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Úvod 
 

Polabské ﾏuzeuﾏ ┗ upl┞ﾐuléﾏ roIe ヲヰヱヴ plnilo dle ﾏožﾐostí Iíle staﾐo┗eﾐé Pláﾐeﾏ čiﾐﾐosti 
PM na rok 2014, ┗četﾐě dalšíIh úkolů, které se oHje┗ily ┗ průHěhu roku ﾐepláﾐo┗aﾐě a bylo je nutno 

┗┞řešit. 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 byl zdárﾐě ﾐaplﾐěﾐ, z┗láště ┗ oHlasti příjﾏů. 

 

V upl┞ﾐuléﾏ roIe PolaHské ﾏuzeuﾏ spra┗o┗alo ﾐásledujíIí praIo┗iště: 
 PolaHské ﾏuzeuﾏ PoděHrady 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 NyﾏHurk (a objekt synagogy), 

 Galerie MelaﾐtriIh RožďaloviIe, 

 Muzeuﾏ BedřiIha Hrozﾐého Lysá ﾐad LaHeﾏ, 

 Městské ﾏuzeuﾏ Sadská ふ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. 

 Ceﾐtrálﾐí depozitář Sadská 

 

 Pr┗ﾐí pololetí roku ヲヰヱヴ H┞lo ┗e zﾐaﾏeﾐí iﾐteﾐzí┗ﾐíIh praIí ﾐa přípra┗áIh a hla┗ﾐě 
realizaIíIh rekoﾐstrukIí e┝poziI ┗ PoděHradeIh – Paﾏátﾐík krále Jiřího z PoděHrad a v Nymburce 

expozice Bohumila Hrabala.  

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 9. 12. 2013, v Ielko┗é ┗ýši ン.ヰヰヰ.ヰヰヰ,- Kč. Saﾏotﾐá akIe H┞la 
zahájeﾐa v polo┗iﾐě ledﾐa ヲヰヱヴ, kd┞ H┞lo, po jedﾐáﾐíIh s hejtﾏaﾐeﾏ SK, staﾐo┗eﾐo ote┗řeﾐí 
Paﾏátﾐíku ﾐa ヲン. ヴ. ヲヰヱヴ. Okaﾏžitě H┞l┞ zahájeﾐ┞ práIe ﾐa realizaIi projekto┗é dokuﾏeﾐtaIe 
┗ýsta┗ﾐího ﾏoHiliáře a arIhitektoﾐiIkého pojetí e┝poziIe, ┗č. rekoﾐstrukIe elektroiﾐstalaIe ふ┗lastﾐí 
práIe ﾐa rekoﾐstrukIi elektroiﾐstalaIe dle ﾐašiIh požada┗ků fiﾐaﾐIo┗ala Uﾐi┗erzita Karlo┗a jako 
┗lastﾐík oHjektuぶ. V součiﾐﾐosti se Středočeskýﾏ krajeﾏ H┞lo ┗┞hlášeﾐo ┗ýHěro┗é řízeﾐí ﾐa 
doda┗atele ﾏoHiliáře. K předáﾐí sta┗eﾐiště došlo 21. 3. 2014, kd┞ H┞lo zahájeﾐo prováděﾐí ┗eškerýIh 
sta┗eHﾐíIh praIí. Po iﾐteﾐzí┗ﾐíﾏ praIo┗ﾐíﾏ ﾐasazeﾐí ┗šeIh zaiﾐtereso┗aﾐýIh H┞la I. etapa 
rekoﾐstrukIe zakoﾐčeﾐa sla┗ﾐostﾐíﾏ ote┗řeﾐíﾏ 23. 4. 2014. Druhá etapa rekonstrukce byla 

ukoﾐčeﾐa k 9. 7. 2014, kd┞ proHěhlo sla┗ﾐostﾐí ote┗řeﾐí Ielého rekoﾐstruo┗aﾐého Paﾏátﾐíku krále 
Jiřího. E┝poziIe koﾐIepčﾐě a tematicky ﾐa┗azuje ﾐa stálou e┝poziIi PříHěh PolaHí v PolaHskéﾏ ﾏuzeu 
PoděHrad┞. 

 

 
Paﾏátﾐík krále Jiřího po rekoﾐstrukIi 
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SouHěžﾐě s přípra┗ou e┝poziIe Paﾏátﾐíku proHíhala i rekoﾐstrukIe stálé e┝poziIe Bohuﾏila 
HraHala ┗e Vlasti┗ědﾐéﾏ ﾏuzeu N┞ﾏHurk. Tato e┝poziIe H┞la sla┗ﾐostﾐě ote┗řeﾐa ヲΒ. 3. 2014 

v ráﾏIi osla┗ ヱヰヰ. ┗ýročí ﾐarozeﾐí spiso┗atele Bohuﾏila HraHala.  
V polo┗iﾐě září H┞l┞ zahájeﾐ┞ přípra┗┞ k podáﾐí projektu z ROP, který H┞l ヲΓ. ヱヰ. ヲヰヱヴ podáﾐ, 

přijat a 18. 12. 2014 sIh┗áleﾐ. PráIe ﾐa realizaIi dosud ﾐeustal┞. 
 

Hospodaření 
PolaHské ﾏuzeuﾏ ┗ roIe ヲヰヱ4 hospodařilo s Ielko┗ou částkou ┗e ┗ýši 12.067.261,03 Kč. 

Příspě┗ek od zřizo┗atele ふStředočeského krajeぶ na provoz čiﾐil 9.328.348,- Kč ふpřed zﾏěﾐaﾏi 
příspě┗ek ┗e ┗ýši 9.000.000,- Kčぶ. Příspě┗ek PolaHského ﾏuzea ┗zﾐiklý z hla┗ﾐí čiﾐﾐosti organizace byl 

┗e ┗ýši 2.724.369,- Kč. Hla┗ﾐí část této částk┞ H┞la t┗ořeﾐa prodejeﾏ ┗stupenek (2.139.715,- Kčぶ, dále 
jej t┗oří příjeﾏ za prodaﾐé zHoží, Iož jsou su┗eﾐýr┞ a puHlikaIe ふ471.250,- Kčぶ, zH┞tek t┗ořil┞ další 
příjﾏ┞ ┗┞IházejíIí z čiﾐﾐosti PM. PolaHské ﾏuzeuﾏ získalo ┗ roce 2014 ﾐa příjﾏo┗ýIh položkáIh 
z hla┗ﾐí čiﾐﾐosti ┗íIe, ﾐež ┗ roce 2013, a to jak ze ┗stupﾐého, tak i z prodeje puHlikaIí. 

Od Středočeského kraje získalo PolaHské ﾏuzeuﾏ jako iﾐ┗estičﾐí ┗ýdaj 3.000.000,- Kč ﾐa 
rekoﾐstrukIi Paﾏátﾐíku krále Jiřího. Dále získalo ┗ ráﾏIi roz┗ojo┗ýIh projektů částku ┗e ┗ýši 
600.000,- určeﾐou ﾐa údržHu oHjektů ┗ areálu PolaHského ﾐárodopisﾐého ﾏuzea Přero┗ ﾐad LaHeﾏ.  

Příjﾏ┞ PolaHského ﾏuzea ┗ roIe ヲヰヱヴ přesáhl┞ ┗ýdaje o Γ.ヴンΑ,- Kč, tato částka je pře┗edeﾐa 
v roce ヲヰヱヵ ﾐa základě sIh┗áleﾐí zřizo┗atele do Rezer┗ﾐího foﾐdu PolaHského ﾏuzea.   

 

Organizační záležitosti 
V průHěhu roku ヲヰヱヴ H┞lo ┗ PolaHskéﾏ ﾏuzeu zaﾏěstﾐáﾐo Ielkeﾏ ン1 osoH, Iož je ﾐa 

přepočteﾐé ú┗azk┞ 24,3 osob. Z ﾐiIh je Ielkeﾏ ヱヱ odHorﾐýIh praIo┗ﾐíků. Na poziIi sprá┗Ie areálu 

PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ ヱ. Γ. ヲヰヱヴ ﾐastoupil Toﾏáš Ptáček, který ﾐa této poziIi ┗┞střídal dosa┗adﾐího 
sprá┗Ie VáIla┗a Průšu. K žádﾐýﾏ dalšíﾏ ┗ýzﾐaﾏﾐýﾏ persoﾐálﾐíﾏ zﾏěﾐáﾏ ﾐedošlo. 

 

Expozice 
V roce 2014 H┞lo ﾐá┗ště┗ﾐíkůﾏ PolaHského ﾏuzea k dispoziIi Ielkeﾏ ﾐa 13 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. 

 

   
Expozice Bohumila Hrabala po rekonstrukci 
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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, expozice Bohumila Hrabala. E┝poziIe B. HraHala H┞la sla┗ﾐostﾐě 
ote┗řeﾐa ヲΒ. ン. ヲヰヱヴ a Paﾏátﾐík krále Jiřího z PoděHrad ヲン. ヴ. a druhá část ふgalerie B. SIhﾐirIhaぶ 9. 7. 

2014.  

  

 
Paﾏátﾐík krále Jiřího při rekonstrukci 

Výstavy Polabského muzea v roce 2014 
Pro ﾐá┗ště┗ﾐík┞ PolaHského ﾏuzea H┞lo připra┗eﾐo v průHěhu roku ﾐa 19 ┗ýsta┗, další 4 

┗ýsta┗y pokračo┗aly z předIhozího roku a ukoﾐčeﾐ┞ H┞l┞ dle pláﾐu ┗ pr┗ﾐíIh ﾏěsíIíIh roku 2014. Z 

u┗edeﾐého počtu H┞lo 12 ┗ýsta┗ ┗lastﾐíIh, tj. připra┗eﾐýIh PolaHskýﾏ ﾏuzeeﾏ a 7 ┗ýsta┗ H┞lo 
pře┗zatýIh ﾐeHo zapůjčeﾐýIh. 

K ┗elﾏi úspěšﾐýﾏ ┗ýsta┗áﾏ tradičﾐě 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 na 17 tisíI ﾐá┗ště┗ﾐíků. Součástí ┗ýsta┗┞ H┞l dopro┗odﾐý prograﾏ jak 
pro školﾐí skupiﾐ┞ – 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. Miﾏořádﾐý 
ohlas ﾏěla ﾐěkolikadeﾐﾐí ┗ýsta┗a arIhi┗ﾐího dokuﾏeﾐtu – přátelské sﾏlou┗┞ ﾏezi českýﾏ a 
fraﾐIouzskýﾏ králo┗st┗íﾏ z r. 1464, který H┞l pro tuto jediﾐečﾐou událost zapůjčeﾐ z Národﾐího 
archiv v Praze. Origiﾐál sﾏlou┗┞ H┞l ┗┞sta┗eﾐ pouze pr┗ﾐí deﾐ, další dﾐ┞ H┞la k ┗iděﾐí faksiﾏile. 

 

POLABSKÉ MUZEUM V PODĚBRADECH  
do 12. 1. 2014: Váﾐočﾐí pohledy – výsta┗a starýIh ┗áﾐočﾐíIh pohledů a lido┗ýIh z┗┞ků a oH┞čejů z 
PolaHí 
do 26. 1. 2014: ヱヵヰ let Sokola v PoděHradeIh. Výsta┗a ﾏapujíIí zajíﾏa┗ou historii těloI┗ičﾐé jedﾐot┞ 
┗ PoděHradeIh.  
18. 1. – 6. 4. 2014:  Roﾏaﾐ Zuzák: OHrázky z přírody – ┗ýsta┗a fotografií přírod┞ 

8. 2. – 25. 5. 2014: Fraﾐtišek Karel Foltýﾐ: Jinak – ┗ýsta┗a oHrazů 

2. 3. – 7. 3. 2014: 1464 – Sﾏlouva krále Jiřího s FraﾐIií – ┗ýsta┗a arIhi┗ﾐího dokumentu doby Jiřího z 
PoděHrad ┗ ráﾏIi „Osla┗ ヵヵヰ. ┗ýročí ﾏíro┗é ﾏise krále Jiřího z PoděHrad! – přátelská a spojeﾐeIká 
sﾏlou┗a uza┗řeﾐá ﾏezi českýﾏ a fraﾐIouzskýﾏ králo┗st┗íﾏ. 
10. 4. – 8. 6. 2014: Miroslav Podhrázský:  Co jseﾏ viděl III – ┗ýsta┗a fotografií 
18. 6. – 31. 10. 2014: Velká válka ﾐa froﾐtě a v zázeﾏí – ┗ýsta┗a připoﾏíﾐajíIí ヱヰヰ. ┗ýročí ┗┞pukﾐutí 
pr┗ﾐí s┗ěto┗é ┗álk┞ 

8. 11. 2014 – 18. 1. 2015: Iﾐg. arIh. Jaﾐ Pavlíček:  Akvarel di Praga 
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12. 11. 2014 – 11. 1. 2015: Jan Strejcius: Dřevěﾐé faﾐtazie – ┗ýsta┗a ┗ýt┗arﾐýIh dře┗ěﾐýIh dekoraIí 
iﾐteriérů a dře┗ěﾐé plastik┞ 

2. 2. 2014 – 1. 2. 2015: Hračky a kﾐížky pod váﾐočﾐíﾏ stroﾏkeﾏ ヱ9ヰヰ – 1950 – výsta┗a ┗áﾐočﾐíIh 
ozdoH, hraček a dětskýIh kﾐížek ┗ proﾏěﾐáIh jedﾐotli┗ýIh desetiletí ヱ. polo┗iﾐ┞ ヲヰ. století 
  

POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM  
21. 3. – 30. 4. 2014:  Jaro na vsi – tradičﾐí ┗elikoﾐočﾐí ┗ýsta┗a s Hohatýﾏ dopro┗odﾐýﾏ prograﾏeﾏ 

16. 5. – 31. 10. 2014: Co slušelo ﾐašiﾏ praHaHičkáﾏ – ┗ýsta┗a lido┗ého odě┗u ze středﾐíIh ČeIh 

16. 5. – 31. 10. 2014: Sklo v polaHskýIh vesﾐiIkýIh doﾏáIﾐosteIh  

16. 5. – 31. 10. 2014: Z historie viﾐařství ve středﾐíﾏ PolaHí 
7. 6. – 20. 8. 2014: Iva Hüttﾐerová – OHrázky 

15. 11. – 30. 12. 2014: Lidové VáﾐoIe v PolaHí – tradičﾐí ┗áﾐočﾐí ┗ýsta┗a ┗ Ieléﾏ areálu skaﾐzeﾐu 

 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK  
do 16. 2. 2014: RUR – od rádia k roHotiIe. Výsta┗a je zaﾏěřeﾐa přede┗šíﾏ ﾐa přehled radiotele┗izﾐí 
teIhﾐik┞ českoslo┗eﾐské ┗ýroH┞ od ンヰ. do Αヰ. let ヲヰ. století.   

28. 3. – 30. 11. 2014: Rok Bohumila Hrabala – ┗ýsta┗┞ a další akIe spojeﾐé se ヱヰヰ. ┗ýročíﾏ ﾐarozeﾐí 
Bohumila Hrabala 

6. 12. 2014 – 31. 1.2015: Přítel Karel Marysko – Hásﾐík s aHsolutﾐíﾏ sluIheﾏ – ┗ýsta┗a ┗ěﾐo┗aﾐá 
ﾐejHližšíﾏu příteli B. HraHala  

6. 12. 2014 – 31. 1. 2015: Od adventu po Hromnice – pohledy, zvyky a oHyčeje – ┗ýsta┗a sHírk┞ 
starýIh ┗áﾐočﾐíIh pohledﾐiI  

  

MUZEUM BEDŘICHA HROZNÉHO LYSÁ NAD LABEM  
do 9. 3. 2014: PříHěh arIheologie. Výsta┗a zaﾏěřeﾐá ﾐa arIheologiIké ﾐález┞ získaﾐé při ┗ýzkuﾏeIh 
na Nymbursku a doplﾐěﾐo o akti┗it┞ pro škol┞. 
4. 4. – 31. 8. 2014: Regioﾐ, kde žijeﾏe – Předsta┗eﾐí oHIí koleﾏ L┞sé ﾐad LaHeﾏ očiﾏa ﾏalýIh 
obyvatel – žáků )Š. ふprodloužeﾐoぶ 
19. 11. – 30. 12. 2014: ProIházka ﾏiﾐulostí – ve stopáIh arIheologie – Od skroﾏﾐýIh počátků 
sHěratelů kuriozit až po ﾏoderﾐí ┗ědu. 
  

 

Výstavy mimo prostory ve správě Polabského muzea 

PolaHské ﾏuzeuﾏ ﾏiﾏo s┗é prostor┞ připra┗ilo ┗e spolupráIi pro jiﾐé pořádajíIí suHjekt┞ 

ﾐásledujíIí ┗ýsta┗y: 

17. 5. 2014: ヱヶ. ročﾐík Hrabalova Kerska 

15. 2. – 5. 5. 2014: OHojživelﾐíIi, Muzeum v ŘíčaﾐeIh 

13. 9. 2014: Dﾐy evropského dědiItví – kaple s┗. Jaﾐa NepoﾏuIkého ┗ N┞ﾏHurIe – ┗ýsta┗a artefaktů 
ze sHírek ﾏuzea  

 

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:  

14. 3. 2014 – ンヰ.ヶ ヲヰヱヴ: Protektorát ČeIh┞ a Mora┗a ふA. Lamprech ve spolupráIi se )Š Rožďalo┗iIeぶ 
1. 9. 2014 – ヱΓ.ヱヲ: Od pr┗ﾐí s┗ěto┗é ┗álk┞ k pr┗ﾐí repuHliIe ふA. Lamprech ve spolupráIi se )Š 

Rožďalo┗iIeぶ 
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Návštěvnost 
Ná┗ště┗ﾐost se v roce 2014 ┗┞┗íjela v poro┗ﾐáﾐí s rokeﾏ předIhozíﾏ ┗Ielku poziti┗ﾐě. V roce 

2014 ﾐa┗ští┗ilo PolaHské ﾏuzeuﾏ a jeho praIo┗iště Ielkeﾏ 58.987 ﾐá┗ště┗ﾐíků, z toho H┞lo platíIíIh 
celkem 51.795, ﾐeplatíIíIh 7.192 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 3.731 ﾐá┗ště┗ﾐíků ┗íIe ふplatíIíIh o 
ン.ヵヱヶ ┗íIeぶ. 

Nej┗ýzﾐaﾏﾐější ﾐárůst ﾐá┗ště┗ﾐosti H┞l zazﾐaﾏeﾐáﾐ ┗ PolaHskéﾏ ﾐárodopisﾐéﾏ ﾏuzeu 
Přero┗ ﾐad LaHeﾏ, kaﾏ přišlo o ヶ.ヰヲΒ ﾐá┗ště┗ﾐíků ┗íIe ﾐež ┗ r. ヲヰヱン, ┗e druhéﾏ pololetí o ヱ.Γヵン ┗íIe 
ﾐež ┗e stejﾐéﾏ oHdoHí roku ヲヰヱン. Ná┗ště┗ﾐost ﾏuzea ┗ N┞ﾏHurIe a L┞sé ﾐad LaHeﾏ zazﾐaﾏeﾐala 
jistý pokles – pokles ┗ L┞sé ﾐ. L. byl ┗ posledﾐíﾏ čt┗rtletí zapříčiﾐěﾐ oﾏezeﾐíﾏ pláﾐo┗aﾐýIh ┗ýsta┗ a 
akIí z dů┗odů zahájeﾐí pláﾐo┗aﾐé rekoﾐstrukIe oHjektu, k čeﾏuž došlo ale až začátkeﾏ roku 2015. V 

ﾏuzeu ┗ PoděHradeIh H┞la ﾐá┗ště┗ﾐost sro┗ﾐatelﾐá s předIhozíﾏ rokeﾏ a ﾐá┗ště┗ﾐost Paﾏátﾐíku 
krále Jiřího zazﾐaﾏeﾐala jistý ﾐárůst, ﾐa kteréﾏ se proje┗ila rekoﾐstrukIe e┝poziI. PraIo┗iště Galerie 
MelaﾐtriIh Rožďalo┗iIe a Sadská ﾏěla pro┗oz oﾏezeﾐý – persoﾐálﾐě ﾐeH┞lo zajištěﾐo. Muzeuﾏ 
Sadskou ﾐa oHjedﾐáﾐí ﾐa┗ští┗il┞ ヴ osoH┞. 

 

Návštěvﾐost PolaHského muzea v roce 2014 

  

PolaHské 
ﾐárodopisﾐé 

ﾏuzeuﾏ Přero┗ 
nad Labem 

PolaHské 
muzeum 

 ┗ PoděHradeIh 

Paﾏátﾐík krále 
Jiřího  

z PoděHrad 

Muzeum 

BedřiIha 
Hrozﾐého  

L┞sá ﾐad LaHeﾏ 

Vlasti┗ědﾐé 
muzeum 

Nymburk 

Galerie 

Melantrich 

Rožďalo┗iIe 

Městské 
ﾏuzeuﾏ Sadská 

Celkem 
Celkem  

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

leden 0 0 305 50 0 0 135 16 152 14 0 0 0 0 592 80 672 

úﾐor 0 0 282 26 0 0 50 12 86 13 0 0 0 0 418 51 469 

Hřezeﾐ 1 396 189 1 493 25 0 0 64 9 116 87 0 0 0 0 3 069 310 3 379 

duben 7 464 933 276 16 213 10 116 53 348 22 0 0 0 0 8 417 1 034 9 451 

k┗ěteﾐ 2 467 245 408 38 1232 72 47 88 322 79 0 0 0 0 4 476 522 4 998 

čer┗eﾐ 2 271 619 309 17 910 41 147 19 390 10 0 0 0 0 4 027 706 4 733 

čer┗eﾐeI 2 340 488 275 40 1 166 90 65 12 304 26 0 0 0 0 4 150 656 4 806 

srpen 3 185 622 424 40 1106 86 46 8 238 21 0 0 0 0 4 999 777 5 776 

září 1 497 403 264 18 630 50 67 11 106 59 0 0 0 0 2 564 541 3 105 

říjeﾐ 1294 175 237 9 642 33 36 6 294 12 0 0 0 0 2 503 235 2 738 

listopad 3573 377 414 23 255 13 17 4 202 31 0 0 4 0 4 465 448 4 913 

prosinec 11 426 1 764 544 29 33 4 9 8 103 27 0 0 0 0 12 115 1 832 13 947 

celkem 36 913 5 815 5 231 331 6 187 399 799 246 2 661 401 0 0 4 0 51 795 7 192 58 987  

Celkem 42 728  5 562  6 586  1 045 3 062  0  4  58 987  
   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 ヶ–15 Studenti Seﾐioři Rodiﾐﾐé 
Školﾐí 

skupiny 

Ostatﾐí 
skupiny 

Celkem Celkem 

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 platíIíIh Zdarma 

Celkem 17564  2965 1763  8073  4774  13378 3278  51795  7192  58987  

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

předﾐášek, které ┗┞sleIhlo Ielkeﾏ ヴヰ6 posluchačů. 

 

datum předﾐášejíIí ﾐázev předﾐášky ﾏísto 
Počet osoH 

platíIí ﾐeplatíIí celkem 

22. 1. 2014 RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, Ph.D. VETŘELCI: ﾐepů┗odﾐí druh┞ fauﾐ┞ ┗ ČR PMP 11 4 15 

23. 1. 2014 Martiﾐ RoHeš 
TureIko: křižo┗atka Ii┗ilizaIí. OHrázk┞ z Iest┞ 

za Chetit┞ a dalšíﾏi ﾐárod┞ 
MBH 18 4 22 

12. 2. 2014 BI. Roﾏaﾐ ŠulI Kolíﾐské )álaHí PMP 45 6 51 

12. 3. 2014 RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, Ph.D. O ži┗očišíIh a lideIh: Oﾏ┞l┞, ﾏýt┞, po┗ěr┞ a 
jarﾐí praﾐostik┞ 

PMP 4 6 10 

20. 3. 2014 Prof. Petr Char┗át Kd┞ž králo┗st┗í sestoupilo z nebes aneb jak se 

rodí stát 
MBH 33 3 36 

16. 4. 2014 RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, Ph.D. HraHaﾐo┗ské Hažiﾐ┞, PísteIká poušť, PolaHské 
hor┞ a jiﾐé přírodﾐí poklad┞ N┞ﾏHurska 

VMNBK 24 2 26 

23. 4. 2014 
PhDr. Ladisla┗a Staﾐčo, 

Ph.D. 
SPORT VE STARÉM ŘECKU PMP 1 3 4 

14. 5. 2014 Mgr. Andrej Lamprecht ArIheologiIké zajíﾏa┗osti ﾐa PoděHradsku PMP 14 4 18 

15. 5. 2014 Prof. Petr Char┗át Počátk┞ českého státu – Přeﾏ┞slo┗Ii MBH 26 5 31 

5. 6. 2014 Plk. PhDr. Eduard Stehlík Českoslo┗eﾐské legie MBH 18 2 20 

11. 5. 2014 RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, Ph.D. Korfu: skr┞tý přírodﾐí ráj a ふﾐeぶpra┗da o 
Durrello┗ýIh ┗iláIh 

PMP 2 5 7 

9. 9. 2014 RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, Ph.D. 
Přírodﾐí poklad┞ středﾐího PolaHí: 

HraHaﾐo┗ské Hažiﾐ┞, PísteIká poušť, PolaHské 
hor┞ a zoologiIké ┗ýzkuﾏ┞ 

MBH 15 0 15 

23. 9. 2014 Iﾐg. Jarosla┗ Kolča┗a Odkaz so┗ětskýIh taﾐků ┗ Milo┗iIíIh MBH 11 3 14 

24. 9. 2014 RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, Ph.D. 
Přírodﾐí poklad┞ středﾐího PolaHí: 

HraHaﾐo┗ské Hažiﾐ┞, PísteIká poušť, PolaHské 
hor┞ a zoologiIké ┗ýzkuﾏ┞ 

PMP 7 0 7 

22. 10. 2014 PaedDr. )deﾐěk Souček Jak se fotí koliHříIi ┗ KostariIe PMP 6 4 10 

29. 10. 2014 
Jiří Lehejček 

Grónsko a Špicberky – aneb dvě sezóny v 
Arktidě 

PMP 16 2 18 

5. 11. 2014 BI. Roﾏaﾐ ŠulI Lot┞šsko PMP 43 11 54 

11. 11. 2014 
PhDr. Ladisla┗a Staﾐčo, 

Ph.D. 
Paﾏátk┞ aﾐtiIkého oHdoHí ┗ Sýrii MBH 6 2 

8 

19. 11. 2014 RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, Ph.D. Korfu: skr┞tý přírodﾐí ráj a ふﾐeぶpra┗da o 
Durrello┗ýIh ┗iláIh 

VMNBK 2   
2 

26. 11. 2014 Štěpáﾐ Medikus Naﾏasté, Nepal! DoHrý deﾐ, Nepále! PMP 12 2 14 

10. 12. 2014 PaedDr. )deﾐěk Souček Do Izraele ﾐejeﾐ za pták┞ PMP 22 2 24 

celkem   336 70 406 

 

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 18 předﾐášek pro asi 1 060 posluIhačů. )┗lášť předﾐášk┞ dr. HraHěto┗é 
pořádaﾐé ┗ 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 a přednášky ve školách 
Ke staﾐdardﾐí ﾐaHídIe PolaHského muzea patří lektorské programy a programy ve stálýIh 

e┝poziIíIh ふPříHěh arIheologie, B. Hrozﾐý, Středo┗ěký N┞ﾏHurkぶ či k aktuálﾐě proHíhajíIíﾏ ┗ýsta┗ám. 

LektorskýIh prograﾏů H┞lo uskutečﾐěﾐo Ielkeﾏ ヲΓ pro ヵΑヵ žáků a studeﾐtů. Vedle toho H┞lo 
uskutečﾐěﾐo pro školﾐí ﾏládež ンン teﾏatiIkýIh předﾐášek ふﾐapř. B. HraHalぶ, které si posleIhlo ﾐa Βヰヲ 
posluIhačů, a to jak v prostoráIh PolaHského muzea, tak i v jejiIh školáIh, kaﾏ za ﾐiﾏi předﾐášejíIí 
doIházejí.  

 V průHěhu ┗elikoﾐočﾐí a ┗áﾐočﾐí ┗ýsta┗┞ ┗ PNM Přero┗ ﾐ. L. H┞l┞ též pro školﾐí ┗ýpra┗┞ 

připra┗eﾐ┞ řeﾏeslﾐé dílﾐičk┞, kd┞ si 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 ┗ 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. Celkem odHorﾐí praIo┗ﾐíIi PolaHského ﾏuzea ┗ roce 2014 

┗┞řídili ﾐa 348 HadatelskýIh dotazů a požada┗ků ふHadatelské ﾐá┗ště┗┞, dotaz┞ zpra┗idla píseﾏﾐé, 
konzultace apod.). 

 

Publikační činnost 
Jedﾐíﾏ z ┗ýzﾐaﾏﾐýIh ┗ýstupů čiﾐﾐosti odHorﾐýIh praIo┗ﾐíků PolaHského ﾏuzea je jejiIh 

puHlikačﾐí čiﾐﾐost.  
 

Petr Šorﾏ, Jaﾐa Kaváﾐová, Fraﾐtišek Sýkora: Bohuﾏil HraHal zﾐáﾏý a ﾐezﾐáﾏý, PolaHské ﾏuzeuﾏ, 
2014 

Petr Šorﾏ, J. Lukas: Deﾐár┞ Bolesla┗a II. z arIheologiIkého ┗ýzkuﾏu ┗ areálu radiostaﾐiIe  
┗ PoděHradeIh ふokr. Nymburk), NuﾏisﾏatiIký sHorﾐík ヲΑ/ヲ, 2012–2013 (vyd. 2014), s. 225–227 

Petr Šorﾏ, J. Lukas: Nálezo┗ý deﾐár Břetisla┗a II. z MěstIe Králo┗é ふokr. N┞ﾏHurkぶ, NuﾏisﾏatiIký 

sHorﾐík ヲΑ/ヲ, 2012–2013 (vyd. 2014), s. 246–247 

 

Jaﾐa HraHětová: Celkeﾏ ヱヵ čláﾐků o historii PoděHrad pro PoděHradské noviny (O sekerce ze 

Sokolče, o koﾐIi Masopustu ┗ PoděHradeIh, ヴ pokračo┗áﾐí o historii záﾏeIké kaple, Β pokračo┗áﾐí 
seriálu o poděHradskýIh ﾐáﾏěstích, ヱヰヰ let poděHradského sportuぶ 
 

Šaﾐdera M., ヲヰヱヴ: )┗ýšeﾐý ┗ýsk┞t skokaﾐů skřehota┗ýIh s deforﾏo┗aﾐýﾏi koﾐčetiﾐaﾏi u Staré L┞sé. 
odeslaﾐý te┝t do V) PolaHí 
Mačát )., StarIo┗á M., Čer┗eﾐka J., JaHloﾐski D., Šaﾐdera M., 2014: First record of Tarentola 

mauritanica (Squamata: Phyllodactylidae) on Corfu supported by molecular analysis. Salamandra 50 

(3): 172 – 176. IF 1,229 

Baláž V., Vojar J., Ci┗iš P., Šaﾐdera M., Rozíﾐek R., ヲヰヱヴ: Assessiﾐg the risk of aﾏphiHiaﾐ 
chytridiomycosis using surveillance data from the Czech Republic: recognising the culprits from 

victims. Dis Aqu Org, Vol. 112: 1–8, doi: 10.3354/dao02799 IF 1,586 
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Odborné konference a semináře 
 OdHorﾐí praIo┗ﾐíIi ┗ průHěhu roku 2014 ┗┞uží┗ali i ﾏožﾐostí se zúčastﾐit ﾏﾐoha růzﾐýIh 
odHorﾐýIh setkáﾐí, a to jako pořadatelé, či přispě┗atelé ﾐeHo posluIhači. 
 

Aleﾐa ŠeHerlová: 
27. 11. 2014: účast ﾐa koﾐfereﾐIi ArIhi┗┞, kﾐiho┗ﾐ┞, ﾏuzea ┗ digitálﾐíﾏ s┗ětě ヲヰヱヴ  
28. 11. 2014: účast ﾐa koﾐfereﾐIi Péče o kﾐiho┗ﾐí a arIhi┗ﾐí foﾐd┞  
 

Martiﾐ Šaﾐdera: 
6. 2. – 7. 2. 2014: ZoologiIké dﾐy, Ostrava 

20. – 21. 2. 2014: BudouIﾐost želvy Haheﾐﾐí v ČR: jak dojít k reintrodukci?, Čeláko┗iIe, Městské 
muzeum v Čeláko┗iIíIh. Pořádáﾐí a předﾐášeﾐí ﾐa seﾏiﾐáři – PolaHské ﾏuzeuﾏ bylo spolupořadatel. 
14. 6. 2014: KoﾐfereﾐIe České herpetologiIké společﾐosti, Horﾐí Blatﾐá 

 

Aranka Součková: 

14. 5. 2014: Sklářské kolokvium, OdHorﾐá skupiﾐa pro dějiﾐ┞ skla České arIh. společﾐosti. OloﾏouI,  
28. 5. 2014: OdHorﾐá skupiﾐ┞ ko┗┞ při Koﾏisi KR AMG, TeIhﾐiIké ﾏuzeuﾏ Brﾐo,  
8. – 11. 9. 2014: KoﾐfereﾐIe koﾐzer┗átorů a restaurátorů, Koﾏise KR AMG, Ústí ﾐ. L.,  
20. 10. 2014: Koﾏise KR AMG, zasedáﾐí sekIe pro Středočeský kraj,  
 

Andrej Lamprecht: 

7. 11. 2014: Proudﾐé LaHe – zlatá žíla, Národﾐí teIhﾐiIké ﾏuzeuﾏ, příspě┗ek: Nález┞ ﾏoﾐo┝┞lů ﾐa 
středﾐíﾏ LaHi, 
 

Fraﾐtišek Sýkora: 

Γ. Γ. – ヱヱ. Γ. ヲヰヱヴ: KoﾐfereﾐIe koﾐzer┗átorů a restaurátorů, Koﾏise KR AMG, Ústí ﾐ. L.,  
 

Ediční činnost 
Hla┗ﾐí edičﾐí a ﾐakladatelskou čiﾐﾐostí PolaHského ﾏuzea ┗ roce 2014 H┞lo ┗┞dáﾐí knihy 

Bohuﾏil HraHal zﾐáﾏý a ﾐezﾐáﾏý, předsta┗ujíIí ﾐezﾐáﾏé te┝t┞ z pera spisovatele Bohumila Hrabala 

a také korespoﾐdeﾐIi a ┗zpoﾏíﾐk┞ jeho přátel. Předsta┗eﾐí kﾐih┞ se uskutečﾐilo ヵ. 9. 2014 na 

Výsta┗išti L┞sá ﾐad LaHeﾏ, ┗ ráﾏIi ┗ýsta┗┞ PolaHský kﾐižﾐí ┗eletrh, za účasti čelﾐýIh předsta┗itelů 
Středočeského kraje 

 

Propagační činnost a další akce pro veřejnost 
Akce PolaHského ﾏuzea jsou prezeﾐto┗áﾐ┞ jak ﾐa ┗lastﾐíﾏ ┘eHu či FaIeHooku, ale také 

prostředﾐiIt┗íﾏ dalšíIh ﾏédií a ┗ýlepo┗ýIh služeH, tak i tak┞ za ┗┞užití HillHoardo┗ýIh ploIh a tz┗. 
Iitilightů ┗ prostoráIh pražského ﾏetra, doplﾐěﾐé o letáčk┞ uﾏístěﾐé ﾐa ﾏﾐoha distriHučﾐíIh 
ﾏísteIh ﾐejeﾐ ┗ Praze, které ﾏají ┗ýrazﾐý poziti┗ﾐí ┗li┗ ﾐa ﾐá┗ště┗ﾐost iﾐzero┗aﾐýIh ﾏíst.  V roce 

ヲヰヱヴ H┞lo realizo┗áﾐo ﾐěkolik těIhto ┗ětšíIh kaﾏpaﾐí zaﾏěřeﾐýIh ﾐa ┗ýsta┗┞ ┗ PNM Přero┗ ﾐ. L., ale 

i ﾐa Paﾏátﾐík krále Jiřího. U obou praco┗išť H┞l zazﾐaﾏeﾐáﾐ ┗ýrazﾐý zájeﾏ ﾐá┗ště┗ﾐíků. 
)ačátkeﾏ duHﾐa H┞la též iﾐstalo┗áﾐa ﾐa┗igačﾐě iﾐforﾏačﾐí taHule s ﾐasﾏěro┗áﾐíﾏ 

případﾐýIh ﾐá┗ště┗ﾐíků ﾐa Hudo┗u PolaHského ﾏuzea PoděHrad┞. 
NezaﾐedHatelﾐý ┗li┗ a příﾐos 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 prezentace a propagace ┗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┞).  

V průHěhu prosiﾐIe se PolaHské ﾐárodopisﾐé ﾏuzeuﾏ oHje┗ilo ┗e ┗┞síláﾐí TV Nova, a to 

v reportáži o ┗áﾐočﾐí ┗ýsta┗ě ふJ. Viﾐduškaぶ. Paﾏátﾐík krále Jiřího se stal ﾐěkolikrát hla┗ﾐíﾏ téﾏateﾏ 
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reportáží České tele┗ize ふToula┗á kaﾏera – P. Šorﾏ, J. Viﾐduškaぶ, Českého rozhlasu (Po Česku – Český 
rozhlas dvojka – P. Šorﾏぶ, stejﾐě tak i ﾐo┗á e┝poziIe B. HraHala v Nymburce ふpořad Rok Bohuﾏila 
HraHala ┗e Vlasti┗ědﾐéﾏ ﾏuzeuﾏ NBK – Český rozhlas Regioﾐ – P. Šorﾏぶ. B. HraHal H┞l i ústředﾐíﾏ 
ﾏoti┗eﾏ dalšíIh ﾐatáčeﾐí za účasti P. Šorﾏa – film A tak se stalo, že… (dokument o Bohumilu 

HraHalo┗iぶ a spolupráIe s Deutschlandfuﾐk ﾐa pořadu o HraHalo┗i a PolaHí – pořad ┗ rádiu DF 
Dresdeﾐ. Přírodo┗ědeIké příspě┗k┞ M. Šaﾐder┞ H┞l┞ prezeﾐto┗áﾐ┞ ┗ reportáži OHojživelﾐík a plaz 

roku 2014 ┗ Českéﾏ rozhlase, ﾐa staﾐiIi Leoﾐardo, ale i ┗ České tele┗izi ┗ pořadu ChIete ﾏě?, kde H┞l 
odvysíláﾐa reportáž OHojživelﾐík a plaz roku ヲヰヱ4 – ﾐatáčeﾐí za účasti M. Šaﾐder┞ v )Š Pečk┞ a v L┞sé 
n. L. 

 

Důležitýﾏ iﾐforﾏačﾐíﾏ kaﾐáleﾏ PolaHského muzea, sloužíIíﾏ 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, jsou ┘eHo┗é 
stráﾐk┞ (www.polabskemuzeum.czぶ, které ┗ roce 2014 ﾐa┗ští┗ilo ﾐa 57.198 ﾐá┗ště┗ﾐíků ふo ┗íIe jak 
12.000 ﾐá┗ště┗ﾐíků ┘eHu ﾐež za rok ヲヰヱンぶ. Dalšíﾏ ┗ýzﾐaﾏﾐý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. 

 

PolaHské ﾐárodopisﾐé ﾏuzeuﾏ se ヱΒ. ヴ. ヲヰヱヴ stalo ﾏísteﾏ, kde H┞l předáﾐ z rukou zástupIů 
Středočeského kraje titul Mistr tradičﾐí rukodělﾐé ┗ýroH┞ Středočeského kraje 

 V prostoráIh staré škol┞ ┗ PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ se ヲヶ. ヴ. ヲヰヱヴ uskutečﾐil křest kﾐih┞ Aleﾐ┞ 
a Vlastiﾏila Voﾐdruško┗ýIh – PrůvodIe českou historií/VesﾐiIe. Poté ﾐásledo┗ala autograﾏiáda oHou 
autorů, teﾐtokrát již ┗e ┗ýsta┗ﾐíﾏ prostoru Hedﾐárﾐa. 

 

 
Autograﾏiáda Aleﾐ┞ a Vlastiﾏila Voﾐdruško┗ýIh ┗ PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ  

 

Muzejﾐí ﾐoIi patří již k pra┗idelﾐýﾏ akIíﾏ, které PolaHské ﾏuzeuﾏ připra┗uje a realizuje. Do 

festivalu ﾏuzejﾐíIh ﾐoIí se PolaHské ﾏuzeuﾏ zapojilo již po sedﾏé. V areálu PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ 
se ﾏuzejﾐí ﾐoI uskutečﾐila Α. ヶ. ヲヰヱヴ, kd┞ před jejíﾏ začátkeﾏ H┞la sla┗ﾐostﾐě zahájeﾐa ┗ýsta┗a 
oHrázků I┗┞ Hüttﾐero┗é. Další ﾏuzejﾐí ﾐoI se uskutečﾐila ┗e Vlasti┗ědﾐéﾏ ﾏuzeu N┞ﾏHurk 30. 5. 

ヲヰヱヴ a hla┗ﾐíﾏ téﾏateﾏ „B. Hrabal a J. Boudﾐík“. 

  Muzeuﾏ B. Hrozﾐého uspořádalo Α. ヵ. ヲヰヱヴ Muzejﾐí ┗ečer ┗ L┞sé ﾐad LaHeﾏ, kde hla┗ﾐíﾏ 
bodem programu byla e┝kurze za oHojži┗elﾐík┞ spojeﾐa se ŽaHím koncertem. Tuto ┗ečerﾐí událost 
┗edeﾐou přírodo┗ědIeﾏ PM, Martiﾐeﾏ Šaﾐderou, si ﾐeﾐeIhalo ujít Ielkeﾏ ヲヵ účastﾐíků. PodoHﾐý 
┗ečer se ještě uskutečﾐil ヱヴ. ヵ. s podoHﾐou účastí 

 

http://www.polabskemuzeum.cz/
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Stá┗á se již tradiIí, že o prázdﾐiﾐáIh za┗ítá do skaﾐzeﾐu režisér )deﾐěk Troška. AkIe spojeﾐá 
s jeho jﾏéﾐeﾏ a jeho osoHﾐí účastí – Skanzen v pohádkáIh Zdeňka Trošky – proHěhla Γ. 8. 2014, 

shodou okolﾐostí o ﾐejteplejšíﾏ ┗íkeﾐdu Ielého léta… I přesto se akIe zúčastﾐilo ﾐa ヵΓヰ ﾐá┗ště┗ﾐíků. 
Součásti akIe H┞la opět ┗ýsta┗a 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. NezH┞tﾐýﾏ je i diktát ┗e staré škole 
v podáﾐí paﾐa režiséra )deňka Trošk┞. 

 

 
Skanzen v pohádkáIh )deňka Trošk┞ 

 

S┗é přízﾐi┗Ie ﾏá i další akIe, která se ┗ areálu PNM uskutečﾐila ヱン. 9. 2014, a to Dožíﾐková 
slavnost – v záﾏku a podzáﾏčí. AkIe se uskutečﾐila ┗e spolupráIi s oHIí Přero┗ nad Labem a Českýﾏ 
rozhlaseﾏ, který uﾏožﾐil ┗stup do přero┗ského záﾏku, kde se odehrá┗ala část dopro┗odﾐého 
programu. Na dožíﾐkáIh jsﾏe při┗ítali ┗íIe ﾐež ヶヰヰ ﾐá┗ště┗ﾐíků.  

 

 
Dožíﾐk┞ ┗e skaﾐzeﾐu – před zahájeﾐíﾏ prů┗odu ze skaﾐzeﾐu do záﾏku 

 

K PolaHskéﾏu ﾏuzeu patří již ﾏﾐoho let setká┗áﾐí čleﾐů Společﾐosti přátel starého 
Nymburka a Přírodovědﾐého kluHu PolaHí. JejiIh setkáﾐí se ┗ pra┗idelﾐýIh terﾏíﾐeIh koﾐají 
v prostoráIh PolaHského ﾏuzea a setkáﾐí jsou zpra┗idla dopro┗ázeﾐa předﾐáškaﾏi ﾐa odHorﾐá 
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téﾏata jedﾐotli┗ýIh kluHů. Čleﾐo┗é kluHů a jejiIh přízﾐi┗Ii se ┗šak ﾐepotká┗ají jen pod ﾏuzejﾐí 
střeIhou, ale hla┗ﾐě přírodo┗ědIi ┗┞ráží do přírod┞. Přátelé starého N┞ﾏHurka se ┗ průHěhu roku pro 

zﾏěﾐu ┗┞dali ﾐa ┗ýlet┞ po historiIkýIh ﾏísteIh.  
 

 

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 muzea, 

která čítá ┗íIe ﾐež 150.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) vedené 

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 

PráIe se sHírko┗ýﾏ foﾐdeﾏ byla dík┞ realizaIi ﾐáročﾐýIh ┗ýsta┗ﾐíIh projektů částečﾐě 
v tomto roce omezena, k čeﾏuž přispí┗á i persoﾐálﾐí oHsazeﾐí.  Potupﾐě proHíhal┞ ┗ Ieﾐtrálﾐíﾏ 
depozitáři lokálﾐí přesuﾐ┞ a zařizo┗áﾐí depozitáře arIheologie, který je oHjeﾏo┗ě poﾏěrﾐě rozsáhlý. 
K tomu b┞lo ┗┞užito ﾐo┗ě pořízeﾐýIh regálů, které PM získalo za přispěﾐí graﾐtu MK ČR koﾐIeﾏ roku 
2013. Další čiﾐﾐost odHorﾐýIh praIo┗ﾐíků H┞la děleﾐa ﾏezi ┗┞řizo┗áﾐí HadatelskýIh dotazů, revize 

foﾐdů ふzre┗ido┗áﾐo ヲヴ ΓヶΒ předﾏětůぶ, přípra┗u a realizaIi předﾐášek, ┗ýsta┗ a e┝poziI či 
rekoﾐstrukIí e┝poziI, spojeﾐé s ┗ýHěreﾏ ┗hodﾐýIh sHírko┗ýIh předﾏětů k prezentaci, oHrazo┗é 
dokuﾏeﾐtaIe, te┝tů k ┗ýsta┗áﾏ apod. ProHíhala též fotodokuﾏeﾐtaIe sHírko┗ýIh předﾏětů, lido┗é 
arIhitektur┞, paﾏátek Ielého N┞ﾏHurska a speIiálﾐě PoděHrad.  

Jistá speIifika ﾏá čiﾐﾐost arIheologa, který ┗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.  

V roIe ヲヰヱヴ H┞lo realizo┗áﾐo ┗ oHlasti arIheologiIké čiﾐﾐosti ﾏj. ﾐásledujíIí:  
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 iﾐ┗estor┞ 

Počet ﾐedokoﾐčeﾐýIh 
ﾐálezo┗ýIh zprá┗  

a zprá┗ pro iﾐ┗estor┞ Hrazeﾐé Nehrazeﾐé 

0 11 10 6 4 

 

V ArIhi┗u PolaHského ﾏuzea ふspra┗ujíIíﾏ IIa ヶヵ Hﾏ sHírk┞ píseﾏﾐostíぶ H┞la dokoﾐčeﾐa GI 
foﾐdů e┗ido┗aﾐýIh ┗ počítačo┗é dataHázi – Pe┗A, ┗četﾐě zá┗ěrečﾐé zprá┗┞ pro AS MV a doplﾐěﾐí 
geﾐerálﾐí iﾐ┗eﾐtur┞ do jedﾐotli┗ýIh e┗ideﾐčﾐíIh listů NAD. 
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Konzervování a restaurování  
V oHlasti péče o sHírko┗ý foﾐd prošlo koﾐzer┗átorskýﾏ zásaheﾏ ﾐa 157 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. Z toho jiIh H┞lo ┗lastﾐíﾏi silami zkoﾐzer┗o┗áﾐo ヱヲΓ. DalšíIh ヲΓ sHírko┗ýIh 

předﾏětů H┞lo zrestauro┗áﾐo, z toho ┗lastﾐíﾏi silaﾏi ヱン. SlužH┞ e┝terﾐíIh restaurátorů H┞lo ┗┞užito 
při restauro┗áﾐí ﾐástěﾐﾐýIh ﾏaleH ┗ Paﾏátﾐíku krále Jiřího z PoděHrad, které H┞l┞ restauro┗áﾐ┞ po 
┗íIe jak Γヰ leteIh. Restaurátorskýﾏ zásaheﾏ prošla též ┗ětšiﾐa prezeﾐto┗aﾐýIh sHírko┗ýIh předﾏětů 
v části Paﾏátﾐíku krále Jiřího ┗ěﾐo┗aﾐé soIhaři Bohusla┗u SIhﾐirIho┗i. 

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 ﾐa jaře ヲヰヱヴ, v ráﾏIi pre┗eﾐti┗ﾐí péče, k 

Ielko┗ému zapl┞ﾐo┗áﾐí prostor proti orgaﾐiIkýﾏ škůdIůﾏ. 
Mezi asi ﾐejzajíﾏa┗ější restaurátorskýﾏ počiﾐem byla Hezesporu geﾐerálﾐí opra┗a osoHﾐího 

vozidla po spisovateli Bohumilu Hrabalovi. Opra┗eﾐý ┗ůz H┞l předsta┗eﾐ při zahájeﾐí Osla┗ ヱヰヰ. ┗ýročí 
ﾐarozeﾐí spiso┗atele Bohuﾏila HraHala ヲΒ. 3. 2014. 

 

 
OsoHﾐí autoﾏoHil Ford EsIort Bohuﾏila HraHala při pro┗áděﾐí geﾐerálﾐí opra┗┞ 

 Knihovna Polabského muzea 
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 ﾐa ンヵ.475 

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 ヱヶン 
kﾐiho┗ﾐíIh jedﾐotek, za Iož H┞lo ┗┞dáﾐo Ielkeﾏ ヱΓ.ヰヰヰ,- Kč ふﾐo┗é kﾐižﾐí přírůstk┞ jsou ﾐásledﾐě 
u┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHu PolaHského ﾏuzeaぶ. Běheﾏ roku H┞lo realizo┗áﾐo Ielkeﾏ ヱヴヰ ┗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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OsoHﾐí autoﾏoHil Ford EsIort Bohumila Hrabala po geﾐerálﾐí opravě 

 

 

Budovy ve správě Polabského muzea a jejich údržba a opravy 
 

PolaHské ﾏuzeuﾏ ┗ roIe ヲヰ14 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┗iIích – 

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.  

 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. 
 

Po ﾏﾐoha leteIh H┞la ┗┞řešeﾐa i sﾏěﾐa pozeﾏků ┗ k. ú. Přero┗ ﾐad Labem mezi 

Středočeskýﾏ krajeﾏ ふPolaHské ﾏuzeuﾏぶ a oHIí Přero┗ ﾐad LaHeﾏ. Další pozeﾏek H┞l pře┗zat do 
sprá┗┞ PolaHského ﾏuzea ┗ k. ú. Sadská – sta┗eHﾐí pozeﾏek pod oHjekteﾏ Hudo┗┞ depozitáře 
ふřešeﾐo jako sﾏěﾐa ﾏezi Středočeskýﾏ krajeﾏ a ┗lastﾐíkeﾏ pozeﾏkuぶ.  

V druhé polo┗iﾐě roku H┞la, dík┞ fiﾐaﾐčﾐí dotaIi Středočeského kraje ふRoz┗ojo┗é projekt┞ぶ 
provedena údržHa ┗┞HraﾐýIh oHjektů ┗e sprá┗ě PolaHského ﾏuzea. Jedﾐalo se o koﾏpletﾐí opravu 

střeIh┞ stodol┞ z Jabkenic, kdy byla provedeﾐa ┗ýﾏěﾐa tráﾏů poškozeﾐé střešﾐí koﾐstrukIe a 
┗ýﾏěﾐa dožilého šiﾐdele za ﾐo┗ý. V ráﾏIi údržH┞ H┞lo pro┗edeﾐo částečﾐé předlážděﾐí a od┗odﾐěﾐí 
d┗ora u oHjektu ﾏ┞sli┗ﾐ┞. Důsledﾐou údržHou prošel také se┗erﾐí štít staročeské Ihalup┞, kd┞ H┞lo 
provedeno nahrazeﾐí dožilého Hedﾐěﾐí štítu a tráﾏů. 

Po ﾐěkolika leteIh H┞l též pro┗edeﾐ pre┗eﾐti┗ﾐí ﾐátěr šiﾐdelo┗é střeIh┞ ﾐa oHjektu Galerie 
MelaﾐtriIh Rožďalo┗iIe ふpaﾏátko┗ě Ihráﾐěﾐý oHjektぶ. 

Na zahradě u oHjektu PolaHského ﾏuzea PoděHrad┞ ふklášterぶ H┞l pro┗edeﾐ Ielko┗ý úklid 
ふdeﾏoﾐtáž a lik┗idaIe starého skleﾐíkuぶ ┗četﾐě teréﾐﾐíIh úpra┗. 
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Předlážděﾐí d┗ora u ﾏ┞sli┗ﾐ┞ ┗ areálu PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ 

 

Ve Vlasti┗ědﾐéﾏ ﾏuzeu N┞ﾏHurk H┞la pro┗edeﾐa opra┗a zdí iﾐteriérů ┗četﾐě ┗┞ﾏalo┗áﾐí a 
došlo též ┗ ráﾏIi re┗italizaIe e┝poziIe B. HraHal k ┗ýﾏěﾐě stá┗ajíIího os┗ětleﾐí, za úsporﾐá LED 
s┗ítidla. 

 

V zá┗ěru roku H┞la realizo┗áﾐa iﾐstalaIe žaluzií a rolet ┗ Ceﾐtrálﾐíﾏ depozitáři, jako 
pre┗eﾐti┗ﾐí opatřeﾐí před ┗ﾐějšíﾏi ┗li┗┞ okolﾐího prostředí. KoﾐIeﾏ I. pololetí H┞l i pro┗edeﾐ fiﾐálﾐí 
oIhraﾐﾐý ﾐátěr iﾐstalo┗aﾐýIh ﾏříží.  

 

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, ┗četﾐě ﾐejﾐutﾐější a ﾐezH┞tﾐé údržH┞ ┗ozo┗ého parku PM ふŠkoda Forﾏaﾐ r. 
┗. ヱΓΓヴ, Škoda Felicia Kombi r. v. 1998). 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┞, 

hasiIí přístroje a h┞draﾐt┞, E)S apod.). 

 

 

 

 

)prá┗a o čiﾐﾐosti PolaHského ﾏuzea ┗ roIe ヲヰヱヴ zpraIo┗áﾐa ﾐa základě zprá┗ o čiﾐﾐosti za 
rok 2014 odHorﾐýIh praIo┗ﾐíků, ┗edouIíIh praIo┗išť a odděleﾐí PolaHského ﾏuzea ふjedﾐotli┗é 
zprá┗┞ uložeﾐ┞ ┗ PMぶ. 

 

V PoděHradeIh ヲヰヱヵ 

 

 

 

PhDr. Jaﾐ Viﾐduška 

             ředitel PolaHského muzea, p. o. 

 


