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ÚVOD 

 

 

 Polabské muzeum, se sídlem v Poděbradech, spravovalo v roce 2005 svá následující 

muzejní 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). 

Pro rok 2005 bylo připraveno a zpřístupněno návštěvníkům všech 15 stálých expozic. 

Polabské muzeum připravilo pro své návštěvníky celkem 40 časově omezených výstav (z toho 4 

výstavy byly jiţ veřejnosti zpřístupněny  koncem předchozího roku 2004), které byly jak vlastní 

práce odborných pracovníků PM, tak i výstavy převzaté nebo zapůjčené od jiných institucí nebo 

soukromých osob či autorů. PM téţ ve spolupráci s dalšími institucemi připravilo i několik menších 

výstav mimo prostory PM (viz níţe). 

Stálé expozice a uspořádané výstavy Polabského muzea navštívilo v roce 2005 59.598 

platících návštěvníků a přibliţně 1500 neplatících návštěvníků, celkem 61.000 osob, coţ je proti 

předchozímu roku 2004 pokles o 10 000 platících návštěvníků. Největší pokles v návštěvnosti byl 

zaznamenán v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem, přibliţně o 13 000 osob 

méně. Pokles návštěvnosti byl také zaznamenán v Muzeu v Sadské (cca 100 osob). Mírný nárůst 

návštěvníků byl zaznamenán, o proti roku 2004, v  Muzeu v Poděbradech (cca 200 osob), 

Vlastivědné muzeum Nymburk (200 osob), Muzeum B. Hrozného v Lysé nad Labem (cca 100 

osob)  a výraznější nárůst v Památníku krále Jiřího na zámku v Poděbradech (2 500 osob) 

 

Návštěvnost Polabského muzea v roce 2005 

 
PNM 
Přerov 

PMP Památník Lysá Nymburk Rožďal Sadská Celkem 

nepl. 
Přerov 
Evidov
áno 

Leden 0 129 0 35 517 0 0 681   

Únor 0 128 0 4 424 0 0 556   

Březen 5153 189 0 21 254 0 29 5646   

Duben 3772 0 415 86 358 0 0 4631   

Květen 4080 369 816 75 249 0 26 5615   

Červen 4686 419 1193 114 321 159 0 6892   

Červenec 4091 376 1488 28 228 110 4 6325   

srpen 5800 382 1549 39 198 0 173 8141   

září 2959 261 911 165 198 197 0 4691   

říjen 2739 687 771 229 370 0 0 4796   

listopad 0 157   321 209 196 0 883   

prosinec 9787 691 0 87 175 0 1 10741 598 

celkem 43067 3788 7143 1204 3501 662 233 59598   

Neplatící návštěvníci expozic, výstav a dalších akcích v rámci muzea 900   

        61000 

 

 

V rámci údrţby byla realizována výměna části šindelové krytiny na střeše špýcharu z Křince 

v PNM Přerov n.L. (polovina střechy byla jiţ vyměněna v minulosti, 1995, ale z nedostatku financí 

byly další práce přerušeny a aţ v roce 2005 byla výměna šindelové krytiny dokončena). Další akcí 

bylo provedení ochranného nástřiku šindelové střechy objektu bednárna v areálu PNM (realizace 

nové šindelové krytiny v r. 2003). 
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K výrazným investičním počinům roku 2005 patří vybudování ústředního topení s plynovým 

kotlem v objektu Klášter v Poděbradech, kde jsou umístěny pracovny a další zázemí PM (další 

aktivity níţe). 

V roce 2005 byli přijati noví zaměstnanci na uvolněná místa (archeolog, průvodkyně 

v PNM, knihovnice PM a v samém závěru roku pokladní/průvodkyně do Muzea B. Hrozného, 

z důvodů lepší dostupnosti veřejností - rozšíření otevírací doby muzea). Uvolněná místa vznikla 

odchodem zaměstnanců jiţ v předchozím roce, ale také úmrtím. Po dlouhé těţké nemoci zemřela 

(3.10.2005) dlouholetá knihovnice Polabského muzea Mgr. Marie  Prchalová 

Hospodaření: Příspěvek od zřizovatele, Středočeského kraje, na provoz Polabského muzea 

byl v průběhu roku 2005 doplňován vlastními stanovenými příjmy z hlavní činnosti Polabského 

muzea. Polabské muzeum v roce 2005 hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem, a v některých 

poloţkách i s mírným přebytkem (vstupné). 

 

 

 

 

 

 

I. ÚSEK VNĚJŠÍ MUZEJNÍ ČINNOSTI 

 

I.1. EXPOZICE 

Před zahájením návštěvnické sezóny 2005 byly připraveny všechny stálé (15) expozice pro 

své návštěvníky. Zásadnější zásahy do stálých expozic byly realizovány v PNM Přerov n. L.:  

- dokončení instalace rozměrných exponátů v expozici Oradla a transport 

- nová expozice Koření v kuchyni našich babiček ve špýcharu chalupy z Draha včetně 

zaloţení nové zahrádky s kořením 

- příprava na reinstalaci (úpravy vitrín, práce na scénáři) expozic ve staročeské chalupě 

Lidový oděv, Lidové umění a Zvykosloví, 

- reinstalace expozice Včelařství a interiéru špýcharu z Vlkavy a interiérové expozice úlů 

 

  

I. 2. VÝSTAVY v roce 2005 

Během roku bylo realizováno celkem 40 krátkodobých výstav (z toho 4 výstavy byly jiţ 

veřejnosti zpřístupněny koncem předchozího roku 2004).  

Byly realizovány, s několika úpravami, téměř všechny plánované výstavy Polabského 

muzea a jeho pracovišť, několik výstav se realizovalo mimo plán:  

V muzeu v Poděbradech to byla plánovaná výstava Vladimíra Ţahoura - Sklo a dřevěné 

plastiky byla ze strany autora ze zdravotních důvodů zrušena. Z důvodu zrušení plánované výstavy 

byla prodlouţena výstava Toulky českou křídou a následně realizována neplánovaná výstava 

Sochař Bohuslav Schnirch. Mimo plán byla téţ realizovaná výstava Jiří Bouda – Grafiky. 

Ke změně výstavního plánu došlo také ve Vlastivědném muzeu Nymburk, kde nebyla 

realizována výstava Chvála rukopisů, jeţ byla k realizaci odsunuta na rok 2006. V plánovaném 

termínu probíhala prodlouţená zajímavá výstava Z historie domácích strojků. 

V PNM Přerov nad Labem byla mimo plán připravena ve spolupráci výstava Z dějin 

Polabského ovocnářství.  

K úspěšným výstavám roku 2005 patřila nymburská výstava Střední Polabí na starých 

mapách (pokračování výstavy z r. 2004). Se zájmem návštěvníků se setkala celosezónní výstava 

v muzeu v Poděbradech – Druhá světová válka v Poděbradech a také koncem listopadu 2005 

zahájená výstava Sto let kočárků, která bude přístupna návštěvníkům aţ do 2.4.2006. 

Svému zájmu se tradičně těšily výstavy v Přerově nad Labem. Silný pokles návštěvníků ale 

zaznamenala výstava Jaro na vsi a částečně i vánoční výstava, které nebyly navštíveny tak jako 

v minulosti. 
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I.2. VÝSTAVY 

 

I.2.1. Poděbrady 

05.01. – 27.02. 2005: Ejhle člověk, poděbradská sakrální plastika (pokračování výstavy z r.04) 

05.01. – 27.02. 2005: Poznej světové dědictví UNESCO (pokračování výstavy z r.2004) 

29.04. – 28.08. 2005: Toulky českou křídou (výstava prodlouţena od.17.07. do 28.08.2005) 

29.04. – 12.06. 2005: Humorest ´04 (výstava prodlouţena od 29.05. do 12.06 2005) 

29.04. – 31.10. 2005: Druhá světová válka v Poděbradech  

01.05. – 31.05. 2005: Skrytá krása kamenů  

06.06. – 31.07. 2005: Marcela Polnicky – ŠPERKY  

19.07. – 17.08. 2005: 100 let Poděbradky 

23.07. – 28.08. 2005: Jiří Bouda: Grafiky 

01.08. – 30.08. 2005: Vít Klouček – Fotografie 

01.09. – 30.10. 2005: Klub příznivců PENTAXu 

09.09. – 30.10. 2005: J. P. Dantan  (1800 – 1869) – Sochařské karikatury 

09.09. – 30.10. 2005: Sochař Bohuslav Schnirch (1845-1901)  

23.11. – 31.12. 2005: Vánoční výstava – Sto let kočárků 

01.12. – 30.12. 2005: Vánoční výstava – Vánoční tradice a zvyky 

 

I.2.2. POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM:  

01.04. – 08.05. 2005: Jaro na vsi  

15.05. – 30.10. 2005: Ze starých vesnických řemesel a ţivností 

15.05. – 30.10. 2005: Háčkem a jehlicemi  

15.05. – 30.10. 2005: Kapličky a zvoničky na Nymbursku 

15.05. – 30.10. 2005: Svaté obrázky a památky z poutních míst 

22.10. – 30.10. 2005: Z dějin Polabského ovocnářství 

01.12. – 30. 12. 2005: Lidové Vánoce v Polabí  

 

I.2.3. VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK: 

01.01. – 13.03. 2005: Střední Polabí na starých mapách (pokračování výstavy z r. 2004) 

10.04. – 07.08. 2005: Z historie domácích strojků 

03.09. – 20.11. 2005: Nymburské proměny (vývoj města ve fotografii) 

03.09. – 20.11. 2005: Karikatury - Hanuš Bohman 

16.12. – 19.03. 2006: Hračky a hry z muzejních sbírek  

 

I.2.4. MĚSTSKÉ MUZEUM V SADSKÉ 

08.08. – 29.08. 2005: Léčebna v Sadské (ve spolupráci s Psychiatrickým sanatoriem) 

 

I.2.5. MUZEUM BEDŘICHA HROZNÉHO V LYSÉ NAD LABEM 

01.01. – 28.02. 2005: Husitství ve své vlastní výpovědi 

12.03. – 06.04  2005: Jan Mařík - Intarzie  
12.05. – 15.06. 2005: Polabí a území bývalého Československa ve fotografií pí Hartmanové   
25.06. – 21.08. 2005: IV. dny polské kultury: Obrazy na skle od Antonina Szpyrce a  

dřevořezeby Pavla Kufy,  
25.08. – 16.10. 2005: Miroslav Břeský: Bon Repos – zámek neznámý ( výstavy fotografií) 
22.10. – 18.11. 2005: Od IQ 151 po současnost  ve spolupráci s ZŠ B. Hrozného a fy. SPC-net;  
22.10. – 18.11. 2005: Martin Novák: Maličkosti Polabí. ( výstavy fotografií) 
24.11. – 23.12. 2005: Keramika Nika Ivaniny  (čajové soupravy a plastiky) 
 

1.2.6. GALERIE MELANTRICH V ROŢĎALOVICÍCH: 

04.06. – 26.06. 2005:  Ing. arch. Pavel Poličanský a Alena Poličanská – Obrazy a keramika 

09.07. – 31.07. 2005: Vlastimil Muţíček – Český Ráj a Podkrkonoší (oleje a kresby) 
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10.09. – 02.11. 2005: František Škoda a Josef Bucek – Obrazy a sochy 

19.11. – 11.12. 2005: ak. mal. Hana Malíková – Malba na hedvábí  

                                   Jitka Čmugrová – Keramika 

Mimo výstav prezentovaných ve výstavních prostorách ve správě Polabského muzea, byly 

Polabským muzeem realizovány i další výstavy v jiných institucích (dvě výstavy ve vestibulu nově 

rekonstruované nymburské radnice a spolupráce při výstavě Intorno a B. Hrabal Trieste – Udine 

(Itálie), správa výstav umístěných mimo prostor PM (sladovna v Nymburce, Česká spořitelna a 

ČSOB). 

 

 

I.3. PŘEDNÁŠKY 

Polabské muzeum uspořádalo pro veřejnost, studenty ZŠ a SŠ a různá zájmová sdruţení a 

další zájemce na svých pracovištích celkem 29 přednášek (VM Nbk 11, PMP 13, Lysá 4, Sadská 1). 

Těchto přednášek se zúčastnilo kolem 721 osob. (Nymburk 275, Poděbrady 279, Lysá 138, Sadská 

29).  

Někteří odborní pracovníci byly pozváni k přednášení při různých akcích, sympoziích či 

kolokviích, pořádaných různými institucemi. Dále odborní pracovníci přednášeli pro ţáky v rámci 

historických seminářů o činnosti muzea nebo o předem domluvených historických tématech. 

Celkem bylo takto předneseno 29 přednášek (dr. Hrabětová 3, dr. Fojtík 10,  Mgr. Šorm 7, 

dr.Lipavská 6, dr. Motyková 2, Mgr. Vinduška 1).  

 

 

I.4. BADATELSKÁ SLUŢBA 

Vedle veřejné prezentace sbírek formou stálých a časově omezených výstav, patři k hojně 

vyuţívaným sluţbám Polabského muzea i badatelská sluţba pro veřejnost. Tu poskytují badatelům 

odborní pracovníci na všech pracovištích 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 2005 navštívilo Polabské muzeum celkem 168 badatelů (PMP 67, VM Nbk 74, 

Sadská 18, Lysá 36). 

I přes silně omezený provoz Knihovny Polabského muzea, zapříčiněný jednak nemocí 

knihovnice a v druhém pololetí stavebními pracemi, vyuţili zájemci z řad veřejnosti sluţby 

poskytované muzejní knihovnou. Za uplynulý rok bylo realizováno přibliţně na 30 knihovních 

zápůjček a nově nastoupivší knihovnice i přes ztíţené podmínky zapříčiněné rekonstrukcí prostoru 

knihovny poskytovala v maximální moţné míře badatelské sluţby (2x soukromá badatelská, 2x 

seminární práce VŠ, 1x ročníková práce SŠ). 

 

 

I.5. EDIČNÍ ČINNOST 

Po delší přestávce se podařilo připravit k tisku a následně v závěru roku vydat další číslo 

Vlastivědného zpravodaje Polabí  vol. 37/2003-2004. 

  

 

I.6. PUBLIKAČNÍ  ČINNOST 

 Mezi tradiční aktivity patří jak odborná tak i populární publikační činnost odborných 

pracovníků PM v odborných časopisech a sbornících, v regionálním i celostátním tisku (Týdeník 

Nymbursko, Nymburský deník, Lyské listy, Poděbradské noviny, Sadské noviny, MF Dnes, Na 

rynku apod.). V těchto mediích byla prezentována práce pracovníků Polabského muzea (články o 

výstavách, osobnostech regionu, událostech a další zajímavosti o muzeu a historii v našem regionu).  

Dr. Motyková: 

Archeologické výzkumy na Nymbursku v roce 2004. Středočeský vlastivědný sborník 23, 2005, 144 

– 149. 
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Nákončí opasku ze Semic na Nymbursku a znázornění draka ve středověku. Vlastivědný sborník 

Polabí  37, 2003-4, 4 – 25. 

Polykulturní sídliště u obce Straky na Nymbursku s nálezem žernovu tzv. řeckého typu. (spolu s P. 

Holodňákem ). Archeologie ve středních Čechách 9, 2005, 321-328.   

Příspěvek k osídlení ve střední a mladší době bronzové na katastru Nymburka.  Archeologie ve 

středních Čechách 9, 2005, 227 – 242.   

Reallexikon der Germanischen Altertumskunde,  Bd.  30 - 32  ( Berlin – New York). Hesla:  

Tuchlovice, Třebusice a Závist  

 

Dr. Fojtík: 

10 let historie občasníku Kaplanka  leden 2005, Kaplanka č. 36  

Společnost přátel starého Nymburka (Nymburské spolky se představují), Městský zpravodaj, září –  

říjen 2005, str.6. In. Nymburský deník 31.8.2005 

Sv. Jiljí – patron nymburského chrámu a města Nymburka, Nymburský deník, 31.8.2005, str. 8 

Vývoj státní správy a samosprávy na Nymbursku – 1. část, Nymburský deník, 25.8.2005, str. 4 

Vývoj státní správy a samosprávy na Nymbursku – 2. část, Nymburský deník, 27.8.2005, str. 4 

Nymburk se mohl klidně jmenovat Vícemílov,  Nymburský deník, 17.8. 2005, str. 2 

 

Dr. Krátká: 

Lázně a léčebna v Sadské. Sadské noviny, srpen 

Návštěva v království vína. Sadské noviny, srpen 

 

Mgr. Šorm: 

Recenze: Zdeněk. R: Nešpor: Víra bez církve. Zdeněk R. Nešpor: Víra bez církve? Východočeské 

toleranční sektářství v 18. a 19. století. Ústí nad Labem 2004, publ. in: Studia Comeniana et 

historica 2005 

  

 

I.7. 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 PM - 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. 

Účast na konferencích, seminářích, workshopech:  

Mgr. Šorm:  

Workshop: Lokální diferenciace českého tajného nekatolictví v 18. století, FHS UK Praha a 

Sociolog. ústav AV ČR, příspěvek: Recepce Jana Liberdy a jeho díla v průběhu Opočenské rebelie 

na základě výslechů a poddanského Memoriálu., 25. 05. 2005 

Dr. Motyková:  

 1. Archeologie a veřejnost, konference v Nových Hradech ve dnech 2.6 - 5.6.2005. vč. 

přednášky s filmem „Části sladovny ze 16. stol. lze vidět ve vstupu do státní administrativní budovy 

v Nymburce“  2.6.2005.  

2. Účast na konferenci Pozdně keltské, germánské a časně slovanské osídlení, kterou pořádal 

Ústav archeologické památkové péče  na jednom ze svých pracovišť v Kounicích : ve dnech 20.9. – 
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22. 9.2005:  I. konference o době římské a stěhování národů v Čechách. Vystoupení v diskusi a 

přednesen referát : „ Zánik  keltského oppida Závist a  germánská invaze do Čech“. 

Mgr. Lamprecht: 

  1) Archeologie a veřejnost, konference v Nových Hradech ve dnech 2.6 - 5.6.2005 

 2) Pozdně keltské, germánské a časně slovanské osídlení, kterou pořádal Ústav 

archeologické památkové péče  na jednom ze svých pracovišť v Kounicích: ve dnech 20.9. – 22. 

9.2005:Pozdně  

Mgr. Vinduška: 

 1. Archeologie a veřejnost, konference v Nových Hradech ve dnech 2.6 - 5.6.2005 

 2. Symposion Ludvíka Salvátora u příleţitosti 90. výročí skonu. Brandýs nad Labem. 15.10. 

2005. Přednáška na téma Ludvík Salvátor a Přerov nad Labem. 

Mgr. Kloučková: 

Geologický seminář Písecké hory (16.-20.5.) 

Křídový seminář Chrudim (26.-27.5.) 

 

 

 

 

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 2005 byly nakoupeny sbírkové předměty 

nebo soubory sbírkových předmětů za 255 243,- Kč.  

Mezi významné zakoupené sbírkové předměty patří:  

Ludvík Kuba: Portrét Jana Hellicha, olejomalba na plátně, rozm. 131x61,5 cm, sign. vpravo 

dole L. Kuba, nedat.  

 Ludvík Kuba: Portrét manželky a syna Jana Hellicha, olejomalba na plátně, rozm. 

131x61,5 cm, sign. vpravo dole L. Kuba, nedat. 

Ludvík Kuba: Most v Mostaru, sign. vlevo dole Kuba, nedat. akvarel, rozm. 15x23 cm 

Konvolut materiálu (knihy a písemnosti) úzce související s ţivotem a dílem Bohumila 

Hrabala. 

 Sbírkové fondy Polabského muzea (podsbírky) byly obohaceny celkem o 145 evidenčních 

čísel přírůstků sbírkových předmětů nebo souborů sbírkových předmětů, které byly přiřazeny do 

následujících podsbírek: 

Umění – 12 př. č. 

Historie –  8 př. č. 

Archeologie – 11 př. č. 

Národopis – 25 př. č. 

Nymburk – 89 př. č. 

 

 

K novým přírůstkům je téţ nutné přiřadit i přírůstky knihovnické, kterých bylo v roce 2005 

získáno celkem 117 ks (knihy a časopisy) za přibliţně 40000 Kč. Celkem obsahuje knihovna  52707 

knihovních jednotek. 

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

evidence sbírek). 
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II.2. PRÁCE SE SBÍRKAMI 

V roce 2005 bylo revidováno přes 12000 ks (PNM 8300 textil, PMP 593 sklo, hist. 1033, 

Sadská 2095) sbírkových předmětů nebo jejich sbírkový souborů.  

Do druhého stupně evidence sbírkových předmětů bylo zapsáno celkem 665 evidenčních 

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

zapsáno 1138 evidenčních čísel předmětů nebo souborů předmětů. 

Polabské muzeum uskutečnilo během roku 2005 celkem 31 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 (uzavřeny 2 smlouvy o výpůjčce sbírek od jiných institucí). 

V Knihovně PM bylo provedeno 23 výpůjček. 

 Odborní pracovníci pokračovali ve vedení a zpracovávání sbírkové agendy v digitální 

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

 

 

II.3. KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ 

 Konzervace a restaurování patří k nejdůleţitějším činnostem při péči o sbírkové předměty. 

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.  

V rámci správného nakládání se sbírkami byl vypracován Pracovní manuál pro manipulaci 

se sbírkovým fondem (úkol vyplývající ze Strategického plánu rozvoje Polabského muzea). 

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 pouze 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 opětovné plynování depozitáře přírodovědy a nábytku). 

Z přírodovědných sbírek byly dále ošetřovány, případně preparovány, některé předměty sbírky 

geologie (pouţity pro výstavu Toulky českou křídou).  

Celkem bylo v roce 2005 konzervováno (vč. preventivní konzervace) nebo restaurováno na  

300 sbírkových předmětů nebo souborů sbírkových předmětů Polabského muzea, a to např. 

archeologický materiál, sbírkové předměty před prezentací na výstavách (sádrové plastiky B. 

Schnircha a J.P. Dantana), 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, U vodárna - 516/2004, obj. 8; Nymburk, 

studna – 18/2003, obj. 5. K jedněm z prací keramické dílny také patří čištění a popisování 

archeologické keramiky a dalších nálezů pocházející z archeologických výzkumů prováděných 

Polabským muzeem.  

 Externě bylo restaurováno 11 sbírkových předmětů Polabského muzea (rekonstrukce 

kamenného obloţení slovanského hrobu z Kánína (II. etapa); dále umělecké předměty – sádrová 

plastika sv. Václav (aut. B. Schnirch), 4 sádrové plastiky štítonošů (U 1804 c, d, e, f) pro podstavec 

pomníku kr. Jiřího (aut. B. Schnirch); 2 x plastika světce (U 36; U 37), polychromované dřevo).  

 Externě byly provedeny metalografické průzkumy a analýzy archeologického materiálu, 

které není moţné provést v našich podmínkách. 
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II.4. ODBORNÁ ČINNOST 

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

Částečně odlišná je práce archeologů, kteří, vedle správy rozsáhlého sbírkového fondu archeologie 

PM, jsou plně vytíţeni výkonem státní správy v oblasti archeologie. 

 

II.4.1. archeologie: PhDr. K. Motyková, Mgr. Andrej Lamprecht (od 16.3.2005) 

Prováděny dozory a výzkumy v okresu Nymburk v rámci uzavřených smluv (10) a na 

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

investory. 

Celkem uskutečněno na 103 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 10 různě obsaţných 

zpráv pro investory a nálezových zpráv. PM vypracovalo přibliţně 160 vyjádření k dodaným 

projektům. 

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 

sbírky 

 doplnění pomocné dokumentace, zpracování nových sběrů 

 preparace, příp. konzervace zkamenělin  

 digitalizace zoologické sbírky PMP (brouci) 

pozorování a dokumentace přírody 

 pozorování vodních ptáků – Jezero u Kluku, Labe - Oseček aţ Nymburk, Ţehuňský rybník 

pátrání po nocovišti kormoránů u soutoku Labe s Cidlinou zpracování výsledků 

 pozorování a fotodokumentace květeny na Nymbursku -  NPR Čtvrtě, Loučeňsko 

 dokumentace paleontol. lokalit - Lysá n. L., Přerovská a Semická hůra, Hellichovy lokality 

v okolí Oškobrhu  

 spolupráce na výstavě Toulky českou křídou - shromaţďování údajů o paleontologických 

lokalitách J. Hellicha a dalších lokalitách na Nymbursku, Kolínsku a Kutnohorsku, studium 

Hellichových rukopisů, medailónky významných badatelů v oblasti. Preparace a třídění 

zkamenělin, čištění, určování a popis vybraných zkamenělin na výstavu 

 práce na článku o rudistech Kolínska a Kutnohorska 

 spolupráce při sčítání vodních ptáků ve středních Čechách (Česká ornitologická společnost): 

sčítání na úsecích:  

- Cidlina (hráz Ţehuňského rybníka aţ Sány, Sány aţ Libice n. C., Libice n. C. aţ soutok 

s Labem) – leden;  

- Labe (Přelouč aţ Kolín) – leden aţ březen 

 

 

II.4.3. knihovna + kronikáři: H. Šeberlová (od 5.10.2005) 

 Z důvodů těţké nemoci a následném odchodu  Mgr. Prchalové byl provoz knihovny silně 

omezen. Další omezení do provozu bylo zapříčiněno stavebními úpravami – topení a rekonstrukce 

vlastní kanceláře knihovny. 

Bc. H. Šeberlová  

 do přírůstkové knihy knihovny Polabského muzea v Poděbradech bylo zapsáno  75 

přírůstkových čísel (jednalo se o nové přírůstky i o některé přírůstky nashromáţděné jiţ 

v roce 2004, ale dosud nezapsané) 

 badatelská a výpůjční sluţba:  

23 výpůjčky návštěvníkům muzea + další výpůjčky zaměstnancům muzea 
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2x soukromá badatelská činnost 

2x seminární práce VŠ  

1x ročníková práce SŠ 

 

II.4.4. etnografie – Pracoviště Přerov nad Labem: PhDr. J. Hrabětová 

 průběţné doplňování sbírkového fondu z oboru N vlastními sběry a dary 

 zpracování sbírek ve II. stupni evidence  

 pokračování v revizi sbírky oradel a transportu (část) 

 revize sbírky textilu cca 8300 ks v souvislosti s připravovaným stěhováním 

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

 průběţně fotodokumentace LA, památek, výstavby Poděbrad, výstav a   expozic ve 

skansenu, doplňování fotoarchivu a pořádání 

 podávání informací z oboru národopisu a dějin regionu průběţně dle zájmu, spolupráce 

s různými badateli a studenty 

 zpracovávání scénářů nových expozic a výstav, doplňující texty pro stávající expozice dle 

potřeby 

 odborná spolupráce s nákupní komisí národopisného oddělení NM 

 uspořádání pozůstalosti dr.M. Novákové vč. soupisu 

 

 

II.4.5.1. historie: 

Mgr. P. Šorm (PMP), PhDr. P. Fojtík (VM Nbk), O. Rašín (MBH Lysá), PhDr. H. Lipavská (PM) 

PMP: Mgr. P. Šorm 

 Monografie o ţivotě  krále Jiřího z Poděbrad 

 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. 

 Revize fondu sbírkového skla a revize části podsbírky historie (Pdy) 

 Evidence I. stupně - vedení centrální přírůstkové knihy Polabského muzea 

 příprava podkladů pro CES 

 realizace výstav Druhá sv. válka v Poděbradech (spoluator), Sochař Bohuslav Schnirch, J.P. 

Dantan,  

 

VM Nymburk: PhDr. P. Fojtík 

 Studie o pozadí nymburského procesu s politickými odpůrci reţimu v 50. letech 20. století 

 Monografie o ţivotě a díle B. Hrabala (Fojtík) 

 Fotodokumentace regiónu 

 Evidence II. stupně 

 

MBH Lysá n.L.: O. Rašín 

 Dokumentace a digitalizace zapůjčených pohledů Lysé nad Labem a okolí ze soukromé 

sbírky a fotografií z fotoateliéru „LEINER“ ad. 

 Digitalizace sbírkového fondu Muzea B. Hrozného. 

 Přípravy a konzultace se zástupci „Spolku rodáků“ týkající se chystané výstavy fotografií 

z atelieru „Leiner“; termín výstavy není zatím pevně stanoven.  

 Fotografování k publikované sérii fotografických prací p. Antonína Leinera   (současný 

pohled v konfrontaci s dobovou fotografií) publikováno v lyských LISTECH  

 

PMP: PhDr. H. Lipavská 

 soupis materiálů Lázní Poděbrady 
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 pokračování soupisu arch. materiálu 

 převzetí a uloţení podnikových písemností 

 třídění dokumentace současnosti 

 třídění a ukládání fotograf. materiálu (lázně, park) 

 spolupráce při výstavě Druhá sv. válka v Poděbradech 

 

 

III. ÚSEK ÚDRŢBY A VÝSTAVBY 

 

III.1. PM Poděbrady 

Provedeno zazdění otvorů v podstřeší vč. opravy opadávající fasády a komínového tělesa 

vnitřního dvorku – atria hlavní budovy. Důvodem těchto prací bylo zamezení vstupu a hnízdění  

holubů v podstřeší a půdním prostoru budovy.  

III.1. PM Poděbrady  Klášter: 

V objektu  Klášter, ul. Na Dláţdění bylo vybudováno a uvedeno do provozu ústřední topení 

s plynovým kotlem. V této souvislosti došlo k rekonstrukci části vnitřního vodovodního potrubí, které 

bylo v havarijním stavu, a rekonstrukce sociálních zařízení v objektu. V tomto, objektu došlo také 

k rekonstrukci pracovny knihovny Polabského muzea (oprava stropů, omítek, vymalování a nová 

podlahová krytina). 

    

III.2. VM Nymburk  
 V rámci údrţby byl proveden na budově čp. 174 (hl. budova VM) nátěr oken  v přízemí a 

dále nátěr střešních úţlabí, svodů dešťové vody, lišty a střešní okno. Další akcí bylo zastropení 

nevyuţívaného schodiště (bylo demontováno). Touto úpravou byly zvětšeny a odděleny technické 

prostory objektu. 

 Kompletní rekonstrukcí prošla v budově VM Nymburk také strukturovaná kabeláţ a EZS. 

 III.2. VM Nymburk – Synagoga: 

 Na základě nájemní smlouvy byla provedena drobná údrţba objektu, a v tomto konkrétním 

případě se jednalo o drobnou opravu střechy. 

 

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

ošetřování  zeleně a likvidace odpadů.  

- provedena oprava  šindelové krytiny na špýcharu z Křince (výměna části šindelové krytiny),  

- proveden ochranný nástřik šindelové střechy objektu bednárna (nová krytina poloţena v r. 

2003) 

- zadáno vypracování PD na nový vstupní objekt (pokladna a WC) do areálu skanzenu 

 

III.5. G Roţďalovice 

Vymalování  chodby a výstavních prostor. 

 

 

Na základě výkazů o činnosti za rok 2005 odb. pracovníků a vedoucích pracovišť 

Polabského muzea (jednotlivé výkazy uloţeny v PM) zpracoval v lednu 2006:   

 

 

Mgr. Jan Vinduška 

                             ředitel Polabského muzea. 

 

 


