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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. 2016 tito 

pracovníci: Barbora Barešová, DiS. – hlavní účetní (0,75 úvazku); Mgr. Karel Drvola – 

historik, kurátor sbírek archeologické, kovy-dřevo (0,8 úvazku); Hana Kalousová – 

mzdová účetní (0,75 úvazku); Mgr. Lukáš Krinke – botanik, kurátor přírodovědných 

sbírek; PhDr. Zdeněk Kuchyňka – ředitel, historik, kurátor sbírek výtvarného umění, 

písemností a tisků, map a plánů; Bc. Veronika Marie Malanowska – historik, správce 

sbírek textil, sklo a porcelán (zástup za rodičovskou dovolenou); Bc. Lucie Matoušová – 

historik, správce sbírek textil, sklo a porcelán (rodičovská dovolená); 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. 2016: Mgr. Dominika Havlová – výstavář, pedagog volného času; František 

Korynta – údržba; Jiří Kratochvíl – údržba, řidič (0,75 úvazku); Pavel Rolinec – vedoucí 

pobočky, propagace; Ing. Lucie Roubalová – pokladní (0,75 úvazku); Zdeňka Pikartová – 

pokladní, administrativní pracovnice; Josef Příplata – konzervátor; 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 9 vysokoškolské vzdělání, 1 vyšší odborné vzdělání, 6 

středoškolské vzdělání příslušného směru, 2 vyučení v oboru.  
 

SVMK v roce 2016 plnilo tyto hlavní úkoly: 

1. postupné opravy Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích včetně údržby 

železniční vlečky a odstranění havarijního stavu objektu Lampovny 

2. periodická inventarizace podsbírek: písemnosti a tisky (sbírka pohlednic); sklo, 

porcelán; textil; výtvarné umění 

3. příprava výstav dle plánu 

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, Středověk na Budči a Cestou za báňským 

záchranářem, Expedice s haldářkou Máňou, Geologická dílna “Zkamenělé dějiny“  

7. restaurování a konzervace sbírkových předmětů 

8. vydání publikací Obrázky z dob starého Kladna a 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 je II. místopředsedou Asociace muzeí a galerií ČR a v rámci své funkce se 

věnoval zejména oborové legislativě. Mgr. Lukáš Krinke je předsedou Botanické komise 

AMG. 
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Muzeum je také kolektivním členem Klubu přátel hornických tradic Kladno, z. s., 

který sdružuje zájemce o hornickou minulost Kladenska. Klub úzce spolupracuje 

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 13.421.746,-Kč,- Kč a byl SVMK k 31. 12. 2016 

převeden v plné výši. Vlastní příjmy SVMK ze vstupného a služeb činily 381.475,- Kč, z 

prodeje publikací a propagačních předmětů 196.410,30 Kč, dotace od Komise Rady města 

Kladna pro životní prostředí 40.000,- Kč.  Jako dar firmy LEGO Production s. r. o. 

muzeum získalo 77.532,- Kč na program Cestou za báňským záchranářem. Díky 

maximální úspornosti ve všech činnostech skončilo hospodaření muzea přebytkem 

41.155,08 Kč. Podrobnější rozbor výdajů a příjmů z jednotlivých činností je uveden níže 

v jednotlivých oddílech. 
 

Celkové výnosy               14.440.809,30 Kč 

Celkové náklady               14.399.654,22 Kč 
 

3. Správa a ochrana sbírek 
 

 Sbírka Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně je zapsaná v CES pod 

evidenčním číslem MKL/002-05-07/156002. 

Stav sbírek dle CES k 31. 12. 2016 
Podsbírka Označení Počet ev. č. Počet ev. č. s dig. obr. 

Archeologická A, AA 10 383 46 

Betlémy Bet 1 0 

Botanická Bo 329 25 

Desky, nahrávky DN 198 27 

Fotografie, filmy Fi, Neg.S, PA, PB, PC, PD, PE 4 167 3453 

Knihy SK 1 333 35 

Kovy, dřevo KD 1 455 33 

Mayrau HSMS, HSMT 228 224 

Mapy a plány MP 444 430 

Mineralogická M 1 582 24 

Numizmatická N 4 095 4078 

Paleontologická PA, Pa/ž 1 336 25 

Petrografická Pe 334 25 

Písemnosti a tisky T, TL, TN 6 709 996 

Přírůstky v I. stupni Př 230 0 

Sklo a porcelán SP 828 826 

Textil Te 1 352 1351 

Výtvarného umění MG 859 972 

Zoologická Zo 214 82 

Celkem   36 077 12 652 
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 V roce 2016 bylo zapsáno 114 nových přírůstkových čísel. Koupí bylo v tomto roce 

získáno 23 přírůstkových čísel, především to byla sbírka numizmatických regionálií 

(medaile, účelové známky, odznaky z Kladenska a Slánska), knihy hřebečského rodáka 

básníka Karla Šiktance vydané v letech 2003-2014, 13 ks dermoplastických preparátů 

drobných živočichů. Bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových v Praze byly získány dvě olejomalby kročehlavského malíře Karla Karase. 

V přírůstkové knize je zapsáno 230 přírůstkových čísel (většinou získaných před rokem 

2002, kdy byla sbírka zapsána do CES), která zatím nebyla převedena do II. stupně 

evidence. Z darů je nejvýznamnější rozsáhlý soubor 151 fotografií, zachycujících proměny 

Kladna od 70. do 90. let 20. století, pořízený fotografem Jaroslavem Vyšínem. 

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

Vyšín; paleontologie, mineralogie, petrografie, botanika, zoologie – L. Krinke; textil, sklo-

porcelán – L. Matoušová a po jejím odchodu na mateřskou dovolenou V. M. Malanowska; 

archeologie, kovy-dřevo – K. Drvola; výtvarné umění, písemnosti a tisky, numizmatika, 

mapy a plány, sbírková knihovna, desky a nahrávky, betlémy – Z. Kuchyňka; sbírka HS 

Mayrau – T. Voldráb – 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 2016 byla provedena inventarizace části podsbírky písemnosti a tisky – 857 

inv. č. pohlednic; podsbírky sklo, porcelán – 821 inv. č.; podsbírky textil – 1341 inv. č.; 

podsbírky výtvarného umění – 824 inv. č. a 7 přír. č. Celkem bylo v roce 2016 

zinventarizováno 3850 inv. a přír. č. sbírkových předmětů, tj. 10,67% 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 2016 byla 

provedena preventivní desinsekce botanické a zoologické podsbírky a podsbírky kovy, 

dřevo, deratizace v suterénu budovy v Kladně a v HS Mayrau je prováděna 2x ročně. 

 

Náklady na nákup sbírek          14.820,-- Kč 

Náklady na provoz a údržbu zabezpečovacího zařízení            108.150,16 Kč 

 

4. Projekt Středočeského kraje Zpřístupnění digitálního obsahu 
 

 V roce 2016 byly připravovány další části sbírkové evidence muzea pro zveřejnění 

s obrazovou dokumentací na portálu Katalog kulturního dědictví Středočeského kraje. 

Vzhledem k tomu, že vybraní pracovníci muzea kvůli technickým potížím portálu 

neobdrželi přístupové údaje a že v závěru roku došlo dokonce ke zhroucení celého 

systému, jsou data zpřístupněná v roce 2015 teprve od začátku roku 2017 znovu nahrávána 

a zveřejňována. Teprve poté budou vygenerovány přístupové údaje a muzeum bude moci 

data na portálu aktualizovat. Stále ovšem bez uvedení inventárních čísel sbírkových 

předmětů, takže katalog zatím nemůže plnit jednu z funkcí, tedy aby ho pracovníci muzeí 

mohli využívat pro přípravy výstav. 

 

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 profesionální i amatérské 

fotografie na Kladensku, období 1. a 2. světové války na Kladensku, II. a III. odboj.  
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 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 2016 eviduje SVMK 17 badatelských návštěv, které prezenčně 

využily muzejních fondů. 

 V roce 2016 byly uzavřeny 3 smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů, které 

spravuje SVMK. Statutárnímu městu Kladnu bylo zapůjčeno 41 sbírkových předmětů do 

stálých expozic v  Zámecké galerii města Kladna; PŽS – Chrustenická železnorudná 

šachta, z. s. byla ze sbírky HS Mayrau zapůjčena elektrická důlní lokomotiva Siemens; 

Strojírnám Poldi a. s. bylo zapůjčeno 26 sbírkových předmětů z oboru hutnictví. 

 Excerpta z rukopisů o konci 2. sv. války na Kladensku, získaných dřívější činností 

SVMK, i výsledky vlastní badatelské činnosti o období 2. světové války poskytl K. Drvola 

Jiřímu Padevětovi jako podklady pro knihu Krvavé léto1945. Praha 2016 a Tři králové (v 

tisku). Jiřímu Kučerovi poskytl podklady pro archeologickou část knihy Litovice. 

Hostivice 2016.  

 

7. Vzdělávací a publikační činnost 
 

Přednášky (mimo ty, které jsou uvedeny v bodě 9) a jiná odborná činnost 
 

Mgr. Lukáš Krinke 

 

Mgr. Lukáš Krinke byl v roce 2016 předsedou hodnotící komise pro obor Ochrana 

a tvorba životního prostředí v rámci krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ), 

které se uskutečnilo 27. dubna 2016. 

 

PhDr. Zdeněk Kuchyňka 

  

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

osobnosti našich a světových dějin 

 1. ročník (leden – červen 2016) 12 přednášek 

 2. ročník (říjen – prosinec 2016) 6 přednášek 

2. Pražská brána ve Slaném  (Cyklus Regio Slanensis)   17. 3. 2016 

      Gymnázium V. Beneše Třebízského Slaný       

3. Otec vlasti Karel IV.       8. 6. 2016 

      Knihovna Mutějovice                                                                               

4. Otec vlasti Karel IV.       21. 9. 2016 

Vlastivědné muzeum Slaný 

5. Osobnosti Novostrašecka a Slánska     6. 10. 2016  

      Městské kulturní centrum Nové Strašecí        

6. Otec vlasti Karel IV.       30. 11. 2016 

      Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně (pro Svaz důchodců) 
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PhDr. Zdeněk Kuchyňka byl v roce 2016 členem poroty mezinárodní vědomostní 

soutěže Lidice pro 21. století, vyhlašované Památníkem Lidice pod záštitou Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

MgA. Tomáš Voldráb 

 

1. Industriální památky Kladenska a problematika jejich záchrany  16. 3. 2016 

Gymnázium V. Beneše Třebízského ve Slaném 

2. Kladenské industriální stezky       17. 5. 2016 

III. ročník konference na podporu regionálního cestovního  

ruchu ve Středočeském kraji GASK Kutná Hora 

 

Publikace muzea 
 

 Muzeum vydalo knihu Karla Drvoly a Jaroslava Vyšína Obrázky z dob starého 

Kladna Kladno 2016, 220 s. ISBN 978-80-906232-1-7 (náklad 1000 výtisků), v níž jsou 

mnohdy vůbec poprvé publikovány fotografie starého Kladna ze sbírek muzea. Kniha byla 

prezentována veřejnosti při zahájení výstavy 111 let amatérské fotografie v Kladně 19. 5. 

2016. Tuto knihu přihlásilo muzeum do 15. ročníku celostátní soutěže muzeí a galerií 

Gloria musaealis.  

 K zářijové Národní svatováclavské pouti na Budeč SVMK vydalo 33. číslo Posla 

z Budče, Almanachu poutníků na staroslavnou Budeč. Kladno 2016, 64 s., ISBN 978-

80-906232-2-4 (náklad 300 výtisků). Almanach redigoval Z. Kuchyňka. Z obsahu: Zdeněk 

Kuchyňka: 1111 let budečské rotundy sv. Petra a Pavla • Jitka Beránková: Cesta 

Loděnického potoka • Karel Drvola: Železná maska z Kamenných Žehrovic dosud 

neodhalila všechna svá tajemství • Hynek Fridrich: Magdalena Žďárská ze Žďáru, rozená 

z Jesenic. Odkryté tajemství původu • Jaroslav Hrdlička: Kalich v utrakvismu • Jaroslav 

Vykouk: Kladenské kaple • Zdeněk Víšek - Olga Míková: Česká národnostní menšina v 

Srbsku • Zdeněk Kuchyňka: Šedesát pět let kněžství P. Jaroslava Ptáčka, OCr. • Z nové 

literatury  

 SVMK se finančně podílelo na vydání 33. 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. 

  

Bibliografie pracovníků SVMK 
DRVOLA, Karel – VYŠÍN, Jaroslav: Obrázky z dob starého Kladna. Kladno 2016, 220 s. 

DRVOLA, Karel: S puškou i herbářem (Životní osudy kladenského legionáře a botanika 

Josefa Šindeláře). Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy 2016, 34, s. 54 - 89 

DRVOLA, Karel: Před 77 lety začala nacistická okupace. Kladenský deník 17. 3. 2016, č. 

65, s. 1 a 6   

DRVOLA, Karel: Železná maska z Kamenných Žehrovic dosud neodhalila všechna svá 

tajemství. Posel z Budče, Kladno 2016, 33, s. 10 – 20 

DRVOLA, Karel: Dva odboje Marie Nedvědové, manželky kladenského stavitele (1. díl). 

In: Válka v nás, my ve válce (Slaný a  Slánsko ve XX. století). Slaný 2016, s. 142 – 189 
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KUCHYŇKA, Zdeněk: Legislativa a muzea (dopad legislativních změn na muzejní praxi a 

úsilí AMG o řešení této problematiky). In: Muzeum a proměny společnosti Brno 4. – 5. 

listopadu 2014. Sborník příspěvků. Praha 2015, s. 18-20. 

KUCHYŇKA, Zdeněk: 1111 let budečské rotundy sv. Petra a Pavla. Posel z Budče, 

Kladno 2016, 33, s. 1-2 

KUCHYŇKA, Zdeněk: Šedesát pět let kněžství P. Jaroslava Ptáčka, OCr.. Posel z Budče, 

Kladno 2016, 33, s. 60-61 

KUCHYŇKA, Zdeněk: Z nové literatury. Posel z Budče, Kladno 2016, 33, s. 62-64 

KUCHYŇKA, Zdeněk: Dva významné přírůstky do sbírky Sládečkova vlastivědného 

muzea v Kladně. Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy 2016, 34, s. 168-170 

KUCHYŇKA, Zdeněk: Kladno na starých pohlednicích. Kultura. Bulletin Klubu kultury 

SN ČR č. 4, 2016, nestr. 

Náklady na vydání publikací      209.089,-- Kč 

Výnosy z prodeje publikací                 161.116,30 Kč 

 

 

8. Restaurátorské a konzervátorské práce 
 

V konzervátorské dílně SVMK v Kladně pracoval Jaroslav Vyšín (dřevo, kovy, 

keramika z archeologických nálezů, fotodokumentace), od 1. 11. 2016 pracuje jako 

konzervátor v HS Mayrau Josef Příplata. V roce 2016 byly znovu preventivně ošetřeny a 

konzervovány těžní stroj Ringhoffer z roku 1905 a Ruston 1905. Dále bylo konzervováno 

11 sbírkových předmětů z podsbírek archeologická a mapy a plány. Podle potřeby byly 

průběžně ošetřovány přírůstky a sbírkové předměty na výstavy.  

 

 

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. 

Vlastními silami a s náklady jen na materiál byla v červenci a srpnu 2016 upravena 

expozice Pravěk Kladenska (doplněna o informační panely se zajímavostmi pravěkého 

vývoje na Kladensku (astronomicky orientovaná osada eneolitické kultury nálevkovitých 

pohárů u Makotřas a železářské hutnictví v pravěku) a Od tvrzí k baroknímu zámku, v níž 

byla instalovaná Kalvárie ze zbouraného kladenského kostela, restaurovaná v roce 2015 za 

finančního přispění Ministerstva kultury ČR z programu ISO D. 

 Pobočka muzea Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích nabídla návštěvníkům dva 

okruhy, při nichž se mohli seznámit s posledním pracovním dnem horníků a projít cestou, 

kterou každý den horníci pracující pod zemí absolvovali. Kromě expozic báňského 

záchranářství a měřictví 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. Vzhledem k havárii v objektu Lampovny musela být uzavřena menší část 

prohlídkové trasy mezi jámovými budovami Robert a Mayrau, takže ta je nyní mezi 

jámovými budovami vedena venkovními prostory.  
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 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 2016 SVMK nabídlo návštěvníkům v  budově muzea 8 nových 

krátkodobých výstav: 

Jiří Michl: Tváře a Emoce      15. 1. – 27. 3. 2016  

- Fotografie z hudebního prostředí, známé i méně známé tváře hudebníků. Kurátor 

Jaroslav Vyšín. 

Šindelářova Květena Kladenska po 75 letech   12. 2. – 8. 5. 2016 

- Výstava pořádaná k 75. výročí vydání knihy Studie květeny v okolí Kladna přiblížila 

osobnost a dramatický životní příběh jejího autora, botanika, ochranáře přírody a legionáře 

Josefa Šindeláře (1894 – 1987), který za masarykovské ideály Československé republiky 

nasadil život ve všech třech odbojích. Výstava zároveň poodhalila současný stav flóry v 

území a ukázala osud Šindelářem popisovaných lokalit.  Kurátoři Karel Drvola a Lukáš 

Krinke. 

Nina Čampulka        8. 4. – 5. 6. 2016 

- Retrospektivní přehlídka výtvarné a literární tvorby kladenské tvůrkyně animovaných 

filmů. Kurátor Zdeněk Kuchyňka. 

111 let amatérské fotografie v Kladně     25. 5. – 12. 10. 2016 

- Ohlédnutí za stoletou činností amatérských fotografů v Kladně. Kurátor Jaroslav Vyšín. 

Jiří Štěpánek: Pohledy z patra     10. 6. – 11. 9. 2016 

- Výstava fotografií pořízených z jednoho balkónu ukázala, že i ve všedním životě lze najít 

nevšední situace. Kurátor Jaroslav Vyšín. 

Romarising (Romské obrození)     16. 9. – 27. 11. 2016 

- Výstava fotografických portrétů mnoha českých občanů – Romů, jimž se podařilo i přes 

silně zakořeněné předsudky vůči Romům prosadit se v majoritní společnosti. Kurátor 

Ivana Zágnerová. 

Retrogaming (Počátky osobních počítačů u nás)   14. 10. 2016 – 8. 1. 2017 

- Putovní interaktivní výstava Regionálního muzea v Litomyšli o vývoji výpočetní 

techniky od počátků do poloviny 90. let 20. století. Kurátor Lukáš Krinke a Veronika 

Marie Malanowska.  

Vánoční inspirace z kladenských škol     2. 12. 2016 – 29. 1. 2017 

- Výstava vánočních ozdob nejrůznějších materiálů a technik připravená se základními 

školami v Kladně. Kurátor Veronika Marie Malanowska. 

  

V Hornickém skanzenu Mayrau bylo v roce 2016 uspořádáno 8 krátkodobých 

výstav: 

S přesličkou do pravěku       14. 3. – 31. 7. 2016 

- Výstava obrazů: Arnošt Hanák, David Berger, Jiří Svoboda – rekonstrukce minulosti. 

Kurátor Dominika Havlová. 

Jaro          20. 3. - 20. 6. 2016 

Soutěžní výstava tematických výtvarných prací dětí ze ZŠ a MŠ z Kladna a okolí v 

hornickém domku. Kurátor Dominika Havlová 

Památky s příběhem       25. 5. – 26. 6. 2016 

- Výstava představující památky obnovené z rozpočtu Středočeského kraje mezi  
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léty 2012 - 2014. Kurátor Dominika Havlová. 

Výtvarný vejvar       2. 6. – 31. 8. 2016 

Výstava prací žáků ZUŠ v Kladně, ul. 5. května. Kurátor Dominika Havlová. 

Divoká příroda ve zdevastované krajině    11. 7. – 30. 10.2016 

- Výstava představuje výsledky výzkumného projektu SP/2d1/141/07 Rekultivace a 

management nepřírodních biotopů v České republice. Kurátor Dagmar Šubrtová. 

10 let Klubu přátel hornických tradic Kladno z. s.  15. 8. 2016 – 1. 2. 2017 

- Výstava k výročí klubu představující jeho činnost při udržování hornických tradic a 

záchraně památek na hornickou minulost Kladenska. Kurátor Tomáš Voldráb. 

Výstava historických vozidel     27. 8. 2016 

- 5. ročník jednodenní výstavy historických vozidel a motocyklů.  

Vánoce        20. 11. 2016 – 2. 2. 2017 

- Soutěžní výstava tematických výtvarných prací dětí ze ZŠ a MŠ z Kladna a okolí v 

hornickém domku. Kurátor Dominika Havlová. 

 

 

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 28. května 

Muzejní noc s Ninou Čampulkou. Pro návštěvníky bylo připraveno několik 

interaktivních pracovišť, na nichž si sami mohli vyzkoušet práci animátora. Ve 

víceúčelovém sále František Baďura besedoval s Ninou Čampulkou o její animované, 

ilustrační i literární tvorbě. A komu se ještě nechtělo spát, mohl se přesunout na další noční 

program do Skanzenu Mayrau. 

 

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích   

 Akce v Hornickém skanzenu Mayrau zahájil 30. ledna 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 koních i na voze 

taženém koňmi, projížďky na velbloudech, tanec při hudbě známého harmonikáře 

Jaroslava Bláhy a tanec za doprovodu skupin Kladenská heligonka a Falling. 

Pálení čarodějnic 30. dubna 2016 přilákalo mnoho návštěvníků zejména programem, 

který v neopakovatelné atmosféře setmělého dolu nabídl aktivity pro rodiny s dětmi, 

zapálení tradiční „čarodějnické“ hranice, program klientů PSS Zahrada Kladno a spolku 

Taška Kladno.  

 I v roce 2016 ve spolupráci s Kladenskou dopravní a strojní s. r. o. pokračovaly 

pravidelné výletní jízdy vlakem po upravené vlečce do skanzenu z Prahy hlavního nádraží 

přes Prokopské údolí – Hostivice – Kladno a Kladno-Dubí. Jízdy se konaly 30. dubna, 25. 

května, 18. června, 16. července, 27. srpna, 10. září, 28. října a 3. prosince. 

 V rámci Festivalu muzejních nocí 28. – 29. května návštěvníky čekaly večerní 

prohlídky dolu a jeho strašidelného podzemí, divadelní představení Píseček v podání 

známého kladenského amatérského divadla V.A.D. a divadelní šansony v podání skupiny 

Herky. V kovárně si mohli návštěvníci pod dohledem kovářů vyzkoušet toto řemeslo.  

 Od 28. května do 1. července bylo pro dětské návštěvníky ve skanzenu k dispozici 

interaktivní světelné pískoviště. 

 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. 
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 K výročí vyhlazení Lidic německými nacisty se 4. června u pomníčků v Hornickém 

skanzenu Mayrau uskutečnila pietní vzpomínka na horníky z Lidic, které nacisté před 44 

lety popravili. 

 Jednou z nejvýznamnějších akcí byly oslavy Dne horníků, uspořádané 10. září ve 

spolupráci s Klubem přátel hornických tradic Kladno, z. s. Návštěvníci Dne horníků mohli 

přijet do skanzenu soupravou luxusně vybavených osobních vozů s občerstvením z Prahy 

hlavního nádraží přes Prokopské údolí – Hostivice – Kladno a Kladno-Dubí. Při této 

příležitosti byla otevřena výstava k 10 letům Klubu přátel hornických tradic Kladno, z. s. 

Hudební doprovod obstaraly dechová hudba VENKOVANKA a bluegrassová skupina COP. 

Návštěvníci si mohli také prohlédnout výstavu Divoká příroda ve zdevastované krajině, 

v kovárně si vyzkoušet kovářské práce, pro děti byla k dispozici lanovka a nekonečné schody 

HBZS Praha a také se mohly projet koňským potahem. 
 Den Středočeského kraje 28. 10. se odehrával v duchu nového programu Cestou za 

báňským záchranářem. Návštěvníci se tak mohli seznámit s jednou z nejnáročnějších 

důlních činností  a s prostředím, ve kterém se záchranáři pohybovali. Podívali se na krátký 

dokumentární film, dozvěděli se, s čím se záchranáři v podzemí potýkali, a jejich práci si 

přímo i vyzkoušeli. V neposlední řadě se seznámili se záchranářským vybavením a naučili 

se poskytnout první pomoc. Krom tohoto se mohli účastnit prohlídek skanzenu, navštívit 

kováře v kovárně, aktuální výstavy a další doprovodný program i pro ty nejmenší v podobě 

dílny na vázání uzlů. Při této příležitosti se na Mayrau mohli návštěvníci dostat vlakem 

společnosti KDS s.r.o. 

 Program S lampou do podzemí 13. 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 uskutečnily Čertoviny, pořádané 3. a 4. prosince pro dětské 

návštěvníky, spojené s mikulášskou nadílkou a ukázkami práce kovářů v kovárně bývalého 

dolu Mayrau. I na tuto akci mohli 3. 12. návštěvníci skanzenu přijet z Prahy hlavního 

nádraží mimořádně vypraveným vlakem. 

V roce 2016 jsme znovu uspěli ve výběrovém řízení na finanční podporu 

interaktivních programů pro děti společnosti LEGO Production, s. r. o. Díky tomu byl 

v Hornickém skanzenu Mayrau připraven interaktivní program pro školy Cestou za 

báňským záchranářem, který seznamuje s prací báňského záchranáře a s prostředím ve 

kterém vykonával svou náročnou práci. Účastníci mají možnost si tuto náročnou činnost 

přímo vyzkoušet. V částečném, simulovaném záchranářském vybavení mohou projít 

nástrahami spojenými se záchranou zavaleného horníka a poskytnout mu první pomoc.  

  

Národní kulturní památka Budeč 

 Na základě dohody s Římskokatolickou farností v Roztokách u Prahy zajišťovalo 

SVMK i v roce 2016 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 2016. 

SVMK se dále spolupodílelo na uspořádání oslavy 65 let kněžství dlouholetého správce 

budečské farnosti P. Jaroslava Ptáčka, OCr. ve výroční den jeho vysvěcení 29. června 2016 

a na 27. národní svatováclavské pouti na Budeč 24. září 2016. Ve spolupráci s obcí 

Zákolany uspořádalo muzeum 28. září 2016 na Budči Svatováclavské slavnosti 

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

Promisetown jezdci divadla D Teatro Truhla, hudebním pásmem o sv. Václavovi, který 

připravili žáci základní školy v Zákolanech, a koncertem středověké hudby skupiny 

Zanyka.  
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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 2016 bylo na náklady muzea provedeno odvodnění bunkru pomocí žlabovek 

na okraji silnice. 

 

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 2016 celkem 3.450 návštěvníků 

(71,89% návštěvnosti za rok 2015). Budeč navštívilo zejména díky Svatováclavským 

slavnostem jednotlivě i ve skupinách 4.852 návštěvníků (99,79% návštěvnosti za rok 

2015), kteří využili nabízených průvodcovských služeb, objekt opevnění tzv. Pražské čáry 

u Bratronic 209 návštěvníků (88,19% návštěvnosti za rok 2015) a Hornický skanzen 

Mayrau ve Vinařicích 10.119 návštěvníků (94,54% návštěvnosti za rok 2015). Celková 

návštěvnost SVMK 18.630 návštěvníků (90,43% návštěvnosti za rok 2015). Příjmy ze 

vstupného byly o 39.889,-- Kč nižší než v roce 2015. 

  

Příjmy ze vstupného         381 475,-- Kč 

 

10.  Významné návštěvy v muzeu 
 

 V souvislosti s návštěvou prezidenta republiky Miloše Zemana ve Středočeském 

kraji navštívila 19. dubna jeho manželka Ivana Zemanová v doprovodu manželky hejtmana 

Středočeského kraje Evy Peterové Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích. Se zájmem si 

prošla trasu, kterou každý den chodili horníci k těžním věžím, u těžního stroje Ringhoffer 

z roku 1905 si vyzkoušela činnost strojníka, který těžní stroj spouštěl a zajišťoval jeho 

chod, a prošla si také štolu v kopci Homole, kde jsou dvě ukázky na Kladensku 

používaných dobývacích metod 

 

11. 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 478 školáků a pedagogů. 

Vzdělávací program Středověk na Budči navštívilo v červnu a v září 2016 celkem 209 

žáků a 20 pedagogů z MŠ a ZŠ z Kladenska, Mělnicka a Prahy. Program nabízí školám 

možnost prohlédnout si národní kulturní památku a aktivním způsobem poznat dobu jejího 

vzniku - tj. přelom 9. a 10. století. Zkoušejí si mletí obilí na žernovu, píší do voskových 

tabulek v rotundě sv. Petra a Pavla, stejně jako podle legend psával sv. Václav, prohlížejí 

raně středověké nástroje a oblečení. Sami jsou v kostýmcích a na památku si vyrobí 

dobový šperk. Program byl vytvořen v roce 2015 za finanční dotace firmy LEGO. 

V Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích se programu Cestou za báňským 

záchranářem zúčastnilo 158 návštěvníků 
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Pro veřejnost uspořádalo muzeum 10 přednášek a besed: 

 

Dějiny prostituce      21. 1. 2016 

Bc. Lucie Matoušová       SVMK 

Šindelářova květena Kladenska po 75 letech    25. 2. 2016  

Mgr. Lukáš Krinke      SVMK Kladno 

Julius Mařák - malíř lesních samot a zakladatel novodobé  24. 3. 2016 

české krajinomalby      
Monika Sybolová        NG Praha  

Karel IV., Otec vlasti      28. 4. 2016  

PhDr. Zdeněk Kuchyňka        SVMK  

Proces s Miladou Horákovou a dalšími      12. 5. 2016  

PhDr. Zora Dvoříáková                                                            Kladno 

Jiří Viktor Daneš      2. 6. 2016  

RNDr. Jiří Martínek, PhD.                     HÚ AV Praha   

Jak do nového promítat historické      22. 9. 2016  

Ing. arch. Jan Červený                                    Kladno  

Kladno heraldické. 2. díl: Heraldika rodová    20. 10. 2016  

Jaroslav Vykouk                                             Kladno  

Autorské čtení s besedou      24. 11. 2016  

PhDr. Vlastimil Vondruška      Doksy 

Opice, psi, kozlové a pernatci v kostele aneb Nedělní kázání   8. 12. 2016 

v 18. století       
PhDr. Miloš Sládek                       KTF UK Praha

  

 

 Ve spolupráci se skautským střediskem Orion Kladno nabídlo muzeum veřejnosti 

sedm cestopisných promítání (někteří přednášející uvedeni skautskými jmény): 

 

Jamboree v Japonsku    Zebra    12. 1. 2016 

Kyrgyzstán - putování Ťan-Šanem a mo- 

rovou zónou     Martin Krajíček  9. 2. 2016 

Za ptáky za polárním kruhem  Dr. Zdeněk Souček  8. 3. 2016 

Čína – Šanghaj    Jirka Dejl   12. 4. 2016 

Nízké Taury     11. oddíl   11. 10. 2016 

Litva na Pálavách    T. Vítková a V. Pavlíček 8. 11. 2016 

Srí Lanka     Čert    13. 12. 2016 

 

12. Propagace činnosti muzea 
 

 SVMK se v roce 2016 prezentovalo prostřednictvím plakátů vylepovaných 

v Kladně na reklamních plochách a v autobusech MHD, ve Věstníku Asociace muzeí a 

galerií, prostřednictvím letáků s čtvrtletním programem a zasíláním emailů těm, kdo se 

přihlásili do našeho adresáře. SVMK a HS Mayrau mají dynamické internetové stránky, 

www.omk.cz a mayrau.omk.cz. Muzeum se prezentuje na sociální síti Facebook, 

prostřednictvím médií Kladenský deník, 5+2, Českého rozhlasu Region a Radia Relax, na 

portálech www.kudyznudy.cz, 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 prodávalo turistické známky, turistické vizitky, turistické 

magnetky, turistické karty Cesty ke hvězdám, pohlednice a další propagační předměty. Od 
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října 2016 město Kladno umožnilo publikovat informace o programu muzea bezúplatně 

v inzertním měsíčníku Kamelot, na velké akce (např. Svatováclavské slavnosti) jsou 

v tomto měsíčníku zveřejňovány celostránkové placené inzeráty. 

 Díky dynamickým internetovým stránkám SVMK a HS Mayrau byly informace 

průběžně aktualizovány a doplňovány. Internetové stránky muzea www.omk.cz v roce 

2016 zobrazilo 16 241 návštěvníků a prohlédli si 23 871 stránek. Převážná většina 

návštěvníků byla z ČR (12 279) a z generických, či číselných domén, u nichž nelze zemi 

zjistit (4 925). Zaznamenali jsme i návštěvy z Austrálie, Číny, Kanady, Kyrgyzstánu a 

Uruguaye (zmiňujeme jen nejvzdálenější místa).  

 V roce 2016 uzavřelo muzeum s Národní knihovnou ČR smlouvu o trvalém 

uchovávání, rozmnožování a zpřístupňování elektronických online zdrojů na webové 

stránce Národní knihovny ČR. V roce 2016 byl také proveden dotisk aktualizovaného 

letáku Mayrau v počtu 10 000 ks.  

 

Provoz a údržba internetových stránek       12.000,-- Kč 

Náklady na propagaci (tisk a výlep plakátů, inzerce)                99.067,-- Kč 

Výnosy z prodeje propagačních předmětů      35.294,-- Kč 

 

 

13. Účast na konferencích a seminářích, další vzdělávání 
 

 Pracovníci SVMK se v roce 2016 zúčastnili následujících konferencí a seminářů: 

Evropské kořeny muzejní edukace Plzeň 2016    26. – 27. 4. 2016 

Dominika Havlová      Západočeské muzeum v Plzni 
 

III. ročník konference na podporu regionálního cestovního ruchu  17. 5. 2016 

ve Středočeském kraji  

Tomáš Voldráb       GASK Kutná Hora 

příspěvek Kladenské industriální stezky 

 

Seminář botanické komise AMG       6. – 10. 6. 2016  

Lukáš Krinke         Hlavatce, Táborsko 

 

Kolokvium Slánské rozhovory 2016      4. 10. 2016  

Lukáš Krinke       Františkánský klášter v Slaném 

Zdeněk Kuchyňka 

 

Podzimní určovací seminář botanické komise AMG   18. - 19. října 2016 

Lukáš Krinke         Brno 

 

Konference Slaný a Slánsko ve XX. století      12. 11. 2016 

Zdeněk Kuchyňka (moderování)     Gymnázium Slaný 

 

Mezinárodní konference Muzeum a změna V.        22. – 24. 11. 2016 

Zdeněk Kuchyňka        Praha 

příspěvek Muzejní značka kvality – systém registrace a akreditace  

muzeí a galerií v České republice  

 

Seminář PR a marketing muzejnictví     2. 12. 2016 

Ivana Zágnerová        Praha 
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Hornický seminář         8. 12. 2016 

Tomáš Voldráb        NTM v Praze 

 

 Bc. Veronika Marie Malanowska začala v září 2016 navštěvovat Školu muzejní 

propedeutiky, kterou pořádá Asociace muzeí a galerií ČR. 

 

Náklady na školení a semináře (bez cestovného)        5.500,-- Kč 

 

14. Pořádání studijní knihovny, nákup knih a časopisů 
 

V roce 2016 pokračovaly práce na uspořádání studijní knihovny a převod katalogů 

do elektronické podoby. Nově zkatalogizováno bylo 1334 kusů časopisů a 107 kusů knih. 

V současné době je v elektronickém katalogu 12.046 knih. Katalog seriálových publikací 

je veden na kartách, z nichž bylo do elektronické podoby zatím převedeno 15.710 

knihovních jednotek. Pracovníci SVMK a badatelé si z knihovny vypůjčili 156 knih a 

časopisů. 

 V roce 2016 přibylo koupí nebo darem do studijní knihovny 72 ks knih a 270 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.). Muzeum pokračuje 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 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). 

Pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně a její databázi REDO byl vytvořen 

soupis přírůstků regionální literatury. 

Knihovník zodpověděl telefonem či e-mailem 5 badatelských a knihovnických 

dotazů. 

 

Náklady na nákup knih a časopisů     16.997,-- Kč 

 

15. 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. Data jsou zálohována na zálohovacím 

serveru, externích discích a na DVD.  

 

16. Modernizace výpočetní techniky 
 

 V roce 2016 byly pro muzeum v Kladně zakoupeny dva nové notebooky, jimiž byly 

nahrazeny dva doslouživší notebooky s operačním systémem Windows XP. Z daru LEGO 
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Production s. r. o. byl pro Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích zakoupen nový 

dataprojektor. 

 

Náklady na hardware          70.143,99 Kč  

Náklady na software                      41.576,85 Kč 

Připojení na Internet 1-12/2016                       4.573,80 Kč 

 

17. Opravy a udržování 
 

V roce 2016 probíhaly plánované i neplánované opravy nemovitostí a dalšího 

majetku, s nímž muzeum hospodaří. V HS Mayrau to byla především oprava střechy 

kovárny a mechanických dílen, na niž muzeum získalo většinu finančních prostředků od 

Středočeského kraje už v roce 2015 (1.710.000,-- Kč) a zbytek do ceny vysoutěžené 

v rámci veřejné zakázky (266.485,-- Kč) uhradilo z vrácených peněz z pronájmů 

nemovitostí na Mayrau. Práce provedla firma ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r. o., Třebíč. 

V roce 2016 byly také zahájeny práce na odstranění havarijního stavu objektu Lampovny, 

kde bylo zjištěno napadení dřevěných konstrukcí dřevomorkou. Na základě projektu 

zpracovaného architektonickým ateliérem Strnadová - Girsa spol. s r. o. provedla firma 

AWT Rekultivace a. s. odkrytí konstrukcí a jejich podepření. Práce byly provedeny od 

srpna do 31. října 2016 a díky pečlivě zpracovanému projektu, na jehož přípravě se za 

SVMK podílel MgA. Tomáš Voldráb, byly provedeny včetně vyklizení objektu za 

1.328.966,88 Kč a nedosáhly tak původně předpokládané částky. Za ušetřené finanční 

prostředky bylo na základě výběrového řízení zadáno sdružení architektů Ing. arch. Petr 

Pašek a Ing. arch. Josef Zelenka zpracování Projektové dokumentace k odstranění 

havarijního stavu objektu č. 13 Lampovna v areálu Hornického skanzenu MAYRAU. 

Projektová dokumentace bude dokončena v červnu 2017.  

V objektu lehkého opevnění u Bratronic byly provedeny sanační práce týkající se 

odvodnění objektu instalací žlabovek na okraj silnice, takže voda při dešti je odváděna 

mimo objekt bunkru.  

 

Náklady na opravy a udržování      2.672.493,07 Kč 

Vrácené nájemné HS Mayrau určené na opravy                             448.495,-- Kč 

 

 

18. Provozní náklady SVMK 
 

Z provozních nákladů SVMK činí nejvýznamnější položky mzdové + ostatní 

osobní náklady ve výši 5.979.623,- Kč (z toho 4.794.189,- na platy a 1.185.434,- Kč na 

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

1.931.710,- Kč, zákonné sociální náklady (příděl 1,5% z objemu mzdových prostředků do 

FKSP) 72.312,85 Kč, jiné osobní náklady 82.179,- Kč (příspěvek zaměstnavatele na 

stravování zaměstnanců). Průměrný plat pracovníka SVMK v roce 2016 činil 24.670,- Kč 

a stejně jako v předchozích letech byl hluboko pod celostátně statisticky zjišťovanou 

průměrnou mzdou (dle údajů ČSÚ za 3. čtvrtletí 2016 činila průměrná mzda 27.220,- Kč).  

Z dalších položek neuvedených v předchozí části výroční zprávy uvádíme odpisy 

hmotného a nehmotného investičního majetku 493.978,- Kč, náklady na elektřinu, vodné a 

stočné a na dodávky tepla 688.319,30 Kč (což bylo díky mírným zimám na začátku i na 

konci roku téměř o 7,7% méně než v předchozím roce), náklady na ostrahu HS Mayrau 

537.240,-- Kč. Bankovní poplatky činily 5.644,-- Kč. Pojištění majetku Středočeského 

kraje spravovaného SVMK a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele činilo 25.068,-- Kč.  
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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 2016 

 

ÚČET TEXT NÁKLADY VÝNOSY 

501 Spotřeba materiálu 387 412,61   

502 Spotřeba energie 688 319,30  

504 Prodané zboží 152 890,58  

507 Aktivace oběžného majetku   

511 Opravy a udržování 2 672 493,07  

512 Cestovné 21 785,00  

513 Náklady na reprezentaci 22 238,00  

518 Ostatní služby 1 651 789,25  

521 Mzdové náklady 5 979 623,00  

524 Zákonné sociální pojištění 1 931 710,00  

525 Jiné sociální pojištění 15 942,00  

527 Zákonné sociální náklady 82 179,00  

538 Ostatní daně a poplatky 0,00  

542 Jiné pokuty a penále 600,00  

547 Manka a škody 2 420,00  

549 Jiné ostatní náklady 28 557,81  

551 Odpis dlouhodobého majetku 493 978,00  

556 Tvorba a zúčtování opravných položek 0,00  

557 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00  

558 Náklady z drobného dlouhodob. majetku 195 403,75  

602 Tržby z prodeje služeb  381 475,00 

604 Tržby za prodané zboží  196 410,30 

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení  0,00 

648 Čerpání fondů  84 532,00 

649 Jiné ostatní výnosy  356 646,00 

662 Úroky  0 

672 Příspěvky a dotace na provoz  13 421 746,00 

 Obraty 14 399 654,22 14 440 809,30 

 Zisk  41 155,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Zdeněk Kuchyňka 

ředitel SVMK 


