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Věc: Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram za rok 2007 
         (ve smyslu znění Směrnice Středočeského kraje č. 48, ČÁST PÁTÁ, Článek 33, bod 6.) 

a) Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti          

Pracoviště společenských věd 

      -    archeologické pracoviště realizovalo záchranné archeologické výzkumy v regionu 

s ohledem na probíhající stavební činnost (19 akcí) 

      -    došlo k dokončení grantového výzkumu keltského oppida Hrazany (ve spolupráci  

s Archeologickým ústavem AV ČR Praha – 4. sezóna)             

      -    výsledky archeologických bádání byly prezentovány v tisku (11 titulů), formou 

přednášek a exkurzí a v rámci  putovních výstav s názvem Poslední Germáni 

v Čechách (instalace v Muzeu T.G. M. Rakovník, v Městském muzeu v 

Čelákovicích) a putovní výstavy ve spolupráci s Muzeem T. G. M. Rakovník 

s názvem Kolomazník jede ... (adjustace ve Vlastivědném muzeu ve Slaném)  

      -     spoluúčast na aktualizaci Archeologické databáze ČR (ADČ; Archeologický ústav 

AV ČR Praha za rok 2006) 

      -     dne 16. 5. 2007 prezentovala Česká národní banka za účasti guvernéra Doc. Zdeňka 

Tůmy, CSc. v Hornickém muzeu Příbram zlatou pamětní minci v nominální 

hodnotě 2 500 Kč v rámci emise „Kulturní památky technického dědictví“; na této 

minci je zobrazena jedna z dominantních budov muzea – Ševčinský důl (poprvé 

v historii Příbrami se objevila zdejší stavba na platidle) 

      -    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 
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Vojna (300 m2 ) – tato expozice byla slavnostně zpřístupněna veřejnosti  3. 10. 2007 

(HM Příbram obdrželo při příležitosti dokončení expozice od Českého báňského 

úřadu Praha Zlatou pamětní plaketu za péči o sedm století trvající tradici 

příbramského hornictví); akce se zúčastnil mimo jiné senátor Ing. Jaromír Volný, 

poslanec Parlamentu ČR MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje Ing. Petr 

Bendl, 1. náměstek ministra financí Ing. Ivan Fuksa, předseda Českého báňského 

úřadu Praha Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., generální ředitel DIAMO, s. p. 

Ing. Bc. Jiří Jež, radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče 

Jiřina Pospíšilová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu 

Středočeského kraje Mgr. Jiří Skalický a další hosté 

     -      v Památníku Vojna - v Galerii ORBIS PICTUS: EUROPA byla instalována 

výstava obrazů Milady Mojsejové – Volákové: „Oběti režimu“ (věnována 

politickým vězňům komunistické totality); dále zde byla prezentována  

mezinárodní výstava výtvarných děl na téma „Skutečná tvář legendární ženy, tak , 

jak ji mohli vidět její současníci a Mistr Leonardo da Vinci“ – Mona Lisa, přítomná 

minulost (Slovensko); Památník Vojna nabídl též putovní zahraniční výstavu 

umělecké plastiky s názvem Roberto Oggieri: „Bezejmenní“ (Švýcarsko) a výstavu 

uměleckých fotografií „Across Art and Science“ (Itálie); následně byla uspořádána 

výstava přibližující výsledky úsilí studentů poznávat historii vlasti a hledat 

neznámé hrdiny z dob komunistického režimu, s názvem „Příběhy bezpráví“ ( ve 

spolupráci s o. p. s. Člověk v tísni), a další studentská výstava pod záštitou 

Židovského muzea v Praze pojmenovaná „Zmizelí sousedé“ (dokumentující 

genocidu spáchanou na židovských spoluobčanech v době 2. světové války) 

                 -     v rámci Dne památky obětí komunistického režimu (výročí popravy JUDr. Milady 

Horákové) se uskutečnila v Památníku Vojna Mše svatá za oběti komunistické 

totality (sloužil P. Bohuslav Richter), poté přišla na řadu prohlídka expozic                   

a přednáška s názvem Církev pod dozorem a tlakem StB (akce se zúčastnilo okolo 

100 zájemců z řad laické i odborné veřejnosti, včetně zástupců ústředí Konfederace 

politických vězňů ČR) 

                   -   pokračovala činnost pracovišť historiků zaměřená na studium dobových materiálů, 

terénní průzkum a shromažďování dokladů týkajících se dějin montánního 

podnikání na Příbramsku (získány např. historické hornické kahany, důlní 

technika používaná v bývalých Uranových dolech Příbram (z vybraných exemplářů 

byl v Památníku Vojna vybudován skanzen důlní techniky), hornické betlémy 

(jeden z nejstarších příbramských betlémů od havíře Jana Křtitele Třešňáka z let 

1843 – 1849, cenný betlém od předního řezbáře Antonína Smetáka z poloviny 20. 

století), modely šachet -  štufnverky, starý tisk z roku 1665 od Bohuslava Balbína 

s názvem Diva Montis Sancti …  s jednou z nejstarších vedut Příbrami a 

vyobrazením vodotěžního stroje ze zdejších dolů v 17. století a další 

                    -   partnerskému Deutsches Bergbau-Museum Bochum (SRN), jednomu 

z nejvýznamnějších hornických muzeí Evropy, byla poskytnuta možnost zhotovení 
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replik stříbrných švancar z r. 1875 na počest světového rekordu 1 000 m hloubky 

dolu Vojtěch v Příbrami - Březových Horách; repliky jsou nyní vystaveny v expozici 

tohoto renomovaného muzea 

                    -   ve spolupráci s  Deutsches Bergbau-Museum Bochum se HM Příbram podílí na 

vydávání Internationale Biblioghraphie Aufsatzliteratur zur Montangeschichte 

(bibliografie příspěvků z oblasti montánní historie); HM Příbram zpracovává tuto 

bibliografii v rámci ČR  

                    -   muzeum pokračovalo v dokumentaci 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; HM Příbram spolupracovalo na realizaci programu pietního aktu 

k výročí konce 2. světové války v Evropě u Slivice a spolu s dalšími partnery 

připravilo již 7. ročník akce s názvem Rekonstrukce poslední bitvy 2. světové 

války v Evropě r. 1945 (ve spolupráci s Obcí Milín, Armádou ČR a kluby vojenské 

historie – program sledovalo okolo 15 000 diváků, za účasti ministryně obrany ČR 

JUDr. Vlasty Parkanové); muzeum průběžně zpracovávalo dokumentaci týkající se 

protikomunistického odporu po únoru 1948 (ve spolupráci s Konfederací 

politických vězňů ČR, ÚDV, Muzeem III. odboje Příbram, Ústavem pro soudobé 

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

mimo jeho rámec; historikové se prezentovali v odborném tisku 8 tituly  

       -   zásluhou etnografického pracoviště došlo v areálu MVS Vysoký Chlumec  

k dokončení transferovaného hospodářského objektu z obce Městečko u 

Olbramovic; uskutečnil se transfer a znovupostavení včelínu z obce Semtínek u 

Olbramovic; zpřístupnily se 2 interiérové expozice v obytném objektu z Mašova 

s názvem Obydlí sedláka v 18. – 19. století; Nejstarší roubené domy středních 

Čech  

       -   etnologická výzkumná a badatelská činnost na území sběrného regionu MVS byla 

zaměřena zejména na plánované rozebrání, transfer a znovupostavení vodního 

mlýna z Radešic u Petrovic (včetně shromažďování podkladů k získání 

technologického vybavení mlýna), roubené stodoly z Dolní Záběhlé ve 

Vojenském újezdu Brdy, roubené stodoly z Mašova u Petrovic a obytného 

stavení z Jiví u Heřmaniček – dle plánu v rámci programu ROP NUTS II SČ; ve 

spolupráci s Ministerstvem kultury ČR byl řešen výzkumný úkol na téma 

„Památková charakteristika a hodnocení vesnických sídel na území ČR“; pro 

potřeby Národního ústavu lidové kultury byl řešen výzkumný úkol týkající se 

ochrany lidové kultury na Příbramsku  

       -   v Muzeu Křížovnický špýchar byla instalována výstava s názvem Poutní místa na 

Příbramsku a v širším okolí; stálou interiérovou expozici se podařilo doplnit o další 

sbírkové předměty 
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       -   výsledky etnologických bádání a výzkumů byly prezentovány rovněž formou 

přednášek, exkurzí a publikační činností (vyšlo 11 titulů) 

 

Pracoviště přírodních věd 

- s ohledem na prohlubování profilace muzea  pokračovalo bádání v oblasti 

mineralogie, geologie a petrografie; výsledky výzkumů byly prezentovány 

formou přednášek, krátkodobé tematické výstavy (Březohorské minerály ve 

fotografii) a publikační činností 

- uskutečnil se 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 

- podařilo se získat další velkoformátové vzorky pro připravovanou expozici tzv. 

geoparku (v areálu dolu Vojtěch)  

- pro školní mládež byla zorganizována exkurze do terénu spojená s rýžováním 

tzv. zlatinek na říčce Litavce, v lokalitě dotčené v dávné minulosti důlní činností 

- botanickým pracovištěm byl realizován dlouhodobý terénní výzkum se 

zaměřením na květenu Brd a středního Povltaví; provedl se sběr rostlinného 

materiálu a tvorba herbářových sbírek z lokalit v Brdech a na Hřebenech; 

pokračovalo doplňování floristické databáze Flok; byly průběžně poskytovány 

konzultace z oblasti ochrany přírody (především MěÚ Příbram); pracoviště 

botanika připravilo  několik odborných exkurzí do oblasti středního Povltaví a 

Brd; výsledky bádání botanika byly publikovány v odborné tisku (1 titul) 

- pokračovala spolupráce s Odborem životního prostředí a zemědělství 

Krajského úřadu Středočeského kraje na lokaci navržených území 

příbramského regionu v rámci soustavy Natura 2000; proběhly konzultace k 

problematice ochrany lokalit s pracovníky Odboru životního prostředí MěÚ 

Příbram, Správy CHKO Český kras, Vojenským újezdem Brdy atd.  

- zoologické pracoviště ve spolupráci s nevládní organizací Ochrana fauny ČR, 

Gymnáziem Příbram a ZŠ z Příbrami a Březnice uspořádalo přírodovědnou 

soutěž pro žáky a studenty s názvem Ekosystémy středních Čech – II 

Dobříšsko (130 účastníků)  

- pokračovala spolupráce s nevládní organizací Ochrana fauny ČR ve Voticích na 

realizaci ekologické výchovy v rámci Středočeského kraje (organizování 

seminářů a terénních exkurzí pro učitele přírodopisu, studenty i širokou 

veřejnost s těmito tématy: Kdo u nás žije, Naši plazi, Raci v regionu, 

Nejzajímavější živočichové Příbramska, Ochrana přírody, Tušimské rybníky, 

Vodní fauna Týnčanska, Ochrana vodních biotopů) 
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- výsledky zoologických výzkumů byly též prezentovány v tisku (4 tituly) a 

v rámci přednáškových programů Školní rok v Hornickém muzeu Příbram a 

Univerzita III. tisíciletí – spojené s exkurzemi v terénu   

- došlo k mapování fauny drobných toků; uskutečnil se ichtyologický průzkum 

Obecnického potoka a říčky Vlčavy; pokračovalo monitorování výskytu 

ohrožených živočichů, zejména 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); monitoring lokalit s výskytem raka kamenáče a jiné 

 

Pracoviště konzervátorské a restaurátorské 

- toto pracoviště zajišťovalo plnění úkolů spojených s péčí o Sbírku Hornického 

muzea Příbram; za sledovaný rok bylo zrestaurováno a nakonzervováno 127 

sbírkových předmětů (zapsáno 127 konzervačních listů); ve spolupráci se 

Státním výzkumným ústavem ochrany materiálů Praha a ČVUT Praha řeší 

muzeum projekt s názvem Sledování korozní agresivity prostředí zejména 

v nevytápěných objektech expozic Hornického muzea Příbram; zvláště 

náročným úkolem bylo konzervování parních těžních strojů 

  

 

Výstavní činnost 

 

           Výstavní činnost v zahraničí : 1. „Museen stellen sich vor -  Bergbaumuseum 

Příbram“ – expozice prezentující Hornické muzeum Příbram v rámci 

mezinárodního výstavního cyklu Muzea se představují v Deutsches Bergbau- 

Museum Bochum, SRN – 1. 2.  - 1. 5. 2007, 2. v Stadt- und Bergbaumuseum 

Freiberg, SRN – 10. 5. – 30. 9. 2007, 3. v Bergbaumuseum Sulzbach - Rosenberg, SRN 

– 15. 6. – 31. 8.  2007, 4. ve Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. B., SRN – 10. 10. 

2007 – 31. 3. 2008, 5. „Alma Mater“ – mezinárodní výstava o historii 

vysokoškolského studia montánních věd ve střední Evropě, Slovenské banské 

múzeum v Banskej Štiavnici, SR – 7. 9. 2006 – 19. 8. 2007; HM Příbram poskytlo 

dokumentační materiál zaměřený na události po únoru 1948 Bayerisches 

Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst k přípravě mezinárodní 

výstavy s názvem Bayern und Böhmen v r. 2007, zástupci HM Příbram se 

zúčastnili slavnostního zpřístupnění této expozice dne 24. 5. 2007 ve Zwiesel, SRN 

(akce proběhla za účasti ministrů kultury Bavorska, ČR a mnoha dalších 

významných hostů) 
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            Tuzemské výstavy z oblasti společenských i přírodních věd dle plánu: Betlémy 

Příbramska; Setkání s hosty Galerie OPE – slovenští výtvarníci Ludmila Karásková, 

Ján Hlavatý a Milan Lukáč; Příběhy bezpráví – dokumentace obětí komunistického 

režimu; Milada Mojsejová – Voláková: Oběti komunistického režimu – výstava 

obrazů; Březohorské minerály ve fotografii; Loukamosaic – největší společná 

mozaika na světě, umělecký projekt s charitativním přesahem při vytvoření 

nevšedního uměleckého díla; Velikonoce v hornickém domku; Mona Lisa – 

přítomná minulost; Zelená krása mechorostů  aneb jak se státi bryologen; Keltové a 

střední Čechy; Drobná sakrální architektura na Sedlčansku a Sedlecku; Pivovary 

Rožmitálska; Svítidla a způsoby svícení ve vesnickém obydlí v 19. – 20. století; 

Keltské oppidum Hrazany; Zlato u Čeliny; Kolomazník jede a kolomaz veze…; 

Poslední Germáni v Čechách; Nejstarší roubené vesnické domy; Pohádkový svět 

Bohumíra Koubka – výstava loutek, her a kulis; Poutní místa na Příbramsku a v 

širším okolí; Hornické památky Příbramska ve fotografii; Příbramské hornické 

betlémy; Vánoce v hornickém domku  

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

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 – „hornická hospůdka“), při Mezinárodním setkání 

hornických měst ve Freibergu (SRN) a dále  v kulturních  a informačních střediscích 

v tuzemsku i v zahraničí (Praha – Informační centrum Středočeského kraje, 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  – Středočeský magazín,  regionální TV Fonka, v rozhlase, tisku (i zahraničním) 

apod., např. ve zpravodajských pořadech, v pořadu Toulavá kamera; Příběhy 

železné opony; Muž, který přecenil českou duši; Pomníky a památníky; 

dokumentární film o seriálu Zdivočelá země; Šumná města – Šumná Příbram; 

v areálu Památníku Vojna natočila ČT Praha záběry dokumentárního cyklu 

Ztracená duše národa a Ztráta kontinuity, které byly vysílány v repríze;  Filmová 

akademie Miroslava Ondříčka natočila v Památníku Vojna doprovodný 

dokumentární snímek s názvem Lidé z kamene - k filmovému cyklu Hranice; Český 

rozhlas 2 vysílal přímý přenos z akce Den Středočeského kraje; Český rozhlas 

Region vysílal přímý přenos z akce Festival  muzejních nocí - noční jízdy 

hornickým vláčkem; Mezinárodní den muzeí – prezentace Památníku Vojna; o akci 

Vánoce v HM Příbram přineslo reportáž též Rádio Blaník, Český rozhlas Region, 

Rádio Praha – zahraniční vysílání a další; mediálním partnerem při Rekonstrukci 

bitvy u Slivice bylo Rádio Blaník, atd.      
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           Přednášková činnost byla realizována zejména v rámci projektu orientovaného na 

základní  a střední školy s názvem Školní rok v Hornickém muzeu Příbram (7. 
ročník); pro seniory pokračoval cyklus přednášek s názvem Univerzita třetího 

tisíciletí; ve spolupráci s nevládní organizací Ochrana fauny ČR ve Voticích 

proběhl cyklus přednášek ekologické výchovy v rámci Středočeského kraje 

- účast na mezinárodních akcích, na semináři v Bergbaumuseum Sulzbach – 

Rosenberg, v Deutschechs Bergbau-Museum Bochum, na Mezinárodním setkání 

hornických měst ve Freibergu, SRN; účast na dalším ročníku mezinárodního 

sympozia 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; účast na 

mezinárodním kolokviu Techné v Ostravě; účast na mezinárodní konferenci 

Bayern und Böhmen v Zwiesel, SRN; účast na Archäologische 

Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen ve Freistadt, SRN 

Mezinárodní kontakty - HM Příbram navštívili členové Společnosti technických 

muzeí The Newcomen Society z Velké Británie a udělili HM Příbram Certifikát 

čestného člena této společnosti; do HM přijali pozvání na pracovní návštěvu 

reprezentanti kulturních institucí z nizozemského partnerského města Hoorn; 1. 

tajemník velvyslanectví Slovenské republiky; představitelé Deutsches Bergbau – 

Museum Bochum; členové vedení Westfälisches Industriemuseum Dortmund; 

zástupce Haus der Bayerischen Geschichte; generální ředitel Galérie Artem 

Bratislava; předseda vědecké rady Technické univerzity ve Freibergu, SRN; 

předseda akademické rady Technické univerzity Mnichov, SRN; maršálek 

Mazowieckého vojvodství, Polsko, a další  

                       Doprovodné kulturní akce – Havířský masopust (20. 2. 2007); Masopust ve 

Skanzenu Vysoký Chlumec (20. 2. 2007); Velikonoce v hornickém domku (26. 3. – 9. 

4. 2007);  Tři v tom aneb všichni už jsme trochu retro – pořad příbramského divadla 

přibližující činnost HM Příbram v rámci vystoupení ak. mal. Kristiana Kodeta     

(27. 3. 2007); Mezinárodní den památek a sídel – kulturní krajina a přírodní 

památky Příbramska (18. 4. 2007); Lidová architektura a současná výstavba na 

vesnici – odborný seminář, exkurze a kulturní doprovodný program (19. 4. – 20. 4. 

2007); Slavnostní otevření expozic ve Skanzenu Vysoký Chlumec, Muzeu Špýchar 

Prostřední Lhota a v Muzeu zlata Nový Knín (28. 4. 2007); Loukamosaic, největší 

společná mozaika na světě – umělecký projekt s charitativním přesahem při 

vytvoření unikátního uměleckého díla, které propojuje děti i dospělé tvorbou 

keramických mozaik, vystoupení folkového kytaristy (20. 3. 2007); Vycházka 

k Tušimským rybníkům – exkurze věnovaná seznámení se s faunou obojživelníků, 

plazů a ptáků (28. 4. 2007); Rekonstrukce poslední bitvy 2. světové války v Evropě u 

Slivice roku 1945 – pietní akt u Památníku Vítězství, rekonstrukce bitvy, prezentace 

historické a soudobé vojenské techniky, hudební vystoupení a ohňostroj, „spanilé 

jízdy“ vojenských vozidel (12. 5. – 13. 5. 2007); Víkend v Příbrami – prezentační  a 

expoziční akce zaměřená na využití volného času a provozování památkových 
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objektů (12. 5. – 13. 5. 2007) ve spolupráci s Městem Příbram a Okresní 

hospodářskou komorou Příbram; Ševčinský důl na zlaté pamětní minci – slavnostní 

prezentace ČNB spojená s kulturním programem při příležitosti vydání zlaté mince 

z emise „Kulturní památky technického dědictví“ (16. 5. 2007); Mezinárodní den 

muzeí – doprovodný kulturní program (18. 5. 2007); Festival muzejních nocí – noční 

jízdy hornickým vláčkem s doprovodným programem, hudební vystoupení folkové 

skupiny Bylo nás šest (19. 5. 2007); Festival muzejních nocí – noční prohlídky 

bývalého vězeňského lágru Vojna (nyní Památník Vojna), Audience – slavná 

divadelní hra od dramatika Václava Havla v podání příbramské ochotnické 

společnosti Půlnoc – večerní představení v rámci Festivalu muzejních nocí v areálu 

Památníku Vojna (19. 5. 2007); Vítaní léta na Vysokém Chlumci – kulturní 

vystoupení v podání ZUŠ Sedlčany (9.6. 2007); Ginevra - koncert vokálně 

instrumentálního souboru historických nástrojů v rámci kulturního programu 

s názvem Historie příbramského hornictví a hudba (21. 6. 2007, 13. 9. 2007 a 8. 12. 

2007); 5. sjezd rodáků a přátel Březových Hor – doprovodný kulturní program (30. 

6. 2007); Den památky obětí komunistického režimu, pietní akt s bohoslužbou za 

oběti totality – Památník Vojna (27. 6. 2007), 18. historická hornická Prokopská pouť 

– tradiční společenská akce s mezinárodní účastí, průvod krojovaných horníků, 

polní mše, vystoupení hornických hudeb, další doprovodný kulturní program (1. 7. 

2007);  Folklorní den – vystoupení folklorních souborů Kovářovan a Pošumavská 

dudácká muzika ve Skanzenu Vysoký Chlumec (5. 7. 2007); Bartolomějská noc – 

hudební vystoupení folkové skupiny u táboráku ve Skanzenu Vysoký Chlumec (24. 

8. 2007); Netopýří noc – přednáška a exkurze spojená s odchytem netopýrů a jejich 

sledováním v rámci cyklu Přírodou krok za krokem (24. 8. 2007); Dny evropského 

dědictví (8. 9. – 9. 9. 2007);  Slavnostní křest sborníku Podbrdsko ve skanzenu MVS 

Vysoký Chlumec (15. 9. 2007); Loučení s létem ve Skanzenu Vysoký Chlumec – 

turistický pochod ze Skanzenu k hrobu slavného rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a 

Sedlčan, pietní akt v kostele v Obděnicích u Petrovic (28. 9. 2007); Den 

Středočeského kraje aneb S permoníkem do podzemí – zábavný program pro malé i 

velké, jízdy hornickým vláčkem na povrchu i v podzemí, fárání na Wasserlauf, 

vystoupení sdružení historického šermu a dobových středověkých tanců s parodií 

na Jiráskovy Staré pověsti české – Pověst o Horymírovi (3 300 návštěvníků, 28. 10. 

2007); Vánoce v hornické chalupě a nadílka v Prokopské štole – vánočně vyzdobený 

interiér hornického obydlí z 19. století, ukázky práce řezbářů betlémů, výroba a 

zdobení vánočních ozdob, lití olova, příprava vánočních pokrmů, přednes koled, 

jízdy důlním vláčkem vánočně vyzdobenou Prokopskou štolou, seznámení 

s vánočními tradicemi a zvyky horníků, nadílka dětem u nejhlubší jámy 

březohorského rudního revíru (4 500 platících návštěvníků, 10. 12. – 21. 12. 2007); 

Slavnostní přivítání 100 000. platícího návštěvníka – Sáry Čuprové , žákyně 

Základní školy Březové Hory, za účasti hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra 

Bendla a vedoucího Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu 

Středočeského kraje Mgr. Jiřího Skalického (18. 12. 2007); Předvánoční zpívání na 
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dole Anna – pásmo koled a vánočních písní v podání učitelů a žáků Základní školy 

Březové Hory (20.12. 2007) 

                       Návštěvnost expozic a výstav Hornického muzea Příbram v roce 2007 dosáhla 

nárůstu ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 o 23% a činila 103 433 platících 

návštěvníků, což byl doposud nejvyšší počet v historii muzea. Tato návštěvnost 

byla zároveň nejvyšší mezi muzei zřizovanými Středočeským krajem a přibližně 

14. nejvyšší mezi všemi muzei ČR. Podle počtu stálých expozic (58) bylo Hornické 

muzeum Příbram na 1. místě mezi všemi muzei ČR. 

 

Participace na společném projektu muzeí Středočeského kraje ( s využitím prostředků 

ze SROP) 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);  ředitel HM Příbram zpracoval  spolu 

s kolektivem spoluautorů textovou část publikace o historii báňské činnosti ve 

Středočeském kraji s názvem Otisky času – Time Tracking, a dále text propagačního 

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

dodalo podkladový materiál a i jinak spolupracovalo na tvorbě filmového materiálu 

společnosti VIDEO GOLEM (další z výstupů společného projektu „Montánní činnost ve 

Středočeském kraji“) a na vytvoření tzv. Fárací knížky, hornických mariášových karet a 

řady suvenýrů. Slavnostní křest publikace Otisky času se uskutečnil  28. 1. 2008 

v Informačním centru Středočeského kraje za účasti hejtmana Středočeského kraje Ing. 

Petra Bendla, radní pro oblast kultury a památkové péče Jiřiny Pospíšilové, vedoucího 

Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Jiřího 

Skalického a dalších hostů. 

Participace HM Příbram na dalších projektech s možností čerpání finančních 

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

HM Příbram partnerem v realizačním týmu účastníků projektu tzv. Stříbrná stezka – 

Silber Strasse, program PHARE, vybudování turisticky značených cest ze Saska do Čech 

mezi historickými báňskými lokalitami – příprava projektu v rámci účasti Města Příbram, 

Středočeského kraje, Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje; účast HM Příbram 

jako partnera v realizačním týmu projektu Cestovní ruch v Příbrami – rozšíření a 

modernizace kapacit, program SROP – příprava projektu v rámci účasti Města Příbram.     

Knihovna Hornického muzea Příbram 

- bylo pokračováno v elektronické evidenci knihovny Hornického muzea 

Příbram, roční přírůstek v knihovních jednotkách činil 354; celkový počet 

knihovních jednotek je 14 390 

Publikační a ediční činnost 

- spolupráce na redakci sborníku Středočeský vlastivědný sborník (ředitel muzea 

je předsedou redakční rady – korektury sborníku, vlastní příspěvky pracovníků 
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muzea), podíl na redakci sborníku Podbrdsko (ředitel a další pracovníci  muzea 

jsou členy redakční rady  – korektury sborníku, vlastní příspěvky) 

- spolupráce na tvorbě publikace dokumentující pomníky a památníky l. a 2. 

světové války (s Českým svazem bojovníků za svobodu a Státním okresním 

archivem Příbram) 

- realizace publikace Otisky času – báňská činnost ve Středočeském kraji, ředitel 

HM je autorem textu knihy spolu s kolektivem spoluautorů 

- realizace publikace s názvem Muzea v přírodě Středočeského kraje, pracovník 

muzea je spoluautorem 

 

Bibliografie pracovníků HM Příbram za rok 2007 

 

BÁRTÍK, František. Budování táborů pro nesvobodné pracovní síly na území České 

republiky. Podbrdsko,  Příbram 2007, XIV,  s. 57 – 78. 

DOBEŠ, Miroslav – KORENÝ, Rastislav. Sekeromlaty kultury se šňůrovou keramikou 

v muzejních sbírkách jižního Podbrdska. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 

České Budějovice 2007, 20, s. 99 – 108. 

FISCHER, David – VOJAR, Jiří. Příčiny ohrožení obojživelníků – Situace v ČR. In Vojar, 

Jiří (ed.). Ochrana obojživelníků: ohrožení, biologické principy, metody studia, 

legislativní a praktická ochrana. Doplněk k metodice č. 1 Českého svazu ochránců 

přírody. ZO ČSOP Hasina Louny 2007, s. 31 – 38.  

FISCHER, David - VOJAR, Jiří – ROZÍNEK, Roman – ZAVADIL, Vít. Metody studia 

obojživelníků – neinvazivní metody sledování; metody založené na odchytu jedinců. In 

Vojar, Jiří (ed.). Ochrana obojživelníků: ohrožení, biologické principy, metody studia, 

legislativní a praktická ochrana. Doplněk k metodice č. 1 Českého svazu ochránců 

přírody. ZO ČSOP Hasina Louny 2007, s. 60 – 64. 

FISCHER, David - VOJAR, Jiří. Budování nových stanovišť.  In Vojar, Jiří (ed.). 

Ochrana obojživelníků: ohrožení, biologické principy, metody studia, legislativní a 

praktická ochrana. Doplněk k metodice č. 1 Českého svazu ochránců přírody. ZO 

ČSOP Hasina Louny 2007, s. 86 – 90. 

FISCHER, David. Odbahňování a obnova vodních ploch. In Vojar, Jiří (ed.). Ochrana 

obojživelníků: ohrožení, biologické principy, metody studia, legislativní a praktická 

ochrana. Doplněk k metodice č. 1 Českého svazu ochránců přírody. ZO ČSOP Hasina 

Louny 2007, s. 91 – 98.    
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FRÁNA, Jaroslav -  CHVOJKA, Ondřej  - KORENÝ, Rastislav. Další poznatky 

k metalurgii olova v době bronzové v Čechách. Sborník mezinárodního sympozia 

Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce T, Příbram 2007, s. 361 – 363. 

HAAG, Ulrich - VELFL, Josef. Projekt České stříbrné stezky jako pokračování Saské 

stříbrné stezky. Sborník příspěvků mezinárodního kolokvia Techné, Ostrava 2007, s. 98 

– 100. 

      HÁNA, Jiří – KORENÝ, Rastislav – MILITKÝ, Jiří. Depot pražských grošů 

      z usedlosti  čp. 10 v Mašově (okr. Příbram). Numismatický sborník, Praha 

      2007, 21, s. 256 - 266. 

HLAVÁČEK, Rudolf – SOFRON, Jaromír. Anemo-orografický systém a vliv požárů na 

vegetaci v Brdech. Bohemia centralis, Praha 2007, 28, s. 321 – 351. 

KOČÁR, Petr - KORENÝ, Rastislav. Březnice: archeobotanický výzkum raně novověké 

jímky. Ve službách archeologie, Brno 2007, 2/07, s. 38 – 44. 

KORENÝ, Rastislav.  Poslední Germáni v Čechách. Katalog výstavy. Čelákovice 2007.  

KORENÝ, Rastislav. Na úsvitu dějin. In Josef Velfl (ed.). Otisky času. Báňská činnost ve 

Středočeském kraji. Time Tracking. Mining Activities in Central Bohemia. Praha 2007, 

s. 12 – 15. 

KORENÝ, Rastislav – KYTLICOVÁ, Olga. Dvě pohřebiště z doby stěhování národů 

v Lužci nad Vltavou, okr. Mělník. Archeologie ve středních Čechách, Praha 2007, 11, s. 

387 – 444. 

KORENÝ, Rastislav.  Archeologické výzkumy na Příbramsku v roce 2006. Středočeský 

vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy 2007, 25, s. 123 – 127. 

KORENÝ, Rastislav. Prof. MUDr., RNDr. h. c. Emanuel Vlček, DrSc. Podbrdsko, 

Příbram 2007, XIV, s. 260 – 261. 

KORENÝ, Rastislav. Fiktivní hrob z Podbaby. In E. Droberjar – O. Chvojka (edd.). 

Archeologie barbarů 2006. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – 

Supplementum, České Budějovice 2007, 3 – II, s. 603 – 605. 

KORENÝ, Rastislav – NOVÁK, Ľubomír. Zpráva o činnosti archeologického pracoviště 

Hornického muzea Příbram od 2. 4. 2005 do 1. 4. 2007. Podbrdsko, Příbram 2007, XIV, 

s. 274 – 277. 

PROCHÁZKA, Lubomír. Roubené stavby v Muzeu vesnických staveb středního 

Povltaví ve Vysoké Chlumci. Atrium speciál, Horažďovice 2007, 1, s. 3. 

PROCHÁZKA, Lubomír. Jan Kuthan, Martin Stecker. Vltava v proudu času. Městské 

muzeum Sedlčany. Sedlčany 2006, 158 stran. Podbrdsko, Příbram 2007, XIV, s. 282. 
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PROCHÁZKA, Lubomír. Michal Valenčík. Ohrožené památky. Kostely, kaple a 

kapličky v České republice. Nakladatelství Baset. Praha 2006, 291 stran. Podbrdsko, 

Příbram 2007, XIV, s. 287 – 288. 

PROCHÁZKA, Lubomír. Srovnání ve vývoji zástavby hornických lokalit Ratibořské 

Hory (okres. Tábor) a Kamberk (okres Benešov). Sborník mezinárodního sympozia 

Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce T, Příbram 2007, s. 359 –360. 

PROCHÁZKA, Lubomír. Na okraj publikace o větrných mlýnech na území ČR. 

Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy 2007, 25, s. 178 – 181. 

PROCHÁZKA, Lubomír. Publikace Encyklopedie městských věží v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku. Zprávy památkové péče, Praha 2007, r. 67, č. 1, s. 75 – 76. 

PROCHÁZKA, Lubomír. Kresby Antonína Pinkase (Muzeum Podblanicka Vlašim). 

Zprávy památkové péče, Praha 2007, r. 67, č. 2, s. 151. 

PROCHÁZKA, Lubomír. Kresby Josefa Moláčka jako méně známý pramen 

k vesnickému stavitelství západní části okresu Mělník. Confluens. Sborník historických 

a vlastivědných prací z Mělnicka, Mělník 2007, 6, s. 187 – 188. 

PROCHÁZKA, Lubomír. Muzea v přírodě Středočeského kraje. Středočeský kraj. 

Praha 2007, s. 5 – 7, 51 – 75. 

PROCHÁZKA, Lubomír. Střechy a komíny vesnických domů v kresebné dokumentaci 

Josefa V. Schejbala a Jaroslava Marka. Sborník ze semináře NPÚ – ústředního 

pracoviště Praha, Praha 2007, s. 9 – 10. 

PROCHÁZKA, Lubomír. Současná výstavba na vesnici a tradiční lidová architektura. 

In Sborník Městského muzea Sedlčany, Sedlčany 2007, s. 5 – 6. 

TRANTINA, Václav. František Pošepný.  Sborník mezinárodního sympozia Hornická 

Příbram ve vědě a technice, sekce T, Příbram 2007, s. 365 – 367. 

VELFL, Josef a kolektiv. Otisky času. Báňská činnost ve Středočeském kraji. Time 

Tracking. Mining Activities in Central Bohemia. Praha 2007. 

VELFL, Josef. Dampffördermaschinen und mehr im Hornické muzeum Příbram. 

Maschinen im Modellbau, Düsseldorf 2007, 2/07, s. 32 – 33. 

VELFL, Josef – HAAG, Ulrich. Projekt České stříbrné stezky jako pokračování Saské 

stříbrné stezky. Sborník příspěvků mezinárodního kolokvia Techné, Ostrava 2007, s. 98 

– 100. 

VELFL, Josef. Ševčinský důl na pamětní minci. Sborník mezinárodního sympozia 

Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce T, Příbram 2007, s. 327 – 330. 



  

 13/14 

VELFL, Josef. Hornictví a hutnictví – dominující fenomén ekonomického vývoje našich 

zemí (K 85. životnímu výročí báňského historika PhDr. Jiřího Majera, CSc.). 

Podbrdsko, Příbram 2007, XIV, s. 214 – 257. 

 

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 

zájem studentů VŠE o Strategický plán HM Příbram při koncipování bakalářských       

a diplomových prací). HM Příbram spolupracovalo v tomto směru i se zahraničními 

vysokými školami (viz Mezinárodní kontakty). 

 

Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu organizace 

- náklady  PO za rok 2007 činily 100 % plánovaného rozpočtu 

- výnosy PO za rok 2007 činily 100,2 % plánovaného rozpočtu 

- příspěvek na provoz za rok 2007   byl vyčerpán na 100  % 

- mzdové prostředky za rok 2007  byly vyčerpány na 100  % 

- odpisy majetku za rok 2007  byly vyčerpány na 100 %. 

 

     Vyhodnocení hospodaření organizace 

- finanční prostředky na rok 2007 byly čerpány v souladu s rozpočtem 

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

2007 k nárůstu v příjmových položkách ve srovnání s rokem 2006; tento nárůst byl 

způsoben zvýšenou návštěvností expozic muzea o 23,07 % (o 19 389  platících 

návštěvníků) – Hornické muzeum Příbram navštívilo 103 433 platících 

návštěvníků;  plánované tržby z prodeje služeb byly splněny na 112,6 %, 

plánované tržby z prodeje zboží na 123,3 % 

- hospodářský výsledek je tvořen překročením tržeb z prodeje služeb. 

 

b) Vyhodnocení doplňkové činnosti   

- doplňkovou činnost nemáme.  

       c) Plnění opatření z minulé zprávy 
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-     opatření k minulé zprávě nebyla definována. 

       d) Návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti organizace  

- další zkvalitnění činnosti organizace chce PO docílit v souvislosti s udržením 

stoupajícího trendu návštěvnosti muzea rozšířením expozičních celků (inovací 

několika stálých expozic v rámci Hornického skanzenu na Březových Horách, 

doplněním expoziční nabídky v Muzeu zlata v Novém Kníně, v Muzeu 

Křížovnický špýchar v Prostřední Lhotě a v Muzeu vesnických staveb ve Vysokém 

Chlumci);  obohacením doprovodných kulturních programů, zkvalitněním 

prezentace muzea, jakož i celkovým hospodárným nakládáním s příspěvkem 

zřizovatele. 

 

                                                        PaedDr. Josef Velfl, ředitel 

                                                                          Hornické muzeum Příbram 

                                                                              

 

 

 

 

 


