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1. Základní údaje 
 

Název organizace: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace (dále jen 

SVMK) se sídlem: 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. 2021 tito pracovníci: 

Barbora Barešová, DiS. – hlavní účetní; Mgr. Michaela Brábníková – edukátor, propagace; Mgr. 

Karel Drvola, DiS. – historik, kurátor sbírek; Hana Kalousová – mzdová účetní, personalistka 

(0,75 úvazku); Mgr. Lukáš Krinke – vedoucí odborného oddělení, botanik, kurátor přírodovědných 

sbírek; PhDr. Zdeněk Kuchyňka – ředitel, historik, kurátor sbírek; Bc. Lucie Matoušová – historik, 

správce sbírek (0,75 úvazku); Alice Nešlehová – referent správy majetku, asistentka ředitele; Jiří 

Štěpánek – knihovník; Jaroslav Vyšín – zástupce ředitele, konzervátor, správce sbírky (0,5 

úvazku). Pracovníci Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích k 31. 12. 2021: David Berger – 

edukátor; Mgr. Dominika Havlová – výstavář (0,5 úvazku); Jitka Hlaváčková – pokladní (0,75 

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

Petr Pikart – údržba; Ing. Lucie Roubalová – pokladní (MD); 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 8 vysokoškolské vzdělání, 

1 vyšší odborné vzdělání, 8 středoškolské vzdělání příslušného směru, 3 vyučení v oboru.  

 

Veškerou činnost muzea po celý rok významně ovlivňovala opatření proti pandemii 

koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího nemoc COVID-19. Kvůli těmto opatřením bylo muzeum 

123 dní pro návštěvníky uzavřeno a i v době, kdy bylo otevřeno, byl počet návštěvníků a účastníků 

akcí omezen.  

SVMK v roce 2021 plnilo tyto hlavní úkoly: 

1. příprava projektu ITI PMO Cestou uhlí a železa 

2. postupné opravy Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích včetně údržby železniční 

vlečky 

3. periodická inventarizace podsbírek 

4. příprava výstav dle plánu upraveného s ohledem na mimořádná opatření v souvislosti 

s pandemií koronaviru 

5. příprava a realizace vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ  

6. restaurování a konzervování sbírkových předmětů. 
 

  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 byl do 13. Sněmu AMG v listopadu 2021 členem Exekutivy AMG 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 s pobočkou muzea 

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích při akcích, které se ve skanzenu konají (např. Den 

horníků) a finančně přispěl na opravu úzkorozchodné dráhy v areálu skanzenu. MgA. Tomáš 

Voldráb je členem výboru a hospodářem tohoto spolku. 
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2. Hospodaření SVMK  
 

Příspěvek zřizovatele na provoz (včetně mimořádných dotací a vrácených peněz 

z pronájmu) v uvedeném roce činil 15 215 988,15 Kč a byl SVMK k 31. 12. 2021 převeden v plné 

výši. Vlastní tržby SVMK ze vstupného a služeb činily 319 288,- Kč, z prodeje publikací a 

propagačních předmětů 18 224,- Kč. Muzeum získalo dotaci od Komise Rady města Kladna pro 

životní prostředí 14 000,- Kč na nákup krmítka a ptačí budky s kamerou k zajištění přímého 

přenosu na monitor v návštěvních prostorách muzea. Z Havarijního fondu Ministerstva kultury 

jsme na I. etapu konzervace těžní věže Mayrau obdrželi 200 000,- Kč. Z  Programu udržitelnosti 

muzea II jsme od samostatného oddělení muzeí Ministerstva kultury obdrželi 149 463,- Kč. 

Podrobnější rozbor nákladů a výnosů z jednotlivých činností je uveden níže v jednotlivých 

oddílech. 

 

Celkové výnosy               16 445 554,42 Kč 

Celkové náklady               16 404 007,98 Kč 

 
 

3. Správa a ochrana sbírek 

 

 Sbírka Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně je zapsaná v CES pod evidenčním 

číslem MKL/002-05-07/156002. Aktualizace CES byla na MK ČR zaslána 4. 11. 2021 a schválena 

3. 12. 2021. Při aktualizaci byly nově zřízeny 4 oborové sbírky (podsbírky): Svatováclavské oslavy 

1929, Průmyslové výrobky z plastů, Hornictví a Hutnictví, do nichž zatím nebyly zapsány žádné 

sbírkové předměty. 
 

 Podsbírka  Označení 
Počet ev. č. 
k 3.12.2021 

 Počet ev. č.  
 s dig. obr. 

Nově přidány 
dig. obrázky 
k ev. č. 

 Počet nově  
 zapsaných inv. č. 

 Archeologická  A, AA 10485 46 0 0 

 Betlémy  Bet 226 222 42 31 

 Botanická  Bo 329 25 0 0 

 Desky, nahrávky  DN 200 28 1 1 

 Fotografie, filmy 

 Fi, Neg.S, 
PA, 
 PB, PC, 
PD, PE 4536 3777 17 74 

 Knihy  SK 1402 175 32 8 

 Kovy, dřevo  KD 1507 84 0 0 

 Mayrau 
 HSMS, 
HSMT 229 157 0 0 

 Mapy a plány  MP 448 440 3 1 

 Mineralogická  M 1582 24 0 0 

 Numizmatická  N 4294 4294 0 0 

 Numizmatická O.       
Čebiše a J. Vernera  NVer 323 323 10 10 

 Paleontologická  PA, Pa/ž 1336 25 0 0 

 Petrografická  Pe 334 25 0 0 

 Písemnosti a tisky  T, TL, TN 7594 3521 675 157 
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 Přírůstky v I. 
stupni  Př 300 0 0 101 

 Sklo a porcelán  SP 842 842 0 0 

 Textil  Te 1417 1417 2 2 

 Výtvarného 
umění  MG 993 993 65 65 

 Zoologická  Zo 381 121 14 138 

 Celkem 
 39249 14388 861 588 

 

 V roce 2021 bylo zapsáno 70 nových přírůstkových čísel, z nichž 62 bylo rozepsáno do II. 

stupně evidence. Koupí z fondu investic muzea bylo získáno 17 přírůstkových čísel. Především to 

bylo 6 dermoplastických preparátů savců od špičkového preparátora Pavla Augstena (př. č. 

15/2021, 45/2021-49/2021 - na nákup získalo muzeum dotaci 15 000,- Kč od Komise Rady města 

Kladna pro životní prostředí), dále regionální medaile a plakety (př. č. 2/2021) soubor notových 

tisků Eduarda Ingriše (př. č. 10/2021, 16/2021, 18/2021), grafiky Ivany Kantůrkové (př. č. 

11/2021), unikátní frikční lis výroby ŽĎAS z roku 1956 (př. č. 19/2021), dřevěná intarzovaná 

kazeta se znakem hornictví, v níž je uložen kahan, který byl první cenou ke Dni horníků 1957 

věnovanou pracujícími dolu Gottwald (př. č.  20/2021), předměty z pozůstalosti L. Hraběte a G. 

Pellyho (př. č. 21/2021), kniha Z. Milera Wie der Maulvurf zu Hosen kam (př. č. 41/2021), 

skříňkový betlém s figurkami králického typu, zhotovený řezbářem Oldřichem Čechem (př. č. 

68/2021), letáky ze srpna 1968 (př. č. 70/2021). 

 Jednotlivé podsbírky spravovali tito muzejní pracovníci: fotografie a negativy – J. Vyšín; 

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

průmyslové výrobky z plastů – L. Matoušová; archeologie, kovy-dřevo – K. Drvola; výtvarné 

umění, písemnosti a tisky, obě podsbírky numizmatiky, mapy a plány, sbírková knihovna, desky 

a nahrávky, betlémy, Svatováclavské oslavy 1929 – Z. Kuchyňka; sbírka HS Mayrau, Hornictví, 

Hutnictví – T. Voldráb. 

 V depozitářích byla průběžně měřena teplota a vlhkost a kontrolována minimálně jednou 

týdně. Vhodné klima bylo udržováno s pomocí odvlhčovačů. V depozitářích kovy-dřevo, textil, 

zoologie a botanika byl proveden desinsekční zásah proti škůdcům. Zásah provedla specializovaná 

firma Michal Šoltys. Deratizace v suterénu budov v Kladně a v HS Mayrau je prováděna 2x ročně. 

  

Pořízení sbírek z Fondu investic 303 770,00 Kč 

Pořízení sbírek z dotace Statutárního města Kladna 15 000,00 Kč 

Náklady na provoz zabezpečovacího zařízení                62 653,80 Kč 

Opravy a udržování zabezpečovacího zařízení 77 878,00 Kč 

 

4. Projekt Středočeského kraje Zpřístupnění digitálního obsahu 
 

 V roce 2021 po skončení udržitelnosti projektu nebyla KÚ prodloužena smlouva Ing. 

Krumpovi, s nímž jsme řešili aktualizace dat na portálu, takže jsme žádná další data na portálu 

nezveřejnili. Problémem pro vyhledávání nadále zůstává, že program nedokáže řadit sbírkové 

předměty podle inventárních čísel např. N 1, N 2, N 3, ale řadí nejprve všechna, v nichž je jednička, 

tedy N 1, N10, N 11… N100, N 101… N 1000, N 1001 atd. A pokud jde o sbírkové předměty, 

které nezapadají do několika předem stanovených kategorií, např. betlémy, mapy a plány, jsou 

všechny zahrnuty v kategorii další.  
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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. II. a III. odboj, historie cyklistiky na 

Kladensku a Slánsku. Spolupracoval s badateli z jiných institucí: pro knihu o 310. stíhací peruti 

RAF Jana Kratochvíla zjišťoval informace o narození stíhače Antonína Škacha v Kročehlavech v 

prosinci 1916 a o jeho rodinných poměrech; pro Státní oblastní archiv Praha – Státní okresní archiv 

v Kladně zjišťoval bližší informace o úmrtí kročehlavského cyklisty a závodníka Lokomotiva 

Kladno Karla Šulce u Příbrami (střet s hajným na mopedu během závodu v roce 1964, na místě 

postaven pomník); pro připravovanou knihu Josefa Bidmona zjišťoval bližší informace o odboji 

hasičstva na Kladensku za 2. světové války; pro Janem Chadimou připravovanou knihu o 

komunistickém politiku Rudolfu Slánském (krajský tajemník KSČ v Kladně v roce 1928) vyhledal 

vhodné fotografie; pátral po nálezech amatérského archeologa z Rynholce Josefa Baumana (1882-

1956) a po bližších životopisných informacích o něm pro knihu Magdalény Dvořákové o 

rynholeckých dějinách, pro slovenským badatelem Stano Bursou připravovanou knihu Padáky 

vyhledával informace o sovětském parašutistickém výsadku „Střed-Zelený les“, který v březnu-

květnu 1945 působil v křivoklátských lesích; vyhledával informace o muzejníkovi Josefu Švejdovi 

(1878-1958) pro knihu o dějinách Pcher připravovanou Šárkou Behenskou (Švejda tam v letech 

1902-1938 vyučoval); poskytl informace o kladenském vysokém kole a o nízkých bezpečnících 

z dílny Karla Hlavsy pro knihu Lenky Mazačové z Regionálního muzea v Kolíně o počátcích 

cyklistiky. 

 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 a o betlémech na Kladensku a Slánsku pro reedici knihy Nastal nám den veselý Adventní 

a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku (Slaný 2021). 

MgA. Tomáš Voldráb pracoval na dokumentaci likvidace posledního činného dolu Rako, 

v Lubné u Rakovníka, který sloužil k těžbě lupků. Díky ochotě majitele byla zajištěna demontáž 

některých zařízení umístěných na překopech k jámě 1. Máj. Za pomoci BZS Libušín a KPHT 

Kladno z.s. byla vytažena na povrch z hloubky 91 m převodová skříň výroby ŠKODA původní 

lanové dráhy z 50. let 20. století a následně převezena do skanzenu Mayrau společně s pasovým 

dopravníkem demolované druhovací třídírny. 
 

6. Využití muzejních fondů badateli 

 

 Z muzejních fondů jsou nejvíce využívány oborové sbírky fotografií a písemností a 

tisků. Za rok 2021 eviduje SVMK 2 badatelské návštěvy, které prezenčně využily muzejních 

fondů.  

 V roce 2021 byla uzavřena 1 smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů, které spravuje 

SVMK. Botanickému ústavu AV ČR, v. v. i. byl zapůjčen dermoplastický preparát ledňáčka 

říčního inv. č. Zo 178. 

 

7. Vzdělávací a publikační činnost 

 

Přednášky a jiná odborná činnost 

 

PhDr. Zdeněk Kuchyňka 

Kladenská univerzita třetího věku obor: Regionální dějiny Kladenska a Slánska 

II. ročník (říjen - prosinec)  6 přednášek 



5 

 

Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku  Zámek Kladno  

9., 10. a 16. 12 2021 4 přednášky pro školy  

11. a 16. 12. 2021 2 přednášky pro veřejnost 

  

Betlémy a betlémáři na Kladensku a Slánsku  Muzeum medu a českých Vánoc v Ořechu 

18. 12. 2021 

      

Z. Kuchyňka byl v roce 2021 členem poroty mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 

21. století, vyhlašované Památníkem Lidice pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy.  

 

Mgr. Lukáš Krinke 

Význam, ohrožení a ochrana postindustriální krajiny    NSEV Kladno-Čabárna 

z pohledu přírodovědce    

1. 10. 2021  

 

Publikační činnost muzea 

 

 K zářijové Národní svatováclavské pouti na Budeč muzeum vydalo 38. číslo Posla 

z Budče, Sborníku Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. Kladno 2021, 60 s., ISBN 978-

80-906232-7-9 (náklad 300 výtisků). Odpovědný redaktor Zdeněk Kuchyňka. Z obsahu: Zdeněk 

Kuchyňka: O Budči a svaté Ludmile • Zdeněk Kuchyňka (ed.): Popsání života svaté Lidmily • Karel 

Drvola: Počátky cyklistiky na Kladensku a Slánsku 1880-1914 (dokončení) • Ladislav Janouch: 

Vojtěch Kubašta a jeho křesťansky zaměřená tvorba • Tomáš Klír: Odešel univ. prof. PhDr. Jiří 

Sláma, CSc. • Karel Drvola: Padesát let od úmrtí stehelčeveského archeologa Antonína Knora • 

Naše kronika • Z nové literatury  

Vzhledem k čtenářskému zájmu byl v nákladu 500 výtisků vydán dotisk rozebrané knihy 

Vladimíra Chaloupky a Pavly Žvachtové Jak se vařilo na Kladensku aneb Babiččina kuchařka.  

Všechny publikace vydané muzeem i z komisního prodeje od vydavatelů bylo možno 

zakoupit v pokladně muzea a jeho pobočky a jsou také nabízeny v elektronickém obchodě na 

internetových stránkách muzea. 

PhDr. Zdeněk Kuchyňka je členem redakčních rad Středočeského vlastivědného sborníku, 

vydávaného Středočeským muzeem v Roztokách, a Památek středních Čech, vydávaných NPÚ, 

Územním odborným pracovištěm pro střední Čechy.  

MgA. Tomáš Voldráb je členem redakční rady Hornického zpravodaje, vydávaného 

Klubem přátel hornických tradic Kladno, z. s. 

  

Bibliografie pracovníků SVMK 
 

DRVOLA, Karel: Dvě osobnosti Lannovy éry v Kladně (Jan Váňa a Julius Jacobi). Lanna et 

Lanna, sborník ze stejnojmenné vědecké konference (v tisku). 

DRVOLA, Karel: Kladenský archeolog, numismatik a muzejník Eduard Lorber. Středočeský 

vlastivědný sborník 2021, č. 39, s. 58-93. 

DRVOLA, Karel: Padesát let od úmrtí stehelčeveského archeologa Antonína Knora. Posel 

z Budče 2021, č. 38, s. 42-51. 

DRVOLA, Karel: Počátky cyklistiky na Kladensku a Slánsku 1880-1914 (Dokončení). Posel 

z Budče 2021, č. 38, s. 7-35. 

DRVOLA, Karel: Počátky a rozvoj organizované cyklistiky ve městech Rakovník a Nové Strašecí. 

Rakovnický historický sborník 2021, č. 17, s. 61-109.   
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DRVOLA, Karel: Kladenský důlní inženýr Emanuel Klečka. Kladno (Informační měsíčník radnice 

města Kladna) 2021, č. 2, s. 14-15.   

DRVOLA, Karel: Kajetán Mayer von Mayrau. Kladno 2021, č. 3, s. 14-15.  

DRVOLA, Karel: Alois Kaftan býval duší sokolské župy. Kladno 2021, č. 5, s. 12-13.  

DRVOLA, Karel: Vojtěch Lanna a počátky kladenského průmyslu. Kladno 2021, č. 7-8, s. 16-17. 

DRVOLA, Karel: První kladenský horní ředitel Jan Váňa. Kladno 2021, č. 12, s. 14-15.  

KRINKE, Lukáš – KUBEŠOVÁ, Svatava: Botanická komise AMG v době covidové. Věstník 

AMG č. 1, 2021, s. 27-28. 

KUCHYŇKA, Zdeněk: Nastal nám den veselý. Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku. 

Slaný 2021. 

KUCHYŇKA, Zdeněk: Je třeba oceňovat dary do sbírek?. Věstník AMG č. 2, 2021, s. 4-5. 

KUCHYŇKA, Zdeněk: O Budči a sv. Ludmile. Posel z Budče č. 38, 2021, s. 1-4. 

KUCHYŇKA, Zdeněk - SICHA, Richard M.:  Proč potřebujeme zákon o muzeích a galeriích?. 

Věstník AMG č. 6, 2021, Příloha s. 47-48.  

 

Náklady na vydání publikací 65 231,32 Kč 

Výnosy z prodeje publikací 76 450,00 Kč 

 

 

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 2021 bylo v HS 

Mayrau kromě každodenní  kontroly stavu těžních strojů, preventivních zásahů do destruktivních 

procesů na strojích a pravidelného doplňování provozních kapalin provedeno celkové očištění a 

konzervace těžního stroje Ringhoffer z roku 1905 po následcích vichřice, kdy byl celý stroj 

zasypán vrstvou popílku z podkroví objektu. V konzervátorské dílně v Kladně byly podle potřeby 

průběžně ošetřovány přírůstky a sbírkové předměty na výstavy. 

V lednu 2021 byla dokončena 2. etapa restaurování orchestrionu Dalibor firmy H. Klepetář 

inv. č. KD 1639.  

 

Náklady na restaurování 12 850,00 Kč 

 

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 

prohlídkové 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 využít 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 návštěvníci procházejí venkovními prostory.  
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 Součástí prohlídkového okruhu v kladenském zámku, který provozuje město Kladno, 

zůstaly expozice Štola, kaple sv. Vavřince a pracovna benediktinského opata, v nichž jsou 

vystaveny sbírkové předměty SVMK, které byly městu zapůjčeny. Do Muzea věžáků byl městu 

zapůjčen historický znak města Kladna. 

  

 Veškerou výstavní činnost omezila opatření vydávaná v souvislosti s pandemií koronaviru 

SARS-CoV-2 způsobujícího nemoc COVID-19, kvůli nimž bylo muzeum uzavřeno od 1. 1. 2021 

do 3. 5. 2021, celkem tedy 123 dní. Vzhledem k tomu, že opatření znamenající uzavření muzea, 

nebo výrazné omezení návštěvnického provozu byla vyhlašována doslova ze dne na den, musel 

být plán výstav i dalších akcí výrazně a opakovaně upravován. Zcela zrušeny byly vernisáže 

výstav. V roce 2021 SVMK připravilo pro návštěvníky v  budově muzea 5 nových krátkodobých 

výstav: 
 

Střední Čechy během stavovského povstání a České války 15. 1. – 18. 4. 2021 

Putovní výstava Státního oblastního archivu v Praze k výročí vypuknutí třicetileté války a popravy 

27 stavovských předáků v Praze představila na textových panelech jak každodennost počátku 17. 

století, tak kruté válečné střety tzv. české války v letech 1618-1621 vrcholící bitvou na Bílé hoře 

a Staroměstskou exekucí. Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 

nepomohlo ani prodloužení výstavy, která měla původně skončit 28. 3. 2021, a výstavu žádný 

návštěvník neviděl. 

Kurátor Mgr. Karel Drvola. 

 

Fenomén Geocaching 4. 5. - 29. 8. 2021 

Výstava o hře geocaching byla zaměřená nejen na kladenský region a blízké okolí. Přiblížila zálibu 

geocacherů nejen z kladenského regionu a vývoj českého geocachingu spjatý s tímto regionem. K 

vidění byly např. geocoiny s tématikou kladenské historie, ukázky originálních návrhů schránek 

(keší) i praktické ukázky, jak se ke hře přidat! 

Kurátor Mgr. Michaela Brábníková.  

 

Žiju v první republice 2. 7. - 31. 10. 2021  

Výstava o módě první republiky vznikla ve spolupráci s vášnivou sběratelkou, rodačkou z Lán, 

Ludmilou Zuskovou. Vystaven byl výběr z několika stovek kusů šatů, kabelek, párů bot, 

rukaviček, bižuterie a větších i menších předmětů denní potřeby. Výstava byla doplněna dětským 

koutkem s tematickou aktivitou. 

Kurátor Bc. Lucie Matoušová.  

 

Známková tvorba Cyrila Boudy 10. 9. 2021 - 9. 1. 2022  

U příležitosti 120 let narození malíře, ilustrátora, grafika a kladenského rodáka byly vystaveny 

zvětšeniny návrhů poštovních známek, obálky prvního dne a do konce září 2021 originály známek 

zapůjčené z Poštovního muzea v Praze. Nechyběla ani známka k 400. výročí povýšení Kladna na 

městečko z roku 1961. Přichystáno bylo i několik tematických aktivit pro dětské návštěvníky. 

Kurátor PhDr. Zdeněk Kuchyňka.  

 

Fenomén Fatra 12. 11. 2021 - 30. 1. 2022 

Retro výstava představila hračky z archivu firmy Fatra, které jsou mezi sběrateli méně známé a 

dostupné, populární nafukovací hračky nebo hračky z PVC a gumy. Vystaveny byly nejen hračky 

slavné české designérky Libuše Niklové, ale i současných návrhářů. Součástí výstavy byl i herní 

koutek a soutěžní kvíz o červeného nafukovacího buvola.  

Kurátor Bc. Lucie Matoušová. 

 

Výstavy a stálé expozice navštívilo 1344 dospělých i dětských návštěvníků. 
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V době, kdy bylo muzeum kvůli protipandemickým opatřením uzavřeno, byla připravena 1 

virtuální výstava prezentovaná od 13. 5. 2021 na webových stránkách muzea: Španělská chřipka 

v Kladně – autor Mgr. Karel Drvola. 

 

V Hornickém skanzenu Mayrau byla v roce 2021 uspořádána 1 krátkodobá výstava: 

 

Kulturní dědictví kladenské průmyslové oblasti 17. 9. 2021 – 20. 3. 2022 

Výstava představila výsledky historického výzkumu a terénního průzkumu pozůstatků kladenské 

průmyslové aglomerace a s pomocí map, technologických schémat a fotografií ukázala složitost, 

vzájemnou provázanost a památkovou hodnotu průmyslového dědictví. Výstava byla realizována 

Metodickým centrem průmyslového dědictví NPÚ, územního odborného pracoviště  v Ostravě. 

Kurátor MgA. Tomáš Voldráb 

 

Další akce pro veřejnost 
  

Veškeré akce pro veřejnost v Sládečkově vlastivědném muzeum v Kladně v Huťské ulici 

musely být přizpůsobeny momentálním podmínkám, vyplývajícím z opatření vydávaných 

Ministerstvem zdravotnictví a vládou v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 

způsobujícím nemoc COVID-19. 

Dne 31. 7. 2021 se v muzeu konala akce Kempování v muzeu určená především pro 

rodiny s dětmi. Pro návštěvníky bylo v průběhu večera připraveno opékání buřtů s hudebním 

doprovodem skupiny Reserve band, hry a soutěže pro děti i dospělé, individuální prohlídky muzea 

a noční promítání letního kina (Ugly Dolls). Poté bylo možné přespat ve vlastních předem 

připravených stanech v muzejní zahradě. Akce se zúčastnilo 61 návštěvníků. Akci podpořila Česká 

průmyslová zdravotní pojišťovna. 

Kvůli uzavření muzeí se v roce 2021 neuskutečnil ani tradiční Masopust na Mayrau, ani 

Čarodějnice. 

V neděli 4. července 2021 se v Hornickém skanzenu Mayrau konaly Prokopské slavnosti. 

Začaly průvodem krojovaných horníků a kladením svatojánských věnců k jámám dolu, jako 

připomenutí staré Prokopské tradice. Připraveny byly netradiční prohlídky, soutěže a atrakce pro 

děti, loutkové divadlo Prokůpek, vystoupení Hornické dechové hudby Žehrovanka a předvedení 

báňské záchranářské techniky ZBZS Libušín. Jako vrchol dne vystoupila legendární rocková 

kapela Tichá dohoda.  

 V rámci Středočeského kulturního léta se v Hornickém skanzenu Mayrau konalo Letní 

kino na Mayrovce uspořádané ve spolupráci se spolkem Kivika. Filmová představení Psí kusy 

26. 6., Bábovky 17. 7. a Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny 24. 7. 2021 vzhledem 

k počasí navštívilo 55 diváků. Divadlo bez zábradlí v rámci Středočeského kulturního léta uvedlo 

v Hornickém skanzenu Mayrau dvě představení: 17. 8. Iliadu, moderní adaptaci jednoho 

z nejstarších eposů naší civilizace a 21. 8. italskou komedii Tři muži na špatné adrese. Navštívilo 

je 131 diváků.  

 Druhá amatérská mineralogická burza byla pořádána ve spolupráci se spolkem Kladno 

srdcem a rozumem, geologem Jiřím Špalkem, obcí Vinařice a ZŠ a MŠ Vinařice.  Účastnilo se 38 

vystavovatelů v neopakovatelných prostorách řetízkové šatny. Pro dětského návštěvníka byla 

možnost rýžování zlata a českých granátů a vlastní sběr karbonských rostlin na hlušinovém odvalu. 

Akce se zúčastnilo 465 návštěvníků. 

 Osmý ročník tradičního multižánrového kulturně společenského festivalu bez bariér, 

určeného na podporu umění lidí s postižením Taška Fest se uskutečnil 11. září 2021. Festival se 

konal v rámci Dnů evropského dědictví za podpory Středočeského Fondu kultury a památkové 

péče, Statutárního města Kladna. Návštěvníkům nabídl hudbu, tanec, divadlo, filmy včetně 
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speciální prohlídkové trasy pro návštěvníky s hendikepem a koncert Lenky Dusilové. Navštívilo 

ho 405 spokojených návštěvníků.  

V sobotu 18. září 2021 se konal tradiční Den horníků, jehož program připravil především 

Klub přátel hornických tradic Kladno z.s. O zábavu se postaraly kapely Hornická dechová hudba 

Žehrovanka, All Right Band a country kapela Dřeváci. Především pro děti bylo připraveno 

slaňování s Hlavní báňskou záchrannou stanicí, jízdy na koních z Tvrze Libušín, skákací hrad a 

prohlídka strašidelného podzemí. Večer pak bylo připraveno promítání digitálně restaurovaného 

filmu Siréna režiséra Karla Steklého z roku 1947, který zapůjčil Národní filmový archiv. Pobavit 

se a zavzpomínat na někdejší hornickou slávu přišlo 228 návštěvníků. 

V rámci Dne Středočeského kraje 28. října 2021 byl v Sládečkově vlastivědném muzeu 

v Kladně představen veřejnosti restaurovaný orchestrion Dalibor firmy Klepetář ze začátku 20. 

století. O restaurování nástroje promluvil a jeho fungování představil restaurátor Radek Janoušek 

z Liberce. V Hornickém skanzenu Mayrau bylo možno si vydlabat halloweenskou dýni, zúčastnit 

se drakiády a seznámit se s prací kovářů. Muzeum a skanzen v tento den navštívilo 153 

návštěvníků. 

V neděli 21. listopadu 2021 bylo možno s vlastnoručně vyrobenou lampou navštívit 

podzemí. Oblíbené akce S lampou do podzemí se zúčastnilo 115 malých a velkých návštěvníků. 

V předvečer svátku sv. Mikuláše se v Hornickém skanzenu Mayrau uskutečnily Čertoviny 

aneb Mikulášské kování. Odpoledne 5. prosince se opět otevřely brány pekelné, kromě čertů 

navštívil skanzen i sv. Mikuláš s družinou andělů a hodné děti od nich mohly dostat nadílku. 

V provozu byla i kovárna, jejíž výhně mají k peklu docela blízko.  

  

Národní kulturní památka Budeč 
 Na základě dohody s Římskokatolickou farností v Roztokách u Prahy zajišťovalo muzeum 

i v roce 2021 průvodcovskou službu na národní kulturní památce Budeč u Zákolan, a to každý 

víkend od konce května. V sobotu 25. září se konala v rotundě sv. Petra a Pavla poutní mše sv. 

ke cti sv. Václava a 28. září po roční přestávce opět Svatováclavské slavnosti. Skupina 

historického šermu Thorax se představila třemi vystoupeními Griflet - příběh o síle přátelství, 

Balady o Matyášovi - příběhy krčmáře a Dobovými tanci, tentokrát, bohužel, bez možnosti 

zapojení veřejnosti. Zájem byl i o prohlídky zbrojnice a středověké kuchyně. Nechybělo Divadlo 

Pampeliška s příběhem Co sežral žralok, taneční vystoupení souboru Zahrada z Kladna a řada 

aktivit především pro rodiny s dětmi. Mimořádnému zájmu se těšil průvod se sv. Václavem, který 

připravila Základní škola a Mateřská škola pod Budčí. Celodenní program uzavřel koncert souboru  

Ensemble Sporck Pocta svaté Ludmile. Muzeum nabízelo po celý den komentované prohlídky 

rotundy, které využilo 363 návštěvníků, a také vzdělávací Svatováclavskou stezku s ukázkou mletí 

obilí na žernovu. Oslavit svátek sv. Václava přišlo na Budeč celkem 3 535 malých a velkých 

návštěvníků.  

 

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 zpřístupnil návštěvníkům nájemce objektu Radan Lášek v rámci návštěvních dnů 

muzejních pevnostních objektů z let 1936-38 ve středních Čechách, a to 29. května, 26. června, 

31. července, 11. září (Dny evropského kulturního dědictví 2021) a 28. října 2021. 

 

Podrobnosti o jednotlivých výstavách a akcích včetně obrazové dokumentace jsou na 

internetových stránkách muzea www.omk.cz a Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích dul-

mayrau.cz/ a na profilech muzea a skanzenu na sociálních sítích. 

 Muzejní výstavy a další akce včetně programů pro školy v budově muzea v Kladně 

navštívilo v roce 2021 celkem 1 881 návštěvníků. Budeč navštívilo jednotlivě i ve skupinách 

4 706 návštěvníků, kteří využili nabízených průvodcovských služeb a doprovodných akcí, 
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Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích 4 787 návštěvníků a Bunkr Bratronice 127 návštěvníků. 

Celková návštěvnost SVMK 11 501 návštěvníků.  

 Návštěvnost negativně ovlivnilo především uzavření škol a v době, kdy žáci mohli školy 

navštěvovat, bylo prioritou dohánění učiva, takže na návštěvy muzea a jeho poboček nebyl prostor.  

 

 Návštěvnost 
muzea v letech 
2020-2021 2020 2021 

% k předchozímu 
roku 

SVMK Huťská 2 818 1 881 66,75 

HS Mayrau 8 080 4 787 59,25 

NKP Budeč 1 229 4 706 382,91 

Bunkr Bratronice 113 127 112,39 

        

Celkem 12 240 11 501 93,96 

 

10. Vzdělávací programy a další aktivity pro školy 

 

 V souladu se Strategickým marketingovým plánem se muzeum soustředilo i na práci se 

školami. Programy připravovali ve spolupráci s dalšími pracovníky muzea i s externími 

spolupracovníky Bc. Lucie Matoušová a Mgr. Michaela Brábníková a v Hornickém skanzenu 

Mayrau David Berger. V muzeu v Kladně byly školám nabízeny dopolední vzdělávací programy 

s dílnami a doprovodné programy ke krátkodobým výstavám. Vzhledem k mimořádným 

opatřením Ministerstva zdravotnictví, které omezovaly možnost interiérových programů, byly 

vytvořeny dva exteriérové programy: Permoníkova procházka centrem Kladna určená pro 

mateřské školy, nižší stupně základních škol a pro rodiny s dětmi. Formou zábavné hry se děti 

seznamují s historickým centrem města, významnými památkami a dle věku i se základními 

informacemi o stavebním vývoji města. Program Studenti na špacíru pro vyšší ročníky základních 

škol a pro střední školy si klade za cíl budovat u studentů pozitivní vztah k jejich městu skrze 

poznání jeho minulosti. Při procházce historickým centrem Kladna studenti poznávají jeho 

stavební vývoj, nejvýznamnější památky i zajímavosti z historie. Školních programů se zúčastnilo 

283 platících školáků a 25 zdarma včetně pedagogů.  

Vzdělávací program Středověk na Budči navštívilo v červnu a v září 2021 celkem 345 žáků 

a 28 pedagogů z MŠ a ZŠ převážně z Kladenska. Program nabízí školám možnost prohlédnout 

si národní kulturní památku a aktivním způsobem poznat život v době jejího vzniku - tj. na 

přelomu 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. Na památku si vyrobí dobový šperk.  

V Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích bylo k dispozici šest programů Zdař Bůh!, 

Dolem nedolem, Pracovní den na Mayrau, Cestou za báňským záchranářem, Expedice na Haldu a 

výtvarná dílna S lampou do podzemí. Těchto akcí se v HS Mayrau zúčastnilo 298 dětí a 32 

pedagogů. Jde o mírný nárůst oproti roku 2020, ale stále se ani neblíží k číslům z roku 2019. 

 

Návštěvy školních 
programů v letech 
2020-2021 2020 2021 % k předchozímu roku 

SVMK Huťská 629 681 108,26 

HS Mayrau 151 330 218,54 

Celkem 780 1011 129,61 
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11. Propagace činnosti muzea 

 

 SVMK se v roce 2021 prezentovalo prostřednictvím plakátů vylepovaných v Kladně a 

blízkém okolí na reklamních plochách, u svých partnerů, v měsíčníku Kladno 2021, ve Věstníku 

Asociace muzeí a galerií a zasíláním emailů těm, kdo se přihlásili do našeho adresáře. SVMK a 

HS Mayrau mají internetové stránky, www.omk.cz a http://dul-mayrau.cz/ a prezentují se také na 

www.facebook.com/Sladeckovo, www.facebook.com/skanzenmayrau/, https://twitter.com/ 

MuzeumKladno,             www.instagram.com/sladeckovo.vlastivednemuzeum/, twitter.com/ 

Mayrovka a www.instagram.com/hornicky_skanzen_mayrau/. Muzeum spolupracuje s médii 

Kladenský deník, Kladenské listy, Český rozhlas Region a Radio Relax, inzeruje 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 upomínkové předměty, nově také dřevěné 

muzejní CWG (v rámci hry geocaching). Muzeum umístilo na své zahradě stálou tradiční keš 

(která je součástí celosvětové hry geocaching), a tak upozorňuje na umístění muzea zcela nové 

potencionální návštěvníky. Každý návštěvník po nalezení keše navíc zanechává textovou zprávu 

v aplikaci, která je dostupná pro muzeum jako přímá zpětná vazba. 

 

 Muzeum bylo prezentováno v rámci natáčení jednoho z dílů připravovaného TV 

vzdělávacího seriálu Koumando, který Česká televize uvede na ČT Déčku od ledna 2022.  

 

 V Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích natáčela v květnu 2021 produkční firma 

WILMA-FILM s.r.o. německý TV film s pracovním názvem „BONN“, kapela DYMYTRY 

natáčela v řetízkové šatně svůj videoklip, v říjnu využila areál k provedení kaskadérské zkoušky 

produkce Stilking Films, spol. s.r.o. pro natáčení celovečerního filmu „Extraction 2“. V řetízkové 

šatně vznikl také další hudební klip akordeonového mistra Milana Řeháka. 

Díky dynamickým internetovým stránkám SVMK a HS Mayrau byly informace průběžně 

aktualizovány a doplňovány. V prvním pololetí 2021 skončilo vyhodnocování návštěvnosti 

webových stránek muzea společností Navrcholu.cz. V druhém pololetí stránky muzea navštívilo 

přímým proklikem z FB 846 návštěvníků, z webového portálu Google.com 688 návštěvníků. 

Celkový počet zobrazení Sládečkovo muzea na Google.com 35 900 uživatelů. Stránky www.dul-

mayrau.cz měly 18 757 návštěv, nejčastěji zobrazovaná je hlavní stránka, vstupné, akce a výstavy.  

FB SVMK měl na konci roku 1 179 fanoušků a 1 376 sledujících. Celkový dosah příspěvků za rok 

je 102 510. Nejúspěšnější příspěvky FB byly Permoníkova procházka centrem Kladna 8 800 

oslovených, Příspěvek s historickou fotografií zimního Kladna 7 100 oslovených, příspěvek o 

nově položených „Kamenech zmizelých“ v Kladně 4 700 oslovených.  

Instagram měl 551 sledujících. Nejúspěšnější příspěvek Instagramu Kempování v muzeu 

zaznamenal 1 000 oslovených. 

FB HS Mayrau měl 2 323 fanoušků a 2 417 sledujících a celkový dosah za rok byl 132 155 

oslovených lidí a 2 294 reakcí. Z příspěvků oslovila nejvíce lidí upoutávka na Den horníků a 

současnou projekci zrestaurovaného filmu K. Steklého Siréna, a to celkem 11 042 oslovených lidí 

a 39 sdílení a  pozvánka na Čertoviny na Mayrau, s celkem 8 369 oslovenými lidmi a 42 sdílení. 

Instagram HS Mayrau měl 587 sledujících. 

 

Provoz a údržba internetových stránek 12 000,00 Kč 

Náklady na propagaci (tisk a výlep plakátů, inzerce)                  69 783,22 Kč 

Výnosy z prodeje propagačních předmětů 30 755,00 Kč 
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12. Účast na konferencích a seminářích, další vzdělávání 

 

 Pracovníci SVMK se v roce 2021 zúčastnili následujících konferencí a seminářů: 

 

Muzeum škole – škola muzeu (7) Komisi pro práci s veřejností  

 a muzejní pedagogiku AMG 

22. 3. 2021 Mgr. Michaela Brábníková, Bc. Lucie Matoušová 

příspěvek Permoníkova procházka centrem Kladna – aktivita pro rodiny s dětmi  

v lockdownu 

 

Pošli to dál  Muzeum Říčany 

23. 3. 2021 Mgr. Michaela Brábníková 

 

Virtuální muzeum VI  Chraňte své návštěvníky aneb ANTI-covid  

opatření až se muzea a galerie opět otevřou AV Media Praha 

20. 4. 2021 PhDr. Zdeněk Kuchyňka 

 

Lanna: evropské kulturní cesty  Historický ústav AV ČR, Praha 

2. 6. 2021 Mgr. Karel Drvola 

příspěvek Dvě osobnosti Lannovy éry v Kladně (Jan Váňa a Julius Jacobi) 

 

Jarní seminář botanické komise AMG  Mošovce (SK)  

7. – 11. 6. 2021 Mgr. Lukáš Krinke 

 

Workshop Uprostřed změny – Síla muzeí 

3. 8. 2021 Mgr. Lukáš Krinke, Bc. Lucie Matoušová 

 

Aktuální otázky a podoby dokumentace soudobých dějin  

v českých muzeích Severočeské muzeum v Liberci 

9. – 10. 9. 2021 Mgr. Karel Drvola 

 

Muzeum pro návštěvníky IV: Virtuální komunikace  Národní muzeum 

(nejen) v době koronavirové 
15. 9. 2021 Mgr. Michaela Brábníková 

 

XVII. Slánské rozhovory o národopisné Třebízi Městský úřad Slaný 

5. 10. 2021 PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Mgr. Lukáš Krinke, Bc. Lucie Matoušová 

 

Muzeum a etika II  Masarykovo muzeum v Hodoníně 

7. -8. 10. 2021 Mgr. Michaela Brábníková 

 

Památková legislativa v ČR – praxe a výhledy Senát Parlamentu ČR 

18. 10. 2021 PhDr. Zdeněk Kuchyňka 

příspěvek Problém nelegálních aktivit hledačů kovů 

 

Determinační seminář Botanické komise AMG (on-line) 

19. 10. 2021  Mgr. Lukáš Krinke 

 

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci V.  Jihočeském muzeum  

 v Českých Budějovicích 

2. 11. 2021 Mgr. Michaela Brábníková, Bc. Lucie Matoušová 
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13. Pořádání studijní knihovny, nákup knih a časopisů 

 

V roce 2021 pokračovaly práce na uspořádání studijní knihovny a převod katalogů do 

elektronické podoby. Nově zkatalogizováno bylo 222 kusů časopisů a 46 kusů knih. V současné 

době je v elektronickém katalogu 12 644 knihovních jednotek. Katalog seriálových publikací je 

veden na kartách, z nichž bylo do elektronické podoby zatím převedeno 18 995 knihovních 

jednotek. V roce 2021 bylo zkontrolováno 1 171 knihovních jednotek včetně opravení a doplnění 

evidenčních záznamů. Pracovníci SVMK a badatelé si z knihovny vypůjčili 30 knih a časopisů. 
 V roce 2021 přibylo koupí nebo darem do studijní knihovny 27 ks knih a 210 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, 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 Kladenský deník, 5 plus 

2 Kladensko a Rakovnicko, Kladno, Slánské listy a Kamelot. 

 

Náklady na nákup knih a časopisů  13 119,00 Kč 

 

14. Fotografická dokumentace 
 

Mgr. Lukáš Krinke, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Jiří Štěpánek, †Jan Uváček, MgA. Tomáš 

Voldráb a Jaroslav Vyšín  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. 

 

 

15. Modernizace výpočetní techniky 
 

 V roce 2021 byl v souvislosti s potřebou zlepšení propagace muzea zakoupen z fondu 

investic výkonný notebook.  

 

Použití Fondu investic na nákup hardwaru 48 435,00 Kč 

Náklady na pořízení nového hardware 86 850,00 Kč  

Náklady na modernizaci hardware 9 680,01 Kč 

Náklady na roční licence software 61 965,33 Kč 

Připojení na Internet 1-12/2021     13 657,80 Kč 

 

16. Projekt ITI PMO Cestou uhlí a železa 
 

V roce 2021 byly zahájeny práce na projektu Cestou uhlí a železa, na jehož realizaci by 

měly být získány finanční prostředky z nového nástroje strukturální politiky Evropské 

unie Integrovaných územních investic (Integrated Territorial Investment, ITI) Pražské 
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metropolitní oblasti. Projekt zahrnuje revitalizaci části bývalého kamenouhelného dolu Mayrau ve 

Vinařicích u Kladna pro zvýšení turistické atraktivity a propojení se širší oblastí Pražské 

metropolitní aglomerace a Středočeského kraje.  

Výčet jednotlivých aktivit: 

1) Celková rekonstrukce objektu bývalé Lampovny, jejíž dřevěné konstrukce byly napadeny 

dřevomorkou, pro hornicko-hutnickou expozici – zpracována PD včetně prováděcího projektu a 

modelového rozpočtu Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.  

2) Vybudování nové hornicko-hutnické expozice dokumentující historii dolování a s ním spojené 

hutní výroby na Kladensku a Slánsku, které po roce 1990 prakticky zanikly. 

3) Rekonstrukce bývalé kompresorovny pro další část hutnické expozice s unikátními exponáty, 

jako je např. jediný dochovaný Thomasův konvertor na výrobu oceli v ČR, včetně PD. 

4) Celková konzervace nejstarší těžní věže  Mayrau, která je součástí prohlídkové trasy provozů – 

předpokládané náklady dle aktualizované PD.  

5) Vybudování depozitářů pro sbírkové předměty z oborů hornictví a hutnictví, které jsou 

průběžně získávány ze zanikajících důlních a hutních; vybavení depozitářů a konzervátorské dílny 

přístroji a zařízením. 

6) Rekonstrukce železniční vlečky Mayrau, která umožňuje propojení skanzenu s Prahou – 

zážitkové vlaky  tažené parní lokomotivou budou moci do skanzenu jezdit z Prahy Hlavního 

nádraží přes Prokopské údolí do Hostivice, Kladna, Kladna-Dubí a na Mayrau. 

 

17. Opravy a udržování, investiční činnost 
 

Ve spolupráci s Mgr. Radkem Kučerou z Regionální dotační kanceláře Středočeského 

kraje byly připraveny dvě žádosti o dotace, a to na akce: 1) Snížení energetické náročnosti budovy 

Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, příspěvkové organizace, z výzvy OPŽP č. 121, 

Prioritní osa 5, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie. 2) Celková konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau z Fondů 

EHP 2014-2021 Program Kultura, 14 - Podnikání v oblasti kultury, kulturního dědictví a 

spolupráce v oblasti kultury: Posílení sociálního a hospodářského rozvoje prostřednictvím kulturní 

spolupráce, podnikání v oblasti kultury a správy kulturního dědictví. 

V případě první žádosti na Snížení energetické náročnosti budovy Sládečkova 

vlastivědného muzea v Kladně, příspěvkové organizace, získalo muzeum dotaci ve výši 

2 644 831,20 Kč z uznatelných nákladů 6 612 078,- Kč, přičemž celkové náklady dle PD jsou 

19 100 591,- Kč. Ve výběrovém řízení zvítězila nejnižší cenovou nabídkou 15 055 661,80 Kč 

s DPH  TOMIreko, s.r.o. Třebíč. Vzhledem k razantnímu navýšení cen stavebních materiálů 

v době mezi vyhlášením výběrového řízení a výzvou k podpisu smlouvy firma odmítla podepsat 

smlouvu a byla z výběrového řízení vyloučena. Nakonec bylo zrušeno celé zadávací řízení, 

protože v jeho průběhu byli postupně vyloučeni dodavatelé, kteří se v rámci hodnocení nabídek 

na plnění Veřejné zakázky umístili i na druhém a třetím místě v pořadí. O případném vypsání 

nového výběrového řízení bude Rada kraje rozhodovat v roce 2022. 

Žádost o dotaci na Celkovou konzervaci a zajištění těžní věže dolu Mayrau z Fondů EHP 

2014-2021 nebyla úspěšná. I. etapa Celkové konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau se 

proto v roce 2021 uskutečnila s příspěvkem 200 000,- Kč z Havarijního programu MK ČR. 

Zakázku provedla firma Subterra, a. s. za 878 456,01 Kč. Další finanční prostředky si vyžádaly 

drobnější opravy a udržovací práce.  

Z Fondu investic jsme pořídili do HS Mayrau mobilní lešení v hodnotě 65 770,00 Kč a 

projektovou dokumentaci pro EPS v budově dýmnice Dýmnice  v hodnotě 113 498,- Kč. Od 

zřizovatele nám byly poskytnuty investiční prostředky na pořízení projektové dokumentace 

objektu Lampovna na Mayrau v celkové výši 1 923 900,- Kč, které jsme vyčerpali beze zbytku. 

Byl zaktualizován projektový záměr na obnovu areálu Mayrau s názvem „Cestou uhlí a železa“ 
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v hodnotě 108 718,50 Kč, kdy jsme na tuto investiční akci dostali investiční prostředky od 

zřizovatele ve výši 93 800,- Kč a zbytek byl financován z Fondu investic SVMK.  

 

Muzeum získalo pojistné plnění ve výši 236 163,00 Kč za škody způsobené vichřicí v HS 

Mayrau. 

 

Náklady na opravy a udržování  1 461 828,52 Kč 

Vrácené nájemné určené na opravy                              54 701,50 Kč 

Vrácené nájemné do Fondu investic                             71 604,00 Kč 

 

18. Provozní náklady SVMK 

 

Z provozních nákladů SVMK činí nejvýznamnější položky mzdové + ostatní osobní 

náklady ve výši 8 092 388,- Kč (z toho 6 759 430,- Kč na platy, 1 238 926,- Kč na dohody o 

pracovní činnosti a dohody o provedení práce a náhrada za pracovní neschopnost 94 032,- Kč), 

zákonné sociální a zdravotní pojištění 2 582 694,- Kč, zákonné sociální náklady (příděl 2% 

z objemu mzdových prostředků do FKSP, lékařské prohlídky, příspěvek zaměstnavatele na 

stravování zaměstnanců, pracovní oblečení a ochranné pomůcky) 271 718,50 Kč. Průměrný plat 

pracovníka SVMK v roce 2021 činil 35 451,- Kč.  

Z dalších položek neuvedených v předchozí části výroční zprávy uvádíme odpisy 

hmotného a nehmotného investičního majetku 595 698,- Kč, náklady na elektřinu, vodné a stočné 

a na dodávky plynu 627 519,11 Kč, náklady na ostrahu HS Mayrau  696 960,- Kč. Na bankovních 

poplatcích bylo zaplaceno  5 571,- Kč. Pojištění majetku Středočeského kraje spravovaného 

SVMK a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele činilo 50 269,- 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.  

 

19. Přehled celkových nákladů a výnosů SVMK za rok 2021 v Kč 

 

ÚČET TEXT NÁKLADY VÝNOSY 

501 Spotřeba materiálu 381 275,62   

502 Spotřeba energie 627 519,11  

504 Prodané zboží 107 725,19  

511 Opravy a udržování 1 461 828,52  

512 Cestovné 27 603,00  

513 Náklady na reprezentaci 2 396,70  

518 Ostatní služby 2 043 538,98  

521 Mzdové náklady 8 092 388,00  

524 Zákonné sociální pojištění 2 582 694,00  

525 Jiné sociální pojištění 21 395,00  

527 Zákonné sociální náklady 271 718,50  

538 Jiné daně a poplatky 3 722,00  

542 Jiné pokuty a penále 0,00  

547 Manka a škody 0,00  

549 Ostatní náklady z činnosti 53 802,07  

551 Odpisy dlouhodobého majetku 595 698,00  

556 Tvorba a zúčtování opravných položek 0,00  

557 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00  

558 Náklady z drobného dlouhodob. majetku 130 703,29  
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602 Tržby z prodeje služeb  319 288,00 

604 Tržby za prodané zboží  118 224,00 

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení  0,00 

648 Čerpání fondů  29 961 

649 Jiné ostatní výnosy  402 139,00 

662 Úroky  10 491,27 

672 Příspěvky a dotace na provoz  15 565 451,15 

 Obraty 16 404 007,98 16 445 554,42 

 Zisk  41 546,44 

 

 

 

 

 


