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Věc: Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram za rok 2004 

         (ve smyslu znění Směrnice č. 27) 

Článek II. bod 4 a) -  vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti 

Pracoviště společenských věd 

- realizace  záchranných archeologických výzkumů v regionu s ohledem na stavební 

činnost, vlastní výzkum vesnické usedlosti v Mašově určené k transferu do Muzea 

vesnických staveb  ve Vysokém Chlumci (pobočka Hornického muzea Příbram)         

a povrchový průzkum lokality starší doby železné na Březnicku 

- grantový archeologický výzkum ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR 

v lokalitě Plešivec (ukončení výzkumu) a v lokalitě Hrazany (2. sezóna výzkumu) 

- prezentace výsledků archeologických bádání v tisku a formou přednášek u nás             

i v zahraničí (SRN – mezinárodní konference Archäologische Arbeitsgemeinschaft 

Ostbayern/West- und Südböhmen), zajištění pracovního setkání archeologů 

Středočeského kraje 

- badatelská činnost zaměřená na dějiny hornictví a hutnictví, problematiku                  

1. a 2. světové války (zpracování dokumentace pomníků a památníků obětí válek – ve 

spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu),  zpracování dokumentace 

týkající se protikomunistického odporu po únoru 1948 (ve spolupráci s Konfederací 

politických vězňů ČR)  

- dokončení stavebních prací a kolaudace areálu bývalého vězeňského zařízení, nyní 

 Památníku Vojna (mimo objektu tzv. nové a staré kuchyně), příprava slavnostního 

zpřístupnění Památníku Vojna veřejnosti v dubnu 2005 

- dokončení přístupové cesty ke komoře vodního kola pod cáchovnou dolu Anna 

(včetně instalace výtahového zařízení) s cílem umožnit prohlídku starých důlních děl 

návštěvníkům muzea, dokončení opravy fasády bývalé kompresorovny dolu Vojtěch a 

schodiště k vojtěšské strojovně, zprovoznění 51 m dlouhé dětské skluzavky v úpadnici 

směřující do komory vodního kola dolu Drkolnov, zahájení stavby pozemní železniční 
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dráhy hornického vláčku v areálu Ševčinského dolu k přepravě turistů, vybudování 

funkční repliky historického rumpálu pro přepravu dětí do podzemí Ševčinského dolu  

-  pokračování v budování Muzea vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém 

Chlumci – dokončení kola vodní pily a zahájení stavby transferovaného objektu          

z Mašova 

- realizace 2 výstav v zahraničí :  1. „Wachstradition in Příbram“ týkající se tradice 

výroby voskového poutního zboží v Příbrami a dějin poutního místa Svaté Hory, jakož 

i vazeb na poutní místa v Bavorsku – ve spolupráci s Muzeem poutí v Neukirchenu 

(SRN), do května 2005;              2. „Nejkrásnější betlémy světa“ - ve spolupráci se 

Středočeským krajem a Spolkem Příbramští betlémáři – basilika Koekelberg v Bruselu 

ve dnech 4. 12. 2004 – 23. 1. 2005 (muzeum reprezentovalo Středočeský kraj a 

Českou republiku) 

- realizace tuzemských výstav dle plánu : Betlémy Podbrdska, Pivovary středního 

Povltaví, Naši obojživelníci a plazi, Bezobratlí jak je neznáme, Jaro v Andalusii aneb 

botanické pohledy z jižního Španělska, Havířský Masopust, Velikonoce v hornické 

chalupě, Archeologie v sítích, K vývoji rybníkářství na Sedlčansku – věnováno 400. 

výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, Zaniklé pivovary Příbramska, Vánoce 

v hornické chalupě, Hornické betlémy z Příbramska  

- zapůjčení exponátů na česko-polskou výstavu organizovanou Východočeským 

muzeem Pardubice s názvem Arnošt z Pardubic 

- dokončení expozic s názvem :  Ze života venkovského obyvatelstva středního 

Povltaví, Z dějin řádu Křižovníků, Tradice závodů silničních motocyklů na 

Novoknínsku (v Muzeu Křižovnický špýchar v Prostřední Lhotě – detašovaném 

pracovišti Hornického muzea Příbram) 

- zpracování scénáře expozice o historii báňského záchranářství plánované do cáchovny 

dolu Anna (realizace expozičního záměru po dokončení stavebních prací spojených 

s instalací výtahového zařízení) 

- prezentace muzea formou krátkého filmu zpracovaného ČT Praha s názvem Vizitky 

českých muzeí a dále v pořadech Toulavá kamera, Po stopách a ve zpravodajských 

relacích ČT, TV Prima, regionální TV Fonka, v rozhlase, tisku apod.  

- prezentace muzea na veletrzích cestovního ruchu v Brně a Praze (spolu s Městem 

Příbram) 

- prezentace muzea v katalozích, atlasech, časopisech, propagačních tiskovinách  a 

dalších médiích orientovaných na cestovní ruch 

- přednášková činnost v rámci projektu určeného základním a středním školám 

s názvem Školní rok v Hornickém muzeu Příbram a dále pro seniory s názvem 

Univerzita třetího tisíciletí 

-  zastoupení muzea jako odborného garanta mezinárodního sympozia Hornická 

Příbram ve vědě a technice – příprava  přednášek a exkurzí pracovníky muzea; 

vystoupení zástupce muzea na mezinárodním semináři s názvem Z dějin hornictví 

(NTM Praha); vystoupení zástupců muzea na mezinárodním sympoziu ve Vestfálském 

industriálním muzeu v Dortmundu (SRN) věnovanému technickým památkám a 

montánnímu muzejnictví v Evropě; účast na 13. dnech bavorských, saských a českých 
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muzeích v Neukirchenu b. Hl. Blut (SRN); účast na mezinárodním sympoziu Techné 

2004 v Ostravě a Królowa Luiza, Zabrze (Polsko) věnovanému technickým a 

průmyslovým památkám 

- zajištění odborné exkurze a pracovního setkání se zástupci zahraničních partnerských 

muzeí ze SRN (Vestfálska, Bavorska); zorganizování programu výjezdního zasedání 

ředitelů muzeí a galerií zřizovaných Středočeským krajem; zajištění pracovní návštěvy 

ministra kultury ČR Pavla Dostála v Památníku Vojna; velvyslance Polska Andrzeje 

Krawczyka v Hornickém muzeu Příbram a pobočkách; pražského arcibiskupa 

kardinála Miloslava Vlka v Křižovnickém špýcharu v Prostřední Lhotě   

- realizace doprovodných akcí – Havířský masopust, Velikonoce v Hornickém muzeu, 

cyklus koncertů vokálně instrumentálního souboru historických nástrojů Chairé 

s názvem Historie příbramského hornictví a hudba, rekonstrukce poslední bitvy 2. 

světové války 11.5.1945 u Slivice (akci přihlíželo dne 8. 5. 2004 asi  15 000 diváků 

včetně zahraničních hostů a zúčastnil se jí mimo jiné náčelník GŠ AČR i zástupci 

Středočeského kraje), Prokopská hornická pouť, Dny evropského kulturního dědictví 

(zprovoznění dětské skluzavky do dolu Drkolnov), Vánoce v Hornickém muzeu 

(ukázky tradičních řemesel a obyčejů spojených se svátky Vánoc v hornickém 

prostředí, nadílka pro děti v podzemí Prokopské štoly atd.)  

- zorganizování dálkového pochodu z Muzea vesnických staveb Vysoký Chlumec 

krajinou středního Povltaví s názvem Putování za Jakubem Krčínem  (věnováno 400. 

výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan) 

 

Pracoviště přírodních věd 

- prezentace výsledků bádání z oblasti mineralogie, geologie a petrografie formou 

přednášek, krátkodobých  tematických výstav a publikační činností  

- pokračování v dlouhodobých terénních výzkumech se zaměřením na květenu Brd       

a středního Povltaví s cílem vytvoření databáze jako základního materiálu pro 

připravovanou publikaci a expoziční záměr plánovaný do cáchovny dolu Vojtěch 

(multimediální expoziční projekt ve spolupráci s FAMU Praha) 

- prezentace zahraničních botanických výzkumů formou výstavy s názvem Jaro             

v Andalusii 

- prezentace výsledků výzkumů v tisku a v rámci přednáškového cyklu Školní rok 

v Hornickém muzeu Příbram a Univerzita III. tisíciletí – spojené s exkurzemi v terénu 

se zaměřením na poznávání vyšších rostlin a vegetace Brd, Podbrdska a středního 

Povltaví  

- mapování fauny drobných toků, monitorování výskytu ohrožených obojživelníků        

a plazů, prezentace výsledků bádání formou tematických výstav s názvem  

Obojživelníci a plazi Příbramska; provádění záchranných přenosů zvláště chráněných 

druhů živočichů (přenášení žab v době páření přes komunikace) 

- budování nového zoologického depozitáře v cáchovně Ševčinského dolu. 
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      Knihovna Hornického muzea Příbram 

- pokračování v elektronické evidenci knihovny Hornického muzea Příbram. 

 

 

    Publikační a ediční činnost 

- redakce sborníku Středočeský vlastivědný sborník (ředitel muzea je předsedou 

redakční rady – korektury sborníku, vlastní příspěvky), redakce sborníku Podbrdsko 

(ředitel a pracovníci muzea jsou  členy redakční rady – korektury sborníku, vlastní 

příspěvky), příspěvek do publikace Technické památky v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku;  příprava publikace s názvem Památky Příbrami (ředitel muzea autorem, 

Město Příbram editor)  

- muzeum se podílelo na vydání publikace PhDr. Jiřího Majera, CSc.  s názvem  Rudné 

hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (spolu s nakladatelstvím LIBRI Praha) a 

knihy s názvem Sondy do dějin Středního hornického učiliště v Příbrami (spolu 

s Knihovnou Jana Drdy Příbram) a dále reprezentativní publikace Václava Cílka a 

kolektivu s názvem Střední Brdy (autorská spoluúčast ředitele a všech odborných 

pracovníků muzea) 

- publikační příspěvky ve sbornících a odborných časopisech (Podbrdsko, Středočeský 

vlastivědný sborník, Sborník mezinárodního sympozia Hornická Příbram ve vědě        

a technice, Sborník Stříbrná Jihlava, Český lid, Kámen, Archeologie ve středních 

Čechách, Minerál, Živa, Zprávy České botanické společnosti a jiné) 

- publikační příspěvky v zahraničním odborném tisku (Industrie – Kultur, Der 

Anschnitt) 

- vydání kalendáře s názvem Historické příbramské šachty a jejich stroje (česko – 

anglická mutace)  

- spolupráce s nakladatelstvím FRAUS Plzeň při vydání propagační publikace s názvem 

Hornické muzeum Příbram (v rámci edice Encyklopedie památek na pokračování) 

- vydání série pohlednic s jednotlivými areály Hornického muzea Příbram.  

 

Výběrová bibliografie pracovníků Hornického muzea Příbram za rok 2004: 

FISCHER, David - FISCHEROVÁ, Jana - VLACH, Pavel - BÁDR, Vladimír - 

ŠTAMBERGOVÁ, Monika.  Nové poznatky o rozšíření raka kamenáče v ČR, základní 

ekologické parametry jeho populací a možnosti jejich zjišťování. In Sborník abstraktů z 

konference Zoologické dny Brno, Brno 2004, s. 46. 

 

FISCHER, David - DUŠEK, Martin - ŠVÁTORA, Miroslav. Záchranný transfer mihule 

potoční (Lampetra planeri) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus) na Ohrazenickém potoce ve 

Vojenském výcvikovém prostoru Brdy. In Bulletin Lampetra. Vlašim 2004, s. 81-84. 

 

FISCHER, David - FISCHEROVÁ, Jana - BÁDR, Vladimír - VLACH, Pavel. Nové poznatky 

o rozšíření raka kamenáče v Čechách. Živa, Praha 2004, LII, s. 79-81. 
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FISCHER, David. Hvožďansko - zapomenutý ráj na okraji středních Čech. Safari, Praha 

2004, 3, s. 53-55. 

 

HLAVÁČEK, Rudolf - HADINEC, Jiří. Typha laxmannii Lepechin. In HADINEC, Jiří - 

LUSTYK, Pavel - PROCHÁZKA, František. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. 

III. Zprávy České botanické společnosti, Praha 2004, 39/1, s. 122. 

 

HLAVÁČEK, Rudolf. Typha shuttleworthii Koch and Sond. In HADINEC, Jiří - LUSTYK, 

Pavel - PROCHÁZKA, František. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III. 

Zprávy České botanické společnosti, Praha 2004, 39/1, s. 123-124. 

 

KORENÝ, Rastislav. Archeologické výzkumy na Příbramsku v roce 2003. Středočeský 

vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy 2004, 22, s. 141-144. 

 

KORENÝ, Rastislav. Inspirativní výstava v Rakovníku. Podbrdsko, Příbram 2004, XI, s. 220. 

 

KORENÝ, Rastislav. Anotace nové archeologické literatury. Podbrdsko, Příbram 2004, XI, s. 

237-241. 

 

KORENÝ, Rastislav. Kachle z hornického sídliště u Borotic, okres Příbram. Sborník 

sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice (dále HPVT), sekce T, Příbram 2004, s. 6-10. 

 

KORENÝ, Rastislav. K článku M. Janča „Zabudnutý nález troch starovekých antických mincí 

z Příbramska“. AVJČ 19/2003. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, České Budějovice 

2004, 17, s. 287-290. 

 

KORENÝ, Rastislav. VI. depot mincí ze Sezimova Ústí a sbírka příbramského pivovarníka 

Václava Čalouna. Archeologie ve středních Čechách, Praha 2004, 8, s. 699-711. 

 

KORENÝ, Rastislav - KRUŠINOVÁ, Lenka. Die Siedlungsstruktur im nordöstlichen 

Grenzbereich des historischen Prachiner Kreises in der jüngeren Hallstattzeit. Archäologische 

Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, Rahden 2004, 13. Treffen, s. 24-34. 

 

KORENÝ, Rastislav - NOVÁK, Ľubomír. Hromadný nález z Nečína (II) a nový pokus o 

lokalizaci některých bronzů ze sbírek Hornického muzea Příbram. Archeologie ve středních 

Čechách, Praha 2004, 8, s. 287-300. 

 

KORENÝ, Rastislav - MAZAČ, Zdeněk. Sídlištní objekt z období počátků stěhování národů 

z Velkého Oseka (okr. Kolín). Archeologie ve středních Čechách, Praha 2004, 8, s. 501-504. 

 

KORENÝ, Rastislav - DOLEŽAL, Daniel - KYPTA, Jan. Archeologické nálezy z hornických 

pracovišť v okolí Nového Knína. Archeologie ve středních Čechách, Praha 2004, 8, s. 671-

684. 

 

LITOCHLEBOVÁ, Eva - LITOCHLEB, Jiří - ČERNÝ, Pavel - SEJKORA, Jiří - 

ŠREINOVÁ, Blanka. Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti středních Brd a 

Podbrdska. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, Praha 

2003 (vyšlo 2004), 11, s. 57-86.  
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PROCHÁZKA, Lubomír. Pešta, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Díl I. Střední Čechy a 

Praha. Praha 2003. Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy 2004, 22, s. 201-204. 

 

PROCHÁZKA, Lubomír. Poznámka ke koncepci výstavby zemědělských usedlostí v areálu 

Muzea vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci. Středočeský vlastivědný 

sborník, Roztoky u Prahy 2004, 22, s. 181-183. 

 

PROCHÁZKA, Lubomír. Životní jubileum Pavla Bureše. Zprávy památkové péče, Praha 

2004, r. 64, č. 2, s. 150. 

 

PROCHÁZKA, Lubomír. Stojí za vidění. Kamenný milník ze Sedlčan. Kámen, Praha 2004, r. 

10, č. 1, s. 18. 

 

PROCHÁZKA, Lubomír. Oceňovací protokoly - pramen k poznání zástavby vesnic před 

vznikem Orlické přehrady. Podbrdsko, Příbram 2004, XI, s. 199-201. 

 

PROCHÁZKA, Lubomír. Méně známé záběry jezuitských rezidencí v Petrovicích u Sedlčan 

na starých fotografiích. Podbrdsko, Příbram 2004, XI, s. 193-199. 

 

PROCHÁZKA, Lubomír. Martin, Janoška. Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

Praha 2003.Podbrdsko, Příbram 2004, XI, s. 245-246. 

 

PROCHÁZKA, Lubomír. Nové poznatky ke studiu šumavského a jihočeského domu. AUC - 

Philosophica et historica 2. Studia etnologica, Praha 2004, XII, s. 157-165. 

 

PROCHÁZKA, Lubomír. Význam rybníků pro báňskou činnost a vztah mlynářů k rudnému 

dolování v díle Karla Valty (1883-1955). Sborník sympozia HPVT, sekce T, Příbram 2004, s. 

103-104. 

 

PROCHÁZKA, Lubomír. Kresby Bohumila Dejmka. Zprávy památkové péče, Praha 2004, r. 

64, č. 5, s. 464-465. 

 

TRANTINA, Václav. PhDr. Hanuš Jelínek. Podbrdsko, Příbram 2004, XI, s. 228-230. 

 

TRANTINA, Václav. Profesor Josef Hrabák, zakládající člen Klubu českých turistů 

v Příbrami. Podbrdsko, Příbram 2004, XI, s. 230-233. 

 

TRANTINA, Václav. Za Eduardem Bejčkem. Podbrdsko, Příbram 2004, XI, s, 235-236. 

 

TRANTINA, Václav. František Gellner - student Báňské akademie v Příbrami, spisovatel         

a básník. Sborník sympozia HPVT, sekce T, Příbram 2004, s. 59-62. 

 

VELFL, Josef. Vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami a místní vodohospodářský systém. 

Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy 2004, 22, s. 87-98. 

 

VELFL, Josef. Důl Vojtěch a Vodní štola Anna v Příbrami - Březových Horách zvítězily 

v národní soutěži muzeí GLORIA MUSAEALIS. Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky   

u Prahy 2004, 22, s. 189-190. 
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VELFL, Josef. Hornické muzeum Příbram zpřístupnilo technickou památku mezinárodního 

významu. Podbrdsko, Příbram 2004, XI, s. 215-217.  

 

VELFL, Josef. K významu dolu Vojtěch a Vodní štoly Anna v Příbrami - Březových Horách. 

Podbrdsko, Příbram 2004, XI, s. 218-219. 

 

VELFL, Josef.  Jan Antonín Alis a  Augustin Jindřich Beer. In Technické památky 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV. díl. Hana Hlušičková a kolektiv. Nakladatelství 

LIBRI, Praha 2004, s. 313-316, 401. 

 

VELFL, Josef. K strategii dalšího rozvoje Hornického muzea Příbram. Sborník sympozia 

HPVT, sekce T, Příbram 2004, s. 85-90. 

 

VELFL, Josef. Technická památka mezinárodního významu – vodní kolo Drkolnov.In 

Stříbrná Jihlava, Jihlava 2004, s. 104-110. 

 

Spolupráce s vysokými školami  

- konzultace a oponentní řízení diplomových prací studentů VŠ z oblasti společenských 

a přírodních  věd  

- spolupráce při organizování odborných exkurzí našich i zahraničních VŠ 

- spolupráce s FAMU Praha na přípravě přírodovědné expozice multimediální 

charakteru 

- oponentní řízení Strategického plánu rozvoje Hornického muzea Příbram odborným 

pracovištěm VŠE Praha 

 

Participace na připomínkování programů a směrnic KÚ, zpracování Strategického plánu 

rozvoje Hornického muzea Příbram na léta 2005 - 2008, vytvoření podmínek pro výzkumnou 

činnost CULTROPA, s. r. o. v Hornickém muzeu Příbram  

 

Článek II. bod 4 b) – vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu organizace 

- náklady  PO činily 98 % plánovaného rozpočtu 

- výnosy PO činily 99,3 % plánovaného rozpočtu 

- příspěvek na provoz byl vyčerpán na  100 % 

- mzdové prostředky byly vyčerpány na  100 %. 

 

Článek II. bod 4 c) – vyhodnocení doplňkové činnosti   

- doplňkovou činnost nemáme. 
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Článek II. bod 4 d) – vyhodnocení hospodaření organizace 

- prostředky na opravy a údržbu čerpány  na 85 %  z důvodu opožděného vydání 

stavebního povolení na rekonstrukci objektu tzv. nové  kuchyně Památníku Vojna, 

prostředky částečně použity na realizaci nové stálé expozice s názvem Z dějin 

uranového hornictví – připravované v objektu tzv. staré kuchyně v Památníku Vojna 

- výnosy činily 99,3 %  a nebyly naplněny z důvodu nižšího objemu tržeb 

za archeologické průzkumy a nižším objemem tržeb za služby spojené s nájmem 

(úspora na dodávce tepelné energie) 

- hospodářský výsledek ve výši 251 tis. Kč je tvořen úsporou nákladových položek. 

 

   Článek II. bod 4 e) – plnění opatření z minulé zprávy 

- opatření k minulé zprávě nebyla definována. 

 

   Článek II. bod 4 f) – návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti organizace  

- další zkvalitnění činnosti organizace chce PO docílit udržením stoupajícího trendu 

návštěvnosti muzea plánovaným rozšířením expozičních celků (zpřístupněním 

Památníku Vojna, nové expozice v MVS Vysoký Chlumec, zprovozněním první části 

tzv. hornického vláčku a zahájením přepravy návštěvníků do podzemí pomocí 

výtahového zařízení na dole Anna), zkvalitněním  prezentace a propagace expozic, 

jakož i celkovým hospodárným nakládáním s příspěvkem zřizovatele, s důrazem na 

naplňování všech existujících směrnic a nařízení, v kontextu se Strategickým plánem 

rozvoje Hornického muzea Příbram a Koncepcí rozvoje muzeí a galerií 

Středočeského kraje. 

 

 

                                                                                  PaedDr. Josef Velfl 

                              ředitel Hornického muzea Příbram      

  


