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Věc: Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram za rok 2005 

         (ve smyslu znění Směrnice Středočeského kraje č. 48, ČÁST PÁTÁ, Článek 33, bod 6.) 

a) Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti          

Pracoviště společenských věd 

      -    realizace záchranných archeologických výzkumů v regionu s ohledem na stavební             

činnost (45 akcí), zabezpečení vlastních povrchových průzkumů lokality starší doby 

železné ve Starosedlském Hrádku na Březnicku (pokračování z roku 2004), 

uskutečňování výzkumu hradiště Hradec u Dobříše (ve spolupráci s AÚ AV ČR 

Praha a ÚAPPSČ Praha) a  průzkumu archeologických lokalit ve Vojenském 

výcvikovém prostoru Brdy 

      -    pokračování  grantového výzkumu oppida Hrazany (ve spolupráci  

s Archeologickým ústavem AV ČR Praha – 2. sezóna), ukončení grantového 

výzkumu hradiště Plešivec (s AÚ AV ČR Praha)             

      -    výsledky archeologických bádání byly prezentovány v tisku, formou                    

přednášek a v rámci  putovní výstavy s názvem Archeologie v sítích (do 28.2. 2005 

v Památníku K. Čapka ve Strži u Dobříše) 

      -    v kontextu se Strategickým plánem rozvoje Hornického muzea Příbram 

pokračovaly práce na realizaci nové  tematické expozice Z dějin uranového 

hornictví v českých zemích situované do objektu tzv. staré kuchyně v Památníku 

Vojna,  byly též položeny základy odborné knihovny a studovny Památníku Vojna, 

došlo k instalaci multimediální techniky v přednáškovém sále, podařilo se řešit 

dopravní značení a napojení  areálu Památníku Vojna na mezinárodní cyklostezku 

č. 302 Praha – Vídeň, Památník Vojna se otevřel veřejnosti 
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      -    v rámci Mezinárodního dne muzeí 18.5. 2005 došlo k zpřístupnění Památníku 

Vojna. Ke slavnostnímu otevření pozval představitele institucí, které se 

zasloužily o vybudování této pobočky Hornického muzea Příbram, odbornou 

veřejnost a bývalé politické vězně hejtman Středočeského kraje Petr Bendl spolu 

s předsedkyní Konfederace politických vězňů ČR Naděždou Kavalírovou a 

ředitelem Hornického muzea Příbram Josefem Velflem. Pozvání přijali předseda 

Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu Parlamentu ČR 

Jiří Liška, senátor Jaromír Volný, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR Eva Dundáčková a Vlasta Parkanová, ministr kultury ČR Pavel Dostál, člen 

Rady Středočeského kraje a statutární náměstek hejtmana Josef Vacek, radní pro 

kulturu Středočeského kraje Jiřina Pospíšilová a další čestní hosté 

      -    dne 6.10. 2005 navštívil pobočku Hornického muzea Příbram – Památník Vojna 

prezident ČR Václav Klaus s doprovodem. Návštěvu vykonal během cesty po 

Středočeském kraji na pozvání hejtmana Petra Bendla 

                  -    pokračovala činnost zaměřená na shromažďování materiálů týkajících se historie 

montánní činnosti na Příbramsku a dále událostí 1. a 2. světové války (probíhá 

pasportizace pomníků a památníků obětí válek – ve spolupráci s Českým svazem 

bojovníků za svobodu a tento materiál bude publikován ve zvláštním čísle sborníku 

Podbrdsko, zpracovává se dokumentace týkající se protikomunistického odporu po 

únoru 1948 (ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR, ÚDV, Ústavem pro 

soudobé dějiny AV ČR Praha apod.) s možností využití v rámci  činnosti Památníku 

Vojna;  na celostátním semináři s názvem Konec 2. světové války v Čechách a na 

Moravě na jaře 1945, který se konal 13.4. 2005 v Hodoníně, byl přednesen referát 

s názvem Podíl americké armády na osvobození Čech; pro Středočeský vlastivědný 

sborník byla připravena do tisku studie s názvem Americká armáda a její 

legendární velitel Abrams v květnu 1945 na Příbramsku a pro vlastivědný sborník 

Podbrdsko článek s názvem Příbramsko a konec 2. světové války v Evropě; pro 14. 

Bayerisch-Böhmisches Kolloquium ve Schnaittenbach (SRN) zpracován  příspěvek 

na téma Die Rekonstruktion des Mahnmals Vojna  

       -   v areálu MVS Vysoký Chlumec byl stavebně dokončen  transferovaný objekt 

z Mašova, byl realizován přívod vody k vodnímu kolu pily a přívod elektrického 

proudu k posílení vodní trakce tohoto zařízení, byly instalovány další drobné 

sakrální objekty, zpřístupněn historický včelín s tematickou expozicí o včelařství,  

dokončena specializovaná stálá výstava s názvem Funkce a vývoj pil na vodní 

pohon na území středních Čech, zpřístupněna interiérová expozice v obytném 

stavení z Arnoštovic 

Pracoviště přírodních věd 

- s ohledem na prohlubování profilace muzea  pokračovalo bádání v oblasti 

mineralogie, geologie a petrografie, výsledky výzkumů byly prezentovány 

formou přednášek, krátkodobých  tematických výstav  a publikační činností, 
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v rámci sbírkotvorné práce došlo k novému uložení mineralogicko – 

geologických  vzorků v modernizovaném depozitáři 

- pokračoval  revizní vědecký výzkum minerálů ze sbírek Hornického muzea 

Příbram (ve spolupráci s Národním muzeem Praha a studenty PřF UK Praha) 

s plánovaným výstupem v podobě publikace s názvem Pyromorfity Českého 

masivu 

- byly vytipovány lokality k odběru velkoformátových  vzorků pro 

připravovanou expozici tzv. geoparku (v areálu dolu Vojtěch) a některé 

z nejohroženějších vzorků byly již převezeny do Hornického muzea Příbram 

- byl realizován dlouhodobý terénní výzkum se zaměřením na květenu Brd a 

středního   Povltaví, proběhl výzkum sněhových polí na vrchu Tok v Brdech  

- uskutečnil se floristický průzkum Brd (vytváření databáze FLDOK) s výstupem 

v podobě chystané publikace Květena Brd (ve spolupráci se Západočeským 

muzeem Plzeň) 

- pokračoval terénní průzkum oblasti povodí Litavky s předpokládaným 

publikačním výstupem o této lokalitě 

- probíhal monitoring lučních ploch kosených z prostředků Programu péče o 

krajinu 

- výsledky přírodovědných  výzkumů byly prezentovány v tisku a v rámci 

přednáškových programů 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  

- došlo k mapování fauny drobných toků, monitorování výskytu ohrožených 

obojživelníků a plazů s následnou prezentací výsledků bádání formou 

tematických výstav; byly prováděny  záchranné přenosy zvláště chráněných 

druhů živočichů (přenášení žab přes komunikace v době páření) 

- výsledky bádání byly prezentovány na mezinárodním semináři botaniků muzeí 

ČR a SR ve Spišské Nové Vsi (SR) 

- muzeum bylo garantem celostátního Setkání amatérských i profesionálních 

entomologů ČR (27.5. – 28.5. 2005) 

 

 

        -  s odkazem na Marketingový plán středočeských muzeí a galerií a vlastní 

Strategický plán Hornického muzea Příbram došlo k doplnění informačního 

systému v expozicích MVS Vysoký Chlumec a v Muzeu Křížovnický  špýchar 

v Prostřední Lhotě o  anglické textové mutace (ve všech ostatních expozičních 
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celcích to bylo již provedeno), v Muzeu Křížovnický špýchar v Prostřední Lhotě 

byla doplněna expozice o část věnovanou působení řádu Křížovníků na 

Novoknínsku a dále stávající expozice byla rozšířena o další sbírkové předměty 

přibližující hospodářskou činnost v regionu 

           Výstavní činnost v zahraničí : 1. „Wachstradition in Příbram“ – expozice týkající se 

tradice výroby voskového poutního zboží v Příbrami, historie poutního místa Svaté 

Hory a vazeb na poutní centra v Bavorsku (ve spolupráci s partnerským Muzeem 

poutí v Neukirchenu, SRN) - do května 2005, poté byla výstava využita v rámci 

expozičního projektu k 100. výročí svatohorské baziliky;  2. „Hornické muzeum 

Příbram se představuje“ – výstava v Kulturním centru Středočeského kraje 

v Bruselu, do června 2005; 3. „Skvosty zo zahraničných múzeí“, mezinárodní 

výstava ve Slovenském banském múzeu v Banskej Štiavnici – srpen-říjen 2005 

            Tuzemské výstavy z oblasti společenských i přírodních věd dle plánu: Hornické 

betlémy Příbramska, Archeologie v sítích, Zaniklé pivovary Příbramska, Velikonoce 

v hornické chalupě, Turistické cíle Příbramska, Bezobratlí jak je neznáme, Z historie 

pivovarnictví na Příbramsku, Víkend v hornické Příbrami, Historická důlní díla, 

K historii a typům pil na vodní pohon ve středních Čechách, Z budování Muzea 

vesnických staveb středního Povltaví,  Svatá Hora nad časem a v čase  (při 

příležitosti 100. výročí povýšení Svaté Hory na baziliku a konání Národní pouti, 

muzeum se zároveň  spolupodílelo na tvorbě dokumentárního filmu o dějinách 

Svaté Hory přenášeného přímým přenosem ČT Praha v rámci Národní pouti 5.6. 

2005), Poslední Germáni v Čechách, Louky Podbrdska, Obojživelníci a plazi 

regionu, Betlémy z hornického kraje, Vánoce v hornickém domku 

        -  zpracováno libreto a scénář multimediální  expozice (ve spolupráci s FAMU) 

zaměřené na problematiku paleontologie a lokalitu Brd (cáchovna dolu Vojtěch) 

            Prezentace muzea na veletrzích cestovního ruchu v Brně a v Praze (tradiční 

spolupráce s Městem Příbram) a dále  v kulturních  a informačních střediscích 

v tuzemsku i v zahraničí (Berlín, Drážďany, Dortmund, Mannheim, Bochum, 

Freiberg, Teuern,  Neukirchen, Brusel, Banská Štiavnica a další),  v tiskových 

materiálech orientovaných na turistiku a cestovní ruch (s ohledem na Marketingový 

průzkum  - důraz kladen na klientelu škol, spádovou oblast Prahy a  zahraniční 

kontakty -  zejména do Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Holandska a 

Francie), propagace muzea ve sdělovacích prostředcích - ČT Praha, TV Prima, 

regionální TV Fonka, v rozhlase, tisku apod., např. ve zpravodajských pořadech, 

v pořadu Toulavá kamera, Po Česku, v seriálu Operace demarkační čára, 

v kulturním pořadu Příště u Vás; v areálu Památníku Vojna natočila ČT Praha 

záběry dokumentárního cyklu Ztracená duše národa a Ztráta kontinuity;  Slovenská 

televize Bratislava natočila v tomto areálu dokumentární film o slovenských 

politických vězních z vězeňského zařízení Vojna; při příležitosti státního svátku 

17.11. 2005 vysílal Český rozhlas 2 přímý přenos z Památníku Vojna formou 
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rozhovoru s ředitelem HM a dále s bývalým politickým vězněm Františkem 

Zahrádkou 

           Přednášková činnost byla realizována zejména v rámci projektu orientovaného na 

základní  a střední školy s názvem Školní rok v Hornickém muzeu Příbram (5. 

ročník) a tento projekt se umístil na 2. místě v celostátní soutěži s názvem „Má 

vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň“(pod záštitou Ministerstva kultury ČR, 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zahraničí ČR); pro 

seniory byl pořádán cyklus přednášek s názvem Univerzita třetího tisíciletí 

       -   účast na mezinárodním sympoziu v Landesmuseum für Technik und Arbeit 

v Mannheimu, v Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern v Regensburgu (SRN), 

na 20. Bergstadtfest ve Freibergu (SRN), na mezinárodním kolokviu 14. Bayerisch – 

Böhmisches Kolloquium v Schnaittenbach (SRN), na sympoziu 8. Internationaler 

Bergbau – Workshop v Essenu (SRN), účast na mezinárodním sympoziu Hornická 

Příbram ve vědě a technice – muzeum jedním z garantů sekce T (tradice a hornické 

památky) a organizátorem odborné exkurze – vše věnováno technickým památkám 

a montánnímu muzejnictví  

       -    Hornické muzeum Příbram bylo garantem a spoluorganizátorem celostátního    

pracovního setkání konzervátorů a restaurátorů  18. 5.  - 19.5. 2005 (v rámci AMG) 

           Konzervátorská a restaurátorská činnost, průběžné konzervování a restaurování 

parních těžních strojů dolu Vojtěch a Anna, jakož i dalších exponátů   

       -    za záchranu a zpřístupnění vodního kola dolu Drkolnov získalo muzeum stříbrnou 

medaili na 20. setkání hornických měst ve Freibergu (SRN) 24. 6. – 26. 6. 2005 a 

cenu Technická památka roku – Český permon od Památkové komory; HM 

Příbram zpracovalo podkladový materiál o jednom z objektů muzea, kulturní 

památce Ševčinský důl, pro potřeby ČNB Praha, která zařadila tuto památku jako 

námět k ražbě zlaté mince v nominální hodnotě 2500 Kč 

                       Doprovodné kulturní akce – Havířský masopust (12. 2. 2005), Velikonoce 

v Hornickém muzeu Příbram (21. 3. – 27.3. 2005), Velikonoční turistický pochod po 

stopách Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan  (start a cíl v MVS Vysoký Chlumec  26. 3. 

2005),  koncerty vokálně instrumentálního souboru historických nástrojů Chairé 

s názvem Historie příbramského hornictví a hudba (24. 3. 2005, 23. 6. 2005),    

Mezinárodní den památek a sídel – prezentace parních těžních strojů  v rámci akce 

s názvem My máme parní stroj (16. 4. – 17. 4. 2005), kampaň AMG Muzea a 20. stol. 

-  Rekonstrukce poslední bitvy 2. světové války 11. 5. – 12. 5. 1945 u Slivice (14.  5. 

2005 –  akci přihlíželo 17 000 diváků, za účasti místopředsedy Senátu Parlamentu 

ČR, poslanců Parlamentu, generality AČR, velvyslance Ruské federace, vojenských 

přidělenců velvyslanectví USA, Ukrajiny a Běloruska),  Mezinárodní den muzeí – 

zpřístupnění  Památníku Vojna (18. 5. 2005),  Víkend v Příbrami – prezentační a 

expoziční akce zaměřená na využití volného času a provozování památkových 

objektů (20. 5. – 22.5. 2005 ve spolupráci s Městem Příbram a Okresní hospodářskou 
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komorou Příbram), Chlumecká pouť – prezentační akce spojená s prohlídkou MVS 

Vysoký Chlumec za symbolické vstupné 1 Kč,  Festival muzejních nocí – Noční 

jízda hornickým vláčkem (3.6.2005), Historická hornická Prokopská pouť – 

prezentační akce s mezinárodní účastí krojovaných horníků a hutníků  (3.7. 2005), 

Křest sborníku Podbrdsko ve skanzenu Vysoký Chlumec (10.9. 2005), Havířské 

šprýmování – kulturně zábavný program v rámci Dnů evropského dědictví (10.9. – 

11.9. 2005), Historie hornictví a hudba – kulturní program spojený s koncertem 

souboru historických nástrojů Chairé a přednesem Otakara Brouska st. (22.9. 2005), 

návštěva Památníku Vojna prezidentem ČR Václavem Klausem na pozvání 

hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla (6.10. 2005), Pocta malebnému kraji – 

kulturní program v Muzeu Křížovnický špýchar v Prostřední Lhotě s vystoupením 

Václava Vydry a country skupiny Flok (21.10. 2005), Vánoce v hornické chalupě a 

nadílka v podzemí Prokopské štoly (12.12. – 23.12. 2005) – akce určené zejména 

dětem se zúčastnilo okolo 5 000 návštěvníků a byla prezentována rovněž ČT Praha 

a TV Prima, Zpívání u betlému – koncert souboru historických nástrojů Chairé 

(29.12. 2005) v rámci výstavy Betlémy z hornického kraje 

                       Návštěvnost expozic a výstav Hornického muzea Příbram v r. 2005 dosáhla               

70 000 platících osob, nárůst oproti r. 2004 činil zhruba 7 000 návštěvníků (nárůst o 

11 %) 

 

Participace na společném projektu muzeí Středočeského kraje ( s využitím prostředků 

ze SF EU) s názvem  „Montánní činnost ve Středočeském kraji“ (partneři: Hornické 

muzeum Příbram, České muzeum stříbra Kutná Hora, Regionální muzeum v Jílovém u 

Prahy a Muzeum Českého krasu Beroun),  HM Příbram zpracovalo textovou část chystané 

publikace o historii báňské činnosti ve Středočeském kraji a osnovu propagačního leporela 

s názvem „Průvodce po montánních muzeích a památkách středních Čech“ 

Participace HM Příbram na dalších projektech s možností čerpání finančních 

prostředků z evropských fondů – na základě Dohody o partnerství s Městem Příbram 

realizována nová přístupová komunikace k technické památce Vodnímu kolu dolu 

Drkolnov, program SROP (1,5 mil. Kč) – dokončeno v listopadu 2005; budování nové 

příjezdové cesty a parkovacích ploch u Hornického muzea Příbram, program PHARE (5,1 

mil. Kč, spoluúčast HM Příbram 250 tis. Kč) – probíhá; hornický vláček na Březových 

Horách, program SROP (4,8 mil. Kč, první etapa  v areálu HM Příbram dokončena 

v listopadu 2005, druhá etapa probíhá). 

 

Knihovna Hornického muzea Příbram 

- bylo pokračováno v elektronické evidenci knihovny Hornického muzea 

Příbram. 
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Publikační a ediční činnost 

- spolupráce na redakci sborníku Středočeský vlastivědný sborník (ředitel muzea 

je předsedou redakční rady – korektury sborníku, vlastní příspěvky pracovníků 

muzea), podíl na redakci sborníku Podbrdsko (ředitel a další pracovníci  muzea 

jsou členy redakční rady  – korektury sborníku, vlastní příspěvky) 

- participace na společném publikačním projektu muzeí Středočeského kraje 

s názvem Montánní činnost ve Středočeském kraji (s využitím prostředků ze SF 

EU), do konce dubna 2006 by měla být hotova publikace s názvem Památky 

Příbrami v obrazech (ředitel muzea autorem, Město Příbram editor), spolupráce 

na tvorbě publikace dokumentující pomníky a památníky l. a 2. světové války 

(s Českým svazem bojovníků  za svobodu a Státním okresním archivem 

Příbram), HM Příbram se podílelo na realizaci publikace s názvem Středočeský 

kraj – vítejte (nakladatelství a vydavatelství ACR Alfa, s.r.o.) 

 

Roku 2005 vyšlo tiskem: 

 

David Fischer, Jana Fischerová, František Pojer, Karel Absolon. Fauna. In Václav Cílek 

a kolektiv. Střední Brdy. Příbram 2005, s. 142-179. 

David Fischer, Petra Nová, Karel Kerouš, Monika Štambergová, Jana Fischerová. 

Norek americký, jeho vliv na autochtonní faunu a možnosti jeho eliminace. In Zuzana 

Sýkorová, Pavel Bulena. Aktuální problematika ochrany vodních ekosystémů. 

Elektronický sborník příspěvků, Praha 2005. 

David Fischer. Rak kamenáč ve středních a západních Čechách a problematika jeho 

ochrany. Safari, Praha 2005,  č. 1, s. 52-55. 

David Fischer. Problematika ochrany obojživelníků. Safari, Praha 2005, č. 2. s. 51-55. 

Rudolf Hlaváček, Jaromír Sofron, Petr Karlík, Jaroslava Nesvadbová. Flora a vegetace. 

In Václav Cílek a kolektiv. Střední Brdy. Příbram 2005, s. 101-120. 

Rudolf Hlaváček. Asplenium adiantum-nigrum L. In Jiří Hadinec, Pavel Lustyk, 

František Procházka. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae.  Zprávy České 

botanické společnosti, Praha 2005, IV, 40/1, s. 86. 

Rudolf Hlaváček. Cardamine parviflora L. In Jiří Hadinec, Pavel Lustyk, František 

Procházka. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae.  Zprávy České botanické 

společnosti, Praha 2005, IV, 40/1, s. 91-92. 

Rastislav Korený. První (?) archeologický výzkum montánních památek v povodí 

Skalice. K činnosti Jana Kouta 1849 – 1939. In Archäologische Arbeitsgemeinschaft 

Ostbayern/West- und Südböhmen. Rahden 2005, 14.Treffen, s. 74-78. 
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Rastislav Korený. Knovízské a halštatské sídliště u Zduchovic ve středním Povltaví 

(okr. Příbram). Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 1, České 

Budějovice 2005, s. 265-270. 

Rastislav Korený. Zpráva o činnosti archeologického pracoviště Hornického muzea 

Příbram od 16.3. 2003 do 1.4. 2005. Podbrdsko, Příbram 2005, XII, s. 200-203. 

Rastislav Korený. Archeologické výzkumy na Příbramsku v roce 2004. Středočeský 

vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy 2005, 23, s. 134-138. 

Rastislav Korený. Čechy v 6. století. K problematice germánského osídlení Čech. 

Archeologie ve středních Čechách, Praha 2005, 9, s. 459-522. 

Eva Litochlebová, Jiří Litochleb, Pavel Černý, Jiří Sejkora. Nerostné suroviny. In Václav 

Cílek a kolektiv. Střední Brdy. Příbram 2005, s. 45-59. 

Lubomír Procházka. Zajímavé objekty roubených hospod na území Čech. Atrium 

speciál, Praha 2005, č. 1, s. 3. 

Lubomír Procházka. Celoroubený dům z Arnoštovic u Votic v Muzeu vesnických 

staveb na Vysokém Chlumci. Atrium speciál, Praha 2005, č. 2, s. 2. 

Lubomír Procházka. Jan Čáka. Příbramský rok. Podbrdsko, Příbram 2005, 12, s. 212-

213. 

Lubomír Procházka. Za Zdenko Hanzlem. Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u 

Prahy 2005, 23, s. 185-188. 

Lubomír Procházka. Scheufler, Pavel–Krátký, František. Český fotograf před 100 lety. 

Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy 2005, 23, s. 189-191. 

Lubomír Procházka. Adolf Vyšata a dokumentace lidové architektury v okolí Unhoště 

v rámci zaměřovací akce ČAVU z roku 1942. Listy z Unhošťska, Unhošť 2005, 39, s. 63-

72. 

Lubomír Procházka. Kresby Zdeňka Gutwirtha. Zprávy památkové péče, Praha 2005, 

č. 1, s. 78. 

Lubomír Procházka. Kresby Petra Morávka a Vojtěcha Touše. Zprávy památkové péče, 

Praha 2005, č. 4, s. 363-364. 

Lubomír Procházka. Kresby Jaroslava Marka. Zprávy památkové péče, Praha 2005, č. 6, 

s. 525. 

Lubomír Procházka. Charakteristické rysy dochované tradiční zástavby hornických 

lokalit (menších měst a vesnic). Sborník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice 

(HPVT). Sekce T, Příbram 2005, s. 55-56. 
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Antonín Švec, Daniel Doležal. Perníkářství na Příbramsku (rekonstrukce starých 

„zapomenutých“ řemesel). In Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Brno 

2005, s. 132-135. 

Václav Trantina. Spisovatel Mirek Elpl a jeho vztah k Příbrami. Sborník sympozia 

Hornická Příbram ve vědě a technice (HPVT). Sekce T, Příbram 2005, s. 57-58. 

Václav Trantina, Ivan Kirchner. Nástin historie příbramského pivovaru. Podbrdsko, 

Příbram 2005, XII, s. 58-76. 

Václav Trantina. Významné osobnosti. In Václav Cílek a kolektiv. Střední Brdy. 

Příbram 2005, s. 295-303. 

Josef Velfl, Jiří Majer, Gustav Hofmann. Doly a hutě. In Václav Cílek a kolektiv. Střední 

Brdy. Příbram 2005, s. 231-247. 

Josef Velfl. Technická památka mezinárodního významu – vodní kolo dolu Drkolnov 

v Příbrami. In Stříbrná Jihlava - Sborník k dějinám hornictví a důlních prací na 

Vysočině. Jihlava 2005, s. 104-110. 

Josef Velfl, Václav Trantina. Budování Památníku Vojna. In Museum in 

Transformation Process. Brno 2005, s. 189-198. 

Josef Velfl, Ulrich Haag. Altes Wasserrad der Erzgrube Drkolnov im tschechischen 

Příbram saniert. Industrie–Kultur, Dortmund 2005, 11, Jahrgang, Nr. 1/2005, s. 42. 

Josef Velfl, Magda Hyspecká. Sto let Sboru dobrovolných hasičů v Zavržicích. Zavržice 

2005.  

Josef Velfl. Příbramsko a konec 2. světové války. Podbrdsko, Příbram 2005, XII, s. 7-23. 

Josef Velfl – Ulrich Haag. Nové poznatky o parních těžních strojích Hornického muzea 

Příbram. Sborník sympozia HPVT, sekce T, Příbram 2005, s. 43-46. 

Josef Velfl. Americká armáda a její legendární velitel Abrams v květnu 1945 na 

Příbramsku. Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy 2005, 22, s. 87-103. 

Josef Velfl – Ulrich Haag. Parní těžní stroje dolu Vojtěch a dolu Anna v Příbrami. 

Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy 2005, 22, s. 182-184. 

Josef Velfl – Ulrich Haag. Der Erzbergbau von Příbram – Ortsteil Březové Hory. In 8. 

Internationaler Bergbau – Workshop, Sankt Andreasberg 2005, s. 99-107. 

Josef Velfl – Ulrich Haag. Der Uranerzbergbau von Příbram. In 8. Internationaler 

Bergbau – Workshop, Sankt Andreasberg 2005, s. 107-109. 

Josef Velfl – Ulrich Haag. Goldbergbaumuseum in Nový Knín. In 8. Internationaler 

Bergbau – Workshop, Sankt Andreasberg 2005, s. 109-111. 
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Spolupráce s vysokými školami  

- na základě žádostí VŠ zajišťovala jednotlivá pracoviště HM Příbram provádění 

oponentních řízení diplomových a bakalářských prací studentů  z oblasti 

společenských a přírodních  věd, byly poskytovány konzultace při koncipování 

ročníkových a seminárních prací, zajišťovány odborné exkurze, praxe atd. 

(mimo jiné 3x zájem studentů VŠE o Strategický plán HM Příbram při 

koncipování diplomových prací). 

 

Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu organizace 

- náklady  PO činily 99,7 % plánovaného rozpočtu 

- výnosy PO činily 100,5 % plánovaného rozpočtu 

- příspěvek na provoz byl vyčerpán na 100  % 

- mzdové prostředky byly vyčerpány na 99,5  % 

- odpisy majetku byly vyčerpány na 95 %. 

 

     Vyhodnocení hospodaření organizace 

- finanční prostředky na rok 2005 byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem 

- mzdové prostředky byly čerpány  na 99,5 %  z důvodu postupného obsazování 

plánovaných pracovních míst v Památníku Vojna 

- nižší čerpání odpisů zapříčinilo zařazení majetku do užívání v průběhu druhé 

poloviny roku 2005 

- v souvislosti s poskytováním placených služeb HM Příbram veřejnosti došlo v roce  

2005 k nárůstu v příjmových položkách ve srovnání s rokem 2004, tento nárůst byl 

způsoben zvýšenou návštěvností expozic muzea o 11% (o 7000 návštěvníků 

z celkového počtu 70 000)  a nárůstem tržeb o 150%  za placený archeologický 

průzkum. 

b) Vyhodnocení doplňkové činnosti   

- doplňkovou činnost nemáme. 

 

c) Plnění opatření z minulé zprávy 

-     opatření k minulé zprávě nebyla definována. 
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    d) Návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti organizace  

- další zkvalitnění činnosti organizace chce PO docílit udržením stoupajícího trendu 

návštěvnosti muzea plánovaným rozšířením expozičních celků (otevření Galerie 

ORBIS PICTUS:EUROPA v Památníku Vojna,  zahájení provozu první části tzv. 

hornického vláčku a zpřístupnění další části podzemí dolu Anna pomocí 

výtahového zařízení), zkvalitněním jejich prezentace, jakož i celkovým 

hospodárným nakládáním s upraveným příspěvkem zřizovatele, s důrazem na 

naplňování všech existujících směrnic a nařízení. 

 

 

 

   PaedDr. Josef Velfl, ředitel 

   Hornické muzeum Příbram 

 

 

 

 


