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Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace a 

komentář k vyhodnocení hospodaření za rok 2012 

 

I. Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti 

Pracoviště společenských věd    

      -   archeologické pracoviště realizovalo záchranné archeologické 

výzkumy v regionu s ohledem na aktuálně probíhající stavební činnost 

(4 akce); mezi nejvýznamnější patřil plánovaný průzkum Nám. T. G. 

Masaryka v Příbrami v souvislosti s rekonstrukcí této lokality 

(dokončení akce ve spolupráci s o. p. s. Syrakus), dále výzkumy 

v Novém Kníně, Dobříši, Březnici, v Hřiměždicích (dokončení akce); 

pokračoval průzkum vývoje struktury osídlení regionu se soustředěním 

na zaniklé středověké vesnice (ve spolupráci s Českou společností 

archeologickou), včetně archeologické prospekce (lokalizace, zaměření, 

povrchový průzkum) těchto zaniklých vesnic; vyhledávání a rešerše 

pramenů a literatury k problematice historie drobných sídel šlechty 

v příbramském regionu; pokračoval průzkum a dokumentace lokality 

Pačíska (plošná modelace terénu, další prospekce k získání datačního 

materiálu)  

      -   výsledky archeologických bádání byly prezentovány v tisku, formou 

přednášek, exkurzí (např. na lokalitu Plešivec) a v rámci 2 tematických 

výstav: „20 000 generací… aneb průvodce dobou kamennou a 

bronzovou na Příbramsku“ – výstavní sál dolu Vojtěch (1. 6. – 31. 10. 
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2012, 300 návštěvníků, včetně dílen pro děti) a „Jak se dělá krása“, o 

keltském šperkařství – výstavní sál dolu Vojtěch (27. 11. 2012 – 15. 2. 

2013, 250 návštěvníků); archeologické pracoviště HM Příbram se 

spolupodílelo na repasi expozice „Z dějin příbramského hornictví“ 

situované v cáchovně Ševčinského dolu a na přípravě nové stálé 

expozice s názvem „Z historie staré Vltavy v okolí Chotilska“ 

(slavnostní otevření plánováno na 4. 5. 2013); HM Příbram navázalo na 

předchozí realizaci metalografického výzkumu vybraných sbírkových 

předmětů zejména z oblasti montánní historie ve spolupráci s Vysokou 

školou chemicko-technologickou v Praze; v součinnosti se 

Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy uskutečnili archeologové 

HM Příbram zpracování výsledků výzkumu pohřebiště z doby 

stěhování národů z lokality Hostivice 

      -   HM Příbram zajišťovalo spoluúčast na aktualizaci Archeologické 

databáze ČR (AD ČR; Archeologický ústav AV ČR Praha - za rok 2012); 

spoluúčast na aktualizaci Státního archeologického seznamu ČR (SAS 

ČR; Národní památkový ústav Praha - za r. 2012) 

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

historiky HM Příbram doplněna další část mezinárodní výstavy 

moderního výtvarného umění – tzv. „Nekonečné plátno“ představující 

kolekci na sebe navazujících obrazů umělců z 16 zemí světa v délce 200 

metrů; dále zde byla prezentována mezinárodní výstava s názvem 

„Individualita a totalita“ – soubor děl sochařů 4 zemí Evropy  

     -    z dalších tematických výstav v Památníku Vojna je možné uvést tyto 

tituly: „Ani gram uranu sovětským okupantům“ – události ze srpna 

roku 1968 v Příbrami na dobových fotografiích a dokumentech dle 

scénáře ředitele HM  (3. 1. – 3. 6. 2012); „Antonín Michalčík – výstava 

olejomaleb“ (3. 1. – 29. 4. 2012); „Jiří Sozanský – Vzestup“, sochařské 

dílo symbolizující touhu člověka po svobodě (3. 1. – 28. 12. 2012); 

„Odbojová skupina Praha – Žatec“ – výstava dokumentující 

nejzajímavější a zároveň nejtragičtější příběh spojený s pokusem o 

svržení totalitní moci v Československu po únoru 1948 (3. 1. – 29. 4. 

2012); „NATO – svoboda i odpovědnost“, věnováno historii Aliance a 

účasti ČR na její činnosti (30. 3. – 28. 10. 2012); „Osobnosti 1., 2. a 3. 

odboje“ (30. 3. – 28. 10. 2012);  „Kresby Otmara Olivy“ – výběr z děl 

vzniklých v letech 1979 – 1981 během internace autora ve věznici Plzeň 
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– Bory v souvislosti s činností Charty 77 (30. 3. – 31. 12. 2012); „Vladimír 

Svozil – výstava obrazů“ (10. 5. – 24. 6. 2012); „Nové sdružení 

pražských umělců“ – výstava moderních výtvarných děl (28. 6. – 31. 8. 

2012); „Socialistický realismus v architektuře“ – výstava představující 

jeden z architektonických stylů totalitního období (1. 7. – 2. 9. 2012); 

„Maroko – Brána Západu“ – fotografická výstava uměleckých snímků 

Jana Foltána, jejíž prodejní výtěžek byl věnován dětské onkologii (11. 

9. – 31. 10. 2012) 

     -    v rámci Festivalu muzejních nocí v Památníku Vojna (26. 5. 2012)  

proběhly noční prohlídky tohoto bývalého vězeňského zařízení z doby 

totality a zároveň se uskutečnilo divadelní představení s názvem 

„Pozdravuj všechny doma“ karlovarského divadla Dagmar, textový 

základ kompozice hry vychází z literatury věnované politickým 

vězňům konce 40. a průběhu 50. let 20. století v ČSR (Jan Bartoš: 

Zadrátované srdce – příběh mukla;  Jiří Mucha: Studené slunce; Milena 

Bubeníčková – Kuthanová: Vybledlá fotografie; František Šedivý: Pod 

věží smrti; Marie Bohuňovská: Zaváté šlépěje – osud sochaře 

Schlesingera;  Klement Bochořák: Křížová cesta)  

                 -  při příležitosti výročí popravy JUDr. Milady Horákové se uskutečnila 

v Památníku Vojna Mše svatá za oběti totality, poté proběhla 

prezentace publikace vydané muzeem od historika HM Příbram 

Františka Bártíka s názvem Zemřelé nesvobodné pracovní síly 

v oblastech produkce uranové rudy 1946 až 1986 (28. 6. 2012), ve 

spolupráci s ÚDV SKPV Policie ČR, ústředím Konfederace politických 

vězňů ČR a Křesťanskou akademií 

              -     ve spolupráci s Památníkem Lidice byl zorganizován v Památníku 

Vojna seminář pro učitele dějepisu s akreditací Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR s názvem Pracovní tábory – nástroje 

perzekuce  

              -     historici Památníku Vojna uspořádali 14 přednášek pro žáky, studenty, 

pedagogy i širokou veřejnost na téma moderních čs. dějin v zrcadle 

událostí na Příbramsku (za účasti 810 posluchačů) 

              -     HM Příbram zajistilo ve spolupráci s Kanceláří ředitele Krajského 

úřadu Středočeského kraje a Odborem kultury KÚ SK organizaci 

pracovního výjezdního zasedání tajemníků městských úřadů 
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Středočeského kraje v prostorách Památníku Vojna (16. 2. 2012) a 

s tím spojenou prezentaci a prohlídku muzea 

              -     HM Příbram zajistilo v Památníku Vojna pracovní návštěvu Dr. 

Huberta Knabeho , ředitele  Památníku - Stiftung Gedenkstätte 

Hohenschönhausen z Berlína (26. 10. 2012), blízkého spolupracovníka 

prezidenta SRN Joachima Gaucka a spolkové kancléřky Angely 

Merkelové; německý host reprezentoval obdobnou muzejní instituci 

situovanou v bývalém objektu gestapa, následně sovětském speciálním 

pracovním táboře a naposledy vězení Ministerstva pro státní 

bezpečnost (STASI); ze strany německých partnerů byla oceněna kvalita 

expozic Památníku Vojna a vysloven zájem o další hlubší spolupráci 

              -     v Památníku Vojna natočila Česká televize Praha medailonek o jedné 

z vítězných knih (Alexander Složenicyn : Souostroví gulag) v rámci 

celostátní literární soutěže organizované občanským sdružením 

Magnesia Litera (4. 4. 2012); v Památníku Vojna se ve spolupráci s ČT 

Praha natáčely některé díly z dokumentárního seriálu režiséra Jakuba 

Taberyho s názvem Dejte nám křídla, jeden díl seriálu Neznámí 

hrdinové režiséra Ivana Stehlíka - věnovaný Vojtěchu a Františku 

Klečkovi; v Památníku Vojna se uskutečnilo též natáčení tří 

ročníkových prací Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě 

              -     v rámci propagace turistických destinací Středočeského kraje hostil 

Památník Vojna a také Hornický skanzen v Příbrami – Březových 

Horách účastníky prezentační akce ROAD TRIP (8. 6. 2012) 

              -     pokračovala činnost pracovišť historiků zaměřená na studium 

dobových materiálů, terénní průzkum a shromažďování dokladů     

týkajících se dějin montánního podnikání a tradičních řemesel na   

Příbramsku (spolu s hornictvím a hutnictvím reprezentované zejména 

betlémářstvím, řezbářstvím, hračkářstvím, tiskařstvím, voskařstvím, 

perníkářstvím a rozárnictvím); pro rok 2012 bylo z oblasti báňské 

historie zvláště významné 180. výročí zaražení dolu Prokop - nejhlubší 

jámy březohorského stříbrorudního revíru a třetí nejhlubší na území 

ČR, 120. výročí březohorské důlní katastrofy – největšího neštěstí 

v dějinách hornictví do té doby ve světě, 70. výročí dosažení 

evropského rekordu při hloubení dolu Anna (tato témata se objevila 

mimo jiné ve zpravodajských a dokumentárních pořadech ČT a TV 
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Nova a při prezentaci HM Příbram na mezinárodních sympoziích 

v Banské Štiavnici a v Příbrami) 

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

         podílelo na vydání dalšího čísla Internationale Biblioghraphie  

         Aufsatzliteratur  zur Montangeschichte (Bibliografie příspěvků  

         z oblasti montánní historie v rámci celého světa); HM Příbram  

         zpracovává tuto bibliografii za ČR 

- HM Příbram se prezentovalo s tematikou vývoje používání 

     drátěných lan v hornictví – pořádáním putovní mezinárodní výstavy  

     pojmenované „Historie drátěných těžních lan – Zur Geschichte des  

     Drahtseils“, ve spoluprácis Bergarchiv Clausthal- Zellerfeld a tamní  

     Technickou univerzitou, SRN (instalace této výstavy: 1. v Zinngrube  

     Ehrenfriedersdorf, SRN, 29. 3.–7. 7. 2012, 1 000 návštěvníků; 2.  

     v Bergbaumuseum Freital, SRN, 9. 7.–26. 8. 2012, 850 návštěvníků; a 3.  

     ve Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hlg. Blut, SRN, 27. 9. 2012–12. 4.  

     2013, doposud 900 návštěvníků) 

- HM Příbram se prezentovalo s tematikou dějin hornictví a montánních 

památek další zahraniční putovní výstavou s názvem „Museen stellen 

sich vor – Bergbaumuseum Příbram“v Grube Glasebach Strassberg, 

SRN, 7. 7.–2. 9. 2012,1 000 návštěvníků, a v Hüttenmuseum Thale, SRN, 

3. 9.–9. 10. 2012, 1 400 návštěvníků  

- na základě uzavření partnerské smlouvy 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, zajišťovalo HM Příbram v průběhu  

         roku 2012 exkurze na téma „Bergbau mit Beginn der  

         Industrialisierung“, „Moderner Bergbau“ pro účastníky tohoto projektu  

         ze SRN a ČR 

- HM Příbram přijalo účast (s vlastní odbornou prezentací) na 

mezinárodní konferenci věnované technickým památkám a historii 

společnosti Breitfeld&Daněk, pozdější Kolben&Daněk -  jejím výrobkům, 

včetně parních těžních strojů, s názvem Italia Nostra Onlus  konané 23. 

3. 2012 v italském Terstu - pod záštitou La centrale idrodinamica del 

Porto vecchio di Trieste 
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- HM Příbram uzavřelo partnerskou smlouvu se Slovenským banským 

múzeem v Banské Štiavnici v souvislosti s pořádáním mezinárodní 

konference s názvem „Vivat akadémia“  konané 11. 10.–12. 10. 2012 

v Banské Štiavnici , SR (ředitel HM přednesl vlastní příspěvek a zároveň 

řídil jednu ze sekcí konference na téma montánní školství v habsburské 

monarchii) 

- HM Příbram je každoročně jedním ze spolupořadatelů mezinárodního 

sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice, v roce 2012 konaného 

16. 10.–18. 10., ředitel HM je garantem sekce Historie hornictví a tradice 

- HM Příbram se zúčastnilo jako řádný člen jednání Středoevropské unie 

technických muzeí (MUT); navázalo dále spolupráci s polským 

hornickým muzeem Kopalnia soli Wieliczka při návštěvě 

managementu tohoto zařízení v Příbrami 21. 5. 2012; zajistilo exkurzi 

studentů a pedagogů oboru geologie z Voroněže z Ruské federace dne 

16. 4. 2012 

- HM Příbram poskytlo odbornou konzultaci pracovníkům odboru 

kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje 

v souvislosti s řešením mezinárodního projektu s názvem 

„Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří 

– cesta ke světovému dědictví UNESCO a hornická krajina Krušnohoří“ 

(30. 8. 2012)     

- muzeum pokračovalo v dokumentaci událostí 1. a 2. světové války na 

Příbramsku (probíhá pasportizace pomníků a památníků obětí válek 

z příbramského regionu – 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 se 

zúčastnilo celostátní vědecké konference pořádané 11. 6. 2012 Státním 

oblastním archivem v Praze na téma Vzpomínka na Lidice a Ležáky – 

70. výročí heydrichiády, přednesením příspěvku ředitele HM 

pojmenovaného „Příbramsko a heydrichiáda“; HM Příbram se podílelo 

na přípravě jednoho z dílů seriálu ČT Praha s názvem „Heydrich – 

konečné řešení“, vysílaného 22. 4. 2012; HM Příbram připravilo ve 

spolupráci s Městem Příbram do partnerského města Hoorn 

v Holandsku výstavu dle scénáře ředitele HM s názvem „The Last 

Battle of the Second World War in Europe at Slivice in Příbram Region 

– Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na Příbramsku“, 
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uspořádanou při příležitosti výročí osvobození města Hoorn Spojenci a 

situovanou v kostele Northern Church  20. 4. – 5. 5. 2012; HM Příbram 

bylo jedním ze spolupořadatelů rekonstrukce historické bitvy a 

garantem kulturního programu s názvem „ Slivice 2012“ konaného 12. 

5. 2012, připomínajícího výročí posledního vojenského střetnutí konce 2. 

světové války v Evropě u Slivice nedaleko Milína 11. 5. 1945 (akce se 

zúčastnilo 5 500 návštěvníků a průběh dění přenášela ČT Praha); HM 

Příbram zajistilo program návštěvy a poskytlo dokumentaci skupině 

badatelů z Velké Británie a USA ohledně problematiky holocaustu na 

Příbramsku v době nacistické okupace; muzeum průběžně 

zpracovávalo dokumentaci týkající se problematiky totalitního období 

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, v médiích, v rámci 

přednáškové a výstavní činnosti (mimo jiné v projektu „Ani gram uranu 

sovětským okupantům“ – výstava historických dokumentů k událostem 

z r. 1968 v Příbrami zpracovaná ředitelem HM)   

       -  etnografické pracoviště zpřístupnilo v pobočce HM Příbram – v areálu 

Muzea vesnických staveb (MVS) Vysoký Chlumec veřejnosti 

historický obytný dům z Jíví z 18. stol. (s expozicí o výstavbě skanzenu) 

získaný v rámci projektu ROP NUTS II Střední Čechy (v pořadí již 65. 

stálá expozice HM Příbram) 

     -    v MVS Vysoký Chlumec byly též instalovány dlouhodobé tematické 

výstavy:  „Vltava, Sedlčansko a Sedlecko v díle českých krajinářů“; 

„Střední Povltaví v díle Karla Rampla“; „Sekyry v životě vesnického 

člověka“; “Nejstarší roubené chalupy“; „Lidová architektura a sídla na 

Sedlecku“; „Sedlčansko ve fotografii“; „Život obyvatel kolem Vltavy“  

      -  v pobočce HM Příbram - v Muzeu Špýchar v Prostřední Lhotě byly 

adjustovány výstavy: „Nepatří do starého železa“- historické železářské 

zboží; „Kapličky, kříže a boží muka na Novoknínsku“; „Poutní místa na 

Příbramsku“; „Ze svatého kouta“; „Přírodní a historické krásy 

Kambodže “; „Střední Povltaví ve fotografii Čeňka Habarta“;  

v průběhu roku 2012 vrcholily práce na dokončení stálé expozice „Z 

historie staré Vltavy v okolí Chotilska“-  se zaměřením zejména na 
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problematiku těžby povltavské žuly a zlata (slavnostní zpřístupnění je 

plánováno na 4. 5. 2013) 

      -  v pobočce HM Příbram - v Muzeu zlata Nový Knín uskutečnili 

pracovníci muzea doplnění a rošíření expozice týkající se historie těžby 

a zpracování zlata na Novoknínsku a přispěli k pořádání Mistrovství 

světa v rýžování zlata (17. 8. – 19. 8. 2012) 

      -  v podmínkách HM Příbram byl kladen akcent zejména na otázku 

hornického folkloru a příbramského beltémářství (probíhá např. 

zpracování katalogu příbramských historických řezbářů z 19. stol. – 1. 

pol. 20. stol.); pozornost je věnována též lidovému loutkářství a místní 

výrobě hraček, jakož i některým dalším zdejším řemeslům (voskařství, 

rozárnictví, tiskařství, perníkářství, řezbářství, hračkářství, atd.); 

etnografické pracoviště zajišťovalo přednášky, exkurze, dílny apod. 

s programem pro školy -  např. na téma Lidové motivy na textilu, 

Březové Hory před 150 lety, Svatá Hora, Tradiční příbramská řemesla, 

Pečení příbramských perníků z historických forem 

   -      soustavná vědeckovýzkumná činnost je zaměřena nejen k lokalitě 

Příbrami, ale i oblasti středního Povltaví a Podbrdska 

   -     v rámci péče o sbírkový fond proběhla úprava depozitáře 

etnografického textilu situovaného v cáchovně Ševčinského dolu 

   -      výsledky etnologických bádání a výzkumů jsou zveřejňovány rovněž     

formou přednášek, sledovaná tematika nabízena prostřednictvím 

interaktivních dílen (např. ve Skanzenu Vysoký Chlumec s projektem 

„Co uměl dědek – umím taky“, 19. 5. 2012), exkurzemi, publikační 

činností a podobně  

 

Pracoviště přírodních věd 

- s ohledem na prohlubování profilace muzea pokračovalo bádání 

v oblasti mineralogie, geologie a petrografie; výsledky výzkumů 

byly nabídnuty formou přednášek, publikační činností (mimo jiné 

přípravou knihy s názvem Uranové minerály ČR) a krátkodobými 

tematickými výstavami – „Minerály z depozitáře Hornického muzea 

Příbram“ (1. 2. – 30. 6. 2012) a „Železné rudy ordovických ložisek 

Barrandienu a doprovodné minerály z oblasti Brd a Podbrdska“ (1. 
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7. – 31. 12. 2012); pokračoval revizní vědecký výzkum minerálů ze 

sbírek Hornického muzea Příbram (ve spolupráci s Národním 

muzeem Praha a studenty PřF UK Praha)  

- HM Příbram přijalo pozvání na 3. Středoevropskou mineralogickou 

konferenci (3rd Central-European Mineralogical Conference) 

konanou 19. 4. – 21. 4. 2012 v Miskolci v Maďarsku, s prezentací na 

téma „Ag-Sb-Pb minerály ze šachty č. 21 příbramského uranového 

ložiska“ 

- pokračoval sběr dalších velkoformátových vzorků pro 

připravovanou expozici tzv. geoparku (v areálu dolu Vojtěch)  

- výzkumná činnost byla věnována výskytu permingeatitu na haldě 

šachty č. 11 A, Ag-mineralizaci žíly H14F3 šachty č. 21, výskytu 

antimonselitu na haldě č. 16 příbramského uranového ložiska, 

zkoumání krystalové struktury hakitu z Příbrami a variaci 

chemického složení, včetně popisu nového minerálu Mn – zippeitu a 

hloušekitu  

- pro školní mládež byly zorganizovány exkurze do terénu spojené 

s rýžováním tzv. zlatinek na říčce Litavce a s paleontologickým 

výzkumem v Brdech 

- botanické pracoviště realizovalo dlouhodobý terénní výzkum se 

zaměřením na květenu Podbrdska, Brd a středního Povltaví; je 

plánován další sběr rostlinného materiálu a tvorba herbářových 

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

výzkum je orientován na kriticky ohrožené druhy a na registraci 

změn ve vegetaci vytypovaných lokalit; je doplňována floristická 

databáze Fldok; byly průběžně poskytovány konzultace z oblasti 

ochrany přírody (především MěÚ Příbram, Krajskému úřadu 

Středočeského kraje, Správě CHKO Český kras, Vojenskému újezdu 

Brdy atd.) 

- zoologické pracoviště pokračovalo v organizování přednášek a 

terénních exkurzí v rámci spolupráce s příbramskými školami, 

s okruhem přednášek: „Nejvýznamnější živočichové regionu“; 

„Plazi“; „Obojživelníci“; „Naši raci“; „Fauna Brd“; „Obojživelníci 

Hvožďanska“; „Fauna Příbramska“; „Odbahňování nádrží a 

obojživelníci“; „CHKO Brdy“ a s těmito tematickými exkurzemi: 
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„Raci, mihule, ryby a obojživelníci Příbramska“ a „Plazi 

Příbramska“;  široké veřejnosti byly určeny terénní exkurze na 

přírodovědecky významné lokality v rámci vzdělávacího cyklu 

„Přírodou krok za krokem“ (lokality Kozohlůdky a pískovna Jitra, 

Zahrádka u Tábora, rybník v Solopyskách, Velký Raputovský rybník 

a okolí Vacíkova, Rožmitál pod Třemšínem a okolí i jiné); již tradičně 

se uskutečnila v r. 2012 tzv. „Netopýří noc“  

- výzkumná činnost zoologa byla věnována mapování a monitoringu 

významných zoologických lokalit na Příbramsku, výskytu 

obojživelníků a plazů, populaci raků, evidenci zimovišť netopýrů a 

vlivu hospodářského využití rybníků na populace obojživelníků         

- výsledky zoologických výzkumů jsou publikovány jak v odborné 

literatuře, tak uveřejňovány v regionálním tisku a uplatněny v rámci 

přednáškových programů s názvem Školní rok v Hornickém 

muzeu Příbram (12. ročník) a Akademie třetího věku – spojené 

s exkurzemi v terénu   

- pokračovalo mapování fauny drobných toků, ichtyologický 

průzkum Obecnického potoka a říčky Vlčavy; probíhalo 

monitorování výskytu ohrožených živočichů, zejména 

obojživelníků a plazů s následnou prezentací výsledků bádání; byly 

prováděny záchranné přenosy zvláště chráněných druhů živočichů 

(přenášení žab přes komunikace v době páření); byl realizován 

záchranný přenos raků a mlžů při odbahňování rybníků ve VVP 

Brdy; pokračoval výzkum vlivu invaze norka amerického na naši 

faunu a jiné; uskutečnil se monitoring lokalit s výskytem raka 

kamenáče včetně podrobné populační studie na části vybraných 

lokalit a společně s Výzkumným ústavem vodohospodářským bude 

připravena studie řešící úhyny raků v Evropsky významné lokalitě 

Padrťský potok (Brdy)  

- zoolog muzea se aktivně (formou příspěvku) účastnil odborných 

seminářů věnovaných ochraně raků, ochraně Brd po opuštění 

Armádou ČR a ekologicky orientované správě vodních toků, vše 

zejména v souvislosti s plánovaným vyhlášením CHKO Brdy  

 

 



  

 11/32 

 

Pracoviště konzervátorské a restaurátorské 

- toto pracoviště zajišťovalo plnění úkolů spojených s péčí o Sbírku 

Hornického muzea Příbram; průběžně se uskutečňovalo 

restaurování a konzervování vybraných sbírkových předmětů;  

pokračovalo měření teploty a vlhkosti prostředí v interiérových 

expozicích muzea i v depozitářích; 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); poměrně 

náročným úkolem bylo konzervování parních těžních strojů  

- HM Příbram se zúčastnilo ve spolupráci s Deutsches Bergbau-

Museum Bochum (nositel projektu) mezinárodního projektu 

s názvem „The EU INTERREG or the CULTURE programme of the 

European Commission“, zaměřeného na konzervování a 

restaurování vybraných hornických památek  

- konzervátor pokračoval v digitalizaci starých konzervátorských 

záznamů, zúčastnil se jednání konzervátorů Středočeského kraje a 

v rámci celostátní konference konzervátorů ČR 

 

Výstavní činnost 

- Výstavní činnost v zahraničí (celkem uspořádáno 6 výstav v zahraničí): 

putovní výstava s názvem „Museen stellen sich vor -  Bergbaumuseum 

Příbram“ – expozice prezentující Hornické muzeum Příbram v rámci 

mezinárodního výstavního cyklu „Muzea se představují“, instalace této 

výstavy:  

1. Grube Glasebach Strassberg, 

SRN (7. 7.–2. 9. 2012)  

2. Hüttenmuseum Thale, SRN, (3. 

9.–9. 10. 2012)  

 

     Další zahraniční putovní expozice pojmenovaná „ Zur Geschichte des  

     Drahtseils  -  Historie drátěných těžních lan“, uspořádaná ve  

     spolupráci s Bergarchiv Clausthal- Zellerfeld, SRN a dalšími partnery,  
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     instalace této výstavy:  

     1. Zinngrube Ehrenfriedersdorf,  SRN (29. 3.–7. 7. 2012) 

     2. Bergbaumuseum Freital, SRN ( 9. 7.–26. 8. 2012) 

     3. Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hlg. Blut, SRN (27. 9. 2012–12. 4.  

     2013) 

 

     HM Příbram připravilo ve spolupráci s Městem Příbram do  

     partnerského města Hoorn v Holandsku zahraniční výstavu dle scénáře 

     ředitele HM s názvem „The Last Battle of the Second World War in  

     Europe at  Slivice in Příbram Region – Poslední bitva 2. světové války  

     v Evropě u Slivice na Příbramsku“, uspořádanou při příležitosti výročí  

     osvobození města Hoorn Spojenci a situovanou v kostele Northern 

     Church  (20. 4.  – 5. 5. 2012) 

 

       Zahraniční výstavy instalované v HM Příbram - v Památníku Vojna,  

       v Galerii ORBIS PICTUS: EUROPA (celkem 2 výstavy):   

1. prezentace další části mezinárodní výstavy moderního výtvarného 

     umění – tzv. „Nekonečné plátno“ 

2. výstava sochařských děl umělců z bývalého východního  

     bloku (Slovensko, Polsko, Rusko a ČR) s názvem „Totalita a  

            individualita“  

     

          Tuzemské výstavy z oblasti společenských i přírodních věd dle plánu: 

„Hornické betlémy z Příbramska – osobnosti zdejší betlémářské tvorby 

(Antonín a František Máchové)“; „Let Sokola Příbramí“ – k 150. výročí 

založení této organizace v Příbrami; „Březohorské minerály 

z muzejního depozitáře“; „Železné rudy ordovických ložisek 

Barrandienu a doprovodné minerály z oblasti Brd a Podbrdska“; 

„Zmizelá Vltava – Orlická přehrada“; „Nekonečné plátno“; sochařské 

dílo Jiřího Sozanského „Vzestup“; „Odbojová skupina Praha – Žatec“; 

„Antonín Michalčík – olejomalby“; „NATO – svoboda i odpovědnost“; 

„Ani gram uranu sovětským okupantům“; „Osobnosti 1., 2. a 3. 

odboje“; „Nové sdružení pražských umělců“ – výstava moderních 

výtvarných děl; „Kresby Otmara Olivy“; výstava obrazů – „Vladimír 

Svozil – obrazy“; „Velikonoce v hornickém domku“; „Kluci, pojďte si 

hrát“ – výstava her a hraček 20. století; „Z výstavby skanzenu ve 

Vysokém Chlumci“;  „Zemědělské stroje a nářadí ze středního 
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Povltaví“; „Vltava, Sedlčansko a Sedlecko v díle českých krajinářů“; 

„Střední Povltaví v díle Karla Rampla“; „Lidová architektura a sídla na 

Sedlecku“; „Sedlčansko ve fotografii“; „Přírodní a historické krásy 

Kambodže “; „Střední Povltaví ve fotografii Čeňka Habarta“; „Zmizelá 

Vltava“; „Nejstarší roubené chalupy“; „Sekyry v životě vesnického 

člověka“; „Život obyvatel kolem Vltavy“; „Kapličky, kříže a boží muka 

na Novoknínsku“; „Velikonoce na Novoknínsku“; „130 let činnosti 

dobrovolných hasičů v Novém Kníně“; „Poutní místa na Příbramsku“; 

„Ze svatého kouta“; „Nepatří do starého železa“, výstava historického 

kovového zboží z Příbramska; „Keltské oppidum Hrazany“; „20 000 

generací… aneb průvodce dobou kamennou a bronzovou na 

Příbramsku a co z ní vzešlo…“; „Jak se dělá krása“ -  o keltském 

šperkařství; „Zlato u Čeliny“; „Čerpání důlních vod“; „Důl Prokop a 

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

vodních kol“; „Z historie lékárny U Bílého lva“; „ Příbramští 

ostrostřelci“; „Bohemia mia“ – o italských vysídlencích v době 1. 

světové války na Novoknínsku; „Vánoce v královském zlatohorním 

městě Novém Kníně“; „Příbramské hornické betlémy“ 

 

- došlo k dokončení projektu rozšíření funkční expozice kolejové 

důlní techniky Uranových dolů Příbram v areálu Památníku Vojna 

(realizace druhé etapy –  rok 2012), doplnění o novou trakční baterii 

pro důlní lokomotivu - díky příspěvku Středočeského kraje 

v rámci Plánu investic na rok 2012 

-  ve spolupráci se s. p. DIAMO se uskutečnilo rozšíření 

prohlídkového okruhu v areálu dolu Anna na tzv. Wasserlauf – 

vodním patře a doplnění vybraných míst v podzemí o plastiky 

postav horníků a permoníků, autor: sochař Miroslav Beščec  

 

- zpracováno libreto a scénář multimediální expozice (ve spolupráci 

s FAMU Praha) zaměřené na problematiku paleontologie a lokalitu 

Brd (cáchovna dolu Vojtěch) 

- zpracován projekt vytvoření funkční repliky vodního kola 

v podzemí dolu Anna  
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          Prezentace muzea na veletrzích cestovního ruchu v Brně – GO a 

REGIONTOUR, v Praze – HOLIDAY WORLD, dále na Veletrhu 

cestovních možností TOUR SALON v Poznani v Polsku a na 

Mezinárodním veletrhu průmyslového dědictví a podzemní turistiky 

v Zabrze, též v Polsku (tradiční spolupráce s Městem Příbram – 

„Hornická hospůdka“ a také v rámci KÚ SK); při Mezinárodním 

setkání hornických měst ve Freibergu (SRN), na Veletrhu Památky 

v Praze – „Kraje vrací památky do života“ a dále v kulturních a 

informačních střediscích v tuzemsku i v zahraničí (např. 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) 

         - uskutečnilo se nové zpracování webových stránek (nabídka pro 

školy, atraktivní montánní památky a muzejní expozice, archeologie, 

vstupné, otevírací doba atd.) 

         - 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 

totalitního režimu, Dny evropského dědictví, Den Středočeského 

kraje a další 

         - propagace muzea v tuzemských sdělovacích prostředcích - ČT Praha, 

TV Nova, TV Šlágr, TV Prima, regionální TV Fonka, v rozhlase, tisku (i 

zahraničním) apod., o akcích v HM Příbram přinášely reportáže 

například Rádio Blaník, Rádio Kiss-Proton, Rádio Sázava, Český 

rozhlas Region, Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas 3 Vltava, 

Český rozhlas – zahraniční vysílání a další; Český rozhlas Region 

nabídl mediální partnerství; propagace muzea v zahraničních médiích 

– tisku, rozhlase, TV  

          Přednášková činnost byla realizována, kromě účasti na odborných 

akcích, zejména v rámci projektu orientovaného na základní a střední 

školy s názvem „ Školní rok v Hornickém muzeu Příbram“ (12. 

ročník); pro seniory pokračoval cyklus přednášek s názvem 
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„Akademie třetího věku“ – podporované Středočeským krajem, 

Vzdělávacím institutem, a Vysokou školou evropských a 

regionálních studií o. p. s.; téma spolupráce se školami se promítlo 

např. při 17. veletrhu muzeí ČR pořádaném Muzeem Vysočiny Třebíč a 

Technickým muzeem v Brně (23. 5.–24. 5. 2012) při přednášce a 

prezentaci ředitele HM Příbram s názvem „Školní rok v Hornickém 

muzeu Příbram“ 

 

          Spolupráce se školami: MŠ (naučné vycházky, Hornické velikonoce, 

putování za permoníky, jízdy hornickým vláčkem), ZŠ 

(environmentální výchova s tzv. pilotní školou ekologické výchovy –  

„Školní rok v Hornickém muzeu“), SŠ + 2. stupeň ZŠ (středoškolské 

odborné praxe, exkurze, soutěže, ročníkové práce), VŠ (odborné 

exkurze domácích i zahraničních univerzit, partnerské smlouvy 

s univerzitami, odborné práce a jiné) dle zpracované koncepce 

spolupráce se školami (s využitím metodického portálu www.rvp.cz – 

strukturovaná prezentace vzdělávacích programů); HM Příbram ve 

spolupráci se Základní školou Propojení Sedlčany připravilo do 

Skanzenu Vysoký Chlumec zážitkovou a činnostní výuku historických 

řemesel v rámci projektu s názvem „Co uměl dědek, umím taky“; HM 

Příbram uzavřelo na r. 2012 dohodu o partnerství s Národním muzeem 

Praha – Historickým muzeem v rámci spolupráce při řešení projektu 

„Dotkni se 20. století“ zveřejněného grantovou výzvou Ministerstva 

školství – zaměřené na podporu výuky moderních českých a 

československých dějin 20. století v mezinárodních souvislostech na 

ZŠ a SŠ v průběhu roku 2012; HM Příbram se v období 2011–2012 

zapojilo do vzdělávacího projektu určeného pro učitele dějepisu 

s názvem „Edu čas – Po stopách nesvobody“, který je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, se zaměřením 

na poznávání míst spjatých s důsledky vlád totalitních režimů i osudy 

jejich obětí (Památník Vojna, Památník Terezín a Lidice, Židovské 

muzeum atd.); HM Příbram ve spolupráci s Památníkem Lidice, 

příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR, vytvořilo společný 

interaktivní vzdělávací projekt určený pro školy s názvem „Vězeňské 

tábory – nástroje perzekuce“, tento projekt má Statut akreditovaného 

semináře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR; HM 

http://www.rvp.cz/
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Příbram uzavřelo Partnerskou smlouvu s ČVUT v Praze, Fakultou 

stavební, na téma „Štola Josef Smilovice – výuka a výzkum“, 

s využitím historického důlního díla ve známé lokalitě středního 

Povltaví dotčené těžbou zlata; HM Příbram uzavřelo Partnerskou 

smlouvu s VŠB – TU Ostrava, Fakultou stavební a montánní turistiky 

ohledně nabídky služeb muzea pro potřeby univerzitní výuky a 

tematických exkurzí ; HM Příbram uzavřelo Partnerskou smlouvu 

s Pohádkovým královstvím, o. s. České Budějovice v rámci výchovně 

vzdělávacích a poznávacích projektů pro děti s názvem „Pohádkový 

maxi – 4– pohled“ a „Měsíc věží a rozhleden ČR“; z pravidelné 

spolupráce se zahraničními univerzitami je možné uvést zejména 

Technické univerzity ve Freibergu, Mnichově a Clausthalu v SRN; dále 

ve spolupráci se Středočeským krajem byla zajištěna exkurze a 

prezentace muzea pro studenty a pedagogy z Voroněže z Ruské 

federace (12. 4.,16. 4. 2012) a pro vedoucí odborů školství krajských 

úřadů v rámci celé republiky a Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR (11. 9. 2012) 

 

 

 

Účast na mezinárodních akcích 

- HM Příbram se v roce 2012 účastnilo několika mezinárodních seminářů, 

sympozií, konferencí atd., například mezinárodní konference věnované 

technickým památkám a historii společnosti Breitfeld&Daněk, s názvem 

Italia Nostra Onlus v Terstu, Itálie (23. 3. 2012), s prezentací HM Příbram o 

parních těžních strojích B&D;  semináře o historii drátěných těžních lan 

v Zinngrube Ehrenfriedersdorf, SRN (29. 3. 2012); HM Příbram přijalo 

pozvání na 3. Středoevropskou mineralogickou konferenci (3rd Central-

European Mineralogical Conference) konanou 19. 4.–21. 4. 2012 

v Miskolci v Maďarsku, s prezentací na téma „Ag-Sb-Pb minerály ze 

šachty č. 21 příbramského uranového ložiska“; HM Příbram navštívili 

zástupci vedení významného polského hornického muzea Kopalnia soli 

Wieliczka (21. 5. 2012) za účelem navázání spolupráce; HM Příbram bylo 

spolupořadatelem Mistrovství světa v rýžování zlata na Kocábě (17. 8. – 

19. 8. 2012); HM Příbram uzavřelo Partnerskou smlouvu se Slovenským 

banským múzeem v Banské Štiavnici v souvislosti s pořádáním 
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mezinárodní konference s názvem „Vivat akadémia“ konané v Banské 

Štiavnici , SR, 11. 10. –12. 10. 2012, na které ředitel HM Příbram vystoupil 

s odbornou přednáškou  na téma „Březohorský stříbrorudní revír a jeho 

mezinárodní význam v 19. století v kontextu s Báňskou akademií“ a 

zároveň řídil jednu ze sekcí této konference; HM Příbram zajistilo ve 

spolupráci s Městem Příbram program pro návštěvu delegace 

z partnerského města Hoorn z Holandska – obrazovou prezentaci 

kulturní nabídky HM Příbram a poté prohlídku Hornického skanzenu 

Březové Hory (7. 6. 2012); HM Příbram se podílelo na zajištění návštěvy 

a poskytnutí studijních materiálů skupině židovských badatelů z Velké 

Británie a USA – Michael a Ursula Heppner a Judy Mannaberg-

Goldman s cílem zdokumentovat židovské památky na Příbramsku a 

uctít oběti holocaustu (18. 6. 2012); HM Příbram se zúčastnilo ve 

spolupráci s městem Příbram Mezinárodního setkání partnerských a 

hornických měst Evropy ve Freibergu, SRN ( 24. 6. – 26. 6. 2012); ve 

spolupráci s  Deutsches Bergbau-Museum Bochum se HM Příbram 

podílelo na vydání dalšího čísla Internationale Biblioghraphie 

Aufsatzliteratur  zur Montangeschichte (Bibliografie příspěvků z oblasti 

montánní historie v rámci celého světa) -  HM Příbram zpracovává tuto 

bibliografii za ČR; na základě uzavření Partnerské smlouvy 

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, zajišťovalo HM Příbram 

v průběhu roku 2012 exkurze na téma „Bergbau mit Beginn der 

Industrialisierung“, „Moderner Bergbau“ pro účastníky tohoto projektu 

ze SRN a ČR; HM Příbram se zúčastnilo ve spolupráci s Deutsches 

Bergbau-Museum Bochum (nositel projektu) mezinárodního projektu 

s názvem „The EU INTERREG or the CULTURE programme of the 

European Commission“, zaměřeného na konzervování a restaurování 

vybraných hornických památek; HM Příbram je každoročně jedním ze 

spolupořadatelů mezinárodního sympozia Hornická Příbram ve vědě a 

technice, v roce 2012 konaného 16. 10.–18. 10., ředitel HM je garantem 

sekce Historie hornictví a tradice; HM Příbram se zúčastnilo jako řádný 

člen jednání Středoevropské unie technických muzeí (MUT); HM 

Příbram zajistilo v Památníku Vojna pracovní návštěvu Dr. Huberta 
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Knabeho , ředitele  Památníku - Stiftung Gedenkstätte 

Hohenschönhausen z Berlína, SRN (26. 10. 2012), blízkého 

spolupracovníka spolkového prezidenta Joachima Gaucka a kancléřky 

Angely Merkelové - německý host reprezentoval obdobnou muzejní 

instituci situovanou v bývalém objektu gestapa, následně v sovětském 

speciálním pracovním táboře a naposledy vězení Ministerstva pro státní 

bezpečnost východního Německa (STASI)  

 

 

                    Doprovodné kulturní akce – Dětský masopust (21. 2. 2012, 220 

návštěvníků); Hornický masopust (25. 2. 2012, 410 návštěvníků); 

Masopust ve Skanzenu Vysoký Chlumec (25. 2. 2012, 250 návštěvníků); 

Velikonoce v hornickém domku (26. 3. – 8. 4. 2012, 2 240 návštěvníků);  

Velikonoce v Muzeu zlata Nový Knín (30. 3.– 5. 4. 2012); Sčítání 

netopýrů ve štolách Novoknínska (28. 3. 2012); Mezinárodní den 

památek a sídel (18. 4. 2012); Slavnostní otevření expozic ve Skanzenu 

Vysoký Chlumec, Muzeu Špýchar Prostřední Lhota a v Muzeu zlata 

Nový Knín (27. 4. 2012);  Slivice 2012 – pietní akt u Památníku Vítězství 

a rekonstrukce poslední bitvy 2. světové války v Evropě u Slivice 

nedaleko Milína 11. 5. 1945 (12. 5. 2012, akce se zúčastnilo 5 500 diváků 

a byla přenášena ČT Praha); Mezinárodní den muzeí – doprovodný 

kulturní program (18. 5. 2012);  Festival muzejních nocí – noční jízdy 

hornickým vláčkem s doprovodným programem (19. 5. 2012, 1 050 

návštěvníků); Festival muzejních nocí – noční prohlídky bývalého 

vězeňského lágru Vojna a divadelní představení souboru Dagmar 

z Karlových Varů s hrou pojmenovanou „Pozdravuj všechny doma“ – 

věnováno politickým vězňům konce 40. a v průběhu 50. let 20. století 

(Památník Vojna, 26. 5. 2012); „Co uměl dědek – umím taky“ – 

prezentační a interaktivní program pro školy (Skanzen Vysoký 

Chlumec, 19. 5. 2012, zážitková a činnostní výuka historických řemesel 

ve spolupráci se ZŠ Propojení Sedlčany, 800 návštěvníků); Koncert 

v rámci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka – Pražské kytarové 

kvarteto (cáchovna dolu Anna, 24. 5. 2012, 150 návštěvníků); Pietní 

shromáždění a doprovodný kulturní program k 120. výročí 

březohorské důlní katastrofy 1892 (31. 5. 2012, 430 účastníků, akci 

přenášena ČT Praha); Dětský den s rýžováním zlata v Novém Kníně (2. 
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6. 2012); Vítaní léta ve Skanzenu na Vysokém Chlumci – kulturní 

vystoupení v podání ZUŠ Sedlčany (16. 6. 2012); Den památky obětí 

totalitního režimu, pietní akt s bohoslužbou – Památník Vojna (28. 6. 

2012); Folklorní den ve Skanzenu Vysoký Chlumec – hudební 

vystoupení souboru Cimbal clasic (5. 7. 2012); 23. historická hornická 

Prokopská pouť – tradiční společenská akce s mezinárodní účastí, 

průvod krojovaných horníků a hutníků, polní mše, vystoupení 

hornických hudeb, doprovodný program v podání šermířsko – 

divadelního souboru Adorea Olomouc na téma legendy o sv. Prokopu 

při příležitosti 180 let stejnojmenného dolu na Březových Horách a 

divadelní představení s názvem Don Quijote de la Ancha ztvárněné 

Divadlem klauniky Brno v režii Bolka Polívky (8. 7. 2012, rekordní 

návštěvnost 4 370 platících osob); Den řemesel ve Skanzenu Vysoký 

Chlumec a křest sborníku Podbrdsko – přestavení tradičních řemesel 

spojených s venkovským hospodářstvím a lidovým stavebnictvím, 

recitál folkových skupin (18. 8. 2012, 2 300 platících návštěvníků); Dny 

evropského dědictví – Mladí památkám a Industriální stopy (Den 

památek techniky a průmyslového dědictví) – specializovaný program 

„Archeologem v roce 3012 aneb jak budou vypadat muzejní exponáty 

za tisíc let“ (15. 9. 2012, 250 návštěvníků); Pochod za Jakubem Krčínem 

z Jelčan a Sedlčan – turistický pochod ze Skanzenu Vysoký Chlumec 

k hrobce slavného rybníkáře v Obděnicích (29. 9. 2012);  Den 

Středočeského kraje a Den věží a rozhleden – ve spolupráci 

s Pohádkovým královstvím o. s. (28. 10. 2012, 300 návštěvníků); Vánoce 

na Novoknínsku (1. 12. – 9. 12. 2012) – ukázky zvykoslovných činností z 

vánočního období ve středním Povltaví;  Vánoce v hornickém domku a 

nadílka v Prokopské štole – vánočně vyzdobený interiér hornického 

obydlí, ukázky lidových řemesel, jízdy důlním vláčkem svátečně 

vystrojeným podzemím, seznámení s tradicemi a zvyky horníků, 

nadílka dětem (10. 12.–21. 12. 2012, 4 100 návštěvníků); Předvánoční 

zpívání na dole Anna – pásmo koled a vánočních písní v podání učitelů 

a žáků Základní školy Březové Hory (20. 12. 2012, 300 neplatících osob); 

Příbramské hornické betlémy- tradiční vánoční výstava spojená 

s komentovanými prohlídkami (7. 12. 2012–6. 1. 2013, 1 900 

návštěvníků)   
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          Participace HM Příbram na projektech s možností čerpání finančních 

prostředků z evropských fondů – účast na projektu v rámci ROP 

NUTS II Střední Čechy - „Propagace turistické destinace Příbramsko“ 

– jako partner Města Příbram na základě Smlouvy o partnerství a 

Dodatku č. 1, realizace do 31. 12. 2017; zajištění programu ve spolupráci 

se Středočeským krajem v rámci projektu ROP NUTS II Střední Čechy 

- „Propagace turistických destinací Středočeského kraje - ROAD 

TRIP II“ (exkurze pro účastníky v areálu Hornického skanzenu 

v Příbrami - Březových Horách a v Památníku Vojna, 8. 6. 2012); na 

základě uzavření Partnerské smlouvy 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, zajišťovalo HM Příbram v průběhu roku 2012 exkurze 

na téma „Bergbau mit Beginn der Industrialisierung“, „Moderner 

Bergbau“; HM Příbram uzavřelo na r. 2012 Dohodu o partnerství 

s Národním muzeem Praha – Historickým muzeem v rámci spolupráce 

při řešení projektu „Dotkni se 20. století“ zveřejněného grantovou 

výzvou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – zaměřené na 

podporu výuky moderních českých a československých dějin 20. století 

v mezinárodních souvislostech na ZŠ a SŠ 

 

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 

Zavedení tzv. Poukázky na volný vstup v rámci muzeí a galerií 

zřizovaných Středočeským krajem v r. 2012 

 

Knihovna Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace  

- pokračovala  elektronická evidence knihovny Hornického muzea 

Příbram, příspěvkové organizace 
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- v roce 2012 bylo zpracováno 211 knihovních jednotek v hodnotě 

51 191 Kč, celkový počet knihovních jednotek činil 15 740. 

 

      Publikační a ediční činnost 

- spolupráce na redakci sborníku Středočeský vlastivědný sborník 

(ředitel muzea je předsedou redakční rady – korektury sborníku, 

vlastní příspěvky pracovníků muzea); podíl na redakci sborníku 

Podbrdsko vydávaného HM Příbram a Státním okresním archivem 

Příbram (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, Státním okresním archivem Příbram a Středočeským 

krajem) 

- účast na realizaci publikace s názvem „Brdy – Hřebeny“ 

pojednávající o přírodních poměrech, historii, včetně báňského 

podnikání, a o kulturním dědictví výše uváděného regionu (pod 

záštitou Ministerstva životního prostředí, České zemědělské 

univerzity v Praze a dalších subjektů) 

- spolupráce na realizaci publikace „Historie Příbrami“ (nakladatelství 

Lidové noviny) 

- spolupráce na realizaci knihy „Uranové minerály ČR“(DIAMO, s. p., 

Uranium Mining Future CZ, o. s., Česká geologická služba Praha a 

další) 

- spolupráce s Městem Příbram na 2. vydání knihy ředitele HM 

s názvem „Památky Příbrami v obrazech“ 

- ředitel HM zpracovává každoročně bibliografii z dějin hornictví 

v rámci ČR pro odborný časopis vydávaný Deutsches Bergbau-

Museum Bochum s názvem Der Anschnitt, v jehož zvláštním čísle 

Internationale Biblioghraphie Aufsatzliteratur zur 

Montangeschichte je publikována bibliografie příspěvků z oblasti 

montánní historie v rámci celého světa. 
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Zpráva o naplňování dohody o rozsahu a podmínkách provádění 

archeologických výzkumů Hornickým muzeem Příbram, příspěvkovou 

organizací, za rok 2012 

 

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, 

příspěvkovou organizací. Tato dohoda byla uzavřena mezi muzeem a 

Akademií věd ČR dne 13. 7. 1999. Hornické muzeum Příbram, příspěvková 

organizace, 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 2012 uskutečnilo Hornické muzeum Příbram, příspěvková 

organizace, následující záchranné archeologické výzkumy a dohledy: 
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1) Syrakus, o.s. (objednávka), rekonstrukce Náměstí T. G. Masaryka, Příbram, 

leden-květen 2012, celková částka 60 000,-  

- pozitivní 

2) Syrakus, o.s. (objednávka), kanalizace, Nový Knín, leden-srpen 2012, 

celková částka 3 722,- 

- pozitivní 

3) Syrakus, o.s. (objednávka), rekonstrukce Náměstí, Březnice, od srpna 2012, 

akce pokračuje dále 

- negativní 

4) Stavba rodinného domku (objednávka), Hřiměždice, srpen- listopad 2012, 

celková částka 3 500,-Kč 

- pozitivní 

 

Přehled návštěvnosti HM Příbram v letech 2003-2012 

rok 2012 rok 2011 rok 2010 rok 2009 rok 2008 rok 2007 rok 2006 rok 2005 rok 2004 rok 2003 

1101 900 1185 972 503 772 602 695 596 600 

3716 3069 4429 2187 3581 2224 1000 1183 1821 1183 

6365 6186 8822 6836 8639 5030 2801 3811 2795 2448 

15507 15824 16425 16635 17184 12978 9413 6295 7133 7375 

27895 27288 26391 27753 28837 22395 16623 11656 11486 11659 

39409 41730 40056 41518 41009 35142 26594 21546 18163 16945 

58621 61076 57966 56972 58123 53033 36918 31309 25557 25062 

75677 80686 75798 72865 73075 67499 48626 40913 31695 30434 

85028 92494 84757 82055 82536 74654 57947 48357 36361 33656 

93579 102478 96428 90665 91880 86372 68269 55325 39447 38392 

99073 108885 99450 93754 94652 89451 71139 57093 42962 39777 

105676 116712 105613 100709 103273 96930 78625 63679 48940 45633 

          

          6651 4347 3426 4287 5052 5568 5419 4803 3090 2465 

112327 121059 109039 104996 108659 103433 84044 68482 52030 48098 

 

 

II. Komentář k rozboru hospodaření příspěvkové organizace 

Hornického muzea Příbram za rok 2012 

 

úč. 501 Spotřeba materiálu:         1 200 tis. Kč 
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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); k nákupu odborné literatury a předplatného odborných časopisů; 

na drobný provozní materiál k údržbě objektů (nátěrové hmoty, spojovací 

materiál, stavební materiál, náhradní díly k důlním lokomotivám, apod.); na 

pohonné hmoty do služebních vozidel, sekaček trávy, zahradního traktoru a 

motorové pily; nákup hygienických a toaletních prostředků, ochranných 

pracovních pomůcek, pracovních oděvů; k pořízení drobného majetku – 

obměna několika PC, tiskárny, nového mrazáku do depozitáře zoologa, 

sekačky pro Památník Vojna a Muzeum Špýchar, výroba vitríny pro 

Muzeum zlata v Novém Kníně, pořízení velkého stanu a skládacích židlí 

k zajištění doprovodných akcí, pořízení nabíječky s příslušenstvím k důlní 

lokomotivě, teploměrů a vlhkoměrů do depozitářů;  v porovnání 

s předchozím rokem bylo čerpání ve stejné výši. 

 

úč. 502 Spotřeba energie:                       1 901 tis. Kč 

v této položce je zahrnuta spotřeba elektrické energie, plynu a vody; čerpání 

této položky je nižší než jsme plánovali; v porovnání s předchozím rokem 

bylo čerpání srovnatelné. 

 

úč. 504 Prodané zboží:                  461 tis. Kč 

v této položce je zahrnut prodej suvenýrů, upomínkového zboží a 

regionálních publikací;  v porovnání s předchozím rokem bylo čerpání nižší. 

    

úč. 511 Opravy a udržování:                         2 455 tis. Kč 

v této položce je zahrnuta údržba jednotlivých objektů a areálů muzea 

(elektrorevize drobného nářadí, průběžná údržba areálu Skanzenu Vysoký 

Chlumec, průběžná údržba areálu Památníku Vojna, průběžná drobná 

údržba objektů – zednické, instalatérské a natěračské práce, elektropráce, 

údržba a opravy zabezpečovacích systémů, údržba vozového parku, údržba 

důlních lokomotiv, vystavené důlní techniky, revize zabezpečovacího 

systému, apod); v porovnání s předchozím rokem bylo čerpání nižší 

z důvodu menšího objemu provedených prací. 

 

úč. 512 Cestovné:                     280 tis. Kč 
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v této položce jsou zahrnuty náklady na služební cesty spojené s účastí na 

tuzemských i zahraničních seminářích, konferencích, veletrzích cestovního 

ruchu, instalacích putovních výstav (6 výstav v zahraničí), na zajištění 

archeologických, historických, přírodovědných a dalších výzkumů; 

v porovnání s předchozím rokem bylo čerpání téměř totožné. 

 

úč. 513 Náklady na reprezentaci:           32 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, Festival muzejních nocí atd.), 

občerstvení pro účastníky bezplatné praxe studentů SPŠ Příbram v muzeu; 

v porovnání s předchozím rokem bylo čerpání vyšší z důvodu většího počtu 

účastníků bezplatné praxe studentů SPŠ Příbram  (studenti se podíleli na 

údržbě a konzervování vystavené důlní techniky v plenéru). 

 

úč. 518 Ostatní služby:                        2 223 tis. Kč 

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

propagaci, nájemné, ostrahu objektů, služby spojů, služby spojené s údržbou 

PC programů, právní služby, překladatelské služby, tisk nových vstupenek 

pro Skanzen Vysoký Chlumec, programy doprovodných kulturních akcí 

(Masopust v Hornickém muzeu, Masopust ve Skanzenu, Velikonoce 

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

Prokopská pouť, Den řemesel ve Skanzenu Vysoký Chlumec, Dny 

evropského dědictví, Den Středočeského kraje, Vánoce v hornickém domku a 

nadílka v Prokopské štole atd.) a ostatní drobné služby (desinsekce 

depozitářů, dendrochronologická analýza, odvoz TKO, dopravné, služby 

prádelny a čistírny apod.); v porovnání s předchozím rokem bylo čerpání 

vyšší z důvodu vyššího počtu akcí. 

 

úč. 521 Mzdové náklady:             11 402 tis. Kč 

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

náklady; ve větší míře jsme využili dohod o provedení práce k zajištění 

krátkodobých sezonních průvodců (zástupy za dovolenou nebo nemoc);   

v porovnání s předchozím rokem je čerpání totožné. 

 

524 Zákonné soc. pojištění:                3 596 tis. Kč 
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v této položce jsou zahrnuty náklady na odvody sociálního a zdravotního 

pojištění z objemu vyplacených mezd;  v porovnání s předchozím rokem 

bylo čerpání nižší v souvislosti s větším využitím dohod o provedení práce 

na zjištění krátkodobých sezonních průvodců.   

              

úč. 527 Zákonné soc. náklady:            511 tis. Kč 

v této položce je povinný příděl do FKSP ve výši 1 % z objemu vyplacených 

mezd a náklady na stravování;  v porovnání s předchozím rokem je čerpání 

totožné.   

 

úč. 549 Jiné ostatní náklady, 

 úč. 569 Ostatní finanční náklady:                                 147 tis. Kč    

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

poplatky; v porovnání s předchozím rokem je čerpání totožné. 

                 

úč. 551 Odpisy dlouhodobého majetku:             97 tis. Kč  

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

podle odpisového plánu a odpis z nově zakoupené trakční baterie pro důlní 

lokomotivu; v porovnání s předchozím rokem bylo čerpání nižší z důvodu 

prodloužení doby odepisování majetku. 

 

 

 

úč. 602 Tržby z prodeje služeb:         2 012 tis. Kč 

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

ostatních odborných služeb; v porovnání s předchozím rokem je naplnění 

srovnatelné.  

 

 

úč. 604 Tržby za prodané zboží:          628 tis. Kč 

v této položce jsou zahrnuty výnosy z prodeje suvenýrů, upomínkového 

zboží a regionálních publikací; plnění rozpočtu na této položce je nižší 

z důvodu menšího zájmu o suvenýry, byť muzeum rozšířilo a výrazně 

kvalitativně obohatilo nabídku tohoto zboží; v porovnání s předchozím 

rokem je naplnění nižší z téhož důvodů.  
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úč. 64x Jiné ostatní výnosy; úč. 669 Úroky:         230 tis. Kč 

v této položce je zahrnut převod finančně nepokrytých odpisů, přijaté úroky, 

přefakturování služeb a použití rezervního fondu; plnění rozpočtu na této 

položce je nižší z důvodu celkově nižšího objemu nákladů než jsme 

plánovali a tudíž jsme nevyužili plánované čerpání rezervního fondu; 

v porovnání s předchozím rokem je naplnění této položky nižší z důvodu 

nižšího objemu finančně nepokrytých odpisů. 

 

 

 

úč. 67x Provozní dotace:        21 435 tis. Kč 

v této položce je zahrnuta provozní dotace a dotace ze státního rozpočtu 

prostřednictvím zřizovatele ve výši 65 000 Kč určená na pokrytí nákladů 

spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení 

veřejných financí – PAP; položka byla naplněna v souladu s rozpočtem; 

v porovnání s předchozím rokem je naplnění nižší. 

 

 

Závěrečné zhodnocení 

- finanční prostředky na rok 2012 byly čerpány na 99,3 % 

- v souvislosti s poskytováním placených služeb Hornického muzea 

Příbram, příspěvkové organizace veřejnosti došlo v roce 2012 ke 

snížení o 5,2 % v příjmových položkách ve srovnání s rokem 2011; 

tento pokles byl způsoben nižšími tržbami ze vstupného (nižší počet 

platících návštěvníků o 8 732 ve srovnání s rokem 2011, byť celková 

návštěvnost muzea byla díky vyššímu počtu neplatících návštěvníků 

opět nad hranicí 120 000 evidovaných osob jako v předchozím 

období) a nižšími tržbami z prodeje suvenýrů o 16 % ve srovnání se 

stejným obdobím roku 2011 z důvodu nižšího zájmu návštěvníků o 

nákup suvenýrů  

- rok 2011 znamenal rekord v návštěvnosti během celé historie muzea 

– 121 059 platících a 4 300 neplatících turistů, celkem 125 359 osob; 

roku 2012 zavítalo do muzea 112 327 platících a 8 610 neplatících, 

celkem tedy 120 937 návštěvníků (vyšší počet neplatících souvisel 

s nárůstem počtu pořádaných doprovodných akcí a výstav, kde se 

nevybíralo vstupné – např. výstavy realizované ve Státním okresním 

archivu v Příbrami: „Let Sokola Příbramí“; „Lékárna U Bílého lva“; 
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„Příbramští ostrostřelci“, pouze zde bylo evidováno 2 000 neplatících 

návštěvníků!) 

- navzdory všem existujícím problémům se HM Příbram podle 

statistických údajů NIPOS (Národní informační a poradenské 

středisko pro kulturu) zařadilo díky návštěvnosti dosažené v roce 

2012 do 1. desítky nejnavštěvovanějších muzeí ČR; dle agentury 

CzechTourism bylo 4. nejnavštěvovanější technickou památkou ČR a 

podle počtu stálých expozic (65) bylo na 1. místě mezi všemi muzei 

ČR  

- pro srovnání nejnavštěvovanější hrady a zámky ve Středočeském kraji 

přilákaly v roce 2012 tento počet turistů:  

1. Karlštejn  230 000 

2. Konopiště 111 000       Hornické muzeum Příbram, př. o.   112 327 

3. Křivoklát 103 000  

  

- doplňkovou činnost nemáme.  

 

 

 

S pozdravem 

                                                                 PaedDr. Josef Velfl, ředitel 

                                                                 Hornické muzeum Příbram, 

                          příspěvková organizace 

 

 


