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ÚVOD  

Polabské muzeum se sídlem v Poděbradech spravuje svá pracoviště Muzeum v Poděbradech, 

Památník krále Jiřího z Poděbrad na zámku v Poděbradech, Polabské národopisné muzeum Přerov 

nad Labem, Vlastivědné muzeum Nymburk, Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, Městské 

muzeum Sadská a Galerie Melantrich Rožďalovice s expozicí Pamětní síně rodáků a přátel Rožďalovic.  

Činnost Polabského muzea se řídila Plánem činnosti Polabského muzea na rok 2008. 

V průběhu roku byly některé úkoly drobně korigovány s ohledem na skutečné možnosti a potřeby. Při 

činnosti Polabského muzea byl kladen důraz na prezentaci formou výstav a přednášek, zvláště ve 

spolupráci se školami. Standardní se v nabídce služeb Polabského muzea staly i herní programy, které 

byly ve větším měřítku uplatněny, s ohledem na nástup muzejního pedagoga, až od konce listopadu 

2008 a to při vánoční výstavě v Polabském národopisném muzeu Přerov nad Labem a v muzeu 

Sadská. Tato činnost, která byla již uplatněna při výstavách Jak se točí Fimfárum a Germáni a Římané, 

se postupně stane pravidelnou součástí připravovaných výstav. 

Plán činnosti počítal i s určitými stavebními pracemi, které měly předcházet instalaci nové 

expozice v hlavní budově Polabského muzea v Poděbradech. A plán činnosti vznikl ještě před finálním 

dokončením záměru nové stálé expozice, a proto nebyly tyto skutečnosti do plánu plně promítnuty. 

V souvislosti s vývojem a záměrem rekonstrukce stálých expozic byl v červenci 2008 ukončen provoz 

veřejnosti přístupných výstavních prostor a byla zahájena deinstalace dosluhujících expozic. Plán 

rekonstrukce počítal s tím, že v  průběhu podzimních a zimních měsíců proběhne plánovaná 

rekonstrukce objektu muzea a expozičních prostor, do kterých bude následně instalovaná nová 

moderně pojatá expozice. K realizaci akce, nejen ke škodě Polabského muzea a především 

potencionálních návštěvníků, následkem některých činností (drobné změny v projektových 

dokumentacích, aby vyhovovaly zadávacím podmínkám pro vyhlášení veřejné zakázky, nepřiměřeně 

dlouhá doba přípravy a vyřízení vyhlášení veřejné zakázky) a dalších okolností (změny na Krajském 

úřadě Středočeského kraje po volbách na podzim 2008) nedošlo a celá akce je přesunuta na rok 

2009. S uzavřením muzea bylo nutné odmítnutí některých výstav, které se měly konat v druhé 

polovině roku 2008. Slibně zahájený projekt zasáhl do provozu muzea, což se vedle finančních ztrát 

projevilo i na významné ztrátě potencionálních návštěvníků (první pololetí roku 2008 se v muzeu v 

Poděbradech vyvíjelo z pohledu návštěvnosti velmi příznivě – viz níže tabulka návštěvnosti) a i na 

vnímání veřejnosti, že kulturní instituce nezanedbatelného významu je pro návštěvníky uzavřena.  

ORGANIZAČNÍ  A PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI   

V roce 2008 bylo v Polabském muzeu a jeho pracovištích zaměstnáno celkem 40 

zaměstnanců, z nichž je 11 vedeno jako odborní pracovníci. 

V uplynulém roce došlo k personální obměně na pracovišti Polabského muzea – Polabské 

národopisné muzeum Přerov nad Labem, kdy nastoupil v březnu nový správce PNM pan Jaroslav 

Šenkýř. Předchozí správce ukončil svůj pracovní poměr po víc než 10 letech zaměstnaneckého vztahu 

odchodem do invalidního důchodu. 

Bylo vytvořeno a obsazeno místo muzejního pedagoga – pedagog volného času, na které 

nastoupila 20. 10. 2008 Bc. Petra Peštová. 

 



HOSPODAŘENÍ POLABSKÉHO MUZEA  V ROCE 2008  

Polabské muzeum v roce 2008 hospodařilo s téměř 13 miliony korun, z čehož byl příspěvek 

od zřizovatele, Středočeského kraje, na provoz Polabského muzea po úpravách ve výši 10 515 181,- 

Kč. Další finance, přibližně ve výši 2 400 000,- Kč, byly doplňovány vlastní činností, tzv. hlavní činnost, 

Polabského muzea (vstupné, prodej suvenýrů a publikací činily 1 896 251,- Kč, archeologické práce, 

expertní činnost, ale také finanční dary od příznivců muzea a další výnosy činily 472 793,- Kč).  

Finanční dary byly použity na financování vydání Vlastivědného zpravodaje Polabí č. 38. Jistou ztrátu 

financí Polabské muzeum utrpělo a trpí uzavřením expozic a výstavních prostor hlavní budovy 

Polabského muzea v Poděbradech z důvodů plánované rekonstrukce. 

Částka, se kterou PM hospodařilo, pokryla mzdové náklady, náklady na energie, na běžný provoz 

a na nejnutnější údržbu objektů a zařízení ve správě Polabského muzea, a také restaurování 

sbírkových předmětů. Výše rozpočtu v současné době neumožňuje větší rozvoj muzea, ale pouze 

udržuje muzeum v chodu. I přes mnoho obtíží s výší rozpočtu, hospodařilo Polabské muzeum v roce 

2008 s vyrovnaným rozpočtem. 

 

 

 

I. PREZENTACE POLABSKÉHO MUZEA 

I.1.  NÁVŠTĚVNOST  

Do Polabského muzea se na stálé expozice a připravené výstavy se v roce 2008 přišlo podívat 

celkem 62 043 návštěvníků. Z nich bylo podle níže uvedené statistiky 53 687 platících a 8 356 

návštěvníků zdarma. 

 

Přerov n. L. Poděbrady Památník Jiřího Lysá n. L. Nymburk  Rožďalovice Sadská Celkem 

  platící zdarma platící zdarma platící zdarma platící zdarma platící zdarma platící zdarma platící zdarma platící zdarma 

leden 0 0 820 56 0 0 35 18 148 0 0 0 14 0 1.017 74 

únor 0 0 1.531 134 0 0 119 20 300 0 0 0 0 0 1.950 154 

březen 4.373 461 1.870 54 233 0 134 24 166 0 0 0 0 0 6.776 539 

duben 2.647 282 367 200 48 0 180 19 292 10 0 0 18 0 3.552 511 

květen 3.677 581 326 97 1.249 513 139 106 390 15 290 200 13 46 6.084 1.558 

červen 2.679 384 289 35 930 44 33 73 399 22 0 0 97 0 4.427 558 

červenec 2.949 514 51 8 1.437 60 67 54 201 11 0 0 21 5 4.726 652 

srpen 3.510 692 0 0 1.351 82 83 62 276 20 0 0 65 76 5.285 932 

září 2.074 346 0 0 912 38 149 61 169 0 0 0 22 5 3.326 450 

říjen 1.649 291 0 0 658 88 360 221 293 20 205 100 5 32 3.170 752 

listopad 0 0 17 0 0 0 569 124 329 34 0 0 160 41 1.075 199 

prosinec 11.759 1.839 0 0 49 10 192 91 268 37 0 0 31 0 12.299 1.977 

celkem 35.317 5.390 5.271 584 6.867 835 2.060 873 3.231 169 495 300 446 205 53.687 8.356 

celkem 40.707 5.855 7.702 2. 933 3.400 795 651 62.043 



Další statistický údaj vypovídá o složení návštěvníků podle zaplacené výše vstupného – plné 

vstupné, tj. osoba dospělá, snížené vstupné platí děti, studenti a senioři. Rodinné vstupné bylo 

použito pouze při výstavě v Poděbradech  Jak se točí Fimfárum v období leden až březen 2008.  

vstupné plné snížené rodinné 
hromadné skupiny celkem 

platící 
zdarma celkem 

školní ostatní 

celkem 19.191 15.079 1.060 15.837 2.520 53.687 8.356 62.043 

 

I.2.  STÁLÉ EXPOZICE POLABSKÉHO MUZEA  

 Návštěvníkům Polabského muzea bylo k dispozici celkem 15 stálých expozic v muzeích 

včetně stálé expozice v areálu muzea v přírodě. Zde je největší expozice – Život lidu středního Polabí 

od poloviny 18. do poloviny 20. století – umístěna nejen v přenesených objektech (celkem 13 

interiérových expozic) a je ještě doplněna o 9 specializovaných dlouhodobých výstav v interiérech 

(Zpracování mléka, včelařství atp.), ale také i v exteriérech (ukázky zemědělských strojů). Po 

dokončení stavby špýcharu ze Všejan (viz níže) byla do jeho interiéru instalována stálá výstava o 

zpracování lnu a tkaní látek. 

Významné postavení Polabského muzea v oblasti muzejnictví v regionu Nymburského okresu 

se projevilo i na spolupráci s Obecním úřadem Dobšice. Tato spolupráce vyústila koncem června 2008 

v otevření pro veřejnost Muzea Keltů v Došicích. Polabské muzeum se na jeho zpřístupnění podílelo 

významnou měrou, kdy bylo zapůjčeno několik souborů sbírkových předmětů archeologického 

materiálu přímo se dotýkajícího obce Dobšice a zaměření muzea. Podle dosavadních výsledků 

návštěvnosti Muzea Keltů v Dobšicích (obec se 120 obyvateli), lze konstatovat, že tuto formu 

spolupráce a prezentace sbírkových předmětů je vhodné ze strany Polabského muzea podporovat. 

Za období červen až prosinec navštívilo muzeum 915 návštěvníků. Na projekt místního muzea 

navazují další projekty obce, které mají rozšířit možnosti trávení volného času a relaxace v Dobšicích 

(cyklostezka s odpočívadlem, dětské hřiště ve stylu keltského hradiště).  

I.3.  VÝSTAVY POLABSKÉHO MUZEA  

 Vedle stálých expozic bylo na všech muzejních pracovištích Polabského muzea pro naše 

návštěvníky v uplynulém roce připraveno ke zhlédnutí, poučení a pobavení také na 30 časově 

omezených výstav. Navíc pokračovaly také 4 další výstavy, které byly již zahájeny v roce předchozím.   

Plánem činnosti Polabského muzea bylo na rok 2008 naplánováno na 35 výstav ve 

výstavních prostorách pracovišť Polabského muzea. Tento plán byl vcelku dodržen, v průběhu roku se 

mírně korigovaly proti plánu některé termíny (zpravidla zahájení a případné prodloužení). 

Nerealizováno bylo 7 výstav připravených do muzea v Poděbradech, které byly zrušeny 

s ohledem na připravovanou rekonstrukci hlavní budovy Polabského muzea. Většina těchto výstav 

byla po dohodě s autory přesunuta na termíny v roce 2009. Vzhledem k dosud neuskutečněné 

rekonstrukci muzea bude nutné opět tyto výstavy po dohodě s autory posunout na pozdější termín 

cca 2010, budou-li mít ještě zájem s Polabským muzeem spolupracovat.  

 
Oproti plánu bylo ale nutno zrušit dvě výstavy v Galerii Melantrich v Rožďalovicích, které 

nebylo možno personálně zajistit. Opačná situace nastala v muzeu v Sadské, kde byly mimořádně 
připraveny 3 výstavy, které nebyly naplánovány. 



Mezi jednu z neúspěšnějších výstav můžeme zařadit výstavu k filmu Fimfárum 2 – Jak se točí 

Fimfárum, která byla velmi příznivě návštěvníky hodnocena a patří k nejnavštěvovanějším výstavám 

Polabského muzea. Součástí výstavy byla pro školy a další zájemce, pravidelně se opakující, tzv. 

animátorská dílna, kde mohli návštěvníci pod dohledem profesionální animátorky si v praxi 

vyzkoušet, jakým způsobem se animované filmy natáčejí. 

Již tradiční úspěch měla i vánoční výstava v Polabském národopisném muzeu Přerov nad 

Labem – Lidové Vánoce v Polabí, doplněna o adventních nedělích herním programem s ukázkou 

pečení a zdobení vánočního cukroví a výroby papírových vánočních ozdob. Velikonoční výstava Jaro 

na vsi, která byla zahájena v polovině března 2008, se setkala také s poměrně vysokým zájmem.  

I.3.1.  REALIZOVANÉ  VÝSTAVY POLABSKÉHO MU ZEA V ROCE 2008  

POLABSKÉ MUZEUM V PODĚBRADECH:   
28.11. 2007 – 24.03. 2008: Výstava k filmu Fimfárum 2 – JAK SE TOČÍ FIMFÁRUM 
02.04. – 27.04. 2008: Absolventi výtvarného oboru ZUŠ Poděbrady k 55. výročí založení 
06.04. – 06.07. 2008: Keramika Exner 1978 - 2008 
08.04. – 06.07. 2008: Praha a Středočeský kraj  očima architektů – Jaroslava Staňková a Jaroslav Staněk  
01.05. – 01.06. 2008: Vlastimil Sobota – ZE SOBOTY NA PAPÍR – kresba a grafika 
03.06. – 22.06. 2008: Světové jamboree 2007 – oslavy 100 let skautingu  
Další naplánované výstavy zrušeny z důvodu rekonstrukce muzea 
 
POLABSKÉ MUZEUM V PODĚBRADECH - Kunhuta: 
20.01. – 02.03. 2008: Vít Klouček – Toulání s Doubravkou - fotografie 
11.03. – 30.04. 2008: Pravěké válečnictví 
01.05. – 06.07. 2008: Historické osobnosti Lázní Poděbrady 
Další naplánované výstavy zrušeny z důvodu rekonstrukce muzea 
 

POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM - skanzen: 
15.03. - 04.05. 2008: Tradiční výstava JARO NA VSI  (v celém areálu skanzenu) 
18.05. - 30.10. 2008: Z muzeí v přírodě u nás a v cizině 
10.06. - 31.10. 2008: Polabská vesnická svatba kdysi a dnes  
13.05. - 31.10. 2008: Květomluva a vyšívání s květinovými motivy 
29.11. - 30.12. 2008: LIDOVÉ VÁNOCE V POLABÍ (tradiční vánoční výstava v celém areálu muzea) 
 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK:    
01.01. - 09.03. 2008: Oděvy a oděvní doplňky 1850 - 1920  
28.03. - 25.05. 2008: Ostře Sledovaný Bohumil Hrabal - výstava z Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci  
15.06. - 14.09. 2008: Regulace Labe v nymburském regiónu - historie úprav Labe od poloviny 19. stol. do současnosti  
26.09. - 30.11. 2008: Obrazy a grafiky Přemysla Povondry 
26.09. - 30.11. 2008: Repliky historického skla Jiřího Haidla  
16.12. 2008 - 15.02. 2009: Hanuš Bohman – Obrazy a karikatury - výstava ke 105. výročí narození významného nymburského malíře 
 
MUZEUM BEDŘICHA HROZNÉHO V LYSÉ NAD LABEM:   
25.11. 2007 - 13.01. 2008: Medové Vánoce – Jindra Dvořáková – vánoční zdobené perníčky; Petr Podrápský – Drátenické výrobky; 
Stanislav Svoboda – Vánoční vazby  
03.02. - 28.02. 2008: Josef Šalda – Kalendáře pro všední den i ozdobu - kalendáře nástěnné i stolní. 
05.03. - 20.04. 2008: Ilona Füzéková – Umění z Tanzánie - obrazy domorodých umělců. 
01.06. - 29.06. 2008: Současnost SOKOLA v kresbách dětí a fotografiích - u příležitost 140. výročí založení Sokola v Lysé nad Labem 
12.07. - 14.09. 2008: Jan Klaban: Lysá nad Labem – Kuks – Vysoké Tatry - výstava fotografií 
08.10. - 30.11. 2008: Germáni a Římané – Dva světy vedle sebe 
05.12. - 25.01. 2009: Dalibor Koloc: Krajina a její podoba a Vánoční perníčky Jindry Dvořákové  
 
GALERIE MELANTRICH V ROŽĎALOVICÍCH:   
03.05. - 25.05. 2008: MAJKA WICHNEROVÁ – OHLÉDNUTÍ v tvorbě sochařské, kresbě a akvarelu 
13.09. - 05.10. 2008: Obojživelníci, jak je neznáme 
24.12. 2008: 2. setkání u Betléma – Výstava betlémů 
 
MĚSTSKÉ MUZEUM V SADSKÉ: 
26.10. 2007 - 15.1. 2008: Zkamenělý svět  
01.06. - 19.09. 2008: Římané a Germáni: Dva světy vedle sebe  
07.08. - 30.11. 2008: Dagmar Piorecká: Kresby a malby  
21.08. 2008 - 2009:  Sadská v proměnách času  
09.12. 2008 - 15.02. 2009: Jak se peklo o Vánocích  

 



I.3.2.  VÝSTAVY MIMO POLABSK É MUZEUM  

Polabské muzeum realizovalo nejen výstavy ve vlastních prostorách, ale ve spolupráci 
s jinými subjekty se podílelo i na tvorbě výstav mimo pracoviště Polabského muzea. Tímto způsobem 
byly připraveny celkem 4 výstavy a to: pracovištěm Muzeum Sadská 1 výstava (Z dějin sadského 
lázeňského areálu, výstava v budově radnice 22. 8. – 24. 8. 2008) a Vlastivědné muzeum Nymburk 
celkem 3 výstavy: 
1) X. Hrabalovo Kersko – 24. 5. 2008 – výstava o Bohumilu Hrabalovi  
2) Spisovatel B. Hrabal – Město Dobrovice – září až prosinec 2008 
3) Návrh na architektonické řešení zástavby části Nymburka arch. Jana Rittra – Galerie Papyrus 
Nymburk, srpen 2008. 

I.3.3.  VÝSTAVA V  ZAHRANIČÍ  

V  řecké Soluni byla od 15. 1. do 23. 1. 2008 prezentována výstava Bohumil Hrabal – život a 
dílo, kterou připravilo pracoviště Vlastivědné muzeum Nymburk. Výstava byla realizována v Řecku při 
příležitosti prezentace překladu knihy Bohumila Hrabala „Postřižiny“ do řečtiny. Autorka překladu je 
nymburská rodačka Věra Klontza – Jaklová. Tuto akci spolupořádalo: Ministerstvo zahraničí ČR, 
Zastupitelský úřad ČR v Řecku a na Kypru, Gen. konzulát Kyperské republiky a město Agios Nikolaos.  

I.4.  PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST  

Významnou prezentační činností odborných pracovníků Polabského muzea je přednášková 
činnost a to jak pro veřejnost, tak hlavně pro školy a další zájmová sdružení.  

Polabské muzeum připravilo 62 přednášek pro celkem 2 000 posluchačů. Z toho množství 
bylo předneseno 45 přednášek pro 1 100 posluchačů v prostorách Polabského muzea (v 
Poděbradech, Nymburce, Lysé nad Labem, Sadské a Rožďalovicích) a 17 přednášek pro 900 
posluchačů v prostorách mimo Polabské muzeum (základní a střední školy – Poděbrady, Nymburk, 
Lysá nad Labe a Sadská). 

Témata přednášek byla jak o historii míst, událostí a osobností (Bohumil Hrabal), tak i 
specializované přednášky rozšiřující téma probíhajících výstav (cyklus přednášek na téma Germáni a 
Římané, přednášky architektů – Josef Pleskot, Vlado Milunid - k výstavě Praha a Středočeský kraj 
očima architektů) nebo s národopisnou tematikou. Vedle odborných pracovníků Polabského muzea, 
přednesli své přednášky i přednášející mimo okruh zaměstnanců Polabského muzea – ti přednesli 
celkem 5 přednášek pro přibližně 190 posluchačů. Odborní pracovníci Polabského muzea, jmenovitě 
PhDr. Pavel Fojtík, Mgr. Andrej Lamprecht, PhDr. Helena Lipavská a PhDr. Jana Hrabětová 
odpřednášeli na 57 přednášek. 

 

I.5.  BADATELSKÉ SLUŽBY  

K významné činnosti Polabského muzea patří poskytování badatelských služeb veřejnosti a to 
jak laické tak i odborné. Informace jsou badateli čerpány převážně z listinných materiálů sbírkové 
povahy, případně z trojrozměrných sbírkových předmětů. Některé badatelské dotazy a to jak ústní 
tak písemné (hlavně elektronicky podané) zodpovídali badatelům přímo odborní pracovníci PM. 
Písemných badatelských dotazů bylo zodpovězeno na 50. Badatelskou službu využívají zpravidla 
studenti a regionální badatelé, případně vědečtí pracovníci. Za rok 2008 využilo možnost bádat ve 
sbírkovém fondu, či konzultovat s odbornými pracovníky celkem 275 evidovaných badatelů. 



Knihovnu PM navštívilo během roku 2008 34 čtenářů (někteří z nich jsou pravidelnými 
návštěvníky), kteří si zapůjčili celkem 187 knihovních jednotek, a bylo s nimi sepsáno 57 výpůjčních 
listů. Zaměstnanci PM si zapůjčili celkem 54 knihovních jednotek. 

Presenčně studovalo v knihovně PM 15 badatelů, z toho někteří opakovaně. V sedmi 
případech se jednalo o získání materiálů k seminárním, bakalářským a diplomovým pracím na VŠ, ve 
dvou případech na SŠ a u zbylých šesti badatelů se jednalo o soukromou badatelskou činnost. 

Také bylo zodpovězeno větší, blíže nespecifikované, množství e-mailových dotazů. 

I.6.  EDIČNÍ ČINNOST  POLABSKÉHO MUZEA 

 Ediční činnost byla zaměřena na vydání dalšího čísla Vlastivědné zpravodaje Polabí (38/2005-
2006), které bylo vydáno v pololetí roku 2008. V této souvislosti byla navázána spolupráce při 
vydávání Vlastivědného zpravodaje Polabí se Státním okresním archivem Nymburk se sídlem v Lysé 
nad Labem. Tato spolupráce bude zahájena od počátku roku 2009.  

 Pro tisk připraven mapový průvodce (ČJ, AJ, NJ) po muzeum v přírodě Přerov nad Labem. 

I.7. OSTATNÍ AKTIVITY  

K hlavním úkolům odpovědných pracovníků patří mimo jiné i prezentace aktivit Polabského 
muzea a jeho pracovišť ve sdělovacích prostředcích a spolupráce s nimi. Forma spolupráce je na bázi 
poskytování informací do sdělovacích prostředků (rozhlas - Český rozhlas Region, TV a to jak 
regionální stanice tak i s nadregionálním dosahem) o připravovaných a právě probíhajících výstavách, 
přednáškách a dalších akcích nebo účinkování v rozhlasových pořadech a reportážích.  

Polabské muzeum (Mgr. Petr Šorm a Mgr. Andrej Lamprecht) společně s Polabským 

Ekocentrem navázalo úzkou spolupráci se ZŠ Libice nad Cidlinou, která prostřednictvím žáků 9. třídy 

byla hlavním iniciátorem, na přípravě Naučné stezky v Libici nad Cidlinou. Podíl Polabského muzea byl 

převážně při přípravě textů, výběrů obrázků, a při seminářích s žáky ZŠ Libice nad Cidlinou. Konečná 

realizace projektu byla v červnu 2008. ZŠ Libice nad Cidlinou zahájila ve druhé polovině roku 2008 

přípravu další etapy stezky opět ve spolupráci s Polabským muzeem. S konečnou realizací II. etapy 

projektu se počítá v červnu 2009. 

Při přípravě projektu výstavy Král Jiří z Poděbrad (autor výstavy Mgr. Petr Šorm), která by se 

měla uskutečnit v květnu 2009 v sídle zastoupení Středočeského kraje, byla navázána spolupráce 

s Gymnáziem Jiřího z Poděbrad, kdy studenti připravovali podklady do digitální databázi, která bude 

součástí výstavy.  

Polabské muzeum se v roce 2008 zapojilo již po druhé do festivalu muzejních nocí a připravilo 

na svých pracovištích v Poděbradech, Nymburce a Lysé nad Labem II. muzejní noc Polabského muzea. 

Tato muzejní noc se uskutečnila v pátek 16. 5. 2008 a opět se setkala s nevšedním zájmem a kladnými 

ohlasy veřejnosti. Na muzejní noc Polabského muzea v pátek 16. 5. 2008 přišlo celkem 311 

návštěvníků (Muzeum v Poděbradech - 162, Památník Krále Jiřího - 87, Vlastivědné muzeum 

Nymburk - 10, Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem – 52 návštěvníků). Dalších 80 

návštěvníků přišlo na muzejní noc, která se konala v Galerii Melantrich v Rožďalovicích již 8. 5. 2008 

(ve spolupráci s Obcí Rožďalovice). Celkově navštívilo muzejní noc Polabského muzea 391 osob. 

K tradici již patří zapojení se Polabského muzea do akcí pořádaných v rámci EHD – září 2008, a 

to jak ve spolupráci s městy Poděbrady, Lysá nad Labem a Nymburk, ale v roce 2008 se do této akce 



Polabské muzeum přihlásilo samostatně, prezentací Polabského národopisného muzea Přerov nad 

Labem.  

Další pravidelnou akcí se stává den Středočeského kraje 28.10. Možnost navštívit Polabské 

muzeum a jeho přístupná muzejní pracoviště zdarma, využilo v roce 2008 tento den 234 návštěvníků. 

I.8. EDUKAČNÍ ČINNOST  

Speciální akce pro školy byla připravena a realizována při instalaci výstavy „Germáni a Římané 

– Dva světy vedle sebe“ v Muzeu Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem. Do této akce byly přímo 

zapojeny 2 třídy žáků Základní školy B. Hrozného Lysá nad Labem. Žáci pod odborným dohledem 

autora výstavy Mgr. Andreje Lamprechta a vedoucího pracoviště MBH Lysá nad Labem Ondřeje 

Rašína téměř celou výstavu realizovali. Při této příležitosti byl uspořádán v termínu 1. 10. - 8. 10.  

2008 workshop pro žáky II. stupně ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem s cílem přiblížit jim jednak 

muzejní činnost a hlavně společnost doby římské. Projektu se účastnilo přibližně 100 dětí. Prostředí 

výstavy bylo využito i na Den kraje 28. 10. 2008 kdy byl připraven celodenní program – přednášky, 

komentované prohlídky výstavy, ochutnávka antických pochutin. 

Obdobná akce byla připravena jako součást výstavy Germáni a Římané v muzeu Sadská, 

autorem výstavy Mgr. Andrejem Lamprechtem, v termínu 24. 8. 2008 – celodenní program v rámci 

posvícení – přednáška, komentované prohlídky výstavy, ochutnávka antických pochutin. Výstava v 

muzeu Sadská byla též doplněna programem pro školy včetně cyklu přednášek pro žáky zdejší školy. 

V posledním čtvrtletí roku 2008 byla tato oblast působení Polabského muzea posílena o nově 

přijatou pracovnici Bc. Petru Peštovou na pozici muzejního pedagoga. Ta po svém nástupu zahájila 

přípravy doprovodných programů k výstavám v Sadské a PNM Přerov nad Labem, které byly následně 

realizovány se značným zájmem zúčastněných návštěvníků. V roce 2009 bude v této činnosti 

pokračováno ve zvýšené míře. 

I.9.  AKTIVITY SPOLKOVÉ A SPOLUPRÁCE S MĚSTY  

Polabské muzeu pokračuje ve spolupráci s místními spolky a kluby, jejichž činnost úzce souvisí 
s posláním muzea. V uplynulém roce se opět pravidelně scházel v prostorách Polabského muzea v 
Poděbradech nebo na exkurzích v přírodě Přírodovědecký klub při Polabském muzeu. Setkání jsou 
zpravidla obohacena přednáškami s přírodovědnou tématikou.  

V prostorách Vlastivědného muzea Nymburk se též pravidelně schází Společnost přátel 
starého Nymburka, v jehož vedení jsou zaměstnanci PM – pracoviště Vlastivědné muzeum Nymburk. 
Společnost uskutečnila mj. též několik výletů do blízkého okolí za historickými zajímavostmi.  

Vedoucí Muzea Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem Ondřej Rašín se nadále zúčastňoval 
schůzí Komise pro revitalizaci Městské památkové zóny Lysá nad Labem, do které byl jmenován 
Radou města Lysá nad Labem a byl též pozván, aby se pravidelně účastnil, jako host s poradním 
hlasem, jednání Kulturní komise města Lysá nad Labem.  

 Ředitel Polabského muzea PhDr. Jan Vinduška se v průběhu června až prosince 2008 účastnil 

tvorby Strategického plánu města Poděbrady, jako člen řídící skupiny Strategického plánu, člen 

koordinační skupiny a vedoucí pracovní skupiny Kultura sport a volnočasové aktivity. 

 



II.  VNITŘNÍ ODBORNÁ ČINNOST POLABSKÉHO MUZEA  

II.1. NOVÉ PŘÍRŮSTKY   

Sbírka Polabského muzea – jednotlivé podsbírky byla v uplynulém roce doplňována formou 
vlastních sběrů (etnografický a archeologický materiál), formou darů od občanů nebo organizací a 
některé sbírkové předměty byly získány nákupem. V roce 2008 byly nakoupeny sbírkové předměty 
nebo soubory sbírkových předmětů za 37 465,- Kč, např. puška systému Werndl vz. 1885, obraz:  Jan 
Dědina: Ježíš se učí tesařem, olej plátno, 66x81 cm. 

 Sbírkové fondy Polabského muzea (podsbírky) byly obohaceny celkem o 574 evidenčních 
čísel pomocné dokumentace (významně byl rozšířen fond dokumentace národopisu).  

K novým přírůstkům je též nutné přiřadit i přírůstky knihovnické, kterých bylo v roce 2008 
získáno celkem 103 ks (knihy a časopisy za celkem 29 470,- Kč), které jsou následně zpracovány v 
knihovnickém programu Clavius.  

II.2. PRÁCE SE SBÍRKAMI  

Revizí prošlo v roce 2008 téměř 14 000 sbírkových předmětů nebo sbírkový souborů (mince, 
archeologie – nálezové soubory, národopis). Z nich bylo následně 1 387 evidenčních čísel zpracováno 
pro zařazení do CES a odesláno ke zpracování na Ministerstvo kultury.  

Polabské muzeum uskutečnilo během roku 2008 celkem 21 zápůjček (smluvních vztahů) v 
počtu přesahujícím 200 sbírkových předmětů nebo souborů sbírkových předmětů jiným subjektům. 
Polabské muzeum si také některé sbírkové předměty nebo popř. soubory sbírkových předmětů do 
svých výstav vypůjčilo u jiných organizací nebo jednotlivců (uzavřeno 5 smluv o výpůjčce sbírek, 
některé dlouhodobé byly prodlouženy).  

Postupně pokračuje i digitalizace sbírkových fondů, jak převodem evidence do digitální formy 
katalogu nebo zhotovování obrazové dokumentace sbírkových předmětů. Obrazovou digitalizací v 
roce 2008 prošlo 1 486 sbírkových předmětů. Digitalizováno bylo též více jak 6 500 katalogizačních 
karet. 

V Knihovně PM bylo katalogizováno v programu Clavius 204 knihovních jednotek. 
Zrevidováno bylo na 12 300 knihovních jednotek: částečná revize sbírkové literatury (sign. VT), revize 
regionální literatury (sign Rd, R), revize pohlednic. 

II.3. KONZERVACE A R ESTAUROVÁNÍ  

Odborným konzervátorsko-restaurátorským zásahem prošlo v roce 2008 celkem na 165 
položek evidenčních čísel, pod kterými se skrývají jak jednotlivé sbírkové předměty, tak celé soubory 
sbírkových předmětů (převážně archeologické povahy) Polabského muzea. Jednalo se o nové 
přírůstky preventivně ošetřené před uložením, dále o sbírky, které byly prezentovány na výstavách a 
předměty, které byly vybrány z depozitářů na základě doporučení správců depozitářů či odborné 
konzervátorky PM, tj. předměty, které potřebují akutní restaurátorský nebo konzervátorský zásah, u 
kterých vzniká nebezpečí zániku nebo nevratné poškození sbírkového předmětu. V rámci pravidelné, 
každoročně vykonávané, preventivní ochrany byla provedena dezinfekce depozitáře přírody a 
nábytku odbornou firmou a ošetřeny entomologické a botanické sbírky a lihové preparáty.  



K restaurovaným předmětům je nutno přičíst i předměty, pocházející z archeologických 
výzkumů, které byly na doporučení archeologa rekonstruovány (převážně keramika) v keramické 
dílně Polabského muzea. K jedněm z prací keramické dílny také patří čištění a popisování 
archeologické keramiky a dalších nálezů pocházející z archeologických výzkumů prováděných 
Polabským muzeem.  

Činnost restaurátorů a konzervátorů je též zaměřena na sledování klimatických podmínek jak 

v depozitářích, tak i v expozičních a výstavních prostorech a v případě potřeby navrhovat a případně 

realizovat potřebná opatření k nápravě nepříznivého stavu. Na základě těchto poznatků a z hlediska 

zásad preventivní konzervace došlo k novému uspořádání a následnému uložení ve vhodnějších 

depozitářích archeologických kovů jak z tzv. starých fondů (38 položek), tak hlavně z fondu Křinec 

(bronz: 135 položek, železo: 28 položek, různé: 25 položek), fondu Hellich (bronz: 159 položek, 

železo: 25 položek) a byl vypracován i aktualizovaný seznam těchto deponovaných sbírkových 

předmětů.  

Do oddílu restaurování a konzervace lze zařadit činnost zhotovování kopií, suvenýrů a forem. 
Za rok 2008 bylo vyrobeno celkem 390 odlitků sbírkových předmětů, které rozšiřují nabídku suvenýrů 
Polabského muzea.  

II.3.1 .  MATERIÁLOVÝ PRŮZKUM PŘEDMĚTŮ PŘED REST AUROVÁNÍM  

V rámci restaurátorsko-konzervačního zpracování byl proveden materiálový průzkum u 
následujících sbírkových předmětů: 

 ev. č. U-1 – polychromovaná pieta, restaurátorský průzkum, ak. soch. doc. Petr Kuthan, částka 
15 000,- Kč 

 Fe laténské předměty (fond Křinec), RTG (SM Roztoky u Prahy) 

 inv č. 8/2008 – Nymburk Dvory, č.s. 4 – měděný hrot dýky, RFA (SM Roztoky u Prahy) 

II.3.2 .  EXTERNÍ RESTAUROVÁ NÍ  

Za pomoci externích restaurátorů bylo dodavatelsky v roce zrestaurováno celkem 5 sbírkových 
předmětů:  

 př. č. 408/66 a,b kovová korunka (2 ks); st. č. 1490 kovová korunka (1 ks); ev. č. H-31730 šavle 
s perleťovou výzdobou (1 ks) – SUPŠ a VOŠ Turnov; částka 8 800,- Kč 

 př. č. 112/2004 loutna (1 ks), restaurátor J. Čepelák, částka 10 000,- Kč 

II.3.3. RESTAUROVÁNÍ PRO JIN É INSTITUCE  

Díky specializaci a vysoké odborné úrovni restaurátorky a konzervátorky Polabského muzea 
Aranky Součkové Daňkové byl v konzervátorsko-restaurátorské laboratoři Polabského muzea 
zrestaurován soubor dutého archeologického skla pro NPÚ – územní pracoviště Praha. 

II.4. ODBORNÁ A VĚDECKÁ ČINNOST  

 Odborná a případná vědecká činnost odborných pracovníků Polabského muzea se odvíjí 
vedle jejich specializace i od pracovních úkolů, které plní v rámci fungování Polabského muzea. 
 
PhDr. Jana Hrabětová: 

 scénáře expozic a výstav podle plánu (viz výše) 



 průběžná fotodokumentace činnosti ve skanzenu, fotodokumentace výstav, lidové 
architektury a památek v regionu 

 podrobná fotodokumentace památek a výstavby v Poděbradech v souvislosti s přípravou 
knihy „Poděbrady…“ 

 nové uspořádání části sbírkového souboru negativů (Poděbrady cca 2500 ks) 

 nové uspořádání a revize celého souboru diapozitivů v řadách P, E, H, F, doplnění a uzavření 

 dotazníková akce NÚLK Strážnice, terénní výzkum a zpracování dotazníků pro 160 obcí  

 poskytování odborných konzultací soukromým zájemcům a pracovníkům muzeí 

 spolupráce s národopisným oddělením Národního muzea (vedení sbírkotvorné komise) 

 přednášková činnost 

 

PhDr. Helena Lipavská 

 videodokumentace výměny mostu přes Labe v Poděbradech 

 rozhovory a dokumentace vzpomínek poděbradských pamětníků 

 digitalizace katalogizačních záznamů (archiv PEVA) 

 poskytování badatelských služeb 

 přednášková činnost 

 

Mgr. Petr Šorm 

 příprava nové expozice Příběh Polabí – koncepce, scénář, a spolupráce na architektonickém a 

výtvarném návrhu, výběr sbírkových předmětů a dalšího materiálu do nové stálé expozice 

 příprava výstavy o králi Jiřím do zastoupení Středočeského kraje v Bruselu (realizace květen 

2009)  - koncepce, scénář, spolupráce s GJP (heslář a podklady pro studentskou encyklopedii) 

 revize vybraných skupin sbírkových předmětů (numismatika, historie, umění) – 1 483 položek 

 digitalizace sbírkových předmětů (1 486 ks) a katalogizačních záznamů (5 007 - umění 2 195 

ev.č. a podsbírka Městec Králové – 2 812 ev. č. 

 poskytování badatelských služeb 

 

Mgr. Hana Šeberlová 

 revize knihovny 

 digitalizace katalogizačních záznamů knihovny 

 badatelé a knihovnické služby 

 

Petra Drahokoupilová 

 rozhovory a dokumentace vzpomínek a pamětí starších obyvatel Sadské 

 revize vybraných skupin sbírkových předmětů 

 digitalizace katalogizačních záznamů – 1 500 

 poskytování badatelských služeb 

 

PhDr. Pavel Fojtík 

 revize vybraných skupin sbírkových předmětů – 2 740 položek 

 fotodokumentace událostí ve městě Nymburk 

 poskytování badatelských služeb 

 přednášková činnost 

 
PhDr. Karla Motyková, DrSc. 

 odborná archeologická činnost – vyjádření k akcím a odborná archeologická činnost v terénu 

 účast na místních šetřeních a na jednání stavebních odborů celkem 5 x.  



Mgr. Andrej Lamprecht 

 odborná archeologická činnost – vyjádření k akcím a odborná archeologická činnost v terénu 

 revize vybraných skupin sbírkových předmětů – 800 položek 

 digitalizace 

 poskytování badatelských služeb a konzultací 

 přednášková činnost 

 

 
Počet terénních 
výzkumů nebo 

dohledů 
Počet vyjádření 

Počet nálezových zpráv a 
zpráv pro investory 

PhDr. K. Motyková 7 12 3 a 4 

Mgr. A. Lamprecht 18 30 3 

Celkem 35 42 6  a 4 

 
Ondřej Rašín 

 sběr historického materiálu v Lysé nad Labem 

 poskytování badatelských služeb 

 pracovní listy k realizovaným výstavám 
 
Bc. Petra Peštová 

 pracovní listy a příprava a realizace herních program pro návštěvníky 
 
Mgr. Blanka Kloučková 

 digitalizace 

 revize 

 pozorování vodních ptáků – Žehuňský rybník, Labe, Jezero u Poděbrad 

 spolupráce s ČSO na programu Zimní sčítání vodních ptáků ve Středních Čechách 
 
 

II.5. PUBLIKAČNÍ ČINNOST  

PhDr. Pavel Fojtík: 

 Památky Nymburk, nakladatelství Fraus Plzeň – průvodce po městě 

 Průvodce po Nymburce z nakladatelství Fraus - Městský Zpravodaj, březen - duben 2008, 
vyšel 27. 2. 2008 

 Příběh „zapomenutého“ profesora tělocviku Jana Pivoňky - Městský Zpravodaj, červenec - 
srpen 2008, vyšel 27. 6. 2008, str. 2 

 Vývoj státní správy a samosprávy na Nymbursku. Občasník Kaplanka, č. 42, rozsah 12 stránek, 
prosinec 2008 (vnitroklubový zpravodaj Společnosti přátel starého Nymburka) 

 Výsledky krajských voleb v Nymburce. Městský zpravodaj dne 17. 12. 2008 In. Nymburský 
deník (příloha) 

 Jan Řehounek vydal publikaci o nymburském kostele! Městský zpravodaj dne 17. 12. 2008 In. 
Nymburský deník (příloha) 

 
PhDr. Jana Hrabětová: 

 kniha „Poděbrady, město mého srdce“, Nakladatelství Ostrov, Praha  

 Poděbradské noviny - na 30 krátkých článků o věžích a vybraných domech v Poděbradech 

 3 příspěvky do jubilejního ročníku Lázeňských novin k historii poděbradských lázní 
 



PhDr. Karla Motyková 

 Archeologické výzkumy na Nymbursku v roce 2007. Středočeský vlastivědný sborník sv. 26, 

2008, str. 138 – 149. 

 Akropole keltského hradiště Závist 19 let po ukončení archeologického výzkumu. Komentář 
spoluautorky výzkumu. Archeologie ve středních Čechách 12, 2008, 480 – 495  

 Rekonstrukce sladovny ze 16. stol. v Nymburce dle výsledků archeologického výzkumu. 
Veřejná archeologie II. Praha, 2008, 77 – 91 (ISBN 978-80-87025-18-5). 

 Středověký znak královského města Nymburka a jeho výtvarné obměny. Vlastivědný 
zpravodaj Polabí 38, 2005-2006, 11 – 48. (ISSN 0231-5769). 

 

Aranka Součková Daňková 

 Nekrolog:  Odešla RNDr. Alena Šilhová. Sborník z konference konzervátorů-restaurátorů, 

Brno, 2008, 8-10. 

Mgr. Petr Šorm 

 Nekatolíci na Dymokursku v předtoleranční době, Vlastivědný zpravodaj Polabí 38/2005-2006 

 

PhDr. Jan Vinduška 

 Vesnická samospráva na Poděbradsku počátkem 20. století, Vlastivědný zpravodaj Polabí 

38/2005-2006 

 

Mgr. Blanka Kloučková 

 Rudisti – zajímaví mlži křídového moře Kolínska a Kutnohorska, Vlastivědný zpravodaj Polabí 

38/2005-2006 

 

Do publikační činnosti patří i různé drobné propagační články odborných pracovníků a autorů 
výstav Polabského muzea jak do denního tisku, týdeníků, měsíčníků (Nymburský deník, MF DNES, 
Poděbradské noviny a další) tak i pro uveřejnění na webových stránkách Polabského muzea 
(www.polabskemuzeum.cz). Webové stránky Polabského muzea (www.polabskemuzeum.cz) lze 
zařadit mezi významná informační media, jejichž návštěvnost podle statistiky má stoupající tendenci. 
Informují nejen o aktuálním dění v Polabském muzeu, ale i historii, přírodě a mnoha dalších 
zajímavostech z našeho oboru a regionu. Polabské muzeum spravuje též stránky vzniklé v souvislosti 
s projektem Muzea v přírodě Středočeského kraje – www.skanzeny.eu. Redakci a správu obou 
webových stránek zajišťuje PhDr. Jan Vinduška. 

 

II.6. ODBORNÉ  SEMINÁŘE, KONFERENCE  

V Polabském muzeu v Poděbradech se dne 5. 5. 2008 sešla na své jednání Středočeské 

archeologické komise. Zasedání organizačně zajišťoval archeolog Polabského muzea Mgr. Andrej 

Lamprecht.  

 V Galerii Melantrich Rožďalovice se 19. 5. 2008 uskutečnila jednodenní konference 

zaměřená na osobnost pedagoga Gustava A. Lindnera (rožďalovického rodáka, kterému je věnována 

část stálé expozice v Pamětní síni rodáků a přátel Rožďalovic). Konferenci organizačně zajišťovala 

vedoucí Galerie Melantrich Rožďalovice Svatava Krumpholcová.  

Vedle těchto setkání se odborní pracovníci zúčastnili různých seminářů a konferencí 

pořádaných různými institucemi: 

 

http://www.polabskemuzeum.cz/
http://www.polabskemuzeum.cz/
http://www.skanzeny.eu/


Mgr. Hana Šeberlová: 

 9. 2. 2008 Výstaviště Lysá nad Labem - Setkání kronikářů v rámci 8. ročníku společné výstavy 

obcí, měst, mikroregionů a podnikatelů Regiony ČR  

 20. 5. – 21. 5. 2008: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové - 20. zasedání sekce pro 
bibliografii Sdružení knihoven   

 9. 9. – 11. 9. 2008: Západočeské muzeum v Plzni – Seminář muzejních knihovníků 

 15. 10. 2008 Národní Archiv v Praze – 2. protokol Haagské konvence a určující předpoklady 
pro budování a tvorbu depozitářů a úložišť movitého kulturního dědictví 

 3. 12. – 4. 12. 2008: Národní archiv v Praze – 9. ročník konference Archivy, knihovny a muzea 
v digitálním světě 2008 
 

PhDr. Karla Motyková 

 Každý měsíc účast na zasedání Středočeské archeologické komise (SAK), ke kterému byl vždy 

vypracován přehled archeologických akcí za uplynulý měsíc. Šlo o následující místa: 14.1. ARÚ 

Praha, 25.2. v Benešově, 31.3. v Mělníce, 5.5. v Poděbradech, 9.6. v Kouřimi,  8.9. v Praze 

Malé muzeum archeologie (Archaia), 6.10. Lány, 10.11. Brandýs n. L. , 8.12. ÚAPP SČ.  

 8. 4. - 9. 4. 2008: Novověká keramika. Výroba, sortiment, užití – konference, uspořádala 

Archaia Praha o.p.s. Příspěvek o nálezech velkého souboru keramiky ze záklopového stropu 

z druhé poloviny 17. až první poloviny 18. stol. v Nymburce.  

 

Mgr. Andrej Lamprecht 

 Každý měsíc účast na zasedání Středočeské archeologické komise (SAK), ke kterému byl vždy 

vypracován přehled archeologických akcí za uplynulý měsíc. Šlo o následující místa: 14.1. ARÚ 

Praha, 25.2. v Benešově , 31.3. v Mělníce, 5.5. v Poděbradech, 9.6. v Kouřimi,  8.9. v Praze 

Malé muzeum archeologie (Archaia), 6.10. Lány, 10.11. Brandýs n. L. , 8.12. ÚAPP SČ. 

 

Aranka Součková Daňková 

 12. 6. 20008: Odborný seminář STOP - Moderní materiály ve sbírkách, Praha,  

 13. 11. 2008: Odborný seminář STOP - Restaurování archeologického textilu, Praha, 

 9. 9. – 11. 9. 2008: Konference konzervátorů-restaurátorů, Příbram.  

 

František Sýkora 

 9. 9. – 11. 9. 2008: Konference konzervátorů-restaurátorů, Příbram. 

 

PhDr. Jana Hrabětová   

 Pravidelná setkání regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu. 

 

PhDr. Jan Vinduška  

 Pravidelní setkání regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu. 

 Účast na jednáních senátu AMG. 

 2. 10. 2008: Konference cestovního ruchu v Novém Strašecí.  

 
PhDr. Pavel Fojtík: 

 9. 2. 2008: Výstaviště Lysá nad Labem – Setkání kronikářů v rámci 8. ročníku společné výstavy 

obcí, měst, mikroregionů a podnikatelů Regiony ČR - přednáška 

 

Bc. Petra Peštová 

 11.  - 12. 11. 2008: V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví  

„Muzea a vzdělávací systém v České republice", Brno 



III.  ÚDRŽBA A OPRAVY  

Plán údržby a oprav a skutečná potřeba údržby a oprav objektů ve správě Polabského muzea 
a případné externí restaurování se odvíjelo od výše finančních prostředků vyčleněných v této 
kapitole, která pro rok 2008 byla poměrně nízká. 

Proto byla na objektech ve správě Polabského muzea prováděna pouze nejnutnější základní 
údržba a některé zamýšlené akce byly přesunuty s ohledem na stav finančních prostředků na rok 
2009. Zvláště se tato skutečnost projevila v omezení údržby na objektech muzea v přírodě, jako jsou 
nátěry šindelových střech. 

Polabské muzeum má ve své správě svěřeno: 

 26 budov v majetku Středočeského kraje (z toho 20 objektů ve skanzenu Přerov n.L.), 
z nichž jsou 3 kulturní památky (všechny veřejnosti přístupné)  

 1 budovu pronajatou (synagoga Nymburk) 

 1 objekt pronajatý z ½ (Muzeum B. Hrozného v Lysé nad Labem) – kulturní památka 

 4 muzejní pracoviště v pronajatých prostorech (zpravidla 1 patro domu – Muzeum 
Sadská, Městec Králové, Památník Krále Jiřího Poděbrady – na zámku Poděbrady – 
kulturní památka, Pamětní síň Rožďalovice). 

III .1. MUZEUM PODĚBRADY  

Plán činnosti na rok 2008 počítal v muzeu v Poděbradech s poměrně velkými zásahy 

v návaznosti na plánovanou rekonstrukci budovy a stálých expozic. Z již výše uvedených důvodů však 

k rekonstrukci nedošlo a tím pádem ani naplnění plánu nemohlo byt splněno. 

III .2. POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ  MUZEUM PŘEROV NAD LABEM  

Rok 2008 byl v muzeu v přírodě, Polabském národopisném muzeu Přerov nad Labem, ve 
znamení špýcharů. V závěru roku 2007 byl Polabskému muzeu darován celoroubený špýchar z obce 
Všejany. Následně, počátkem roku 2008 došlo na jeho původním místě k jeho demontáži a 
následnému transferu do areálu muzea v přírodě Přerov nad Labem. Zde byl znovu postaven na 
určeném místě v dolní části areálu, kde dotvořil celek společně s chalupou z Kovanic a chalupou 
z Pojed a zpřístupněn veřejnosti (září 2008).  

V rámci údržby byla přerovnána nevyhovující způsobem položená tašková krytina střechy na 
celoroubeném špýcharu z Vinice. V samém závěru roku 2008 se podařilo zrealizovat kompletní 
výměnu doškové střechy na celoroubeném špýcharu z Vlkavy. Došková krytina na objektu je již od 
jeho přenesení do skanzenu koncem 60. let 20. století a s ohledem na to, že se jedná o typickou 
krytinu zdejšího regionu, bylo rozhodnuto touto krytinou znovu střechu pošít (pokrýt). 

V souvislosti s přípravami projektu z Regionálního operačního programu na další výstavbu 
muzea v přírodě, byly zadány k vypracování projektové dokumentace na plánované přenesení a 
případné nové vybudování vytypovaných objektů lidové architektury z regionu středního Polabí. 

III .3. VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK 

Při přípravě plánů nové expozice v hlavní budově Polabského muzea v Poděbradech vyvstal 
prostorový problém s umístěním konzervátorské dílny, a proto padlo rozhodnutí vybudovat novu 
konzervátorskou dílnu na pracovišti Vlastivědné muzeum Nymburk. K tomuto účelu bylo v posledním 
čtvrtletí započato s adaptací bývalé technické dílny. V těchto místech vznikne prostorné, řádně 



technicky vybavené konzervátorské pracoviště Polabského muzea se zázemím pro konzervátora 
(které bylo na původním místě nevyhovující).  

III .4. MUZEUM BEDŘICHA HROZ NÉHO LYSÁ NAD LABEM  

Počátkem června 2008 došlo v Muzeu B. Hrozného k havárii – vyplavení části expozice 

Úřadem práce sídlícím v 1. patře budovy nad expozičním prostorem muzea. Poškozena byla čelní 

stěna prostory, kde je umístěna stálá expozice, částečně strop a dřevěná podlaha. O nápravě se stále 

jedná a stav je monitorován památkáři. Na základě jejich vyjádření a jednání s vlastníkem budovy – 

Městem Lysá nad Labem dojde k definitivní nápravě stavu. 

 
 
 
 
Zpráva o činnosti Polabského muzea zpracována na základě zpráv o činnosti za rok 2008 odb. 

pracovníků a vedoucích pracovišť a oddělení Polabského muzea (jednotlivé zprávy uloženy v PM) v 
lednu 2009.  
 
 
 
 

     PhDr. Jan Vinduška  
ředitel Polabského muzea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


