Výroční zpráva
Sládečkova vlastivědného muzea
v Kladně za rok 2005

Kladno, únor 2006

OBSAH
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE......................................................................................... 3
2. PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE NOVÉHO OBJEKTU MUZEA .....................3
3. HOSPODAŘENÍ SVMK ................................................................................. 4
4. STÁLÉ EXPOZICE.......................................................................................... 4
5. KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY A DALŠÍ KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE......... 4
6. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A DALŠÍ AKTIVITY PRO ŠKOLY..................... 5
7. VLASTNÍ BADATELSKÁ ČINNOST SVMK................................................... 5
8. VYUŽITÍ MUZEJNÍCH FONDŮ BADATELI.................................................... 6
9. PŘEDNÁŠKY A PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ MUZEA................ 6
10. PROPAGACE ČINNOSTI MUZEA................................................................ 9
11. ÚČAST NA SEMINÁŘÍCH A ŠKOLENÍCH, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ...............9
12. RESTAURÁTORSKÉ A KONZERVÁTORSKÉ PRÁCE............................. 10
13. FOTOGRAFICKÁ DÍLNA............................................................................ 10
14. SPRÁVA A OCHRANA SBÍREK................................................................. 11
15. MODERNIZACE VÝPOČETNÍ TECHNIKY................................................. 11
16. POŘÁDÁNÍ STUDIJNÍ KNIHOVNY, NÁKUP KNIH A ČASOPISŮ............. 12
17. PROVOZNÍ NÁKLADY SVMK.................................................................... 12

2

1. Základní údaje
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně (dále jen SVMK) je příspěvkovou organizací,
zřizovanou Středočeským krajem. Personální obsazení se oproti předchozímu roku změnilo. Od 3. ledna
2005 nastoupil na plný úvazek botanik Mgr. Lukáš Krinke, k 30. 4. 2005 ukončila pracovní poměr
knihovnice Mgr. Jana Sklenářová a místo ní nastoupila Mgr. Jitka Špalková rovněž na poloviční úvazek a
3. října nastoupil na poloviční úvazek správce budovy Huťská 1375 ing. Josef Slepička. Kromě nich ve
stálém pracovním poměru pracovali v SVMK v roce 2005 tito pracovníci: Jana Balejová – dokumentátor,
Karel Fryč - správce sbírek, Eva Hoffmannová - účetní (0,5 úvazku), PhDr. Zdeněk Kuchyňka – ředitel,
historik, Jaroslav Vyšín - konzervátor, Mgr. Pavla Žvachtová – etnolog, kurátor sbírky, což přepočteno na
úvazky a skutečnou dobu zaměstnání představuje 7,14 pracovníků.
Z uvedených pracovníků v trvalém pracovním poměru mají tři vysokoškolské vzdělání
příslušného směru, tři mají vysokoškolské vzdělání jiného směru než obor, jímž se v muzeu zabývají, tři
středoškolské vzdělání příslušného směru. Formou dohody byly zajištěny tyto činnosti: Milena Kohoutová
- mzdová účetní, Vilém Řádek – prodej publikací a propagačních předmětů, Karel Fryč, Josef Vermach –
průvodcovská služba na Budči, Irena Egerová – sekání trávy a úklid areálu rotundy na Budči, Adéla
Kereková – pravidelná výpomoc v muzeu. Touto formou byly řešeny i další jednorázové potřeby (např.
výtvarné řešení a instalace výstavy, třídění podsbírky mineralogie a petrografie).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SVMK v roce 2005 plnilo tyto hlavní úkoly:
příprava rekonstrukce nového objektu muzea Huťská čp. 1375 (podklady pro zadání veřejné
zakázky a zpracování žádosti o finanční prostředky ze SROP)
příprava a uspořádání oslav 1100 let budečské rotundy (26. 6. – 28. 9. 2005) a vydání
monografie Budeč: 1100 let
příprava a uspořádání výstav Kam za NATUROU na Kladensku, Budeč: 1100 let, Důlní móda
aneb najdi 7 rozdílů, účast na 3. mezinárodním bienále Industriální stopy 2005 – mimo jiné
výstavou Poldi muzeální, Vzpomínka na Mayrau
příprava a zajištění fotosoutěže Příroda Kladenska
příprava a zajištění Týdne pro školy na Budči
realizace vzdělávacího programu pro II. stupeň ZŠ „Muzeum ve škole“ ve školách na Kladensku
a Slánsku.
vytvoření nových internetových stránek SVMK
restaurování a konzervace sbírkových předmětů

Dále SVMK zajišťovalo běžné provozní úkoly. V další části se budeme jednotlivým činnostem
SVMK a nákladům na ně věnovat podrobněji.

2. Příprava rekonstrukce nového objektu muzea
V roce 2005 pokračovala příprava rekonstrukce nového objektu SVMK v Huťské 1375. V lednu
byla podána žádost o vydání stavebního povolení a po jejím doplnění bylo 20. 6. 2005 vydáno na
rekonstrukci a přístavbu objektu stavební povolení. Na jeho základě byla zpracována dokumentace pro
zadání veřejné zakázky a dne 2. 9. 2005 předána odboru majetku a investic Krajského úřadu
Středočeského kraje, protože investorem akce je Středočeský kraj. 21. 12. 2005 Rada Středočeského kraje
souhlasila s vyvěšením veřejné zakázky na centrální adrese v lednu 2006.
Skutečnost, že v roce 2005 ještě rekonstrukce objektu Huťská 1375 nezačala, zkomplikovala
další akci, a to vybudování EZS, EPS a kamerového systému s digitálním záznamem pro objekt
Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, Huťská 1375, která měla probíhat souběžně se závěrem
stavební rekonstrukce objektu. Na tuto akci SVMK získalo v rámci programu ISO MK ČR státní finanční
příspěvek ve výši 50% celkových nákladů, tedy 672.000,- Kč s termínem ukončení akce do 31. 12. 2005.
Realizaci na základě výběrového řízení provedla firma VEKO-trade, s. r. o. Brno od června do října 2005.
V období říjen – listopad 2005 byla připravena ve spolupráci SVMK s Krajským úřadem
Středočeského kraje žádost o získání finančních prostředků s fondů SROP na rekonstrukci objektu, která
by v případě úspěchu měla Středočeskému kraji jako investorovi ušetřit vlastní finanční prostředky.
Projektová dokumentace stavební části byla v této souvislosti doplněna o řešení interiéru, které navrhl ing.
arch. Jan Červený.
Neuskutečnilo se plánované vybudování nové vodovodní přípojky k objektu Huťská 1375.
V současné době je přípojka vedena přes sousední oplocený pozemek, kde je i hlavní uzávěr vody a
měření. Stavební povolení bylo vydáno 24. 10. 2005 a nabylo právní moci až 26. 11. 2005, tedy v době,
kdy už Vodárny Kladno – Mělník kvůli počasí nepřipojují nové přípojky. Akce bude moci být realizována
až od dubna 2006. Protože kvůli této nerealizované akci zbývaly finanční prostředky na investice, bylo
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v závěru roku provedeno oplocení větší části areálu SVMK v Huťské 1375. Zakázku na základě
výběrového řízení realizovala firma Václav Kaizr – kovovýroba, Kladno - Švermov.
Na realizaci těchto akcí kromě státního příspěvku ve výši 672.000,- Kč, použilo SVMK
600.000,- Kč z investičního fondu SVMK a 376.407,- Kč činil příspěvek Středočeského kraje na
reprodukci investičního majetku.
Náklady na zpracování a doplnění projektové
dokumentace pro zadání veřejné zakázky a žádost SROP.................................................. 102.145,- Kč
Vybudování EZS, EPS a kamerového systému s digit. záznamem...................................1.344.000,- Kč
Oplocení areálu Huťská 1375 ................................................................................................ 202.262,- Kč

3. Hospodaření SVMK
Příspěvek zřizovatele na provoz v uvedeném roce činil 4.165.000,- Kč a byl SVMK k 31. 12.
2005 převeden v plné výši. Součástí tohoto příspěvku bylo i 65.000,- Kč, které SVMK získalo od Úřadu
práce na vytvoření absolventského místa pro botanika. Vlastní příjmy SVMK ze vstupného a služeb činily
57.436,- Kč, z prodeje publikací a propagačních předmětů 141.896,- Kč, sdružené finanční prostředky a
další příjmy 98.764,- Kč. Díky překročení plánovaných příjmů a nižšímu čerpání prostředků na platy
zaměstnanců (vzhledem k prodloužení rekonstrukce objektu Huťská nebyli ve druhé polovině roku přijati
průvodci a pokladní na 2,4 úvazku) skončilo hospodaření SVMK přebytkem ve výši 456.448,- Kč.
Podrobnější rozbor výdajů a příjmů z jednotlivých činností je uveden níže v jednotlivých oddílech.
Celkové příjmy ..................................................................................................................... 4.463.096,- Kč
Celkové výdaje...................................................................................................................... 4.006.648,- Kč

4. Stálé expozice
V kladenském zámku jsou nadále instalovány tři části stálé historické expozice - Pravěk
Kladenska, Od tvrzí k baroknímu zámku a Štola. Součástí prohlídkového okruhu je i kaple sv. Vavřince, v
níž byl na vánoční období instalován chrámový betlém z Budče. Stálé expozice včetně kaple navštívilo za
rok 2005 celkem 6.902 návštěvníků. Náklady na opravy, otop a elektřinu ve stálé expozici hradí majitel
objektu, tedy Město Kladno, které také vybírá vstupné.

5. Krátkodobé výstavy a další kulturně výchovné akce
V roce
2005 SVMK uspořádalo 5 krátkodobých výstav: v Zámecké galerii: Kam
za NATUROU na Kladensku (o soustavě chráněných území Natura 2000) (12. 5. – 19. 6. 2005),
v Hornickém skanzenu Mayrau Důlní móda aneb Najdi 7 rozdílů (21. 5. – 30. 9., prodloužena do 31.
10. ). Vzpomínka na Mayrau (13. 10. – 14. 11. fotografie J. Vyšína a I. Marcalíka), v kapli sv. Isidora
v Kovárech Budeč: 1100 let (26. 6. – 5. 12. 2005), v bývalé Huti Koněv Poldi muzeální, výstava
fotografií jako součást 3. mezinárodního bienále Industriální stopy (19. – 24. 9. 2005). SVMK se rovněž
podílelo na realizaci výstavy Příroda Kladenska – chráněná území, pořádané Naučným střediskem
ekologické výchovy Kladno - Čabárna a občanským sdružení AVES ve dnech 9. až 15. 11. 2005
v Zámecké galerii. Výstavy navštívilo celkem 7317 lidí.
V červnu 2005 SVMK spolu s Komisí pro životní prostředí města Kladna vyhlásilo fotografickou
soutěž Příroda Kladenska s uzávěrkou 15. 11. 2005. Zaslané snímky byly zhodnoceny porotou, která
určila vítěze jednotlivých kategorií (do 15 let, nad 15 let). Vyhlášení vítězů a výstava došlých fotografií se
uskutečnily až v lednu 2006.
Na základě dohody s Římskokatolickou farností v Unhošti, kde sídlí duchovní správa NKP
Budeč, zajišťovalo SVMK i v roce 2005 průvodcovskou službu na Budči, a to od konce května do konce
září, vždy první a poslední víkend v měsíci a ve Dnech evropského dědictví 10. a 11. a 17. a 18. září,
případně u skupin i mimo tyto termíny po předchozí objednávce. Zároveň ve spolupráci s uvedenou
farností, obcí Zákolany a s občanským sdružením Budeč uspořádalo oslavy 1100 let budečské rotundy
sv. Petra a Pavla od 26. 6. do 28. 9. 2005. Zahájení oslav předcházela Noc světel na Budči 28. 5.
s nočními prohlídkami a koncertem souboru Chorus Carolinus. Noc světel byla součástí festivalu
Muzejních nocí a vstup na ni byl zdarma. Díky spolupráci s ČSAD Kladno MHD byl zajištěn zdarma
odvoz účastníků ze Zákolan do Kladna půl hodiny po půlnoci. Ve dnech 21. – 24. 6. 2005 uspořádalo
SVMK Týden pro školy na Budči, kdy pro komentované prohlídky hradiště a rotundy muzeum připravilo
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i pracovní listy pro I. a II. stupeň ZŠ. Na zahájení oslav byla ve spolupráci s dr. Milošem Sládkem a
souborem Ritornello s uměleckým vedoucím Michaelem Pospíšilem připravena rekonstrukce procesí
z Kovár na Budeč. Oslavy uzavřely Svatováclavské slavnosti 28. 9. 2005 s ukázkami dobových řemesel,
historického šermu a dobovou hudbou. Díky tomu v roce 2005 navštívilo Budeč jednotlivě i ve skupinách
4296 návštěvníků, kteří využili nabízených průvodcovských služeb (v roce 2004 to bylo 1140
návštěvníků). Část propagace oslav 1100 let Budče (tisk plakátů a programového letáku) hradilo občanské
sdružení Budeč z grantu hejtmana Středočeského kraje.
Každý měsíc nabídlo muzeum v měsíčníku Kamelot i na internetových stránkách soutěžní otázky
poznávacího charakteru (např. určit, k čemu vyfotografovaný sbírkový předmět sloužil). Počet účastníků
soutěže se zvýšil poté, co byly od srpna 2005 soutěžní otázky zveřejňovány i na webových stránkách
muzea. Celkem na otázky odpovídalo 39 účastníků, přičemž 6 se jich zúčastnilo opakovaně. Ze správných
luštitelů byl vylosován vítěz, který obdržel knihu z produkce muzea dle vlastního výběru.
Vzhledem k tomu, že výstavní činnost probíhala v prostorách, jejichž provoz zajišťují jiné
subjekty, SVMK nemá z této činnosti příjem. Vstupné je vybíráno pouze na NKP Budeč.
Náklady na materiál pro výstavy............................................................................................. 11.036,- Kč
Náklady na oslavy 1100 let Budče (honoráře, zajištění akce)..............................................108.041,- Kč
Příjmy ze vstupného na Budči................................................................................................. 30.010,- Kč
Příspěvek od Naučného střediska ekologické výchovy Kladno Čabárna na realizaci
výstavy Kam za NATUROU na Kladensku (kopírování a zhotovení fotografií)................ 1.502,50 Kč
Příjem – Dotace Komise Rady města Kladna pro životní
prostředí na nákup cen do fotografické soutěže .................................................................... 5.000,- Kč

6. Vzdělávací programy a další aktivity pro školy
V souladu se Strategickým marketingovým plánem se SVMK soustředilo na práci se školami.
Východiskem byla závěrečná práce P. Žvachtové Kladeňák před 100 lety aneb udělej si své muzeum –
vzdělávací program pro II. stupeň ZŠ, vypracovaná v rámci kursu projektu Muzeum a škola pod jednou
střechou, pořádaného občanským sdružením Step by Step, Česká republika, ve spolupráci s Národní
galerií v Praze. Vzdělávacího programu Muzeum ve škole se v základních školách v Kladně, Slaném a
Vinařicích zúčastnilo 882 žáků těchto škol.
V rámci oslav 1100 let Budče byl ve dnech 21. až 24. června 2005 (tedy v závěru školního roku,
kdy se zpravidla pořádají školní výlety) uspořádán „Týden pro školy na Budči“. Spočíval ve zpřístupnění
rotundy ve dnech školního vyučování, čehož využily na tři desítky školních kolektivů z celého
Středočeského kraje. Pro děti byly připraveny pracovní listy, které vhodným způsobem doplnily a
zpestřily poskytovaný výklad.
Stejně tak i výstavy Kam za NATUROU na Kladensku a Důlní móda aneb Najdi 7 rozdílů
pořádané SVMK, byly doplněny pracovními listy pro děti. Součástí výstavy Příroda Kladenska – chráněná
území byl tematický výklad spojený se vzdělávacími aktivitami pro děti, který na požádání
zprostředkovali odborní pracovníci SVMK (účast školních kolektivů z 6., 10., 11. ZŠ a Gymnázia
Kladno).
SVMK dále spolupracovalo se 4. ZŠ Kladno na programu Poznej Kladno pro 6. třídy ZŠ, kterého
se zúčastnilo 45 šesti až osmičlenných žákovských skupin.
Příjem - Grant kulturní komise města Kladna na vzdělávací
program pro školy Muzeum ve škole ...................................................................................... 10.000,- Kč
Náklady na vzdělávací program pro školy Muzeum ve škole
– pracovní listy a doplňkové materiály ..............................................................................5.000,- Kč
– mzda druhého lektora...................................................................................................... 2.000,- Kč
– cestovné...............................................................................................................................2.000,- Kč
– konzervace předmětů........................................................................................................ 1.000,- Kč

7. Vlastní badatelská činnost SVMK
V souvislosti s přípravami oslav 1100 let Budče v roce 2005 se Z. Kuchyňka zabýval historií
Budče ve 20. století, historií archeologických výzkumů na Budči a osobnostmi, pohřbenými na
budečském hřbitově (J. Felcman, V. Dlouhý, F. Hnátek, O. Urban) a připravil texty na toto téma pro
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sborník Budeč: 1100 let. Pro knihu Kladenský kamenouhelný revír, která bude vydána v roce 2006,
zpracoval témata Vliv těžby uhlí na hospodářskou a sociální proměnu Kladna, Hornictví a umění a
Hornické památky na Kladensku. P. Žvachtová pokračovala v souvislém výzkumu Kladenska na téma
Reflexe socio-profesní skupiny horníci a dokumentovala výroční obyčeje (Mikuláš v Kladně). Pro knihu
Kladenský kamenouhelný revír napsala text Život horníků na Kladensku a k vydání, připravuje knihu Jak
se jedlo na Kladensku. L. Krinke začal zpracovávat Roubalův herbář s flórou Kladenska ze sbírek NM
v Praze, dokumentoval přírodní prostředí kladenských hald (odvalů někdejších dolů) a prováděl
fotografickou dokumentaci rostlinných druhů a biologicky hodnotných území kladenského regionu
(Bílichovsko, Budeč, Kalspot, Kobyla, Koleč, Kovárské stráně, Krnčí, Markův mlýn, Milská stráň, odvaly
kladenských dolů, Saky, Voleška). J. Vyšín s K. Fryčem pokračovali ve fotografování zanikajících
památek na hornickou činnost na Kladensku.

8. Využití muzejních fondů badateli
Z muzejních fondů je hlavně využívána studijní knihovna, ale i knihovna sbírková, a fotografická
sbírka. Za rok 2005 eviduje SVMK 22 badatelských návštěv, které prezenčně využily výše uvedených
fondů. Jde jak o studenty, kteří zpracovávají seminární a diplomové práce, tak o soukromé badatele.
Písemně bylo zodpovězeno 5 badatelských dotazů. Pracovníci SVMK si z knihovny vypůjčili 51 knih a
časopisů do příručních knihoven jednotlivých oddělení.
Ze sbírek SVMK byly zapůjčeny
1. 2 sbírkové předměty z podsbírky – jiná přírůstky Melicharovu vlastivědnému muzeu v Unhošti na
výstavu Volný čas a naše záliby
2. 3 sbírkové předměty z podsbírek textil a písemnosti a tisky Gedenkstätte und Museum
Sachsenhausen na výstavu Zde byla celá Evropa. Bývalí vězni KT Sachsenhausen v evropské
poválečné politice.
3. 9 sbírkových předmětů z podsbírek textil a jiná – kovy, dřevo Vlastivědnému muzeu Slaný na výstavu
Z výbavy našich babiček a bádání o perníkářských formách
4. 21 sbírkových předmětů z podsbírek jiná – kovy, dřevo a textil Hornickému skanzenu Mayrau na
výstavu Hornická móda
5. 1 sbírkový předmět z podsbírky textil Muzeu T. G. M. Rakovník do stálé expozice Muzea T. G.
Masaryka v Lánech
6. 4 sbírkové předměty z podsbírek jiná – sklo, porcelán, jiná – přírůstky a písemnosti a tisky
Středočeskému muzeu v Roztokách u Prahy na výstavu Čas trpaslíků
7. 2 sbírkové předměty s podsbírky jiná – kovy, dřevo Regionálnímu muzeu Mělník na vánoční výstavu
Již Slunce z hvězdy vyšlo.
SVMK mimo jiné poskytlo Železničnímu muzeu v Lužné u Rakovníka historické fotografie pro knihu
150 let buštěhradské dráhy a Statutárnímu městu Kladnu na DVD Kladno a český středozápad.

9. Přednášky a publikační činnost pracovníků muzea
Přednášky
Mgr. Lukáš Krinke
1. Lenka Moravcová, Lukáš Krinke (spoluautor přednášky), Petr Pyšek, Vojtěch Jarošík, Irena
Perglová, Jan Pergl: Seed ecology of Heracleum mantegazzianum: seed bank and germination.
Final International Workshop of the Giant Alien Project „The ecology and Management of the Giant
Alien Heracleum mantegazzianum“, Justus-Liebig-University Giessen, Germany, 21. – 23. února
2005.
2. Natura 2000 – Ekologický kurz Gymnázia Kladno, Podkozí 14. 6. 2005
3. Natura 2000 – Přírodovědný kroužek Sovy při Gymnáziu Kladno 14. 10. 2005
PhDr. Zdeněk Kuchyňka
1. Přednášky na Kladenské univerzitě třetího věku – obor Regionální dějiny – jedenkrát za čtrnáct dní
od 6. 1. do 16. 6. 2005 (35 posluchačů v ročníku), od 6. 10. do 15. 12. 2005 (35 posluchačů
v ročníku) – celkem 19 přednášek a tři semináře.
2. Historie Kladna I. – Kiwanis Klub Kladno 5. 1. 2005
3. 1100 let Budče – o. p. s. Fontána Kladno 19. 1. 2005
4. Historie Kladna II. – Kiwanis Klub Kladno 9. 3. 2005
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1100 let Budče – Vlastivědné muzeum Slaný 23. 3. 2005
Regionální literatura z pohledu muzejníka – spisovatelé beletristé – SVK 25. 5. 2005
Básník Šimon Lomnický z Budče a místo, podle nějž získal šlechtický titul – Městská knihovna
v Buštěhradě 25. 5. 2005
1100 let Budče – rotunda sv. Petra a Pavla na Budči 5. 7. 2005
1100 let Budče – rotunda sv. Petra a Pavla na Budči 11. 9. 2005
1100 let Budče – rotunda sv. Petra a Pavla na Budči 18. 9. 2005
1100 let Budče – Gymnázium Slaný 14. 9. 2005 – nižší gymnázium; vyšší gymnázium
1100 let Budče – rotunda sv. Petra a Pavla na Budči 28. 9. 2005
Historie obce Kamenné Žehrovice – Kamenné Žehrovice 28. 9. 2005 (přečteno na zahájení oslav)
Poslední hraběnka Žďárská a příchod benediktinů do Kladna – senioři v o. p. s. Fontána Kladno
29. 9. 2005
Regionální literatura pohledem muzejníka – Tiskaři a nakladatelé na Kladensku a Slánsku –
SVK Kladno 16. 11. 2005 – 26 účastníků

Mgr. Pavla Žvachtová
1. Magie a symbolika Velikonoc - Kladenská univerzita třetího věku 22. 3. 2005
2. Aplikovaná etnologie – Fakulta humanistiky Univerzity Pardubice – 27. 4. 2005
3. Móda, s přihlédnutím ke spodnímu prádlu – Vlastivědné muzeum Slaný 18. 5. 2005
4. Vládkyně horníkova žaludku aneb Lehká sonda do života hornických žen – Hornický skanzen
Mayrau 5. 9. 2005
Publikace muzea
SVMK vydalo k zahájení oslav 1100 let budečské rotundy sborník Budeč: 1100 let – I. Archeologie a
historie, na němž se autorsky podíleli Andrea Bartošková, Vladimír Černý, Stanislav Krajník, Zdeněk
Kuchyňka, František Morkes, Jiří Sláma, Ivo Štefan, odpovědným redaktorem byl Z. Kuchyňka (náklad
1200 výtisků). K zářijové Národní svatováclavské pouti na Budeč SVMK vydalo 22. číslo Posla z Budče.
Almanachu poutníků na staroslavnou Budeč. Kladno 2005, 56 s. Almanach redigoval Z. Kuchyňka
(náklad 600 výtisků).
Bibliografie pracovníků SVMK
Mgr. Lukáš Krinke
1. KRINKE L., MORAVCOVÁ L., PYŠEK P., JAROŠÍK V., PERGL J. et PERGLOVÁ I.: Seed bank
of an invasive alien, Heracleum mantegazzianum, and its seasonal dynamics. Seed Science Research
15, 2005, s. 239–248.
2. NIELSEN C., RAVN H.P., NENTWIG W., WADE M. (eds) [Krinke L. v autorském kolektivu]:
Bolševník velkolepý: Praktická příručka o biologii a kontrole invazního druhu. Forest & Landscape
Denmark - Hoersholm, 2005, s. 44 n.
3. Budečské lípy. In: Posel z Budče 22, 24. 9. 2005, s. 13–14.
PhDr. Zdeněk Kuchyňka
Monografie
1. DOBNER, Libor – KUCHYŇKA, Zdeněk: Historie a současnost podnikání na Kladensku a Slánsku.
Žehušice 2005
2. BUDEČ 1100 LET. Kladno 2005 (redakce sborníku a stati Minulost skrytá v hlubinách – s. 10-22,
Budeč v proměnách věků – s. 71-91, Zakladatel Společnosti přátel staroslavné Budče – s. 149-151,
Amatérský archeolog ze zákolanského cukrovaru – s. 152-153, Sochař František Hnátek a spisovatel
Pavel z Budče – s. 154-156, Trojí setkání s Otto Urbanem – s. 160-162, Průvodce po budečském
hřbitově – s. 163-166)
Články
1. Vznik Sládečkova městského muzea v Kladně a jeho osudy ve 20. století. In: Přelom 19. a 20. století
- období vzniku městských muzeí a jejich vývoj ve 20. století. Sborník konference muzeí konané 6. - 7.
října 2004 u příležitosti 100. výročí založení Muzea města Brna. Brno 2005, nestr. (CD ROM)
2. Setkávání s Milošem Šollem (*11. 12. 1916 †14. 11. 2004). In: Posel z Budče 22, 24. 9. 2005, s. 4142
3. Společnost přátel staroslavné Budče a oslavy milénia budečské rotundy. In: Středočeský vlastivědný
sborník 23, 2005, s. 34-43
4. 1100 let rotundy na staroslavné Budči. Budečské rozhledy, příležitostný list občanského sdružení
Budeč, č. 2, 24. 9. 2005, s. 1-2.
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Popularizační články v MFDnes
1. Zdeněk Ministr obdivoval menhiry. MFDnes, r. XVI, č. 11, 14. 1. 2005, Kladensko, s. C/3
2. Stavitel se za opravu rotundy peněz nedočkal. MFDnes, r. XVI, č. 35, 11. 2. 2005, Kladensko, s. C/3
(Oprava budečské rotundy v roce 1837)
3. Husitství ovlivnilo výběr povolání. MFDnes, r. XVI, č. 47, 25. 2. 2005, Kladensko, s. C/3 (Rudolf
Urbánek)
4. Benediktini založili čtvrť Rozdělov. MFDnes, r. XVI, č. 59, 11. 3. 2005, Kladensko, s. C/3
5. Náhrobek je 380 let stár. MFDnes, r. XVI, č. 68, 22. 3. 2005, Kladensko, s. C/3 (Nejstarší náhrobek
na Budči)
6. Na výzdobě věžáků v Rozdělově se podíleli slavní umělci. MFDnes, r. XVI, č. 94, 22. 4. 2005,
Kladensko, s. C/3
7. Čarodějnice na hranici i mimo ni. MFDnes, r. XVI, č. 100, 29. 4. 2005, Kladensko, s. C/3
8. Němci v Kladně se chtěli vzdát jenom americké armádě. MFDnes, r. XVI, č. 106, 6. 5. 2005,
Kladensko, s. C/3
9. Nejstarší vodovod byl prý na Budči. MFDnes, r. XVI, č. 112, 13. 5. 2005, Kladensko, s. C/3
10. Hřbitovy se několikrát stěhovaly. MFDnes, r. XVI, č. 118, 20. 5. 2005, Kladensko, s. C/3
11. Sochař z Francie zatoužil po památce ze Slaného. MFDnes, r. XVI, č. 130, 3. 6. 2005, Kladensko, s.
C/3 (Svorník s hlavou Krista z kostela sv. Gotharda ve Slaném)
12. Díky Jiřímu Žďárskému je Kladno městem. MFDnes, r. XVI, č. 142, 17. 6. 2005, Kladensko, s. C/3
13. Veřejná nemocnice vznikla v Kladně až v roce 1903. MFDnes, r. XVI, č. 151, 28. 6. 2005,
Kladensko, s. C/3
14. Při psaní První party sfáral Čapek do dolu. MFDnes, r. XVI, č. 158, 8. 7. 2005, Kladensko, s. C/3
(omylem přetištěno ještě jednou Do dolu Mayrau sfáral i Karel Čapek. MFDnes, r. XVI, č. 221, 20.
9. 2005, Kladensko, s. C/3)
15. Lékárnu vyzdobil Josef Bosáček podle Alšových návrhů. MFDnes, r. XVI, č. 161, 12. 7. 2005,
Kladensko, s. C/3
16. Komenského příbuzná žila v Kladně. MFDnes, r. XVI, č. 170, 22. 7. 2005, Kladensko, s. C/3 (Gerta
Figulusová)
17. Proč měla sociální demokracie dva spolkové domy? MFDnes, r. XVI, č. 179, 2. 8. 2005, Kladensko,
s. C/3 (Lidový hornický dům v Kladně)
18. Stanislav Kulhánek: mistr drobné grafiky. MFDnes, r. XVI, č. 182, 5. 8. 2005, Kladensko, s. C/3
19. Na Slánsku se pěstovala vinná réva. MFDnes, r. XVI, č. 188, 12. 8. 2005, Kladensko, s. B/3
20. Pranýř ustoupil Mariánskému sousoší. MFDnes, r. XVI, č. 194, 19. 8. 2005, Kladensko, s. C/3
21. Jak a kdy se Slaný stalo královským městem. MFDnes, r. XVI, č. 200, 26. 8. 2005, Kladensko, s. C/3
22. Jak benediktini získali Kladno. MFDnes, r. XVI, č. 203, 30. 8. 2005, Kladensko, s. C/3
23. Rotunda sv. Petra a Pavla má novou střechu. MFDnes, r. XVI, č. 206, 2. 9. 2005, Kladensko, s. C/3
(Dokumenty z báně z roku 1924 a 1989)
24. Ve skanzenu představují autora Pomníku hornictví. MFDnes, r. XVI, č. 215, 13. 9. 2005, Kladensko,
s. C/3 (Sochař Ladislav Novák)
25. Pozemková reforma umožnila Kladnu další výstavbu. MFDnes, r. XVI, č. 218, 16. 9. 2005,
Kladensko, s. C/3
26. Jak Slánští přišli o městská práva. MFDnes, r. XVI, č. 224, 23. 9. 2005, Kladensko, s. C/3
27. Narodil se český kníže sv. Václav ve Stochově? MFDnes, r. XVI, č. 229, 30. 9. 2005, Kladensko, s.
C/3
28. Spisovatel Václav Štech se pamětní desce bránil. MFDnes, r. XVI, č. 232, 4. 10. 2005, Kladensko, s.
C/3
29. Synagoga ve Velvarech je dílem architekta Libry. MFDnes, r. XVI, č. 238, 11. 10. 2005, Kladensko,
s. C/3
30. Jaroslav Bořita z Martinic přežil defenestraci. MFDnes, r. XVI, č. 241, 14. 10. 2005, Kladensko, s.
C/3
31. Proč mají loretánské Madony černou tvář? MFDnes, r. XVI, č. 244, 18. 10. 2005, Kladensko, s. C/3
(Klášter v Hájku u Unhoště)
32. Janoutova parfumerie v Kladně má téměř stoletou tradici. MFDnes, r. XVI, č. 250, 25. 10. 2005,
Kladensko, s. C/3
33. Matěj Psejk se musel oženit na příkaz radních. MFDnes, r. XVI, č. 255, 1. 11. 2005, Kladensko, s.
C/3
34. Policie v Kladně sídlí v bývalém klášteře. MFDnes, r. XVI, č. 258, 4. 11. 2005, Kladensko, s. C/3
35. Keltské mince nechal kníže roztavit. MFDnes, r. XVI, č. 258, 4. 11. 2005, Rakovnicko, s. C/5
(Poklad keltských mincí z Podmokel)
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36. V kladenském hostinci U Kýnů se učil i Jiří Sovák. MFDnes, r. XVI, č. 267, 15. 11. 2005, Kladensko,
s. C/3
37. Mlynáři projedli a propili 82 zlatých. MFDnes, r. XVI, č. 269, 18. 11. 2005, Kladensko, s. C/2 (Cech
mlynářů z Unhoště)
38. Krajina na Zlonicku si uchovala svou barokní tvář. MFDnes, r. XVI, č. 290, 13. 12. 2005,
Kladensko, s. C/3 (Poutní kostel a zámek v Budenicích)
Mgr. Pavla Žvachtová
1. Horníci Indiáni na Kladensku. In: Kladno +– Záporno. Mamapapa - Praha, 2005, s. 42-47.
2. Vládkyně havířova žaludku aneb lehká sonda do života hornických žen. In: Výjimečný stav. Ženy
mezi horníky. Mezinárodní umělecký workshop, cyklus přednášek. Hornický skanzen Mayrau Vinařice u Kladna, 2005, s. 36-43.
Náklady na publikační činnost včetně autorských honorářů.............................................. 194.177,- Kč
Finanční prostředky poskytnuté formou jejich sdružení
na vydání Středočeského vlastivědného sborníku.................................................................... 5.000,- Kč
Příjmy z prodeje publikací........................................................................................................79.460,- Kč
Příjmy z fondu primátora města Kladna na knihu Budeč: 1100 let..................................... 49.900,- Kč
Příjmy z reklamy v knize Budeč: 1100 let............................................................................... 25.000,- Kč
Příjmy - Finanční prostředky přijaté formou jejich sdružení
na vydání 22. čísla Posla z Budče............................................................................................. 10.000,- Kč

10. Propagace činnosti muzea
SVMK se v roce 2005 prezentovalo prostřednictvím plakátů vylepovaných v Kladně na
reklamních plochách a v autobusech MHD, inzerátů ve Zlatých stránkách, v katalogu Dnů evropského
dědictví, v Učitelských listech pro Středočeský kraj, v časopise Dějiny a současnost, na nových vlastních
internetových stránkách www.omk.cz a na stránkách www.pruvodce.com. Informace o SVMK jsou také
k dispozici v Pražské informační službě, v Infocentrech v Kladně a ve Slaném, v Hornické ročence,
v knize Kamenný klíč. V rámci průvodcovské služby na Budči jsou prodávány turistické známky, trička
s logem Budče, pohlednice a další propagační předměty. Nově byla pro rok 2006 zadána výroba
Turistických karet pro Budeč, které vydává Klub českých turistů a jsou součástí hry Cesta ke hvězdám.
Vzhledem k potřebě zvýšit aktuálnost informací poskytovaných prostřednictvím internetu byly
vytvořeny nové plně dynamické internetové stránky SVMK včetně internetového obchodu. Stránky jsou
průběžně aktualizovány a doplňovány o další informace. Od jejich zprovoznění v polovině července je do
konce roku 2005 navštívilo 16287 návštěvníků. Zřízení internetového obchodu přispělo k navýšení
prodeje publikací a propagačních předmětů muzea.
Výroba Turistických známek Budeč........................................................................................ 18.000,- Kč
Výroba triček s logem NKP Budeč.......................................................................................... 8.717,30 Kč
Výroba pohlednic Budeč a kartičky k výročí 1100 let............................................................15.500,- Kč
Výroba replik raně středověkých denárů..................................................................................3.000,- Kč
Vytvoření nových internetových stránek.................................................................................39.200,- Kč
Náklady na reklamu.................................................................................................................. 75.260,- Kč
Příjmy z prodeje triček s logem NKP Budeč.............................................................................7.820,- Kč
Příjmy z prodeje Turistických známek Budeč........................................................................ 14.152,- Kč
Příjmy z prodeje pohlednic, kartiček, mincí........................................................................... 40.431,- Kč

11. Účast na seminářích a školeních, další vzdělávání
Pracovníci SVMK se v roce 2005 zúčastnili následujících kolokvií, seminářů a školení:
Muzeum a škola pod jednou střechou
do února 2005
Pavla Žvachtová
NG Praha
Výstup: Kladeňák před 100 lety aneb udělej si své muzeum – vzdělávací program pro II. stupeň ZŠ
Seminář etnografické komise při AMG
Pavla Žvachtová

5. – 6. 4. 2005
Frýdek-Místek
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Sbírky v počítači II
Lukáš Krinke

27. 4. 2005
NTM Praha

Textilní konference
Pavla Žvachtová

6. – 7. 6. 2005
Technické muzeum Brno

Seminář muzejních botaniků ČR a SR
Lukáš Krinke

6. – 10. 6. 2005
Muzeum Spiša, SNV, SK

Muzea a dobrovolníci
Pavla Žvachtová

21. 6. 2005
NM Praha

Floristický kurz České botanické společnosti
Lukáš Krinke

3. – 8. 7. 2005
Jihlava

Muzea a přírodní vědy
Lukáš Krinke

5. – 7. 10. 2005
Česká Lípa

Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století
11. 10. 2005
Zdeněk Kuchyňka
SM Roztoky u Prahy
příspěvek Zdenka Braunerová a oslavy svatováclavského milénia v roce 1929
Muzeum a změna
Pavla Žvachtová

9. 11. 2005
NM Praha

Konference České botanické společnosti
Lukáš Krinke

25. – 26. 11. 2005
Praha

Škola muzejní propedeutiky
Lukáš Krinke

od října 2005 1x měsíčně
NM Praha

Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví od listopadu 2005
Pavla Žvachtová
UPM Praha
Náklady na školení a semináře................................................................................................... 4.900,- Kč

12. Restaurátorské a konzervátorské práce
V konzervátorské dílně pracoval Jaroslav Vyšín (dřevo, kovy, keramika z archeologických nálezů,
fotodokumentace). V roce 2005 bylo zkonzervováno 68 předmětů ze sbírek SVMK a v rámci pomoci
Muzeu Českého krasu v Berouně dokončena konzervace sbírkových předmětů z tohoto muzea zasažených
povodní v roce 2002. Některé z těchto konzervovaných předmětů byly vystaveny v Muzeu Českého krasu
na výstavě CO VODA VZALA A DALA aneb Exponáty restaurované po povodni od 10. srpna 2005 do
28. února 2006.
Výdaje - Nákup konzervátorského materiálu........................................................................ 1.840,50 Kč

13. Fotografická dílna
J. Vyšín průběžně prováděl fotodokumentaci konzervovaných předmětů a akcí SVMK.
Fotodokumentace sbírkových předmětů je v současné době pořizována v digitální podobě, aby mohla být
napojena na evidenci sbírek firmy Bach. Archivace digitálních fotografií probíhá na CD. Pro zlepšení
podmínek pro pořizování fotodokumentace sbírkových předmětů byl zakoupen reprodukční stůl Atelier
s reflektory.
Nákup stolu Atelier.................................................................................................................... 25.734,- Kč
Nákup fotomateriálu.......................................................................................................................769,- Kč
Výdaje – Zhotovení fotografií.....................................................................................................6.295,- Kč
Příjmy za zhotovení reprodukcí sbírkových předmětů............................................................2.426,- Kč
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14. Správa a ochrana sbírek
Ve Sbírce Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně zapsané v CES pod evidenčním číslem
MKL/002-05-07/156002 bylo v 15 podsbírkách k 31. prosinci 2005 evidováno 29.609 inventárních nebo
přírůstkových čísel sbírkových předmětů:
Archeologie
8600
Desky, nahrávky
193
Kovy, dřevo
1307
Mapy a plány
414
Sklo, porcelán
626
Textil
1090
Fotografie, filmy
2382
Knihy
929
Mineralogická
1490
Numismatická
3888
Paleontologická
1335
Petrografická
324
Písemnosti a tisky
6151
Výtvarného umění
790
Přírůstky v chronologické evidenci
525
Mezi nově zapsanými 71 přírůstkovými čísly jsou například: vyřezávaný betlém a scéna ze
šachty autora Jiřího Jouji (př. č. 12/2005), soubor knižních ilustrací C. Bouda a K. Müllera (př. č.
13/2005), tisky a doklady z pozůstalosti V. V. Kremera týkající se milénia umučení sv. Václava (př. č.
16/2005), ženský kroj spolkový (př. č. 24/2005), baráčnický kroj ženský obce Vinohrady – Rozdělov (př.
č. 36/2005), soubor map a výukových tabulí pro základní školy (př. 38/2005), gramofonové desky
s nahrávkami kladenských kapel (př. č. 43/2005), tiskoviny z oslav V. Štulce v roce 1934 (př. č. 46/2005),
plakáty a pozvánky na plesy z Kladenska ve 30. a 40. letech (př. č. 61/2005, 65/2005), konvolut programů
kladenského divadla z let 1950 – 1988 (př. č. 64/2005), tiskoviny z oslav 1100 let budečské rotundy (př.
67/2005). Část přírůstků tvoří fotografie a mineralogické a petrografické předměty, vytříděné
z pomocného studijního materiálu. Aktualizace údajů v Centrální evidenci sbírek byla provedena v únoru,
srpnu a listopadu 2005.
SVMK získalo dotaci 10.000,- Kč od Komise životního prostředí města Kladna na nákup
entomologických exponátů a vycpanin ptáků.
Jednotlivé depozitáře spravovali tito muzejní pracovníci: fotografie a negativy, paleontologie,
mineralogie, petrografie - K. Fryč; textil, sklo-porcelán – P. Žvachtová; ostatní Z. Kuchyňka.

V průběhu roku byla provedena revize 399 evidenčních čísel sbírkových
předmětů z podsbírek fotografie, filmy, mineralogie, petrografie a paleontologie.
Do elektronické podoby bylo převedeno celkem 3781 katalogizačních karet
podsbírek archeologie (A 1 – A 1160), desky, nahrávky (DN 1 – DN 192), písemnosti a
tisky (TN 1 – TN 248, TL 1 – TL 600, T1 – T1455) a fotografie, filmy (PD 40 – PD
165).
V depozitářích je průběžně měřena teplota a vlhkost a kontrolována minimálně jednou týdně. V
depozitářích, kde dochází v souvislosti s počasím k častějším změnám klimatických poměrů (depozitář 06
- textil a depozitáře ve 2. suterénu), je kontrola prováděna denně.
Náklady na nákup sbírek.......................................................................................................... 26.062,- Kč
Náklady na provoz a údržbu zabezpečovacího zařízení........................................................ 24.384,- Kč
Náklady na přeladění vysílače EZS..........................................................................................13.685,- Kč
Příjmy - Dotace města Kladna na nákup přírodnin do sbírek.............................................. 10.000,- Kč

15. Modernizace výpočetní techniky
V roce 2005 byly zakoupeny dva nové počítače pro L. Krinkeho a J. Špalkovou, v souvislosti
s přípravou programů pro práci se školami byly zakoupeny 2 notebooky a dataprojektor. K počítačům byl
zakoupen příslušný počet licencí softwaru MS Office 2003, Bach, Zoner Explorer, AVG. Pro práci
v terénu při mapování flóry Kladenska byl zakoupen navigační přístroj GPS.
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Nákup počítačů a dataprojektoru ...................................................................................... 143.288,50 Kč
Nákup softwaru....................................................................................................................... 31.686,90 Kč
Připojení na Internet 6-12/2005................................................................................................10.853,- Kč
Správa systému, instalace, opravy............................................................................................62.548,- Kč

16. Pořádání studijní knihovny, nákup knih a časopisů
V tomto roce pokračovaly práce na uspořádání studijní knihovny, jejíž původní
třídění zaniklo při neodborném stěhování z budovy zámku v roce 1992. Uspořádáno a
nově zaevidováno na počítači bylo celkem 1748 knih. Knihy byly zabaleny a opatřeny
čtenářskými lístky. V současné době je v elektronickém katalogu 9865 knih. Katalog
seriálových publikací je veden na kartách.
V roce 2004 přibylo koupí nebo darem do studijní knihovny 1067 knihovních jednotek.
Nakupovány jsou zejména encyklopedické tituly, knihy z oboru etnografie, historie, archeologie, přírodní
vědy a tituly týkající se kladenského regionu (např. regionální historie, vlastivěda atd.). Pokračuje se v
nákupu základních odborných časopisů, jejichž souvislé řady už ve studijní knihovně byly (Český časopis
historický, Archeologické rozhledy, Památky archeologické, Časopis a Sborník národního muzea - řady
historie, literární historie, přírodní vědy, Časopis Matice moravské, Český lid, Muzejní a vlastivědná
práce, Numismatické listy, Zprávy památkové péče, Slánský obzor, Středočeský vlastivědný sborník,
Kralupský vlastivědný sborník, Soudobé dějiny). Do knihovny muzea jsou také bezplatně zasílána
regionální periodika obcí (Naše město Stochov, Buštěhradský zpravodaj, Hostouňský zpravodaj, Žilinské
listy, Zpravodaj Slánského Jazz clubu, Bělečský kurýr). Byl zahájen odběr časopisu České botanické
společnosti. Preslia a výměnou časopisů Severočeskou přírodou (Oblastní muzeum Litoměřice), Příroda
(Agentura ochrany krajiny a přírody ČR).
Náklady na nákup knih a časopisů...........................................................................................39.024,- Kč

17. Provozní náklady SVMK
Z provozních nákladů SVMK činí nejvýznamnější položky mzdové + ostatní osobní náklady ve
výši 1.723.916,- Kč (z toho 1.654.119,- na platy a 69.797,- Kč na dohody o pracovní činnosti a dohody o
provedení práce), zákonné sociální pojištění 544.211,- Kč, zákonné sociální náklady (příděl 2% z objemu
mzdových prostředků do FKSP) 32.353,94 Kč. Průměrný plat pracovníka SVMK v roce 2005 činil
19.145,- Kč.
Z dalších položek neuvedených v předchozí části výroční zprávy uvádíme odpisy hmotného a
nehmotného investičního majetku 163.168,- Kč (oproti roku 2004 výrazně vzrostly zařazením nově
vybudovaného EZS v objektu Huťská 1375), náklady na elektřinu, vodné a stočné 61.587,- Kč a na
dodávky tepla 226.398,95 Kč. V těchto částkách jsou zahrnuty náklady na elektřinu, vodné a stočné a
teplo v obou objektech SVMK (Zádušní 1841, Huťská 1375). Pojištění majetku Středočeského kraje
spravovaného SVMK a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele činilo 47.504,40 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.

PhDr. Zdeněk Kuchyňka v.r.
ředitel SVMK
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