Výroční zpráva
Sládečkova vlastivědného muzea
v Kladně, příspěvkové organizace,
za rok 2018

Kladno, březen 2019
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1. Základní údaje
Název organizace: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace (dále
jen SVMK) se sídlem: Huťská 1375, 272 01 Kladno, IČ: 00410021, zapsaná v Obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka Pr, č. 904.
Zřizovatel: Středočeský kraj
Ve stálém pracovním poměru pracovali v SVMK v Kladně k 31. 12. 2018 tito
pracovníci: Barbora Barešová, DiS. – hlavní účetní (0,75 úvazku); Mgr. Karel Drvola –
historik, kurátor sbírek; Hana Kalousová – mzdová účetní, personalistka (0,75 úvazku); Mgr.
Lukáš Krinke – botanik, kurátor přírodovědných sbírek; PhDr. Zdeněk Kuchyňka – ředitel,
historik, kurátor sbírek; Bc. Lucie Matoušová – historik, správce sbírek (0,5 úvazku); Alice
Nešlehová – referent správy majetku, asistentka ředitele; Jiří Štěpánek – knihovník; Jaroslav
Vyšín – zástupce ředitele, konzervátor, správce sbírky (0,5 úvazku); Mgr. Ivana Zágnerová
– edukátor, propagace. Pracovníci Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích k 31. 12.
2018: Bc. Lucie Cirkva Chocholová – výstavář, pedagog volného času; Mgr. Dominika
Havlová – výstavář, pedagog volného času (MD); František Korynta – údržba; Jiří
Kratochvíl – údržba, řidič (0,75 úvazku); Ing. Lucie Roubalová – pokladní (0,75 úvazku);
Zdeňka Pikartová – pokladní, administrativní pracovnice; Josef Příplata – konzervátor;
MgA. Tomáš Voldráb – vedoucí pobočky, kurátor sbírek. Funkce pokladních v kladenském
sídle muzea, všech průvodců a správce budovy jsou kvůli potřebě snížit provozní náklady
od roku 2013 obsazeny na dohody o pracovní činnosti. Z uvedených pracovníků v trvalém
pracovním poměru mělo 9 vysokoškolské vzdělání, 1 vyšší odborné vzdělání, 6
středoškolské vzdělání příslušného směru, 2 vyučení v oboru.
SVMK v roce 2018 plnilo tyto hlavní úkoly:
1. postupné opravy Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích včetně údržby
železniční vlečky
2. periodická inventarizace podsbírek
3. příprava výstav dle plánu
4. příprava a zajištění Muzejní noci a Dne Středočeského kraje
5. příprava a zajištění Svatováclavských slavností na Budči
6. příprava a zajištění semináře Z kladenských lesů, vod a strání o přírodě Kladenska a
její ochraně
7. realizace vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ Cesta do pravěku, Projdi se Kladnem,
Cesta do středověku, Cesta do 19. století, Středověk na Budči, Cestou za báňským
záchranářem, Expedice s haldářkou Máňou
8. příprava nových vzdělávacích programů v HS Mayrau – Zdař Bůh!, Dolem
nedolem, Pracovní den na Mayrau
9. restaurování a konzervování sbírkových předmětů
10. vydání sborníku Posel z Budče a drobných tisků k výstavám.
Dále SVMK zajišťovalo běžné provozní úkoly. V další části se budeme jednotlivým
činnostem SVMK a nákladům na ně věnovat podrobněji.
Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. Ředitel SVMK PhDr. Zdeněk
Kuchyňka byl do XII. sněmu II. místopředsedou Asociace muzeí a galerií ČR, poté členem
Exekutivy AMG a v rámci své funkce se věnoval zejména oborové legislativě. Mgr. Lukáš
Krinke je předsedou Botanické komise AMG.
Muzeum je také kolektivním členem Klubu přátel hornických tradic Kladno, z. s.,
který sdružuje zájemce o hornickou minulost Kladenska. Klub úzce spolupracuje
s pobočkou muzea Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích při akcích, které se ve skanzenu
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konají (např. Den horníků) a na svůj náklad opravoval úzkorozchodnou dráhu v areálu
skanzenu. MgA. Tomáš Voldráb je členem výboru a hospodářem tohoto spolku.

2. Hospodaření SVMK
Příspěvek zřizovatele na provoz (včetně mimořádných dotací a vrácených peněz
z pronájmu) v uvedeném roce činil 13 457 817,-Kč a byl SVMK k 31. 12. 2018 převeden v
plné výši. Vlastní příjmy SVMK ze vstupného a služeb činily 476 065,- Kč, z prodeje
publikací a propagačních předmětů 121 498,30 Kč, dotace od Komise Rady města Kladna
pro životní prostředí 10.000,- Kč. Dar ve výši 8000,- Kč poskytla obec Vinařice a ve výši
20 000,- Kč firma Beznoska s.r.o. Díky maximální úspornosti ve všech činnostech skončilo
hospodaření muzea přebytkem 357 241,54 Kč. Podrobnější rozbor výdajů a příjmů
z jednotlivých činností je uveden níže v jednotlivých oddílech.
Celkové výnosy
Celkové náklady

14 320 037,00 Kč
13 962 795,96 Kč

3. Správa a ochrana sbírek
Sbírka Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně je zapsaná v CES pod evidenčním
číslem MKL/002-05-07/156002.
Stav sbírek dle CES k 31. 12. 2018
Počet ev. č.

Podsbírka
Archeologická
Betlémy
Botanická
Desky, nahrávky
Fotografie, filmy
Knihy
Kovy, dřevo
Mayrau
Mapy a plány
Mineralogická
Numizmatická
Paleontologická
Numizmatická Čebiš
Petrografická
Písemnosti a tisky
Přírůstky v I. stupni
Sklo a porcelán
Textil
Výtvarného umění
Zoologická

Označení
A, AA
Bet
Bo
DN
Fi, Neg.S, PA,
PB, PC, PD, PE
SK
KD
HSMS, HSMT
MP
M
N
PA, Pa/ž
N-CV
Pe
T, TL, TN
Př
SP
Te
MG
Zo

Počet nově
zapsaných inv. č.

Počet ev. č.
s dig. obr.
10 482
121
329
198

46
121
25
27

50
0
0
0

4378
1 339
1 464
228
444
1 582
4 252
1 336
2
334
6983
207
824
1 359
873
233

3680
38
33
224
438
24
4252
25
0
25
1628
0
824
1357
873
104

91
1
7
0
0
0
0
0
2
0
35
11
1
7
14
12

36 968

13 327

821

Celkem
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V roce 2018 bylo zapsáno 69 nových přírůstkových čísel, z nichž 58 bylo rozepsáno
do II. stupně evidence. Koupí bylo v tomto roce získáno 19 přírůstkových čísel, především
to bylo 14 dermoplastických preparátů ptáků a savců od špičkového preparátora Pavla
Augstena (na nákup získalo muzeum 20 000,- Kč od Komise Rady města Kladna pro životní
prostředí), 4 př. č. knih regionálních autorů, nebo vydaných kladenskými nakladateli a
Thomasův konvertor a hutnická sbírka z někdejšího Muzea Poldi dnes vlastněných
společností Bachrovna Kladno a. s. (70% kupní ceny uhrazeno z programu ISO/C MK ČR).
V přírůstkové knize je zapsáno 207 přírůstkových čísel (většinou získaných před rokem
2002, kdy byla sbírka zapsána do CES), která zatím nebyla převedena do II. stupně evidence.
Z darů je nejvýznamnější soubor fotografií zachycujících měnící se tvář Kladna v 70. až 90.
létech 20. století, pořízený a darovaný fotografem Jaroslavem Vyšínem.
Jednotlivé depozitáře spravovali tito muzejní pracovníci: fotografie a negativy – J.
Vyšín; paleontologie, mineralogie, petrografie, botanika, zoologie – L. Krinke; textil, skloporcelán – L. Matoušová; archeologie, kovy-dřevo – K. Drvola; výtvarné umění, písemnosti
a tisky, numizmatika, mapy a plány, sbírková knihovna, desky a nahrávky, betlémy – Z.
Kuchyňka; sbírka HS Mayrau – T. Voldráb.
V roce 2018 byla provedena inventarizace části podsbírky kovy-dřevo – 27 inv. č. a
podsbírky písemnosti a tisky (pohlednice a plakáty) – 504 inv. č. Celkem bylo v roce 2018
zinventarizováno 531 inv. č. sbírkových předmětů, tj. 1,36% z celkového počtu inv. č.
sbírkových předmětů. Tento údaj samozřejmě nevypovídá o počtu kusů, protože pod jedním
inventárním číslem (souborem) může být zapsáno více kusů.
V depozitářích byla průběžně měřena teplota a vlhkost a kontrolována minimálně
jednou týdně. Vhodné klima bylo udržováno s pomocí odvlhčovačů. V červnu 2018 byla
provedena preventivní desinsekce podsbírek zoologické, botanické, textilu a kovů a dřeva,
deratizace v suterénu budov v Kladně a v HS Mayrau je prováděna 2x ročně.
Výdaje na nákup sbírek
Náklady na provoz a údržbu zabezpečovacího zařízení
Modernizace EPS v budově Huťská 1357

627.875,-- Kč
30.250,-- Kč
284.362,10 Kč

4. Projekt Středočeského kraje Zpřístupnění digitálního obsahu
V roce 2018 naplňování Katalogu kulturního dědictví Středočeského kraje
stagnovalo i kvůli změnám v personálním obsazení firmy, která portál dodala. V muzeu
proto pokračovala digitalizace sbírkových předmětů. Ve Středočeské vědecké knihovně bylo
zdigitalizováno 217 plakátů (formáty A3-A1) a v muzeu 93 pohlednic a 94 drobných tisků
z podsbírky Písemnosti a tisky, v podsbírce Fotografie, filmy bylo zdigitalizováno 128
evidenčních čísel, v podsbírce Zoologická 14 evid. č., v podsbírce Výtvarného umění 14
evid. č. Jako příprava na zveřejnění bylo zkontrolováno a opraveno 1023 evidenčních karet
z podsbírky Písemnosti a tisky.

5. Vlastní badatelská činnost SVMK
Mgr. Karel Drvola se systematicky věnuje mapování historie kladenského muzea a
regionálních dějin Kladenska v 19. a 20. století, např. Ladislav Zápotocký a jeho činnost na
Kladensku, II. a III. odboj.
Mgr. Lukáš Krinke prováděl sběr floristických dat a herbářového materiálu z území
Kladenska, především z nejbližšího okolí Kladna a východní části Džbánu. Dále sledoval
stav populací ohrožených a chráněných rostlin křivatce českého, hlaváčku jarního, koniklece
lučního a druhů rodu hořeček.
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PhDr. Zdeněk Kuchyňka se stal spoluřešitelem interního grantu Západočeského
muzea v Plzni Diorama inaugurace George Washingtona 30. dubna 1789 (hlavní řešitel Mgr.
Markéta Formanová) a pokračoval ve sbírání dokladů o adventních a vánočních zvycích na
Kladensku ve 20. století.
MgA. Tomáš Voldráb dokumentoval zanikající objekt šamotové cihelny Zeolit
v Kladně, spolupracoval s NPÚ ÚOP v Ostravě na výzkumu a dokončení publikace
Kladenská průmyslová aglomerace.

6. Využití muzejních fondů badateli
Z muzejních fondů je nejvíce využívána sbírka fotografií, písemností a tisků. Za rok
2018 eviduje SVMK 7 badatelských návštěv, které prezenčně využily muzejních fondů.
Mgr. K. Drvola kromě zodpovězení badatelských dotazů spolupracoval s Janem
Hálkem a Borisem Moskovićem, kteří zpracovávají grantový projekt „Maffie – mýtus a
realita. Formování obrazu domácího protirakouského odboje v kolektivní paměti
meziválečného Československa“ (osobnost kladenského maffisty Aloise Kaftana), a s Janou
Mouchovou z Magistrátu města Kladna na připravované obnově pamětní desky obětí 2. sv.
války na škole v Kladně – Dříni, s ThDr. Jaroslavem Havrlantem z Muzea Louny na
výstavách o 1. světové válce (přispění do knihy Legionáři Lounska za samostatnost
Československa). Provedl rešerši Cechovní památky ze SVMK Kladno pro archivní pomůcku
příslušného fondu SOkA Kladno zpracovávanou Mgr. Robertem Novotným.
V roce 2018 bylo uzavřeno 7 smluv o výpůjčce sbírkových předmětů, které spravuje
SVMK. Statutárnímu městu Kladnu bylo zapůjčeno 49 sbírkových předmětů, které jsou
zčásti výbavou kaple sv. Vavřince v kladenském zámku a zčásti expozice Štola Kladno
z roku 1993 v podzemí zámku. Oblastnímu muzeu v Lounech, příspěvkové organizací, byly
zapůjčeny 2 sbírkové předměty a poskytnuto 6 digitálních fotografií na výstavu Poslanci na
Říšské radě ve Vídni – reprezentanti měst Slaný, Louny, Kladno, Nové Strašecí, Unhošť,
Velvary a Rakovník, 1 sbírkový předmět na výstavu Než přijely tanky a 1 sbírkový předmět
na výstavu Legionáři Lounska za samostatnost Československa. Muzeu T. G. M.
v Rakovníku, p. o. byla zapůjčena uniforma italského legionáře. Památníku Lidice byl do
stálé expozice zapůjčen štít Obce Lidice. Obci Kačice byla na oslavy 700. výročí obce
zapůjčena kopie velkomoravského gombíku z Kačice.
Doc. Ivo Cermanovi byly poskytnuty kopie dokladů a fotografií pro přípravu
publikace Střední Čechy 1918 – 2018. Kniha byla vydána v prosinci 2018 Nakladatelstvím
Lidové noviny a Středočeskou vědeckou knihovnou, p. o., bylo v ní zveřejněno 27 fotografií
ze sbírek muzea a ředitel muzea byl spolu s PaedDr. Josefem Velflem z Hornického muzea
Příbram recenzentem knihy. Na portál Středočeského kraje Slavíme 100 let muzeum
poskytlo sbírkové fotografie, z nichž část byla publikována v knize 100 let české státnosti
ve Středočeském kraji vydané Středočeským krajem.

7. Vzdělávací a publikační činnost
Přednášky (mimo ty, které jsou uvedeny v bodě 11) a jiná odborná
činnost
Mgr. Lukáš Krinke
Hořečkobraní v okolí Kladna (příspěvek na semináři)
20. 2. 2018
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Mgr. Lukáš Krinke byl v roce 2018 předsedou hodnotící komise pro obor Ochrana a
tvorba životního prostředí v rámci krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ),
které se uskutečnilo 4. dubna 2018.
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PhDr. Zdeněk Kuchyňka
1. Pravidelné přednášky a semináře Kladenské univerzity třetího věku obor: Kapitoly
z dějin malířství
1. ročník (leden – červen 2018) 12 přednášek
2. Pravidelné přednášky a semináře Kladenské univerzity třetího věku obor: Kapitoly
z dějin malířství
2. ročník (říjen – prosinec 2018) 6 přednášek
3. Osobnosti našeho regionu II.
Akademie volného času Nové Strašecí

1. 3. 2018

4. Velikonoční zvyky
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

29. 3. 2018

5. Rudolf II. milovník umění a alchymie
Knihovna Mutějovice

16. 5. 2018

6. Umělci podílející se na vytvoření dioramatu Inaugurace George Washingtona
Americké centrum Praha
26. 9. 2018
7. Adventní a vánoční zvyky na Kladensku
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

20. 12. 2018

PhDr. Zdeněk Kuchyňka byl v roce 2018 členem poroty mezinárodní vědomostní
soutěže Lidice pro 21. století, vyhlašované Památníkem Lidice pod záštitou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
MgA. Tomáš Voldráb
1. Komentované prohlídky hutě Koněv

18. 1., 27. 4. 2018

2. Průvodce jízd zážitkovým vlakem po stopách industriálního Kladna
Statutární město Kladno
24. 3. a 10. 11. 2018
3. Komentované prohlídky k výstavě Tvář průmyslové doby POLDI – lidé a jejich
továrna
26. 5. a 16. 6. 2018
4. Komentovaná prohlídka hutě Koněv pro španělské turisty

13. 9. 2018

Publikace muzea
K zářijové Národní svatováclavské pouti na Budeč muzeum vydalo 35. číslo Posla
z Budče, Sborníku Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. Kladno 2018, 60 s., ISBN
978-80-906232-5-5 (náklad 300 výtisků). Sborník redigoval Z. Kuchyňka. Z obsahu:
Zdeněk Kuchyňka: Návrat kardinála Berana • František Šteidler: Svatováclavská tradice v
československých legiích • Karel Drvola: "Druhý život" Ladislava Zápotockého Budečského • Zdeněk Kemr: Rod Kemrů z Krbic • David Janouch: Restaurování sochy sv.
Václava z vily Libochvíle • Zdeněk Kuchyňka: Několik zajímavostí z numismatické sbírky
kladenského muzea • Naše kronika • Z nové literatury.
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V polovině roku muzeum vydalo brožuru Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
autorů PhDr. Zdeňka Kuchyňky a Mgr. Tomáše Voldrába.
Všechny publikace vydané muzeem i z komisního prodeje od vydavatelů bez
povinnosti EET je možno zakoupit v pokladně muzea a jeho pobočky a jsou také nabízeny
v elektronickém obchodě na internetových stránkách muzea.
PhDr. Zdeněk Kuchyňka je členem redakční rady Středočeského vlastivědného
sborníku, vydávaného Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, a členem redakční rady
časopisu Památky středních Čech, vydávaného Národním památkovým ústavem, územním
odborným pracovištěm středních Čech. MgA. Tomáš Voldráb je členem redakční rady
Hornického zpravodaje, vydávaného Klubem přátel hornických tradic Kladno, z. s.

Bibliografie pracovníků SVMK
BENEŠ, Luděk - KUCHYŇKA, Zdeněk. Muzea a GDPR. Věstník AMG č. 1, 2018, s. 2425.
DRVOLA, Karel. Přínos důlního inženýra Emanuela Klečky (1816 - 1885) dějinám města
Kladna a jeho průmyslu (I. díl). Středočeský vlastivědný sborník 2018, č. 36, s. 32-53.
DRVOLA, Karel. „Druhý život“ Ladislava Zápotockého – Budečského. Posel z Budče
2018, č. 35, s. 20-45.
DRVOLA, Karel. Kladenské kořeny industriálního rodu Waldů (I. díl) – Gottlob Wald (1819
– 1870). Hornický zpravodaj 2018, č. 4 (v tisku)
KRINKE, Lukáš – BRABEC, Jiří: Holinky vhodné aneb Seminář Botanické komise AMG na
Chebsku. Věstník AMG č. 5, 2018, s. 25-26.
KUCHYŇKA, Zdeněk. Edukátor a registrátor specialista v muzeích a galeriích. Věstník
AMG č. 1, 2018, s. 24.
KUCHYŇKA, Zdeněk. Účtování o sbírkách nově. Věstník AMG č. 2, 2018, s. 22.
KUCHYŇKA, Zdeněk. Památkový zákon na druhý pokus. Věstník AMG č. 4, 2018, s. 11.
KUCHYŇKA, Zdeněk. Co je spolek a co znamená být jeho členem?. Věstník AMG č. 5,
2018, s. 23-24.
KUCHYŇKA, Zdeněk. Několik zajímavostí z numismatické sbírky kladenského muzea.
Posel z Budče 2018, č. 35, s. 46-48.
KUCHYŇKA, Zdeněk – VOLDRÁB, Tomáš: Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích.
Kladno 2018
MORAVCOVÁ, Lenka – PYŠEK, Petr – KRINKE, Lukáš – MÜLLEROVÁ, Jana –
PERGLOVÁ, Irena – PERGL, Jan: Long-term survival in soil of seed of the invasive
herbaceous plant Heracleum mantegazzianum. Preslia 90, 2018, s. 225-234.
Náklady na vydání publikací
Výnosy z prodeje publikací

65.772,-- Kč
81.721,30 Kč

8. Restaurátorské a konzervátorské práce
V konzervátorské dílně SVMK v Kladně pracoval Jaroslav Vyšín (dřevo, kovy,
keramika z archeologických nálezů, fotodokumentace) a v HS Mayrau Josef Příplata. V roce
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2018 byly v HS Mayrau znovu preventivně ošetřeny a konzervovány těžní stroje Ringhoffer
z roku 1905, Ruston z roku 1905 a Škoda z roku 1932. Dále bylo konzervováno 16
sbírkových předmětů z expozice v Mechanické dílně (2 velké stojanové vrtačky, soustruh
typu Carussell USA, kolejový bagr SSSR, kompresor, 3 čerpadla, analogový ventil, 4
vertikální a horizontální frezky, 2 brusky, elektrická strojová pila na kov). Dále bylo
provedeno odstranění a očista od nežádoucích plísňových a jiných destruktivních procesů na
27 sbírkových předmětech ze sbírky kovy-dřevo přivezených z opuštěného skladu pod
haldou bývalé Poldi Kladno (v původně suchém prostoru zřejmě vlivem rozebírání haldy
výrazně vzrostla vlhkost a předměty byly napadeny plísní, proto byly pronajaté prostory
opuštěny). Pro uložení byl připraven prostor v budově tzv. Nových koupelí v HS Mayrau.
Dále bylo konzervováno 8 sbírkových předmětů na výstavy. Podle potřeby byly průběžně
ošetřovány přírůstky a sbírkové předměty na výstavy.

9. Stálé expozice, krátkodobé výstavy a akce
V budově muzea v Kladně byly přístupné tři části stálé historické expozice – Pravěk
Kladenska, Od tvrzí k baroknímu zámku a Od městečka ke královskému hornímu městu.
Pobočka muzea Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích nabídla návštěvníkům dva
prohlídkové okruhy, při nichž se mohli seznámit s posledním pracovním dnem horníků a
projít cestou, kterou každý den horníci pracující pod zemí absolvovali. Kromě expozic
báňského záchranářství a měřictví a štoly je nepochybně nejatraktivnější soubor tří
historických těžních strojů: parní stroje Ringhoffer z roku 1905 a MAG Ruston systému
Koeppe z roku 1905 a elektrický těžní stroj Škoda z roku 1932. Děti mají možnost si
vyzkoušet industriální dětské hřiště vybudované v roce 2010 podle návrhu výtvarnice Lenky
Klodové. Vzhledem k havárii v objektu Lampovny musela být uzavřena menší část
prohlídkové trasy mezi jámovými budovami Robert a Mayrau, takže návštěvníci procházejí
venkovními prostory.
Součástí prohlídkového okruhu v kladenském zámku, který provozuje město Kladno,
zůstaly expozice Štola a kaple sv. Vavřince, v nichž jsou vystaveny sbírkové předměty
SVMK, které byly městu zapůjčeny.
V roce 2018 SVMK nabídlo návštěvníkům v budově muzea 8 nových krátkodobých
výstav:
Modelářská výstava
19. 1. – 6. 4. 2018
- Výstava nabídla průřez tvorbou kladenského letecko-modelářského klubu LMK 215, klubů
v Kamenných Žehrovicích, Stochově i spřátelených jednotlivých modelářů. Ústředním
motivem výstavy byl funkční model dvouplošníku Aero A10, prvního československého
dopravního letounu a další technika z období kolem vzniku Československé republiky.
Kurátor Jaroslav Vyšín.
Únor 1948 a co bylo potom
16. 2. – 8. 4. 2018
- K stému výročí samostatné Československé republiky připomnělo muzeum také několik
významných osmičkových dat z její historie. První akcí s tímto tématem byla výstava plakátů
a tiskovin připomínajících komunistický převrat v roce 1948 neboli "Vítězný únor", jakožto
jeden z nejvýraznějších mezníků v novodobé historii našeho státu. Plakáty, pozvánky i
náborové letáky k práci v dolech a hutích z tehdejší oficiální výtvarné produkce propagovaly
ideu socialismu a šťastného života v něm. Kurátor Zdeněk Kuchyňka.
Než vznikla republika / Kladensko v letech 1914 – 1919
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2. 4. – 30. 6. 2018

- Výstava připravená ve spolupráci s Československou obcí legionářskou ukázala, jak se za
1. světové války rodil československý stát i jak válka zasáhla do života lidí na Kladensku.
Kurátor Karel Drvola.
Netopýři tajemní a zranitelní
2. 9. – 18. 11. 2018
- Interaktivní výstava ukázala rozmanitost netopýřích druhů vyskytujících se v ČR a
představila netopýry jako živočichy, kteří si zaslouží žít v naší blízkosti. Kurátor Lukáš
Krinke.
Fenomén Igráček
7. 9. – 18. 11. 2018
- Výstava o historii, současnosti, ale i budoucnosti legendární plastové figurky. Kurátor
Lukáš Krinke.
RETRO ’60. Jak jsme žili v šedesátých letech
30. 11. 2018 - 10. 2. 2019
- Výstava o každodenním životě Čechoslováků v 60. letech 20. století byla příležitostí ke
vzpomínání a pro mladší generace pak k poznání toho, jaké předměty nás obklopovaly, jak
jsme trávili volný čas i jak vypadalo Kladno ve "zlatých" šedesátých letech. Kurátor Lucie
Matoušová.
Miroslav Kubík: Obrázky z Velkého Přítočna
30. 11. 2018 – 20. 1. 2019
- Rodák z Velkého Přítočna, bývalý mistr na odborných učilištích v Praze a na Kladně,
představil svoji rozsáhlou tvorbu - především kresby a malby zachycující mizející tvář rodné
vsi, ale také ukázky kamenosochařství či stavění betlémů. Raritou byly i dvě knížky s českou
a slovenskou abecedou o rozměrech 2x2 milimetry. Kurátor Jaroslav Vyšín.
K 100. výročí vzniku samostatného československého státu připravilo muzeum na
svých internetových stránkách www.omk.cz virtuální výstavu Osmičková výročí v Kladně.
Zlomové okamžiky (roky 1918, 1938, 1948, 1968 a 1989) jsme obohatili ještě o jeden
navýsost regionální letopočet - rok 1898, kdy bylo Kladno povýšeno na královské horní
město. Historicky nejzásadnější období posledních 120 let Kladna, největšího a
nejprůmyslovějšího města Středočeského kraje, virtuální výstava představila kombinací
fotografického materiálu doplněného vybranými historickými fakty, odvíjejícími
samostatný příběh. Celek pak představuje unikátní vhled do dějin města, jeho politického,
hospodářského i stavebního vývoje. Výstava ukazuje jak okamžiky, na které můžeme být
právem hrdí, tak i ty, o nichž se často nemluví a jež Kladnu ke cti příliš neslouží. Autora
výstavy Karla Drvolu přitom vedla zejména snaha o představení méně známých či
opomíjených fotografií, údajů a osobností těchto „velkých dějin“.
V Hornickém skanzenu Mayrau byly v roce 2018 uspořádány 4 krátkodobé výstavy:
Jaro
20. 3. - 20. 6. 2018
- Soutěžní výstava tematických výtvarných prací dětí ze ZŠ a MŠ z Kladna a okolí v
hornickém domku. Kurátor Lucie Chocholová.
Tvář průmyslové doby: POLDI - Lidé a jejich továrna
16. 4. - 26. 8. 2018
- Výstava převzatá z Národního technického muzea v Praze představila výběr
z fotografických archivů Poldiny hutě v Kladně, a ilustrovala tak více než stoletou historii
významného průmyslového podniku a industriální doby. Kurátor Tomáš Voldráb.
Výstava Industriální architektura jako exponát
16. 9. - 28. 10. 2018
- Kladenská průmyslová architektura na hranici zachování a nového využití v rámci výstavy
studentů Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Viktor Mácha - Hutě

4. 11. 2018 – 17. 3. 2019
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- Fotograf Viktor Mácha se systematicky věnuje mapování krásy těžkého průmyslu.
S postupným útlumem průmyslu nám totiž před očima mizí podstatná součást kultury, která
spoluutvářela celé 20. století. Jeho snímky si kladou za cíl jediné – objektivní zaznamenání
krásy těžkého průmyslu a nenávratně mizejících technologických procesů spjatých
s výrobou a zpracováním kovů.
Další akce pro veřejnost
Akce v Hornickém skanzenu Mayrau zahájil 10. února Masopust, na nějž přišly
průvody s maskami z Vinařic, z Tuháně, z Libušína, z Podprůhonu a z Divadla Lampion.
Kromě představení Královen masopustu a popravy klibny byly pro děti připraveny
projížďky skanzenem na koních i na voze taženém koňmi, vystoupení Divadla Lampion
nazvané Masopustní rakvičkárna aneb Dejte mi jitrnici a k tanci a poslechu zahrál soubor
Kladenská heligonka.
Pálení čarodějnic 30. dubna přilákalo mnoho návštěvníků zejména programem,
který v neopakovatelné atmosféře setmělého dolu nabídl aktivity pro rodiny s dětmi,
zapálení tradiční „čarodějnické“ hranice, výtvarné dílny pro děti „Proměňte se v čarodějnici“
a čarodějný fotokoutek. K tanci i poslechu zahrála hudební skupina 2ND známé hity 80. let
i vlastní repertoár. Přijet na Pálení čarodějnic bylo možno vlakem z Prahy hlavního nádraží
přes Prokopské údolí – Hostivice – Kladno a Kladno-Dubí, který provozuje Kladenská
dopravní a strojní, s. r. o.
V rámci Festivalu muzejních nocí se 19. května v Sládečkově vlastivědném muzeu v
Kladně konala Muzejní noc nazvaná OSLAVA & „BEST OF“, která připomněla, že už 10
let muzeum působí v budově v Huťské. Pro návštěvníky byl připraven narozeninový dort a
výběr z těch nejlepších akcí a workshopů: např. malování jeskynních maleb, opékání "hadů"
a buřtů, mletí obilí a psaní do voskových destiček, malování vitráží, psaní husím brkem,
drátkování, draní peří, střílení prakem. Na připomínku desetileté historie byly promítány
fotografie z nejatraktivnějších akcí a návštěvníci mohli hlasovat pro nejlepší akci desetiletí.
V podvečer vystoupila skupina Theo Jacquesa s kapelou (studenti Gymnázia Kladno).
V Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích byly pod názvem STOPY MINULOSTI
připraveny interaktivní komentované prohlídky, laserové prezentace, animace a další
vizuální i zvukové prostředky, které umožnily vrátit se do historie Mayrovky. Akce se
uskutečnila díky finanční podpoře společnosti Beznoska s. r. o.
K výročí vyhlazení Lidic německými nacisty se 2. června u pomníčků v Hornickém
skanzenu Mayrau uskutečnila pietní vzpomínka na horníky z Lidic, které nacisté před 46
lety popravili.
Jednou z nejvýznamnějších akcí v Hornickém skanzenu Mayrau byly oslavy Dne
horníků, uspořádané 15. září ve spolupráci s Klubem přátel hornických tradic Kladno, z. s.
Návštěvníci Dne horníků mohli přijet do skanzenu vlakem z Kladna. Pro návštěvníky byly
připraveny netradiční prohlídky, dílny pro děti, slaňování s HBZS Praha, jízda na koních z
Tvrze Libušín. Vernisáž měla výstava Industriální architektura jako exponát. Hudební
doprovod obstaraly kapely Žehrovanka, Spadaný listí Kladno a Filip Zoubek & The Blues
Q.
Na Den Středočeského kraje 28. 10. byl v HS Mayrau připraven pro děti
vědomostní kvíz a pro dospělé hudebně-dramatické pásmo z díla J. Ježka, J. Voskovce a J.
Wericha v podání Milana Iléše a spol. Večer vystoupil kladenský divadelní soubor V.A.D.
v řetízkové šatně s představením Válka s mloky. Protože Den Středočeského kraje byl i
dnem stého výročí vzniku samostatného československého státu, byl v zahradě SVMK
v Huťské ulici zasazen Strom republiky – liliovník tulipánokvětý a k jeho kořenům uložena
schránka s pamětním zápisem a sada platných oběžných mincí (částečně s rokem ražby
2018).
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Program S lampou do podzemí 11. listopadu vzbudil velký zájem rodičů s dětmi,
které si mohly vlastnoručně vyrobit lampičku, s níž se pak vydaly do strašidelného podzemí
dolu Mayrau, kde na ně čekala i živá strašidla.
V neděli 2. prosince se v dole otevřely brány podzemí a na povrch se dostalo několik
čertů. Čertoviny aneb Mikulášské kování byly už tradičně spojené s mikulášskou nadílkou
a ukázkami práce kovářů v kovárně bývalého dolu Mayrau.
Národní kulturní památka Budeč
Na základě dohody s Římskokatolickou farností v Roztokách u Prahy zajišťovalo
muzeum i v roce 2018 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 2018. Muzeum
se dále spolupodílelo na uspořádání 29. národní svatováclavské pouti na Budeč 29. září
2018. Ve spolupráci s obcí Zákolany uspořádalo muzeum 28. září 2018 na Budči
Svatováclavské slavnosti s ukázkami dobových řemesel, historickým šermem skupiny
Thorax z Kladna, loutkovým divadlem Pruhované panenky, hudebním pásmem o sv.
Václavovi, který připravili žáci základní školy v Zákolanech, a varhanním koncertem
duchovní hudby. Novinkou, kterou pro slavnosti připravilo Sládečkovo muzeum, byla
Svatováclavská stezka pro děti od 6 do 99 let. Návštěvníci na sedmi stanovištích plnili
úkoly a po správném doplnění tajenky mohli získat malou odměnu. Záměrem
Svatováclavské stezky je návštěvníkům přiblížit život sv. Václava a bude proto využívána i
nadále v nabídce pro školy.
Bunkr Pražské čáry A4/51 Bratronice
Objekt stálého lehkého opevnění vz. 37 typu A-200 zabudovaný do tělesa
komunikace č. III/2015 vedoucí mezi obcemi Dolní Bezděkov a Bratronice s výstavou
dokumentů týkajících se tzv. Pražské čáry zpřístupňuje návštěvníkům nájemce objektu
Radan Lášek v rámci návštěvních dnů muzejních pevnostních objektů z let 1936-38 ve
středních Čechách od konce května do 28. října. V roce 2018 bylo kvůli havárii na
elektrickém vedení zpřístupnění bunkru omezeno. Nájemci se ale podařilo havárii opravit a
letos by měl být bunkr opět přístupný veřejnosti.
Podrobnosti o jednotlivých výstavách a akcích včetně obrazové dokumentace jsou
na internetových stránkách muzea www.omk.cz a Hornického skanzenu Mayrau ve
Vinařicích mayrau.omk.cz a na facebooku muzea a skanzenu.
Muzejní výstavy, vernisáže, přednášky, Bio Orion a další akce včetně programů pro
školy v budově muzea v Kladně navštívilo za rok 2018 celkem 6 710 návštěvníků (158,55%
návštěvnosti za rok 2017). Budeč navštívilo zejména díky Svatováclavským slavnostem
jednotlivě i ve skupinách 4.719 návštěvníků (97,19% návštěvnosti za rok 2017), kteří
využili nabízených průvodcovských služeb a doprovodných akcí, objekt opevnění tzv.
Pražské čáry u Bratronic navzdory omezení provozu 244 návštěvníků (67,4% návštěvnosti
za rok 2017) a Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích 11.820 návštěvníků (107,42%
návštěvnosti za rok 2017). Celková návštěvnost SVMK 23.246 návštěvníků (113,7%
návštěvnosti za rok 2017). Příjmy ze vstupného byly o 54.962,-- Kč vyšší než v roce 2017.
Příjmy ze vstupného

476.065,-- Kč

10. Vzdělávací programy a další aktivity pro školy
V souladu se Strategickým marketingovým plánem se muzeum soustředilo i na práci
se školami. Programy připravují ve spolupráci s dalšími pracovníky muzea i s externími
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spolupracovníky Mgr. Ivana Zágnerová a Bc. Lucie Cirkva Chocholová. V muzeu v Kladně
byly školám nabízeny dopolední vzdělávací programy s dílnami: Cesta do pravěku, Cesta
do středověku, Cesta do 19. století, Projdi se Kladnem, Kladno za Protektorátu Čechy a
Morava a doprovodné programy ke krátkodobým výstavám. Školních programů se
zúčastnilo 1770 školáků a 90 pedagogů. Vzdělávací program Středověk na Budči navštívilo
v červnu a září 2018 celkem 269 žáků a 21 pedagogů z MŠ a ZŠ z Kladenska. Program
nabízí školám možnost prohlédnout si národní kulturní památku a aktivním
způsobem poznat život v době jejího vzniku - tj. na přelomu 9. a 10. století. Zkoušejí si mletí
obilí na žernovu, píší do voskových tabulek, stejně jako podle legend v rotundě sv. Petra a
Pavla psával sv. Václav, prohlížejí raně středověké nástroje a oblečení. Sami jsou v
kostýmcích a na památku si vyrobí dobový šperk. V Hornickém skanzenu Mayrau ve
Vinařicích byly ve spolupráci s pedagogy a výtvarníky připraveny tři nové programy Zdař
Bůh!, Dolem nedolem, Pracovní den na Mayrau. Spolu s programy Cestou za báňským
záchranářem a upraveným programem Expedice na Haldu byla školám nabízena také
výtvarná dílna S lampou do podzemí. Těchto akcí se v HS Mayrau zúčastnilo 651 dětí a
pedagogů.
Pro veřejnost uspořádalo muzeum 10 přednášek a besed:
Počátky dolování uhlí na Kladensku
Jaroslav Pergl

8. 2. 2018
Kladno

Proč na Kladně málem nerostly buky
Ing. Jan Douda, Ph.D.

15. 3. 2018
Česká zemědělská univerzita v Praze

Architekt Josef Hoffmann (1870-1956)
Ing. arch. Zdeněk Lukeš

26. 4. 2018
Praha

O vývoji a osobnostech kladenského muzejnictví
(2. díl – od roku 1954 do roku 1994)
Mgr. Karel Drvola, DiS.

18. 5. 2018

Proč lidé válčí
pplk. Mgr. Otakar Foltýn

SVM Kladno
7. 6. 2018
Generální štáb Armády ČR

Kladensko-nučická dráha
Ing. Karel Zeithammer, CSc.

5. 10. 2018
Praha

65 let MHD v Kladně
Jaroslav Vykouk

25. 10. 2018
Kladno

Jaroslav Panuška - malíř vnitřních běsů
Monika Švec Sybolová

8. 11. 2018
NG Praha

Šaty dělaj člověka
PhDr. Dana Stolzová

6. 12. 2018
Muzeum T. G. M. Rakovník

Ve spolupráci se skautským střediskem Orion Kladno nabídlo muzeum veřejnosti
osm cestopisných promítání (někteří přednášející uvedeni skautskými jmény):
Vodácké toulky Evropou II
Nikaragua
Ukrajinské Karpaty na sněžnicích
Ekvádor - putování po andských
hřebenech a sopkách

Josef Vermach
Radovan Víta
Členové 11. oddílu

9. 1. 2018
13. 2. 2018
13. 3. 2018

Jan Pokorný

11. 4. 2018
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Vodácké toulky Evropou III
Ukrajinské Karpaty
Norské léto 2017
Grónsko "Arctic Circle Trail"

Josef Vermach a Vladimír Líba
Barbora Langerová
Markéta Klátilová
Dominik Turchich

15. 5. 2018
9. 10. 2018
13. 11. 2018
11. 12. 2018

11. Propagace činnosti muzea
SVMK se v roce 2018 prezentovalo prostřednictvím plakátů vylepovaných v Kladně
a blízkém okolí na reklamních plochách a u partnerů, ve Věstníku Asociace muzeí a galerií,
prostřednictvím letáků s čtvrtletním programem a zasíláním emailů těm, kdo se přihlásili do
našeho adresáře. SVMK a HS Mayrau mají dynamické internetové stránky, www.omk.cz a
mayrau.omk.cz,
dále
také
www.facebook.com/Sladeckovo,
www.facebook.com/skanzenmayrau/,
https://twitter.com/MuzeumKladno,
twitter.com/Mayrovka,
https://www.instagram.com/sladeckovo.vlastivedne.muzeum/ a
www.instagram.com/hornicky_skanzen_mayrau/.
Muzeum spolupracuje s médií
Kladenský deník, Kladenské listy, Český rozhlas Region a Radio Relax, inzeruje na
portálech www.kudyznudy.cz, www.kdykde.cz, www.infocesko.cz, www.kamsdetmi.cz,
www.kladendar.cz a dalších. Informace o SVMK jsou také k dispozici v Infocentrech v
Kladně a ve Slaném. Muzeum prodávalo turistické známky, turistické vizitky, turistické
magnetky, turistické karty Cesty ke hvězdám, pohlednice a další upomínkové předměty.
Část roku mohlo muzeum v roce 2018 publikovat informace o programu muzea bezplatně
v inzertním měsíčníku Kamelot, na velké akce (např. Den horníků, Svatováclavské
slavnosti) jsou v tomto měsíčníku zveřejňovány celostránkové placené inzeráty.
Muzeum se objevilo jako druhý příspěvek v pořadu, který se věnuje propagaci
Středočeského kraje a vysílala ho Czech American TV. Vysílání běželo v šedesáti
amerických městech pro dva a půl miliónu domácností. Diváci je sledovali i prostřednictvím
webových stránek a vysílání mělo skvělé ohlasy. Pořad vzniklý díky finanční podpoře
Středočeského
kraje
je
možno
zhlédnout
na
adrese:
https://www.catvusa.com/broadcast/central-bohemia-kladno-museum-benesov-kutna-horasilvering-karlstejn/.
V pořadu Tam Tam České televize D:/Art byla 19. 5. 2018 odvysílána pozvánka na
výstavu Než vznikla republika (možno zhlédnout v i-vysílání na adrese:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653345502-tamtam/218553110030020/obsah/
621031-vystava-nez-vzniklarepublika?fbclid=IwAR3FdSx6RAspPMo45GD5jeXW05k5fjO78DHqAVh83g8T2n1RwO5W-CQUTQ). Dne 13. 10. 2018 byla v témže pořadu
odvysílána pozvánka i na výstavu Netopýři tajemní a zranitelní (možno zhlédnout v ivysílání
na
adrese
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653345502tamtam/218553110030041/obsah/649966-netopyri-v-kladne).
V pořadu Tam Tam také zazněla 10. 11. 2018 pozvánka na akci S lampou do podzemí
(možno zhlédnout na adrese: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653345502tamtam/218553110030045/obsah/656121-s-lampou-do-podzemi-v-hornickem-skanzenumyarau )
Informaci o NKP Budeč a pozvánku na Svatováclavské slavnosti na Budči odvysílala
Česká televize v Křesťanském magazínu 23. 9. 2018. Videoreportáž Jiřího Blína ze
Svatováclavských
slavností
byla
zveřejněna
na
serveru
Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ab9jbSNmRg4&t=7s.
V sobotu 13. října byl v pořadu Historie.cs na ČT 24 odvysílán díl „Tony Čermák z
Chicaga (a ti druzí)“, na jehož natáčení se podílelo i Sládečkovo vlastivědné muzeum v
Kladně, které zároveň do pořadu poskytlo archivní materiály. Reprízy se vysílaly 14. a 20.
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října rovněž na programu ČT 24. V archivu je k zhlédnutí na adrese
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historiecs/218411058220014/?fbclid=IwAR01TUbnAy_YyuISTpy3XdlXGBEmoDNiAQv0ZJLa
Gy4O_82pX9J0Go_j7Gg.
15. 9. 2018 zveřejnila TV Seznam reportáž o výstavách Netopýři tajemní a
zranitelní a Fenomén Igráček. Možno zhlédnout zde:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prvni-igracek-byl-zednik-jak-se-tato-postavicka-vprubehu-let-zmenila-55423.
28. října 2018 vysílala TV Praha ve Středočeském magazínu reportáž týkající se
opravy hrobnického domku na Budči u Zákolan, v níž ředitel muzea stručně informoval o
historii národní kulturní památky s kostelem sv. Petra a Pavla.
Díky dynamickým internetovým stránkám SVMK a HS Mayrau byly informace
průběžně aktualizovány a doplňovány. Internetové stránky muzea www.omk.cz v roce 2018
zobrazilo 14 073 návštěvníků a prohlédli si 21 697 stránek. Převážná většina návštěvníků
byla z ČR (9 676) a z generických, či číselných domén, u nichž nelze zemi zjistit (5 819).
Internetové stránky HS Mayrau v roce 2018 zobrazilo 16 779 návštěvníků a prohlédli si
52 004 stránek. Od roku 2016 má muzeum s Národní knihovnou ČR uzavřenu smlouvu o
trvalém uchovávání, rozmnožování a zpřístupňování elektronických online zdrojů na
webové stránce Národní knihovny ČR.
K 31. 12. 2018 měl facebook muzea 593 fanoušků a 70 stránek a facebook HS
Mayrau 1520 fanoušků, vytvořeno zde bylo 14 událostí, které měly dosah 70,8 tis. uživatelů.
V roce 2018 obdrželo muzeum 95 000,- Kč od zřizovatele na společnou propagaci
kulturních zařízení Středočeského kraje.
Provoz a údržba internetových stránek
Náklady na propagaci (tisk a výlep plakátů, inzerce)
Výnosy z prodeje propagačních předmětů

12.000,-- Kč
216.045,95 Kč
39.777,-- Kč

12. Účast na konferencích a seminářích, další vzdělávání
Pracovníci SVMK se v roce 2018 zúčastnili následujících konferencí a seminářů:
Konference Fragmentace krajiny
Lukáš Krinke

1. 2. 2018
Česká zemědělská univerzita v Praze

Seminář GDPR
Zdeněk Kuchyňka

19. 2. 2018
Divadelní ústav Praha

Seminář Koncept GLOs
Ivana Zágnerová

2. 3. 2018
Muzeum hlavního města Prahy

Workshop k jednotné propagaci p. o. SK v oblasti kultury + nová média 27. 3. 2018
Ivana Zágnerová, Lucie Cirkva Chocholová
Krajský úřad Středočeského kraje
Jednání komise konzervátorů a restaurátorů AMG
Tomáš Voldráb

24. 4. 2018
GASK Kutná Hora

Konference Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci
21. – 22. 5. 2018
Ivana Zágnerová, Lucie Cirkva Chocholová
Muzeum hlavního města Prahy –
Zámecký areál Ctěnice
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Seminář botanické komise AMG
Lukáš Krinke

11. – 15. 6 2018
Cheb

Workshop k jednotné propagaci p. o. SK v obl. kultury + nová média II. 25. 9. 2018
Ivana Zágnerová
Krajský úřad Středočeského kraje
Porada krajských muzejních a galerijních edukátorů
27. 9. 2018
Ivana Zágnerová
Krajský úřad Středočeského kraje
Kolokvium Slánské rozhovory 2018
Lukáš Krinke, Zdeněk Kuchyňka

2. 10. 2018
Františkánský klášter v Slaném

Podzimní určovací seminář botanické komise AMG
Lukáš Krinke
Konference Slaný a Slánsko ve XX. století
Zdeněk Kuchyňka (moderování)

16. - 17. 10. 2018
Brno
10. 11. 2018
Gymnázium Slaný

Hornický seminář
Tomáš Voldráb

5. 12. 2018
Národní technické muzeum v Praze

Studijní cesta – Technické/průmyslové památky v Norsku
28. – 30. 11. 2018
Tomáš Voldráb, Lucie Cirkva Chocholová
Norsko,
financováno v rámci programu Kultura (MK ČR)
Náklady na školení a semináře (bez cestovného)

4.100,-- Kč

13. Pořádání studijní knihovny, nákup knih a časopisů
V roce 2018 pokračovaly práce na uspořádání studijní knihovny a převod katalogů
do elektronické podoby. Nově zkatalogizováno bylo 985 kusů časopisů a 102 kusů knih.
V současné době je v elektronickém katalogu 12.423 knihovních jednotek. Katalog
seriálových publikací je veden na kartách, z nichž bylo do elektronické podoby zatím
převedeno 17.909 knihovních jednotek. V roce 2018 bylo zkontrolováno 1405 knihovních
jednotek včetně opravení a doplnění evidenčních záznamů. Pracovníci SVMK a badatelé si
z knihovny vypůjčili 103 knih a časopisů.
V roce 2018 přibylo koupí nebo darem do studijní knihovny 72 ks knih a 335 ks
periodik. Nakupovány jsou zejména encyklopedické tituly, knihy z oboru etnografie,
historie, archeologie, přírodní vědy a tituly týkající se kladenského regionu (např. regionální
historie, vlastivěda atd.). Muzeum pokračuje v nákupu základních odborných časopisů,
jejichž souvislé řady už ve studijní knihovně byly (Český časopis historický, Archeologické
rozhledy, Památky archeologické, Časopis a Sborník národního muzea - řady historie,
literární historie, přírodní vědy, Časopis Matice moravské, Český lid, Zprávy památkové
péče, Slánský obzor, Středočeský vlastivědný sborník, Soudobé dějiny, Fotovideo).
Pokračuje se rovněž v odběru časopisu Příroda (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)
výměnou za námi vydávaný sborník Posel z Budče. Do knihovny muzea jsou také bezplatně
zasílána regionální periodika obcí (Naše město Stochov, Buštěhradský zpravodaj,
Hostouňský zpravodaj, Žilinské listy, Zpravodaj Slánského Jazz clubu, Budečské rozhledy,
Bělečský kurýr). Dále jsou do knihovny zařazována periodika 5 plus 2 Kladensko a
Rakovnicko, Kladno a Slánské listy, které jsou volně k odběru na distribučních místech.
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Náklady na nákup knih a časopisů

14.709,-- Kč

14. Fotografická dokumentace
J. Vyšín a J. Štěpánek průběžně prováděli fotodokumentaci akcí SVMK.
Z digitálních fotografií jednotlivých akcí je prováděn výběr cca 10 snímků, které jsou
převedeny do hmotné podoby a zakládány do alb spolu s plakátky k akcím. Data jsou
zálohována na zálohovacím serveru, externích discích a na DVD.

15. Opatření k zajištění ochrany osobních údajů
V souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen Nařízení) byl firmou ARION proveden audit
zpracování osobních údajů v činnosti muzea. Nedostatky byly zjištěny především v oblasti
elektronického zpracování dat, protože na některých počítačích byly instalovány zastaralé
operační systémy Windows, které už nejsou aktualizovány a které tudíž představují riziko
pro neoprávněný přístup k datům. Z tohoto důvodu byl zakoupen nový program Windows
Server, MS Office 16 a pošta převedena do Office365 a jako poštovní klient všichni
pracovníci muzea používají MS Outlook. Pro bezpečné uchování tištěných dokumentů byly
pořízeny nové uzamykatelné plechové skříně. V souladu s Nařízením byla také zpracována
potřebná dokumentace týkající se zpracování osobních údajů. V ČR zatím není národní
legislativou řešeno zpracování osobních údajů ve veřejném zájmu, pro něž mohou ve
veřejném zájmu platit odlišná pravidla. Ačkoli Nařízení vstoupilo v platnost 26. 5. 2018,
implementační zákon je zatím stále jen projednáván Parlamentem ČR a navíc se v jeho
návrhu neřeší vzpomenutá výjimka pro osobní údaje ve sbírkách muzeí.
Náklady na opatření GDPR
Příspěvek zřizovatele na zavedení GDPR

158.245,-- Kč
132.595,-- Kč

16. Modernizace výpočetní techniky
V roce 2018 došlo k výměně 3 počítačů (knihovna, pokladna, ředitel) a monitoru v
hale. Dále byl pořízen notebook a router pro wifi.
Náklady na hardware
Náklady na software
Připojení na Internet 1-12/2018

96.526,-- Kč
76.424,30 Kč
13.657,80 Kč

17. Opravy a udržování
V roce 2018 probíhaly plánované i neplánované opravy nemovitostí a dalšího
majetku, s nímž muzeum hospodaří. Na základě výběrového řízení firma Strnadová – Girsa
spol. s r. o. vypracovala studii PD k odstranění havarijního stavu a k celkové obnově objektu
č. 13 Lampovna v areálu Hornického skanzenu MAYRAU - III. etapa: Studie obnovy objektu
lampovny pro hornicko-hutnickou expozici. V listopadu 2018 byla Zastupitelstvem
Středočeského kraje schválena změna plánu investic na rok 2019, a to 2 634 000,- Kč na
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vypracování projektové dokumentace na obnovu objektu lampovny pro hornicko-hutnickou
expozici. Ve štole Homole bylo v roce 2018 provedeno zajištění a výměna betonového
pažení slepé chodby štoly Homole a výměna dřevěného pažení simulovaného závalu
frontální zátinky, práci provedla společnost Subterra, a. s. Bohužel, se nepodařilo provést
odstranění pokleslého stropu nad mechanickým porubem, protože se nenašla firma, která by
byla ochotna se do této akce pustit. Finanční prostředky (272 250,- Kč), které poskytl
Středočeský kraj, nestačily na realizaci návrhu odstranění závalu odtěžením horniny
z povrchu a byly tedy kraji vráceny. V současné době se hledá technicky i ekonomicky
únosné řešení havarijního stavu. Opět bylo také nutno opravovat střechy a okapy poškozené
vichřicí a elektrické vedení na sloupech odcizené zloději. Alespoň na část těchto oprav
získalo muzeum pojistné plnění.
Byla dokončena I. etapa opravy úzkorozchodné dráhy, kterou financoval Klub přátel
hornických tradic Kladno z. s. a prováděla společnost AWT Rekultivace, a. s. Etapa byla
ukončena před svážnou drahou lanovky ve staničení 98 m, došlo k propojení výměnou
s jámovou budovou Mayrau. Oprava bude pokračovat v roce 2019 II. etapou financovanou
Středočeským krajem. Při opravě úzkorozchodné dráhy byla objevena kanalizační šachtice,
která byla vyčištěna a zprovozněna pro odvod srážkové vody z objektu ekonomie a jámové
budovy Mayrau.
Budova SVMK v Huťské ulici v Kladně byla odborem kultury a památkové péče vybrána
do projektu Snížení energetické náročnosti v rámci výzvy č. 100 OPŽP Prioritní osa 5:
Energetické úspory. Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a
zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
Na základě výběrového řízení administrovaného odborem krajského investora byla
uzavřena smlouva na TDS s firmou VA stavební, s. r. o. Výběrové řízení na zpracování PD
bylo v říjnu 2018 zrušeno, protože vítěz výběrového řízení firma Energy Benefit Centre a.
s. nepodepsala smlouvu a požadovala prodloužení termínu odevzdání PD, což vzhledem
k podmínkám výběrového řízení nebylo možné. Nové výběrové řízení bylo proto vypsáno
v lednu 2019.
V souvislosti s přípravou konzervace a restaurování těžní věže Mayrau se MgA.
Tomáš Voldráb a Bc. Lucie Cirkva Chocholová zúčastnili ve dnech 28. - 30. 11. 2018
studijní cesty po technických/průmyslových památkách v Norsku, pořádané MK ČR pro
potenciální uchazeče o finanční podporu z tzv. Norských fondů.
Náklady na opravy a udržování
Vrácené nájemné HS Mayrau určené na opravy
Náhrada škod pojišťovnou

668.389,47Kč
233.189,--Kč
15.460,--Kč

18. Provozní náklady SVMK
Z provozních nákladů SVMK činí nejvýznamnější položky mzdové + ostatní osobní
náklady ve výši 7.197.124,- Kč (z toho 5.902.129,- Kč na platy a 1.209.428,- Kč na dohody
o pracovní činnosti a dohody o provedení práce), náhrada za pracovní neschopnost 4.567,Kč, zákonné sociální a zdravotní pojištění 2.327.544,- Kč, zákonné sociální náklady (příděl
2% z objemu mzdových prostředků do FKSP a lékařské prohlídky) 119.683,68 Kč, jiné
osobní náklady 91.411,- Kč (příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců).
Průměrný plat pracovníka SVMK v roce 2018 činil 31.958,- Kč.
Z dalších položek neuvedených v předchozí části výroční zprávy uvádíme odpisy
hmotného a nehmotného investičního majetku 500.007,- Kč, náklady na elektřinu, vodné a
stočné a na dodávky plynu 682.383,43 Kč, náklady na ostrahu HS Mayrau 537.240,-- Kč.
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Na bankovních poplatcích bylo zaplaceno 5.472,-- Kč. Pojištění majetku Středočeského
kraje spravovaného SVMK a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele činilo 43.810,-- 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.
Přehled celkových nákladů a výnosů SVMK za rok 2018 v Kč
ÚČET
501
502
504
507
511
512
513
518
521
524
525
527
528
542
547
549
551
556
557
558
602
604
641
648
649
662
672

TEXT
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Aktivace oběžného majetku
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné osobní náklady
Jiné pokuty a penále
Manka a škody
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodob. majetku
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Čerpání fondů
Jiné ostatní výnosy
Úroky
Příspěvky a dotace na provoz
Obraty
Zisk

NÁKLADY
VÝNOSY
350 694,84
682 383,43
95 641,20
668 389,47
30 147,00
21 764,84
1 607 966,90
7 197 124,00
2 327 544,00
19 162,00
119 683,68
91 411,00
0,00
22 513,85
24 667,75
500 007,00
0,00
0,00
203 695,00

13 962 795,96

476 065,00
121 498,30
0,00
50 492,00
214 165,20,00
0
13 457 817,00
14 320 037,50
357 241,54

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
ředitel SVMK
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