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1. Základní údaje

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně (dále jen SVMK) je příspěvkovou organizací,
zřizovanou Středočeským krajem.  Personální  obsazení  se  oproti  předchozímu  roku  změnilo.
Ve stálém pracovním poměru pracovali v SVMK v roce 2007 tito pracovníci: Jana Balejová –
dokumentátor,  pokladní;  Karel  Fryč -  správce  sbírek;  Mgr.  Lukáš  Krinke  – botanik,  kurátor
sbírek; Barbora Kubů, DiS. - účetní (0,5 úvazku); PhDr. Zdeněk Kuchyňka – ředitel, historik,
kurátor sbírek; Renáta Malá – pedagog volného času (od 18. 4. 2007); Mgr. Lenka Peremská –
knihovnice  (0,8  úvazku);  ing.  Josef  Slepička  –  správce  objektu  Huťská  1375  (0,5  úvazku);
Ing. Valérie Sokolíková – pokladní (0,6 úvazku od 1. 11. 2007); Jaroslav Vykouk – průvodce
(0,6 úvazku od 1. 10. 2007); Jaroslav Vyšín – konzervátor, fotograf; Mgr. Pavla Žvachtová –
etnolog,  kurátor  sbírek,  což  přepočteno na úvazky a  skutečnou dobu zaměstnání  představuje
8,717 pracovníků.

Z uvedených pracovníků  v trvalém pracovním poměru měli  4  vysokoškolské  vzdělání
příslušného směru,  5  mělo vysokoškolské  vzdělání  jiného směru než  obor,  jímž  se  v muzeu
zabývají,  1  vyšší  odborné  vzdělání  a  2  středoškolské  vzdělání  příslušného  směru.  Formou
dohody byly zajištěny tyto činnosti: Milena Kohoutová - mzdová účetní, Lucia Chlumecká, Jan
Obermajer, Pavla Skleničková, Jana Škrábová, Josef Vermach – průvodcovská služba na Budči,
Adéla Kereková – pravidelná výpomoc v muzeu. Touto formou byly řešeny i další jednorázové
potřeby. 

SVMK v roce 2007 plnilo tyto hlavní úkoly:
1. rekonstrukce  nového  objektu  muzea  Huťská  čp.  1375  (údržba  zahrady,  instalace

bezpečnostních mříží do oken a dveří, vnitřní vybavení)
2. stěhování sbírek do nového objektu
3. příprava  a  uspořádání  výstavy  Vinařice  –  místo,  kde  bydlím v Hornickém  skanzenu

Mayrau
4. příprava a zajištění fotosoutěže Lidé a události v našem regionu
5. příprava a zajištění Týdne pro školy na Budči
6. příprava a zajištění Svatováclavských slavností na Budči
7. realizace vzdělávacích programů pro  ZŠ a  SŠ  Muzeum ve škole,  Projdi  se  Kladnem,

Vinařice – místo, kde bydlím ve školách na Kladensku a Slánsku 
8. příprava a zajištění programu Cesta do pravěku v rámci Dne Středočeského kraje
9. příprava  podkladů  pro  realizaci  projektu  Tiskoviny  pro  společnou  prezentaci  muzeí

a galerií Středočeského kraje, podpořeného EU 
10. revize  a  ošetření  sbírkových  předmětů  v  podsbírkách  fotografie,  filmy,  mineralogie,

petrografie a textil
11. 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. Rekonstrukce nového objektu muzea

V roce  2007  pokračovala  „Rekonstrukce  návštěvnických  prostor  Sládečkova
vlastivědného muzea v Kladně, Huťská 1375“, jejímž investorem je Středočeský kraj. Tato akce
s celkovými  náklady  8.999.561,-  Kč  je  spolufinancována  z programu  SROP  Evropské  unie
(registrační číslo projektu CZ.04.1.05/4.2.00.5/3166). 



Správce objektu po celou dobu prováděl údržbu zahrady (terénní úpravy, sekání trávy),
drobné opravy (čištění žlabů), spolupracoval s firmami, které prováděly montáž bezpečnostních
mříží  a  nátěry  oken,  úpravu  zahrady  a  dodávky  vnitřního  vybavení  (infokiosek,  vybavení
knihovny, pokladní pult a šatní stěna, mobilní vitriny).

Lakování oken.......................................................................................................... 157.547,50 Kč
Nátěr střechy................................................................................................................ 58.254,– Kč
Úprava zahrady a parkoviště....................................................................................32.284,70 Kč
Údržba zahrady a prořezání stromů........................................................................53.751,10 Kč

3. Hospodaření SVMK 

Příspěvek zřizovatele na provoz v uvedeném roce činil 5.253.000,- Kč a byl SVMK k 31.
12. 2007 převeden v plné výši. Vlastní příjmy SVMK ze vstupného a služeb činily 26.262,40 Kč
(SVMK  vybíralo  vstupné  pouze  na  Budči,  vstupné  v Zámecké  galerii,  kde  byly  do  třetího
čtvrtletí  2007 stálé  expozice SVMK, vybíral  zřizovatel  galerie Statutární  město Kladno jako
kompenzaci  za  pronájem  administrativní  budovy tzv.  Josífky  muzeu),  z prodeje  publikací  a
propagačních předmětů  185.313,40,- Kč,  granty od Statutárního města Kladna a další  příjmy
257.312,12  Kč.  Dále  muzeum  získalo  196.000,-  Kč  od Ministerstva  kultury ČR  na projekt
DE06P04OMG006 Roubalův herbář a kartotéka flóry Kladenska jako podklad historických změn
květeny regionu. Díky mírnému překročení plánovaných vlastních příjmů a získání grantů MK
ČR a Statutárního města Kladna a vzhledem k tomu, že otevření nové budovy muzea muselo být
přesunuto  až  na rok  2008,  skončilo  hospodaření  SVMK přebytkem ve  výši  796.146,31  Kč.
Podrobnější  rozbor  výdajů  a  příjmů  z jednotlivých  činností  je  uveden  níže  v jednotlivých
oddílech.

Celkové příjmy...................................................................................................... 5.958.087,02 Kč
Celkové výdaje...................................................................................................... 5.161.446,71 Kč

4. Stálé expozice

V kladenském zámku byly v roce 2007 instalovány tři části stálé historické expozice –
Pravěk Kladenska, Od tvrzí  k baroknímu zámku a Štola. Součástí  prohlídkového okruhu je i
kaple  sv.  Vavřince,  jejíž  mobiliář  je  součástí  sbírky  SVMK.  Po pronájmu  budovy  zámku
společnosti Kultura pro Kladno byly na základě požadavku vedení této společnosti v červenci
a v říjnu  vystěhovány dvě  části  stálé  expozice  –  Pravěk  Kladenska  a  Od  tvrzí  k baroknímu
zámku. Stálé expozice včetně kaple navštívilo za rok 2007 celkem 8.598 návštěvníků. Náklady
na opravy, otop a elektřinu ve stálé expozici hradí majitel objektu, tedy Statutární město Kladno.
V souvislosti  s otevřením  nové  budovy  muzea  28.  března  2008  byly  sbírkové  předměty
vystavené  ve  štole  a  v kapli  sv.  Vavřince  zapůjčeny  společnosti  Kultura  pro  Kladno
a návštěvnost těchto expozic už nebude zahrnována do návštěvnosti muzea.

5. Krátkodobé výstavy a další kulturně výchovné akce

V roce  2007  SVMK uspořádalo  1  krátkodobou  výstavu,  a  to  v Hornickém skanzenu
Mayrau Vinařice – místo, kde bydlím (prezentace výsledků celoročního projektu podpořeného
finančně Nadací  Preciosa) (31.  5.  –  30.  9.  2007).  Tuto  výstavu navštívilo  4430 návštěvníků
(výstava byla součástí prohlídkového okruhu). 
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V červnu 2007 SVMK vyhlásilo fotografickou soutěž Lidé a události v našem regionu.
Do uzávěrky soutěže 30. 11. 2007 došlo na adresu muzea kolem sedmi stovek fotografií (někteří
soutěžící  totiž  nedodrželi  podmínky a poslali  CD třeba se stovkou fotografií).  V I. kategorii
do 16 let bylo 16 účastníků, ve II. kategorii nad 16 let 25 soutěžících. Odborná porota složená
z profesionálních fotografů a zástupců pořádajících organizací vybrala tři vítězné snímky v každé
z kategorií a dále udělila ještě tři ceny poroty. Vyhlášení vítězů a výstava došlých fotografií se
uskutečnily až 28. března 2008.

Na základě dohody s Římskokatolickou farností  v Unhošti,  kde sídlí  duchovní správa
kostela  sv.  Petra a Pavla na Budči,  zajišťovalo  SVMK i  v roce 2007 průvodcovskou službu
na Budči, a to každý víkend od konce května do konce září a o svátcích 5. a 6. července 2007.
Zároveň ve spolupráci s uvedenou farností, obcí Zákolany, Sdružením rodičů a přátel dětí při ZŠ
Zákolany a s občanským sdružením Budeč uspořádalo 28. září 2007 Svatováclavské slavnosti
s ukázkami  dobových řemesel, historického šermu skupiny Thorax, dobovou hudbou skupiny
Chaire. SVMK se dále spolupodílelo na uspořádání 18. národní svatováclavské pouti na Budeč
29. září 2007, při níž sloužil mši P. Jaroslav Ptáček, OCr. spolu s kněžími kladenského vikariátu
a po mši vystoupil Chrámový sbor u kostela sv. Václava v Kladně - Rozdělově. Budeč navštívilo
jednotlivě i ve skupinách 3837 návštěvníků, kteří využili nabízených průvodcovských služeb.

Náklady na Svatováclavské slavnosti (honoráře, zajištění akce)...........................  36.318,-- Kč
Příjmy ze vstupného na Budči....................................................................................22.190,-- Kč

6. Vzdělávací programy a další aktivity pro školy

V souladu se  Strategickým marketingovým plánem se  SVMK soustředilo  na  práci  se
školami. Školám byl nabízen projektový den Muzeum ve škole a Projdi se Kladnem.

Největším  vzdělávacím  projektem  v roce  2007  byla  spolupráce  se  ZŠ  Vinařice  pod
názvem Vinařice – místo, kde bydlím, který začal v září 2006 a do června 2007 se ho účastnila
celá  ZŠ o  celkovém počtu  žáků 136.  Část  finančních  prostředků na  tento  program poskytla
Nadace Preciosa.

Ve dnech 11. až 15. června 2007 byl uspořádán Týden pro školy na Budči. Spočíval ve
zpřístupnění rotundy ve dnech školního vyučování. Budeč navštívilo 588 žáků základních škol
z Kladenska a okolí. Pro děti byly připraveny pracovní listy, které vhodným způsobem doplnily
a zpestřily poskytovaný výklad.

Ředitel muzea byl členem poroty mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století,
vyhlášené Památníkem Lidice a Vojenským historickým ústavem v Praze, jejíhož II. ročníku se
zúčastnilo 1000 soutěžících ve věku 11 – 18 let z České republiky a šesti dalších zemí světa.

Příjmy - Grant kulturní komise města Kladna na vzdělávací 
program pro školy Děti a Budeč................................................................................ 15.000,-- Kč
Náklady na vzdělávací programy............................................................................. 33.417,50 Kč

7. Vlastní badatelská činnost SVMK

SVMK v roce 2007 spolupracovalo s Historickým ústavem AV ČR Praha na přípravě
Historického atlasu měst  – Kladno. Autorský kolektiv  tvořili  Mgr. Květa Hrnčířová – Státní
okresní archiv Kladno, Mgr. Jiří Kovařík – Strojírny Poldi, a. s. Kladno, PhDr. Zdeněk Kuchyňka
– Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, PhDr. Robert Šimůnek, PhD. – Historický ústav
AV ČR. Kromě zpracování textu o pravěku a raném středověku Kladenska a o vývoji Kladna
od počátku  17.  století  do  roku  1900  SVMK  poskytlo  ze  svých  sbírkových  fondů
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pro reprodukování  v atlasu  historické  mapy  a  plány  Kladna,  obrazovou  a  fotografickou
dokumentaci. Atlas byl slavnostně prezentován veřejnosti 5. prosince 2007.

 Mgr.  P.  Žvachtová  pokračovala  v  dokumentaci  masopustních  zvyků a  mikulášských
obchůzek  na  Kladensku.  Participovala  také  na  dotazníkovém  šetření  v rámci  identifikace  a
dokumentace  tradiční  lidové  kultury  řízené  pracovištěm pro  péči  o  tradiční  lidovou  kulturu
v Kouřimi. 

Navzdory dlouhodobé pracovní  neschopnosti  Mgr.  L.  Krinkeho pokračovaly práce na
programovém projektu DE06P04OMG006 Roubalův herbář a kartotéka flóry Kladenska jako
podklad historických změn květeny regionu (podpořeno grantem MK ČR) podle schváleného
harmonogramu prací, což v roce 2007 zahrnovalo:

1. Roubalův  herbář:  zpracovávání  materiálu  vypůjčeného  z NM,  předání  položek
z taxonomicky obtížných skupin k revizi odborníkům na tyto skupiny

2. Zajištění externích  pracovníků  na  floristický  výzkum  povodí  středního  Kačáku
a koordinace jejich činnosti

3. Zajištění digitalizace kartotéky A. Roubala
4. Zajištění excerpce botanické literatury z kladenského regionu
5. Zajištění vytvoření internetového rozhraní k prezentaci databáze Roubalova herbáře

8. Využití muzejních fondů badateli

Z muzejních fondů je hlavně využívána sbírková knihovna a fotografická sbírka. Za rok
2007 eviduje SVMK 16 badatelských návštěv, které prezenčně využily výše uvedených fondů.
Písemně byly zodpovězeny 3 badatelské dotazy.

Ze sbírek SVMK byly zapůjčeny 
1. 6 sbírkových předmětů z podsbírky knihy Středočeské vědecké knihovně Kladno na výstavu

Nakladatelské Kladno;
2. 13  sbírkových  předmětů  z podsbírky  textil  Středočeskému  muzeu  v Roztokách  u  Prahy

na výstavu Dítě, dětství, mateřství;
3. 24  sbírkových  předmětů  z podsbírek  textil,  kovy-dřevo  Středočeské  vědecké  knihovně

Kladno na výstavu o technické literatuře.

9. Vzdělávací a publikační činnost
Přednášky
Mgr. Lukáš Krinke
1. Ekologie  klíčení  a  půdní  banky  semen  invazního  druhu  Heracleum  mantegazzianum.

(spoluautor  přednášky)  na  pracovní  konferenci  České  botanické  společnosti  „Rostlinné
invaze v České Republice: situace, výzkum a management“ v Praze 1. 12. 2007 

2. Haldy možností - víkend Školy Aria (www.ario.info) v Gymnáziu Kladno 16. 2. 2007

PhDr. Zdeněk Kuchyňka     
1. Pravidelné přednášky a semináře Kladenské univerzity třetího věku obor: regionální dějiny

Kladenska a Slánska
– leden - červen jedenkrát za čtrnáct dní 35 posluchačů v I. Ročníku

30 posluchačů v II. ročníku
– od říjen - prosinec jedenkrát za čtrnáct dní 35 posluchačů v I. Ročníku

34 posluchačů v II. ročníku
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2. Přednáška  Od  městysu  ke  královskému  hornímu  městu  na  konferenci  Kladno  minulé
a budoucí v budově Poldi Hütte 15. 6. 2007 

Mgr. Pavla Žvachtová
1. Lokální identita - Gymnázium Kladno 20. 2., 21. 2. a 1. 3. 2007 
2. Aplikovaná etnologie - Katedra sociálních věd, FF Univerzity Pardubice 19. 3. 2007
3. Magie jarní obřadnosti – Kladenská univerzita třetího věku 2. 4. 2007

Publikace muzea

SVMK  bylo  spoluvydavatelem  knihy  Budeč  –  Příroda,  krajina,  člověk (spolu
s občanským sdružením Budeč v Kovárech). Kováry 2006, 303 s. ISBN 80-903784-4-7 (náklad
1200 výtisků) a dále vydalo knihu J. Vykouka Kladenský uličník aneb Průvodce jmény ulic
v Kladně.  Kladno 2007,  267 s.  ISBN 978-80-903784-3-8 (náklad 1000 výtisků).  K zářijové
Národní svatováclavské pouti  na Budeč SVMK vydalo 24. číslo  Posla z Budče.  Almanachu
poutníků na staroslavnou Budeč. Kladno 2007, 48 s. ISBN 978-80-903784-2-1 (náklad 600
výtisků).  Almanach  redigoval  Z.  Kuchyňka.  Všechny  tyto  publikace  jsou  nabízeny  i
prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách muzea.
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2007, s. 31-37
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- „ - :  Restaurovaný hornický betlém z kladenského muzea.  Středočeský vlastivědný sborník,
Roztoky 2007, 25, s. 168-170
 
MALÁ, Renáta:  Mlynářství  na Knovízském potoce.  Středočeský vlastivědný sborník,  Roztoky
2007, 25, s. 45-58

PEREMSKÁ, Lenka: Svatováclavská symbolika a její využití v době pozdního středověku. Posel
z Budče 24, Kladno 29. 9. 2007, s. 5-6

VYKOUK, Jaroslav: Kladenský uličník aneb Průvodce jmény ulic v Kladně. Kladno 2007

ŽVACHTOVÁ, Pavla: Hornická kuchyně v 19. století. Hornický zpravodaj, č. 1, 2007, nestr. 

- „ -: Vinařice – místo, kde bydlím. Příklad spolupráce muzea a školy. Metodický portál VÚPP.
Březen, 2007.

-  „  -:  Představení  výstavy „Důlní  móda  aneb  najdi  7  rozdílů“.  Snaha  o  zasazení  výstavy
do autentického prostoru.  In:  Textil  v Muzeu,  prezentovat,  ano  či  ne?  Sborník  z odborného
semináře. Brno 2006, s. 60-61.

- „ -: Výstava hornických památek Kladenska. Hornický zpravodaj, č. 2, 2007, nestr.

ŽVACHTOVÁ, Pavla - MALÁ, Renáta:  Vinařice – místo, kde bydlím. Sborník komunitního
projektu. Kladno 2007

Náklady na vydání publikací....................................................................................203.672,– Kč
Příjmy z prodeje publikací..................................................................................... 123.860,40 Kč
Příjmy z grantu kulturní komise na knihu Kladenský uličník ..............................10.000,-- Kč

10. Propagace činnosti muzea

SVMK  se  v roce  2007  prezentovalo  prostřednictvím  plakátů  vylepovaných  v Kladně
na reklamních  plochách  a  v autobusech  MHD,  inzerátů  ve  Zlatých  stránkách,  Kamelotu,
v katalogu  Dnů  evropského  dědictví,  v Učitelských  listech  pro  Středočeský  kraj,  v časopise
Dějiny  a  současnost,  na  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,  turistické  karty  Cesta  ke
hvězdám, trička s logem Budče, pohlednice a další propagační předměty.

Díky plně  dynamickým internetovým stránkám SVMK včetně  internetového obchodu
byly informace průběžně aktualizovány a doplňovány. V září bylo zavedeno počítání návštěvníků
internetových stránek prostřednictvím služby www.navrcholu.cz. Od září navštívilo stránky 4684
návštěvníků. Nejnavštěvovanější byly stránky Turistické cíle (975x), Karel Hynek Mácha a náš
kraj (952x),  Pravěk Kladenska – průvodce (655x),  Budeč (403x).  Velký zájem vyvolala také
stránka o betlémech na Kladensku a Slánsku, která byla od konce listopadu do konce roku 2007
navštívena 269x. 

Výroba Turistických známek Budeč......................................................................... 14.400,-- Kč
Provoz a údržba internetových stránek.................................................................... 12.000,-- Kč
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Náklady na propagaci (tisk a výlep plakátů, inzerce)..............................................63.785,-- Kč
Příjmy z prodeje triček s logem NKP Budeč.............................................................. 1.500,-- Kč
Příjmy z prodeje Turistických známek Budeč......................................................... 11.700,-- Kč
Příjmy z prodeje pohlednic, kartiček, mincí.............................................................48.693,-- Kč

11. Účast na seminářích a školeních, další vzdělávání
Pracovníci SVMK se v roce 2007 zúčastnili následujících kolokvií, seminářů a školení:

Vize kultury – vize českého prostoru. Antropologická konference    31. 3. 2007
Pavla Žvachtová Praha

Kladno minulé a budoucí 15. 6. 2007
Zdeněk Kuchyňka Kladno

Veletrh komunitárních programů 19. 9. 2007
Pavla Žvachtová Praha

Konference konzervátorů a restaurátorů 4. – 6. 9. 2007
Jaroslav Vyšín Znojmo

Seminář STOP – Restaurování filmů a fotografií 15. 11. 2007
Jaroslav Vyšín Praha

Náklady na školení a semináře.....................................................................................2.110,-- Kč

12. Restaurátorské a konzervátorské práce

V  konzervátorské  dílně  pracoval  Jaroslav  Vyšín  (dřevo,  kovy,  keramika
z archeologických  nálezů,  fotodokumentace).  V  roce  2007  bylo  preventivně  ošetřeno  a
zkonzervováno 217 předmětů ze sbírek SVMK.

Za finančního přispění  Ministerstva  kultury ČR z programu ISO D byla restaurována
barokní dřevěná plastika sv. Jana Nepomuckého inv. č. KD 450 z doby kolem roku 1680. Jde
o dílo, vzniklé desítky let před oficiálním svatořečením Jana Nepomuckého a určené pro kostel
Nanebevzetí  Panny  Marie  v Kladně,  při  jehož  zbourání  se  zřejmě  dostalo  spolu  s dalšími
plastikami z oltářů do muzea. Plastiku restaurovala v období červen – listopad 2007 akad. mal.
Markéta Pavlíková. 

Restaurování plastiky sv. Jana Nepomuckého...........................................................78.000,- 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. 
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Nákup fotomateriálu..................................................................................................... 9.550,-- Kč
Výdaje – Zhotovení fotografií..................................................................................... 2.349,50 Kč

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 16 podsbírkách k 31.  prosinci 2007 evidováno 31.546
inventárních nebo přírůstkových čísel sbírkových předmětů:

Archeologie 8600
Botanická   296
Desky, nahrávky   193
Kovy, dřevo 1329
Mapy a plány   414
Sklo, porcelán   629
Textil 1125
Fotografie, filmy 3340
Knihy   971
Mineralogická 1581
Numizmatická 3891
Paleontologická 1335
Petrografická   333
Písemnosti a tisky 6164
Výtvarného umění   808
Zoologická       8
Přírůstky v chronologické evidenci     529

 
Mezi nově zapsanými 41 přírůstkovými čísly jsou například: fotografie starého Kladna

a významných osobností, které navštívily SONP Kladno (př. č. 1/2007 – 10/2007), potravinové
lístky z období protektorátu a před rokem 1953 (př. č. 11/2007), bibliofilské tisky Josefa Cipry
a Svatopluka Klíra (př. č. 12/2007, 18/2007, 19/2007), herbářové položky (př. č. 38 – 43/2007)
a preparáty  hmyzu  (př.  č.  44/2007).  Část  přírůstků  tvoří  fotografie  vytříděné  z pomocného
studijního  materiálu.  Aktualizace  údajů  v Centrální  evidenci  sbírek  byla  provedena  v únoru,
srpnu a listopadu 2007.

Jednotlivé  depozitáře  spravovali  tito  muzejní  pracovníci:  fotografie  a  negativy,
paleontologie, mineralogie, petrografie – K. Fryč; textil, sklo-porcelán – P. Žvachtová; botanika,
zoologie – L. Krinke, ostatní Z. Kuchyňka. 

V srpnu 2007 bylo zahájeno stěhování sbírkových předmětů do nové budovy v Huťské.
V srpnu  byly  přestěhovány  podsbírky  Textil  a  Sklo  –  porcelán,  v říjnu  byl  přestěhován
fotoarchiv, v listopadu podsbírka mineralogie, v prosinci podsbírky archeologická, petrografická
a paleontologická.

V  depozitářích  ve  staré  budově  muzea  byla  průběžně  měřena  teplota  a  vlhkost
a kontrolována minimálně jednou týdně. V depozitářích, kde docházelo v souvislosti s počasím k
častějším změnám klimatických poměrů (depozitář 06 - textil a depozitáře ve 2. suterénu), byla
kontrola prováděna denně. Vhodné klima bylo udržováno s pomocí odvlhčovačů.

Náklady na nákup sbírek..............................................................................................5.430,-- Kč
Náklady na provoz a údržbu zabezpečovacího zařízení.........................................18.837,70 Kč
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15. Modernizace výpočetní techniky

V roce 2007 byl zakoupen do budovy v Huťské nový síťový server a digitální telefonní
ústředna, dále jeden notebook a jeden stacionární počítač v rámci obnovy výpočetní techniky.

Nákup hardwaru....................................................................................................... 165.427,-- Kč
Nákup softwaru..........................................................................................................56.393,87 Kč
Připojení na Internet 1-12/2007................................................................................. 19.100,-- Kč
Správa systému, instalace, opravy............................................................................55.919,30 Kč

16. Pořádání studijní knihovny, nákup knih a časopisů
V tomto  roce  pokračovaly práce  na  uspořádání  studijní  knihovny a  převod  katalogů

do elektronické  podoby.  V současné  době  je  v elektronickém katalogu  10.079  knih.  Katalog
seriálových publikací je veden na kartách, z nichž bylo do elektronické podoby zatím převedeno
589 knihovních jednotek. 

V roce 2007 přibylo koupí nebo darem do studijní knihovny 355 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).  Pokračuje  se  rovněž  v odběru  časopisů  Severočeskou  přírodou
(Oblastní  muzeum Litoměřice) a  Příroda (Agentura ochrany přírody a  krajiny ČR)  výměnou
za námi vydávaný almanach Posel z Budče. Do knihovny muzea jsou také bezplatně zasílána
regionální periodika obcí (Naše město Stochov, Buštěhradský zpravodaj, Hostouňský zpravodaj,
Žilinské listy, Zpravodaj Slánského Jazz clubu, Bělečský kurýr).

Pracovníci SVMK a badatelé si z knihovny vypůjčili (badatelé jen k prezenčnímu studiu)
97 knih a časopisů.

Náklady na nákup knih a časopisů...........................................................................31.509,50 Kč

17. Provozní náklady SVMK
Z provozních  nákladů  SVMK činí  nejvýznamnější  položky mzdové  +  ostatní  osobní

náklady ve výši 2.096.711,- Kč (z toho 1.979.145,- na platy a 117.566,- Kč na dohody o pracovní
činnosti a dohody o provedení práce), zákonné sociální pojištění 692.721,- Kč, zákonné sociální
náklady (příděl  2% z objemu  mzdových prostředků  do FKSP)  39.582,90  Kč. Průměrný plat
pracovníka SVMK v roce 2007 činil 20.113,- Kč.

Z dalších  položek  neuvedených  v předchozí  části  výroční  zprávy  uvádíme  odpisy
hmotného  a  nehmotného  investičního  majetku  482.064,-  Kč,  náklady  na  elektřinu,  vodné
a stočné a na dodávky tepla 250.361,59 Kč. V těchto částkách jsou zahrnuty náklady na energie
v obou objektech SVMK (Zádušní 1841, Huťská 1375). Bankovní poplatky činily 29.160,27 Kč
a  naproti  tomu  úroky  vynesly  pouze  412,42  Kč.  Pojištění  majetku  Středočeského  kraje
spravovaného SVMK a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele činilo 45.137 Kč. 
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Veškerý provoz  SVMK byl veden snahou po maximální  úspornosti,  aby byl dostatek
prostředků  na  plnění  hlavních  úkolů,  tj.  na  správu  a  ochranu  sbírek  a  jejich  zpřístupnění
a prezentaci veřejnosti i na odbornou a publikační činnost pracovníků muzea. 

Přehled celkových nákladů a výnosů SVMK za rok 2007

ÚČET TEXT NÁKLADY VÝNOSY
501 Spotřeba materiálu 414144,75
502 Spotřeba energie 250361,59
504 Prodané zboží 151445,80
511 Opravy a udržování 311510,20
512 Cestovné 22688,40
513 Náklady na reprezentaci 6810,00
518 Ostatní služby 588429,80
521 Mzdové náklady 2096711,00
524 Zákonné sociální pojištění 692721,00
527 Zákonné sociální náklady 39582,90
549 Jiné ostatní náklady 75031,27

551
Odpis nehmotného a hmotného investičního
majetku 482064,00

602 Tržby z prodeje služeb 26262,40
604 Tržby za prodané zboží 185313,40
644 Úroky 412,42
648 Zúčtováni fondů 214572,00
649 Jiné ostatní výnosy 42335,70
691 Příspěvky a dotace na provoz 5488751,10

Obraty 5161500,71 5957647,02
Zisk 796146,31

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
ředitel SVMK
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