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Úvod 
 

PolaHské ﾏuzeuﾏ ┗ upl┞ﾐuléﾏ roIe ヲヰヱン plﾐilo dle ﾏožﾐostí Iíle staﾐo┗eﾐé Pláﾐeﾏ čiﾐﾐosti 
PM na rok 2013, ┗četﾐě dalšíIh úkolů, které se oHje┗ily ┗ průHěhu roku ﾐepláﾐo┗aﾐě a bylo je nutno 

┗┞řešit. Mnoho těIhto ﾐo┗ýIh záležitostí H┞lo plﾐěﾐo s ┗┞pětíﾏ ┗šeIh sil, ﾐeHoť persoﾐálﾐí sta┗ 
PolaHského ﾏuzea, s ohledem na rozpočto┗é ﾏožﾐosti, ﾐeﾐí zdaleka ideálﾐí. Mezi jedﾐíﾏ z hla┗ﾐíIh 
požado┗aﾐýIh Iílů H┞lo udržeﾐí počtu ﾐá┗ště┗ﾐíků a příjﾏ┞ PolaHského ﾏuzea z hla┗ﾐí čiﾐﾐosti. 
Tento staﾐo┗eﾐý Iíl H┞l i přes počátečﾐí ﾐepřízﾐi┗ý sta┗ ┗Ielku ﾐaplﾐěﾐ, z┗láště ┗ oblasti příjﾏů. 

 

V upl┞ﾐuléﾏ roIe PolaHské ﾏuzeuﾏ spra┗o┗alo ﾐásledujíIí praIo┗iště: 
 PolaHské ﾏuzeuﾏ PoděHrad┞ ふsídlo a hla┗ﾐí Hudo┗a PolaHského ﾏuzea s přilehlýﾏ  

objektem Kunhuta a oHjekt klášter), 

 Paﾏátﾐík krále Jiřího z PoděHrad ふﾐa II. ﾐád┗oří poděHradského záﾏkuぶ, 
 PolaHské ﾐárodopisﾐé ﾏuzeuﾏ Přerov ﾐad LaHeﾏ, areál ﾏuzea ┗ přírodě 

 Vlastivědﾐé ﾏuzeuﾏ N┞ﾏHurk (a objekt synagogy), 

 Galerie MelaﾐtriIh RožďaloviIe, 

 Muzeuﾏ BedřiIha Hrozﾐého L┞sá ﾐad LaHeﾏ, 

 Městské ﾏuzeuﾏ Sadská (zde pro┗oz silﾐě oﾏezeﾐ a e┝poziIe zpřístupﾐěﾐa zájeﾏIůﾏ jeﾐ 
po předIhozí dohoděぶ. 
 

PolaHské ﾏuzeuﾏ zahájilo v dubnu 2013 ┗e s┗é historii jedﾐu z nej┗ýzﾐaﾏﾐějšíIh logistiIkýIh 

akcí, a to stěho┗aﾐí sHírek, dosud depoﾐo┗aﾐýIh ┗ ﾐe zro┗ﾐa kliﾏatiIk┞ a prostoro┗ě ┗hodﾐéﾏ 
prostředí depozitáře ┗ KouteIh, do ﾐo┗ě zřízeﾐého Ceﾐtrálﾐího depozitáře PolaHského ﾏuzea. Ten 

H┞lo ﾐejpr┗e ﾐutﾐo připra┗it. Dosa┗adﾐí ﾐe┗┞ho┗ujíIí oHjekt depozitáře ┗ KouteIh H┞l do ンヰ. 6. 2013 

kompletﾐě ┗┞klizeﾐ a dáﾐ k dispoziIi Středočeskéﾏu kraji ふ┗lastﾐík oHjektu a zřizo┗atel PMぶ k dalšíﾏu 
┗┞užití. Následﾐě H┞l objekt k 1. 11. 2013 předáﾐ, ﾐa základě sﾏlou┗┞, Středočeskýﾏ krajeﾏ 
ふ┗lastﾐíkeﾏぶ oHIi Kout┞ k jejíﾏ účelůﾏ a ┗┞uží┗áﾐí. OHjekt Ceﾐtrálﾐího depozitáře PolaHského ﾏuzea 

byl v průHěhu roku postupﾐě ┗┞Ha┗o┗áﾐ potřeHﾐýﾏi regál┞ ﾐa uložeﾐí depoﾐo┗aﾐýIh sHírek, i kd┞ž 
po této stráﾐIe, a s ohledem na finance, je ještě před ﾐáﾏi dlouhá Iesta. Se zpro┗ozﾐěﾐíﾏ 
Ieﾐtrálﾐího depozitáře též sou┗iselo koﾏpletﾐí zaHezpečeﾐí oHjektu.  

     

Hospodaření 
 

PolaHské ﾏuzeuﾏ ┗ roIe ヲヰヱン hospodařilo s rozpočteﾏ ふpo sIh┗áleﾐýIh zﾏěﾐáIhぶ ┗e ┗ýši 
11.695.000,- Kč. Příspě┗ek zřizo┗atele ﾐa provoz čiﾐil 9.221.000,- Kč ふpřed zﾏěﾐaﾏi příspě┗ek ┗e ┗ýši 
8.800.000,- Kčぶ. Příspě┗ek PolaHského ﾏuzea ┗zﾐiklý z hla┗ﾐí čiﾐﾐosti H┞l ┗e ┗ýši 2.474.000,- Kč. 

Hla┗ﾐí část této částk┞ H┞la t┗ořeﾐa prodejeﾏ ┗stupenek (1.887.000,- Kčぶ, dále jej t┗oří příjeﾏ za 
prodaﾐé zHoží, Iož jsou su┗eﾐýr┞ a puHlikaIe ふ365.000,- Kčぶ, zH┞tek t┗ořil┞ další příjﾏ┞ ┗┞IházejíIí 
z čiﾐﾐosti PM. PolaHské ﾏuzeuﾏ získalo ┗ roIe ヲヰヱン ﾐa příjﾏo┗ýIh položkáIh z hla┗ﾐí čiﾐﾐosti ┗íIe, 
ﾐež ┗ roIe ヲヰヱヲ, a to jak ze ┗stupﾐého, tak i z prodeje puHlikaIí. 
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PolaHské ﾏuzeuﾏ ┗ průHěhu roku ヲヰヱン získalo 2 granty z Ministerstva kultury, a to jednak na 

pořízeﾐí E)S a EPS ┗e ┗ýši 90.000,- Kč ふpodíl PM H┞l ┗e ┗ýši ΓΑ.ヰヰヰ,- Kčぶ, a dále ﾐa pořízeﾐí regálů ┗e 
┗ýši 59.067,- Kč a podíl PM ┗e ┗ýši 62.031,- Kč (požado┗aﾐá částka H┞la ┗šak ┗e ┗ýši 248.000,- Kč, 

která ┗šak H┞la ┗ýrazﾐě pokráIeﾐa). Oba graﾐt┞ H┞l┞ určeﾐ┞ pro Ceﾐtrálﾐí depozitář PM. Od ﾏěsta 
Nymburk H┞l získáﾐ graﾐt ﾐa realizaIi ┗ýsta┗┞ OHojži┗elﾐíků ┗e VM N┞ﾏHurk, a to ┗e ┗ýši 11.200,- Kč. 
Dalšíﾏ zdrojeﾏ fiﾐaﾐIí H┞l┞ fiﾐaﾐčﾐí dar┞. Výdaje i příjﾏ┞ PolaHského ﾏuzea H┞l┞ v roce 2013 

┗┞ro┗ﾐaﾐé. 
 

Organizační záležitosti 
 

V průHěhu roku ヲヰヱン H┞lo ┗ PolaHskéﾏ ﾏuzeu zaﾏěstﾐáﾐo Ielkeﾏ ンヵ osoH, Iož je ﾐa 
přepočteﾐé ú┗azk┞ ヲヵ,ヵヵ osoH. Z ﾐiIh je Ielkeﾏ ヱヱ odHorﾐýIh praIo┗ﾐíků. K žádﾐýﾏ ┗ýzﾐaﾏﾐýﾏ 
persoﾐálﾐíﾏ zﾏěﾐáﾏ ﾐedošlo, pouze v muzeu v PoděHradeIh po odIhodu uklízečk┞ J. Kisso┗é byla 

reorgaﾐizo┗áﾐa tato poziIe a ┗ ráﾏIi úspor H┞la sloučeﾐa s poziIí prů┗odk┞ﾐě/dozoru v expozici. 

 

Expozice 

 

V roIe ヲヰヱン H┞lo ﾐá┗ště┗ﾐíkůﾏ PolaHského ﾏuzea k dispoziIi Ielkeﾏ ﾐa ヱ3 stálýIh e┝poziI, 
přičeﾏž se třeHa e┝poziIe ┗ PNM Přero┗ nad Labem skládá z ﾏﾐoha dílčíIh částí t┗oříIí Ielek 
s ﾐáz┗eﾏ Život lidu ﾐa polaHské vesﾐiIi od poloviﾐy ヱ8. do poloviﾐy ヲヰ. století. PodoHﾐá situaIe je ┗ 
ﾏuzeu ┗ PoděHradeIh, kde stálá e┝poziIe PříHěh PolaHí je t┗ořeﾐa též z ﾐěkolika částí. Zde byly 

pro┗edeﾐ┞ teIhﾐiIké přípra┗┞ ﾐa realizaIi dokoﾐčeﾐí části stále e┝poziIe ﾐa IhodHě ┗ I. patře. 
V druhé polo┗iﾐě roku se začalo s postupﾐou přípra┗ou ﾐa pláﾐo┗aﾐé rekoﾐstrukIe e┝poziI,  

a to v PoděHradeIh Paﾏátﾐík krále Jiřího z PoděHrad, uﾏístěﾐé ┗ poděHradskéﾏ záﾏku a ┗e 
Vlasti┗ědﾐéﾏ ﾏuzeu N┞ﾏHurk e┝poziIe Bohuﾏila HraHala. FiﾐaﾐIo┗áﾐí akIe rekoﾐstrukIe 
Paﾏátﾐíku kr. Jiřího H┞lo sIh┗áleﾐo )astupitelst┗eﾏ Středočeského kraje ﾐa s┗éﾏ zasedáﾐí Γ. 12. 

2013,  v Ielko┗é ┗ýši ン.ヰヰヰ.ヰヰヰ,- Kč.  
 

Realizované výstavy 
 

Pro ﾐá┗ště┗ﾐík┞ PolaHského ﾏuzea H┞lo připra┗eﾐo v průHěhu roku ﾐa 29 ┗ýsta┗, další 4 

┗ýsta┗y pokračo┗aly z předIhozího roku a ukoﾐčeﾐ┞ H┞l┞ dle pláﾐu ┗ průHěhu I. čt┗rtletí. Z u┗edeﾐého 
počtu H┞lo ヲヰ ┗ýsta┗ ┗lastﾐíIh, tj. připra┗eﾐýIh PolaHskýﾏ ﾏuzeeﾏ a Γ ┗ýsta┗ H┞lo pře┗zatýIh ﾐeHo 
zapůjčeﾐýIh. 

K ┗elﾏi úspěšﾐýﾏ ┗ýsta┗áﾏ patřila ┗áﾐočﾐí ┗ýsta┗a Lidové VáﾐoIe v PolaHí, kterou ﾐa┗ští┗ilo 

Hěheﾏ ヶ týdﾐů tr┗áﾐí ﾐa ヱヵ tisíI ﾐá┗ště┗ﾐíků. Součástí ┗ýsta┗┞ H┞l dopro┗odﾐý prograﾏ jak pro školﾐí 
skupiny - dílﾐičk┞, tak i pra┗idelﾐé ┗íkeﾐdo┗é před┗áděﾐí lido┗ýIh řeﾏesel. OHdoHﾐýﾏ prograﾏeﾏ 
H┞la dopro┗ázeﾐa i ┗elikoﾐočﾐí ┗ýsta┗a Jaro na vsi též ┗ PNM Přero┗ ﾐ. L. S přízﾐi┗ýﾏ ohlaseﾏ 
ﾐá┗ště┗ﾐíků se setkala i přírodo┗ědﾐá ┗ýsta┗a OHojživelﾐíIi a plazi ve VM Nymburk. Operati┗ﾐě H┞la 
zařazeﾐa do prograﾏu PolaHského ﾏuzea ┗ PoděHradeIh ┗ýsta┗a Život vodﾐího hﾏyzu, která se stala 
pro škol┞ ┗elﾏi zajíﾏa┗ou, ﾐeHoť H┞la doplﾐěﾐa o dopro┗odﾐý prograﾏ.  

 

 



4 
)prá┗a o čiﾐﾐosti PM za rok ヲヰヱン                                                                                                                    www.polabskemuzeum.cz 

                                                                                                                                                       www.facebook.com/polabskemuzeum 

 

Výstavy Polabského muzea v roce 2013 
 

POLABSKÉ MUZEUM V PODĚBRADECH  
07.12.2012. – 31.03. 2013: Váﾐočﾐí dárek - Proﾏěﾐ┞ hraček ┗e ヲヰ. století 
11.01. – 31.03. 2013: Hrátk┞ - Te┝tilﾐí a proutěﾐá hračka 

15.01. – 28.02.2013: Zajíﾏavý svět vodﾐího hﾏ┞zu 

03.03. – 26.05. 2013: Ludvík KuHa 

10.04. – 30.05. 2013: Výstava výtvarﾐého oHoru k 6ヰ. výročí založeﾐí ZUŠ 

29.05. – 28.07. 2013: Aﾐtoﾐíﾐ HüHsIhﾏaﾐﾐ: Kaﾐadské oHrázk┞ 

08.06. – 25.08. 2013: SpojovaIí teIhﾐika 

02.07. – 10.09. 2013: ArIheologiIké střípk┞ z PolaHí 
03.08. – 31.10. 2013: D. a J. KrátkýIh: Číﾐa - ┗ýsta┗a fotografií 
17.09. – 30.12. 2013: 150. let Sokola v PoděHradeIh 

03.10. 2013 - 30.12.2013: DoHrou Ihuť s uﾏěﾐíﾏ - jídelﾐí lístk┞ s origiﾐálﾐíﾏi grafikaﾏi předﾐíIh 
českýIh ┗ýt┗arﾐíků 

15.11. 2013 - 12.01. 2014: Váﾐočﾐí pohledﾐiIe, zv┞k┞ a oH┞čeje - staré ┗áﾐočﾐí pohled┞ a lido┗é 
z┗┞k┞ z PolaHí 
  

POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM  
16.03. – 19.05. 2013: Jaro na vsi   

16.03. – 31.10. 2013: Lidový oděv středﾐíIh ČeIh - V čeﾏ Ihodil┞ ﾐaše praHaHičk┞ 

14.05. – 31.10. 2013: Svět dětskýIh hraček a kﾐížek v průHěhu ヲヰ. století 
14.05. – 31.10. 2013: Nejkrásﾐější lidové paﾏátk┞ ﾐa N┞ﾏHursku 

16.11. – 30.12. 2013: Lidové VáﾐoIe v PolaHí  
 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK  
25.10.2012 – 24.03. 2013: Minulost pod silﾐiIí - arIheologiIké ┗ýzkuﾏ┞ při sta┗Hě oHIh┗atu 
Nymburka   

02.04. - 30.06. 2013: OHojživelﾐíIi a plazi 
13.07. - 28.10. 2013: Křehká krása - ElegaﾐIe a fuﾐkčﾐost  - oHalo┗é sklo ヱΓ. a ヲヰ. století 
22.11. 2013 - 12.01. 2014: RUR - o rádia k roHotůﾏ 

  

MUZEUM BEDŘICHA HROZNÉHO LYSÁ NAD LABEM  
06.02. – 03.03. 2013: Po stopáIh BedřiIha Hrozﾐého  

05.03. – 02.06. 2013: Plazi: ﾐaši spoluH┞dlíIí a sousedé 

13.06. – 01.09. 2013: Heleﾐa GroIholová - Divokou Botswanou 

14.09. 2013 – 09.02. 2014: PříHěh arIheologie - arIheologiIké ﾐález┞ z ┗ýzkuﾏů ﾐa N┞ﾏHursku 

  

GALERIE MELANTRICH ROŽĎALOVICE  
04.05. – 26.05. 2013: Malovaﾐé opoﾐ┞ 

31.08. - 22.09.2013: PolaHské loďstvo - ┗ýt┗arﾐé práIe a dře┗ěﾐé plastik┞ Jiřího Vorla 

 

Výstavy mimo prostory ve správě Polabského muzea 
 

PolaHské ﾏuzeuﾏ ﾏiﾏo s┗é prostor┞ připra┗ilo pro jiﾐé pořádajíIí suHjekt┞ ﾐásledujíIí ┗ýsta┗y: 

18.05. 2013: Hrabalovo Kersko 

07.06. – 31.08. 2013: Plazi: Naši spoluH┞dlíIí a sousedé, Kiﾐo L┞sá ﾐad LaHeﾏ 

14.09. 2013: Dějiﾐ┞ Přerov ﾐad LaHeﾏ ve fotografii – záﾏek Přero┗ ﾐ. L. – Dožíﾐko┗á sla┗ﾐost 
12.10. 2013: Deﾐ železﾐiIe v Nymburce – 140. ┗ýročí založeﾐí železﾐičﾐího depa ┗ Nymburce 

11.11. 2013: Spisovatel B. Hrabal – ┗ýsta┗a pro G┞ﾏﾐáziuﾏ N┞ﾏHurk 
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V další ro┗iﾐě se PolaHské ﾏuzeuﾏ prostředﾐiIt┗íﾏ s┗ýIh odHorﾐýIh praIo┗ﾐíků podílelo na 

t┗orHáIh ┗ýsta┗ jiﾐýIh suHjektu, realizo┗aﾐýIh ┗ jejich prostoráIh:  

01. 06. 2013 – 31.10. 2013: DoHrodružství s Hagreﾏ za zád┞, ÚAPPSČ, NižHor 
03. 10. – 05. 10. 2013: Deﾐ otevřeﾐýIh dveří ﾐa VŠCHT - ┗ýsta┗a studijﾐíIh praIí ふprezeﾐto┗áﾐa 
zrestauro┗aﾐá skleﾐěﾐá číše iﾐ┗.č. ンヴΓΓぶ 
22. 11. – 23.11. 2013: PAMÁTKY ヲヰヱン, ﾏezioHoro┗ý ┗eletrh INCHEBA PRAHA, Průﾏ┞slo┗ý paláI ﾐa 
┗ýsta┗išti ┗ Praze - Holešo┗iIíIh 

 

 

 
  Z ┗ýsta┗┞ Spojo┗aIí technika v PM PoděHrad┞ – Muzejﾐí ﾐoI 

 

 

 

Návštěvnost 
 

Ná┗ště┗ﾐost ┗ pr┗ﾐíﾏ pololetí roku 2013 se ﾐe┗┞┗íjela prá┗ě optiﾏistiIk┞, ale v druhé části 
roku se situaIe ┗ýrazﾐě zlepšila, hla┗ﾐě ┗ zá┗ěru roku. V roIe ヲヰヱン ﾐa┗ští┗ilo PolaHské ﾏuzeuﾏ  
a jeho praIo┗iště Ielkeﾏ 55.256 ﾐá┗ště┗ﾐíků a z toho H┞lo platíIíIh Ielkeﾏ ヴΒ.ヲΑΓ, ﾐeplatíIíIh ヶ.ΓΑΑ 

ふzpra┗idla děti předškolﾐího ┗ěku, ﾐá┗ště┗ﾐíIi s ┗olﾐýﾏ ┗stupeﾏ, účastﾐíIi ┗erﾐisáží apod.ぶ.  Proti 

roku předIhozíﾏu přišlo celkem o 1.ヴヲΒ platíIíIh ﾐá┗ště┗ﾐíků ﾏéﾐě. 
Pokles ﾐá┗ště┗ﾐosti se po předIhozíIh leteIh, kd┞ ﾐá┗ště┗ﾐost klesala, hla┗ﾐě ┗ PNM Přero┗, 

zasta┗uje a doIhází k ﾏírﾐéﾏu oži┗eﾐí. Viditelﾐé to je ┗ PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ, kd┞ je ﾐá┗ště┗ﾐost 
┗┞šší ﾐež ┗ roIe předIhozíﾏ.  
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Návštěvﾐost PolaHského muzea v roce 2013 

  

PolaHské 
ﾐárodopisﾐé 

muzeum 

Přero┗ ﾐad 
Labem 

PolaHské 
muzeum 

 v 

PoděHradeIh 

Paﾏátﾐík 
krále Jiřího  
z PoděHrad 

Muzeum 

BedřiIha 
Hrozﾐého 

L┞sá ﾐad 
Labem 

Vlasti┗ědﾐé 
muzeum 

Nymburk 

Galerie 

Melantrich 

Rožďalo┗iIe 

Městské 
muzeum 

Sadská 

Celkem 
Celke

m  

  platíIí zdarma platíIí zdarma platíIí zdarma platíIí zdarma platíIí zdarma platíIí zdarma platíIí zdarma platíIí zdarma 
 

leden 0 0 422 68 0 0 75 12 110 86 0 0 0 0 607 166 773 

úﾐor 0 0 588 57 0 0 212 89 191 13 0 0 0 0 991 159 1150 

Hřezeﾐ 4 119 526 631 49 53 3 98 13 385 33 0 0 0 0 5 286 624 5 910 

duben 2 161 366 315 9 364 30 184 17 188 30 0 0 0 0 3 212 452 3 664 

k┗ěteﾐ 1 686 315 308 30 700 68 474 41 487 34 195 160 0 0 3 850 648 4 498 

čer┗eﾐ 1 945 291 357 12 849 71 226 28 863 29 0 0 14 24 4 254 455 4 709 

čer┗eﾐe
c 

2 525 581 255 23 902 63 33 9 144 15 0 0 0 0 3 859 691 4 550 

srpen 2 231 496 223 33 951 67 56 11 153 30 0 0 11 2 3 625 639 4 264 

září 1 803 299 271 17 721 108 226 31 199 7 220 150 0 0 3 440 612 4 052 

říjeﾐ 1 396 14 543 38 687 59 396 78 394 37 0 0 0 0 3 416 526 3 942 

listopad 2 375 305 921 28 104 7 153 35 139 14 0 0 0 0 3 692 389 4 081 

prosinec 11 327 1 539 460 25 0 0 132 34 128 18 0 0 0 0 12 047 1 616 13 663 

celkem 31 568 5 032 5 294 389 5 331 476 2 265 398 3 381 346 415 310 25 26 48 279 6 977 55 256 

Celkem 36 600  5 683  5 807  2 663  3 727  725  51  55 256  
   zﾐaﾏeﾐá pokles či ﾐárůst ﾐá┗ště┗ﾐosti proti roku předIhozíﾏu 

 

 

Rozložeﾐí skupiﾐ ﾐávštěvﾐíků dle zaplaIeﾐého vstupﾐého 

  

Dospělí Děti 6-15 Studenti Seﾐioři Rodiﾐﾐé 
Školﾐí 
skupiny 

Ostatﾐí 
skupiny 

Předﾐášk┞ Celkem 

Zdarma Celkem 
ふplﾐé 
┗stupﾐéぶ 

ふsﾐížeﾐé 
┗stupﾐéぶ 

ふsﾐížeﾐé 
┗stupﾐéぶ 

ふsﾐížeﾐé 
┗stupﾐéぶ 

ふsﾐížeﾐé 
┗stupﾐéぶ 

ふsﾐížeﾐé 
┗stupﾐéぶ 

ふsﾐížeﾐé 
┗stupﾐéぶ 

sﾐížeﾐé 
┗stupﾐé 

platíIíIh 

Celkem 15 345   2 654  1 663  7 306  3 690  15 566  1 585  470 48 279  6 977  55 256  

  zﾐaﾏeﾐá pokles či ﾐárůst ﾐá┗ště┗ﾐosti proti roku předIhozíﾏu 

 

 

 

 

 

Přednášky 
 

Předﾐáško┗á čiﾐﾐost PolaHského ﾏuzea je ┗hodﾐou prezeﾐtaIí ﾐo┗ýIh pozﾐatků z oblasti 

přírod┞, historie a dalšíIh oHlastí. )┗láštﾐího zájﾏu se těší předﾐášk┞ s Iestopisﾐou teﾏatikou, které 
ﾏají ┗ prograﾏu předﾐášek s┗é pe┗ﾐé ﾏísto. Na praIo┗ištíIh PolaHského ﾏuzea se uskutečﾐilo ﾐa ヲン 
předﾐášek, které ┗┞sleIhlo Ielkeﾏ 456 posluchačů. 
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Datum předﾐášejíIí ﾐázev předﾐášk┞ ﾏísto 
Počet osoH 

platíIí ﾐeplatíIí celkem 

13.02.2013 Jiří Lehejček 
AlHáﾐie – aneb stopem po 

ﾐejzapadlejšíﾏ koutu E┗rop┞ 
PMP 8 11 19 

20.02.2013 Mgr. Andrej Lamprecht 
Miﾐulost pod silﾐiIí: Lidé doH┞ 
bronzu 

VMNBK 3 0 3 

06.03.2013 PaedDr. )deﾐěk Souček 
Kaﾏ ﾐa jaře do přírod┞ ﾐa 
Nymbursku 

VMNBK 21 3 24 

07.03.2013 RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, Ph.D. Plazi – ﾐaši spoluH┞dlíIí a sousedé MBH 11 2 13 

20.03.2013 BI. Roﾏaﾐ ŠulI UzHekistáﾐ - srdIe hed┗áHﾐé stezk┞ PMP 35 3 38 

27.03.2013 Ing. Bohumil Planka, CSc. 
Japoﾐský ﾏeč, zHraň ﾐeHo 
uﾏěleIký předﾏět? 

PMP 7 6 13 

03.04.2013 PhDr. Jaﾐa HraHěto┗á 
StaroH┞lé jarﾐí z┗┞k┞ a oH┞čeje ﾐa 
Nymbursku 

VMNBK 6 2 8 

10.04.2013 PhDr. Jaﾐa HraHěto┗á 
TureIkeﾏ, po stopáIh Chetitů, 
Řeků a Říﾏaﾐů 

PMP 8 7 15 

24.04.2013 Mgr. Petr Kukal 
Autorské čteﾐí - Deﾐík ﾏuže ┗e 
středﾐíﾏ ┗ěku 

PMP 0 25 25 

25.04.2013 Mgr. Šárka VelhartiIká, Ph.D. Nejﾐo┗ější arIheologiIké oHje┗┞ 
v jiho┗ýIhodﾐíﾏ TureIku 

MBH 4 3 7 

06.05.2013 
Mgr. Andrej Lamprecht - 

Oﾐdřej Rašíﾐ 

BedřiIh Hrozﾐý - připoﾏíﾐka 
sla┗ﾐého l┞ského rodáka 

MBH 4 2 6 

15.05.2013 
Mgr. Andrej Lamprecht - 

Oﾐdřej Rašíﾐ 

Páﾐ hliﾐěﾐýIh taHulek – o 

BedřiIho┗i Hrozﾐéﾏ 
PMP 2 3 5 

17.05.2013 RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, Ph.D. OHojži┗elﾐíIi – krásﾐí ┗e ┗odě i ﾐa 
souši, Hez líčidel i ┗e stáří VMNBK 7 1 8 

02.10.2013  Ing. Petr Jiras 
Staré a paﾏátﾐé stroﾏ┞ středﾐího 
PolaHí PMP 19 6 25 

16.10.2013 PhDr. Jaﾐa HraHěto┗á: Puto┗áﾐí starýﾏ SrHskeﾏ po 
stopáIh uﾏělIe Lud┗íka KuH┞ 

PMP 16 7 23 

17.10.2013 Mgr. Karel ŠpeIiáﾐ Lidice, příHěh jedﾐé ┗esﾐiIe MBH 2 3 5 

21.10.2013 plk. PhDr. Eduard Stehlík 
OSMATŘICÁTÝ - 75 let od 

mobilizace a Mnichova 
PMP 21 12 33 

23.10.2013 Pa┗el Kárﾐík Cesta za ostatky sv. Jakuba PMP 31 6 37 

06.11.2013 Jiří Lehejček 
Moﾐgolsko aﾐeH přes hor┞ k 
jurtáﾏ, kočo┗ﾐíkůﾏ a přírodě 

PMP 21 6 27 

14.11.2013 Prof. Petr Char┗át 

Výsledk┞ Hadatelské čiﾐﾐosti prof. 
Hrozﾐého ┗ ﾐo┗éﾏ s┗ětle ﾏoderﾐí 
orientalistiky 

MBH 26 8 34 

27.11.2013 PaedDr. )deﾐěk Souček Peruáﾐské a Holí┗ijské Aﾐd┞ PMP 22 5 27 

04.12.2013 Bc. Roman ŠulI 

Rusko - )latý prsteﾐ ふ)olotoje kolIoぶ 
- historiIká ﾏěsta se┗ero┗ýIhodﾐě 
od Moskvy 

PMP 29 7 36 

11.12.2013 PaedDr. )deﾐěk Souček 
Bolí┗ijská džuﾐgle – ﾐárodﾐí park 
Madidi 

PMP 19 6 25 

Celkem   322 134 456 

 

Přednášky mimo Polabské muzeum 
 

Vedle předﾐášek pro ┗eřejﾐost uskutečﾐěﾐýIh ┗ prostoráIh PolaHského muzea, předﾐesli 
odHorﾐí praIo┗ﾐíIi ふM. Šaﾐdera, J. HraHěto┗áぶ s┗é předﾐášk┞ i v prostoreIh jiﾐýIh pořádajíIíIh 
suHjektů, a to celkem 14 předﾐášek asi pro 700 posluIhačů. )┗lášť předﾐášk┞ dr. HraHěto┗é pořádaﾐé 
v poděHradskéﾏ di┗adle H┞l┞ ┗e zﾐaﾏeﾐí oHro┗ské účasti. 
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Lektorské a doprovodné programy 
 

NaHídku pro školﾐí skupiﾐ┞ ┗ýzﾐaﾏﾐě rozšiřují edukačﾐí a lektorské programy ke stálýﾏ 

e┝poziIíﾏ ふPříHěh arIheologie, B. Hrozﾐý, Středo┗ěký N┞ﾏHurk) a k aktuálﾐě proHíhajíIíﾏ ┗ýsta┗áﾏ 

(Zajíﾏavý svět vodﾐího hﾏyzu, Plazi, OHojživelﾐíIi) a teﾏatiIké předﾐášk┞ (B. Hrabal) pro žák┞  
a studenty, a to jak v muzeu, tak i v jejiIh školáIh, kaﾏ za ﾐiﾏi předﾐášejíIí doIházejí. V průHěhu 
roku ヲヰヱン H┞lo uskutečﾐěﾐo celkem 146 prograﾏů a předﾐášek ふンヶぶ pro celkem 3.412 žáků  
a studeﾐtů. 
  V průHěhu prosiﾐIe H┞l┞ též pro školﾐí ┗ýpra┗┞, které přijel┞ do PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ na 

┗áﾐočﾐí ┗ýsta┗u Lidové VáﾐoIe v PolaHí, připra┗eﾐ┞ řeﾏeslﾐé dílﾐičk┞, kd┞ každý ﾏalý účastﾐík, pod 

lektorskýﾏ dohledem, mohl z připra┗eﾐýIh koﾏpoﾐeﾐt ┗┞t┗ořit ﾏalý dárek, který si od┗ezl s seHou 
doﾏů. 

Výzﾐaﾏﾐou roli v ﾐaHídIe ﾏožﾐýIh zážitků z ﾐá┗ště┗┞ ﾏuzea zaujíﾏají též dopro┗odﾐé 
programy v PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ, při z┗┞koslo┗ﾐýIh ┗ýsta┗áIh Jaro na vsi (velikonoce) a Lidové 
VáﾐoIe v PolaHí ふ┗áﾐočﾐí ┗ýsta┗aぶ. T┞to dopro┗odﾐé akIe jsou určeﾐé pro ﾐejširší spektruﾏ 
ﾐá┗ště┗ﾐíků. Každý ┗íkeﾐdo┗ý deﾐ, v průHěhu ┗ýše jﾏeﾐo┗aﾐýIh ┗ýsta┗, jsou k ┗iděﾐí růzﾐá řeﾏesla, 

která si v ﾏﾐoha případeIh ﾏohou saﾏi ﾐá┗ště┗ﾐíIi ┗┞zkoušet. 
 

Badatelská služba 
 

Veřejﾐostí, a to jak laickou, tak i odbornou, je v poﾏěrﾐě hojﾐé ﾏíře ┗┞uží┗áﾐa Hadatelská 
služHa posk┞to┗aﾐá odHorﾐýﾏi praIo┗ﾐík┞ PolaHského ﾏuzea, a to z┗láště při Hádáﾐí ┗ archivech 

praIo┗išť PolaHského ﾏuzea či kﾐiho┗ﾐě. Badatelé ┗┞uží┗ají i Hohatý sHírko┗ý foﾐd trojrozﾏěrﾐýIh 
sHírek ┗e sprá┗ě PolaHského ﾏuzea ふB. SIhﾐirIh, L. KuHa, ﾐuﾏisﾏatika, No┗ozáﾏský, hudeHﾐí 
ﾐástroje, arIheologie, přírodo┗ědaぶ. Celkem odHorﾐí praIo┗ﾐíIi PolaHského ﾏuzea ┗ roce 2013 

┗┞řídili ﾐa 705 HadatelskýIh dotazů a požada┗ků ふHadatelské ﾐá┗ště┗┞, dotaz┞ zpra┗idla píseﾏﾐé, 
konzultace apod.). 

 

Publikační činnost 
 

PuHlikačﾐí čiﾐﾐost patří k dalšíﾏ způsoHůﾏ prezeﾐtaIe PolaHského ﾏuzea a odHorﾐého 
zájﾏu a čiﾐﾐosti praIo┗ﾐíků PolaHského ﾏuzea.  
 

Jaﾐa HraHětová: PODĚBRADY – MĚSTO MÉHO SRDCE III., Nakladatelst┗í Ostro┗, Praha, ヲヰヱン 

Pro PoděHradské ﾐo┗iﾐ┞ dodáﾐo Ielkeﾏ ヱヴ čláﾐků, z toho ヱヲ pokračo┗áﾐí I┞klu „PoděHrad┞ ﾏého 
dětst┗í“, o Lud┗íku KuHo┗i a ﾐo┗é kﾐize PoděHrady - ﾏěsto ﾏého srdIe III. 
 

Petr Šorﾏ, Jaﾐ Viﾐduška: PolaHské ﾏuzeuﾏ, Středočeský sHorﾐík historiIký, 38/2012 

Petr Šorﾏ, J. Lukas: Deﾐár┞ Bolesla┗a II. z arIheologiIkého ┗ýzkuﾏu u poděHradské radiostaﾐiIe z let 

1970-1972, NumismatiIký sHorﾐík  

Petr Šorﾏ, J. Lukas: Nálezo┗ý deﾐár Břetisla┗a I.  ふC ンΓヰぶ z MěstIe Králo┗é ze sHírek PolaHského 
muzea v PoděHradeIh, NuﾏisﾏatiIký sHorﾐík  

 

Martin Šaﾐdera, Majer P., Audraiﾐ S., Stráﾐská J., ヲヰヱヲ: Průzkuﾏ ┗ýsk┞tu ži┗očiIhů ﾐa lokalitě 
Jamborovka v PoděHradeIh ┗ roIe ヲヰヱヲ a doporučeﾐí ﾏožﾐýIh opatřeﾐí.  V) PolaHí ヴン: ヱンン – 141. 
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Martiﾐ Šaﾐdera, Gruhﾐo┗á O., Oﾐdřej Rašíﾐ, ヲヰヱヲ: V) PolaHí ヴン: Ohlédﾐutí za Připoﾏeﾐutíﾏ 
profesora BedřiIha Hrozﾐého. V) PolaHí ヴン: ヱΑヰ – 175. 

Martiﾐ Šaﾐdera, Albrecht T., Stopka P., 2013: Variation in Apical Hook Length Reflects the Intensity 

of Sperm Competition in Murine Rodents. Plos ONE 8(7): e68427. doi:10.1371/journal.pone.0068427 

IF 4.09; http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0068427 

 

Aranka Součková, Cílo┗á, ).,  Jeﾐíko┗á, L.:  Restauro┗áﾐí skleﾐěﾐé z N┞ﾏHurka číše ┗ročeﾐé ヱヶΓン. In: 

Fóruﾏ pro koﾐzer┗átor┞-restaurátor┞. Brﾐo ヲヰヱン, ヲヱ – ヲヶ ふodHorﾐé reIeﾐzo┗aﾐé periodikuﾏぶ. 
 

Odborné konference a semináře 
 

OdHorﾐé koﾐfereﾐIe a seﾏiﾐáře patří k důležitéﾏu zdroji ﾐo┗ýIh iﾐforﾏaIí a ┗ýﾏěﾐě 
zkušeﾐostí z růzﾐýIh oHorů spjatýIh s ﾏuzejﾐí čiﾐﾐostí. V roce 2013 se proto odHorﾐí praIo┗ﾐíIi 
zúčastﾐili ﾐásledujíIíIh odHorﾐýIh setkáﾐí: 
 

Jaﾐa HraHětová: 
01. 03. 2013: Seﾏiﾐáři k Roku lido┗é arIhitektur┞ ┗ Jihla┗ě, pořadatele NPÚ a FoiHos 

13. 12. 2013: )á┗ěrečﾐá konference k Roku lido┗é arIhitektur┞ ┗ )eﾏědělskéﾏ ﾏuzeu ┗ Praze 

 

Aleﾐa ŠeHerlová: 
22. 0ヴ. ヲヰヱン: Setkáﾐí ﾏuzejﾐíIh pedagogů ﾐa krajskéﾏ úřadě Středočeského kraje  
03. 09. – 04. 09. 2013: ンΑ. seﾏiﾐář kﾐiho┗ﾐíků AMG ČR ┗ Ústí ﾐad LaHeﾏ  
23. 09., 21. 10., 18. 11. 2013: Kurz Muzejﾐí pedagogik┞ 

14. ヱヰ. ヲヰヱン: účast ﾐa iﾐforﾏačﾐí sIhůzIe k digitalizaIi foﾐdů přísp. org. SK ┗e Středočeské ┗ědeIké 
kﾐiho┗ﾐě ┗ Kladﾐě 

 

Martiﾐ Šaﾐdera: 
07. 02. – 08. 02. 2013: )oologiIké dﾐ┞, Brﾐo 

03. 05. – 05. 05. 2013: KoﾐfereﾐIe České herpetologiIké společﾐosti, předﾐáška: )oologiIká 
ﾏapo┗áﾐí ﾐa BioLiHu, Olomouc 

22. 08. – 27. 08. 2013: KoﾐfereﾐIe SoIietas Europaea HerpetologiIa, Veszpréﾏ, Maďarsko, 

spoluautor aHstraktů posterů a předﾐášek 

07. 11. – 08. 11. 2013: Setkáﾐí ﾏapo┗atelů a ﾏoﾐitoro┗atelů oHojži┗elﾐíků a plazů, AOPK ČR, Milo┗iIe 

předﾐáška: Hladoﾏěř – deforﾏo┗aﾐí skokaﾐi ┗ýsledek pestiIidů ﾐeHo ﾐadﾏěrﾐé přítoﾏﾐosti r┞H? 

 

Ondřej Rašíﾐ: 

08. 10. 2013: Pre┗eﾐIe rizik a ﾐápra┗a škod způsoHeﾐýIh ha┗árieﾏi ﾐeHo ži┗elﾐíﾏi pohroﾏaﾏi II., 
Národﾐí archiv, Praha 4 

11. 06. 2013: Účast ﾐa prezeﾐtaIi ﾐo┗ého edukačﾐího DVD autora Mgr. Karla ŠpeIiáﾐa ┗ Paﾏátﾐíku ┗ 
LidiIíIh 

 

Aranka Součková: 

29. 04. – 30. 04. 2013: Sklářské kolok┗iuﾏ, OdHorﾐá skupiﾐa pro dějiﾐ┞ skla České arIh. společﾐosti. 
No┗ý Bor,  
16. 05. 2013: Restauro┗áﾐí skla a ┗itráží, seﾏiﾐář STOP, Praha, 
30. 05. 2013: Restauro┗áﾐí arIh. ﾏiﾐIí, ┘orkshop; TM Brﾐo 

09. 09. – 12. 09. 2013: Konference koﾐzer┗o┗áﾐí-restauro┗áﾐí AMG, Hodoﾐíﾐ, 

SekIe Středočeského kraje Koﾏise koﾐzer┗o┗áﾐí-restauro┗áﾐí AMG, AM Kladﾐo, předseda sekIe, 
přípra┗a prograﾏu 

 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0068427
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Andrej Lamprecht: 

)áklad┞ ﾏuzejﾐí pedagogik┞ ふIeloročﾐí kurzぶ 
 

Aﾐdrej LaﾏpreIht, Petr Šorﾏ, Jaﾐ Viﾐduška: 
13. 11. 2013: Seﾏiﾐář pro začátečﾐík┞ ┗ oHoru ﾏuzejﾐí fotografie - CITeM 

 

Fraﾐtišek Sýkora: 

ヰΓ. ヰΓ. – ヱヲ. ヰΓ. ヲヰヱン: KoﾐfereﾐIe restaurátorů a koﾐzer┗átorů ┗ Hodoﾐíﾐě 

ヱン. ヱヱ. ヲヰヱン: KoﾐfereﾐIe k ヱヵヰ. ┗ýročí ﾐarozeﾐí iﾐg. Eﾏila )iﾏﾏlera, Národﾐí teIhﾐiIké ﾏuzeuﾏ 
Praha 

 

Ediční činnost 
 

Hla┗ﾐí edičﾐí a ﾐakladatelskou čiﾐﾐostí PolaHského ﾏuzea ┗ roIe ヲヰヱン H┞lo ┗┞dáﾐí 
Vlastivědﾐého zpravodaje PolaHí č. ヴン/ヲヰヱヲ. 

 

Propagační činnost a další akce pro veřejnost 
 

V oHlasti propagaIe PolaHského ﾏuzea H┞lo ┗ průHěhu sezoﾐ┞ uskutečﾐěﾐo ﾐěkolika 
zásadﾐíIh kroků.  V pr┗é řadě H┞la ┗ letﾐíIh ﾏěsíIíIh realizo┗áﾐa ┗ Praze HillHoardo┗á kaﾏpaň 
propagujíIí praIo┗iště PolaHské ﾐárodopisﾐé ﾏuzeuﾏ Přero┗ ﾐad LaHeﾏ. Kaﾏpaň ┗e ┗ětšíﾏ ﾏěřítku 
H┞la ještě pro┗edeﾐa ┗ listopadu, kd┞ její zaIíleﾐí H┞lo širší, a to jedﾐak ┗ ﾏetru poﾏoIí plakáto┗aIíIh 
ploch zv. citylight, a jednak poﾏoIí letáčků a jejiIh distriHuIí, jak v ﾏetru, tak i ﾐa ﾏﾐoha ﾏísteIh ﾐa 
povrchu (infoceﾐtra apod.ぶ. I přes jisté pr┗otﾐí fiﾐaﾐčﾐí ┗ýdaje ﾐa tuto akIi, ﾏusíﾏe koﾐstato┗at, že 
tato zaIíleﾐá propagaIe ﾏěla poziti┗ﾐí ┗li┗ ﾐa ┗ýši ﾐá┗ště┗ﾐosti PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ ふ┗iz ┗ýšeぶ. 

Příﾐosﾐýﾏi pro propagaIi se stal┞ i jakékoli┗ příspě┗k┞ odHorﾐýIh praIo┗ﾐíků PM ふA. 
LaﾏpreIht, J. HraHěto┗á, M. Šaﾐdera, O. Rašíﾐ, P. Šorﾏ, J. Viﾐduškaぶ v rozhlase ふRádio Jizera, ČRoぶ  
a televizi ふČT, Městská TV L┞sá ﾐad LaHeﾏぶ, ale i prezeﾐtaIe a propagaIe ┗ýsta┗ a e┝poziIí PM ve 

forﾏě ﾐo┗iﾐo┗ýIh čláﾐků a iﾐforﾏaIí ┗ regioﾐálﾐíﾏ tisku ふN┞ﾏHurský zpra┗odaj, L┞ské list┞, MF 
DNES, ヵ+ヲ, N┞ﾏHurský deﾐík, MělﾐiIký deﾐík, PoděHradské ﾐo┗iﾐ┞). No┗ě se podařilo zajistit i 
propagačﾐí prostor – ┗ý┗ěsﾐí taHuli ﾐa železﾐičﾐí staﾐiIi ┗ PoděHradeIh. 

V průHěhu prosiﾐIe se PolaHské ﾐárodopisﾐé ﾏuzeuﾏ oHje┗ilo ┗e ┗┞síláﾐí ČT, a to ヱヵ. 12. 

2013 v reportáži pořadu „Polopatě“ – Tradičﾐí VáﾐoIe ┗e skaﾐzeﾐu ふJ. Viﾐduškaぶ a ヲヲ. 12. 2013 

v pořadu „Toula┗á kaﾏera“ – VáﾐoIe ┗e skaﾐzeﾐu ふJ. Viﾐduškaぶ. V pořadu ČT „ChIete ﾏě?“ 
vystupoval M. Šaﾐdera, který se zúčastﾐil i ヱン. 5. 2013 ﾐatáčeﾐí reportáže „OHojži┗elﾐík a plaz roku“ – 

natáčeﾐí ┗ Praze, ﾐa ┗ýsta┗áIh ﾐa praIo┗ištíIh PM v L┞sé ﾐad LaHeﾏ a N┞ﾏHurIe a u Přero┗a ﾐad 
Labem. 

Nezastupitelﾐou roli při propagaIi čiﾐﾐosti PolaHského ﾏuzea ﾏají ┘eHo┗é stráﾐk┞ 

(www.polabskemuzeum.czぶ, které ┗ roce 2013 ﾐa┗ští┗ilo ﾐa 45.539 ﾐá┗ště┗ﾐíků. WeH ﾏuzea slouží 
k prezeﾐtaIi aktuálﾐíIh ┗ýsta┗ a dalšíIh zajíﾏa┗ostí, ┗četﾐě fotogalerií z uskutečﾐěﾐýIh akIí 
PolaHského ﾏuzea. Důležitýﾏ koﾏuﾐikačﾐíﾏ a propagačﾐíﾏ prostředkeﾏ PolaHského ﾏuzea jsou 

faIeHooko┗é profil┞ jedﾐotli┗ýIh praIo┗išť – PoděHrad┞, N┞ﾏHurk, Přero┗ ﾐ. L. a L┞sá ﾐ. L. 

V průHěhu roku došlo též k doplﾐěﾐí iﾐforﾏaIí digitálﾐíIh prů┗odIů pro stále e┝poziIe PM 
PoděHrad┞, VM N┞ﾏHurk a MBH L┞sá ﾐad LaHeﾏ ┗ ﾏoHilﾐí aplikaIi PolaHského ﾏuzea - PolaHí 

http://www.polabskemuzeum.cz/
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Mobile Guide. AplikaIe je zdarﾏa ke stažeﾐí do Ih┞trýIh telefoﾐů s operačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ Aﾐdroid a 
iOS. 

K pra┗idelﾐýﾏ akIíﾏ, které PolaHské ﾏuzeuﾏ připra┗uje a realizuje, patří ﾏuzejﾐí ﾐoIi, do 
jejiIhž festi┗alu se PolaHské ﾏuzeuﾏ zapojilo již po šesté. NejHar┗itější ﾏuzejﾐí ﾐoI proHěhla 25. 5. 

v areálu PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ, kde H┞la uspořádáﾐa ┗e spolupráIi s oHIí Přero┗ ﾐ. L. Další ﾏuzejﾐí 
ﾐoIi se uskutečﾐil┞ ┗ PoděHradeIh (7. 6., téﾏa: Spojo┗aIí teIhﾐikaぶ, Nymburce (17. ヵ., téﾏa: 

OHojži┗elﾐíIiぶ a L┞sé ﾐad LaHeﾏ (31. ヵ., téﾏa: Plazi). Muzejﾐí ﾐoci PolaHského ﾏuzea ┗ roce 2013 

ﾐa┗ští┗ilo ﾐa ヵヰヰ osoH, z toho jiIh ﾐa ヴヰヰ přišlo do přero┗ského skaﾐzeﾐu i přesto, že počasí ﾐeH┞lo 
ideálﾐí. 

 
PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ - Muzejﾐí ﾐoI ┗e skaﾐzeﾐu, ヲヵ. 5. 2013 

 

 

Uprostřed léta, Hěheﾏ ﾐejteplejšího ┗íkeﾐdu léta, 27. – 28. 7. 2013, se uskutečﾐila ┗ PNM 

Přero┗ ﾐ. L. akce pod ﾐáz┗eﾏ Skanzen v pohádkáIh Zdeňka Trošky, které se osoHﾐě po oba dny 

účastﾐil, jako hla┗ﾐí posta┗a akIe, režisér )deﾐěk Troška. Součásti akIe H┞la i ┗ýsta┗ kostýﾏů, které 
H┞l┞ použit┞ ┗ pohádkáIh ﾐatáčeﾐýIh ┗ přero┗skéﾏ skaﾐzeﾐu. Ná┗ště┗ﾐíIi, hla┗ﾐě dětští, ﾏěli 
ﾏožﾐost ﾐa ﾐěkolika staﾐo┗ištíIh si ┗┞zkoušet s┗oji zručﾐost a dů┗tip, za Iož H┞li ┗šiIhﾐi účastﾐíIi 
odﾏěﾐěﾐi. Pro zájeﾏIe byla připra┗eﾐa fotokost┞ﾏérﾐa, kde se ﾏohli pře┗lékﾐout do filﾏo┗ýIh 
kostýﾏů a ﾐásledﾐě se ﾐeIhat ┗┞fotografo┗at a odﾐést si zajíﾏa┗ou paﾏátku z ﾐá┗ště┗┞ 
pohádko┗ého skaﾐzeﾐu. 
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PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ - Skaﾐzeﾐ ┗ pohádkáIh )deňka Trošk┞ - účiﾐkujíIí, ヲΑ. - 28. 7. 2013 

 

Další hojﾐě ﾐa┗ští┗eﾐou akIí H┞la Dožíﾐková slavﾐost - v záﾏku a podzáﾏčí, která se ve 

spolupráIi s oHIí Přero┗ nad Labem uskutečﾐila ヱヴ. 9. 2013. Současﾐě při příležitostí dﾐů EHD, které 
prá┗ě proHíhal┞, a dík┞ ┗stříIﾐosti Českého rozhlasu, H┞l zpřístupﾐěﾐ přero┗ský záﾏek, kde se 

uskutečﾐil┞ další propojeﾐé akIe ふﾐapř. ┗ýsta┗a fotografií starého Přero┗a ze sHírk┞ PolaHského 

muzea).  

 

 
  PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ - Dožíﾐko┗á sla┗ﾐost - ┗ záﾏku a podzáﾏčí, ヱヴ. 9. 2013 
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PolaHské ﾏuzeuﾏ se akti┗ﾐě prezeﾐto┗alo ┗ saﾏostatﾐéﾏ stáﾐku ﾐa ┗eletrhu Regioﾐ┞ České 
repuHlik┞ ヲヰヱン, který se konal od 15. 2. do 17. 2.  2013 ﾐa ┗ýsta┗išti ┗ L┞sé nad Labem. 

Setkáﾐí čleﾐů Společﾐosti přátel starého NyﾏHurka a Přírodovědﾐého kluHu PolaHí 
v prostoráIh PolaHského ﾏuzea se stala již tradiIí. JejiIh setkáﾐí jsou zpra┗idla dopro┗ázeﾐa 
předﾐáškaﾏi ﾐa odHorﾐá téﾏata jedﾐotli┗ýIh kluHů. Čleﾐo┗é kluHů a jejiIh přízﾐi┗Ii se ┗šak 
ﾐepotká┗ají jeﾐ pod ﾏuzejﾐí střeIhou, ale hla┗ﾐě přírodo┗ědIi ┗┞ráží do přírod┞. Přátelé starého 
Nymburka se ┗ průHěhu roku pro zﾏěﾐu ┗┞dali ﾐa ┗ýlet┞ po historiIkýIh ﾏísteIh.  

Rok ヲヰヱン H┞l ﾏj. ┗e zﾐaﾏeﾐí jedﾐáﾐí koﾏisí osla┗, a to ┗ PoděHradeIh Komise oslav 550. 

┗ýročí ﾏíro┗ýIh ﾐá┗rhů krále Jiřího z PoděHrad a ┗ Nymburce komise k osla┗áﾏ. 100 let od ﾐarozeﾐí 
Bohumila Hrabala. OHou koﾏisí se akti┗ﾐě zúčastňo┗ali i zaﾏěstﾐaﾐIi PolaHského ﾏuzea – 

v poděHradské koﾏisi zasedal J. Viﾐduška a J. HraHěto┗á a ┗ ﾐ┞ﾏHurské F. Sýkora, J. Ka┗áﾐo┗á a P. 
Šorﾏ, který H┞l i ﾐáhradﾐíkeﾏ oHou koﾏisí. Akti┗ﾐí účast H┞la ﾐutﾐá, ﾐeHoť ﾏﾐohé ┗ýstup┞ koﾏisí 
jsou úzIe spjaty s čiﾐﾐostí PolaHského ﾏuzea. Hﾏatatelﾐýﾏi ┗ýsledk┞ Hudou rekoﾐstruo┗aﾐé stálé 
expozice – Paﾏátﾐík krále Jiřího z PoděHrad ﾐa záﾏku ┗ PoděHradeIh a e┝poziIe Bohuﾏila HraHala ┗ 

hla┗ﾐí Hudo┗ě Vlasti┗ědﾐého ﾏuzea Nymburk. JejiIh ote┗řeﾐí je pláﾐo┗áﾐo ┗ průHěhu roku ヲヰヱヴ. 
 

Práce se sbírkami a odborná činnost 
 

PolaHské ﾏuzeuﾏ spra┗uje rozsáhlý sHírko┗ý foﾐd pod ﾐáz┗eﾏ SHírka PolaHského ﾏuzea, 
čítajíIí ┗íIe ﾐež ヱヵヰ.ヰヰヰ e┗ideﾐčﾐíﾏ čísel zapsaﾐýIh ┗ Ceﾐtrálﾐí e┗ideﾐIi sHírek ふCESぶ, vedenou 

Ministerstvem kultury. SHírka PM je zapsáﾐa ┗ Ceﾐtrálﾐí e┗ideﾐIi sHírek ふCESぶ pod čísleﾏ: MPB/ヰヰヲ-

05-ヱン/ヲヴンヰヰヲ. Vlastﾐíkeﾏ SHírk┞ PolaHského ﾏuzea je Středočeský kraj, zřizo┗atel PolaHského 
muzea. 

SHírka PolaHského ﾏuzea se skládá z ﾐásledujíIíIh podsHírek: 
• GeologiIká 

• BotaﾐiIká 

• )oologiIká 

• ArIheologiIká ふprehistorie) 

• HistoriIká 

• NuﾏisﾏatiIká 

• EtﾐografiIká 

• Výt┗arﾐé uﾏěﾐí 
• Knihy 

• Další – Kabinet L. Kuby 

• Jiﾐá – Muzeuﾏ Králo┗éﾏěsteIka 

• Jiﾐá – Muzeuﾏ B. Hrozﾐého L┞sá ﾐ. LaHeﾏ 

• Jiﾐá – Městské ﾏuzeuﾏ ┗ Sadské 

• Jiﾐá – Vlasti┗ědﾐé ﾏuzeuﾏ N┞ﾏHurk 

Jak již H┞lo ┗ýše u┗edeﾐo, proHěhla ┗ pr┗ﾐíﾏ pololetí roku ヲヰヱン poﾏěrﾐě ﾐáročﾐá logistiIká 
operaIe, kd┞ H┞l┞ koﾏpletﾐě přesuﾐut┞ z ﾐe┗┞ho┗ujíIíIh prostor v depozitáři ┗ Koutech, ┗eškeré zde 
depoﾐo┗aﾐé sHírk┞, do ﾐo┗ě upra┗eﾐýIh kliﾏatiIk┞ a Hezpečﾐostﾐě ┗hodﾐýIh prostor Ceﾐtrálﾐího 
depozitáře PolaHského ﾏuzea. Po přestěho┗áﾐí ﾐastá┗á pro sprá┗Ie sHírek oHdoHí, kd┞ je ﾐutﾐo 
pro┗ést iﾐ┗eﾐtarizaIi ┗eškerýIh s┗ýIh sHírko┗ýIh foﾐdů a jejiIh sprá┗ﾐé uložeﾐí. S ukládáﾐíﾏ 
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v ﾐo┗ýIh prostoráIh je ale spojeﾐo ještě jedﾐo úskalí, a to ﾐedostatek ┗hodﾐýIh úložﾐýIh s┞stéﾏů. 

KoﾐIeﾏ roku se podařilo dík┞ graﾐtu MK ČR ふ┗iz ┗ýšeぶ pořídit část potřeHﾐýIh regálů.  
S touto stěho┗aIí akIí, která ┗ýrazﾐě ┗┞tížila ┗eškeré kapaIit┞ PolaHského ﾏuzea, ┗šak sou┗isí 

i určité oﾏezeﾐí ┗ dalšíIh čiﾐﾐosteIh práIe nejen se sHírkaﾏi. Neﾏohla ┗šak Hýt zasta┗eﾐa čiﾐﾐost 
odHorﾐýIh praIo┗ﾐíků sou┗isejíIí s realizaIí pláﾐo┗aﾐýIh ┗ýsta┗, lektorskýIh prograﾏů, předﾐášek  

a řešeﾐí HadatelskýIh dotazů. 

 

Archeologie – Mgr. Andrej Lamprecht: 

SpeIifiIká je čiﾐﾐost arIheologa, kd┞ ┗edle staﾐdardﾐí ﾏuzejﾐí čiﾐﾐosti, ┗┞koﾐá┗á i ﾐěkteré 
úkoﾐ┞ ﾐa poli státﾐí paﾏátko┗é péče ┗ oHlasti arIheologie, tzﾐ. ┗┞jádřeﾐí k ﾐěkterýﾏ sta┗eHﾐíﾏ 
čiﾐﾐosteﾏ a hla┗ﾐě ┗ýkoﾐ teréﾐﾐíIh arIheologiIkýIh ┗ýzkuﾏů ﾐeHo dohledů při sta┗Hě rodiﾐﾐýIh 
doﾏků, nebo průzkuﾏ┞ arIheologiIkýIh lokalit ohrožeﾐýIh čiﾐﾐosti detektorářů.  

 

Počet teréﾐﾐíIh 
┗ýzkuﾏů ﾐeHo 
dohledů 

Počet 
┗┞jádřeﾐí 

Počet 
dokoﾐčeﾐýIh 
ﾐálezo┗ýIh 
zprá┗ a zprá┗ 
pro investory 

Počet 
ﾐedokoﾐčeﾐýIh 
ﾐálezo┗ýIh 
zprá┗ a zprá┗ 
pro investory 

Hrazeﾐé Nehrazeﾐé 

0 12 8 13 3 

 

Kroﾏě u┗edeﾐýIh čiﾐﾐostí se archeolog účastnil zasedáﾐí Středočeské arIheologiIké koﾏise, 

pro┗áděl hlášeﾐí o arIheologiIkýIh akIíIh pro potřeH┞ ARUP a NPÚ ふArIheologiIká dataHáze ČeIh  
a Státﾐí arIheologiIký seznam), ┗č. přípra┗ podkladů pro ﾐo┗ou Ieﾐtrálﾐí dataHázi arIheologiIkýIh 
akIí a lokalit ČR. 

 

Národopis – PhDr. Jaﾐa HraHětová 

Hla┗ﾐíﾏ úkoleﾏ ﾐárodopisﾐého odděleﾐí PolaHského ﾏuzea je sprá┗a a péče o praIo┗iště 
PolaHské ﾐárodopisﾐé ﾏuzeuﾏ Přero┗ ﾐad LaHem, ┗četﾐě Hohatého sHírko┗ého foﾐdu a jeho 
prezentace v ráﾏIi ┗ýsta┗ s ﾐárodopisﾐou teﾏatikou. Hla┗ﾐí čiﾐﾐostí proto ┗ roce 2013 v oblasti 

ﾐárodopisu H┞lo: 
• )praIo┗áﾐí sIéﾐářů ┗šeIh ┗ýše u┗edeﾐýIh ┗ýsta┗ koﾐaﾐýIh ┗ PNM, ┗ýHěr hﾏotﾐýIh  

i oHrazo┗ýIh ﾏateriálů, tvorba textů a ┗lastﾐí iﾐstalaIe apod.  

• PrůHěžﾐě dokuﾏeﾐtaIe a digitálﾐí fotodokuﾏeﾐtaIe ┗ýsta┗, e┝teriérů a ┗eškeré čiﾐﾐosti 
skanzenu, fotodokumentace lido┗é arIhitektur┞, paﾏátek Ielého N┞ﾏHurska a speIiálﾐě 
PoděHrad.  

• FotodokuﾏeﾐtaIe sHírko┗ýIh předﾏětů ┗ souvislosti s revizemi. 

• Sprá┗a fotoarIhi┗u PolaHského ﾏuzea – ﾐegati┗ů a diapoziti┗ů, jejiIh ﾐo┗é roztříděﾐí  
a uspořádáﾐí zejﾏéﾐa ┗ souvislosti s připra┗o┗aﾐou puHlikaIí (cca 30.000 ks). 

• Re┗ize Ielé fotodokuﾏeﾐtaIe lido┗é arIhitektur┞ N┞ﾏHurska v souvislosti s přípra┗ou ┗ýsta┗┞ 
„Nejkrásﾐější lido┗é sta┗H┞ N┞ﾏHurska“ ┗e skaﾐzeﾐu 

 

Archiv – sHírka píseﾏﾐostí PolaHského ﾏuzea, součást historiIké podsHírk┞ – PhDr. Helena 

Lipavská: 
Spravovaná součást historiIké podsHírk┞, arIhi┗ PolaHského ﾏuzea PoděHrady, zaujíﾏá cca 

65 bm, z ﾐiIhž prošlo iﾐ┗eﾐtarizaIí 10,5 bm. Kroﾏě staﾐdardﾐí ﾏuzejﾐí sprá┗┞ jsou ﾐěkteré ﾏateriál┞ 
zapsáﾐ┞ ┗ počítačo┗é evidenci arIhi┗álií PE┗A. Tato dataHáze je každoročﾐě aktualizo┗áﾐa. Hla┗ﾐí 
čiﾐﾐost arIhi┗u H┞la ┗edle sprá┗┞ a re┗izí arIhi┗u zaﾏěřeﾐa ﾐa ┗┞řizo┗áﾐí HadatelskýIh dotazů. 
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Přírodověda – RNDr. Martin Šaﾐdera, PhD.: 

OdHorﾐý záﾏěr čiﾐﾐosti přírodo┗ědIe sou┗isí s jeho odHorﾐou speIializaIí. Hla┗ﾐíﾏi téﾏat┞ 
v upl┞ﾐuléﾏ roIe H┞lo ┗edle přírod┞ PolaHí a její ochrany ještě: KoﾏpetiIe sperﾏií oHojži┗elﾐíků, 
Sledo┗áﾐí ﾐepů┗odﾐíIh žel┗ ┗ ČR, Fauﾐistika, Ch┞tridioﾏ┞kóza u oHojži┗elﾐíků, PůsoHeﾐí pestiIidů  
a ﾐepů┗odﾐíIh r┞H ﾐa oHojži┗elﾐík┞. 
 

Teréﾐﾐí výzkuﾏ┞ a výstup z nich. 

• OHeIﾐě sledo┗áﾐí přírod┞ PolaHí. Výstup: oHrazo┗ý ﾏateriál a prograﾏ┞ pro škol┞ 

• PrůHěžﾐé ﾏapo┗áﾐí ┗ýsk┞tu oHratlo┗Iů, zejﾏéﾐa oHojži┗elﾐíků a plazů. Výstup: )prá┗a o 
zjišťo┗áﾐí ┗ýsk┞tu oHratlo┗Iů ┗ okolí ﾏeﾐšíIh r┞Hﾐíků se┗erﾐě od oHIe Loučeň ﾐa N┞ﾏHursku; 
připra┗o┗aﾐý čláﾐek do V) PolaHí. 

• Sledo┗áﾐí příčiﾐ┞ aHseﾐIe částí koﾐčetiﾐ u skokaﾐů skřehota┗ýIh ﾐa lokalitě Hladoﾏěř u Staré 
L┞sé. Výstup: předﾐáška Hladoﾏěř – deforﾏo┗aﾐí skokaﾐi ┗ýsledek pestiIidů ﾐeHo ﾐadﾏěrﾐé 
přítoﾏﾐosti r┞H?; připra┗o┗aﾐý čláﾐek do V) PolaHí. 

• Sledo┗áﾐí ┗ýsk┞tu oHojži┗elﾐíků a plazů ﾐa lokalitě HraHaﾐo┗ská čerﾐa┗a. Výstup: předﾐášk┞ 
)ajíﾏa┗í ži┗očiIho┗é HraHaﾐo┗ské čerﾐa┗┞ pro škol┞ a ┗eřejﾐost, ヲヴ. ヱヰ. ┗ L┞sé ﾐad LaHeﾏ. 

• )jišťo┗áﾐí teplot ﾐa ﾏísteIh poteﾐIioﾐálﾐího sﾐášeﾐí ┗ajíček žel┗┞ ﾐádherﾐé. Výstup: 
diploﾏo┗á práIe JiﾐdřiIha BrejIh┞, připra┗o┗aﾐý ┗ědeIký čláﾐek. 

Koﾐzervováﾐí a restaurováﾐí  
 

V oHlasti péče o sHírko┗ý foﾐd prošlo koﾐzer┗átorskýﾏ zásaheﾏ ﾐa ンンヰ jedﾐotek sHírko┗ýIh 
předﾏětů, které H┞l┞ zpravidla použit┞ při prezeﾐtaIíIh na ┗ýsta┗áIh, ﾐeHo koﾐzer┗o┗áﾐ┞ 
z pre┗eﾐti┗ﾐíIh dů┗odů. DalšíIh ヶヶヶ jedﾐotek sHírko┗ýIh předﾏět H┞lo restauro┗áﾐo. ) nich bylo 46 

restauro┗áﾐo ┗e spolupráIi ┗ jiﾐé iﾐstituIi – ヶ jedﾐotek VOŠ Turﾐo┗ a ヴヰ fotografií Aﾐt. Leiﾐera – 

pasparta a sklo, v Kﾐihařské dílﾐě J. Rejﾏaﾐa, Rožďalo┗iIe. 
Vedle ┗lastﾐí práIe se sHírko┗ýﾏ foﾐdeﾏ je ┗ této oHlasti ﾐeﾏéﾐě důležitá čiﾐﾐost při 

pre┗eﾐti┗ﾐí péči o sHírky, a to jak uložeﾐé v depozitáříIh, tak i prezeﾐto┗aﾐé při ┗ýsta┗áIh a ┗e stálýIh 
e┝poziIíIh. Důležitou čiﾐﾐostí tz┗. pre┗eﾐti┗ﾐí koﾐzer┗aIe je důsledﾐé ﾏoﾐitoro┗áﾐí kliﾏatiIkýIh 
podﾏíﾐek ┗ prostoreIh, kde se sHírko┗é předﾏět┞ ﾐaIházejí. Tato čiﾐﾐost proHíhá ┗e spolupráIi 
s jedﾐotli┗ýﾏi sprá┗Ii a kurátor┞ sHírko┗ýIh foﾐdů, kteří ﾏají ﾐej┗ětší přehled o spra┗o┗aﾐýIh 
sHírkáIh a e┝poziIíIh. 

Po přesuﾐu sHírek do Ieﾐtrálﾐího depozitáře došlo ┗ ráﾏIi pre┗eﾐti┗ﾐí péče k Ielko┗ému 

zapl┞ﾐo┗áﾐí prostor. K pl┞ﾐo┗áﾐí došlo ﾐa jaře ヲヰヱン i ┗ jedﾐotli┗ýIh oHjekteIh PolaHského 
ﾐárodopisﾐého ﾏuzea Přero┗ ﾐad LaHeﾏ. 

Oﾏezeﾐé liﾏit┞ fiﾐaﾐIí se odrážejí i ┗ ﾏožﾐosti pořizo┗áﾐí ﾏateriálu či služeH spojeﾐýIh 
s koﾐzer┗o┗áﾐí a restauro┗áﾐí ┗ětšího ﾏﾐožst┗í sHírko┗ýIh předﾏětů. Proto se koﾐzer┗ují a restaurují 
pouze t┞ sHírko┗é předﾏět┞, u kterýIh je ohrožeﾐ fyzický stavu, nebo se s ﾐiﾏi počítá do ┗ýsta┗ či 
expozic.   

 

Kﾐihovﾐa PolaHského ﾏuzea 

 

Kﾐiho┗ﾐa PolaHského ﾏuzea, která je e┗ido┗áﾐa dle kﾐiho┗ﾐího zákoﾐa, spra┗uje ┗íIe ﾐež 
ンヵ.ヰヰヰ kﾐiho┗ﾐíIh jedﾐotek ふkﾐih┞ a časopis┞ぶ. V upl┞ﾐuléﾏ roIe se kﾐiho┗ﾐí foﾐd rozrostl o Ielkeﾏ 
Βヴ kﾐiho┗ﾐíIh jedﾐotek, za Iož H┞lo ┗┞dáﾐo Ielkeﾏ 22.319,- Kč. Běheﾏ roku H┞lo realizo┗áﾐo Ielkeﾏ 
ンンヱ ┗ýpůjček, a to jak zaﾏěstﾐaﾐIi PM, kteří kﾐiho┗ﾐu potřeHují ke s┗é odHorﾐé práIi, tak také 
studeﾐt┞ a dalšíﾏi Hadateli, kteří kﾐiho┗ﾐu ┗┞uží┗ají jako dostupﾐého zdroje iﾐforﾏaIí.   
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Budovy ve správě Polabského muzea a jejich údržba a opravy 
 

PolaHské ﾏuzeuﾏ ┗ roIe ヲヰヱン spra┗o┗alo ﾐásledujíIí oHjekt┞: 
 ヲΒ Hudo┗ ┗ ﾏajetku Středočeského kraje, z ﾐiIhž jsou ン kulturﾐí paﾏátk┞, ┗šeIhﾐ┞ ┗eřejﾐosti 

přístupﾐé ふstaročeská Ihalupa ┗ areálu PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ, Hý┗alý špitál Kuﾐhuta u hl. 
Hudo┗┞ PolaHského ﾏuzea ┗ PoděHradeIh a rouHeﾐý ﾏěšťaﾐský důﾏ ┗ Rožďalo┗iIíIh – 

Galerie MelaﾐtriIhぶ. ) Ielko┗ého počtu ヲΒ oHjektů se ヲヰ oHjektů ﾐaIhází ┗ areálu PNM Přero┗ 
ﾐad LaHeﾏ. )Hý┗ajíIí oHjekt┞ jsou ┗ PoděHradeIh, N┞ﾏHurIe, Sadské a Rožďalo┗iIíIh. K 1.11. 

ヲヰヱン H┞l předáﾐ oHjekt ┗ KouteIh zpět do sprá┗┞ Středočeskéﾏu kraji k dalšíﾏu ┗┞užití ふ┗iz 
┗ýšeぶ.  

 1 budovu pronajatou (synagoga Nymburk). 

 ヱ oHjekt proﾐajatý z ½ ふMuzeuﾏ B. Hrozﾐého ┗ L┞sé ﾐad LaHeﾏぶ – kulturﾐí paﾏátka. 
 ヲ ﾏuzejﾐí praIo┗iště ┗ proﾐajatýIh prostoreIh ふヲ. patro doﾏu – Muzeuﾏ Sadská, ン prostor┞ 

– Paﾏátﾐík krále Jiřího z PoděHrad – ﾐa záﾏku PoděHrad┞ – kulturﾐí paﾏátkaぶ. 
 

V zá┗ěru roku H┞la pro┗edeﾐa, dík┞ fiﾐaﾐčﾐí dotaIi Středočeského kraje (Roz┗ojo┗é projekt┞ぶ 
údržHa ﾐěkterýIh oHjektů ┗e sprá┗ě PolaHského ﾏuzea. Jedﾐalo se o opra┗u fasád┞ ﾐa oHjektu 
Kunhuta v PoděHradeIh ふpaﾏátko┗ě Ihráﾐěﾐoぶ a ┗ areálu PolaHského ﾐárodopisﾐého ﾏuzea Přero┗ 
nad Labem bylo provedeno ﾐapř.: opra┗a či koﾏpletﾐí oHﾐo┗a ┗┞ﾏazá┗ek ﾐa oHjekteIh špýIharů z 
MIel ふpokladﾐa skaﾐzeﾐuぶ a Vlka┗┞, ﾐátěr┞ fasád a jejiIh opra┗┞ ┗č. opra┗ a ﾐátěrů koﾏíﾐů Ihalup z 
Pojed, Ko┗aﾐiI a Střiho┗a. Koﾏpletﾐí rekoﾐstrukIí prošel koﾏíﾐ ┗ prostoru e┝poziIe truhlářské dílﾐ┞ a 
to z dů┗odu ﾏožﾐosti ┗┞tápěﾐí tohoto prostoru při koﾐáﾐí řeﾏeslﾐýIh díleﾐ ┗ ziﾏﾐíﾏ oHdoHí. Došlo i 
ﾐa opra┗┞ ﾐěkterýIh tesařskýIh pr┗ků, jako H┞lo přeﾏístěﾐí a částečﾐé dokoﾐčeﾐí ruﾏpálo┗é studﾐ┞ 
v prostoru ┗stupu do skaﾐzeﾐu, opra┗a dře┗ěﾐýIh ┗rat u hospodářské Hudo┗┞ myslivny apod. 

 

V posledﾐíﾏ čt┗rtletí roku ヲヰヱン H┞lo pro┗edeﾐo ┗┞ﾏalo┗áﾐí druhé části oHjektu ┗ Ieﾐtrálﾐíﾏ 

depozitáři Sadská. B┞lo zde též pro┗edeﾐo zaﾏřížo┗áﾐí oHjektu ┗ ráﾏIi zaHezpečeﾐí oHjektu a byla 

též provedena instalace ﾏoderﾐíIh teIhﾐologií EZS a EPS z grantu Ministerstva kultury (┗iz ┗ýšeぶ. 
Podařilo se též ﾐaiﾐstalo┗at ﾐěkolik kaﾏer, které prostor┞ ﾏoﾐitorují. ) graﾐtu MK, jak již H┞lo ┗ýše 
uvedeno, se financovalo i pořízeﾐí regálů, které Hudou sloužit k Hezpečﾐéﾏu uložeﾐí sHírko┗ýIh 
předﾏětů v ceﾐtrálﾐíﾏ depozitáři. 
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PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ - špýIhar z Vlka┗┞ po opra┗ě hliﾐěﾐýIh ┗┞ﾏazá┗ek 

 

V ostatﾐíIh oHjekteIh ┗e sprá┗ě PolaHského ﾏuzea H┞la pro┗áděﾐa jeﾐ ﾐejﾐutﾐější údržHa ┗ 
ráﾏIi Hěžﾐého provozu. Nezanedbatelnou část fiﾐaﾐIí H┞lo potřeHa ┗┞hradit ﾐa re┗ize ┗┞hrazeﾐýIh 
zařízeﾐí ふpl┞ﾐo┗é kotle, spaliﾐo┗é Iest┞, tlako┗é ﾐádoH┞, pl┞ﾐo┗od┞, elektroroz┗od┞ apod.). 

PolaHského muzea se též týkalo zajištěﾐí zhoto┗eﾐí průkazů eﾐergetiIké ﾐáročﾐosti Hudo┗,  

a to oHjektů ┗ PoděHradeIh, N┞ﾏHurIe a Sadské. 
 

 

 

)prá┗a o čiﾐﾐosti PolaHského ﾏuzea ┗ roIe ヲヰヱン zpraIo┗áﾐa ﾐa základě zprá┗ o čiﾐﾐosti za 
rok ヲヰヱン odHorﾐýIh praIo┗ﾐíků a ┗edouIíIh praIo┗išť a odděleﾐí PolaHského ﾏuzea ふjedﾐotli┗é 
zprá┗┞ uložeﾐ┞ ┗ PMぶ ┗ ヲヰヱヴ. 

 

 

 

 

PhDr. Jaﾐ Viﾐduška 

             ředitel PolaHského ﾏuzea, p. o. 
 


