Výroční zpráva
Sládečkova vlastivědného muzea
v Kladně, příspěvkové organizace,
za rok 2017

Kladno, březen 2018
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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. 2017 tito
pracovníci: Barbora Barešová, DiS. – hlavní účetní (0,75 úvazku); Mgr. Karel Drvola –
historik, kurátor sbírek; Hana Kalousová – mzdová účetní, personalistka (0,75 úvazku);
Mgr. Lukáš Krinke – botanik, kurátor přírodovědných sbírek; PhDr. Zdeněk Kuchyňka –
ředitel, historik, kurátor sbírek; Mgr. Vojtěch Večeře – historik, správce sbírek (0,5
úvazku, zástup za rodičovskou dovolenou); Alice Nešlehová – referent správy majetku,
asistentka ředitele; Jiří Štěpánek – knihovník; Jaroslav Vyšín – zástupce ředitele,
konzervátor, správce sbírky; Mgr. Ivana Zágnerová – pedagog volného času, propagace.
Pracovníci Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích k 31. 12. 2017: Bc. Lucie Cirkva
Chocholová – výstavář, pedagog volného času; Mgr. Dominika Havlová – výstavář,
pedagog volného času; František Korynta – údržba; Jiří Kratochvíl – údržba, řidič (0,75
úvazku); Pavel Rolinec; Ing. Lucie Roubalová – pokladní (0,75 úvazku); Zdeňka Pikartová
– pokladní, administrativní pracovnice; Josef Příplata – konzervátor; MgA. Tomáš Voldráb
– vedoucí 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, 7 středoškolské
vzdělání příslušného směru, 2 vyučení v oboru.
SVMK v roce 2017 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: numizmatická; textil
3. příprava výstav dle plánu
4. příprava a zajištění Muzejní noci a Dne Středočeského kraje
5. příprava a zajištění Svatováclavských slavností na Budči
6. příprava a zajištění semináře Z kladenských lesů, vod a strání o přírodě Kladenska a
její ochraně
7. 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“
8. restaurování a konzervace sbírkových předmětů
9. vydání sborníku 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.
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) a na svůj náklad opravuje úzkorozchodnou dráhu
v areálu skanzenu. 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 12.264.652,-Kč a byl SVMK k 31. 12. 2017 převeden v
plné výši. Vlastní příjmy SVMK ze vstupného a služeb činily 421.103,- Kč, z prodeje
publikací a propagačních předmětů 116.136,15 Kč, dotace od Komise Rady města Kladna
pro životní prostředí 10.000,- Kč. Díky maximální úspornosti ve všech činnostech skončilo
hospodaření muzea přebytkem 404.854,79 Kč. Podrobnější rozbor výdajů a příjmů
z jednotlivých činností je uveden níže v jednotlivých oddílech.
Celkové výnosy
Celkové náklady

13.126.909,15 Kč
12.722.054,36 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. 2017
Podsbírka
Archeologická
Betlémy
Botanická
Desky, nahrávky
Fotografie, filmy
Knihy
Kovy, dřevo
Mayrau
Mapy a plány
Mineralogická
Numizmatická
Paleontologická
Petrografická
Písemnosti a tisky
Přírůstky v I. stupni
Sklo a porcelán
Textil
Výtvarného umění
Zoologická

Celkem

Označení
A, AA
Bet
Bo
DN
Fi, Neg.S, PA,
PB, PC, PD, PE
SK
KD
HSMS, HSMT
MP
M
N
PA, Pa/ž
Pe
T, TL, TN
Př
SP
Te
MG
Zo

46
121
25
27

Počet nově
zapsaných inv. č.
96
121
0
0

4287
1 338
1 457
228
444
1 582
4 261
1 336
334
6948
230
823
1 352
859
221

3552
35
33
224
439
24
4261
25
25
1245
0
831
1352
972
90

125
0
4
0
1
0
209
0
0
239
12
5
1
0
8

36 781

13 327

821

Počet ev. č.
10 432
122
329
198
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Počet ev. č.
s dig. obr.

V roce 2017 bylo zapsáno 49 nových přírůstkových čísel, z nichž 37 bylo
rozepsáno do II. stupně evidence. Koupí bylo v tomto roce získáno 13 přírůstkových čísel,
především to bylo 8 dermoplastických preparátů ptáků a savců od špičkového preparátora
Pavla Augstena (na nákup získalo muzeum prostředky od Komise Rady města Kladna pro
životní prostředí), 5 kusů numizmatických regionálií a knihy vydané kladenským
Nakladatelstvím mladých. V přírůstkové knize je zapsáno 250 přírůstkových čísel
(většinou získaných před rokem 2002, kdy byla sbírka zapsána do CES), která zatím
nebyla převedena do II. stupně evidence. Z darů jsou nejvýznamnější soubor 24
papírových betlémů a soubor pohlednic z Kladenska a Slánska darovaný Zdeňkem
Kuchyňkou, soubor medailí, osobních dokladů, fotografií, loutek z pozůstalosti po J. a M.
Hořejších darovaný Margaretou Kusou, soubor 218 fotografií z ocelárny, pohledů na Poldi,
Koněv a Dříň, na měnící se tvář Kladna v 70. až 90. létech 20. století, pořízený a darovaný
fotografem Jaroslavem Vyšínem.
Jednotlivé depozitáře spravovali tito muzejní pracovníci: fotografie a negativy – J.
Vyšín; paleontologie, mineralogie, petrografie, botanika, zoologie – L. Krinke; textil, skloporcelán – V. M. Malanowska a po jejím odchodu V. Večeře; 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 2017 byla provedena inventarizace podsbírky numizmatické – 4296 inv. č. a
podsbírky textil – 1343 inv. č. Celkem bylo v roce 2017 zinventarizováno 5639 inv. č.
sbírkových předmětů, tj. 15,33% z celkového počtu inv. č. sbírkových předmětů. Tento
údaj samozřejmě nevypovídá o počtu kusů, protože pod jedním inventárním číslem
(souborem) může být 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 2017 byla
provedena preventivní desinsekce podsbírek zoologické, botanické, textilu a kovů, dřeva,
deratizace v suterénu budovy v Kladně a v HS Mayrau je prováděna 2x ročně.
Náklady na nákup sbírek
Náklady na provoz a údržbu zabezpečovacího zařízení

33.547,-- Kč
49.211,-- Kč

4. Projekt Středočeského kraje Zpřístupnění digitálního obsahu
Na začátku roku 2017 byla kvůli předchozímu zhroucení portálu Katalog kulturního
dědictví Středočeského kraje znovu nahrána a zveřejněna data připravená už v předchozím
roce ke zveřejnění. Dále bylo rozhodnuto, že na portálu budou zveřejňovány jen sbírkové
předměty, u nichž je připojena fotografie. To bylo také provedeno. V červenci 2017 Z.
Kuchyňka s Ing. J. Krumpem připravili videonávod na přípravu sbírkové evidence
v programu BACH pro export na portál. Zároveň byly připravovány další části sbírkové
evidence muzea s obrazovou dokumentací pro zveřejnění na portálu. Protože na portálu
nejsou zveřejňována inventární čísla sbírkových předmětů, takže katalog zatím nemůže
plnit jednu z funkcí, tedy aby ho pracovníci muzeí mohli využívat pro přípravy výstav,
nebyla zatím další data odeslána. Navíc u rozsáhlejších souborů lze listovat jen do strany
14, anebo na stranu poslední. Protože aktualizace probíhá tak, že se celý původní soubor
smaže a nahraje se celý nový, veškerá data by musela být opakovaně exportována. To, zda
budou opravy na portálu provedeny, závisí na poskytnutí finančních prostředků
Středočeským krajem.
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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. Ladislav Zápotocký a jeho činnost
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 rostlin křivatce českého, hlaváčku jarního,
koniklece lučního a druhů rodu hořeček.
PhDr. Zdeněk Kuchyňka pokračoval ve sbírání dokladů o adventních a vánočních
zvycích na Kladensku ve 20. století.
MgA. Tomáš Voldráb dokumentoval zanikající objekty v areálu bývalé huti Poldi
v Kladně, spolupracoval s NPÚ ÚOP v Ostravě na výzkumu a přípravě publikace
Kladenská průmyslová aglomerace

6. Využití muzejních fondů badateli
Z muzejních fondů je nejvíce využívána sbírka fotografií, písemností a tisků. Za rok
2017 eviduje SVMK 3 badatelské návštěvy, které prezenčně využily muzejních fondů.
Mgr. K. Drvola kromě zodpovězení badatelských dotazů např. Jurije A. Kulešova
z Ruska (železná maska z Kamenných Žehrovic), Radka Čani z Domažlic (kniha o
odbojáři Janu Smudkovi), Marka Solára ze Slovenska (tvůrce řady knih AFV Photo album,
spolu s Petrem Doležalem, zachycujícím vojenskou techniku v ČSR v letech 1944 – 1945),
Jiřího Rohly ohledně nálezu hradištní keramiky v Bělči v roce 1930, Jana Klápště z FF UK
(neúspěšné pátrání po železné radlici z lokality Bratronice – cihelna) a Zdeňka Beneše z
Ústavu archeologické památkové péče středních Čech (římské hroby ze Stehelčevsi) atd.
zpracoval stať o pracovním táboře v kladenské sokolovně pro připravovanou knihu Jiřího
Padevěta Za dráty (koncentrační a pracovní tábory v Čechách v letech 1938 – 1945). Dále
spolupracoval s Janem Hálkem a Borisem Moskovićem, kteří zpracovávají grantový
projekt „Maffie – mýtus a realita. Formování obrazu domácího protirakouského odboje
v kolektivní paměti meziválečného Československa“ (osobnost kladenského maffisty
Aloise Kaftana), a s Janou Mouchovou z Magistrátu města Kladna na připravované obnově
pamětní desky obětí 2. sv. války na škole v Kladně – Dříni.
V roce 2017 byla uzavřena 1 smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů, které
spravuje SVMK. Národnímu technickému muzeu v Praze bylo zapůjčeno 24 skleněných
desek, 13 svitkových filmů a 1 fotografie na výstavu Tvář průmyslové doby. Poldi – lidé
a jejich továrna, konanou od 29. 11. 2017 do 25. 3. 2018. Libušínskému spolku přátel
historie byly na prezentaci při 26. ročníku Bitvy Libušín zapůjčeny panely z výstavy 25
ročníků libušínské bitvy.
Sbírkové předměty z pozůstalosti Antonína Zápotockého byly využity režisérem
Zdeňkem Všelichou pro natáčení televizního dokumentu o druhém dělnickém prezidentovi
v seriálu Rudí prezidenti. Doc. Ivo Cermanovi byly poskytnuty kopie dokladů a fotografií
k Volné škole práce pro přípravu publikace, připravované Středočeským krajem k 100.
výročí vzniku republiky. Na portál Středočeského kraje Slavíme 100 let muzeum poskytlo
sbírkové fotografie z návštěvy chicagského starosty a kladenského rodáka Antonína
Čermáka v Kladně v roce 1932.
Budečská rotunda sv. Petra a Pavla se objevila v seriálu Magické stavby internetové
televize Playtvak.cz. Průvodcem po této nejstarší dosud stojící stavbě v ČR byl ředitel
muzea PhDr. Z. Kuchyňka.
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7. Vzdělávací a publikační činnost
Přednášky (mimo ty, které jsou uvedeny v bodě 11) a jiná odborná
činnost
Mgr. Lukáš Krinke
1. Výskyt křivatce českého na Kačáku (příspěvek na semináři spolu s M. Štefánkem)
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
28. 2. 2017
2. Potulný management v krajině Kladenska (příspěvek na semináři spolu s Michalem
Štefánkem) Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
28. 2. 2017
Mgr. Lukáš Krinke byl v roce 2017 předsedou hodnotící komise pro obor Ochrana
a tvorba životního prostředí v rámci krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ),
které se uskutečnilo 25. dubna 2017.
PhDr. Zdeněk Kuchyňka
1. Pravidelné přednášky a semináře Kladenské univerzity třetího věku obor: Významné
osobnosti našich a světových dějin
2. ročník (leden – červen 2017) 12 přednášek
2. Pravidelné přednášky a semináře Kladenské univerzity třetího věku obor: Kapitoly
z dějin malířství
1. ročník (říjen – prosinec 2017) 6 přednášek
3. Jak porozumět výtvarnému umění?
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně (pro Svaz důchodců)

15. 2. 2017

4. Od tvrzí k baroknímu zámku
Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava v Kladně Rozdělově

15. 3. 2017

5. Malíři Rakovnicka a Slánska
Knihovna Mutějovice

26. 7. 2017

6. Pohledy do historie kladenského muzea
Akademie volného času Nové Strašecí

2. 11. 2017

7. Adventní a vánoční zvyky na Kladensku
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně (pro Svaz důchodců)

22. 11. 2017

PhDr. Zdeněk Kuchyňka byl v roce 2017 členem poroty mezinárodní vědomostní
soutěže Lidice pro 21. století, vyhlašované Památníkem Lidice pod záštitou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
MgA. Tomáš Voldráb
Průvodce jízd zážitkovým vlakem po stopách industriálního Kladna
Statutární město Kladno
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11. 11. 2017

Publikace muzea
K zářijové Národní svatováclavské pouti na Budeč muzeum vydalo 34. číslo Posla
z Budče, Sborníku Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. Kladno 2017, 64 s.,
ISBN 978-80-906232-3-1 (náklad 300 výtisků). Sborník redigoval Z. Kuchyňka. Z obsahu:
Vojtěch Večeře: ...jistý kněz, jménem Učen • Karel Sklenář: Jan Felcman, archeolog
Slánska a Kladenska • Karel Drvola: Ladislav Zápotocký a jeho činnost na Podbudečsku •
Vladimír Přibyl: Několik poznámek k ikonografii výzdoby barokních lavic v Buštěhradě •
Jaroslav Vykouk: Kříže v Kladně • Helena Raifová: Výročí kostela sv. Václava v KladněRozdělově • Budečské letopisy: Rozloučení s P. Jaroslavem Ptáčkem; Za Miloslavem
kardinálem Vlkem; Budečský poutník Giovanni Copa; 75. výročí vyhlazení Lidic - Řím a
Lidická Madona; Papežský řád pro Zdirada J. K. Čecha • Z nové literatury
SVMK se finančně podílelo na vydání 34. 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.
PhDr. Zdeněk Kuchyňka je rovněž členem redakční rady časopisu Památky středních
Čech, vydávaného Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm
středních Čech.

Bibliografie pracovníků SVMK
DRVOLA, Karel. Čtvrtstoletí celorepublikového setkávání skupin historického šermu na
„Bitvě Libušín“. Středočeský vlastivědný sborník 2017, č. 35, s. 157-168
DRVOLA, Karel. Ladislav Zápotocký a jeho činnost na Podbudečsku. Posel z Budče 2017,
č. 34, s. 16-48
BENEŠ, Luděk - KUCHYŇKA, Zdeněk. Proč vzniká Registr muzeí a galerií? Věstník
AMG č. 1, 2017, s. 25-27.
KUCHYŇKA, Zdeněk. P. Jaroslav Ptáček. Prameny. Časopis římskokatolické farnosti u
sv. Václava v Kladně-Rozdělově č. 2, 2017, s. 4-6.
KUCHYŇKA, Zdeněk. Karel Procházka a jeho zprávy o betlémech na Kladensku a
Slánsku. Zpravodaj Příbramských betlémářů 53, červenec 2017, s. 11-16
VEČEŘE, Vojtěch. „Jistý kněz jménem Učen…“ Komunikační role významových jmen ve
středověkých legendách na příkladu budečského kněze Učena - interpretační sonda. Posel
z Budče 34, 2017, s. 1-5
Výnosy z prodeje publikací výrazně poklesly oproti roku 2016, protože jsme kvůli
zavedení povinnosti EET museli ukončit komisní prodej publikací od vydavatelů, kteří této
povinnosti podléhají. Zavedení EET by bylo pro naši organizaci vzhledem k povinnosti
odlišovat prodej zboží podléhající EET a nepodléhajícího neefektivní.
Náklady na vydání publikací
Výnosy z prodeje publikací

35.346,-- Kč
77.685,15 Kč
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8. Restaurátorské a konzervátorské práce
V konzervátorské dílně SVMK v Kladně pracoval Jaroslav Vyšín (dřevo, kovy,
keramika z archeologických nálezů, fotodokumentace) a v HS Mayrau Josef Příplata. V
roce 2017 byly v HS Mayrau znovu preventivně ošetřeny a konzervovány těžní stroje
Ringhoffer z roku 1905 a Ruston 1905. Dále bylo konzervováno 50 sbírkových předmětů
z podsbírek numizmatická a archeologická. Podle potřeby byly průběžně ošetřovány
přírůstky a sbírkové předměty na výstavy.

9. Stálé expozice, krátkodobé výstavy a akce
V budově muzea v Kladně 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 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.
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 2017 SVMK nabídlo návštěvníkům v budově muzea 8 nových
krátkodobých výstav:
Co vyprávějí staré muzejní plakáty
6. 1. – 2. 4. 2017
- Výstava mapující historii Sládečkova vlastivědného muzea a jeho předchůdců (Okresní
muzeum Kladno, Muzeum průmyslového Kladenska, Sládečkovo městské muzeum)
prostřednictvím plakátů k výstavám a akcím od 30. do 90. let 20. století. Kurátor Zdeněk
Kuchyňka.
25 ročníků libušínské bitvy
20. 1. – 16. 4. 2017
- Výstava o historii tohoto největšího středověkého festivalu v ČR se stručným
představením vývoje zhotovování historické zbroje a zbraní u nás v posledních 30 letech.
Kurátor Karel Drvola
Adolf Born aneb Jak vzniká poštovní známka
7. 4. – 0. 6. 2017
- Výstava návrhů známek, hotových poštovních známek, obálek prvního dne vydání (FDC)
a razítek, které pro Českou poštu navrhoval Adolf Born. Ze sbírek Poštovního muzea
v Praze. Kurátor Veronika M. Malanowska.
Pahorkatina Džbán
28. 4. – 30. 6. 2017
- Výstava zpracovávající komplexním způsobem přírodní podmínky i kulturní aspekty
nedalekého území Džbán, na jehož velké části je vyhlášený přírodní park. Výstava
zapůjčená Regionálním muzeem K. A. Polánka v Žatci. Kurátor Lukáš Krinke.
Milica Gedeonová
1. 9. – 26. 11. 2017
- Výstava volné tvorby někdejší kostýmní návrhářky a scénografky kladenského divadla,
Milici Gedeonové. Kurátor Dominika Havlová.
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Kouzelný svět Vojtěcha Kubašty
8. 9. – 19. 11. 7
- Výstava prostorových knih, ilustrací a grafik světoznámého průkopníka tzv. pop-up
neboli prostorových knih Vojtěcha Kubašty (1914 - 1992) ze sbírky Ladislava Janoucha.
Kurátor Zdeněk Kuchyňka.
Putování za betlémskou hvězdou
1. 12. 2018 – 7. 1. 2018
- Výstava představující vyřezávané i papírové betlémy z muzejních a soukromých sbírek a
připomínající historii a symboliku betlémů. Kurátor Zdeněk Kuchyňka.
Miroslav Chaloupka: Proměny kladenského venkova
30. 11. 2017 – 11. 1. 2018
- Výstava kolorovaných kreseb družeckého řídícího učitele, kronikáře a malíře Miroslava
Chaloupky (1929 - 2012), které zachytily měnící se podobu Velké Dobré a Družce a jejich
okolí. Kurátor Jaroslav Vyšín.
V Hornickém skanzenu Mayrau bylo v roce 2017 uspořádáno 5 krátkodobých
výstav:
Viktor Stříbrný
30. 1. – 11. 6. 2017
- Výstava kovových plastik a kreseb kladenského uměleckého kováře Viktora Stříbrného
k 5. výročí jeho úmrtí. Kurátor Dominika Havlová.
Jaro
20. 3. - 20. 6. 2017
Soutěžní výstava tematických výtvarných prací dětí ze ZŠ a MŠ z Kladna a okolí v
hornickém domku. Kurátor Dominika Havlová.
Jiří Bartoš / Fotografie
19. 6. – 3. 9. 2017
Výstava fotografií kladenského rodáka a někdejší přední osobnosti zdejšího fotografického
života. Kurátor Dominika Havlová.
Milica Gedeonová
11. 9. – 26. 11. 2017
Výstava volné tvorby a návrhy kostýmů scénografky a kostýmní výtvarnice kladenského
divadla. Kurátor Dominika Havlová.
Karolína Štiková a dělnický "komiks"
6. – 12. 11. 2017
Výstava o haldářce a autorce vzpomínek Šípek pod haldou připravená Etnologickým
ústavem AV ČR, v. v. i. s , v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR.
Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
Akce v Hornickém skanzenu Mayrau zahájil 11. 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 koních i na voze
taženém koňmi, průvod skanzenem za doprovodu Batucada Bandu a tanec při hudbě
kapely Chotěborka.
Pálení čarodějnic 30. dubna přilákalo mnoho návštěvníků zejména programem,
který v neopakovatelné atmosféře setmělého dolu nabídl aktivity pro rodiny s dětmi,
zapálení tradiční „čarodějnické“ hranice a koncert skupiny Anopheles. Přijet na Pálení
čarodějnic bylo možno vlakem z Prahy hlavního nádraží přes Prokopské údolí – Hostivice
– Kladno a Kladno-Dubí, který provozuje Kladenská dopravní a strojní, s. r. o..
V rámci Festivalu muzejních nocí se 20. května uskutečnila na Mayrau Literární
noc, která nabídla Literární čtení z knih Jana Drdy a Ivana Ladsmanna, představení divadla
V.A.D. Latrina Magika - Valérie a týden divů a koncert skupiny PůlJablkoň (Michal
Němec a Marie Puttnerová). Pro zájemce byly připraveny i večerní prohlídky skanzenu a
návštěva strašidelného podzemí. V kovárně si mohli návštěvníci pod dohledem kovářů
vyzkoušet toto řemeslo. Na Muzejní noc bylo opět možno přijet vlakem z Prahy hlavního
nádraží přes Prokopské údolí – Hostivice – Kladno a Kladno-Dubí.
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K výročí vyhlazení Lidic německými nacisty se 3. 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 9. září ve
spolupráci s Klubem přátel hornických tradic Kladno, z. s. Návštěvníci Dne horníků mohli
přijet do skanzenu vlakem z Kladna. Pro návštěvníky byly připraveny netradiční prohlídky
skanzenu, dílny pro děti, slaňování s HBZS Praha, jízda na koních z Tvrze Libušín.
Hudební doprovod obstaraly kapely Žehrovanka, Fechtýři a Orchestar.
Den Středočeského kraje 28. 10. byl v souvislosti s výstavou Milici Gedeonové
věnován filmové tvorbě jejího syna režiséra Saši Gedeona. Ten nejprve představil své
studentské filmy Zavřeno pro rodinný smutek, Blátošlap, Zkouška, Štace a poté i svůj
celovečerní film Návrat idiota. Krom toho se návštěvníci Dne kraje mohli zúčastnit
prohlídek skanzenu, navštívit kováře v kovárně i aktuální výstavy.
Program S lampou do podzemí 11. 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 aneb Mikulášské kování, pořádané 3.
prosince 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 v režii společnosti KDS.
Národní kulturní památka Budeč
Na základě dohody s Římskokatolickou farností v Roztokách u Prahy zajišťovalo
muzeum i v roce 2017 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
2017. Muzeum se dále spolupodílelo na uspořádání 28. národní svatováclavské pouti na
Budeč 30. září 2017. Ve spolupráci s obcí Zákolany uspořádalo muzeum 28. září 2017 na
Budči Svatováclavské slavnosti s ukázkami dobových řemesel, historickým šermem
skupiny Thorax z Kladna, loutkovým divadlem Pruhované panenky, hudebním pásmem o
sv. Václavovi, který připravili žáci základní školy v Zákolanech, a koncertem středověké
hudby skupiny Zanyka. Pro dopravu vlakem bylo možno použít Cyklohráček na trase
Slaný - Praha, jehož vlaková souprava byla tento den posílena. Na Svatováclavských
slavnostech byl také prezentován program s mletím obilí na žernovu, psaním do voskových
tabulek a s ukázkami replik předmětů z období vybudování hradiště Budeč a rotundy sv.
Petra a Pavla.
Bunkr Pražské čáry A4/51 Bratronice
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 v rámci návštěvních dnů muzejních pevnostních objektů z let 1936-38 ve
středních Čechách od konce května do 28. října.
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 a na facebooku muzea a skanzenu.
Muzejní výstavy, vernisáže, přednášky, Bio Orion a další akce včetně programů pro
školy v budově muzea v Kladně navštívilo za rok 2017 celkem 4.232 návštěvníků
(122,67% návštěvnosti za rok 2016). Budeč navštívilo zejména díky Svatováclavským
slavnostem jednotlivě i ve skupinách 4.828 návštěvníků (99,51% návštěvnosti za rok
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2016), kteří využili nabízených průvodcovských služeb a doprovodných akcí, objekt
opevnění tzv. Pražské čáry u Bratronic 362 návštěvníků (173,21% návštěvnosti za rok
2016) a Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích 11.004 návštěvníků (108,75%
návštěvnosti za rok 2016). Celková návštěvnost SVMK 20.426 návštěvníků (109,64%
návštěvnosti za rok 2016). Příjmy ze vstupného byly o 39.628,-- Kč vyšší než v roce 2016.
Příjmy ze vstupného

421.103,-- Kč

10. Významné návštěvy v muzeu
Svatováclavské slavnosti na Budči 28. září 2017 navštívili předseda Poslanecké
sněmovny Jan Hamáček, senátor Jiří Dienstbier, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a
náměstci hejtmanky Středočeského kraje Martin Kupka a Jan Skopeček. Hornický skanzen
Mayrau navštívila 12. října 2017 bývalá ministryně školství Kateřina Valachová.

11. Vzdělávací programy a další aktivity pro školy
V souladu se Strategickým marketingovým plánem se muzeum soustředilo i 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 a doprovodné programy ke krátkodobým výstavám. Školních
programů se zúčastnilo 851 školáků. Vzdělávací program Středověk na Budči navštívilo v
červnu 2017 celkem 423 žáků a 32 pedagogů z MŠ a ZŠ z Kladenska, Prahy-západ.
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, stejně jako podle legend v rotundě sv. Petra a Pavla
psával sv. Václav, prohlížejí raně středověké nástroje a oblečení. Sami jsou v kostýmcích a
na památku si vyrobí dobový šperk. V Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích se
programu Cestou za báňským záchranářem zúčastnilo 378 dětí a pedagogů. Své
doprovodné programy dále muzeum prezentovalo 24. června na Středočeských pivních
slavnostech, pro které připravilo „muzejní víceboj“.
Pro veřejnost uspořádalo muzeum 10 přednášek a besed:
Fenomén Šumperák
Mgr. et MgA. Tomáš Pospěch Ph.D.
Kladenské hostince v proměnách času
Zdeněk Pospíšil
O vývoji a osobnostech kladenského muzejnictví
(1. díl – od počátků až do roku 1958)
Mgr. Karel Drvola, DiS.
Alois Kalvoda mezi secesí a komercí
Monika Švec Sybolová
Alchymie a Rudolf II.
Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc
Pohled do země pod Kladnem: mrtvé hlubiny starohorního moře,
uhlotvorné lesy prvohorních přesliček a plavuní i mělké druhohorní
moře se žraloky a dalšími obludami
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26. 1. 2017
16. 2. 2017
Kladno
23. 3. 2017
SVM Kladno
20. 4. 2017
NG Praha
4. 5. 2017
PřF UK Praha
25. 5. 2017

RNDr. Radek Mikuláš, DSc.
Geologický ústav AV ČR
Kladenský industriál
14. 9. 2017
MgA. Tomáš Voldráb
SVM Kladno
Kladno heraldické. 3. díl: Heraldika státní a cechovní
19. 10. 2017
Jaroslav Vykouk
Kladno
Chráněná příroda ve středních Čechách
9. 11. 2017
RNDr. Jaroslav Obermajer
AOPK ČR
O čem betlémy vyprávějí?
7. 12. 2017
PhDr. Zdeněk Kuchyňka
SVM Kladno
Ve spolupráci se skautským střediskem Orion Kladno nabídlo muzeum veřejnosti
osm cestopisných promítání (někteří přednášející uvedeni skautskými jmény):
Nový Zéland od severu k jihu
Nepál: podívat se na Everest
Jak jsme chtěli k moři a proto
jsme jeli do Kyrgyzstánu
Laponsko
Zimní arktická výprava
na Varanger
Falklandy
Rumunsko
Madeira

Dominik Hanke a Michal Holík
Jiří Kučera

10. 1. 2017
14. 2. 2017

Jan Hanuš
Jan Pokorný

14. 3. 2017
11. 4. 2017

Zdeněk Souček
Vít Zavadil
Šimon
Martin Krajíček

9. 5. 2017
10. 10. 2017
14. 11. 2017
12. 12. 2017

12. Propagace činnosti muzea
SVMK se v roce 2017 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 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. Město Kladno umožnilo i v roce
2017 publikovat informace o programu muzea bezplatně v inzertním měsíčníku Kamelot,
na velké akce (např. Den horníků, 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
2017 zobrazilo 12 731 návštěvníků a prohlédli si 18 276 stránek. Převážná většina
návštěvníků byla z ČR (8 700) a z generických, či číselných domén, u nichž nelze zemi
zjistit (4 051). Zaznamenali jsme například i návštěvy z Faerských ostrovů,
Indickooceánského území a z Japonska. Od roku 2016 má muzeum s Národní knihovnou
ČR uzavřenu smlouvu o trvalém uchovávání, rozmnožování a zpřístupňování
elektronických online zdrojů na webové stránce Národní knihovny ČR.
K 31. 12. 2017 měl facebook muzea 475 fanoušků a 63 stránek a facebook HS
Mayrau 1.364 fanoušků.
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Provoz a údržba internetových stránek
Náklady na propagaci (tisk a výlep plakátů, inzerce)
Výnosy z prodeje propagačních předmětů

12.000,-- Kč
79.270,-- Kč
38.451,-- Kč

13. Účast na konferencích a seminářích, další vzdělávání
Pracovníci SVMK se v roce 2017 zúčastnili následujících konferencí a seminářů:
Význam lesů s vysokou ekologickou stabilitou v krajině
9. 3. 2017
Lukáš Krinke
Česká zemědělská univerzita v Praze
Autorské právo v praxi kultury
Zdeněk Kuchyňka

9. 3. 2017
NIPOS Praha

Poslání a budoucnost muzeí v přírodě
Tomáš Voldráb

19. 4. 2017
Moravské zemské muzeum v Brně

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci
4. – 5. 5. 2017
Ivana Zágnerová
Slezské zemské muzeum v Opavě
Seminář botanické komise AMG
Lukáš Krinke

5. – 9. 6. 2017
Kráľova Lehota (SK)

Kolokvium Slánské rozhovory 2017 – O umění baroku
3. 10. 2017
Lukáš Krinke
Františkánský klášter v Slaném
Svatá Ludmila, její doba a odkaz
Ivana Zágnerová

3. 10. 2017
Regionální muzeum Mělník

Podzimní určovací seminář botanické komise AMG
Lukáš Krinke

17. - 18. 10. 2017
Brno

Krizové plány v paměťových institucích v současných podmínkách 24. 10. 2017
Zdeněk Kuchyňka
Národní archiv v Praze
Konference Slaný a Slánsko ve XX. století
Zdeněk Kuchyňka (moderování)

4. 11. 2017
Gymnázium Slaný

Konference České botanické společnosti
Lukáš Krinke

25. - 26. 11. 2017
Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Hornický seminář
Tomáš Voldráb

6. 12. 2017
Národní technické muzeum v Praze

Náklady na školení a semináře (bez cestovného)

2.407,-- Kč

14. Pořádání studijní knihovny, nákup knih a časopisů
V roce 2017 pokračovaly práce na uspořádání studijní knihovny a převod katalogů
do elektronické podoby. Nově zkatalogizováno bylo 1476 kusů časopisů a 155 kusů knih.
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V současné době je v elektronickém katalogu 12.203 knih. Katalog seriálových publikací
je veden na kartách, z nichž bylo do elektronické podoby zatím převedeno 17.360
knihovních jednotek. Pracovníci SVMK a badatelé si z knihovny vypůjčili 104 knih a
časopisů.
V roce 2017 přibylo koupí nebo darem do studijní knihovny 76 ks knih a 377 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,
Numismatické listy, Zprávy památkové péče, Slánský obzor, Středočeský vlastivědný
sborník, Soudobé dějiny, Fotovideo). Pokračuje se rovněž v odběru časopisu Příroda
(Agentura ochrany přírody a krajiny ČR) výměnou za námi vydávaný sborník 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, Bělečský kurýr). Dále jsou do knihovny
zařazována periodika 5 plus 2 Kladensko a Rakovnicko, Kladno a Slánské listy, které jsou
volně k odběru na distribučních místech.
Náklady na nákup knih a časopisů

18.092,-- Kč

15. Fotografická dokumentace
J. Vyšín a J. Štěpánek průběžně prováděli 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 2017 došlo k výměně počítačového serveru a doplnění zálohovacího zařízení
v muzeu v Kladně, byly zakoupeny dva nové notebooky, jimiž byl nahrazen jeden
doslouživší notebook s operačním systémem Windows XP a pořízen nový notebook pro
konzervátora na Mayrau, a jeden stolní počítač pro historika, který nahradil doslouživší
počítač s Windows XP.
Náklady na hardware
Náklady na software
Připojení na Internet 1-12/2017

127.690,-- Kč
56.082,95 Kč
17.795,80 Kč

17. Opravy a udržování
V roce 2017 probíhaly plánované i neplánované opravy nemovitostí a dalšího
majetku, s nímž muzeum hospodaří. V roce 2017 bylo zahájeno zpracování Projektové
dokumentace k odstranění havarijního stavu objektu č. 13 Lampovna v areálu Hornického
skanzenu MAYRAU. Ta měla být dokončena v červnu 2017. Na základě doporučení
Odboru krajského investora, že mají být projekční práce pozastaveny do doby, než bude
zajištěno financování celkové rekonstrukce, projektanti od smlouvy odstoupili. PD tak
13

nebyla dokončena. Na základě výběrového řízení pak bylo firmě Strnadová – Girsa spol.
s r. o. zadáno vypracování studie PD k odstranění havarijního stavu a k celkové obnově
objektu č. 13 Lampovna v areálu Hornického skanzenu MAYRAU - III. etapa: Studie
obnovy objektu lampovny pro hornicko-hutnickou expozici. Termín odevzdání studie je 15.
3. 2018. Mezi další významné položky patří opravy střech. V HS Mayrau byla opravena
střecha budovy ekonomie, kterou zatékalo (50.590,- Kč), po poškození vichřicí byly
opraveny střechy v hodnotě 67.929,- Kč, celá tato částka byla uhrazena pojišťovnou. Byla
též zahájena oprava střechy budovy záplavu, na kterou jsme obdrželi peněžní prostředky
od zřizovatele. V HS Mayrau byl vypracován statický posudek na poruchy stropních
konstrukcí kleneb strojoven těžního stroje Ringhoffer a MAG Ruston.
Náklady na opravy a udržování
Vrácené nájemné HS Mayrau určené na opravy
Náhrada škod způsobených vichřicí pojišťovnou

573.384,04 Kč
439.331,-- Kč
67.929,-- Kč

18. Provozní náklady SVMK
Z provozních nákladů SVMK činí nejvýznamnější položky mzdové + ostatní
osobní náklady ve výši 6.625.506,- Kč (z toho 5.415.749,- na platy a 1.209.757,- Kč na
dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce), zákonné sociální a zdravotní
pojištění 2.135.111,- Kč, zákonné sociální náklady (příděl 2% z objemu mzdových
prostředků do FKSP a lékařské prohlídky) 117.925,22 Kč, jiné osobní náklady 87.285,- Kč
(příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců). Průměrný plat pracovníka SVMK
v roce 2017 díky dvojímu zvýšení tarifních platů k 1. 7. a k 1. 11. 2017 činil 26.922,- Kč a
stejně jako v předchozích letech byl pod celostátně statisticky zjišťovanou průměrnou
mzdou (dle údajů ČSÚ za 1.-3. čtvrtletí 2017 činila průměrná mzda 28.761,- Kč), i když
muzeum nezaměstnává prakticky žádné pracovníky v nižších platových třídách (jak už
bylo uvedeno průvodci a pokladní v muzeu jsou zaměstnáváni na dohodu o pracovní
činnosti).
Z dalších položek neuvedených v předchozí části výroční zprávy uvádíme odpisy
hmotného a nehmotného investičního majetku 485.645,- Kč, náklady na elektřinu, vodné a
stočné a na dodávky plynu 737.391,69 Kč, náklady na ostrahu HS Mayrau 537.240,-- Kč.
Na bankovních poplatcích bylo zaplaceno 5.561,-- Kč. Pojištění majetku Středočeského
kraje spravovaného SVMK a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele činilo 42.346,14 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 2017 v Kč
ÚČET
501
502
504
507
511
512
513
518
521
524
525
527
528
542
547
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
Jiné osobní náklady
Jiné pokuty a penále
Manka a škody
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy 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
Čerpání fondů
Jiné ostatní výnosy
Úroky
Příspěvky a dotace na provoz
Obraty
Zisk

NÁKLADY
VÝNOSY
290 844,12
737 391,69
103 601,07
573 384,04
29 786,00
13 860,00
1 332 359,80
6 625 506,00
2 135 111,00
17 708,14
117 925,22
87 285,00
500,00
0,00
24 637,28
485 645,00
0,00
0,00
146 510,00

12 722 054,36

421 103,00
116 136,15
0,00
7 500,00
317 518,00
0
12 264 652,00
13 126 909,15
404 854,79

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
ředitel SVMK

15

