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1. Základní údaje
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně (dále jen SVMK) je příspěvkovou
organizací, zřizovanou Středočeským krajem. Na začátku roku 2010 došlo k zásadní
změně, protože Středočeský kraj zakoupil od společnosti RPG Property a. s. Ostrava
Hornický skanzen Mayrau ve Vinařících a předal ho do správy našemu muzeu. Díky nové
pobočce vzrostlo personální obsazení o nové pracovníky, kteří zajišťují provoz skanzenu.
Ve stálém pracovním poměru pracovali v SVMK v Kladně k 31. 12. 2010 tito pracovníci:
Eva Hoffmannová – pokladní; Michaela Kománková – kurátor archeologické sbírky
(zástup za rodičovskou dovolenou Mgr. Lenky Permské); Hana Kalousová – mzdová
účetní (0,5 úvazku); Mgr. Lukáš Krinke – botanik, kurátor přírodovědných sbírek; Barbora
Kubů, DiS. – hlavní účetní; PhDr. Zdeněk Kuchyňka – ředitel, historik, kurátor sbírek
výtvarného umění, písemností a tisků, map a plánů, kovů a dřeva; Bc. Lucie Matoušová –
správce sbírek textil, sklo a porcelán; Alice Nešlehová – referent správy majetku,
asistentka ředitele; Bc. Lucie Nešlehová – průvodce (0,6 úvazku); 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. Pracovníci
Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích k 31. 12. 2010: Bc. Dominika Havlová –
výstavář, pedagog volného času (0,5 úvazku); Mgr. Karel Drvola – průvodce (0,5 úvazku);
Hana Jedličková – uklízečka; František Koryta – údržba; Miloš Koudela – průvodce (0,5
úvazku); Pavel Rolinec – propagace, pověřený řízením; Hana Vyšínová – pokladní,
administrativní pracovnice; Dušan Piederman – průvodce (0,5 úvazku), František Vida –
průvodce (0,5 úvazku); MgA. Tomáš Voldráb – kurátor sbírek.
Z uvedených pracovníků v trvalém pracovním poměru mělo 9 vysokoškolské
vzdělání příslušného směru, 1 měl vysokoškolské vzdělání jiného směru než obor, jímž se
v muzeu zabývá, 2 vyšší odborné vzdělání a 5 středoškolské vzdělání příslušného směru.
SVMK v roce 2010 plnilo tyto hlavní úkoly:
1. administrativní převzetí a zajištění personálního stavu pobočky Hornický skanzen
Mayrau ve Vinařicích
2. zahájení postupné rekonstrukce Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích
3. revize podsbírek archeologická, textil, sklo a porcelán, desky a nahrávky,
písemnosti a tisky po přestěhování do nového objektu
4. příprava výstav
5. příprava a zajištění Muzejní noci
6. příprava a zajištění fotosoutěže Zeleň ve městě Kladně
7. příprava a zajištění Svatováclavských slavností na Budči
8. realizace vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ Cesta do pravěku, Projdi se
Kladnem, Cesta do středověku, Cesta do 19. století
9. restaurování a konzervace sbírkových předmětů
10. vydání publikací Posel z Budče
Dále SVMK zajišťovalo běžné provozní úkoly. V další části se budeme jednotlivým
činnostem SVMK a nákladům na ně věnovat podrobněji.
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2. Postupná rekonstrukce Hornického skanzenu Mayrau
ve Vinařicích
V roce 2010 byla zahájena postupná rekonstrukce Hornického skanzenu Mayrau ve
Vinařicích, na niž pro tento rok zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo částku 2 mil.
Kč. Z těchto finančních prostředků byla provedena rekonstrukce lanovkového mostu,
nařízená Obvodním báňským úřadem, vybudováno industriální dětské hřiště podle projektu
Mgr.A. Lenky Klodové, vybudováno plynové vytápění kanceláří a výstavního prostoru v 1.
nadzemním podlaží budovy tzv. cechu, zpracována projektová dokumentace na zastřešení
objektu bývalé sedlárny, zpracován stavebně historický průzkum tzv. úřednické budovy
(starý cech) a vypracovány kvalifikované odhady finančních nákladů na rekonstrukci
objektů jako příprava na zpracování projektu pro ROP.
Industriální dětské hřiště .............................................................................. 710.864,40 Kč
Plynové topení ................................................................................................ 768.301,00 Kč
Rekonstrukce dopravního mostu.................................................................. 214.777,10 Kč
SHP úřednického domu................................................................................... 38.000,00 Kč
Projektová dokumentace............................................................................... 175.800,00 Kč
Hodnocení koroze těžní věže Mayrau.............................................................60.000,00 Kč
Celkové náklady...........................................................................................1.967.742,50 Kč

3. Hospodaření SVMK
Příspěvek zřizovatele na provoz v uvedeném roce činil 10.067.309,00,- Kč a byl
SVMK k 31. 12. 2010 převeden v plné výši. Vlastní příjmy SVMK ze vstupného a služeb
činily 294.997,- Kč, z prodeje publikací a propagačních předmětů 233.950,15 Kč, granty
od Statutárního města Kladna 30.000,- Kč. Dále muzeum získalo 85.000,- Kč od
Ministerstva kultury ČR na projekt DE06P04OMG006 Roubalův herbář a kartotéka flóry
Kladenska jako podklad historických změn květeny regionu. Hospodaření muzea bylo
vyrovnané. Podrobnější rozbor výdajů a příjmů z jednotlivých činností je uveden níže
v jednotlivých oddílech.
Celkové výnosy...........................................................................................11.302.206,24 Kč
Celkové náklady.........................................................................................11.302.206,24 Kč

4. Stálé expozice, krátkodobé výstavy a akce
V budově muzea byly i v roce 2010 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 roce 2010 SVMK nabídlo návštěvníkům 10 krátkodobých výstav v budově
muzea:
Příroda kolem cyklotrasy 0017
15. ledna 2010
- 14. března 2010
Do Mexika za přírodou a lidmi
15. ledna 2010
- 28. února 2010
Keltové ve středních Čechách
5. března 2010
- 6. června 2010
Ozvěny času
12. března 2010
- 23. května 2010
3

Literární záře nad Kladnem
Dvě muzejní výročí
Kladenský salon 2010
(David Cajthaml – realizace,
Zdeněk Manina – obrazy a sochy)
Pozlacený mikrosvět
Pojďte, budeme si hrát

4. června 2010
18. června 2010
8. října 2010

- 30. září 2010
- 17. října 2010
- 14. listopadu 2010

29. října 2010
26. listopadu 2010

- 13. února 2011
- 6. března 2011

Pro Středočeskou vědeckou knihovnu muzeum připravilo od 14. října do 23.
listopadu 2010 výstavu Byl pozdní večer... k 200. výročí narození Karla Hynka Máchy.
V květnu 2010 SVMK spolu s komisí Rady města Kladna pro životní prostředí
vyhlásilo fotografickou soutěž Zeleň ve městě. Do uzávěrky soutěže 12. 11. 2010 došlo na
adresu muzea 269 fotografií od 79 autorů. Odborná porota složená z profesionálních
fotografů a zástupců pořádajících organizací vybrala tři vítěze v každé ze dvou kategorií.
Vyhlášení vítězů a vernisáž výstavy došlých fotografií se uskutečnily až 17. února 2011.
První větší akcí v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích byl 25. května 2010
Dětský branný den, konaný pod záštitou hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida
Ratha. SVMK se opětovně připojilo k Festivalu Muzejních nocí a v sobotu 29. května
uspořádalo v Kladně Muzejní noc s Kelty a také Muzejní noc v Hornickém skanzenu
Mayrau ve Vinařicích, při níž byla otevřena hornická světnička, v níž možná pobýval Jára
da Cimrman. Ve spolupráci s Klubem přátel Hornických tradic – Kladno byl 4. září
uspořádán Den horníků na Mayrau s programem pro dospělé i děti. V rámci Dnů
evropského dědictví připravilo SVMK na dny 15. a 18. září 2010 vycházku po stoleté
kladenské vilové čtvrti Habešovna. 28. října 2010 v rámci Dne Středočeského kraje
muzeum připravilo v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích celodenní program
zaměřený především na dětské návštěvníky. 24. listopadu 2010 bylo za účasti představitelů
Středočeského kraje, města Kladna, obce Vinařice a dětí ze ZŠ Vinařice slavnostně
otevřeno Industriální dětské hřiště na Mayrau. K výstavě Pojďte, budeme si hrát uspořádalo
SVMK v sobotu 5. prosince workshop, na němž si děti mohly samy vyrobit hračky
z různých materiálů. V období adventu se v budově muzea v Kladně konaly dva koncerty –
12. prosince skupiny Střídmí klusáci v kulisách višní a 19. prosince harmonikářů dědy a
vnuka Ježkových.
Na základě dohody s Římskokatolickou farností v Roztokách u Prahy zajišťovalo
SVMK i v roce 2010 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 2010. SVMK
se dále spolupodílelo na uspořádání 21. národní svatováclavské pouti na Budeč 25. září
2010, kdy na Budeč přijel nový pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka. Ve spolupráci
se Sdružením rodičů a přátel dětí při ZŠ Zákolany a obcí Zákolany uspořádalo muzeum 28.
září 2010 na Budči Svatováclavské slavnosti s ukázkami dobových řemesel, s loutkovým
divadlem a koncertem Evy Henychové.
Podrobnosti o jednotlivých výstavách a akcích jsou na internetových stránkách
muzea www.omk.cz
Muzeum v Kladně navštívilo za rok 2010 celkem 4.590 návštěvníků. Budeč
navštívilo jednotlivě i ve skupinách 2.541 návštěvníků, kteří využili nabízených
průvodcovských služeb a Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích 7.989 návštěvníků.
Příjmy ze vstupného....................................................................................... 294.997,00 Kč
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5. Vzdělávací programy a další aktivity pro školy
V souladu se Strategickým marketingovým plánem se SVMK soustředilo na práci
se školami. Školám byly nabízeny dopolední vzdělávací programy Cesta do pravěku, Cesta
do středověku, Cesta do 19. století, Projdi se Kladnem, Řemesla 2010, Kladno za
Protektorátu Čechy a Morava a uzpůsobená prohlídka rotundy na Budči. Hlavní pozornost
byla zaměřena na interaktivní výstavu Keltové ve středních Čechách, k níž byl připraven
projektový týden s bohatším doprovodným programem. Většina dalších krátkodobých
výstav byla také doplněna o pracovní listy, tématické hry, dílny nebo soutěže pro školy (hra
o výrobním procesu ocelárny „Jak se vyrobí takový hřebík“; dílna „Muzejník není
vetešník“, dílna „Nejznámější světci“, literární soutěž „Kladenské inspirace“, koutek
s dětskými hrami, výtvarné zadání „Keltské stromy“).
Pro veřejnost uspořádalo muzeum 8 přednášek a besed:
Mahagon, měsíček a špenát
Václav Větvička
Františkánské kláštery v Hájku
u Unhoště a ve Slaném
PhDr. Vladimír Přibyl
Malíř Otakar Lebeda a Mařákova
krajinářská škola
Monika Sybolová
Národní park Křivoklátsko
RNDr. Petr Hůla
Cisterciácký klášter u Nepomuku
ve světle archeologických výzkumů
Mgr. František Kostrouch
Kladenští z Kladna
Jaroslav Vykouk ml.
Karel Hynek Mácha a náš kraj
PhDr. Zdeněk Kuchyňka
Pozlacený mikrosvět
Mgr. Jan Mourek, Ph.D.

21. 1. 2010
18. 2. 2010
18. 3. 2010
15. 4. 2010
6. 5. 2010
16. 9. 2010
11. 11. 2010
2. 12. 2010

Ve spolupráci se skautským střediskem Orion Kladno nabídlo muzeum veřejnosti
10 cestopisných promítání:
Santiago de Compostela
Jamajka – No problem
Helgoland
Pralesy a drahokamy Srí Lanky
Cestou po severní Etiopii
Skotsko
Indie & Nepál
Tuva – Rusko
Švýcarské Alpy
Islandský nekončící den

12. 1. 2010
9. 2. 2010
9. 3. 2010
13. 4. 2010
11. 5. 2010
8. 6. 2010
14. 9. 2010
12. 10. 2010
9. 11. 2010
14. 12. 2010

6. Vlastní badatelská činnost SVMK
V roce 2010 pokračovaly práce na řešení programového projektu „Roubalův herbář
a kartotéka flóry Kladenska jako podklad historických změn květeny regionu“ podpořeného
grantem MK ČR DE06P04OMG006, jehož řešitelem je Mgr. Lukáš Krinke, což
zahrnovalo:
1. Floristický výzkum bílichovské části Džbánu ve spolupráci s externími pracovníky
2. Zpracovávání nových sběrů - předání položek z taxonomicky obtížných skupin
k revizi odborníkům na tyto skupiny
5

3. Práce na rukopisu Květeny Kačáku
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 2010 eviduje SVMK 35 badatelských návštěv, které prezenčně využily výše
uvedených fondů. Písemně bylo zodpovězeno 21 badatelských dotazů z výzkumných
pracovišť, orgánů ochrany přírody nebo od studentů, kteří pracují na seminárních,
bakalářských a diplomových pracích.
Ze sbírek SVMK bylo zapůjčeno 25 sbírkových předmětů na tyto výstavy:
1. Jitka Válová – Setkání
Topičův salon Praha
2. Stanislav Kulhánek
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
3. Co slušelo prababičkám
Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
4. Lidový oděv ve středních Čechách
Městské muzeum a knihovna Čáslav
5. Karel Liebscher a Slánsko
Vlastivědné muzeum Slaný
6. Vánoce s betlémy
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
7. Obrazy Karla Liebschera
Muzeum TGM Rakovník
Dále byly k vědeckému prozkoumání do Národního muzea v Praze zapůjčeny
archeologické nálezy z keltského oppida Stradonice.

8. Vzdělávací a publikační činnost
Přednášky
Mgr. Lukáš Krinke
1. Vedení vzdělávacího programu o soustavě Natura 2000 a simulační ekologické hry „U
Jezera“ - místo: - 1. ekologický kurz Gymnázia Kladno, Máchův mlýn 8. 6. 2010
2. Vedení vzdělávacího programu o soustavě Natura 2000 a simulační ekologické hry „U
Jezera“ - 2. ekologický kurz Gymnázia Kladno, Máchův mlýn 15.-16. 6. 2010
PhDr. Zdeněk Kuchyňka
1. Pravidelné přednášky a semináře Kladenské univerzity třetího věku obor: Vybrané
kapitoly z dějin umění
- leden - červen jedenkrát za čtrnáct dní
35 posluchačů v I. ročníku
- říjen - prosinec jedenkrát za čtrnáct dní
32 posluchačů v II. ročníku
2. Vliv hornictví na vývoj města Kladna ve druhé polovině
19. století – DK Příbram
12. 10. 2010
3. Máchův Máj a jeho ilustrátoři – Středočeská vědecká knihovna v Kladně 13. 10. 2010
PhDr. Zdeněk Kuchyňka byl v roce 2010 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. Kladenští z Kladna – o. p. s. Fontána

10. 2. 2010
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2. Kladenští z Kladna – Klub důchodců NKT Cables
3. Kladenští z Kladna – Klub důchodců, školství Kladno
4. Kladenský tulák – Důchodci ČR

8. 3. 2010
7. 9. 2010
22. 9. 2010

Publikace muzea
K zářijové Národní svatováclavské pouti na Budeč SVMK vydalo 27. číslo Posla z Budče,
Almanachu poutníků na staroslavnou Budeč. Kladno 2009, 52 s. ISBN 978-80-9037847-6 (náklad 600 výtisků). Almanach redigoval Z. Kuchyňka. Dále muzeum vydalo dva
dotisky knihy Jaroslava Vykouka Kladenský tulák v nákladu po 500 výtisků. Všechny
tyto publikace jsou nabízeny i prostřednictvím elektronického obchodu na internetových
stránkách muzea.

Bibliografie pracovníků SVMK
KRINKE, Lukáš – BÁBKOVÁ-HROCHOVÁ, Magda: V Radíkově u Olomouce se konal seminář
muzejních botaniků. Věstník AMG r. 10, č. 6, 2010, s. 11-12
ŠTEFÁNEK, Michal – KRINKE, Lukáš – ŠTEFÁNKOVÁ, Ivana: Lokalita křivatce českého
(Gagea bohemica) ve Velkých Přílepech (okr. Praha-západ). Muzeum a současnost, ser. natur., 25,
2010, s. 95-102.
KUCHYŇKA, Zdeněk: Máchovské poznámky. Karel Hynek Mácha a jeho vztahy ke Kladensku.
Středočeský vlastivědný sborník 28, 2010, s. 21-30
KUCHYŇKA, Zdeněk: Budeč - mýtus a hledání skutečnosti v 19. století. Posel z Budče 27, 2010,
s. 1-5
KUCHYŇKA, Zdeněk: Máchův Máj a jeho ilustrátoři. Posel z Budče 27, 2010, s. 23-36.
KUCHYŇKA, Zdeněk: Troja na úsvitu dějin. In: TOMAN, Prokop a kol.: Pražská čtvrť Troja.
Praha 2010, s. 26-35
KUCHYŇKA, Zdeněk: Krajinou mýtů a barokní zbožnosti. Slaný 2010.
VYKOUK, Jaroslav: Budova divadla Lampion v Kladně. Hornický zpravodaj č. 2, 2010, s. 13-14
VYKOUK, Jaroslav: „Egemák“. Hornický zpravodaj č. 3, 2010, s. 2-5 (Historie soukromého
vzdělávacího ústavu pro učitelky v Kladně)
VYKOUK, Jaroslav: Klášter školských sester v Kladně. Hornický zpravodaj č. 4, 2010, s. 21-26

Náklady na vydání publikací.........................................................................171.896,25 Kč
Příjmy z prodeje publikací........................................................................... 233.950,15 Kč

9. Propagace činnosti muzea
SVMK se v roce 2010 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. Pro Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích byl vytvořen propagační
plakát a dva letáky: Hornický skanzen Důl Mayrau u Vinařic (trojjazyčný čj, aj, nj) a
Naučná stezka Haldy Mayrau. Muzeum prodává turistické známky, turistické karty Cesta
ke hvězdám, trička s logem Budče, pohlednice a další propagační předměty.
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Díky plně dynamickým internetovým stránkám SVMK včetně internetového
obchodu byly informace průběžně aktualizovány a doplňovány. P. Rolinec po nástupu na
místo pracovníka propagace zadal vytvoření internetových stránek Hornického skanzenu
Mayrau ve Vinařicích, ty ale nebyly do konce roku 2010 zprovozněny.
Výroba turistických známek.............................................................................. 32.850,- Kč
Provoz a údržba internetových stránek............................................................ 13.572,- Kč
Náklady na propagaci (tisk a výlep plakátů, inzerce)....................................196.813,- Kč
Výnosy z prodeje turistických známek..............................................................34.275,- Kč

10. Účast na seminářích a školeních, další vzdělávání
Pracovníci SVMK se v roce 2010 zúčastnili následujících kolokvií, seminářů a školení:
Výjezdní zasedání botanické komise při AMG
Lukáš Krinke

31. 5.-4. 6. 2010

Floristický kurz České botanické společnosti
Lukáš Krinke

4.-10. 7. 2010
Domažlice

Slánské rozhovory – Česká husitská reformace
Zdeněk Kuchyňka

5. 10. 2010
VM Slaný

Radíkov u Olomouce

Hornická Příbram ve vědě a technice
12. 10. 2010
Zdeněk Kuchyňka
HM Příbram
(přednáška Vliv hornictví na vývoj města Kladna ve druhé polovině 19. století)
Autorský zákon a digitalizace
Zdeněk Kuchyňka

2.-3. 11. 2010
AMG Brno

Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit
Ivana Zágnerová

25.3. a 22.4.2010
AV ČR Praha

Dramatická výchova a využití jejích prvků v práci muzejního pedagoga 8. 12.2010
Ivana Zágnerová
Praha
Škola muzejní propedeutiky AMG
Lucie Matoušová

od 13. 10. 2010
NM Praha

Náklady na školení a semináře.............................................................................9.980,- Kč

11. Restaurátorské a konzervátorské práce
V konzervátorské dílně pracoval Jaroslav Vyšín (dřevo, kovy, keramika z
archeologických nálezů, fotodokumentace). V roce 2010 bylo preventivně ošetřeno a
konzervováno 558 předmětů ze sbírek SVMK (nejvíce v souvislosti s revizí podsbírky
archeologické). Muzeum vypomáhalo Středočeské vědecké knihovně v Kladně s ošetřením
knih a tiskovin napadených plísněmi.
Nákup materiálu na konzervování...................................................................... 8.137,- Kč
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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. Data jsou zálohována na
zálohovacím serveru, externích discích a na CD.
Náklady na zhotovení fotografií...........................................................................4.975,- 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 2010
evidováno 32.000 inventárních nebo přírůstkových čísel sbírkových předmětů:
Archeologie
8600
Botanická
329
Desky, nahrávky
193
Kovy, dřevo
1332
Mapy a plány
414
Sklo, porcelán
629
Textil
1184
Fotografie, filmy
3589
Knihy
978
Mineralogická
1581
Numizmatická
3894
Paleontologická
1335
Petrografická
333
Písemnosti a tisky
6172
Výtvarného umění
812
Zoologická
91
Přírůstky v chronologické evidenci
534
Mezi nově zapsanými 50 přírůstkovými čísly jsou například: dermoplastické
preparáty živočichů (př. č. 1/2010-3/2010, 23/2010-33/2010), ručně malované figurky
z třebíčského betlému (př. č. 35/2010, 36/2010); programy Městského divadla v Kladně
z let 1955-1960 (př. č. 40/2010), knihy vydané Nakladatelstvím mladých v Kladně (př. č.
46/2010 a 47/2010). Aktualizace údajů v Centrální evidenci sbírek byla provedena
v listopadu 2010.
Jednotlivé depozitáře spravovali tito muzejní pracovníci: fotografie a negativy – J.
Vyšín; paleontologie, mineralogie, petrografie, botanika, zoologie – L. Krinke; textil, skloporcelán – L. Matoušová; archeologie – M. Kománková; kovy-dřevo, výtvarné umění,
písemnosti a tisky, numizmatika, mapy a plány, sbírková knihovna - Z. Kuchyňka, sbírka
HS Mayrau – T. Voldráb.
V roce 2010 byla provedena revize podsbírek archeologická, desky a nahrávky,
písemnosti a tisky, sklo a porcelán, textil. Zároveň byly všechny sbírkové předměty
z podsbírek textil, sklo a porcelán a pohlednice z podsbírky písemnosti a tisky (2711
sbírkových předmětů) fotograficky zdokumentovány a fotografie připojeny k evidenčním
záznamům v databázi Bach.
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Nově byl kolektivem pracovníků SVMK zpracován a v červnu 2010 vstoupil
v platnost nový Plán prevence a ochrany sbírkového fondu SVMK.
V depozitářích byla průběžně měřena teplota a vlhkost a kontrolována minimálně
jednou týdně. Vhodné klima bylo udržováno s pomocí odvlhčovačů.
Náklady na nákup sbírek................................................................................... 63.594,- Kč
Náklady na provoz a údržbu zabezpečovacího zařízení.................................. 49.015,- Kč

14. Modernizace výpočetní techniky
V roce 2010 byly zakoupeny do Hornického skanzenu Mayrau 2 počítače, 1
notebook, 1 barevná tiskárna, 1 černobílá tiskárna, 1 dataprojektor, telefonní ústředna, na
pracoviště SVMK v Kladně 2 počítače a 1 multifunkční kopírka.
Nákup hardwaru............................................................................................ 194.862,00 Kč
Nákup softwaru................................................................................................ 57.048,13 Kč
Připojení na Internet 1-12/2010.......................................................................14.064,00 Kč

15. Pořádání studijní knihovny, nákup knih a časopisů
V roce 2010 pokračovaly práce na uspořádání studijní knihovny a převod katalogů
do elektronické podoby. V současné době je v elektronickém katalogu 11.067 knih.
Katalog seriálových publikací je veden na kartách, z nichž bylo do elektronické podoby
zatím převedeno 8.737 knihovních jednotek.
V roce 2010 přibylo koupí nebo darem do studijní knihovny 301 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) 84 knih a časopisů.
Náklady na nákup knih a časopisů....................................................................18.852,- Kč

16. Opravy a udržování
SVMK převzalo spolu se skanzenem i nájemce některých prostor a z vybraného
nájemného vrací kraj 75% do rozpočtu muzea na opravy nemovitostí. V roce 2010 byly
v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích mimo jiné provedeny tyto větší opravy:
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oprava kanceláře pro nové pracovníky (kurátor sbírek, pedagog volného času, pracovník
propagace, výstavář - 80.058,- Kč), oprava střechy elektrodílny (119.004,- Kč), oprava
rozvodů počítačové a telefonní sítě (43.594,- Kč), oprava elektrorozvodů (18.808,- Kč).
Jen část oprav byla hrazena z vráceného nájemného, zbytek z provozních prostředků
SVMK.
Náklady na opravy a udržování.................................................................... 615.577,60 Kč
Vrácené nájemné HS Mayrau určené na opravy........................................... 261.309,- Kč

17. Provozní náklady SVMK
Z provozních nákladů SVMK činí nejvýznamnější položky mzdové + ostatní
osobní náklady ve výši 4.653.034,- Kč (z toho 4.130.539,- na platy a 522.495,- Kč na
dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce), zákonné sociální pojištění
1.540.422,- Kč, zákonné sociální náklady (příděl 2% z objemu mzdových prostředků do
FKSP) 82.610,78 Kč. Průměrný plat pracovníka SVMK v roce 2009 činil 18.768,- Kč a
byl tak o 1092,- Kč nižší než v předchozím roce (důvodem bylo i rozšíření okruhu
zaměstnanců o profese v nižších platových třídách).
Z dalších položek neuvedených v předchozí části výroční zprávy uvádíme odpisy
hmotného a nehmotného investičního majetku 657.594,- Kč, náklady na elektřinu, vodné a
stočné a na dodávky tepla 863.336,09 Kč, náklady na ostrahu HS Mayrau 897.523,40 Kč.
Bankovní poplatky činily 10.394,00 Kč, úroky vynesly pouze 329,24 Kč. Pojištění majetku
Středočeského kraje spravovaného SVMK a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele činilo
24.583,00 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.

18. Vybavení Hornického skanzenu Mayrau malou technikou
Vzhledem k velikosti plochy v Hornickém skanzenu Mayrau, která byla do převzetí
skanzenu SVMK udržována ručně průvodci, byla pořízena na tuto činnost malá technika zahradní traktůrek (39.990,- Kč) a sněhová fréza (17.990,- Kč), s nimiž pracuje údržbář
skanzenu.
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19. Přehled celkových nákladů a výnosů SVMK za rok 2010
ÚČET
501
502
504
511
512
513
518
521
524
527
549
551
602
604
644
648
649
671
672

TEXT
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné ostatní náklady
Odpis nehmotného a hmotného
investičního majetku
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Zúčtováni fondů
Jiné ostatní výnosy
Výnosy z nároků na prostředky st. rozp.
Příspěvky a dotace na provoz
Obraty
Zisk

NÁKLADY
VÝNOSY
682 597,86
863 336,09
163 754,25
615 577,60
63 379,00
29 370,07
1 901 507,59
4 653 034,00
1 540 422,00
82 610,78
49 023,00
657 594,00
294 997,00
233 950,15
329,24
202 614,00
418 006,85
85 000,00
10 067 309,00
11 302 206,24 11 302 206,24
0

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
ředitel SVMK
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