písemnosti a tisky
6695 (649)
2

Sklo, porcelán
Textil
Výtvarného umění
Zoologická
Přírůstky v chronologické evidenci

833 (815)
1325 (1321)
860 (928)
194 (69)
280

V roce 2015 bylo zapsáno 75 nových přírůstkových čísel. Koupí bylo v tomto roce
získáno 27 přírůstkových čísel, převážně drobných tisků, dále 11 ks dermoplastických
preparátů ptáků a drobných savců, na něž SVMK získalo dotaci od Komise Rady města
Kladna pro životní prostředí, model sochy M. Jana Husa pro soutěž vyhlášenou
Středočeským krajem v roce 2010, soubor grafik insitního umělce z Kladna-Kročehlav
Jaroslava Tyxy, 5 tiskových desek z pozůstalosti Stanislava Kulhánka, plakáty z období
Protektorátu Čechy a Morava. V přírůstkové knize je zapsáno 2731 přírůstkových čísel,
z nichž zatím 280 nebylo převedeno do II. stupně evidence. Od letošního roku už ve
statistice zahrnujeme do celkového počtu čísel sbírkové evidence pouze tyto přírůstky
Jednotlivé depozitáře spravovali tito muzejní pracovníci: fotografie a negativy – J.
Vyšín (4.106 inv. č.); paleontologie, mineralogie, petrografie, botanika, zoologie – L.
Krinke (3.800 inv. č.); textil, sklo-porcelán – L. Matoušová (2158 inv. č.); archeologie,
kovy-dřevo – K. Drvola (11.788 inv.); výtvarné umění, písemnosti a tisky, numizmatika,
mapy a plány, sbírková knihovna, desky a nahrávky - Z. Kuchyňka (13 650 inv. č.); sbírka
HS Mayrau – T. Voldráb (228 inv. 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 2015 byla provedena inventarizace podsbírky sklo, porcelán a s pomocí
externího odborníka doc. RNDr. Stanislava Opluštila, PhD. z Ústavu geologie a
paleontologie PřF UK v Praze provedena revize a určení 200 sbírkových předmětů
z oborové sbírky paleontologie. Celkem bylo v roce 2015 zinventarizováno 1303 inv. č.
sbírkových předmětů, tj. 3,62% z celkového počtu inv. č. sbírkových předmětů. Tento údaj
samozřejmě nevypovídá o počtu předmětů, protože pod jedním inventárním číslem
(souborem) je zapsáno více kusů.
V depozitářích byla průběžně měřena teplota a vlhkost a kontrolována minimálně
jednou týdně. Vhodné klima bylo udržováno s pomocí odvlhčovačů. V červnu 2015 byla
provedena preventivní desinsekce botanické a zoologické podsbírky a podsbírky kovy,
dřevo.
Náklady na nákup sbírek
Náklady na provoz a údržbu zabezpečovacího zařízení

312.501,-- Kč
58.552,-- Kč

4. Projekt Středočeského kraje Zpřístupnění digitálního obsahu
Na začátku srpna 2015 byl PhDr. Zdeněk Kuchyňka jmenován garantem za muzea
zřizovaná Středočeským krajem pro projekt Dodávka SW pro zpřístupnění digitálního
obsahu, dodávka skenovací linky, jehož výsledkem má být zpřístupnění sbírek muzeí,
galerií a památníků prostřednictvím internetu jak široké veřejnosti, tak i badatelům a
pracovnímům muzeí, galerií a památníků pro jejich odbornou činnost. Termín spuštění
portálu byl doslova šibeniční, tedy 30. října 2015. Vzhledem k tomu, že při přípravě
projektu a před výběrem zhotovitele nebyla provedena analýza stavu sbírkové evidence
v jednotlivých muzeích, hlavní úkol Z. Kuchyňky spočíval ve zjištění evidenčních
programů v jednotlivých muzeích, počtu evidovaných sbírkových předmětů a v případě
evidence v programu BACH ProMuzeum i jednotlivých modulů. Na základě těchto zjištění
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firma BACH připravila Modul Export dat z PO. V říjnu muzeum odsouhlasilo využití
digitalizovaných dokumentů ze sbírkové knihovny muzea pro tento projekt a připravilo
testovací soubor evidenčních karet sbírkových předmětů z podsbírek archeologická,
botanická, sbírková knihovna, numizmatická, výtvarného umění a zoologická. Následně
byla předána kompletní data podsbírky numizmatické se souhlasem ke zveřejnění (4060
záznamů) a 27. listopadu 2015 veškerá data z dalších podsbírek, která ale zatím nebyla
určena ke zveřejnění:
Katalog přírodovědných sbírek:
botanická
329
mineralogická
1553
paleontologická
1290
petrografická
336
zoologická
187
Katalog společenskovědních sbírek:
archeologická
1437
desky, nahrávky
198
fotografie, filmy
3328
Hornický skanzen Mayrau 225
knihy
1349
kovy, dřevo
1342
mapy a plány
438
písemnosti a tisky
6674
sklo a porcelán
809
textil
1285
výtvarného umění
939
K 31. prosinci 2015 byl Portál kulturního dědictví v testovacím provozu.

5. Vlastní badatelská činnost SVMK
Mgr. Karel Drvola se systematicky věnuje mapování historie kladenského muzea
a regionálních dějin Kladenska v 19. a 20. století, např. historie pytláctví, období 1. a 2.
světové války na Kladensku, II. a III. odboj.
Mgr. Lukáš Krinke prováděl sběr floristických dat a herbářového materiálu
z území Kladenska, především z nejbližšího okolí Kladna a východní části Džbánu. Dále
sledoval stav populací ohrožených a chráněných druhů jako Gagea bohemica, Adonis
vernalis, Cypripedium calceolus, Gentianopsis ciliata nebo Gentianella amarella.
PhDr. Zdeněk Kuchyňka pokračoval ve sbírání dokladů o adventních a vánočních
zvycích na Kladensku ve 20. století.
MgA. Tomáš Voldráb dokumentoval zanikající objekty průmyslové architektury.

6. Využití muzejních fondů badateli
Z muzejních fondů je nejvíce využívána sbírková knihovna, sbírky fotografií,
písemností a tisků. Za rok 2015 eviduje SVMK 15 badatelských návštěv, které prezenčně
využily muzejních fondů.
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Ze sbírek SVMK bylo zapůjčeno 31 sbírkových předmětů z podsbírky
paleontologické Statutárnímu městu Kladnu na výstavu Zdeněk Burian v Zámecké galerii
města Kladna.
Závěrů z předběžného zpracování archeologické sbírky Eduarda Lorbera a jeho
životopisu, zpracovaných K. Drvolou, využil Jiří Militký pro knihu Oppidum Hradiště u
Stradonic (Komentovaný katalog mincovních nálezů a dokladů mincovní výroby). Praha
2015. Excerpta z rukopisů o konci 2. sv. války na Kladensku, získaných dřívější činností
SVMK, poskytl K. Drvola Jiřímu Padevětovi jako podklady pro knihu Krvavé finále (Jaro
1945 v českých zemích). Praha 2015.

7. Vzdělávací a publikační činnost
Přednášky (mimo ty, které jsou uvedeny v bodě 9)
Mgr. Lukáš Krinke
Mgr. Lukáš Krinke byl v roce 2015 předsedou hodnotící komise pro obor Ochrana
a tvorba životního prostředí v rámci krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ),
které se uskutečnilo 28. dubna 2015.
PhDr. Zdeněk Kuchyňka
1. Pravidelné přednášky a semináře Kladenské univerzity třetího věku obor: Toulky
českou historií
Regionální dějiny Kladenska
2. ročník (leden – červen 2015) 12 přednášek
Významné osobnosti našich a světových dějin
1. ročník (říjen – prosinec 2015) 6 přednášek
2. Od tvrzí k baroknímu zámku
2. 4. 2015
Novostrašecké kulturní centrum
3. Sv. Václav a svatováclavská tradice
25. 11. 2015
Knihovna Mutějovice
4. Ladovská zima na Kladensku
9. 12. 2015
Základní škola C. Boudy
5. Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku
10. 12. 2015
Základní škola C. Boudy
PhDr. Zdeněk Kuchyňka byl v roce 2015 členem poroty mezinárodní vědomostní
soutěže Lidice pro 21. století, vyhlašované Památníkem Lidice pod záštitou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.

Publikace muzea
K zářijové Národní svatováclavské pouti na Budeč SVMK vydalo 32. číslo Posla
z Budče, Almanachu poutníků na staroslavnou Budeč. Kladno 2015, 68 s., ISBN 97880-906232-0-0 (náklad 300 výtisků). Almanach redigoval Z. Kuchyňka. Z obsahu: Hynek
Fridrich: Další zapomenutá dcera kladenského pána: Anna Marie Žďárská ze Žďáru a její
manželé • Karel Drvola: S dirigentskou taktovkou i perem historika. Životní příběh
kladenského hudebníka, skladatele, městského archiváře a kronikáře Josefa Vašaty • Josef
Vašata: Tajemná chodba v kladenském zámku • Jaroslav Vykouk: Místa posledního
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spočinutí – další kladenské hřbitovy • Zdeněk Kuchyňka: Pan Malíř. K stému výročí
narození Karla Součka • Zdeněk Víšek: Česko – lužickosrbské vztahy a osobnost Josefa
Páty • Lucie Matoušová – Ivana Zágnerová: Týden na Budči je zpět! V nové, zábavnější
podobě.
Dále muzeum vydalo knihu Jiřího Slámy a kol. Střední Čechy – kolébka
národních patronů. Kladno 2015, 211 s. ISBN 978-80-904728-9-1 (náklad 1100 výtisků).
Editorem knihy byl Z. Kuchyňka, který napsal kapitolu Místa spojená se životem našich
nejstarších národních patronů. Kniha byla prezentována veřejnosti na Budči 20. června
2015, kdy jí požehnal J. E. Miloslav kardinál Vlk. V rámci Svatováclavských slavností ve
Staré Boleslavi 28. září 2015 ji pak prezentoval J. E. Dominik kardinál Duka, arcibiskup
pražský.
SVMK se finančně podílelo na vydání 32. čísla Středočeského vlastivědného
sborníku, vydávaného Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, v jehož redakční radě
je PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Všechny publikace jsou nabízeny i prostřednictvím
elektronického obchodu na internetových stránkách muzea.
SVMK spolupracovalo s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR na vydání 33.
čísla sborníku Bohemia centralis, jehož podstatnou část tvoří příspěvky o přírodě
Kladenska a její ochraně, které zazněly v rámci semináře Z kladenských lesů vod a strání,
pořádaného SVMK počátkem roku 2015 (Mgr. Lukáš Krinke působil jako externí
spolupracovník redakce).

Bibliografie pracovníků SVMK
DRVOLA, Karel: Ozvěny dávných lesních výstřelů (Kriminalita pytláků na příkladu
křivoklátských lesů). Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy 2015, 33, s. 28 –
61.
DRVOLA, Karel: Kladenský báňský inspektor Josef Němeček (1851 - 1920). Hornický
zpravodaj 2015, č. 2, s. 23 - 28.
DRVOLA, Karel: Ukazuji budovatelské nadšení i zločiny komunistického režimu.
Kladenský deník 11. 4. 2015.
DRVOLA, Karel: Konec druhé světové války na Kladensku. Kladenský deník 4. 5. 2015 –
12. 5. 2015.
DRVOLA, Karel: S dirigentskou taktovkou i perem historika (Životní příběh kladenského
hudebníka, skladatele, městského archiváře a kronikáře Josefa Vašaty). Posel z Budče,
2015, č. 32, s. 11 - 27.
DRVOLA, Karel: Historikem jsem chtěl být již v základní škole (Online rozhovor).
Kladenský deník 21. 11. 2015.
KRINKE Lukáš - ŠTEFÁNEK Michal: Botanicky zajímavé lokality Kladenska. Bohemia
centralis, Praha 2015, 33, s. 309–317.
ŠTEFÁNEK Michal - KRINKE Lukáš: Křivatec český pravý (Gagea bohemica subsp.
bohemica) v povodí Zákolanského potoka. Bohemia centralis, Praha 2015, 33, s. 277–296.
KUCHYŇKA, Zdeněk: Stanislav Kulhánek – mistr drobné grafiky. Středočeský
vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy 2015, 33, s. 80-97.
KUCHYŇKA, Zdeněk: Z historie hornictví na Kladensku. Těžební stroje č. 1, 2015, s. 4648.
KUCHYŇKA, Zdeněk: Nebojte se darů. Novela zákona o dani z příjmů řeší loňský
problém. Věstník AMG č. 1, 2015, s. 2.
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KUCHYŇKA, Zdeněk: Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií (recenze). Věstník
AMG č. 2, 2015, s. 16-17.
KUCHYŇKA, Zdeněk: Ulice Boženy Němcové. Kamelot, únor 2015, s. 10-11.
KUCHYŇKA, Zdeněk: Komenského ulice. Kamelot, duben 2015, nestr.
KUCHYŇKA, Zdeněk: Pan Malíř. K stému výročí narození Karla Součka. Posel z Budče,
Kladno 2015, 32, s. 42-47.
KUCHYŇKA, Zdeněk (editor): Josef Páta: Úcta sv. Václava v Lužici. Posel z Budče,
Kladno 2015, 32, s. 56-62.
KUCHYŇKA, Zdeněk: Do budečské rotundy se vrátili nejstarší národní patroni. Posel
z Budče, Kladno 2015, 32, s. 63-65.
KUCHYŇKA, Zdeněk: Karel Souček – 100 let. Kultura. Bulletin Klubu kultury SN ČR, r.
XXII, 2015, 4, nestr.
MATOUŠOVÁ, Lucie – ZÁGNEROVÁ, Ivana: Týden na Budči je zpět! V nové,
zábavnější podobě. Posel z Budče, Kladno 2015, 32, s. 65-67.
VOLDRÁB, Tomáš.: Skanzen Mayrau ve studentských projektech. Středočeský
vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy, 33, 2015, s. 168-171.
VOLDRÁB, Tomáš: Den horníků na Mayrovce. Těžební stroje, č. 2, 2015, s. 48-49.
Náklady na vydání publikací
Výnosy z prodeje publikací

151.507,-- Kč
103.264,65 Kč

8. Restaurátorské a konzervátorské práce
V konzervátorské dílně pracoval Jaroslav Vyšín (dřevo, kovy, keramika z
archeologických nálezů, fotodokumentace). V roce 2015 byl ve spolupráci s MgA.
Tomášem Voldrábem preventivně ošetřen a konzervován těžní stroj Ringhoffer z roku
1905 a Ruston 1905. Dále bylo konzervováno 22 sbírkových předmětů z podsbírek
aercheologická, mapy a plány a kovy, dřevo. Podle potřeby byly průběžně ošetřovány
přírůstky a sbírkové předměty na výstavy. V roce 2015 byla dodavatelsky restaurována
elektrická důlní lokomotiva Siemens Halske č. 5 inv. č. HSMT 3/1(restaurování provedl
Ing. Jan Palas) a obrazový soubor Kalvárie z původního kostela Nanebevzetí Panny Marie
inv. č. MG 435, MG 436 a MG 487 (restaurování provedly akad. mal. Markéta Pavlíková
PhD. a MgA. Petra Navrátilová). Na toto restaurování získalo muzeum dotaci od
Ministerstva kultury ČR z programu ISO D ve výši 60.000,- Kč.
Nákup materiálu na konzervování
Náklady na restaurování

460,-- Kč
149.650,-- Kč

9. 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.
Pobočka muzea Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích nabídla návštěvníkům dva
okruhy, při nichž se mohli seznámit s pracovním dnem horníků a projít cestou, kterou
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každý den horníci pracující pod zemí absolvovali. Kromě expozic báňského záchranářství
a měřictví, výstavy děl sochaře Ladislava Nováka a štoly je nepochybně nejatraktivnější
soubor tří historických těžních strojů: parní stroje Ringhoffer z roku 1905 a Mag Ruston
systému Koeppe z roku 1905 a elektrický těžní stroj Škoda z roku 1932. Děti mají možnost
si vyzkoušet industriální dětské hřiště vybudované v roce 2010 podle návrhu výtvarnice
Lenky Klodové.
Další pobočku Objekt stálého lehkého opevnění vz. 37 typu A-200 zabudovaný do
tělesa komunikace č. III/2015 vedoucí mezi obcemi Dolní Bezděkov a Bratronice
s výstavou dokumentů týkajících se tzv. Pražské čáry zpřístupňuje návštěvníkům nájemce
objektu Radan Lášek.
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.
V roce 2015 SVMK nabídlo návštěvníkům v budově muzea 10 nových
krátkodobých výstav:
Příroda v Kladně – Kladno v přírodě
6. 2. – 5. 4. 2015
- Výstava fotografií z X. ročníku soutěže, uspořádané ve spolupráci Komise pro životní
prostředí Rady města Kladna. Kurátor Jaroslav Vyšín.
Auta, lodě, letadla
13. 2. – 12. 4. 2015
- Výstava modelů letadel, automobilů, lodí kladenských modelářů. Kurátor Jaroslav
Vyšín.
Kladensko v sevření padesátých let
10. 4. – 26. 7. 2015
- Výstava k 75. výročí okupace Československa nacisty. Kurátor Karel Drvola.
Stanislav Kulhánek (*17. 5. 1885 †15. 4. 1970)
24. 4. – 14. 6. 2015
- Výstava o životě a díle významného kladenského výtvarníka, knižního grafika a
profesora kladenské reálky. Kurátor Zdeněk Kuchyňka.
Co je skryto v depozitářích?
26. 6. – 6. 9. 2015
- Výstava přírůstků do muzejních sbírek z let 2010 - 2015. Kurátor Zdeněk Kuchyňka.
Alois Garamszegi 60
31.7. – 6. 9. 2015
- Výstava fotografií k autorovým 60. narozeninám. Kurátor Jaroslav Vyšín.
Karel Souček 100 let
18. 9. – 22. 11. 2015
- Výstava k 100. výročí narození významného českého malíře, ilustrátora a pedagoga
AVU, rodáka z Kročehlav. Kurátor Dominika Havlová.
Alžběta Skálová: Ilustrace
4. 12. 2015 – 7. 2. 2015
- Vánoční výstava z tvorby držitelky ocenění Nejkrásnější kniha roku. Kurátor Lukáš
Krinke.
Kladenský starosta Jaroslav Hruška
4. 12. 2015 – 10. 1. 2016
- Výstava o významné osobnosti, která se v čele města zasloužila o rozvoj Kladna na
přelomu 19. a 20. století. Kurátor Zdeněk Kuchyňka.
V Hornickém skanzenu Mayrau bylo v roce 2015 uspořádáno 5 nových
krátkodobých výstav:
Jaro
21. 3. – 20. 6. 2015
- Tematická výstava dětských výtvarných prací ze ZŠ a MŠ z Kladna v hornickém domku.
Kurátor Dominika Havlová.
Skanzen Mayrau ve studentských projektech
26. 3. – 8. 5. 2015
- Prezentace prací studentů Ateliéru GIRSA - Ústavu památkové péče FA ČVUT v Praze.
Kurátor Tomáš Voldráb.
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Eva Heyd
11. 5. – 6. 9. 2015
- Výstava fotografií inspirovaných prostředím dolu Mayrau. Kurátor Dominika Havlová.
Karel Souček 100 let
12. 9. 2015 – 28. 2. 2016
- Výstava obrazů k 100. výročí narození významného českého malíře, ilustrátora a
pedagoga AVU, rodáka z Kročehlav. Mj. vystaveny dva monumentální obrazy 5. květen
1945 a Kladno, které nechalo Město Kladno pro tento účel restaurovat. Kurátor Dominika
Havlová.
Betlémy
29. 11. 2015 – 6. 1. 2016
- Výstava betlémů ze sbírky Petra Veverky.
Mgr. Karel Drvola připravil pro Regionální muzeum v Jílovém u Prahy textovou
část výstavy Pytláctví (Ukázka zbraní ve věčné bitvě v lesích), která se konala 23. 5. – 27.
9. 2015 a pro Muzeum TGM v Lánech textovou část výstavy Pytlák a jeho zbraň 6. 11.
2015 – 18. 1. 2016.
Putovní výstava našeho muzea Život na Mayrau byla zapůjčena Střední průmyslové
škole stavební a Obchodní akademii v Kladně na výstavu k výročí školy (původně Střední
průmyslová škola hornická) a putovní výstavy Po stopách ing. Jana Karlíka a Život na
Mayrau Věznici Vinařice na výstavu k 50. výročí vzdělávání ve věznici.
Budova Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně
Kromě přípravy výstav, akcí na Budči a školních programů, o nichž píšeme jinde,
připravili pracovníci muzea v rámci celostátního Festivalu muzejních nocí na 23. května
Muzejní noc plnou světel. Pro návštěvníky bylo připraveno interaktivní světelné
pískoviště, výklad prof. Jana Valenty z MFF UK Praha na téma Luminiscence všude
kolem nás, mikroskopování s Gymnáziem Kladno včetně ukázky historických mikroskopů
a pozorování preparátů mikroskopy moderními. Výtvarné dílny zahrnovaly malování
barvami svítícími ve tmě, tvorbu vlastního linorytu a jeho následné vytisknutí. Promítání
dobových fotografií a často neznámých fotografií Kladna bylo doplněno výkladem
historika muzea Karla Drvoly. V přízemí byla uspořádána výstava svítidel, která přinesli
z domova pracovníci muzea i návštěvníci. Muzejní noc uzavřela efektní UV show skupiny
Hypnotica. A kdo ještě neusnul, mohl se přesunout na další noční program do Skanzenu
Mayrau.
Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
Akce v Hornickém skanzenu Mayrau zahájil 14. února Masopust, na nějž přišly
průvody s maskami z Vinařic, z Tuháně, z Libušína a z Podprůhonu. Kromě volby
Královny masopustu byly pro děti připraveny projížďky skanzenem na voze taženém
koňmi, tanec při hudbě známého harmonikáře Jaroslava Bláhy a tanec za doprovodu
Kladenských heligónkářů.
Pálení čarodějnic 30. dubna 2015 přilákalo mnoho návštěvníků zejména programem,
který v neopakovatelné atmosféře setmělého dolu nabídl program pro rodiny s dětmi,
zapálení tradiční „čarodějnické“ hranice, program skupiny Taška i závěrečnou ohňovou
show.
Díky navýšení příspěvku zřizovatele mohly být v roce 2015 uskutečněny ve
spolupráci s Kladenskou dopravní a strojní s. r. o. pravidelné výletní jízdy vlakem po
upravené vlečce do skanzenu z Prahy – hlavního nádraží přes Prokopské údolí – Hostivice
– Kladno a Kladno-Dubí. Jízdy se konaly 2. sobotu v měsíci 9. května, 13. června, 11.
července, 8. srpna a 28. října.

V rámci Festivalu muzejních nocí 23. – 24. května návštěvníky čekaly večerní
prohlídky dolu a jeho strašidelného podzemí doplněné divadelním představením
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Charmsovy pašije v podání známého kladenského amatérského divadla V.A.D. V kovárně
si mohli návštěvníci pod dohledem kovářů vyzkoušet toto řemeslo.
Ke Dni Dětí 1. června byl ve spolupráci s Klubem přátel hornických tradic Kladno, z. s. pro zájemce z mateřských a základních škol připraven dětský program se
soutěžemi, interaktivními prohlídkami skanzenu a slaňováním s báňskými záchranáři.
K výročí vyhlazení Lidic německými nacisty se 6. června u pomníčků v Hornickém
skanzenu Mayrau uskutečnila pietní vzpomínka na horníky z Lidic, které nacisté před 43
lety popravili.
Jednou z nejvýznamnějších akcí byly oslavy Dne horníků, uspořádané 12. září ve
spolupráci s Klubem přátel hornických tradic Kladno, o. s. Návštěvníci Dne horníků mohli
přijet do skanzenu soupravou luxusně vybavených osobních vozů s občerstvením z PrahyHlavního nádraží přes Prokopské údolí – Hostivice – Kladno a Kladno-Dubí.
Program S lampou do podzemí 15. listopadu nabídl především dětským
návštěvníkům možnost vyrobit si vlastnoručně lampičku, s níž se pak vydali do
strašidelného podzemí dolu Mayrau hledat poklad.
V prosinci se pak dvakrát uskutečnily Čertoviny, pořádané 4. prosince pro školy a
následující den pro dětské návštěvníky, spojené s mikulášskou nadílkou a ukázkami práce
kovářů v kovárně bývalého dolu Mayrau. I na tuto akci mohli návštěvníci skanzenu přijet
z Prahy-Hlavního nádraží mimořádně vypraveným vlakem.
Národní kulturní památka Budeč
Na základě dohody s Římskokatolickou farností v Roztokách u Prahy zajišťovalo
SVMK i v roce 2015 průvodcovskou službu na národní kulturní památce Budeč u Zákolan,
a to každý víkend od konce května do konce září a o svátcích 5. a 6. července 2015.
SVMK se dále spolupodílelo na uspořádání 26. národní svatováclavské pouti na Budeč
26. září 2015. Ve spolupráci s obcí Zákolany uspořádalo muzeum 28. září 2015 na Budči
Svatováclavské slavnosti s ukázkami dobových řemesel, historickým šermem skupiny
Thorax z Kladna, divadlem D 21 z Prahy, které sehrálo pohádku Rozárčina postýlka a
soubor Regii Caroli regis předvedl živé obrazy z legend o sv. Václavu. Pro rodiny s dětmi
byly připraveny tvůrčí dílničky a také adrenalinová jízda na sudu. Svatováclavské slavnosti
na Budči navštívil hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera a senátor JUDr. Jiří
Dienstbier.
V roce 2015 jsme uspěli ve výběrovém řízení na finanční podporu interaktivních
programů pro děti společnosti LEGO Production, s. r. o. Z řady nápadů jsme vybrali
znovuoživení již před lety nabízeného zážitkového programu Týden na Budči a ze stávající
nabídky pro školy inovaci programu Cesta do středověku. S tímto návrhem jsme uspěli a
získali finanční dar ve výši 85.700,- Kč. Program inovovaného Týdne na Budči byl
rozvrhnut do tří stanovišť s kostýmovanými průvodci, představujícími postavy z různých
vrstev raně středověké společnosti. První z nich je kněz, od nějž se děti dozvědí, jak to
bylo s výukou sv. Václava a se vzdělaností v jeho době vůbec, prohlédnou si rotundu a
v závěru si mohou vyzkoušet psaní kovovými rydly (zvanými stilus) na voskové tabulky.
Další postavou je prostá žena či muž, kteří mají na hradišti rozložené improvizované
tábořiště. S dětmi si popovídají o předpokládaném vzhledu hradiště na přelomu 9. a 10.
století, o životě prostých lidí, jejich bydlení, oděvu i stravě. Poté si malí návštěvníci
umelou mouku na kamenném žernovu, ručně vyrobí tkanici, prohlédnou si repliky nádob a
jiných předmětů, například zbraní, se kterými se mohou i vyfotit. Třetí obyvatel hradiště je
člen vládnoucího rodu (kněžna/kníže), který žákům povypráví o životě knížecí rodiny a
připomene jim svatováclavské legendy. Formou pracovního listu si pak děti zopakují
nabyté vědomosti a na památku si vyrobí drobnou ozdobu.
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Do původního programu Cesty do středověku s dílnami psaní brkem, malba vitráže
barvami na sklo, stavba hradu z kostiček LEGO a malování erbu přibyla možnost
obléknout si dětské brnění a byl doplněn materiál – nová husí brka, replika středověké
vitráže a některé výtvarné potřeby. Část potřebného materiálu jsme nakoupili ve
specializovaných e-shopech a kostýmy byly ušity z autentických materiálů, jako je vlna,
len, kůže. Pilotní program se ve spolupráci s 8. ZŠ Kladno uskutečnil 1. června 2015,
v týdnu od 22. do 26. června pak zavítalo na Budeč 10 školních skupin (nejmladší druhá
třída ZŠ, nejstarší třetí ročník střední školy, nejčastěji pak čtvrté třídy ZŠ) a od 21. do 25.
září 7 školních skupin, včetně Speciální školy Neratov, jejíž návštěvu zaštítila společnost
LEGO Production s.r.o. Kladno. Celkem se programu zúčastnilo 636 školních dětí a 54
pedagogů.
Ohlasy zúčastněných škol byly pozitivní, a tak věříme, že si Týden na Budči opět
najde místo v nabídce výletních cílů pro školy.
Bunkr Pražské čáry A4/51 Bratronice
Tuto památku vojenské historie zpřístupňuje Radan Lášek v rámci návštěvních dnů
muzejních pevnostních objektů z let 1936-38 ve středních Čechách od konce května do 28.
října. V roce 2015 bylo na náklady muzea provedeno odvodnění bunkru.
Podrobnosti o jednotlivých výstavách a akcích včetně obrazové dokumentace jsou
na internetových stránkách muzea www.omk.cz a Hornického skanzenu Mayrau ve
Vinařicích mayrau.omk.cz.
Muzejní výstavy, vernisáže, přednášky, Bio Orion a další akce včetně programů pro
školy v budově muzea v Kladně navštívilo za rok 2015 celkem 4.799 návštěvníků
(99,17% návštěvnosti za rok 2014), což je méně než v předchozím roce, ale oproti tomu
stoupl počet platících návštěvníků na 110,5 % předchozího roku. Budeč navštívilo zejména
díky Svatováclavským slavnostem jednotlivě i ve skupinách 4.862 návštěvníků (155,24%
návštěvnosti za rok 2014), kteří využili nabízených průvodcovských služeb, objekt
opevnění tzv. Pražské čáry u Bratronic 237 návštěvníků (55,37% návštěvnosti za rok
2014) a Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích 10.703 návštěvníků (101,5%
návštěvnosti za rok 2014). Celková návštěvnost SVMK 20.601 návštěvníků je o 8,7%
vyšší než v roce 2014. Příjmy ze vstupného byly o 13.609,-- Kč vyšší než v roce 2014.
Příjmy ze vstupného

407.284,00 Kč

10. Vzdělávací programy a další aktivity pro školy
V souladu se Strategickým marketingovým plánem se SVMK soustředilo na práci
se školami. Školám byly nabízeny dopolední vzdělávací programy s dílnami: Cesta do
pravěku, Cesta do středověku, Cesta do 19. století, Projdi se Kladnem, Kladno za
Protektorátu Čechy a Morava. Školních programů se zúčastnilo 586 školáků a pedagogů.
Navíc byl připravený interaktivní kout a dílna pro školy k výstavě Modely 2015, muzeum
se zapojilo do projektu ZŠ Kladno Norská „Jak se žilo před sto lety“ zapůjčením
sbírkových předmětů na téma První světová válka. Interaktivní kout a výtvarná dílna pro
školy vznikly také k výstavě Alžběty Skálové. Pracovní listy jsou k dispozici i pro školní
výpravy na Budeč.
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Pro veřejnost uspořádalo muzeum 10 přednášek a besed:
Jak sestavit rodokmen (Váš rodokmen krok za krokem)
15. 1. 2015
Mgr. Lenka Peremská
Unhošť
Kladno na starých pohlednicích
19. 2. 2015
PhDr. Zdeněk Kuchyňka
SVMK Kladno
Náš soused netopýr
19. 3. 2015
RNDr. Petra Schnitzerová, PhD.
ČESON
František Kaván – dekadent, nebo realista
16. 4. 2015
Monika Sybolová
NG Praha
Útěky a vyhánění z pohraničí v roce 1938 a situace na Kladensku
14. 5. 2015
PhDr. Jan Benda, PhD.
Kralupy nad Vltavou
Očkování a jeho přínos moderní civilizaci
11. 6. 2015
RNDr. Alena Morávková, PhD.
PřF UK Praha
Autorské čtení s besedou
24. 9. 2015
Petr Šabach
Praha
Kladno heraldické. 1. díl: Heraldika městská
22. 10. 2015
Jaroslav Vykouk
Kladno
Karel Souček 100 let
19. 11. 2015
Prof. PhDr. Pavel Štěpánek, PhD.
FF Univerzity Palackého Olomouc
Ptáci ve městě
10. 12. 2015
RNDr. Jindra Mourková, Ph.D.
PřF UK Praha
Ve spolupráci se skautským střediskem Orion Kladno nabídlo muzeum veřejnosti
devět cestopisných promítání (někteří přednášející uvedeni skautskými jmény):
Afrikou na stroji času
Izrael
Jihoafrická republika Země dobré naděje
Patagonie
Molucké ostrovy
Skautská setkávání
Na pálavách kolem Stratonského poloostrova aneb Řecko jak ho neznáte
Nepál

Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
13. 1. 2015
Dr. Zdeněk Souček
10. 2. 2015
Natálka Babčanová
10. 3. 2015
Dominik Turchich
14. 4. 2015
RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.12. 5. 2015
komponovaný pořad
20. 10. 2015
T. Vítková a M. Herich
MUDr. Jan Pokorný

10. 11. 2015
8. 12. 2015

11. Propagace činnosti muzea
SVMK se v roce 2015 prezentovalo prostřednictvím plakátů vylepovaných
v Kladně na reklamních plochách a v autobusech MHD, ve Věstníku Asociace muzeí a
galerií, inzerátů v inzertním měsíčníku Kamelot, dále prostřednictvím letáků s čtvrtletním
programem a zasíláním emailů těm, kdo se přihlásili do našeho adresáře. SVMK a HS
Mayrau má dynamické internetové stránky, www.omk.cz a mayrau.omk.cz, prezentuje se
na sociální síti Facebook, prostřednictvím médií Kladno 2015, Kladenský deník, MF,
Českého rozhlasu Region a Radia Relax, na portálech www.pruvodce.com,
www.kdykde.cz, www.infocesko.cz, www.kamsdetmi.cz, www.kladendar.cz a dalších.
Informace o SVMK jsou také k dispozici 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. Od září 2015 město Kladno přestalo
podporovat zveřejňování informací o činnosti muzea v inzertním měsíčníku Kamelot s tím,
12

že podporu neposkytuje subjektům, které dostávají na provoz příspěvek od Středočeského
kraje. Protože muzeum s těmito neplánovanými a dost vysokými náklady nepočítalo, od
listopadu 2015 už v tomto měsíčníku neinzerujeme. Nové vedení oddělení právních
subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend také jen výjimečně zařazuje
informace o dění v muzeu do měsíčníku Kladno. Snažíme se proto posílit jiné cesty, jak
informace o činnosti muzea zprostředkovat veřejnosti, např. výlepem na více plochách
nebo umísťováním bannerů.
Díky dynamickým internetovým stránkám SVMK a HS Mayrau byly informace
průběžně aktualizovány a doplňovány. Internetové stránky muzea www.omk.cz v roce
2015 zobrazilo 18 592 návštěvníků a prohlédli si 26 212 stránek.
Provoz a údržba internetových stránek
Náklady na propagaci (tisk a výlep plakátů, inzerce)
Výnosy z prodeje propagačních předmětů

12.000,-- Kč
116.846,90 Kč
35.828,-- Kč

12. Účast na konferencích a seminářích, další vzdělávání
Pracovníci SVMK se v roce 2015 zúčastnili následujících konferencí a seminářů:
Kolokvium Velká Morava a počátky křesťanství
Zdeněk Kuchyňka

7. 4. 2015
Akademie věd v. v. i. Praha

Seminář botanické komise AMG
Lukáš Krinke

25. - 29. května 2015
Hlučín, Ostravsko

Kolokvium Slánské rozhovory 2015
Lukáš Krinke
Zdeněk Kuchyňka příspěvek V záři i ve stínu kalicha

6. 10. 2015
Františkánský klášter v Slaném

Konference Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku
Lucie Matoušová
Podzimní určovací seminář botanické komise AMG
Lukáš Krinke

14. 10. 2015
NPÚ Praha
20. - 21. října 2015
Brno

Konference Válka v nás, my ve válce – Slaný a Slánsko ve XX. století 8. 11. 2015
Zdeněk Kuchyňka (moderování)
Gymnázium Slaný
Karel Drvola příspěvek Dva odboje Marie Nedvědové, manželky kladenského stavitele
Kolokvium Pomník Antonína Zápotockého v Zákolanech
Zdeněk Kuchyňka (účast v panelové diskusi)
Konference České botanické společnosti
Lukáš Krinke

14. 11. 2015
Zákolany
28. - 29. listopadu 2015
Praha

Hornický seminář
Tomáš Voldráb

2. 12. 2015
NTM v Praze

Náklady na školení a semináře (bez cestovného)

1.450,-- Kč
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13. Pořádání studijní knihovny, nákup knih a časopisů
V roce 2015 pokračovaly práce na uspořádání studijní knihovny a převod katalogů
do elektronické podoby. Nově zkatalogizováno bylo 910 kusů časopisů a 64 kusů knih.
V současné době je v elektronickém katalogu 11.939 knih. Katalog seriálových publikací
je veden na kartách, z nichž bylo do elektronické podoby zatím převedeno 14.650
knihovních jednotek.
V roce 2015 přibylo koupí nebo darem do studijní knihovny 47 ks knih a 266 ks
periodik. 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, Severočeskou přírodou, Numismatické listy, Zprávy
památkové péče, Slánský obzor, Středočeský vlastivědný sborník, Kralupský vlastivědný
sborník, Soudobé dějiny). Pokračuje se rovněž v odběru časopisu 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, Budečské rozhledy).
Pracovníci SVMK a badatelé si z knihovny vypůjčili 71 knih a časopisů.
Náklady na nákup knih a časopisů

22 145,-- Kč

14. Fotografická dokumentace
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 a
doplněním fotografií do CES provedl fotodokumentaci vybraných sbírkových předmětů a
ta byla rovněž připojena ke kartám v programu Bach. Data jsou zálohována na
zálohovacím serveru, externích discích a na DVD.

15. Modernizace výpočetní techniky
V roce 2015 byl pro muzeum v Kladně zakoupen nový počítač pro fotografa, jímž
byl nahrazen zastaralý PC s nepodporovaným operačním systémem, takže ohrožoval
bezpečnost počítačové sítě. Z daru LEGO Production s. r. o. byl zakoupen a ve
víceúčelovém sále napevno instalován nový dataprojektor. Za doslouživší barevnou
tiskárnu Konica Minolta byla na základě nabídek zakoupena barevná laserová multifunkční
tiskárna OKI.
Náklady na hardware
Náklady na software
Připojení na Internet 1-12/2015

74.535,90 Kč
39.923,34 Kč
4.572,90 Kč
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16. Opravy a udržování
V roce 2015 probíhaly plánované i neplánované opravy nemovitostí a dalšího
majetku, s nímž muzeum hospodaří. V HS Mayrau byly největší náklady na opravy a
udržování na opravu střechy kovárny a mechanických dílen (1.710.000,-- Kč), opěrného
sloupku jámové budovy Robert a celoroční údržbu železniční vlečky. Dále bylo opraveno
dřevěné zábradlí u vstupu do budovy muzea v Huťské ul. v Kladně. V objektu lehkého
opevnění u Bratronic byly provedeny sanační práce týkající se odvodnění objektu.
Náklady na opravy a udržování
Vrácené nájemné HS Mayrau určené na opravy

2.247.024,36 Kč
530.019,-- Kč

17. Provozní náklady SVMK
Z provozních nákladů SVMK činí nejvýznamnější položky mzdové + ostatní
osobní náklady ve výši 5.553.521,- Kč (z toho 4.380.412,- na platy a 1.173.109,- Kč na
dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce), zákonné sociální pojištění
1.790.896,- Kč, zákonné sociální náklady (příděl 1% z objemu mzdových prostředků do
FKSP + příspěvek na stravování) 124.396,12 Kč. Průměrný plat pracovníka SVMK v roce
2015 činil 23.611,- Kč a stejně jako v předchozích letech byl hluboko pod celostátně
statisticky zjišťovanou průměrnou mzdou (dle údajů ČSÚ v září 2015 činila průměrná
mzda 26.287,- Kč).
Z dalších položek neuvedených v předchozí části výroční zprávy uvádíme odpisy
hmotného a nehmotného investičního majetku 547.181,- Kč, náklady na elektřinu, vodné a
stočné a na dodávky tepla 853.910,36 Kč (což bylo díky mírným zimám na začátku i na
konci roku téměř o 13% méně než v předchozím roce), náklady na ostrahu HS Mayrau
537.240,-- Kč. Bankovní poplatky činily 5.265,-- Kč. Pojištění majetku Středočeského
kraje spravovaného SVMK a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele činilo 34.923,-- 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 2015
ÚČET
501
502
504
507
511
512
513
518
521
524
525
527
538
549
551
556
557
558
602
604
641
648
649
662
672

TEXT
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Aktivace oběžného majetku
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Jiné ostatní náklady
Odpis dlouhodobého majetku
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodob. majetku
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Úroky
Příspěvky a dotace na provoz
Obraty
Zisk

NÁKLADY
VÝNOSY
749 402,30
745 658,07
96 561,26
-119 077,00
2 247 024,36
22 844,00
17 753,00
1 668 859,53
5 553 521,00
1 790 896,00
18 573,00
124 396,12
700,00
17 803,74
547 181,00
-2 132,80
0
80 904,90
421 364,00
139 092,65
12 493,00
152 608,00
745 284,00
0
9 924 773,00
13 561 030,48 13 679 021,65
117 991,17

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
ředitel SVMK
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