
 

 

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM  

Příbram –  Březové Hory  

BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM  

Příbram –  Březové Hory  

MINING MUSEUM PŘÍBRAM  

Příbram –  Březové Hory  

Náměstí Hynka Kličky 293,  Příbram VI – Březové Hory,  261 01 Příbram I,  Česká republika 

tel.: +420 318 626 307, +420 318 633 138, +420 318 626 675, +420 318 622 566, fax: +420 313 120 625 

e-mail:  info@muzeum-pribram.cz,  internetové stránky:  www.muzeum-pribram.cz 
 

Váš dopis značky: Naše značka: 36/HM/2011   Vyřizuje: Velfl Příbrami dne: 10. 2. 2011 

 

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram za rok 2010 
 

I. Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti          

a) Pracoviště společenských věd 

– archeologické pracoviště realizovalo záchranné archeologické výzkumy v regionu 

s ohledem na aktuálně probíhající stavební činnost (28 akcí – viz příloha); uskutečnily 

se rovněž archeologické výzkumy povrchovými sběry vytipovaných zaniklých 

středověkých vesnic na Příbramsku 

– výsledky archeologických bádání byly prezentovány v tisku, formou přednášek         

a exkurzí a v rámci výstavy s názvem „Doba spalovačů mrtvol – mladší doba 

bronzová na Příbramsku“ (1. 6. – 31. 12. 2010)  

– v průběhu roku 2010 byla doplněna a zásadně inovována stálá expozice s názvem   

„Z historie hornictví na Příbramsku“ v cáchovně Ševčinského dolu o dosud 

deponované cenné archeologické sbírkové předměty vztahující se k báňské činnosti 

na Příbramsku od pravěku do 16. století  

– Hornické muzeum (HM) Příbram uspořádalo XI. mezinárodní archeologickou 

konferenci s názvem „Doba popelnicových polí a doba halštatská“ (7. 9. – 10. 9. 

2010, víceúčelový sál dolu Vojtěch), za účasti odborníků z předních archeologických 

pracovišť ČR a SR 

– archeolog HM Příbram se zúčastnil mezinárodního archeologického semináře 

„Niederbayerische Archäologentage“, Deggendorf, SRN (15. – 16. 4. 2010)    

– spoluúčast na aktualizaci Archeologické databáze ČR (AD ČR; Archeologický ústav 

AV ČR Praha - za rok 2010); spoluúčast na aktualizaci Státního archeologického 

seznamu ČR (SAS ČR; Národní památkový ústav Praha – za rok 2010) 

– pracoviště historiků přispělo k tomu, že v pobočce Hornického muzea Příbram 

Památníku Vojna byla instalována v termínu od 24. 6. – 31. 8. 2010  výstava Šárky 
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Horákové s názvem „Zpráva o Akci K“ představující svědectví perzekuce řeholních 

řádů po únoru 1948; současně s tímto projektem bylo prezentováno umělecké dílo 

výtvarníka Michaila Ščigola „Čtrnáctero zastavení“ symbolizující křížovou cestu 

politických vězňů (24. 6. – 31. 8. 2010) 

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

Horákové) se uskutečnila dne 24. 6. 2010 v Památníku Vojna Mše svatá za oběti 

komunistické totality spojená se slavnostním odhalením sochařského díla „Vzestup“ 

akademického sochaře Jiřího Sozanského a se zahájením výstavy kreseb z prostředí 

komunistických věznic autora - akademického sochaře Otmara Olivy; ve spolupráci  

s Konfederací politických vězňů ČR, Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů 

komunismu (ÚDV) SKPV Policie ČR a Českou televizí Ostrava byla uskutečněna 

projekce dokumentárních filmů natáčených v Památníku Vojna a diskuse s jejich 

tvůrci – vše při příležitosti 5. výročí zpřístupnění Památníku Vojna veřejnosti;       

za dosavadní dlouholetou spolupráci s ÚDV SKPV Policie ČR obdržel ředitel HM 

Příbram Zlatou pamětní medaili (3. 6. 2010) 

– ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek a Vojenským historickým ústavem 

Praha byla uspořádána dlouhodobá výstava dokumentů s názvem „Osobnosti 1., 2.  

a 3. odboje“ a výstava „NATO – svoboda i odpovědnost“(od 1. 8. 2010), věnovaná  

60. výročí vzniku Aliance a pozdějšímu přijetí ČR do jejích struktur 

– ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů připravilo HM Příbram 

v areálu Památníku Vojna vzdělávací program pro studenty z Univerzity Friedricha 

Schillera z Jeny (SRN) zaměřený na využití moderních technologií a didaktických 

pomůcek zprostředkujících interaktivní formou události z doby totality (15. 7. 2010) 

– HM Příbram zorganizovalo ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů 

a Národní knihovnou ČR – Slovanskou knihovnou návštěvu Památníku Vojna 

spojenou s besedou s předsedou sdružení bývalých politických vězňů SSSR s názvem 

„Vozvraščenije“ a dlouholetým vězněm kolymských sovětských lágrů, spisovatelem  

Semjonem Vilenským (22. 9. 2010) 

– HM Příbram bylo požádáno o navázání spolupráce s Památníkem Lidice, 

příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR; na základě následného jednání 

bylo přikročeno k vydání společného propagačního materiálu věnovaného obětem 

komunismu, s prezentací Památníku Vojna, a připomínajícího romské oběti letského 

tábora – s prezentací v Kulturní památce Lety; dále byl domluven společný 

interaktivní vzdělávací projekt určený pro školy   

– pracoviště historiků poskytlo v roce 2010 několikrát dokumentační materiál pro 

natáčení ČT Praha připomínající období nesvobody v průběhu 20. století (mimo jiné 

byl v Památníku Vojna ztvárněn jeden z televizních pořadů Historie.cs s názvem 

„Drahý uran“ vysílaný 23. 12. 2010); prostředí Památníku Vojna posloužilo k natáčení 

dokumentárního programu rakouské TV PRODUKTION WEST týkající se obětí 

komunistického režimu po únoru 1948 (31. 10. 2010) - též bylo k dispozici Satelitní 
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televizní stanici NTD TV z New Yorku monitorující dodržování lidských práv 

v současnosti i v minulosti – problematika obětí politických procesů (6. 10. 2010) 

– HM Příbram obdrželo od TV PRODUKTION WEST pozvání k účasti na 

mezinárodní konferenci věnované obětem sovětských gulagů konané 3. 12. – 4. 12. 

2010 v Hildesheim, SRN, za osobní účasti nositelky Pulicerovy ceny Anne 

Applebaum z USA 

– HM Příbram zorganizovalo v areálu Památníku Vojna ve spolupráci s o. s. Mezery 

při příležitosti Dnů evropského dědictví a celorepublikového kulturně vzdělávacího 

cyklu „Cesty energie“ scénický dokument s názvem „Československý uran jako 

daň za osvobození“ (10. 9. 2010), za účasti herců z Divadla Komedie, Divadla 

V Dlouhé a Divadla Archa Praha, dle režie Miroslava Bambuška, dramaturgie Jana 

Kačeny, Lucie Ferenzové a produkce Kanaďana Ewan Mc Larena 

– pokračovala činnost pracovišť historiků zaměřená na studium dobových materiálů, 

terénní průzkum a shromažďování dokladů týkajících se dějin montánního 

podnikání a tradičních řemesel na Příbramsku 

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

přípravě vydání dalšího čísla Internationale Biblioghraphie Aufsatzliteratur zur 

Montangeschichte (Bibliografie příspěvků z oblasti montánní historie v rámci celého 

světa), ředitel HM Příbram zpracoval tuto bibliografii za ČR; HM Příbram uzavřelo 

partnerskou smlouvu s Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 

und Kunst – Haus der Bayerischen Geschichte Augsburg (SRN) s názvem 

„Akademie für Natur und Industriekultur – Veranstaltungen“ týkající se studia 

materiálů a prezentace výsledků bádání z oblasti česko-německých hornických 

památek a tradic – v rámci tohoto projektu zajišťovalo HM Příbram  v červnu  2010 

pro německé návštěvníky exkurze na téma „Bergbau mit Beginn der 

Industrialisierung“, „Moderner Bergbau“; HM Příbram se podílelo expoziční účastí 

ve dnech 1. 3. – 31. 5. 2010 na odborné prezentaci v rámci mezinárodního kolokvia na 

půdě Technické univerzity Clausthal-Zellerfeld (SRN) na téma „175 let používání 

drátěných těžních lan v hornictví“ – příspěvkem o historii této problematiky na 

Příbramsku 

– na žádost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zajišťovalo HM Příbram exkurzi 

zástupců Parlamentu Ghany vedenou jeho předsedkyní Joyce Adeline Bamford 

Addo a odborníky z oblasti báňského podnikání a montánního školství v Ghaně    

(28. 4. 2010) 

– HM Příbram zabezpečilo odbornou exkurzi pro pracovníky Deutsches Museum 

München v čele s personálním ředitelem Herbertem Studtrückerem (15. 7. 2010) 

zaměřenou na uchovávání a prezentaci technických památek v podmínkách 

příbramského muzea; HM Příbram spolu s Geologickou sekcí Přírodovědecké 

fakulty UK Praha a Ústavem geologických věd Masarykovy univerzity Brno 

participovalo na zorganizování exkurze v expozicích příbramského muzea pro 

účastníky světového kongresu mineralogů – IMA 2010 „Bonds and Bridges: 
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Mineral Sciences and their Applications“ konaného v Budapešti (31. 8. 2010); HM 

Příbram se prezentovalo na setkání zástupců technických muzeí v rámci Deutscher 

Museumsbund (HM Příbram je členem této organizace) v Bergbaumuseum Goslar 

(SRN) svými zkušenostmi se záchranou technického dědictví (30. 9. 2010); HM 

Příbram bylo spolupořadatelem a jedním z garantů 49. ročníku Mezinárodního 

sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice (12. 10. – 14. 10. 2010) – tradičního 

setkání specialistů z oblastí historie hornictví, moderních technologií, báňské 

legislativy a montánního podnikání (kromě vlastní přednáškové činnosti se HM 

Příbram zastoupené ředitelem podílelo na řízení sekce Tradice a hornické památky   

a na uspořádání exkurze) 

– HM Příbram uzavřelo partnerskou smlouvu se Slovenským banským múzeem 

Banská Štiavnica týkající se spoluúčasti při organizování mezinárodního sympozia 

s názvem „Európsky význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku“         

(8. 9. – 10. 9. 2010) za účasti odborníků ze Slovenska, České republiky, Německa, 

Rakouska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Rumunska a Ukrajiny 

(referátová účast ředitele HM Příbram na tomto sympoziu na téma působení 

významných montanistů z Příbrami v Banské Štiavnici a naopak v průběhu dějin) 

– HM Příbram účinkovalo referátovým zastoupením ředitele a dalším organizačním 

zajištěním na spolupořádání konference věnované významu návštěvy prvního         

čs. prezidenta T. G. Masaryka v Příbrami v r. 1920 mezi zdejšími horníky; akce se 

konala ve spolupráci s Městem Příbram, Společností občanů a přátel Březových Hor, 

Univerzitou Karlovou a Masarykovou demokratickou akademií (25. 9. 2010) 

– ředitel HM Příbram byl požádán vedením Národního technického muzea Praha        

o zpracování oponentského posudku k nově budované stálé expozici NTM Praha 

s pracovním názvem „Z dějin českého hornictví“ 

– HM Příbram pokračovalo v dokumentaci událostí 1. a 2. světové války na 

Příbramsku (probíhá pasportizace pomníků a památníků obětí válek – ve spolupráci 

s Českým svazem bojovníků za svobodu, Vojenským historickým ústavem Praha, 

Státním okresním archivem Příbram a Středočeským krajem), tento materiál bude 

publikován ve zvláštním čísle sborníku Podbrdsko; HM Příbram bylo jedním ze 

spolupořadatelů 9. ročníku akce s názvem „Rekonstrukce bitvy u Slivice z r. 1945“ 

konané 8. 5. 2010, připomínající výročí posledního vojenského střetnutí 2. světové 

války v Evropě u Slivice nedaleko Milína (akci přihlíželo 8 000 diváků); dalším 

z výstupů badatelské činnosti vztahující se k historickým událostem z období            

2. světové války na Příbramsku byla spolupráce na dokumentárních pořadech ČT 

s názvem „Neznámí hrdinové“ a „Historie.cs“; ředitel HM Příbram přispěl 

k odhalení pamětní desky gen. Karlu Marešovi-Tomanovi, prvnímu veliteli            

311. čs. bombardovací peruti RAF v Anglii během 2. světové války (pietní akt            

se uskutečnil 18. 6. 2010 v Kosově Hoře u Sedlčan); muzeum průběžně zpracovávalo 

dokumentaci o obětech politických procesů a protikomunistickém odporu po únoru 

1948 (ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR, ÚDV SKPV Policie ČR, 

Muzeem III. odboje Příbram, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR Praha, Národním 
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archivem Praha apod.) s možností využití v kontextu s činností Památníku Vojna         

i mimo jeho rámec; historikové se prezentovali v odborném tisku, v médiích,           

při přednáškách, expozičních aktivitách atd. (například v dokumentárních pořadech 

ČT s názvem „Přísně tajné vraždy“, „Tajné akce StB“, „Zapomenutí hrdinové“, 

„Neznámí hrdinové“, „Historie.cs“ aj.) 

– etnografické pracoviště spolu s vedením muzea směřovalo svoji pozornost 

především k areálu Muzea vesnických staveb (MVS) Vysoký Chlumec (pobočce 

Hornického muzea Příbram), kde se podařilo dokončit realizaci čtyř transferovaných 

objektů - vodního mlýna z Radešic, roubené stodoly z Mašova u Petrovic, obytného 

stavení z Jíví a roubeného seníku ze Záběhlé z Vojenského újezdu Brdy, vše v rámci 

projektu ROP NUTS II Střední Čechy (kolaudace se uskutečnila 17. 6. 2010); areál 

MVS v této souvislosti navštívil dne 20. 5. 2010 hejtman Středočeského kraje MUDr. 

David Rath a dne 28. 5. 2010 ředitel české jednotky ROP v Bruselu Jack Engwegem 

za doprovodu ředitele Úřadu Ragionální rady Regionu soudržnosti Střední Čechy 

JUDr. Ing. Tomáše Novotného, Ph.D.; HM Příbram prezentovalo svoje zkušenosti 

s realizací projektu ROP NUTS II Střední Čechy „Muzeum vesnických staveb 

Vysoký Chlumec“ na výroční konferenci ROP Středočeského kraje 2010 dne 15. 9. 

2010 na zámku v Brandýse nad Labem a na výroční konferenci ROP Severozápad 

Ústeckého a Karlovarského kraje v Litoměřicích dne 21. 9. 2010 

– v MVS byly zpřístupněny dlouhodobé tematické výstavy: „Sekery v životě 

vesnického člověka“, “Lidová architektura a sídla na Sedlecku“, „Nejstarší roubené 

chalupy“, „Život obyvatel kolem Vltavy“ – jako jeden z výstupů systematické 

vědecko výzkumné a badatelské práce etnografického pracoviště 

– pro potřeby Národního ústavu lidové kultury pokračoval výzkum týkající se ochrany 

lidové kultury na Příbramsku (zpracování dotazníku v rámci projektu „Identifikace 

tradiční lidové kultury ČR“); v podmínkách HM Příbram je kladen akcent zejména 

na problematiku hornického folkloru a příbramského betlémářství, což se projevilo 

mimo jiné uspořádáním interaktivní výstavy s názvem „Havířská bašta“ věnované 

tradiční hornické kuchyni na Příbramsku v 19. století (20. 4. – 29. 8. 2010) 

– výsledky etnologických bádání a výzkumů byly prezentovány rovněž formou 

přednášek, exkurzí a publikační činností; HM Příbram bylo s ohledem na svoji 

dosavadní činnost přijato výborem České národopisné společnosti Praha                 

za kolektivního člena 

– pracoviště společenských věd poskytlo metodickou pomoc Sládečkovu 

vlastivědnému muzeu v Kladně v souvislosti se začleněním Hornického skanzenu 

Mayrau do struktury tohoto muzea, dále Regionálnímu muzeu Kolín; HM Příbram 

nabídlo též metodickou pomoc a zapůjčilo exponáty do nově vybudovaného 

Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem. 

 

b) Pracoviště přírodních věd 
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– s ohledem na prohlubování profilace muzea se uskutečnilo další bádání v oblasti 

mineralogie, geologie a petrografie; výsledky výzkumů byly prezentovány formou 

přednášek a publikační činností; probíhal 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“ 

– pokračoval sběr dalších velkoformátových vzorků pro připravovanou expozici     

tzv. geoparku (v areálu dolu Vojtěch) 

– pro školní mládež zorganizovalo mineralogicko-geologické pracoviště muzea 

exkurze do terénu spojené s rýžováním tzv. zlatinek na řece Litavce                             

a s paleontologickým výzkumem v Brdech 

– botanické pracoviště realizovalo dlouhodobý terénní výzkum se zaměřením na 

květenu Brd a středního Povltaví; uskutečnil se další sběr rostlinného materiálu        

a tvorba herbářových sbírek z lokalit v Brdech, na Hřebenech a ve středním Povltaví; 

byla doplňována floristická databáze Fldok; zvláštní pozornost muzeum věnovalo 

výzkumu kriticky ohrožených druhů květeny v Brdech; botanické pracoviště 

průběžně poskytovalo konzultace z oblasti ochrany přírody (především MěÚ 

Příbram, Krajskému úřadu Středočeského kraje, Správě CHKO Český kras, 

Vojenskému újezdu Brdy atd.); v oblasti badatelské činnosti se naplňovala 

dlouhodobá spolupráce s Katedrou botaniky Přírodovědecké fakulty UK Praha          

a s Agenturou ochrany přírody a krajiny Praha; výsledky výzkumů a bádání se 

dočkaly prezentace formou příspěvků v odborném tisku, uspořádáním tematické 

výstavy „Malé vodní toky středních Čech“, prostřednictvím  exkurzí, přednášek        

a podobně 

– zoologické pracoviště uspořádalo pro žáky a studenty cyklus poznávacích exkurzí   

v terénu s názvem „Přírodou krok za krokem“ (pozorování ptáků a obojživelníků 

v evropsky významných lokalitách na Příbramsku) a zajišťovalo též konání 

celostátního kola Biologické olympiády v Březnici (6. 5. 2010) 

– rozvíjela se spolupráce s nevládní organizací Ochrana fauny ČR ve Voticích při 

ekologické výchově v rámci Středočeského kraje (organizování seminářů                   

a terénních exkurzí pro učitele přírodopisu, studenty i širokou veřejnost s těmito 

tématy: Vítání ptačího zpěvu a sledování obojživelníků u Horního Solopyského 

rybníka, Kdo u nás žije, Naši plazi, Obojživelníci, Raci v regionu, Nejzajímavější 

živočichové Příbramska, Ochrana přírody, Tušimské rybníky, Vodní fauna 

Týnčanska, Ochrana vodních biotopů, Zduchovice a okolí, Příroda u Jablonné, 

Pískovna Jitra, Raputovský rybník, Brdy) 

– výsledky zoologických výzkumů byly též prezentovány v odborném tisku a v rámci 

přednáškových programů Školní rok v Hornickém muzeu Příbram a Univerzita  

III. tisíciletí – spojené s exkurzemi v terénu 

– pokračovalo mapování fauny drobných toků a komplexní monitoring významných 

zoologických lokalit Příbramska, výsledky bádání se promítly ve vzpomínané 



  

 7/22 

tematické výstavě s názvem „Malé vodní toky středních Čech“ (1. 6. – 30. 7. 2010, 

Stanice Ochrany fauny ČR ve Voticích, 3 000 návštěvníků) ; uskutečnil se 

ichtyologický průzkum Obecnického potoka a říčky Vlčavy; pokračovalo 

monitorování výskytu ohrožených živočichů, zejména obojživelníků a plazů,             

s následnou prezentací výsledků bádání v odborném tisku; byly prováděny 

záchranné přenosy zvláště chráněných druhů živočichů (přenášení žab přes 

komunikace v době páření); uskutečnil se monitoring lokalit s výskytem norka 

amerického, vydry říční a raka kamenáče; došlo k rozšíření výzkumu orientovaného 

na vliv invaze norka amerického vůči naší fauně a jiné; probíhal monitoring zimovišť 

netopýrů na Příbramsku (v podzemí zdejších dolů provozovaných HM Příbram). 

c) Pracoviště konzervátorské a restaurátorské 

– toto pracoviště zajišťovalo plnění úkolů spojených s péčí o Sbírku Hornického muzea 

Příbram; uskutečnilo se restaurování a konzervování vybraných sbírkových 

předmětů a jejich přemístění do nových depozitářů v Památníku Vojna; proběhla 

digitalizace konzervátorských záznamů; ve spolupráci se Státním výzkumným 

ústavem ochrany materiálů Praha a ČVUT Praha pokračovalo řešení projektu 

s názvem Sledování korozní agresivity prostředí zejména v nevytápěných objektech 

expozic Hornického muzea Příbram (E 3517 BESTPRODUCT – TENEEST); 

mimořádně náročným úkolem je každoročně konzervování parních těžních strojů; 

pokračovala spolupráce s Odborem kultury a památkové péče KÚ SK při zpracování 

pasportu konzervačních a restaurátorských kapacit v rámci Středočeského kraje; 

HM Příbram prezentovalo zástupcům zřizovatele výsledky restaurátorské činnosti     

a nové depozitární prostory v areálu Památníku Vojna (24. 6. 2010). 

d) Knihovna 

– pokračovala elektronická evidence knihovny HMPříbram; počet knihovních jednotek 

činil k 31. 12. 2010 celkem 15 239, s ročním přírůstkem 213 knihovních jednotek. 

V průběhu roku 2010 pokračovala spolupráce s Odborem kultury a památkové péče KÚ 

SK při aktualizaci koncepce rozvoje muzeí a galerií, spolupráce při zpracování koncepce 

depozitářů, spolupráce při zpracování pasportu konzervačních a restaurátorských kapacit 

a další (HM Příbram zpracovalo Strategický plán rozvoje Hornického muzea Příbram    

na léta 2009 – 2012, v rozsahu 220 stran, včetně příloh; tento materiál byl předložen 

k oponentuře doc. ing. Heleně Sedláčkové, CSc., proděkance pro zahraniční vztahy 

Fakulty podnikohospodářské VŠE Praha). Oponovaný Strategický plán odevzdalo HM 

Příbram svému zřizovateli. 

 

II. Výstavní činnost a kulturní akce 

a) Výstavy v zahraničí 

– výstava s názvem „Museen stellen sich vor- Bergbaumuseum Příbram“ – putovní 

expozice prezentující HM Příbram v rámci mezinárodního výstavního cyklu Muzea 

se představují (byla instalována na třech místech v SRN): 1. v Bergarchiv Clausthal-
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Zellerfeld, SRN, 1. 3. 2010 – 31. 5. 2010; 2. v  Bergbaumuseum Oelsnitz, SRN, 1. 7. – 

15. 9. 2010; 3. v Bergbau- und Industriemuseum Theuern, SRN, 18. 9. – 12. 12. 2010. 

b) Převzaté výstavy ze zahraničí 

– „Totalita a individualita“ – výstava sochařských děl umělců z bývalého východního 

bloku (Slovensko, Polsko, Rusko) v Galerii Orbis Pictus: Europa (Památník Vojna,   

od 24. 6. 2010). 

c) Tuzemské výstavy 

– výstavy z oblasti společenských i přírodních věd dle plánu: „Betlémy  Příbramska“;  

„Velikonoce v hornickém domku“; „Havířská bašta“; „Nejstarší roubené chalupy“; 

„Sekery v životě vesnického člověka“; „Lidová architektura a sídla“; „Život obyvatel 

kolem Vltavy“; „Malé vodní toky středních Čech“; „Osobnosti 1., 2. a 3. odboje“; 

„Zpráva o Akci K“; Michail Ščigol – „Čtrnáctero zastavení“; „NATO – svoboda           

i odpovědnost“; „Současné obyčejové tradice ve středních Čechách“; „Hornictví      

na Ostravsku“ – výtvarné umění 1. pol. 20. stol.; „Z historie hornických prokopských 

poutí a mariánského kultu v Příbrami“; „Čerpání důlních vod“; „Důl Prokop              

a Prokopská štola“; „Voda v rudném hornictví Příbramska a využití vodních kol“;  

„Z historie důlních svítidel“; sochařské dílo „Vzestup“ akademického sochaře Jiřího 

Sozanského; výstava „Kresby“ z prostředí komunistických věznic autora - 

akademického sochaře Otmara Olivy; „Ivan Bukovský – kresby“; „Doba spalovačů 

mrtvol – mladší doba bronzová na Příbramsku“; „Poutní řemesla“; „Kambodža a její 

česky mluvící král objektivem Čechů“ (při této příležitosti byl ředitel HM Příbram 

přijat kambodžským králem); „Vánoce v hornickém domku“; „Příbramské betlémy 

– Vánoce našich dětí, rodičů a prarodičů“. 

            d) Kulturní akce 

– Dětský masopust (9. 2. 2010); Hornický masopust (20. 2. 2010); Masopust ve 

Skanzenu Vysoký Chlumec (20. 2. 2010); Velikonoce v hornickém domku (22. 3. – 5. 4. 

2010); Mezinárodní den památek a sídel (18. 4. 2010); Slavnostní otevření expozic     

ve Skanzenu Vysoký Chlumec a v Muzeu zlata Nový Knín (1. 5. 2010); Rekonstrukce 

poslední bitvy 2. světové války u Slivice (8. 5. 2010); Mezinárodní den muzeí – 

doprovodný kulturní program (16. 5. 2010); Bambiriáda 2010 - celostátní přehlídka 

volnočasových aktivit pro děti a mládež (22. 5. 2010); Festival muzejních nocí – noční 

jízdy hornickým vláčkem s doprovodným programem (22. 5. 2010); Festival 

muzejních nocí – noční prohlídky bývalého vězeňského lágru Vojna (nyní Památník 

Vojna, 22. 5. 2010); Vítání léta ve Skanzenu na Vysokém Chlumci – kulturní 

vystoupení v podání ZUŠ Sedlčany (29. 5. 2010); Den památky obětí komunistického 

režimu, pietní akt s bohoslužbou za oběti totality – Památník Vojna – 5. výročí 

zpřístupnění této pobočky HM Příbram veřejnosti (24. 6. 2010); Folklorní den – 

vystoupení folklorních souborů ve Skanzenu Vysoký Chlumec ve spolupráci 

s Folklorním sdružením ČR (3. 7. 2010); 21. historická hornická Prokopská pouť – 

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

mše, vystoupení hornických hudeb a další doprovodný kulturní program v areálu 
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Ševčinského dolu – šermířsko divadelní vystoupení na téma 480 let stříbrného 

pečetidla březohorského Horního bratrstva (4. 7. 2010); Den řemesel ve Skanzenu 

Vysoký Chlumec – představení tradičních řemesel spojených s venkovským 

hospodářstvím a lidovým stavebnictvím, hudební vystoupení a křest sborníku 

Podbrdsko sv. XVII (21. 8. 2010); Netopýří noc – přednášky a exkurze spojené 

s odchytem netopýrů a jejich sledováním v rámci cyklu Přírodou krok za krokem  

(30. 4., 1. 5., 2. 5., 6. 5., 8. 5., 14. 5., 5. 9. 2010); Dny evropského dědictví (11. 9. 2010); 

Loučení s létem – pochod ze Skanzenu Vysoký Chlumec do Obděnic k údajné hrobce 

slavného rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan (25. 9. 2010); 49. ročník 

Mezinárodního sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice – tradiční setkání 

odborníků z oblasti historie hornictví, moderních technologií, báňské legislativy     

(12. 10. – 14. 10. 2010); Den Středočeského kraje – zábavné hry pro děti na hornické 

téma, program pro malé i velké, jízdy hornickým vláčkem na povrchu i v podzemí, 

fárání na Wasserlauf (28. 10. 2010); 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 žáky a pedagogy Základní umělecké školy Antonína 

Dvořáka v Příbrami,  jízdy důlním vláčkem vánočně vyzdobenou Prokopskou štolou, 

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

březohorského rudního revíru (6. 12. – 22. 12. 2010); Předvánoční zpívání na dole 

Anna – pásmo koled a vánočních písní v podání učitelů a žáků Základní školy 

Březové Hory (20. 12. 2010); Přivítání jubilejního 100 000. platícího návštěvníka 

Hornického muzea Příbram – za účasti zástupců zřizovatele, médií, s hudebním 

doprovodem (10. 12. 2010) 

– zapojení s nadstandardním programem do akcí: Mezinárodní den památek a sídel; 

Festival muzejních nocí (noční jízdy hornickým vláčkem, tajuplné podzemí dolů      

a permoníci, noční prohlídky bývalého vězeňského lágru Vojna); Mezinárodní den 

muzeí; Den památky obětí komunistického režimu; Bambiriáda 2010 – celostátní 

přehlídka volnočasových aktivit občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží; 

Dny evropského dědictví; Den Středočeského kraje. 

e) Návštěvnost 

– návštěvnost expozic a výstav HM Příbram činila k 31. 12. 2010 celkem 109 039 

platících návštěvníků, což je o 5 043 návštěvníků více než bylo ke stejnému datu 

roku 2009 (nárůst o 3, 85 %); jedná se o nejvyšší návštěvnost za poslední čtyři roky   

(v r. 2007 přesáhlo muzeum poprvé v historii pomyslnou stotisícovou hranici počtu 

platících návštěvníků – jednalo se o 103 433 osob) 

– v roce 2010 navštívilo HM Příbram též 11 300 neplatících návštěvníků (v rámci akcí: 

Dětský masopust, Rekonstrukce bitvy u Slivice, Vítání léta ve Skanzenu Vysoký 

Chlumec, Ekologická výchova, Den památky obětí komunistického režimu, 

Předvánoční zpívání na dole Anna atd.), celkem tedy 120 339 osob 
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– dle agentury CzechTourism bylo HM Příbram 4. nejnavštěvovanější technickou 

památkou ČR a zároveň se zařadilo v rámci všech muzeí ČR na 9. místo v kategorii 

„TOP Muzea a památníky podle počtu návštěvníků“; podle počtu stálých expozic 

(61) bylo HM Příbram v roce 2010 na 1. místě mezi všemi muzei ČR 

– pro srovnání nejnavštěvovanější hrady a zámky ve Středočeském kraji přilákaly 

v roce 2010 tento počet turistů:  

             1. Karlštejn                        234 320  

             2. Konopiště                        143 016 

             3. Český Šternberk                       100 195 

             4. Loučeň            94 221 

             5. Křivoklát                          88 216 

             6. Vlašský Dvůr Kutná Hora        56 327 . 

 

III. Prezentace muzea a vnější vztahy 

a) Propagace 

– na veletrzích cestovního ruchu v Brně – GO a Regiontour a v Praze – Holiday World 

(tradiční spolupráce s Městem Příbram – „Hornická hospůdka“ a také v rámci         

KÚ SK); při Mezinárodním setkání hornických měst ve Freibergu (SRN) a dále 

v kulturních a informačních střediscích v tuzemsku i v zahraničí ( Berlín, Drážďany, 

Dortmund, Mannheim, Bochum, Freiberg, Teuern, Neukirchen, 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) 

– v médiích – ČT Praha (např. ve zpravodajství, v pořadech Toulavá kamera,              

Po stopách, Neznámí hrdinové, Příběhy železné opony, Zapomenutí hrdinové, Přísně 

tajné vraždy, Tajné akce StB, Historie.cs, Podzemní Čechy II, Svět na kolejích),         

TV Prima (zpravodajství), regionální TV Fonka (zpravodajství), v rozhlase, tisku        

(i zahraničním) apod., o akcích v HM Příbram přináší reportáže například Rádio 

Blaník, Český rozhlas Region, Rádio Praha – zahraniční vysílání a další. 

b) Přednášková činnost 

– realizována zejména v rámci projektu orientovaného na základní a střední školy 

s názvem Školní rok v Hornickém muzeu Příbram (10. 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 Středočeského kraje. 

c) Spolupráce se školami 
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– MŠ (naučné vycházky, Dětský masopust, Hornické Velikonoce, putování za 

permoníky, jízdy hornickým vláčkem,), ZŠ (environmentální výchova s tzv. pilotní 

školou ekologické výchovy, Školní rok v Hornickém muzeu), Vítání léta na 

Vysokém Chlumci – kulturní vystoupení žáků a učitelů Základní umělecké školy 

Sedlčany, SŠ + 2. stupeň ZŠ (středoškolské odborné praxe – zejména se Střední 

průmyslovou školou a Vyšší odbornou školou Příbram, exkurze, soutěže, ročníkové 

práce, mezinárodní projekt Comenius – regionální kreativita, celostátní kolo 

Biologické olympiády atd.), VŠ (odborné exkurze domácích i zahraničních univerzit, 

odborné práce a jiné – tradiční dlouholetá spolupráce s VŠB – TU Ostrava, dále           

s Bergakademie – TU Freiberg, TU Mnichov, TU Clausthal - Zellerfeld, Univerzita 

Friedricha Schillera Jena, Univerzita Kodaň, Tel Aviv, Washington, Přírodovědecko-

technická univerzita Lublaň, VŠE Praha, VŠ finanční a správní Praha, FF UK Praha, 

PedF UK Praha, PedF Liberec, Filmová akademie M. Ondříčka Písek a další), dle 

zpracované koncepce spolupráce se školami (s využitím metodického portálu 

www.rvp.cz – strukturovaná prezentace vzdělávacích programů), účast s vlastní 

prezentací „Školní rok v Hornickém muzeu Příbram“; HM Příbram uzavřelo v roce 

2010 dohodu o partnerství s ČVUT v Praze, Fakultou stavební, na realizaci projektu 

s názvem „Regionální podzemní výzkumné centrum štola Josef v Čelině – Mokrsku“ 

– o využívání tohoto historického důlního díla odbornou i laickou veřejností. 

d) Mezinárodní spolupráce 

– účast na mezinárodních akcích, na seminářích, sympoziích atd.: „Niederbayerische 

Archäologentage“ Deggendorf, SRN; na seminářích z montánních dějin v Bergarchiv 

Clausthal-Zellerfeld, SRN; v Bergbaumuseum Oelsnitz, SRN; v Bergarchiv Freiberg, 

SRN, účast na mezinárodním sympoziu „The International Committee for the 

Conservation of the Industrial Heritage – TICCIH“; na TU Freiberg účast při          

„11. Internationales Symposium Kulturelles Erbe“;  HM Příbram se rovněž podílelo 

na odborné prezentaci v rámci mezinárodního kolokvia na půdě Technické 

univerzity Clausthal–Zellerfeld (SRN) na téma „175 let používání drátěných těžních 

lan v hornictví“; ve spolupráci s Městem Příbram se HM Příbram zúčastnilo Setkání 

hornických měst Evropy v německém Freibergu (24. 6. – 27. 6. 2010); ve Slovenském 

banském múzeu Banská Štiavnica na mezinárodním sympoziu s názvem „Európsky 

význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku“ (8. 9. – 10. 9. 2010); HM 

Příbram uspořádalo XI. mezinárodní archeologickou konferenci s názvem „Doba 

popelnicových polí a doba halštatská“ (7. 9. – 10. 9. 2010); HM Příbram přispělo          

k organizaci Mezinárodního sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice           

(12. 10. – 14. 10. 2010); HM Příbram se prezentovalo přednáškovou účastí na téma 

„Báňské vodní hospodářství na Příbramsku v období průmyslové revoluce“ v rámci 

Mezinárodního kolokvia Techné Ostrava (20. 10. – 22. 10. 2010); HM Příbram přijalo 

pozvání k účasti na mezinárodní konferenci věnované obětem sovětských gulagů 

konané v Hildesheim, SRN (3. 12. – 4. 12. 2010) atd. 

– HM Příbram bylo přijato dne 18. 3. 2010 za člena Sekce Památek a významných 

turistických cílů Asociace cestovních kanceláří ČR 
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– HM Příbram se na základě partnerské smlouvy se zástupci Akademie für Natur   

und Industriekultur Ostbayern – Böhmen z Neunburg (SRN), týkající se 

dokumentace, studia a propagace industriálního a přírodního dědictví SRN a ČR, 

podílelo na přípravě exkurzí pro účastníky tohoto projektu. 

e) Participace na projektech s možností čerpání finančních prostředků z fondů EU 

– účast na projektu v rámci ROP NUTS II Střední Čechy („Muzeum vesnických 

staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec“) – dokončení projektu v červnu 2010;  

účast HM Příbram jako partnera v realizačním týmu projektu „Propagace turistické 

destinace Příbramsko“, program ROP NUTS II Střední Čechy – ve spolupráci             

s Městem Příbram v letech 2010–2012; čerpání prostředků v rámci grantového 

projektu Grantové agentury ČR s názvem „Zemřelé nesvobodné pracovní síly 

v oblastech produkce uranové rudy v letech 1946–1986“ (řešení projektu v termínu 

1. 1. 2009 – 31. 12. 2011); partnerství HM na projektech podpořených z prostředků EU 

– partnerská smlouva s Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 

und Kunst – Haus der Bayerischen Geschichte Augsburg (SRN) s názvem 

„Akademie für Natur und Industriekultur – Veranstaltungen“ týkající se studia 

materiálů a prezentace výsledků bádání z oblasti česko-německých hornických 

památek a tradic (2010); partnerská smlouva se Slovenským banským múzeem 

Banská Štiavnica týkající se spoluúčasti při organizování mezinárodního sympozia 

s názvem „Európsky význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku“         

(8. 9. – 10. 9. 2010). 

 

IV. Ostatní činnosti 

a) Publikační a ediční činnost 

– v průběhu roku 2010 byla realizována řada publikačních záměrů v odborném              

i populárně naučném tisku, v tuzemsku i v zahraničí (např. Der Anschnitt /SRN/        

a jiné); archeologické pracoviště HM Příbram připravilo v souvislosti s konáním 

mezinárodní konference a pořádáním výstavy tištěný katalog s názvem „Doba 

spalovačů mrtvol…“; spolu se Státním okresním archivem Příbram byl vydán XVII. 

svazek vlastivědného sborníku Podbrdsko (ředitel a další pracovníci muzea jsou 

členy redakční rady – korektury sborníku, vlastní příspěvky); muzeum se spolu-

podílelo na redakci 28. čísla Středočeského vlastivědného sborníku (ředitel muzea    

je předsedou redakční rady – korektury sborníku, vlastní příspěvky ředitele                

a pracovníků muzea); nakladatelství Paseka vydalo v rámci ediční řady „Zmizelé 

Čechy“ publikace s názvem „Zmizelá Příbram“ z autorské dílny ředitele muzea         

a dále knihu „Sedlčansko“, na které se podílel vedoucí Skanzenu Vysoký Chlumec 

PhDr. Lubomír Procházka, CSc. 

– probíhala spolupráce na tvorbě publikace dokumentující pomníky a památníky l. a 2. 

světové války (s Českým svazem bojovníků za svobodu, Státním okresním archivem 

Příbram a Středočeským krajem). 
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b) Bibliografie pracovníků HM Příbram za rok 2010 

BÁRTÍK, František. Jáchymovské doly 1938–1945. In Okupace, kolaborace, retribuce. (Ed.) 

Ivo Pejčoch - Jiří Plachý, Praha 2010, s. 32–40.  

BÁRTÍK, František. Odražená kulka aneb tragédie nezdařeného útěku. Podbrdsko, 

Příbram 2010, XVII, s. 142–153. 

BÁRTÍK, František. Zastřelen na útěku. Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky 2010, 

28, s. 57–68. 

BÁRTÍK, František. Památník Vojna, Tábory nucené práce (TNP). Jaroslav Metyš                

a Jaroslav Vojtěch – dva konkrétní případy cesty do TNP. In Sborník konference Odboj      

a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě (15. – 16. 

dubna 2009), Praha 2010, s. 273–281. 

BÁRTÍK, František. Destrukce sochy Klementa Gottwalda. Fakta a svědectví, Praha 2010, 

2, s. 26–27. 

BÁRTÍK, František. Zdravotní podmínky v Jáchymovských dolech a nasazení válečných 

zajatců v letech 1940–1945. Fakta a svědectví, Praha 2010, 5, s. 18–19. 

BÁRTÍK, František. Střežení a útěk z nápravně pracovního tábora Vojna v lednu 1956. 

Fakta a svědectví, Praha 2010, 8, s. 14–16. 

BÁRTÍK, František. Zastřelení Františka Kuldy. Fakta a svědectví, Praha 2010, 10, s. 8–10. 

BÁRTÍK, František. Bunkr. Fakta a svědectví, Praha 2010, 12, s. 16–18. 

BLAŽKOVÁ, Lenka. Poprvé v Třešti. Zpravodaj Příbramských betlemářů, Příbram 2010, 

32, s. 11–14. 

BLAŽKOVÁ, Lenka. Kristus v umění věků. Zpravodaj Příbramských betlemářů, Příbram 

2010, 34, s. 22–24. 

BLAŽKOVÁ, Lenka. Zpráva o dřevěné výstavě. Zpravodaj Příbramských betlemářů, 

Příbram 2010, 34, s. 19–21. 

BLAŽKOVÁ, Lenka. Tradiční poutní řemesla – historie a současnost. In Být poutníkem 

v dobách minulých a dnes. Sborník přípěvků z mezinárodní konference Poutní cesty na 

Šumavě, Zavlekov 2010, s. 62–69. 

BLAŽKOVÁ, Lenka. Příbramský voskař Augustin Čížek (1887–1946). Manuscripta 

Ethnologica, Praha 2010, s. 11–18. 

DOBEŠ, Miroslav – KORENÝ, Rastislav. Výšinné sídliště Malé Kolo u Nalžovického 

Podhájí, okr. Příbram. Příspěvek ke kulturní povaze středního a horního Povltaví ve 

středním eneolitu. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, České Budějovice 2010, 23, 

s. 27–54. 
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DOBEŠ, Miroslav – KORENÝ, Rastislav. Cizokrajná keramika doby kamenné                       

z hrazanského oppida. Příspěvek k možnostem výskytu subneolitických nálezů                  

v Čechách. Praehistorica, Praha 2010, 29 

HAAG, Ulrich – VELFL, Josef. Hornické vodní hospodářství v březohorském rudním 

revíru. In Sborník příspěvků z Mezinárodního kolokvia Techné Ostrava, Ostrava 2010,      

s. 9–11. 

HAAG, Ulrich – VELFL, Josef. 173 let drátovny v Příbrami – Březových Horách. In Sborník 

příspěvků z Mezinárodního kolokvia Techné Ostrava, Ostrava 2010, s. 12–14. 

HLAVÁČEK, Rudolf – KARLÍK, Petr. Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách, 

poznámky k teplomilné květeně Podbrdska. Bohemia centralis, Praha 2010, 30, s. 193–250.  

HYNČICA, Pavel. Lidová architektura na Sedlecku na kresbách Jaroslava Spirhanzla 

Ďuriše a Václava Jansy. Podbrdsko, Příbram 2010, XVII, s. 77–100. 

KORENÝ, Rastislav. Doba spalovačů mrtvol...aneb malý průvodce mladší dobou 

bronzovou na Příbramsku. Katalog výstavy. Příbram 2010. 

TÝŽ. K datování hrobu z doby stěhování národů ze Slavětína, okr. Louny. Archeologie   

ve středních Čechách, Praha 2010, 14-1, s. 327–330. 

TÝŽ. Spona typu Oberwerschen ze Stehelčevsi, okr. Kladno. Archeologie ve středních 

Čechách, Praha 2010, 14-1, s. 331–336. 

TÝŽ. Funerální architektura merovejského období (na příkladu hrobu 2 ze Stehelčevsi, 

okr. Kladno). Archeologie ve středních Čechách, Praha 2010, 14-2, s. 781–794. 

TÝŽ. Zlomky vážek z ženského merovejského hrobu z Prahy-Hostivaře. Archeologie       

ve středních Čechách, Praha 2010, 14-2, s. 795–797. 

TÝŽ. Cesta z raného středověku do doby stěhování národů a zase zpátky. Jezdecký hrob 

z Prahy-Lysolají. Archaeologica Pragensia, Praha 2010, 20, s. 401–403. 

KORENÝ, Rastislav – FRÁNA, Jaroslav – FIKRLE, Marek. Poznámky k nálezům na 

hradišti Hradec u Dobřejovic, okr. České Budějovice. Archeologické výzkumy v jižních 

Čechách, České Budějovice 2010, 23, s. 309–314. 

KORENÝ, Rastislav – CHLASTÁK, Jiří. K problematice skladování potravin a výživě 

obyvatel v mladší době bronzové. Podbrdsko, Příbram 2010, XVII, s. 7–19. 

KORENÝ, Rastislav – MACHAČOVÁ, Veronika – BREJCHA, Roman. Příbramsko. 

Archeologické výzkumy v roce 2009. Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky 2010, 28,  

s. 129–133. 

KORENÝ, Rastislav – FRÁNA, Jaroslav – HOŠEK, Jiří – FIKRLE, Marek. Pár náramků 

z mladší doby bronzové z obce Drevníky u Dobříše (okr. Příbram). Popolnicové polia          

a doba halštatská. Bratislava 2010, s. 161–172. 

MACHAČOVÁ, Veronika. Pavel Břicháček. Nebe a peklo na zemi. Románské a raně 

gotické dlaždice z milevského premonstrátského kláštera. Milevsko 2007. Podbrdsko, 

Příbram 2010, XVII, s. 208–210. 
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POSEKANÁ, Klára. Tradice poutí k Panně Marii Svatohorské. In Být poutníkem v dobách 

minulých a dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Poutní cesty na Šumavě, 

Zavlekov 2010,  s. 70–75. 

POSEKANÁ, Klára. Betlémy Hornického muzea Příbram (7) – Cínový betlém. Zpravodaj 

Příbramských betlémářů, Příbram 2010, 33, s. 9–10. 

POSEKANÁ, Klára. Betlémy v Hornickém muzeu Příbram – Bartošův betlém. Zpravodaj 

Příbramských betlemářů, Příbram 2010, 34,  s. 2–3. 

POSEKANÁ, Klára. Betlémy Hornického muzea Příbram (8) – Plstěný betlém. Zpravodaj 

Příbramských betlemářů, Příbram 2010, 35, s. 2–3.  

PROCHÁZKA, Lubomír. Karel Kibic – Zdeněk Fišera. Historické radnice Čech, Moravy     

a Slezska. 1. díl, Nakladatelství Libri Praha 2009, 383 stran. Podbrdsko, Příbram 2010, 

XVII, s. 218–220. 

PROCHÁZKA, Lubomír. Na okraj regionálních soupisů technických památek v českých 

zemích. Sborník Mezinárodního sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 

2010, s. 153–155. 

PROCHÁZKA, Lubomír. Jiří Langer – Karel Kuča. Dřevěné kostely a zvonice v Evropě     

I. + II. Studia Ethnologica Pragensia, Praha 2010, 2, s. 235–236. 

PROCHÁZKA, Lubomír. Jan Kilián. Mělnicko. Edice Zmizelé Čechy. Praha – Litomyšl: 

Paseka 2009, 66 stran. Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky 2010, 28, s. 187–189. 

PROCHÁZKA, Lubomír – PÁV, Jiří. Sedlčansko. Edice Zmizelé Čechy. Praha – Litomyšl: 

Paseka 2010.  

SVOBODOVÁ, Jitka – VLACH, Pavel – FISCHER, David. Legislativní ochrana raků 

v České republice a ostatních státech Evropy. Vodohospodářské technicko-ekonomické 

informace, Praha 2010, 52 (4), s. 1–5. 

TRANTINA, Václav. Výtvarník Zdeněk Sýkora, student VŠB v Příbrami. Sborník 

Mezinárodního sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010, s. 157–168.  

URBANOVÁ, Kristýna – KOSTKA, Michal – KORENÝ, Rastislav. Neznámý známý hrob 

XIV z Prahy-Dejvic – Podbaby. Archaeologica Pragensia, Praha 2010, 20, s. 361–392. 

VELFL, Josef – HÁLA, František. Příběh Jaroslava Pompla (část I. do roku 1945). 

Podbrdsko, Příbram 2010, XVII, s. 101–121.  

VELFL, Josef. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna. Věstník Asociace muzeí a galerií ČR, 

Praha 2010, 10, č. 4, s. 4–5. 

VELFL, Josef. K tradiční spolupráci Hornického muzea Příbram a státního podniku 

DIAMO. Sborník Mezinárodního sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 

2010, s. 2–9. 

VELFL, Josef. K zásluhám příbramského hornictva o vybudování kostelů na Březových 

Horách. Sborník Mezinárodního sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 

2010, s. 77–81. 
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VELFL, Josef. K návštěvě T. G. Masaryka na Příbramsku v roce 1920. Středočeský 

vlastivědný sborník, Roztoky 2010, 28, s. 31–40. 

VELFL, Josef. Hornické betlémy z Příbramska. Uhlí, rudy, geologický průzkum, Praha 

2010, 17, č. 6/2010, s. 10–12. 

VELFL, Josef – HAAG, Ulrich. Hornické vodní hospodářství v březohorském rudním 

revíru. In Sborník příspěvků Mezinárodního kolokvia Techné Ostrava, Ostrava 2010,         

s. 9–11. 

VELFL, Josef – HAAG, Ulrich. 173 let drátovny v Příbrami – Březových Horách. In Sborník 

příspěvků Mezinárodního kolokvia Techné Ostrava, Ostrava 2010, s. 12–14.  

VELFL, Josef – HAAG, Ulrich. Das grösste Bergbaumuseum der Tschechischen Republik – 

Hornické muzeum Příbram. Bergglöckchen, Annaberg – Buchholz 2010, 2, s. 23–24. 

VELFL, Josef. Zmizelá Příbram. Edice Zmizelé Čechy. Praha – Litomyšl: Paseka 2010. 

VLACH, Pavel – HULEC, Lukáš – FISCHER, David. Recent distribution, population  

densites and ecological requirements of the stone crayfish Austropotamobius torrentium 

(Schrank 1803) in the Czech Republic. Knowledge and Management of Aquatic 

Ecosystems, 394/395, www.kmae-journal.org 2009, accepted 2010, s. 13p1–13p10.    

VLACH, Pavel – FISCHER, David – HULEC, Lukáš. Microhabitat prefefences of the stone 

crayfish Austropotamobius torrentium (Schrank 1803). Knowledge and Management of 

Aquatic Ecosystems, 394/395, www.kmae-journal.org 2009, accepted 2010, s. 15p1–15p10.  

VLACH, Pavel – FISCHER, David. Ichtyofauna říčního systému horní Lužnice: ohrožení, 

management a ochrana území. In VYKUSOVÁ, B. – DVOŘÁKOVÁ, Z. XII. Česká 

ichtyologická konference – sborník abstraktů, Bosňany 2010. s. 30. 

 

V. Ostatní činnosti 

a) Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu 

– výnosy PO za rok 2010 činily 100,5 % plánovaného rozpočtu 

– mzdové náklady bez odvodů za rok 2010 byly vyčerpány na 99,7 % 

– příspěvek na provoz za rok 2010 byl vyčerpán na 100 % 

– odpisy majetku za rok 2010 byly vyčerpány na 100 %. 

b) Komentář k rozboru hospodaření organizace 
 

úč. 501 Spotřeba materiálu:     1 762 tis. Kč 

v této položce je zahrnuta spotřeba materiálu k zajištění odborné činnosti jednotlivých 

pracovišť muzea (např. konzervátorský materiál); k zajištění realizace výstav                       

a doprovodných kulturních akcí (drobný výstavnický materiál); na nákup odborné 

literatury a předplatného odborných časopisů; na provozní materiál k údržbě objektů 

(nátěrové hmoty, spojovací, stavební, instalatérský, klempířský, pokrývačský materiál  

apod.); na pohonné hmoty do služebních vozidel, sekaček trávy, zahradního traktoru        
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a motorové pily; k pořízení drobného hmotného majetku (nábytek a výstavní prvky        

pro nové objekty MVS /pokryto dotací z ROPu 490 tis./, kopírka, PC, digitální fotoaparát 

pro MVS, policové regály, sekačka, fréza na sníh, stojanová vrtačka, topný systém              

do okapu a další drobný hmotný majetek). Tato položka byla čerpána v souladu 

s rozpočtem, v porovnání s předchozím rokem bylo čerpání téměř totožné 
 

úč. 502 Spotřeba energie:      1 974 tis. Kč 

v této položce je zahrnuta spotřeba elektrické energie, plynu a vody; tato položka byla 

čerpána v souladu s rozpočtem; v porovnání s předchozím rokem bylo čerpání téměř 

totožné, mírné navýšení bylo způsobeno navýšením cen energií 
 

úč. 504 Prodané zboží:         468 tis. Kč 

v této položce je zahrnut prodej suvenýrů, upomínkového zboží a regionálních publikací; 

mírné navýšení této položky bylo způsobeno nákupem publikací „Zmizelá Příbram“          

a „Tábor Vojna“ za účelem rozšíření sortimentu nabízeného zboží; v porovnání 

s předchozím rokem bylo čerpání téměř totožné 
 

úč. 511 Opravy a udržování:      2 579 tis. Kč 

v této položce je zahrnuta údržba jednotlivých objektů a areálů muzea (oprava 

elektrorozvodů, zpracování revizních zpráv elektro v Památníku Vojna včetně odstranění 

závad, průběžná údržba areálu MVS, oprava EZS v budově MGO, oprava schodů  

objektu bývalé správní budovy, oprava zařízení EZS Památníku Vojna, servisní prohlídky 

a opravy služebních vozidel, servisní prohlídky a opravy malotraktoru, sekaček                 

a křovinořezů, průběžná drobná údržba objektů – zednické, instalatérské práce, nátěry, 

apod); tato položka byla čerpána v souladu s rozpočtem; v porovnání s předchozím 

rokem bylo čerpání nižší z důvodu nižšího objemu finančních prostředků plánovaných  

na opravy a údržbu v roce 2010 
 

úč. 512 Cestovné:          230 tis. Kč 

v této položce jsou zahrnuty náklady na služební cesty spojené s účastí na tuzemských       

i zahraničních seminářích, konferencích, veletrzích cestovního ruchu, instalacích 

putovních výstav, archeologických, historických, přírodovědných a dalších výzkumech; 

nižší čerpání na této položce je způsobeno nižším počtem služebních cest než byl plán, 

v porovnání s předchozím rokem bylo čerpání také nižší 
 

 

úč. 513 Náklady na reprezentaci:          47 tis. Kč 

v této položce jsou zahrnuty náklady na občerstvení při vernisážích výstav, občerstvení 

pro účinkující při doprovodných kulturních akcích (Masopust v Hornickém muzeu, 

Masopust ve Skanzenu, Velikonoce v hornickém domku, Festival muzejních nocí, 

Slavnostní otevření Skanzenu v souvislosti s dokončením projektu ROP, Vánoce 

v hornické chalupě, Nadílka v Prokopské štole), občerstvení pro účastníky bezplatné 

praxe studentů SPŠ Příbram v muzeu, občerstvení pro účastníky mezinárodní konference 

archeologů; v porovnání s předchozím rokem bylo čerpání vyšší z důvodu vyššího počtu 
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studentů na bezplatné praxi, konání mezinárodní archeologické konference, zajištění 

slavnostního otevření Skanzenu v souvislosti s dokončením projektu ROP 
 

 

úč. 518 Ostatní služby:      2 593 tis. Kč 

v této položce jsou zahrnuty náklady na úpravy expozic a na realizaci výstav, propagaci, 

nájemné, služby spojů, služby spojené s údržbou PC programů, právní služby,  

překladatelské služby, restaurování sbírkových předmětů, programy doprovodných 

kulturních akcí (Masopust v Hornickém muzeu, Masopust ve Skanzenu, Velikonoce 

v hornickém domku, Festival muzejních nocí, Rekonstrukce bitvy u Slivice, Slavnostní 

otevření Skanzenu v souvislosti s dokončením projektu ROP, Prokopská pouť, Dny 

evropského dědictví, Den Středočeského kraje, Vánoce v hornické chalupě, Nadílka 

v Prokopské štole) a ostatní drobné služby (odvoz TKO, služby prádelny apod.); tato 

položka byla čerpána v souladu s rozpočtem; v porovnání s předchozím rokem bylo 

čerpání nižší z důvodu nižšího objemu finančních prostředků plánovaných na tuto 

položku v roce 2010 
 

úč. 521 Mzdové náklady:      11 182 tis. Kč 

v této položce jsou zahrnuty náklady na platy zaměstnanců a ostatní osobní náklady;   

tato položka byla čerpána v souladu s rozpočtem; v porovnání s předchozím rokem bylo 

čerpání vyšší z důvodu změny platového zařazení na základě nařízení vlády z června 

2009 a plánovaným nárůstem počtu zaměstnanců v souvislosti s realizací Skanzenu 

v rámci projektu ROP 
 

úč. 524 Zákonné soc. pojištění:     3 639 tis. Kč 

v této položce jsou zahrnuty náklady na odvody sociálního a zdravotního pojištění 

z objemu vyplacených mezd; položka byla čerpána v souladu s plánem; v porovnání 

s předchozím rokem bylo čerpání vyšší v souvislosti s vyšším objemem vyplacených 

mezd 
 

úč. 527 Zákonné soc. náklady:        619 tis. Kč 

v této položce je povinný příděl do FKSP z objemu vyplacených mezd a náklady na 

stravování; položka byla čerpána v souladu s plánem; v porovnání s předchozím rokem 

bylo čerpání vyšší z důvodu zahrnutí nákladů na stravování 
 

úč. 549 Jiné ostatní náklady, úč. 569 Ostatní finanční náklady: 182 tis. Kč    

v této položce jsou zahrnuty náklady na pojištění majetku, bankovní výdaje a poplatky; 

tato položka byla čerpána v souladu s rozpočtem; v porovnání s předchozím rokem bylo 

čerpání nižší z důvodu nižší platby za pojištění majetku 
 

úč. 551 Odpisy dlouhodobého majetku:       290  tis. Kč  

v této položce jsou zahrnuty náklady na odpisy strojů, zařízení a budov podle odpisového 

plánu; položka byla čerpána v souladu s rozpočtem; v porovnání s předchozím rokem 

bylo čerpání nižší z důvodu ukončení odpisování databázového serveru, televize               

a ozvučení sálu v Památníku Vojna 
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úč. 602 Tržby z prodeje služeb:     1 647  tis. Kč 

v této položce jsou zahrnuty výnosy z prodeje vstupenek, archeologických výzkumů         

a ostatních odborných služeb; rozpočet této položky byl překročen o 6,3 %; v porovnání 

s předchozím rokem bylo naplnění nižší o 2,7 % z důvodu snížení tržeb z ostatních 

odborných služeb; tržby ze vstupného byly vyšší o 5,72 % v souvislosti s vyšší 

návštěvností o 3,85 % oproti předchozímu roku (o 4 043 návštěvníků) 
 

úč. 604 Tržby za prodané zboží:         689 tis. Kč 

v této položce jsou zahrnuty výnosy z prodeje suvenýrů, upomínkového zboží                   

a regionálních publikací; rozpočet této položky byl překročen o 6 %; v porovnání 

s předchozím rokem bylo naplnění vyšší o 1,3 % 
 

úč. 64x Jiné ostatní výnosy; úč. 669 Úroky:       200 tis. Kč 

v této položce jsou zahrnuty výnosy z pojistných událostí, převod finančně nepokrytých 

odpisů a přijaté úroky; naplnění této položky bylo nižší v porovnání s rozpočtem 

z důvodu uplatnění jedné pojistné události; v porovnání s předchozím rokem je naplnění 

této položky nižší ze stejného důvodu 
 

úč. 67x Provozní dotace:      23 166 tis. Kč 

v této položce jsou zahrnuty provozní dotace, účelová dotace Grantové agentury ČR, 

účelová dotace na provoz z ROP NUTS II Střední Čechy – MVS Vysoký Chlumec; položka 

byla naplněna v souladu s rozpočtem; v porovnání s předchozím rokem je naplnění nižší -  

v roce 2009 byly čerpány prostředky v rámci příspěvku na zachování a obnovu kulturní 

památky. 

 

c) Závěrečné zhodnocení 

– finanční prostředky na rok 2010 byly čerpány v souladu s rozpočtem 

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

2010 k poklesu o 2,7 % v příjmových položkách ve srovnání s rokem 2009; tento 

pokles byl způsoben snížením tržeb z ostatních odborných služeb o 30 %; tržby         

ze vstupného byly vyšší o 5,72 % v souvislosti s vyšší návštěvností o 3,85 % oproti 

předchozímu roku (o 4 043 návštěvníků); tržby z prodeje suvenýrů byly vyšší o 1,3 % 

ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 

– doplňkovou činnost nemáme. 

 

VI. Přílohy 

– přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti 

– přehled čerpání dotací 

– přehled investiční činnosti – zdroje financování investic 

– přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací za rok 

2010 
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– zpráva o naplňování dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických 

výzkumů Hornickým muzeem Příbram za rok 2010. 

 

PaedDr. Josef Velfl, ředitel 

Příloha 

 

Zpráva o naplňování dohody o rozsahu a podmínkách provádění 

archeologických výzkumů Hornickým muzeem Příbram za rok 2010 

Ve smyslu znění ustanovení Směrnice č. 48, článek 29, odstavec 2 předkládáme Zprávu 

o naplňování dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů 

Hornickým muzeem Příbram. Tato dohoda byla uzavřena mezi muzeem a Akademií věd 

ČR dne 13. 7. 1999. Hornické muzeum Příbram dále získalo povolení k provádění 

archeologických výzkumů ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, od Ministerstva kultury ČR (čj. 549/97  

z 17. 7. 1997). 

V průběhu roku 2010 uskutečnilo Hornické muzeum Příbram následující záchranné 

archeologické výzkumy a dohledy: 

 

1) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Prostřední Lhota, leden 2010, 

celková částka 1 340 Kč – negativní 

2) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Chotilsko, leden 2010, 

celková částka 2 250 Kč – negativní 

3) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Velká Lečice, leden 2010, 

celková částka 1 500 Kč – negativní 

4) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Dobříš, březen 2010, celková 

částka 1 600 Kč – negativní 

5) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Dobříš, březen 2010, celková 

částka 1 700 Kč – negativní 

6) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Starosedlský Hrádek, duben 

2010, celková částka 1 100 Kč – negativní 

7) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Velká Lečice, duben 2010, 

celková částka 24 50 Kč – negativní 

8) Stavba rodinného domku (objednávka), Obory, březen–duben 2010, celková částka  

18 000 Kč – pozitivní 

9) Stavba chaty (objednávka), Krámy, duben 2010, celková částka  830 Kč – negativní 
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10) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), oprava radnice, Nový Knín, 

březen–září 2010, celková částka 43 782 Kč – pozitivní 

11) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Obořiště, duben 2010, celková 

částka 504 Kč – negativní 

12) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Příbram, květen 2010, celková 

částka 389 Kč – negativní 

13) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Příbram, srpen 2010, celková 

částka 1 210 Kč – negativní 

14) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Živohošť, květen 2010, 

celková částka 1 120 Kč – negativní 

15) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kostel, Velká Hraštice, srpen 2010, 

celková částka 1 540 Kč – negativní 

16) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kostel, Obecnice, srpen 2010, 

celková částka  842 Kč – negativní 

17) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Nové Dvory, červen 2010, 

celková částka 1 120 Kč – negativní 

18) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Višňová, listopad 2010, 

celková částka  940 Kč – negativní 

19) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Rybníky, říjen 2010, celková 

částka 1 240 Kč – negativní 

20) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), vodovod, Svaté Pole, srpen 2010, 

celková částka 1 770 Kč – negativní 

21) Stavba rodinného domku (objednávka), Trhové Dušníky, listopad 2010, celková 

částka 1 440 Kč – negativní 

22) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Buk, říjen 2010, celková  

částka 2 228 Kč – negativní 

23) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Velká Hraštice, říjen 2010, 

celková částka 1 120 Kč – negativní 

24) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Nový Knín, říjen 2010, 

celková částka 1060 Kč – negativní 

25) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Dlouhá Lhota, říjen 2010, 

celková částka 1 300 Kč – negativní 

26) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Obořiště, říjen 2010, celková 

částka 940 Kč – negativní 

27) Archeologický ústav AV ČR Praha (objednávka), kNN, Lešetice, říjen 2010, celková 

částka 796 Kč – negativní 
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28) Stavba rodinného domku (objednávka), Hřiměždice, listopad 2010, celková částka     

3 200 Kč – pozitivní. 


