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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 roku 2008 opět
proměnilo. Ve stálém pracovním poměru pracovali v SVMK v roce 2009 tito pracovníci:
Bc.  Dominika  Havlová  – průvodce  (0,6  úvazku do 31.  1.  2009);  Eva  Hoffmannová –
pokladní;  Michaela  Kománková  –  správce  archeologické  sbírky;  Mgr.  Lukáš  Krinke  –
botanik, kurátor sbírek; Barbora Kubů, DiS. - účetní; PhDr. Zdeněk Kuchyňka – ředitel,
historik, kurátor sbírek výtvarného umění, písemností a tisků, map a plánů, kovů a dřeva;
Mgr. Kamila Martínková – pedagog volného času (do 31. 7. 2009); Bc. Lucie Matoušová –
průvodkyně (0,6  úvazku  od  18.  8.  2009);  Alice  Nešlehová  –  referent  správy majetku,
asistentka  ředitele;  Mgr.  Lenka  Peremská  –  historik  -  kurátor  sbírek  textilu,  skla  a
porcelánu; Lucie Roubalová – průvodce (1. 7. – 31. 7. 2009); Ing. Josef Slepička – správce
objektu  Huťská  1375  (0,5  úvazku);  Jiří  Štěpánek  -  knihovník;  Ludmila  Vosyková  –
pokladní  (0,6  úvazku);  Jaroslav  Vykouk  –  průvodce  (0,6  úvazku);  Jaroslav  Vyšín  –
konzervátor; Mgr. Ivana Zágnerová – pedagog volného času, propagace (od 24. 7. 2009),
což přepočteno na úvazky a skutečnou dobu zaměstnání představuje 11,9776 pracovníků. 

Z uvedených  pracovníků  v trvalém  pracovním  poměru  mělo  7  vysokoškolské
vzdělání příslušného směru, 1 měl vysokoškolské vzdělání jiného směru než obor, jímž se
v muzeu zabývá, 1 vyšší odborné vzdělání a 5 středoškolské vzdělání příslušného směru.
Formou  dohody  byly  zajištěny  tyto  činnosti:  Valerie  Čermáková,  Martin  Šorm,  Eva
Nováková – průvodcovská služba na Budči; Karel Fryč – pořádání fotoarchivu; Jiří Pergl –
pomocné práce; Jana Balejová – přepis inventárních karet do elektronické podoby. Touto
formou byly řešeny i další jednorázové potřeby. 

SVMK v roce 2008 plnilo tyto hlavní úkoly:
1. revize  sbírek  v podsbírkách  archeologická,  písemnosti  a  tisky,  zoologická,

botanická, po přestěhování do nového objektu
2. příprava výstav
3. příprava a zajištění Muzejní noci
4. příprava a zajištění fotosoutěže Příroda kolem cyklotrasy 0017
5. příprava  a  zajištění  Floristického  kurzu  na  Kladně (ve  spolupráci  s Českou

botanickou společností)
6. příprava a zajištění Svatováclavských slavností na Budči
7. realizace  vzdělávacích  programů  pro  ZŠ  a  SŠ  Cesta  do  pravěku,  Projdi  se

Kladnem, Cesta do středověku, Cesta do 19. století
8. příprava a zajištění programu Cesta do 19. století v rámci Dne Středočeského kraje
9. restaurování a konzervace sbírkových předmětů
10. vydání publikací Posel z Budče a Kladenský tulák

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 2009 bylo dokončeno oplocení areálu SVMK a provedeny zahradní úpravy
kolem oplocení a parkoviště. Správce objektu prováděl údržbu zahrady (terénní úpravy,
sekání  trávy),  drobné  opravy (čištění  žlabů),  spolupracoval  s firmami,  které  prováděly
úpravu zahrady a vybudování oplocení zahrady. 
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Vzhledem k problémům s vytápěním byla  místo  připojení  na  dálkový horkovod
vybudována v suterénu budovy plynová kotelna s třemi kotli o výkonu do 100 kW. Stavbu
na  základě  výběrového  řízení  prováděla  v období  srpen  –  říjen  2009  firma  Pragotěs.
Vybudování kotelny bylo financování z fondu reprodukce SVMK. 

Plynová kotelna ..............................................................................................694.823,85 Kč
Úpravy zahrady a parkoviště ....................................................................... 130.763,10 Kč
Celkové náklady..............................................................................................825.586,95 Kč

3. Hospodaření SVMK 

Příspěvek zřizovatele na provoz v uvedeném roce činil 5.824.845,- Kč a byl SVMK
k 31. 12. 2009 převeden v plné výši. Vlastní příjmy SVMK ze vstupného a služeb činily
152.464,-  Kč,  z  prodeje  publikací  a  propagačních  předmětů  219.263,40  Kč,  granty
od Statutárního  města  Kladna  100.000,-  Kč.  Dále  muzeum  získalo  120.000,-  Kč  od
Ministerstva kultury ČR na projekt DE06P04OMG006 Roubalův herbář a kartotéka flóry
Kladenska jako podklad historických změn květeny regionu a 37.000,- Kč z programu ISO
D na náročné restaurování  obrazu Zjevení  Krista.  Hospodaření  muzea bylo vyrovnané.
Podrobnější rozbor výdajů a příjmů z jednotlivých činností je uveden níže v jednotlivých
oddílech. 

Celkové výnosy.............................................................................................6.914.606,53 Kč
Celkové náklady...........................................................................................6.914.606,53 Kč

4. Stálé expozice a krátkodobé výstavy

V  budově  muzea  byly  i  v roce  2009  nainstalovány  dvě  části  stálé  historické
expozice  -  Pravěk  Kladenska  a  Od tvrzí  k  baroknímu  zámku.  Součástí  prohlídkového
okruhu  v kladenském  zámku,  který  provozuje  společnost  Kultura  pro  Kladno  zůstaly
expozice Štola a kaple sv. Vavřince, v nichž jsou vystaveny sbírkové předměty SVMK,
které byly společnosti KPK dlouhodobě zapůjčeny.

V říjnu  2009  byly  stromy  v muzejní  zahradě  opatřeny  tabulkami  s českými  a
vědeckými názvy jednotlivých druhů, což přispělo ke zvýšení naučného charakteru této
sbírky dřevin pod širým nebem.

V  roce  2009  SVMK  nabídlo  návštěvníkům  10  krátkodobých  výstav  v  budově
muzea:

Neznámý svět drobných savců 16. ledna 2009 - 15. března 2009
Živočichové Kladenska 16. ledna 2009 - 22. února 2009
Klapka 2009 3. března 2009 - 28. března 2009
Zapomenutý malíř Josef Bosáček 19. března 2009 - 24. května 2009
Ach, ty ženy 22. dubna 2009 - 1. listopadu 2009
Meander Baobab Brio 1. června 2009 - 20. srpna 2009
Sametový listopad ’89 28. srpna 2009 - 30. listopadu 2009
Posvícení. 8Rok v lidových zvycích 2. října 2009 - 13. listopadu 2009
120 let Poldiny hutě 13. listopadu 2009 - 21. února 2010
Půjdem spolu do Betléma 27. listopadu 2009 - 10. ledna 2010
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V květnu 2009 SVMK spolu  s komisí  Rady města  Kladna  pro životní  prostředí
vyhlásilo fotografickou soutěž Příroda kolem cyklotrasy 017. Do uzávěrky soutěže 13. 11.
2009  došlo  na  adresu  muzea  185  fotografií  od  47  autorů.  Odborná  porota  složená
z profesionálních fotografů a zástupců pořádajících organizací vybrala tři vítěze v každé ze
dvou kategorií a dále udělila ještě dvě zvláštní ceny poroty. Vyhlášení vítězů a vernisáž
výstavy došlých fotografií se uskutečnily až 14. ledna 2010.

SVMK  se  opět  připojilo  k Festivalu  Muzejních  nocí  a  v sobotu  23.  května
uspořádalo Muzejní noc s Harrym Potterem. K výstavě produkce nakladatelství knih pro
děti Meander, Baobab, Brio uspořádalo SVMK celodenní program pro děti s loutkovým
divadlem a tvůrčími dílnami pro děti. V rámci Dnů evropského dědictví připravilo SVMK
na dny 12. a 13. září 2009 prohlídky areálu bývalé Huti Koněv. 28. října 2009 v rámci Dne
Středočeského kraje muzeum připravilo program nazvaný Cesta do 19. století.

Na základě dohody s Římskokatolickou farností v Roztokách u Prahy zajišťovalo
SVMK i v roce 2009 průvodcovskou službu na národní kulturní památce Budeč u Zákolan,
a to každý víkend od konce května do konce září a o svátcích 5. a 6. července 2009. 13.
června 2009 připravilo muzeum na Budči program pro rodiče s dětmi z Tělocvičné jednoty
Sokol  Kladno.  SVMK se dále  spolupodílelo  na  uspořádání  19.  národní  svatováclavské
pouti  na Budeč 26.  září  2009.  Ve spolupráci  se Sdružením rodičů  a  přátel  dětí  při  ZŠ
Zákolany a obcí Zákolany uspořádalo muzeum 28. září 2009  Svatováclavské slavnosti
s ukázkami  dobových  řemesel,  historického  šermu  skupiny  Thorax,  barokní  hudbou
souboru Ritornello s uměleckým vedoucím Michaelem Pospíšilem. 

Muzeum  navštívilo  za  rok  2009  celkem  6.161  návštěvníků.  Budeč  navštívilo
jednotlivě i  ve skupinách  3.151 návštěvníků,  kteří  využili  nabízených průvodcovských
služeb. 

Příjmy ze vstupného...................................................................................... 109.178,00  Kč

5.  Vzdělávací programy a další aktivity pro školy

V souladu se Strategickým marketingovým plánem se SVMK soustředilo na práci
se školami. Školám byly nabízeny projektové dny Cesta do pravěku, Cesta do středověku,
a nově vytvořený program Cesta do 19. století, Projdi se Kladnem a odborné přednášky
(Zima  v životě  našich  předků,  Řemesla  a  cechy,  Výroční  lidové  obyčeje).  K těmto
programům byly připraveny pracovní listy. O pracovní listy a další doprovodný program
pro děti byla doplněna i většina krátkodobých výstav, které muzeum pořádalo. K výstavám
Meander  Baobab  Brio  a  Půjdem  spolu  do  Betléma  byly  vyhlášeny  soutěže  pro  žáky
mateřských, základních a středních škol z regionu.

 
Pro veřejnost uspořádalo muzeum 10 přednášek a besed:

Na úsvitě českých dějin PhDr. Naďa Profantová 8. 1. 2009
Naši savci na počátku 21. století RNDr. Miloš Anděra 29. 1. 2009
Čekání na jaro s muzejním botanikem Mgr. Lukáš Krinke 12. 2. 2009
Autorské čtení Michal Viewegh 8. 4. 2009
120 let Poldiny hutě Mgr. Jiří Kovařík 14. 5. 2009
Podivuhodný svět středověkého člověka Mgr. Lenka Peremská 4. 6. 2010
Budeč a svatováclavská tradice PhDr. Zdeněk Kuchyňka 17. 9. 2009
Vojtěšská huť a doly v okolí Kladna Jaroslav Vyšín 5. 10. 2009
Krajina ve fotografii Jaroslav Vyšín 5. 11. 2009
Kladenský tulák (autogramiáda) Jaroslav Vykouk 3. 12. 2009
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Ve spolupráci se skautským střediskem Orion Kladno nabídlo muzeum veřejnosti 9
cestopisných promítání:

Turecko 13. 1. 2009
Nový Zéland 10. 2. 2009
Bah* a my 10. 3. 2009
Moje cesty za ptáky 14. 4. 2009
Nepál 12. 5. 2009
Hory Černé Hory 9. 6. 2009
Velké skautské dobrodružství v Koreji 13. 10. 2009
Za papuchalky na ostrov Runde 10. 11. 2009
Ekvádor a Galapágy 8. 12. 2009

6. Vlastní badatelská činnost SVMK

V roce  2009  pokračovaly  práce  na  grantovém  projektu  DE06P04OMG006
Roubalův  herbář  a  kartotéka  flóry Kladenska  jako  podklad  historických změn  květeny
regionu podle schváleného harmonogramu prací, jehož řešitelem je Mgr. Lukáš Krinke, což
v roce 2009 zahrnovalo:

1. Zpracovávání materiálu Roubalova herbáře vypůjčeného z NM a nových sběrů,
předání položek z taxonomicky obtížných skupin k revizi odborníkům na tyto
skupiny

2. Ve spolupráci s externími pracovníky floristický výzkum povodí středního Kačáku
a Bílichovské části Džbánu

3. Příprava rukopisu Květeny středního Kačáku
4. Excerpce další botanické literatury z kladenského regionu

PhDr. Zdeněk Kuchyňka pokračoval ve sbírání dokladů o adventních a vánočních
zvycích na Kladensku ve 20. století.

7. Využití muzejních fondů badateli

Z muzejních fondů je hlavně využívána sbírková knihovna a fotografická sbírka.
Za rok  2008  eviduje  SVMK  8  badatelských  návštěv,  které  prezenčně  využily  výše
uvedených  fondů.  Písemně  bylo  zodpovězeno  12  badatelských  dotazů  z výzkumných
pracovišť,  orgánů  ochrany  přírody  nebo  od  studentů,  kteří  pracují  na  seminárních,
bakalářských a diplomových pracích.

1. Ze  sbírek  SVMK  bylo  zapůjčeno  5  sbírkových  předmětů  z podsbírky  textil
Regionálnímu muzeu v Kolíně na výstavu Střední Čechy a lidový oděv.

8. Vzdělávací a publikační činnost
Přednášky

Mgr. Lukáš Krinke
1. Komentované prohlídky výstavy Neznámý svět drobných savců pro ZŠ a SŠ (23. 1., 26.

1., 27. 1., 28. 1., 12. 2., 17. 2., 10. 3. 2009)
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2. Vedení vzdělávacího programu o soustavě Natura 2000 - 1. ekologický kurz Gymnázia
Kladno, Máchův mlýn 10. 6. 2009

3. Vedení vzdělávacího programu o soustavě Natura 2000 - 2. ekologický kurz Gymnázia
Kladno, Máchův mlýn 16. 6. 2009

4. Přednáška o flóře Kladenska Čekání na jaro s muzejním botanikem (12. 2. 2009)
5. Předseda hodnotící komise v oboru Ochrana životního prostředí v krajském kole

Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

PhDr. Zdeněk Kuchyňka     

1. Pravidelné přednášky a semináře Kladenské univerzity třetího věku obor: Výtvarné a
literární toulky po Kladensku a Slánsku a Vybrané kapitoly z dějin umění 
- leden - červen jedenkrát za čtrnáct dní 35 posluchačů v I. ročníku

30 posluchačů v II. ročníku
- říjen - prosinec jedenkrát za čtrnáct dní 36 posluchačů v I. ročníku

32 posluchačů v II. ročníku
2. Přednáška Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku v SVMK 9. a 16. 12.

2009

PhDr. Zdeněk Kuchyňka byl v roce 2009 členem poroty mezinárodní vědomostní soutěže
Lidice pro 21. století, vyhlašované Památníkem Lidice a Vojenským historickým ústavem
pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva obrany.
Člen hodnotící komise v oboru Historie v krajském kole Středoškolské odborné činnosti
(SOČ). 

Jaroslav Vykouk

1. Významné ženy z Kladna - Klub důchodců Poldi - únor 2009
2. O městských a obecních znacích v okrese Kladno - Svaz žen Švermov – březen 2009
3. O městských a obecních znacích v okrese Kladno – Středisko komplexní sociální péče

Fontána Kladno – duben 2009
4. O pomístních názvech v Kladně - Klub důchodců NKT Cables – duben 2009
5. O pomístních názvech v Kladně - Středisko komplexní sociální péče Fontána Kladno –

květen 2009
6. O pomístních názvech v Kladně - Svaz žen Švermov – červen 2009
7. O pomístních názvech v Kladně - Klub důchodců Poldi – září 2009
8. O pomístních názvech v Kladně - Klub důchodců mateřských škol v Kladně – říjen

2009
9. O pomístních názvech v Kladně - Klub důchodců ČR – říjen 2009

Publikace muzea

K zářijové Národní svatováclavské pouti na Budeč SVMK vydalo 26. číslo Posla z Budče,
Almanachu poutníků na staroslavnou Budeč. Kladno 2009, 52 s. ISBN 978-80-903784-
7-6 (náklad 600 výtisků). Almanach redigoval Z. Kuchyňka. Dále muzeum vydalo knihu
Jaroslava Vykouka  Kladenský tulák.  pověsti,  příběhy a zajímavosti  o  původu jmen
čtvrtí, částí města a místních lokalit v Kladně. Kladno 2009, ISBN 978-80-903784-8-3
(náklad  1100  výtisků).  Všechny  tyto  publikace  jsou  nabízeny  i  prostřednictvím
elektronického obchodu na internetových stránkách muzea .
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Bibliografie pracovníků SVMK

ŠTEFÁNEK, Michal – KRINKE, Lukáš: Floristický kurz ČBS Kladno 12. – 18. července
2009 – Vstupní informace pro účastníky kurzu. Česká botanická společnost, Praha 2009
ŠTEFÁNEK,  Michal  –  KRINKE,  Lukáš:  Botanický  inventarizační  průzkum vybraných
VKP ve správním obvodu města Kladna. Ms., Praha a Kladno 2009
KUCHYŇKA, Zdeněk:  Patron horníků sv. Prokop a jeho kult na Kladensku. Hornický
zpravodaj č. 3, 2009, s. 1-5
-„-: Tradice stavění betlémů na Kladensku a Slánsku. Středočeský vlastivědný sborník 27,
2009, s. 25-34
KUCHYŇKA, Zdeněk – ČERNÝ, Vladimír:  Dvě zachráněné památky pod Budčí. Posel
z Budče 26, Kladno 26. 9. 2009, s. 37-39
VYKOUK, Jaroslav: Kladenský tulák. Kladno 2009

Náklady na vydání publikací........................................................................... 184.906,- Kč
Příjmy z prodeje publikací............................................................................ 217.588,40 Kč

 
9. Propagace činnosti muzea

SVMK  se  v roce  2009  prezentovalo  prostřednictvím  plakátů  vylepovaných
v Kladně na reklamních plochách a v autobusech MHD, inzerátů ve Zlatých stránkách,
Kamelotu,  v katalogu  Dnů  evropského  dědictví,  v časopise  Dějiny  a  současnost,  na
vlastních  internetových stránkách  www.omk.cz  a  na  stránkách  www.pruvodce.com,  na
portálech  www.kdykde.cz,  www.infocesko.cz.,  www.akce.centralbohemia.cz  a  dalších.
Informace o SVMK jsou také k dispozici v Pražské informační službě,  v Infocentrech v
Kladně  a  ve  Slaném.  Muzeum  prodává  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.  

Výroba turistických známek................................................................................ 7.830,- Kč
Provoz a údržba internetových stránek............................................................ 13.428,- Kč
Náklady na propagaci (tisk a výlep plakátů, inzerce)....................................147.395,- Kč
Výnosy z prodeje triček s logem NKP Budeč.........................................................250,- Kč
Výnosy z prodeje turistických známek................................................................1.425,- Kč

10. Účast na seminářích a školeních, další vzdělávání
Pracovníci SVMK se v roce 2009 zúčastnili následujících kolokvií, seminářů a školení:

Vnímání krajiny v minulosti – historická krajina dnes 21. 1. 2009
Lukáš Krinke Praha

Floristický kurz České botanické společnosti 12. - 18. 7. 2009
Lukáš Krinke Kladno

Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice 30. 9. 2009
Lukáš Krinke Praha
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Muzeum  a změna  17. - 19. 2. 2009
Zdeněk Kuchyňka Praha

Slánské rozhovory - Novorenesance 6. 10. 2009
Zdeněk Kuchyňka                                                                   Slaný

Národní muzeum Praha/STOP/ - Restaurování arch. textilu    15. 10. 2009 
Jaroslav Vyšín Praha

GIMP – nástroj propagační grafiky menších muzeí     15.- 16. 10. 2009
Ivana Zágnerová Praha

Náklady na školení a semináře........................................................................12.933,83 Kč

11. Restaurátorské a konzervátorské práce
V  konzervátorské  dílně  pracoval  Jaroslav  Vyšín  (dřevo,  kovy,  keramika  z

archeologických  nálezů,  fotodokumentace).  V  roce  2009  bylo  preventivně  ošetřeno  a
zkonzervováno 667 předmětů ze sbírek SVMK (nejvíce v souvislosti  s revizí podsbírky
archeologické). Dále byla zrestaurována plastika Krista z 18. stol. z kazatelny zbořeného
kladenského kostela,  restaurování  provedla Ivana Rašpličková,  a barokní  obraz Zjevení
Krista  s astronomickým vyobrazením,  restaurovala  MgA.  Markéta  Pavlíková  (částečně
financováno z programu ISO D MK ČR) 

Nákup materiálu na konzervování...................................................................... 2.464,- Kč
Restaurování  obrazu Zjevení Krista ............................................................... 75.210,- Kč
Restaurování  plastiky Krista ............................................................................. 8.500,- Kč

12. 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. 

Pořízení fotoaparátu Canon................................................................................ 65.029,-Kč

13. 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  2009
evidováno 31.939 inventárních nebo přírůstkových čísel sbírkových předmětů:

Archeologie 8600
Botanická   329
Desky, nahrávky   193
Kovy, dřevo 1332
Mapy a plány   414
Sklo, porcelán   629
Textil 1127
Fotografie, filmy 3582
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Knihy   977
Mineralogická 1581
Numizmatická 3893
Paleontologická 1335
Petrografická   333
Písemnosti a tisky 6167
Výtvarného umění   812
Zoologická     80
Přírůstky v chronologické evidenci     547

Mezi nově zapsanými 19 přírůstkovými čísly jsou například: drobné grafiky Cyrila
Boudy (př.  č.  11/2009),  skříňkový betlém  kynšperského  typu  (př.  č.  14/2009),  album
fotografií z Huti Koněv z let 1945-1947 (př. č. 35/2009), preparáty ptáků a savců (př. č.
18/2009  –  32/2009).  Aktualizace  údajů  v Centrální  evidenci  sbírek  byla  provedena
v listopadu 2009.

Jednotlivé depozitáře spravovali tito muzejní pracovníci: fotografie a negativy – J.
Vyšín; paleontologie, mineralogie, petrografie, botanika, zoologie – L. Krinke; textil, sklo-
porcelán – L. Peremská; archeologie – M. Kománková; kovy, dřevo, výtvarného umění,
písemnosti a tisky, numizmatika, mapy a plány, sbírková knihovna - Z. Kuchyňka. 

Po  přestěhování  pokračovaly  v roce  2009  revize  podsbírek  archeologická,
písemnosti a tisky, textil, fotografie.

V depozitářích byla průběžně měřena teplota a vlhkost a kontrolována minimálně
jednou týdně. Vhodné klima bylo udržováno s pomocí odvlhčovačů.

Náklady na nákup sbírek................................................................................... 24.860,- Kč
Náklady na provoz a údržbu zabezpečovacího zařízení..................................11.136,- Kč

14. Modernizace výpočetní techniky

V roce 2009 byly zakoupeny do budovy v Huťské 3 počítačové monitory, scanner a
DVD přehrávač v rámci obnovy výpočetní techniky.

Nákup hardwaru.............................................................................................. 21.975,00 Kč
Nákup softwaru................................................................................................ 41.377,50 Kč
Připojení na Internet 1-12/2009.......................................................................17.064,00 Kč
Správa systému, instalace, opravy.................................................................. 34.796,10 Kč

15. Pořádání studijní knihovny, nákup knih a časopisů
Po  přestěhování  knihovního  fondu  pokračovaly  práce  na  uspořádání  studijní

knihovny a převod katalogů do elektronické podoby. V současné době je v elektronickém
katalogu 10.712 knih. Katalog seriálových publikací je veden na kartách, z nichž bylo do
elektronické podoby zatím převedeno 6677 knihovních jednotek. 

V  roce  2009  přibylo  koupí  nebo  darem  do  studijní  knihovny  239  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,
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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 krajiny a přírody 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) 143 knih a časopisů 

Náklady na nákup knih a časopisů....................................................................38.099,- Kč

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

osobní náklady ve výši  3.033.068,- Kč (z toho 2.852.962,-  na platy a 180.106,- Kč na
dohody  o  pracovní  činnosti  a  dohody  o  provedení  práce),  zákonné  sociální  pojištění
939.796,-  Kč,  zákonné sociální  náklady (příděl  2% z objemu mzdových prostředků do
FKSP)  57.058,52 Kč. Průměrný plat pracovníka SVMK v roce 2009 činil  19.860,- Kč a
byl tak pouze o 2,- Kč vyšší než v předchozím roce.

Z dalších položek neuvedených v předchozí  části  výroční zprávy uvádíme odpisy
hmotného a nehmotného investičního majetku 843.592,- Kč, náklady na elektřinu, vodné a
stočné a na dodávky tepla 213.731,88 Kč. Bankovní poplatky činily 9.695,00 Kč (snížení
oproti předchozímu roku bylo dosaženo zavedením internetového bankovnictví, kde jsou
nižší poplatky za platby) a naproti tomu úroky vynesly pouze 531,11 Kč. Pojištění majetku
Středočeského kraje spravovaného SVMK a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele činilo
51.514,00 Kč. 

Veškerý  provoz  SVMK  byl  veden  snahou  po  maximální  úspornosti,  aby  byl
dostatek  prostředků  na  plnění  hlavních  úkolů,  tj.  na  správu  a  ochranu  sbírek  a  jejich
zpřístupnění a prezentaci veřejnosti i na odbornou a publikační činnost pracovníků muzea. 
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Přehled celkových nákladů a výnosů SVMK za rok 2008

ÚČET TEXT NÁKLADY VÝNOSY
501 Spotřeba materiálu 572524,84
502 Spotřeba energie 219263,4
504 Prodané zboží 197350,75
511 Opravy a udržování 168507,90
512 Cestovné 34066
513 Náklady na reprezentaci 17691,70
518 Ostatní služby 775749,44
521 Mzdové náklady 3033068,00
524 Zákonné sociální pojištění 939796,00
527 Zákonné sociální náklady 57058,52
549 Jiné ostatní náklady 61469,50
551 Odpis nehmotného a hmotného

investičního majetku
843592,00

602 Tržby z prodeje služeb 152464,00
604 Tržby za prodané zboží 219263,40
644 Úroky 531,11
648 Zúčtováni fondů 429755,02
649 Jiné ostatní výnosy 130748
691 Příspěvky a dotace na provoz 5981845,00

Obraty 6914606,53 6914606,53
Zisk 0

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
ředitel SVMK
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