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ÚVOD 

 

 

 Polabské muzeum, se sídlem v Poděbradech, spravuje následující pracoviště:  Polabské 

muzeum v Poděbradech, Památník krále Jiřího, Polabské národopisné muzeum v Přerově nad 

Labem, Vlastivědné muzeum Nymburk, Městské muzeum v Sadské, Muzeum Bedřicha Hrozného 

v Lysé nad Labem, Galerie Melantrich a Pamětní síně rodáků a přátel Roţďalovic v Roţďalovicích 

a Muzeum Královéměstecka (mimo provoz). 

Na sezónu 2004 bylo připraveno a zpřístupněno návštěvníkům všech 15 stálých expozic. 

Polabské muzeum připravilo pro své návštěvníky celkem 38 časově omezených výstav, které byly 

jak vlastní práce odborných pracovníků PM, tak i výstavy převzaté nebo zapůjčené. Stálé expozice 

a uspořádané výstavy Polabského muzea navštívilo v roce 2004 celkem 70.236 platících 

návštěvníků, coţ je proti předchozímu roku 2003 pokles o 4831 návštěvníků. V roce 2004 byl 

z technických důvodů veřejnosti zpřístupněn Památník krále Jiřího s pětitýdenním zpoţděním. Tato 

situace byla zapříčiněna nemoţností přístupu k Památníku z důvodů probíhající opravy střechy  

jiţního křídla zámku v Poděbradech, kde se Památník nachází. Obdobná situace nastala v Galerii 

Melantrich v Roţďalovicích, kde z důvodů opravy střechy byla zrušena plánovaná výstava (červen 

2004). Další výstava v GM v Roţďalovicích v listopadu byla ze strany autora výstavy odvolána. 

Trval na uspořádání vernisáţe i přesto, ţe nebylo moţno zajistit dodávku vody do objektu Galerie – 

vlastní studna z důvodů dlouhotrvajícího suchého období vyschla a v Roţďalovicích není obecní 

vodovod. Počet návštěvníků (viz tabulka níţe) byl v Polabském národopisném muzeu v Přerově 

n.L., národopisné pracoviště Polabského muzea, v uplynulém roce se svými 56015 platícími 

osobami opět rekordním (v roce 2003: 53.471 návštěvníků). 

 

Návštěvnost Polabského muzea v roce 2004 

 PNM PMP Pam.  Lysá Nymburk Rožďal Sadská Celkem 

leden 0 21 0 20 114 0 0 155 

únor 0 0 0 78 133 0 0 211 

březen 0 0 0 163 189 0 51 403 

duben 11889 0 0 158 369 0 0 12416 

květen 5338 686 0 153 393 188 113 6871 

červen 4923 305 915 210 463 0 4 6820 

červenec 5606 411 1614 44 205 0 13 7893 

srpen 5350 527 1462 22 188 0 141 7690 

září 5959 429 742 46 206 238 4 7624 

říjen 3797 518 695 108 226 0 6 5350 

listopad 0 83 69 26 432 0 0 610 

prosinec 13153 616 0 100 324 0 0 14193 

celkem 56015 3596 5497 1128 3242 426 332 70236 

 

 

V rámci údrţby byla kompletně vyměněna šindelová střecha památkově chráněného objektu 

Galerie Melantrich v Roţďalovicích a provedena výměna střešní krytiny včetně opravy fasády štítu 

objektu Klášter v Poděbradech.  

V roce 2004 byli přijati noví zaměstnanci na uvolněná místa (ekonomka, dokumentátorka 

AV, průvodkyně v PNM). 
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I. ÚSEK VNĚJŠÍ MUZEJNÍ ČINNOSTI 

 

 

I.1. EXPOZICE 

Před zahájením návštěvnické sezóny 2004 byly připraveny všechny stálé expozice pro své 

návštěvníky.  

V PNM Přerov n. L. dokončena expozice Vinařství ve špýcharu z Vinic II., včetně postavení 

starého vinařského lisu a doplnění dalších exponátů ze sběrů a nákupů. Ve zbudovaných 

a dokončených přístřešcích v dolní části areálu skanzenu byla vybudována nová expozice Oradel a 

transportu, nové uspořádání souboru zemědělských strojů ke zpracování zrna, včetně textů. 

Provedena reinstalace expozice Z lidové kuchyně středního Polabí ve výměnku chalupy z Draha, 

nové texty, vč. receptů, doplnění exponátů ad. 

 

  

I. 2. VÝSTAVY v roce 2004 

Během roku bylo realizováno celkem 38 krátkodobých výstav. Proběhly téměř všechny 

plánované výstavy Polabského muzea a jeho poboček, několik výstav bylo realizováno mimo plán.  

Oproti plánu byla v muzeu v Poděbradech realizována výstava, ve spolupráci s NM-

Národopisným muzeem, České lidové kroje v e fotografiích J. Langhammera. V rámci Vánoční 

výstavy v Poděbradech byly připraveny výstavy Vánoce v grafice, Poděbrady v grafice a Poznej 

světové dědictví UNESCO, v plánu činnosti PM na rok 2004 nespecifikovány 

K dalším změnám došlo v Galerii Melantrich v Roţďalovicích, kde nebyly uskutečněny dvě 

plánované výstavy - Obrazy a keramika - Ing. arch. Pavel Poličanský a Alena Poličanská, 

Fotografie a suché vazby - Bohumil Holan (důvody výše). S novým vedoucím pobočky Muzeum 

B. Hrozného v Lysé nad Labem, který nastoupil začátkem roku byly operativně připraveny a 

realizovány výstavy, které nebyly naplánovány  Plánem činnosti PM. (seznam výstav viz níţe). 

V Muzeu B. Hrozného v Lysé nad Labem nebyla realizována z technických důvodů výstava 

Fotografie fotoateliéru p. Leinera z Lysé nad Labem a okolí. V termínu konání této výstavy 

byla uspořádána výstava věnovaná Malíři Františku Hradeckému, bývalému občanu Lysé nad 

Labem (Polabské muzeum získalo rozsáhlou pozůstalost po tomto malíři). Dále byly proti plánu 

zrealizovány dvě další výstavy Proměny malíře Šinkmajera a Husitství ve své vlastní výpovědi 

(viz přehled níţe). 

V závěru  roku byla zrealizována ve VM Nymburk neplánovaná výstava Střední Polabí na 

starých mapách, která s velkým úspěchem pokračuje do roku 2005. 

 

 

I.2. VÝSTAVY 

I.2.1. PM Poděbrady 

1. 01.05. – 30.06. 2004 – České lidové kroje ve fotografiích Jakuba Langhammera 

2. 01.05. – 30.06. 2004 – Adéla Brabcová – Obrázky 

3. 01.05. – 30.06. 2004 – Jiří Krátký – Venkovská stavení v Čechách a na Moravě - akvarely 

4. 01.07. – 26.09. 2004 – Martin Slíva – Nový Zéland  

5. 02.07. – 15.09. 2004 – Jadranské ostrovy - fotografie  

6. 14.09. – 31.10. 2004 – Ptáci Českého ráje 

7. 01.09. – 31.10. 2004 – Nábytek ze sbírek muzea 

8. 01.10. – 31.10. 2004 – Klub přátel PENTAXu 

9. 01.12. – 30.12. 2004 – Vánoční výstava - Sakrální plastiky 

10. 01.12. – 30.12. 2004 – Vánoce v grafice 

11. 01.12. – 30.12. 2004 – Poděbrady v grafice 

12. 01.12. – 30.12. 2004 – Poznej světové dědictví UNESCO 
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I.2.2. VM Nymburk  

1. 2003 - 15.02. 2004 – Brandýští výtvarníci v Nymburce  

2. 20.02. – 14.03. 2004 – Eva Hnyková – obrazy 

3. 19.03. – 18.04. 2004 – Milan Albich – průřez ţivotní tvorbou – výtvarné práce – výstava k  

                                            90 výročí  narození Bohumila Hrabala 

4. 23.04. – 23.05. 2004 – Jiří Jetel – Krajiny - výtvarné práce 

5. 02.06. – 11.07. 2004 – Samizdatová literatura v ţivotě Bohumila Hrabala a jeho okolí (k 90.  

                                           výročí narození Bohumila Hrabala) 

6. 02.06. – 11.07. 2004 – Polaban Nymburk 95. výročí 

7. 20.07. – 19.09. 2004 – 130. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Nymburce 

8. 26.09. – 31.10. 2004 – Ţidovské památky Čech ve fotografii 

9. 05.11. – 05.12. 2004 – Pozdrav z Nymburka - Jana Kolářová – průřez výtvarnou tvorbou 

10. 05.11. – 05.12. 2004 – Skrytá krása kamenů 

11. 16.12. 2004 – 28.02. 2005 - Střední Polabí na starých mapách 

     

I.2.3. PNM Přerov n. L. 

1. 02.04. – 09.05. 2004 – Jaro na vsi        

2. 15.05. – 31.10. 2004 – Ze starých řemesel a ţivností na Polabském venkově 

3. 15.05. – 31.10. 2004 – Děti před sto lety ve škole a po škole 

4. 03.12. – 30.12. 2004 – Lidové Vánoce v Polabí       

  

I.2.4. MM Sadská 

1. 10.08. – 30.08. 2004 – Ţidovské památky ve fotografii 

       

I.2.5. MBH Lysá n. L. 

1. 13.12. 2003 – 16.01. 2004 – Vánoční výstava výtvarných prací ţáků ZŠ B. Hrozného a ZŠ  

                                           J. A. Komenského z Lysé nad Labem. 
2. 21.01. – 21.02. 2004 – Miloš Bláha - Pevné skupenství (fotografie)  

3. 27.02. – 25.03. 2004 – Jaroslav Mokrý – Doma a na cestách - obrazy 

4. 29.03. – 30.04. 2004 – Umění starověku - Archeologické reprodukce 

5. 06.05. – 18.06. 2004 – Malíř František Hradecký  

6. 25.06. – 31.08. 2004 – Dny polské kultury 

7. 23.10. – 28.11. 2004 – Proměny malíře Šinkmajera  

8. 07.12. 2004 – únor 2005 – Husitství ve své vlastní výpovědi 

 

I.2.6. G. Roţďalovice 

1. 01.05. – 23.05. 2004 – Čtvero ročních období - ZŠ Roţďalovice  

2. 28.08. – 19.09. 2004 – Loutka a kniha - Antonín Müller a Michaela Bartoňová  

 

 

I.3. PŘEDNÁŠKY 

Polabské muzeum uspořádalo celkem 57 přednášek pro veřejnost, studenty ZŠ a SŠ a různá 

zájmová sdruţení a další. Těchto akcí se zúčastnilo kolem 1450 osob. 

Někteří odborní pracovníci byly vyzváni k přednášení při různých akcích, pořádaných 

různými instituce (Motyková, Hrabětová, Fojtík, Rašín, Šorm, Daňková). Ve spolupráci s místními 

školami (Poděbrady, Nymburk) byly realizovány přednášky pro ţáky v rámci historických seminářů 

o činnosti muzea.  

 

I.4. BADATELSKÁ SLUŢBA 

Kromě veřejné prezentace sbírek formou stálých a časově omezených výstav, je často 

vyuţívaná badatelská sluţba, kterou poskytují badatelům odborní pracovníci na všech pracovištích 
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Polabského muzea. Kromě návštěv badatelů přímo v muzeích, odborní pracovníci odpovídají také 

písemně na poštou, a to jak klasickou tak i elektronickou, doručené písemné badatelské dotazy. 

V roce 2004 navštívilo Polabské muzeum celkem 115 badatelů. Hojně vyuţívány jsou 

sluţby Knihovny Polabského muzea, která v roce 2004 i přes silně omezený provoz zapříčiněný 

nemocí knihovnice bylo realizováno 102 knihovních zápůjček. 

 

I.5. EDIČNÍ ČINNOST 

V roce 2004 nedošlo z redakčních důvodů k vydání Vlastivědného zpravodaje Polabí a 

termín vydání byl přesunut na první čtvrtletí roku 2005.   

 Do toho oddílu je třeba zařadit i materiály propagačního charakteru, které Polabské muzeum 

vydává. V roce 2004 Polabské muzeum vydalo několik propagačních materiálů (Expozice 

Polabského muzea, Přerov nad Labem, Muzeum B. Hrozného). Návrhy případně realizace plakátů a 

pozvánek na výstavy a přednášky PM. 

 

I.6. PUBLIKAČNÍ  ČINNOST 

V regionálním i celostátním tisku (Týdeník Nymbursko, Nymburský deník, Lyské listy, 

Poděbradské noviny, Sadské noviny, MF Dnes, Společenské vědy ve škole, Na rynku apod.) byla 

prezentována práce pracovníků Polabského muzea (články o výstavách, osobnostech regionu, 

událostech a další zajímavosti o muzeu a našem regionu).  

 

I.7. ODBORNÁ PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

 Mezi tradiční aktivity patří odborná publikační činnost odborných pracovníků PM 

v odborných časopisech a sbornících, případně se podíleli na samostatných publikacích, vč. 

odevzdaných článků pro nerealizované vydání Vlastivědného zpravodaje Polabí (Daňková, 

Hrabětová, Krátká, Šorm). 

P. Fojtík a Fr. Sýkora: Počátky vodárenství v Nymburce, In. 100 let moderního vodárenství 

v Nymburce, VaK Nymburk a.s. 2004 

M. Prchalová: Ludvík Kuba a Slovensko, In: Kolokvium slovenských, českých a moravských 

bibliografů Roţnov pod Radhoštěm. Brno 2004 

A. Daňková: Konzervace antického skla, Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů Liberec 

2004, Technické muzeum Brno 2004, 79 – 83. 

K. Motyková: Archeologické výzkumy na Nymbursku v roce 2003.  Středočeský vlastivědný  

sborník 22- 2004. Roztoky u Prahy,  257 – 164. 

  Stopy nymburských tzv. Bílých hradeb. Archeologie ve středních Čechách 8, 2004, 

P. Šorm: Historie a současnost mikroregionu Mezilesí, 2004 

 

  

I.8. ODBORNÉ  SEMINÁŘE, KONFERENCE 

K tradici Polabského muzea patří jiţ desetiletí Přírodovědný klub Polabí, jehoţ členové se 

scházejí téměř pravidelně 1x měsíčně v Polabském muzeu. Jejich setkání je zpravidla doplněno 

přírodovědnou přednáškou některého z členů klubu. Úzká je také spolupráce se Společností starého 

Nymburka, která se schází také k pravidelným setkáním v prostorách Vlastivědného muzea 

Nymburk.  

Polabské muzeum má své aktivní zastoupení v oborových komisích a kolegiích při Asociaci 

muzeí a galerií ČR (Krajská sekce  AMG středních Čech, Oborové kolegium pro muzea v přírodě, 

Komise lidového stavitelství – J. Vinduška; Komise konzervátorů a restaurátorů  A. Daňková, Fr. 

Sýkora) i v senátu AMG ČR.  

Archeolog Polabského muzea Dr. K. Motyková se pravidelně 1x měsíčně účastní zasedání 

Středočeské archeologické komise (SAK), ke kterému je vţdy vypracován přehled archeologických 

akcí za uplynulý měsíc. 
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Účast na konferencích a seminářích: A. Daňková - Konzervace antického skla, Konference 

konzervátorů, restaurátorů a preparátorů, Liberec; Seminář Zdravé a nemocné sklo, Ústav dějin 

umění AV ČR Praha 

B. Kloučková: seminář muzejních geologů – Jahodník, Slovensko 

 

 

I.9. OSTATNÍ  

Mezi činnost propagující Polabské muzeum a jeho pobočky patří nepopiratelně spolupráce 

s televizními a rozhlasovými stanicemi. V celostátním a regionálním tisku pravidelně vycházely a 

vycházejí upoutávky na pořádané výstavy a další akce PM.  

Pro návštěvníky zajímavá a pro PM ekonomicky výhodná je téţ naše vlastní výroba 

suvenýrů podle předloh pocházejících ze sbírek Polabského muzea (např. kachle, madony, otisky 

pečetidel apod.). Takto bylo vyrobeno za rok 2004 celkem  500 ks ks sádrových odlitků a 368 ks 

moduritových kopií plaket a pečetidel.  

 

 

II. ÚSEK VNITŘNÍ MUZEJNÍ  ČINNOSTI 

 

 

II.1. NOVÉ PŘÍRŮSTKY 

Sbírkový fond Polabského muzea a jeho poboček byl v uplynulém roce doplňován formou 

vlastních sběrů (převáţně archeologický materiál), formou darů od občanů nebo organizací, a 

některé sbírkové předměty byly získány nákupem. V roce 2004 byly nakoupeny sbírkové předměty 

nebo soubory sbírkových předmětů za 55 510,- Kč. 

 Sbírkové fondy Polabského muzea (včetně poboček) byly obohaceny celkem o 2032 

evidenčních čísel přírůstků sbírkových předmětů nebo souborů sbírkových předmětů.  

 K novým přírůstkům je téţ nutné přiřadit i přírůstky knihovnické, kterých bylo v roce 2004 

získáno celkem 194 ks. Celkem obsahuje knihovna 52.590 knihovních jednotek. 

 Nové sbírkové předměty jsou zapisovány ve stanovených termínech do CES (Centrální 

evidence sbírek). 

 

II.2. PRÁCE SE SBÍRKAMI 

V roce 2003 bylo revidováno přibliţně 5496 ks sbírkových předmětů nebo jejich sbírkový 

souborů. Revizí mj. prošly část sbírky „Historie a národopis“ ve VM Nymburk, dokončena revize 

zoologické sbírky a provedena inventarizace botanické sbírky a části sbírky geologické sbírky PM. 

V rámci realizace stálé expozice Oradel a transportu provedena revize sbírky oradel a transportu. 

Do druhého stupně evidence sbírkových předmětů bylo zapsáno celkem 1732 evidenčních 

čísel sbírkových předmětů nebo souborů sbírkových předmětů. Do pomocné evidence sbírky PM 

zapsáno 1138 evidenčních čísel předmětů nebo souborů předmětů. 

V Knihovně PM bylo zkatalogizováno 183 monografií a 195 časopisů 

Polabské muzeum uskutečnilo během roku 2004 celkem 32 zápůjček (smluvních vztahů) 

sbírkových předmětů nebo souborů sbírkových předmětů jiným subjektům. Polabské muzeu si také 

některé sbírkové předměty nebo popř. soubory sbírkových předmětů do svých výstav vypůjčilo u 

jiných organizací nebo jednotlivců (uzavřeno 7 smluv o výpůjčce sbírek). 

V Knihovně PM bylo provedeno 102 výpůjček, z toho 22 zaměstnancům PM. 

 Odborní pracovníci pokračovali ve vedení a zpracovávání sbírkové agendy v digitální 

podobě (PC), tj. vedení přírůstkové knihy a převod katalogů a katalogizace do PC (digitalizace 

geologické a zoologické sbírky).  
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II.3. KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ 

 Konzervace a restaurování je důleţitá činnost v péči o sbírky. V této oblasti se hlavní důraz 

klade na prevenci a na práci s novými přírůstky, ať jiţ se jedná o archeologické nálezy (zde je to 

první krok před další manipulací s těmito nálezy) nebo vlastní sběry pracovníků PM či dary nebo 

nákupy od občanů. Dále je věnována pozornost stávajícím sbírkovým fondů, ze kterých jsou 

vybírány předměty, které potřebují akutní restaurátorský nebo konzervátorský zásah, neboť zde 

vzniká nebezpečí zániku sbírkového předmětu. Jelikoţ jsou odborné restaurátorské práce finančně 

značně nákladné, volíme pro externí restaurování opravdu ty předměty, u kterých je ohroţení 

zánikem největší a na jejich restaurování nemáme odborné nebo technické moţnosti je provést 

sami.  

V uplynulém roce správci jednotlivých depozitářů kontrolovali sbírky uloţené v 

depozitářích, aby bylo zabráněno jejich moţnému poškození jakýmkoliv způsobem. Mezi 

pravidelné konzervátorské úkony patří ošetřování entomologických sbírek a dalších 

dermoplastických preparátů (provedeno plynování depozitáře přírodovědy). Z přírodovědných 

sbírek byly dále ošetřeny případně preparovány některé předměty sbírky geologie. 

Plynováním byl také ošetřen depozitář nábytku PM. 

Celkem prošlo rukama konzervátorů a restaurátorů Polabského muzea 285 sbírkových 

předmětů nebo souborů sbírkových předmětů, a to např. archeologický materiál, sbírkové předměty 

před prezentací na výstavách, sbírky uloţené v depozitáři a nové přírůstky sbírek, které bylo třeba 

ošetřit před uloţením do depozitáře.  

Do oddílu restaurování je třeba také zařadit provedené rekonstrukce archeologického materiálu, 

převáţně keramiky z následujících výzkumů: Nymburk Kostelní nám 73/4, př. č. 18/2003; 

Nymburk Vodárenská 3454, př. č. 516/2004; Choťánky - Balkán, př. č. 38/2003; Choťánky - 

Vrčení, př. č. 46/2003; Poděbrady, hotel G-Rex, př. č. 315/2004; Běruničky, př. č. 454/2004; Sány, 

př. č. 507/2004; Chroustov, př. č. 508/2004; Ţehuň, př. č. 506/2004; Roţďalovice, př. č. 455/2004; 

456/2004; 512/2004; 513/2004; 514/2004; 538/2004; 537/2004; 539/2004. Zpracování ţárového 

hrobu (kosti): Choťánky –Vrčení, př. č. 46/2003 

K jedněm z prací keramické dílny také patří čištění a popisování archeologické keramiky 

pocházející z archeologických výzkumů.  

Externě bylo restaurováno 12 sbírkových předmětů Polabského muzea (umělecké předměty 

– polychromovaná dřevořezba Krista Trpitele, 9 obrazů, parní lokomobilu, pískovcové ostění). 

Externě bylo provedeny metalografické průzkumy a analýzy archeologického materiálu, které není 

moţné provést v našich podmínkách. 

V souvislostí s přípravou strategického plánu, byla provedena analýza stavu depozitářů, 

která se stane odrazovým můstkem pro další práce na zlepšení stavu depozitářů a deponovaných 

sbírek. 

 

II.4. ODBORNÁ ČINNOST 

Činnost odborných pracovníků je úzce spjata s prací se sbírkovými fondy, které spravují. 

Poněkud jiná je práce archeologů, kteří jsou plně vytíţeni prací v terénu a úřadováním souvisejícím se 

stavební aktivitou investorů a tím souvisejícími archeologickými dohledy. 

 

II.4.1. archeologie: PhDr. K. Motyková, PhDr. Zb. Sedláček 

Prováděny dozory a výzkumy v okresu Nymburk v rámci uzavřených smluv (19) a na 

základě objednávek investorů a vypracovávány (příp. dokončeny) nálezové a odborné zprávy pro 

investory. 

Celkem uskutečněno na 107 terénních dohledů a záchranných archeologických výzkumů 

v rámci nymburského okresu. S tímto je spojena evidence zkoumaných nebo navštívených lokalit 

na předepsané formuláře pro ARÚ Praha a NPÚ v Praze. Vypracováno na 35 různě obsaţných 

zpráv pro investory a nálezových zpráv a několik dalších zpráv je rozpracováno. PM vypracovalo 

přibliţně 82 vyjádření k dodaným projektům. 
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Vedle velkého objemu prací spojených s archeologickou agendou (vyjádření, terénní 

výzkumy a dozory, nálezové zprávy, formuláře ZAA, OZAA) spravují archeologové rozsáhlou 

sbírku archeologického materiálu Polabského muzea, konzultují s badateli.  

 

II.4.2. přírodověda: Mgr. B. Kloučková 

- digitalizace geologické (G 4001-4676) a zoologické sbírky (Z 1-522, 1002-1150) 

- dokončení inventarizace zoologické sbírky PMP (schránky měkkýšů: Z 803-1000, 1040, 1054, 

1151-1652), inventarizace botanické sbírky PMP (B 1-607), inventarizace části geologické 

sbírky PMP (G 578-3910)  

- přírodovědná pozorování –zimní sčítání vodních ptáků (leden aţ březen – Labe: Poděbrady-

soutok s Cidlinou), výskyt bledulí v NPR Čtvrtě, čápi v Sokolči, hnízdění potápky roháče na 

Jezeře u Kluku, flóra Přerovské hůry, spolupráce při sčítání vodních ptáků ve středních Čechách 

s ČSO (listopad aţ prosinec) 

- sběr zkamenělin-Skála v Sadské, Přerovská hůra, Chotuc, Velim, Nová Ves 

 

II.4.3. knihovna + kronikáři: Mgr. M. Prchalová 

- Evidence knihovních přírůstků, pohlednic, gramofonových desek.  

- Katalogizace Monografií: 183 karet, Časopisů 195 karet. 

- Bibliografie prací zaměstnanců, průběţně excerpce pro kartotéku osobností.  

- Badatelská sluţba 

 

II.4.4. etnografie: PhDr. J. Hrabětová 

- zahájení katalogizace svatých obrázků na PC (cca 200 ks) 

- průběţně fotodokumentace LA, výstavby Poděbrad, výstav a expozice ve skansenu a památek 

- kompletní fotodokumentace drobných sakrálních památek na Nymbursku, shromaţďování 

podkladů pro kompletní dokumentaci na kartách 

- shromaţďování podkladů pro rekonstrukci vinařského lisu, kovárny a kapličky 

- podávání informací z oboru národopisu a historie Poděbrad průběţně dle zájmu, spolupráce 

s různými badateli a studenty 

- scénáře nových výstav a expozic, doplňující texty pro stávající expozice 

- odborná spolupráce s nákupní komisí národopisného oddělení NM 

- průběţně doplňování sbírového fondu z oboru N vlastními sběry a dary 

- zpracování sbírek ve II. stupni evidence N 16 116 aţ N 16 373 – 216 předm. 

- revize sbírky oradel a transportu v souvislosti s novým umístěním 

- průběţně práce v depozitářích, výběr a ukládání sbírek pro potřeby výstav a expozic 

- návrh na nové uspořádání depozitářů v myslivně a skladu instalačního materiálu v bednárně 

 

 

II.4.5.1. historie: Mgr. P. Šorm (PMP), PhDr. P. Fojtík (VM Nbk), O. Rašín (MBH Lysá) 

- Správa sbírkových fondů 

- Spolupráce s badateli.  

- Katalogizace sbírkového fondu Umění PM.  

- Dokumentace významných událostí současnosti v regionu (foto, video).  

- Studium politických procesů v Nymburce a nymburské průmyslové historie. 

- Sběr historického materiálu v Lysé n. L.  

- Průběţná digitalizace  sbírkového fondu MBH Lysá n.L. 

- P. Šorm - Spolupráce na grantu Grantové agentury ČR, č. 404/04/0980: Tajní nekatolíci 

v českých zemích v 18. století z perspektivy historického a historicko-antropologického 

studia – zaměření na východní část středních a východní Čechy. 
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II.4.5.2. archiv PM: PhDr. H. Lipavská 

- práce na podrobném soupisu a lokačním seznamu archivu  

- soupis cechovních materiálů 

- pořádání dokumentace současnosti, souboru plakátů přír. č. 1077 – 1079/1980, fondu Neuman. 

Poděbrady 

- třídění fotografií a ukládání do fotolistů – částečně 

- zpracování fondu cukrovar – uspořádání (nezkatalogizováno) 

- digitalizace lokačního seznamu Památníku 

- badatelská sluţba  
 

 

 

III. ÚSEK ÚDRŢBY A VÝSTAVBY 

 

III.1. PM Poděbrady 

Na budově Klášter v Poděbradech provedena kompletní výměna střešního pláště vč. okapů a 

okapových svodů, dále oprava komínů, štítu a vnitřní omítky světlíku a výměna skleněné výplně 

světlíku. 

Vypracována PD ústředního topení v budově Klášter (kanceláře a depozitáře PM). 

    

III.2. VM Nymburk  
Provedena rekonstrukce osvětlení chodby budovy VM Nymburk, opraven sokl fasády 

budovy muzea (zednické práce a nátěr). 

 

III.3. PNM Přerov n. L. 
Dle potřeby prováděna celoročně drobná nutná údrţba jednotlivých objektů ve skanzenu, vč. 

ošetřování  zeleně a likvidace odpadů.  

- dokončení přístřešků pro zemědělské stroje za špýcharem z Mrzek a 

- předělání přístřešku pro instalaci drobného transportu vč. terénních úprav 

- provedení konzervačních nátěrů objektů v dolní části skansenů 

- provedeny opravy zdí v zahradě pod myslivnou a zhotovení nové plné ohradní zdi u pokladny 

- zhotovení nových plotů kolem staročeské chalupy 

- Vypracována PD pro GO myslivny. 

 

III.4. M. Sadská 

 

III.5. G Roţďalovice 

Provedena kompletní výměna střešního pláště – dřevěné šindelové střechy, na památkově 

chráněném objektu Galerie Melantrich 

. 

III.6. M Lysá n. L. 
 

 

 

 

Na základě výkazů o činnosti za rok 2004 odb. pracovníků a vedoucích poboček Polabského muzea 

(jednotlivé výkazy uloţeny v PM) zpracoval v lednu 2005:   

 

 

Mgr. Jan Vinduška 

                             ředitel Polabského muzea 

 


