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Úvod 
 

Polabské ﾏuzeuﾏ se v roce 2016 řídilo Pláﾐeﾏ čiﾐﾐosti PM na rok 2016 a plﾐilo řadu dalšíIh 
úkolů, které vyvstaly ┗ průHěhu roku ﾐepláﾐo┗aﾐě a bylo je ﾐutﾐo řešit. Jedﾐíﾏ z hla┗ﾐíIh 
staﾐo┗eﾐýIh Iílů bylo udržeﾐí počtu ﾐá┗ště┗ﾐíků a příjﾏů PolaHského ﾏuzea z hla┗ﾐí čiﾐﾐosti. Tento 

Iíl byl zdárﾐě ﾐaplﾐěﾐ a opět zazﾐaﾏeﾐáﾐ ﾐárůst ﾐá┗ště┗ﾐosti. 
 

V roce 2016 PolaHské ﾏuzeuﾏ spra┗o┗alo ﾐásledujíIí praIo┗iště: 
 PolaHské ﾏuzeuﾏ PoděHrady (sídlo a hla┗ﾐí Hudo┗a PolaHského ﾏuzea s přilehlýﾏi oHjekt┞), 

 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 Hý┗alé žido┗ské s┞ﾐagog┞, 

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

 Galerie MelaﾐtriIh RožďaloviIe (provoz omezen), 

 Městské ﾏuzeuﾏ Sadská ふ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 doﾏlu┗ě), 

 Ceﾐtrálﾐí depozitář Sadská. 
 
V pr┗ﾐíﾏ čt┗rtletí upl┞ﾐulého roku H┞l po adﾏiﾐistrati┗ﾐí a fiﾐaﾐčﾐí stráﾐIe uza┗řeﾐ projekt 

spolufiﾐaﾐIo┗aﾐý E┗ropskou uﾐií – Rozšířeﾐí areálu PolaHského ﾐárodopisﾐého ﾏuzea Přero┗ ﾐad 
LaHeﾏ. No┗ě posta┗eﾐé a přeﾐeseﾐé objekty byly v průHěhu pr┗ﾐíIh ﾏěsíIů roku ヲヰヱヶ zařízeﾐ┞ a se 
začátkeﾏ sezóﾐ┞ zde H┞l zahájeﾐ pro┗oz. Jedeﾐ z oHjektů, paﾏátko┗ě Ihráﾐěﾐá Ihalupa z Oskoříﾐku, 
je prozatíﾏ ještě ┗e stádiu dokoﾐčo┗áﾐí, ﾐeHoť jeho fiﾐalizaIe potřeHuje jisté teIhﾐologiIké 
přestá┗k┞, které jsou, s ohledeﾏ ﾐa použité ﾏateriál┞ časo┗ě ﾐáročﾐé a záro┗eň proHíhá opra┗a okeﾐ 
a d┗eří. V zá┗ěru roku ヲヰヱヶ H┞la zdárﾐě podáﾐa ヱ. ﾏoﾐitoro┗aIí zprá┗a tohoto projektu. 

 

 
 

V průHěhu roku se konaly adﾏiﾐistrati┗ﾐí přípra┗┞ ﾐa ┗eřejﾐou zakázku ﾏalého rozsahu, jejíﾏž 
záﾏěreﾏ H┞l ┗ýHěr ﾐej┗hodﾐějšího arIhitekta – projektaﾐta ﾐa ┗┞t┗ořeﾐí koﾏpletﾐí projekto┗é 
dokumentace na rekonstrukci budovy a expoziI Vlasti┗ědﾐého ﾏuzea N┞ﾏHurk. Vítězeﾏ ┗┞hlášeﾐé 
┗eřejﾐé zakázk┞ ﾏalého rozsahu se ﾐásledﾐě stala firma RAM projekt s.r.o. Výsledﾐá projekto┗á 
dokuﾏeﾐtaIe H┞ ﾏěla Hýt k dispozici v průHěhu I. pololetí ヲヰヱΑ. 

V II. pololetí H┞la ještě ┗┞hlášeﾐa druhá ┗eřejﾐá zakázka ﾏalého rozsahu, a to ﾐa opra┗u okeﾐ  
a d┗eří paﾏátko┗ě Ihráﾐěﾐého doﾏu z Oskoříﾐku. Vítězeﾏ této soutěže se stala firﾏa A. Q. s. r. o. 

s tíﾏ, že opra┗u pro┗edou do ンヱ. ヵ. ヲヰヱΑ. 
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ProHíhala též jedﾐáﾐí ﾏezi ﾏěsteﾏ Rožďalo┗iIe a “tředočeskýﾏ krajeﾏ, ﾐeHoť ﾏěsto 

Rožďalo┗iIe proje┗ilo zájeﾏ o získáﾐí oHjektu Galerie MelaﾐtriIh Rožďalo┗iIe, Huso┗a ンヰ, jež je ┗e 
sprá┗ě PolaHského ﾏuzea a “tředočeský kraj je ┗lastﾐíkeﾏ. V posledﾐích letech, po odchodu 

dlouholeté praIo┗ﾐiIe paﾐí “┗ata┗┞ KruﾏpholIo┗é, nebylo ze straﾐ┞ PolaHského ﾏuzea ﾏožﾐé zde již 
realizo┗at plﾐohodﾐotﾐé ┗ýsta┗┞ a i ﾐá┗ště┗ﾐost v posledﾐíIh ﾐěkolika leteIh v této lokalitě je 
ﾏiﾐiﾏálﾐí. Pro┗oz oHjektu se pro PolaHské ﾏuzeuﾏ stá┗al ekonomicky i orgaﾐizačﾐě velmi 

ﾐáročﾐým. Proto po ┗┞hodﾐoIeﾐí ┗eškerýIh ┗li┗ů bylo rozhodnuto souhlasit se záﾏěreﾏ ﾏěsta 
Rožďalo┗iIe a oHjekt dát k dispozici zřizo┗ateli ふ“tředočeskéﾏu krajiぶ k dalšíﾏu ┗┞užití, jako pro 

PolaHské ﾏuzeuﾏ zH┞tﾐý ﾏajetek. Do konce roku 2016 zatíﾏ zﾏěﾐa ﾏajitele ﾐeproHěhla.   
 

 

Hospodaření  
PolaHské ﾏuzeuﾏ ┗ roce 2016 hospodařilo s Ielko┗ou částkou ┗e ┗ýši 16.409.583,49,- Kč. 

Příspě┗ek od zřizo┗atele ふ“tředočeského krajeぶ ﾐa pro┗oz čiﾐil 12.507.957,- Kč ふpřed zﾏěﾐaﾏi 
příspě┗ek ┗e ┗ýši 10.540.000,- Kčぶ. Příspě┗ek PolaHského ﾏuzea H┞l ┗ýši 3.901.626,49,- Kč, který 
vzešel z hla┗ﾐí čiﾐﾐosti orgaﾐizaIe, Iož je prodej ┗stupeﾐek (3.004.000,- Kč) a dále jej t┗oří příjeﾏ za 
prodaﾐé zHoží, jako jsou su┗eﾐýr┞ a puHlikaIe ふ507.000,- Kčぶ. )H┞tek t┗ořil┞ další příjﾏ┞ ┗┞IházejíIí 
z čiﾐﾐosti PolaHského ﾏuzea.  

V roce ヲヰヱヶ PolaHské ﾏuzeuﾏ získalo ještě další fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ ﾐad ráﾏeI prostředků 
od zřizo┗atele, a to ┗ I. pololetí fiﾐaﾐčﾐí ﾐeúčelo┗ý dar ┗e ┗ýši ヱヰ.ヰヰヰ,- Kč. Ve II. pololetí fiﾐaﾐčﾐí 
prostředk┞ z roz┗ojo┗ýIh projektů ┗e ┗ýši Βヰヰ.ヰヰヰ,- Kč ふopra┗a okeﾐ a d┗eří doﾏu z Oskoříﾐkuぶ, které 
┗šak Hudou použit┞ až ┗ roce 2017 a 40.000,- Kč ﾐa realizo┗áﾐí ┗┞dáﾐí Vlasti┗ědﾐého zpra┗odaje 
PolaHí, dále PolaHské ﾏuzeuﾏ získalo 397.270,- Kč za pro┗edeﾐý ﾐeiﾐ┗estičﾐí arIheologiIký ┗ýzkuﾏ. 

V PolaHskéﾏ muzeu ┗┞koﾐal zřizo┗atel ふ“tředočeský kraj – Odbor kontroly) ve dnech 29. 2. až 
ヴ. ン. ヲヰヱヶ ┗eřejﾐoprá┗ﾐí koﾐtrolu hospodařeﾐí PO za oHdoHí od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. )jištěﾐé 
ﾐe┗ýzﾐaﾏﾐé ﾐedostatk┞ H┞l┞ ﾐásledﾐě odstraﾐěﾐ┞. V listopadu ヲヰヱヶ proHěhla ┗eřejﾐosprá┗ﾐí 
kontrola Odboru kontrol┞ “tředočeského kraje, a to koﾐtrola plﾐěﾐí přijatýIh opatřeﾐí k odstraﾐěﾐí 
ﾐedostatků zjištěﾐýIh při koﾐtrole hospodařeﾐí ふz Hřezna 2016) s ┗ýsledkeﾏ, že ﾐeH┞l┞ zjištěﾐ┞ 
ﾐedostatk┞ a zjištěﾐé ﾐedostatk┞ H┞l┞ ┗e staﾐo┗eﾐýIh terﾏíﾐeIh odstraﾐěﾐ┞ a případﾐě se 
v koﾐtrolo┗aﾐéﾏ oHdoHí již dále ﾐe┗┞sk┞tují. V úﾐoru ヲヰヱヶ se uskutečﾐila koﾐtrola z oblasti 

zdra┗otﾐího pojištěﾐí od VšeoHeIﾐé zdra┗otﾐí pojišťo┗ny s ┗ýsledkeﾏ Hez zá┗ad. V listopadu 2016 

ještě ﾐásledo┗ala koﾐtrola O““) v oblasti plﾐěﾐí po┗iﾐﾐostí ┗ oHlasti ﾐeﾏoIeﾐského a důIhodo┗ého 

pojištěﾐí s ┗ýsledkeﾏ Hez zá┗ad. 

Organizační záležitosti  
V praIo┗ﾐíﾏ poﾏěru H┞lo ┗ PolaHskéﾏ muzeu v roce ヲヰヱヶ Ielkeﾏ zaﾏěstﾐáﾐo ﾐa 39 osob, tj. na 

přepočteﾐé ú┗azk┞ 28 osob. V PolaHskéﾏ ﾏuzeu praIo┗alo celkem 12 odHorﾐýIh praIo┗ﾐíků.  
Persoﾐálﾐí sta┗ PolaHského ﾏuzea se ┗ roce 2016 z┗ětšil o ﾐo┗ě příIhozí zaﾏěstﾐaﾐIe a ﾐá┗rat 

z rodičo┗ské do┗oleﾐé. Od ヱ. ヲ. ヲヰヱヶ ﾐastoupil do praIo┗ﾐího poﾏěru Mgr. Mirosla┗ KratoIh┗íl, a to 

na pozici kurátora Muzea “adská a sprá┗y budov. Pro zajištěﾐí rozšířeﾐého pro┗ozu e┝pozičﾐíIh 
prostor Muzea BedřiIha Hrozﾐého L┞sá ﾐad Labem nastoupila k 1. 3. 2016 ﾐa částečﾐý ú┗azek na 

pozici dokuﾏeﾐtátork┞ a pokladﾐí/prů┗odk┞ﾐě Michaela BaHiIo┗á. Kolegovi Bc. Jakubu Citterbardovi 

se k ヱ. ン. ヲヰヱヶ ú┗azek po jeho ročﾐíﾏ půsoHeﾐí rozšířil ふz ヰ,ヵ ﾐa ヱぶ, a ﾐásledﾐě pře┗zal ageﾐdu 
e┗ideﾐIe sHírek PolaHského ﾏuzea. V souvislosti s odIhodeﾏ, po téﾏěř ročﾐíﾏ půsoHeﾐí, k 31. 8. 

2016, Mgr. Adama Votruby, Ph.D. z poziIe historika PMP, přešel ﾐa tuto poziIi kolega Mgr. Miroslav 

KratoIh┗íl. Od říjﾐa se ﾐa částečﾐý ú┗azek po rodičo┗ské do┗oleﾐé ┗rátila do kﾐiho┗ﾐ┞ PolaHského 
muzea Mgr. Haﾐa ŠeHesto┗á. Ke koﾐIi roku ヲヰヱヶ ukoﾐčila spolupráIi dlouholetá sezóﾐﾐí pokladﾐí 
v Paﾏátﾐíku krále Jiřího z PoděHrad, paﾐí Marie Rado┗ﾐiIká a také dlouholetá prů┗odk┞ﾐě 
v PolaHskéﾏ ﾏuzeu PoděHrad┞, Jaﾐa No┗áko┗á.  
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Expozice 
V průHěhu roku ﾏěli ﾐá┗ště┗ﾐíIi PolaHského ﾏuzea k dispozici celkem 13 stálýIh e┝poziI. 

Mﾐohé e┝poziIe jsou ┗šak poskládáﾐ┞ zpra┗idla z ﾐěkolika ﾐa seHe ﾐa┗azujíIíIh částí, či se ┗ mnoha 

ohledeIh doplňují. Příkladeﾏ je expozice v PNM Přero┗ nad Labem, která se skládá z mnoha 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 poloviny 20. století.  
Novinkou sezóﾐ┞ 2016 bylo zahájeﾐí provozu v no┗ě zHudo┗aﾐé části skaﾐzeﾐu, která ┗┞rostla ┗ roce 

2015 v ráﾏIi projektu spolufiﾐaﾐIo┗aﾐého z prostředků EU. “oučasﾐě H┞l┞ i koﾏpletﾐě reiﾐstalo┗áﾐ┞ 
┗šeIhﾐ┞ stálé e┝poziIe, ﾐeHoť součástí projektu H┞la i ┗ýﾏěﾐa dožilého ┗ýsta┗ﾐího ﾏoHiliáře stálýIh 
expozic.  

 
No┗á e┝poziIe „Kořeﾐíさ ┗ Ihalupě z Draha v areálu PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ 

 

Pro┗ozﾐí preﾏiéru v roce 2016 si též odH┞la stálá e┝poziIe ┗ Muzeu BedřiIha Hrozﾐého L┞sá ﾐad 
LaHeﾏ, která popr┗é prezeﾐtuje i dějiﾐ┞ ﾏěsta L┞sá ﾐad LaHeﾏ a saﾏozřejﾏě zde ﾏá ┗ýzﾐaﾏﾐé 
ﾏísto i prezeﾐtaIe ži┗ota a díla prof. BedřiIha Hrozﾐého, l┞ského rodáka a rozluštitele Ihetitštiﾐ┞ 

(tato část e┝poziIe pod ﾐáz┗eﾏ BedřiIh Hrozﾐý a Chetité). 

V PolaHskéﾏ ﾏuzeu PoděHrad┞ H┞la rozšířeﾐa i ploIha stálé e┝poziIe o prostor IhodH┞ ┗ I. patře, 
a to poﾏoIí paﾐelů prezeﾐtujíIí historii PoděHrad – PoděHrady ﾐež Hyly lázﾐěﾏi (4. 3. 2016).  

V souvislosti s rekoﾐstrukIí oHjektu staré škol┞ ┗ Rožďalo┗iIíIh, ukoﾐčil pro┗ozo┗atel ふﾏěsto 
Rožďalo┗iIeぶ pro┗oz zde uﾏístěﾐé Paﾏětﾐí síﾐě rodáků a přátel Rožďalo┗iI a PolaHské ﾏuzeuﾏ 
pře┗zalo zpět s┗é zde ┗┞sta┗eﾐé sHírko┗é předﾏět┞. 

 

 

Výstavy Polabského muzea v roce 2016 
Pro ﾐá┗ště┗ﾐík┞ PolaHského ﾏuzea H┞lo připra┗eﾐo v průHěhu roku ﾐa 20 ┗ýsta┗, další 3 ┗ýsta┗y 

pokračo┗aly z předIhozího roku a ukoﾐčeﾐ┞ H┞l┞ dle pláﾐu ┗ pr┗ﾐíIh ﾏěsíIíIh roku 2016.  

Z u┗edeﾐého počtu H┞lo 10 ┗ýsta┗ ┗lastﾐíIh, tj. připra┗eﾐýIh PolaHskýﾏ ﾏuzeeﾏ a 10 ┗ýsta┗ H┞lo 
pře┗zatýIh ﾐeHo zapůjčeﾐýIh, případﾐě zapůjčeﾐý ┗┞sta┗o┗aﾐý ﾏateriál, zpraIo┗aﾐý do ┗ýsta┗┞. 

Tradičﾐě ﾐejúspěšﾐější ┗ýsta┗ou ┗ roce 2016 H┞la opět ┗áﾐočﾐí ┗ýsta┗a ┗e skaﾐzeﾐu, 
ﾐásledo┗aﾐá další tradičﾐí ┗elikoﾐočﾐí ┗ýsta┗ou Jaro na vsi. O┗šeﾏ tato ┗ýsta┗a Hěheﾏ s┗ého 
zahájeﾐí ﾏěla rekordﾐí ﾐá┗ště┗ﾐost, ﾐeHoť ┗ průHěhu pr┗ﾐíIh ヲ týdﾐů tr┗áﾐí ji ﾐa┗ští┗ilo přes ヱヰ tisíI 
ﾐá┗ště┗ﾐíků. Neﾏalý podíl ﾐa ﾐá┗ště┗ﾐosti oHou těIhto ┗ýsta┗┞ ﾏají dopro┗odﾐé prograﾏ┞ 
(pra┗idelﾐé ┗íkeﾐdo┗é před┗áděﾐí lido┗ýIh řeﾏeselぶ a dílﾐičk┞ pro orgaﾐizo┗aﾐé předškolﾐí a školﾐí 
děti. 
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K dalšíﾏ úspěšﾐýﾏ ﾏuzejﾐíﾏ ┗ýsta┗áﾏ patřila ┗ýsta┗a 
pořádaﾐá ┗ PolaHskéﾏ ﾏuzeu PoděHrad┞, a to Chaloupka na 

vršku a jiﾐé pohádky z ateliéru Šárky VáIhové (výsta┗a loutek a 
dekoraIí z českýIh aﾐiﾏo┗aﾐýIh pohádek), která zazﾐaﾏeﾐala 
┗ýrazﾐý ﾐá┗ště┗ﾐiIký úspěIh. RealizaIe této ┗ýsta┗┞ H┞la 
ﾏožﾐá jeﾐ pouze ┗ýzﾐaﾏﾐé fiﾐaﾐčﾐí podpoře od 
“tředočeského kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

Paﾐí režisérka Šárka VáIho┗a – ┗erﾐisáž  
┗ýsta┗┞ ┗ PolaHskéﾏ ﾏuzeu PoděHrad┞ 

 

Miﾏo pláﾐ H┞la ┗ PolaHskéﾏ ﾏuzeu PoděHrad┞ uskutečﾐěﾐa třídeﾐﾐí ┗ýsta┗a huH, která H┞la 
uspořádáﾐa ┗e spolupráIi se “polkeﾏ houHařů PoděHrad┞. 

Bez ┗ýsta┗ H┞lo ﾏuzeuﾏ ┗ “adské, které je ﾏiﾏo pro┗oz a případﾐí ﾐá┗ště┗ﾐíIi ﾏají ﾏožﾐost, po 

předIhozí doﾏlu┗ě, ﾐa┗ští┗it pouze stálou e┝poziIi. Bez ┗ýsta┗┞ H┞la i Galerie MelaﾐtriIh 
Rožďalo┗iIe, která je persoﾐálﾐě ﾐeoHsazeﾐa a pro pro┗oz PolaHského ﾏuzea zH┞tﾐá. 

 

 

 

PolaHské ﾏuzeuﾏ PoděHrady 

2015 – 14. 2. 2016: Veronika Doutlíková: IlustraIe a Caﾏera Cagliostro - Filﾏo┗é loutk┞ a dekoraIe. Výsta┗a  
k ┗ýročí ヲヵ let fiﾐsko-české spolupráIe ┗ aﾐiﾏo┗aﾐé t┗orHě 

4. 3. 2016 – 29. 5. 2016: Poﾏﾐík krále Jiřího. Výsta┗a připoﾏíﾐajíIí ヱヲヰ. ┗ýročí odhaleﾐí soIh┞ krále Jiřího  
z PoděHrad ﾐa poděHradskéﾏ ﾐáﾏěstí  

4. 3. 2016 – 24. 4. 2016: Z kﾐižﾐíIh foﾐdů PolaHského ﾏuzea aﾐeH Co ﾏíval Jaﾐ HelliIh ﾐa ﾐočﾐíﾏ stolku 

3. 4. 2016 – 29. 5. 2016: Staﾐislava Lízﾐerová: Křehká krása. Výsta┗a fotografií ﾏotýlů PolaHí 
6. 5. 2016 – 28. 8. 2016: DoHrodružství Iyklistiky. Výsta┗a k historii I┞klistik┞ ┗ PolaHí 
2. 6. 2016 – 30. 9. 2016: DalﾏáIie - PlavHy po Jadraﾐu … ﾐejeﾐ ta zﾐáﾏá ﾏísta. Výsta┗a fotografií z turistiIk┞ 
zajíﾏa┗ýIh ﾏíst ┗ DalﾏáIii 
9. 9. 2016 – 13. 11. 2016: Chaloupka ﾐa vršku a jiﾐé pohádky z ateliéru Šárky VáIhové. Výsta┗a loutek 

a dekoraIí z českýIh aﾐiﾏo┗aﾐýIh pohádek. 
16. 9. 2016 – 18. 9. 2016: Výstava huH 

2. 12. 2016 – 15. 1. 2016: Váﾐočﾐí čas v doﾏáIﾐosti ﾐašiIh praHaHiček 

 

PolaHské ﾐárodopisﾐé ﾏuzeuﾏ Přerov nad Labem 

12. 3. 2016 – 17. 4. 2016: Jaro na vsi - tradičﾐí ┗elikoﾐočﾐí ┗ýsta┗a ┗ Ieléﾏ areálu skaﾐzeﾐu  

14. 3. 2016 – 3. 6. 2016: Lidový oděv ve středﾐíﾏ PolaHí a jeho sHěratelka BarHora HoHlová 

17. 4. 2016 – 30. 10. 2016: Z historie HaráčﾐiItva v Přerově a ﾐejHližšíﾏ okolí - Ohlas svérázového hﾐutí 
v ﾐašeﾏ kraji 
19. 6. 2016 – 30. 10. 2016: Iva Hüttﾐerová - Staré doHré časy. Výsta┗a ze soukroﾏé sHírk┞ I┗┞ Hüttﾐero┗é, 
která ﾏá ráda "staré doHré čas┞" a je sHěratelkou předﾏětů z doﾏáIﾐosti, zejﾏéﾐa te┝tilií.  

17. 11. 2016 – 30. 12. 2016: Lidové VáﾐoIe v PolaHí - tradičﾐí ┗áﾐočﾐí ┗ýsta┗a ┗ Ieléﾏ areálu skaﾐzeﾐu 

 

Vlastivědﾐé ﾏuzeuﾏ NyﾏHurk 

2015 – 27. 3. 2016: Sport v Nymburce 

1. 2. 2016 – 30. 3. 2016:  Místa utrpeﾐí sﾏrti a hrdiﾐství, vězﾐi z českýIh zeﾏí v ﾐaIistiIkýIh koﾐIeﾐtračﾐíIh 
táHoreIh 

22. 4. 2016 – 4. 9. 2016: NyﾏHurk v ﾏaléﾏ - ┗ýsta┗a odzﾐaků, ﾏedailí a plaket s ﾐ┞ﾏHurskou teﾏatikou ze 
soukroﾏé sHírk┞ 
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7. 10. 2016 – 27. 11. 2016: O zaﾐiklé vesﾐiIi Kří. Výsta┗a o středo┗ěké historii Kerska 

7. 10. 2016 – 8. 1. 2017: Reklama. Výsta┗a přiﾐáší pohled do širší ┗ý┗ojo┗é etap┞ reklaﾏ┞ prostředﾐiIt┗íﾏ 
letáků, prospektů, plakátů a dalšíIh papíro┗ýIh „ﾐosičůさ ┗lastﾐího oHIhodﾐího záﾏěru. 
2. 12. 2016 – 15. 1. 2017: Bronislav Kuba – Keramika – Kouzlo VáﾐoI 

 

Muzeuﾏ BedřiIha Hrozﾐého Lysá ﾐad LaHeﾏ 

28. 10. 2015 – 19. 6. 2016: Bohumil Hrabal 

28. 6. 2016 – 30. 10. 2016: KuHáﾐská příroda – flora a fauna. Výsta┗a kuHáﾐskýIh fotografů pře┗ážﾐě 
eﾐdeﾏiIkýIh druhů rostliﾐ a z┗ířat ┗┞sk┞tujíIíIh se pouze ┗ oHlasti KuH┞. 
27. 11. 2016 – 26. 2. 2017: Já, Hoﾐzička - ﾏalH┞, ┗itráže, šperk┞  
 

Výstavy mimo prostory Polabského muzea 
Na základě požada┗ků ┗┞t┗ořilo PolaHské ﾏuzeuﾏ pro jiﾐé pořádajíIí suHjekt┞ ﾐásledujíIí 

┗ýsta┗y:  

 

21. 5. 2016: 18. ročﾐík Hrabalova Kerska, Kersko ふFraﾐtišek “ýkoraぶ 
18. 4. – 24. 4.2016: ČolIi, ﾏloIi a ti druzí. Výsta┗a oIasatýIh oHojži┗elﾐíků ┗e “taﾐiIi přírodo┗ědIů DDM hl. ﾏ. 
Prah┞. )apůjčeﾐí ┗lastﾐíIh ┗elkoforﾏáto┗ýIh fotografií oIasatýIh oHojži┗elﾐíků ČR a ži┗ýIh zástupIů jedﾐoho 
druhu. ふRNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, Ph.D.) 

Od 6. 9. 2016: Bohumil Hrabal. Výsta┗a literárﾐí t┗orH┞ Bohuﾏila HraHala. Uﾏístěﾐo ┗ ﾏázhauzu ﾏěstského 
úřadu ┗ N┞ﾏHurIe ふMgr. Jaﾐa Ka┗áﾐo┗áぶ 
6. 9. - 5. 10. 2016: S Bohumilem Hrabalem v DoHrušIe. Pi┗o┗ar DoHruška ふMgr. Jaﾐa Ka┗áﾐo┗áぶ 
Od 1. 10. 2016: Historie evaﾐgeliIkého sboru ve VeleﾐiIíIh. Farﾐí sHor ČeskoHratrské Iírk┗e e┗aﾐgeliIké ┗e 
VeleﾐiIíIh ふMgr. Aﾐdrej LaﾏpreIhtぶ 
2. 12. 2016 – 31. 1. 2017: RožďaloviIe a RožďaloviIko v pravěku. )Š a MŠ Rožďalo┗iIe ふMgr. Aﾐdrej LaﾏpreIhtぶ 
 

Výstava v zahraničí 
Ve spolupráIi se “tředočeskýﾏ krajeﾏ ふodHor KaﾐIelář hejtﾏaﾐaぶ H┞la připra┗eﾐa 

dlouhodoHá ┗ýsta┗a fotografií ze ži┗ota Bohuﾏila HraHala, prezeﾐto┗áﾐa italskéﾏ Ferﾏu, které je 
partﾐerskýﾏ ﾏěsteﾏ N┞ﾏHurka a Středočeský kraj je partﾐereﾏ Ielé pro┗iﾐcie 
 
 

Návštěvnost 
V roce 2016 H┞l zazﾐaﾏeﾐáﾐ opět ﾐárůst ﾐá┗ště┗ﾐosti, ﾐeHoť PolaHské ﾏuzeuﾏ ふ6 ﾏuzejﾐích 

praIo┗išťぶ ﾐa┗ští┗ilo celkem 68 689 osob, Iož je o 3 145 ﾐá┗ště┗ﾐíků ┗íIe ﾐež předIhozí sezóﾐu – 

ﾐárůst o ヴ,Β%. ) Ielko┗ého podílu ﾐá┗ště┗ﾐosti H┞lo platíIíIh Ielkeﾏ 57 778 ふﾐárůst o ヴ,Α%ぶ  
a ﾐeplatíIíIh 10 911 (zpravidla 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.  

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 ﾏuzeu PoděHrad┞, kd┞ přišlo 
v průHěhu roku Α ヰンヱ ﾐá┗ště┗ﾐíků, Iož je proti předIhozíﾏu oHdoHí ﾐárůst o ヲ 300 osob, tj. o 48,6% 

(!). V┞šší počet ﾐá┗ště┗ﾐíků H┞l zazﾐaﾏeﾐáﾐ i ┗ Paﾏátﾐíku krále Jiřího z PoděHrad ふo ヱヱ%ぶ, 
Vlasti┗ědﾐéﾏ ﾏuzeu N┞ﾏHurk ふo ヴ,ン%ぶ. Po rekoﾐstrukIi ﾐo┗ě ote┗řeﾐé Muzeuﾏ BedřiIha Hrozﾐého 
L┞sá ﾐad LaHeﾏ ┗ýrazﾐý ﾐárůst prozatíﾏ ﾐezazﾐaﾏeﾐalo, spíše H┞la ﾐá┗ště┗ﾐost ┗ dlouhodoHéﾏ 
průﾏěru a ﾐá┗ště┗ﾐíIi si ﾏusí opět Iestu do muzea ﾐajít. V Ielko┗ýIh čísleIh ale H┞la zazﾐaﾏeﾐáﾐa 
droHﾐá stagﾐaIe ﾐá┗ště┗ﾐosti PolaHského ﾐárodopisﾐého ﾏuzea Přero┗ ﾐad LaHeﾏ, kde ﾐá┗ště┗ﾐost 
proti ﾏiﾏořádﾐéﾏu roku ヲヰヱヵ zaznamenala o 1 043 osob ﾏéﾐě, tj. pokles o 2%. Dle statistiky 

ﾏěsíčﾐí ﾐá┗ště┗ﾐosti H┞l pokles zazﾐaﾏeﾐáﾐ až ┗ prosiﾐIi, kd┞ ﾐa ┗áﾐočﾐí ┗ýsta┗u přišlo o ン ヵヵヰ 
ﾐá┗ště┗ﾐíků ﾏéﾐě, ﾐež ┗ ﾏiﾐuléﾏ roIe, ale stále se jedﾐá o druhou ﾐej┗┞šší celkovou ﾐá┗ště┗ﾐost od 
roku 2004. V Galerii MelaﾐtriIh Rožďalo┗iIe se ﾐepořádala žádﾐá ┗ýsta┗a s ohledem na ﾐeoHsazeﾐé 
praIo┗ﾐí ﾏísto a Ielko┗ou koﾐIepIi PolaHského ﾏuzea. Muzeuﾏ “adská ﾏá pro┗oz oﾏezeﾐý – 

persoﾐálﾐě ﾐeﾐí zajištěﾐo a ﾐa oHjedﾐáﾐí jej ﾐa┗ští┗ilo Ielkeﾏ 183 osob ふヱΒヱ žáků zdejší )Šぶ, tj. ﾐárůst 
oproti předIhozíﾏu roku o ヲヲヱ%. 
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  zﾐaﾏeﾐá pokles či ﾐárůst ﾐávštěvﾐosti proti roku předIhozíﾏu 
 

 
)ajíﾏa┗é jsou iﾐforﾏaIe získaﾐé ze statistik┞ ﾐá┗ště┗ﾐosti, kde je dlouhodoHě zazﾐaﾏeﾐáﾏ ﾐárůst 

počtu ﾐá┗ště┗ﾐíků z kategorie DospělýIh ふtj. za plﾐé ┗stupﾐéぶ a kategorie Rodina. V roce 2016 muzeum 

ﾐa┗ští┗ilo i ┗íIe ﾐá┗ště┗ﾐíků v orgaﾐizo┗aﾐýIh školﾐíIh skupiﾐáIh. Jediﾐý pokles H┞ zazﾐaﾏeﾐáﾐ u skupiﾐ┞ 
studeﾐtů - iﾐdi┗iduálﾐí ﾐá┗ště┗ﾐíIi. 
 

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 

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 21 404  3 600  1 854  9 428 6 449  12 677  2 366 57 778  10 911  68 689  

  zﾐaﾏeﾐá pokles či ﾐárůst ﾐávštěv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 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 
v programu již s┗é pe┗ﾐé ﾏísto. Na praIo┗ištíIh PolaHského ﾏuzea se uskutečﾐilo ヱ1 předﾐášek, 
které ┗┞sleIhlo Ielkeﾏ 193 posluIhačů. Nejeﾐoﾏ ﾐa půdě PolaHského ﾏuzea s┗é zajíﾏa┗é předﾐášk┞ 
prezeﾐto┗ali zaﾏěstﾐaﾐIi ﾏuzea ふM. Šaﾐdera, J. HraHěto┗á, A. LaﾏpreIht, O. Rašíﾐ, J. CitterHardぶ, ale 
i ﾐa jiﾐýIh ﾏísteIh, které pořádali jiﾐí pořadatelé a orgaﾐizaIe, ﾐapř. dlouhodoHý I┞klus ┗e spolupráIi 
s Doﾏo┗eﾏ důIhodIů L┞sá ﾐad LaHeﾏ ┗ ráﾏIi uﾐi┗erzit┞ III. ┗ěku. Okruh posluIhačů a záro┗eň 
účastﾐíků ﾏěl┞ také akIe pořádaﾐé přírodo┗ědIeﾏ Martiﾐeﾏ Šaﾐderou: akce 5. 5., ŽaHí k┗ákáﾐí I, 

“tará L┞sá – Hladoﾏěř, a 6. 5., ŽaHí k┗ákáﾐí II, L┞sá ﾐad Labem – HraHaﾐo┗ská čerﾐa┗a. T┞to akIe byly 

pořádáﾐ┞ jako ﾏuzejﾐí ┗ečer┞ PolaHského ﾏuzea a záro┗eň H┞l┞ součástí osla┗ Dﾐe )eﾏě ┗ L┞sé ﾐad 
LaHeﾏ. T┞peﾏ akIe se jedﾐalo o e┝kurze a záro┗eň předﾐášk┞ pod širýﾏ ﾐeHeﾏ.  

 

Návštěvﾐost PolaHského ﾏuzea v roIe ヲヰヱ6 

  

PolaHské 
ﾐárodopisﾐé 

ﾏuzeuﾏ Přero┗ ﾐad 
Labem 

PolaHské 
muzeum 

PoděHrad┞ 

Paﾏátﾐík krále 
Jiřího 

Muzeum 

BedřiIha 
Hrozﾐého  

Vlasti┗ědﾐé 
muzeum 

Nymburk 

Galerie 

Melantrich 

Rožďalo┗iIe 

Městské 
ﾏuzeuﾏ “adská Celkem  

  platíIí zdarma platíIí zdarma platíIí zdarma platíIí zdarma platíIí Zdarma platíIí zdarma platíIí zdarma 

leden 0 0 521 27 0 0 29 3 104 9 0 0 0 0 693 

úﾐor 0 0 407 15 0 0 125 13 86 9 0 0 0 0 655 

Hřezeﾐ 9541 1701 281 267 450 21 192 20 287 10 0 0 0 0 12770 

duben 2073 328 174 13 816 50 132 17 158 11 0 0 0 0 3772 

k┗ěteﾐ 2216 307 260 8 1123 99 242 93 166 13 0 0 0 0 4527 

čer┗eﾐ 2417 773 445 14 1112 66 260 21 263 10 0 0 0 0 5381 

čer┗eﾐeI 2802 847 363 18 1506 108 162 16 166 22 0 0 0 0 6010 

srpen 2709 906 392 39 1698 135 49 7 171 22 0 0 0 0 6128 

září 2207 1020 611 190 1123 82 58 13 97 9 0 0 0 0 5410 

říjeﾐ 1179 218 1319 210 962 54 161 16 232 29 0 0 2 0 4382 

listopad 3487 565 598 78 176 10 56 37 167 8 0 0 181 0 5363 

prosinec 10139 2179 742 39 0 0 44 6 339 110 0 0 0 0 13 595 

celkem 38 770 8 844 6 113 918 8 966 625 1 510 262 2 236 262 0 0 183 0 68 689 

Celkem 47 614  7 031  9 591  1 772  2 498   0  183    
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Předﾐášky ヲヰヱ6 

Datum PředﾐášejíIí Název předﾐášky 
Místo 

koﾐáﾐí 
Počet osoH 

platíIí ﾐeplatíIí celkem 

13.01.2016 Iﾐg. Mgr. Jiří Lehejček Island PMP 29 3 32 

27.01.2016 Mgr. Lukáš Pešout )rod Izraelského etﾐika ┗e s┗ětle 
arIheologiIkýIh praﾏeﾐů 

PMP 28 8 36 

10.02.2016 RNDr. Toﾏáš Matějček, Ph.D.  TěžHa písku ﾐa PoděHradsku a N┞ﾏHursku  
a její dopad┞ ﾐa ži┗otﾐí prostředí PMP 11 6 17 

11.02.2016 Michal Plavec LeteI OldřiIh Filip VMNBK  5 1 6 

24.02.2016 Mgr. Luděk VaIíﾐ, Ph.D. VůdIo┗ský kult Kleﾏeﾐta Gott┘alda PMP 8 4 12 

15.03.2016 RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, Ph.D. ŽaHí stehýﾐka a žel┗í polé┗ka aﾐeH Česká 
herpetofauﾐa ┗ ohrožeﾐí PMP 11 4 15 

31.03.2016 Asaf Auerbach PříHěh "Wiﾐtoﾐo┗a dítěte" VMNBK 11  3 14 

06.04.2016 Mgr. Petr Lazurko 
Fakta a ﾐejčastější ﾏýt┞ a oﾏ┞l┞ Prusko-

rakouská ┗álka ヱΒヶヶ 
PMP 9 5 14 

18.10.2016 PhDr. Jaﾐa HraHěto┗á Norsko a Noro┗é - pohledem etnografa PMP 12 5 17 

22.10.2016 Mgr. Andrej Lamprecht Počátk┞ koﾐfliktů PMP 3 3 6 

06.12.2016 Jiří Rejsek VáﾐoIe ┗ Maroku PMP 20 4 24 

Celkem 147 46 193 

 

Lektorské a doprovodné programy, přednášky ve školách 
PolaHské muzeuﾏ pro orgaﾐizo┗aﾐé školﾐí skupiﾐ┞ ﾐaHízí Ielou řadu dopro┗odﾐýIh či 

lektorskýIh prograﾏů, a to jak ke stálýﾏ e┝poziIíﾏ, tak i ke krátkodoHýﾏ ┗ýsta┗áﾏ. Jsou to ﾐapř. 
lektorské programy a programy ve stálýIh e┝poziIíIh – PříHěh PolaHí, PříHěh arIheologie, B. Hrozﾐý, 
historie L┞sé ﾐad LaHeﾏ, “tředo┗ěký N┞ﾏHurk a Bohumil Hrabal nebo k aktuálﾐě proHíhajíIíﾏ 
┗ýsta┗ám (v roce 2016 to bylo k ┗ýsta┗áﾏ: Veroﾐika Doutlíková: IlustraIe a Caﾏera Cagliostro: 
Filﾏové loutky a dekoraIe, DoHrodružství Iyklistiky – éra vysokého kola v ČeIháIh, Váﾐočﾐí čas 
v doﾏáIﾐosti ﾐašiIh praHaHiček). Dopro┗odﾐé prograﾏ┞ ﾐa┗ště┗ují žáIi od ﾏateřskýIh po středﾐí 
škol┞. JejiIh orgaﾐizaIí a přípra┗ou se zaHý┗á přede┗šíﾏ ﾏuzejﾐí pedagog PM ふA. ŠeHerlo┗áぶ. 
Zajíﾏa┗ou akIí H┞lo „“oHotﾐího t┗oři┗ého odpoledﾐe“ 13. 2. 2016 koﾐaﾐé ┗ ráﾏIi ┗ýsta┗┞ „Filﾏo┗é 
loutky a ilustraceさ, kde ﾏěli ﾐá┗ště┗ﾐíIi ﾏožﾐost ﾐahlédﾐout do zákulisí t┗orH┞ loutko┗ýIh filﾏů  

a ┗┞roHit si ┗lastﾐí loutku. 

V roIe ヲヰヱヶ se uskutečﾐilo ┗ Polabskéﾏ ﾏuzeu ふPoděHrad┞, N┞ﾏHurk, L┞sá ﾐad LaHeﾏぶ celkem 

76 lektorskýIh prograﾏů pro 1 454 žáků a studeﾐtů. Z toho se uskutečﾐilo ヱヱ lektorskýIh prograﾏů  
k propagaIi kﾐiho┗ﾐ┞ PolaHského ﾏuzea v ráﾏIi projektu „Celé Česko čte děteﾏさ ve dnech 7., 14. a 

21. 3. 2016, za účasti ヲヵヵ dětí z poděHradskýIh ﾏateřskýIh a základﾐíIh škol. Kroﾏě lektorskýIh 
prograﾏů předﾐesli odHorﾐí praIo┗ﾐíIi pro školﾐí ﾏládež 20 teﾏatiIkýIh předﾐášek ふﾐapř. B. 
HraHalぶ, které si posleIhlo ﾐa 425 posluIhačů, a to jak v prostoráIh PolaHského muzea, tak i příﾏo ve 

školáIh, kaﾏ za ﾐiﾏi předﾐášejíIí doIházejí.  
V PNM Přero┗ ﾐ. L. byly v průHěhu ┗elikoﾐočﾐí a ┗áﾐočﾐí ┗ýsta┗┞ pro oHjedﾐaﾐé školﾐí ┗ýpra┗┞ 

připra┗eﾐ┞ řeﾏeslﾐé dílﾐičk┞ a každý ﾏalý účastﾐík si mohl pod lektorskýﾏ dohledem ┗┞t┗ořit ﾏalý 
dárek z připra┗eﾐého ﾏateriálu a hoto┗ý ┗ýt┗or si odvézt s seHou doﾏů. 
 

Badatelská služba 
Rozsáhlý sHírko┗ý foﾐd PolaHského ﾏuzea slouží ke studiu a získá┗áﾐí iﾐforﾏaIí ﾐejeﾐ odHorﾐé, 

ale i laiIké ┗eřejﾐosti. Nej┗íIe jsou při Hádáﾐí ┗┞uží┗áﾐ┞ sHírky píseﾏﾐostí uložeﾐýIh ┗ archivech 

praIo┗išť PolaHského ﾏuzea a ﾏuzejﾐí knihovna. Celkem odHorﾐí praIo┗ﾐíIi PolaHského ﾏuzea 
v roce 2016 ┗┞řídili ﾐa ヲΓヵ píseﾏﾐýIh HadatelskýIh dotazů a požada┗ků a odHa┗ili ﾐa ヱヰΒ Hadatelů. 
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Publikační činnost 
PuHlikačﾐí čiﾐﾐost patří k důležitýﾏ ┗ýstupůﾏ čiﾐﾐosti odHorﾐýIh praIo┗ﾐíků PolaHského 

muzea:  

 

Aranka Součková: 

Et )láﾏalo┗á Cílo┗á, ). – DráHko┗á, K. – Kﾐězů Kﾐížo┗á, M.: Odlišﾐý přístup k restaurátorskéﾏu 
zásahu u koﾏHiﾐo┗aﾐýIh předﾏětů dato┗aﾐýIh do ヱΓ. Století. )prá┗a Vlasti┗ědﾐého ﾏuzea 
v OloﾏouIi. “polečeﾐské ┗ěd┞. OloﾏouI, ンヱ, 0/2015, 75 – ΒΑ, reIeﾐzo┗aﾐé ﾐeiﾏpakto┗aﾐé 
periodikum. 

Et Štěpáﾐek, I.: ヲヵ. Výročí založeﾐí Koﾏise koﾐzer┗átorů-restaurátorů. Fóruﾏ pro koﾐzer┗átor┞-

restaurátor┞. Brﾐo ヲヰヱヶ, ヱヵヵ – ヱヵヶ, reIeﾐzo┗aﾐé ﾐeiﾏpakto┗aﾐé periodikuﾏ. 
 

PhDr. Jaﾐa HraHětová:  
Kaleﾐdář ﾐa rok ヲヰヱΑ „PohledﾐiIe z ﾏiﾐulosti PoděHradさ – 53 pohlednic z ﾏuzejﾐí sHírk┞, uspořádáﾐí 
a dopro┗odﾐé te┝t┞ – Vydavatel KIC PoděHrad┞ 

ヱヰ čláﾐků s fotografiemi z ﾏuzejﾐího arIhi┗u ﾐa pokračo┗áﾐí pro PoděHradské ﾐo┗iﾐ┞ „PoděHrad┞ 
ﾐež H┞l┞ lázﾐěﾏi ヱΒヴΒ – ヱΓヰヶさ  
 

RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, Ph.D.: 

Šaﾐdera M., 2016: )jištěﾐí ┗ýsk┞tu skokaﾐa štíhlého ﾐa lokalitě JaﾏHoro┗ka ┗ PoděHradeIh. 

Vlasti┗ědﾐý zpra┗odaj PolaHí ヴヵ: 45 – 49. 

Šaﾐdera M., 2016: RopuIha zeleﾐá ┗ políIh Na VoštiIi u L┞sé ﾐad LaHeﾏ. Vlasti┗ědﾐý zpra┗odaj 
PolaHí ヴ6: 61 – 67. 

 

Fraﾐtišek Sýkora 

“ýkora Fr., ヲヰヱヶ: ヱヵ. Let ﾏuzejﾐí e┝poziIe B. HraHala. Vlasti┗ědﾐý zpra┗odaj PolaHí ヴヵ: Βヲ – Βヶ 
 

 

Odborné konference a semináře 
OdHorﾐí praIo┗ﾐíIi opět v průHěhu roku 2016 ┗┞uží┗ali ﾏožﾐostí zúčastﾐit se ﾏﾐoha růzﾐýIh 

odHorﾐýIh setkáﾐí, seﾏiﾐářů či koﾐfereﾐIí, a to jako pořadatelé, či přispě┗atelé ﾐeHo posluIhači. 
 

Bc. Jakub Citterbard 

6. 10. – Β. ヱヰ. ヲヰヱヶ: KoﾐfereﾐIe: ArIheologie HarHarů ヲヰヱヶ – „PřeIhodﾐé a záﾐiko┗é horizoﾐt┞  
u HarHarůさ - Mikulov  

17. 11. – 19. 11. 2016: “eﾏiﾐář: RekoﾐstrukIe a prezeﾐtaIe arIheologiIkýIh oHjektů - Deštﾐé  
┗ OrliIkýIh horáIh -  
ヲヲ. ヱヱ. ヲヰヱヶ: “eﾏiﾐář: Detektor┞ ko┗ů ┗ arIheologii ヲヰヱヶ – Regioﾐálﾐí ﾏuzeuﾏ ┗e V┞sokéﾏ Mýtě  
 

Mgr. Jaﾐa Kaváﾐová 

6. 9. 2016: S Bohumilem Hrabalem v DoHrušIe – předﾐáška ﾐa filﾏo┗éﾏ seﾏiﾐáři Bohuﾏil HraHal ┗e 
fotografii 
 

Araﾐka Součková: 
12. 2. 2016: MosaiCONtempo – dai mosaici di Ravenna ai nostri giornざ. Praha.  

10. ヵ. ヲヰヱヶ: )ásad┞ čištěﾐí ko┗o┗ýIh předﾏětů s ohledeﾏ ﾐa jejiIh origiﾐálﾐí po┗rIh. Praha.  

12. ヴ. ヲヰヱヶ: )asedáﾐí OdHorﾐé skupiﾐ┞ pro dějiﾐ┞ skla České arIheologiIké společﾐosti, Praha,  
Účast ﾐa setkáﾐíIh odHorﾐýIh koﾏisí při AsoIiaIi ﾏuzeí a galerií ČR: 

18. ヲ. ヲヰヱヶ: )asedáﾐí Rad┞ Koﾏise KR AMG, Brﾐo, Čleﾐ Rad┞ Koﾏise koﾐzer┗átor-restaurátorů AMG 
ČR; ┗edouIí sekIe KR “tředočeského kraje; 
ヲヲ. ヲ. ヲヰヱヶ: “ekIe “tředočeského kraje Koﾏise KR AMG, “M Roztok┞ u Prah┞,  
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ヲΑ. ヶ. ヲヰヱヶ: OdHorﾐá skupiﾐa “klo a keraﾏika při KKR AMG Praha, VŠCHT, usta┗ujíIí sIhůze, ┗edouIí 
odHorﾐé skupiﾐ┞ “klo a keraﾏika KKR AMG 

 

Fraﾐtišek Sýkora: 
12. 9. 2016 – 15. 9. 2016: KoﾐfereﾐIe restaurátorů a koﾐzer┗átorů, Brﾐo ヲヰヱヶ. Postero┗á prezeﾐtaIe: 
Viﾐduška, J.: Uﾐikátﾐí traﾐsfer ﾐepáleﾐého zdi┗a ┗ Přero┗ě ﾐad LaHeﾏ.  
 

RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, Ph.D.: 

11. – 12. 2. 2016: ZoologiIké dﾐy – konference, České Budějo┗iIe, poster a aHstrakt ┗e sHorﾐíku: 
Šaﾐdera M., JeřáHko┗á L.: BudouIﾐost žel┗┞ Haheﾐﾐí ┗ České repuHliIe 

22. – 24. 4. 2016: 31. koﾐfereﾐIe České herpetologiIké společﾐosti a ン. seﾏiﾐář „Želva Haheﾐﾐí 
v ČR“, Laﾐžhot, hla┗ﾐí orgaﾐizátor, ┗edeﾐí e┝kurzí, předﾐášk┞ a aHstrakt ┗e sHorﾐíku: Šaﾐdera M.: 
Národﾐí deﾐ žaH, „frog┘atIhiﾐgさ a další ﾏožﾐosti ┗ popularizaIi oHojži┗elﾐíků a plazů ┗ ČR 

Šaﾐdera M.: A zase ta žel┗a Haheﾐﾐí aﾐeH ﾐo┗iﾐk┞ českého sﾐažeﾐí 
poster: 

Šaﾐdera M., JeřáHko┗á L.: BudouIﾐost žel┗┞ Haheﾐﾐí ┗ České republice 

14. – 16. 9. 2016: Seﾏiﾐář ﾏuzejﾐíIh zoologů a praIovﾐíků oIhraﾐy přírody, Sedmihorky, 

předﾐáška: Šaﾐdera M.:  )ﾏizela ﾐejohrožeﾐější žáHa ČR z Českého ráje? 

 

MgA. Aleﾐa ŠeHerlová: 
ヱヰ. ヵ. ヲヰヱヶ: koﾐfereﾐIe „Perspekti┗┞ české ﾏuzejﾐí edukaIeさ – Náprstko┗o ﾏuzeuﾏ ┗ Praze 

14. 9. ヲヰヱヶ: ヴヰ. Ielostátﾐí seﾏiﾐář kﾐiho┗ﾐíků ﾏuzeí a galerií  – Muzeuﾏ ┗ýIhodﾐíIh ČeIh ┗ HradIi 
Králo┗é 

 

PhDr. Jaﾐ Viﾐduška: 
13. 10. 2016: Seﾏiﾐář: No┗á koﾐIepIe roz┗oje ﾏuzejﾐiIt┗í a její roz┗ojo┗ý poteﾐIiál pro galerie  
a jejiIh zřizo┗atele, Veletržﾐí paláI – Národﾐí galerie ┗ Praze 

 

Ediční činnost 
Hla┗ﾐí edičﾐí a ﾐakladatelskou čiﾐﾐostí PolaHského ﾏuzea ┗ roce 2016 H┞lo ┗┞dáﾐí d┗ou čísel 

Vlastivědﾐého zpravodaje PolaHí 45/2014 a 46/2015 ふ┗ýkoﾐﾐý redaktor RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, PhD.ぶ.  
Ve spolupráIi s Kulturﾐíﾏ a iﾐforﾏačﾐíﾏ Ieﾐtreﾏ PoděHrad┞ H┞l ┗┞dáﾐ kaleﾐdář ﾐa rok ヲヰヱΑ - 

PohledﾐiIe PoděHrad z minulosti. Podklad┞ připra┗ila PhDr. Jana HraHěto┗á.  

 

Propagační činnost a další akce pro veřejnost 
K prezeﾐtaIi akIí a čiﾐﾐostí ┗┞uží┗á PolaHské ﾏuzeum ┗lastﾐí webo┗é stráﾐk┞ 

(www.polabskemuzeum.cz) či facebooko┗é profil┞ a Twitter, ale také další ﾏédia a ┗ýlepo┗é služH┞. 

V posledﾐíIh leteIh s ┗ýrazﾐýﾏ poziti┗ﾐíﾏ ┗li┗eﾏ ﾐa ﾐá┗ště┗ﾐost prezeﾐto┗aﾐýIh ﾏíst je ┗┞uží┗áﾐí 
billboardovýIh 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.  

WeHo┗é stráﾐk┞ PolaHského ﾏuzea (www.polabskemuzeum.cz), které slouží jako základﾐí 
iﾐforﾏačﾐí zdroj při 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, ﾐa┗ští┗ilo v roce 2016 celkem 65 ヲヱヵ uﾐikátﾐíIh 
ﾐá┗ště┗ﾐíků, z ﾐiIhž je Αヰ % ﾐo┗ýIh a ンヰ% ﾐá┗ště┗ﾐíků ┗raIejíIíIh se. Výz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 ale  faIeHooko┗é profil┞ jedﾐotli┗ýIh praIo┗išť – 

PoděHrad┞, Nymburk, Přero┗ ﾐ. L. a L┞sá ﾐ. L. a účet ﾐa twitteru. 

Výzﾐaﾏﾐý ┗li┗ ﾐa propagaIi jedﾐotli┗ýIh ﾏuzejﾐíIh praIo┗išť ﾏá jejiIh prezeﾐtaIe ┗e 
sdělo┗aIíIh prostředIíIh, přede┗šíﾏ v tele┗izﾐíIh staﾐiIíIh, ale i v rozhlase. V průHěhu roku H┞lo 

http://www.polabskemuzeum.cz/
http://www.facebook.com/polabskemuzeum
http://www.facebook.com/vmnymburk
http://www.facebook.com/polabskyskanzenprerov
http://www.facebook.com/mbhlysa
file:///C:/Users/vinduska/OneDrive/twitter.com/Polabskemuzeum
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ﾐatočeﾐo ﾐěkolik tele┗izﾐíIh a rozhlaso┗ýIh reportáží či pořadů za účasti odHorﾐýIh praIo┗ﾐíků 
PolaHského ﾏuzea ふJ. Viﾐduška, J. HraHěto┗á, M. Šaﾐderaぶ, které propago┗al┞ akIe a čiﾐﾐost 
PolaHského muzea. Mﾐoho iﾐforﾏaIí o ┗ýsta┗áIh a e┝poziIíIh PolaHského ﾏuzea H┞lo z┗eřejﾐěﾐo 
formou 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 
DNE“, ヵ+ヲ, N┞ﾏHurský deﾐík, MělﾐiIký deﾐík, PoděHradské ﾐo┗iﾐ┞). “┗ou čiﾐﾐost a aktuálﾐí ┗ýsta┗┞ 
propago┗alo PolaHské ﾏuzeuﾏ ﾐapříklad také ﾐa poděHradskéﾏ Dﾐi dětí, kterého se každoročﾐě 
zúčastﾐí IIa ヶヰヰ dětí a dospělýIh z PoděHrad a okolí. 

 

 

“la┗ﾐostﾐí zahájeﾐí pro┗ozu ﾐo┗ě 
zHudo┗aﾐé části skaﾐzeﾐu se uskutečﾐilo dﾐe 
28. 3. 2016 ┗┞s┗ěIeﾐím kapličk┞ ┗ PolaHskéﾏ 
ﾐárodopisﾐéﾏ ﾏuzeu Přero┗ ﾐad LaHeﾏ, 

kterého se za přítoﾏﾐosti ﾐěkolika desítek 
přítoﾏﾐýIh ujal sprá┗Ie farﾐosti P. Mikuláš 
Uličﾐý. Kaplička je jedﾐíﾏ z ﾐo┗ě posta┗eﾐýIh 
oHjektů ┗e skaﾐzeﾐu ┗ ráﾏIi projektu ROP. 
 

 

 

 

 

Výzﾐaﾏﾐou událostí H┞la v poﾐdělí 18. 

4. 2016 ﾐá┗ště┗a ﾏaﾐželk┞ prezideﾐta 

repuHlik┞, paﾐí I┗aﾐ┞ )eﾏaﾐo┗é. Ta v ráﾏIi 
prezideﾐtské ﾐá┗ště┗┞ “tředočeského kraje 
za┗ítala ﾐa prohlídku skaﾐzeﾐu ふPNMぶ Přero┗ 
ﾐad LaHeﾏ, který si se zájﾏeﾏ ┗ doprovodu 

ředitele PolaHského muzea prohlédla. Paﾐí 
)eﾏaﾐo┗ou dopro┗ázela paﾐí E┗a Petero┗á, 
ﾏaﾐželka hejtﾏaﾐa Miloše Peter┞. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K ┗ýzﾐaﾏﾐýﾏ ﾐá┗ště┗áﾏ PolaHského ﾏuzea patřil také Felix 

Aﾐdres Leoﾐ CarHallo, Chargé d'Affaires KuH┞ ┗ České repuHliIe, 

který se zúčastﾐil sla┗ﾐostﾐího zahájeﾐí ┗ýsta┗┞ KuHáﾐská příroda 
– flora a fauna, jež se uskutečﾐila ┗ Muzeu BedřiIha Hrozﾐého 

L┞sá ﾐad LaHeﾏ ヲΑ. ヶ. ヲヰヱヶ. 
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PolaHské ﾏuzeuﾏ se i ┗ roIe ヲヰヱヶ zapojilo do festi┗alu ﾏuzejﾐíIh ﾐoIí a H┞lo to již po de┗áté. 
Hla┗ﾐíﾏ ﾏísteﾏ koﾐáﾐí této akIe H┞lo PolaHské ﾐárodopisﾐé ﾏuzeuﾏ Přero┗ ﾐad LaHeﾏ, kde se 
skaﾐzeﾐo┗á  ﾏuzejﾐí ﾐoI odehrála ┗ soHotu ヴ. ヶ. ヲヰヱヶ, a to po šesté. Muzejﾐí ﾐoI ┗ PoděHradeIh se 

konala 10. 6. 2016, a zde hla┗ﾐíﾏ téﾏateﾏ H┞la ┗ýsta┗a o historii I┞klistik┞, doplﾐěﾐá komentovanou 

prohlídkou a di┗adelﾐíﾏ předsta┗eﾐíﾏ v klášterﾐí zahradě. Kroﾏě e┝poziIe a ┗ýsta┗ ┗ hla┗ﾐí Hudo┗ě 
ﾏěli ﾐá┗ště┗ﾐíIi též ﾏožﾐost ┗┞užít ┗ečerﾐí koﾏeﾐto┗aﾐé prohlídk┞ Paﾏátﾐíku krále Jiřího 
z PoděHrad.    

 

       
Muzejﾐí ﾐoI ┗e skaﾐzeﾐu, ヴ. ヶ. ヲヰヱヶ      Muzejﾐí ﾐoI ┗ PolaHskéﾏ ﾏuzeu PoděHrad┞, 10. 6. 2016 

 

“e z┗ýšeﾐýﾏ zájmem ﾐá┗ště┗ﾐíků se opět setkala akce Skanzen v pohádkáIh Zdeňka Trošky, 

koﾐaﾐá v  PolaHskéﾏ ﾐárodopisﾐéﾏ ﾏuzeu Přero┗ ﾐad LaHeﾏ ヲ7. 8. 2016. AkIi, jejíﾏž hla┗ﾐíﾏ 
aktéreﾏ H┞la osoHﾐost režiséra )deňka Trošk┞ a jeho diktát┞ ┗e staré škole, doplňo┗ala ┗ýsta┗a 
kostýﾏů z filﾏo┗ýIh pohádek ふuložeﾐo ┗ Harraﾐdo┗skéﾏ Fuﾐdusuぶ a Hohatý dopro┗odﾐý prograﾏ 

zaﾏěřeﾐý pře┗ážﾐě ﾐa dětské ﾐá┗ště┗ﾐík┞. Ti ﾏěli ﾏožﾐost si ﾐa ﾐěkolika staﾐo┗ištíIh ┗┞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.  

 

 
ÚčiﾐkujíIí ﾐa akIi “kaﾐzeﾐ ┗ pohádkáIh )deňka Trošk┞, ヲΑ. Β. ヲヰヱ6 

 

TradiIí se již stá┗á spolupráIe PolaHského ﾏuzea s oHIí Přero┗ ﾐad LaHeﾏ a Českýﾏ rozhlaseﾏ 

při akIi Dožíﾐková slavﾐost – v záﾏku a podzáﾏčí. Akce se uskutečﾐila ヲヴ. Γ. ヲヰヱヶ, ┗ areálu 
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PolaHského ﾐárodopisﾐého ﾏuzea Přero┗ ﾐad LaHeﾏ a přero┗skéﾏ záﾏku, který H┞l při této 
příležitosti opět ┗eřejﾐosti zpřístupﾐěﾐ a kde se odehrá┗ala část dopro┗odﾐého prograﾏu.  

V ráﾏIi EHD ヲヰヱヶ se uskutečﾐil ┗ Nymburce 10. 9. 2016 Deﾐ ote┗řeﾐýIh d┗eří ﾐa 
arIheologiIkéﾏ ┗ýzkuﾏu, který ┗ průHěhu léta pro┗ádělo PolaHské ﾏuzeuﾏ ┗ uliIi ﾐa Rejdišti  
┗ N┞ﾏHurIe. Ná┗ště┗u, s koﾏeﾐtářeﾏ Mgr. A. LaﾏpreIhta o průHěhu arIheologiIkého ┗ýzkuﾏu, této 
arIheologiIké zajíﾏa┗osti – odhaleﾐé základ┞ doﾏu ﾏ┞dláře ze ヱヶ. století, si ﾐeﾐeIhalo ujít ﾐa ヵヰヰ 
zájeﾏIů. 

Pra┗idelﾐě též pokračo┗alo ┗ roIe ヲヰヱヶ setká┗áﾐí čleﾐů Společﾐosti přátel starého NyﾏHurka  

a Přírodovědﾐého kluHu PolaHí. Setkáﾐí se koﾐají v pra┗idelﾐýIh terﾏíﾐeIh v prostoráIh PolaHského 
muzea, a to ┗ N┞ﾏHurIe či PoděHradeIh a jsou obohacena zajíﾏa┗ýﾏi předﾐáškaﾏi ﾐejeﾐ čleﾐů 
kluHů.  

 

Práce se sbírkami a odborná činnost 
PolaHské ﾏuzeuﾏ spra┗uje rozsáhlý sHírko┗ý foﾐd pod ﾐáz┗eﾏ “Hírka PolaHského ﾏuzea, která 

čítá ┗íIe ﾐež 150 ヰヰヰ e┗ideﾐčﾐíIh čísel zapsaﾐýIh ┗ Ceﾐtrálﾐí e┗ideﾐIi sHírek ふCE“ぶ vedenou 

Ministerstvem kultury. “Hírka PM je zapsáﾐa ┗ Ceﾐtrálﾐí e┗ideﾐIi sHírek pod čísleﾏ: MPB/ヰヰヲ-05-

ヱン/ヲヴンヰヰヲ. Vlastﾐíkeﾏ “Hírk┞ PolaHského ﾏuzea je “tředočeský kraj, zřizo┗atel PolaHského ﾏuzea. 
“Hírka PolaHského ﾏuzea se skládá z ﾐásledujíIíIh podsHírek: 
• GeologiIká 

• BotaﾐiIká 

• )oologiIká 

• ArIheologiIká ふprehistorieぶ 
• 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ad Labem 

• Jiﾐá – Městské ﾏuzeuﾏ ┗ “adské 

• Jiﾐá – Vlasti┗ědﾐé ﾏuzeuﾏ N┞ﾏHurk 

 
“těžejﾐí čiﾐﾐostí práIe se sHírkaﾏi ┗ roIe ヲヰヱヶ H┞la důsledﾐá čiﾐﾐost při sprá┗ě Hohatého 

sHírko┗ého foﾐdu PolaHského ﾏuzea. Hla┗ﾐí pozorﾐost H┞la zaﾏěřeﾐa ﾐa reorgaﾐizaIe a ukládáﾐí 
přestěho┗aﾐýIh sHírek ┗ Ieﾐtrálﾐíﾏ depozitáři, kam byly v upl┞ﾐuléﾏ roIe pře┗ezeﾐ┞ další sHírko┗é 
předﾏět┞ z kﾐiho┗ﾐího foﾐdu z ﾐe┗┞ho┗ujíIíIh prostor. Tuto čiﾐﾐost dopro┗ází i ﾐezH┞tﾐá 
iﾐ┗eﾐtarizaIe sHírko┗ého foﾐdu v Ieﾐtrálﾐíﾏ depozitáři a t┗orHa lokačﾐíIh sezﾐaﾏů.  

Další čiﾐﾐost odHorﾐýIh praIo┗ﾐíků H┞la děleﾐa ﾏezi ┗┞řizo┗áﾐí HadatelskýIh dotazů, sprá┗u  
a revize sHírko┗ýIh foﾐdů ふzre┗ido┗áﾐo 4 944 předﾏětůぶ, přípra┗u a realizaIi předﾐášek, ┗ýsta┗  
a expozic.  

 

“peIiálﾐí požada┗k┞ jsou kladeﾐ┞ ﾐa praIo┗ﾐí čiﾐﾐost arIheologa, který ┗edle staﾐdardﾐí ﾏuzejﾐí 
práIe, ┗┞koﾐá┗á i ﾐěkteré úkoﾐ┞ ﾐa poli státﾐí paﾏátko┗é péče ┗ oblasti archeologie. Jsou to ┗┞dá┗áﾐí 
┗┞jádřeﾐí k ﾐěkterýﾏ sta┗eHﾐíﾏ čiﾐﾐosteﾏ a hla┗ﾐě pro┗áděﾐí teréﾐﾐíIh arIheologiIkýIh ┗ýzkuﾏů 
ﾐeHo dohledů při sta┗HáIh rodiﾐﾐýIh doﾏků, či průzkuﾏ┞ arIheologiIkýIh lokalit.  
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V roce 2016 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 42 60 1 3 

 

V ArIhi┗u PolaHského ﾏuzea ふspra┗ujíIíﾏ IIa ヶヵ HěžﾐýIh metrů sHírk┞ píseﾏﾐostíぶ proHíhá 
revize – k 31. 12. 2016 zre┗ido┗áﾐo 38 bm.  

ProHíhala též digitalizaIe e┗ideﾐIe sHírek (provedena digitalizace 17 400 katalogizačﾐíIh karet 
v s┞stéﾏu BACHぶ a fotodokuﾏeﾐtaIe sHírko┗ýIh předﾏětů, dokuﾏeﾐtů a fotografií ze sHírk┞ 
píseﾏﾐostí ┗ arIhi┗u PolaHského ﾏuzea a lido┗é arIhitektur┞ ┗ ráﾏIi okresu Nymburk.  

 

Konzervování a restaurování  
OdHorﾐýﾏ restaurátorskýﾏ zásaheﾏ prošlo pouze na 20 jedﾐotek sHírko┗ýIh předﾏětů, a to 

s ohledeﾏ ﾐa dlouhodoHou ﾐeﾏoI restaurátork┞. )ákladﾐíﾏ ošetřeﾐíﾏ ale prošlo ┗ýzﾐaﾏﾐé 
ﾏﾐožst┗í sHírko┗ýIh předﾏětů prezeﾐto┗aﾐýIh ┗e ┗ýsta┗áIh PolaHského ﾏuzea ふPoﾏﾐík krále Jiřího, 
Z kﾐiho┗ﾐíIh foﾐdů PM, DoHrodružst┗í I┞klistik┞ či N┞ﾏHurk ┗ ﾏaléﾏぶ. KapaIita koﾐzer┗átorsko-

restaurátorského praIo┗iště H┞la též plﾐě ┗┞užita při základﾐíﾏ zpraIo┗áﾐí a roztříděﾐí ﾐálezů ふBc. 

Jakub CitterHardぶ poIházejíIího z arIheologiIkého ┗ýzkuﾏu ┗ uliIi Na Rejdišti ┗ Nymburce.  

“lužeb e┝terﾐíIh restaurátorů H┞lo ┗┞užito v ヱΒ případeIh, a to při restauro┗áﾐí ﾐáH┞tku, oHrazů, 

jízdﾐího kola ふuﾐikát ﾐaIházejíIí se ┗ podsHírIe Vlasti┗ědﾐé ﾏuzeum Nymburk) či uﾏěleIko-

historiIkýIh předﾏětů, a to ┗ částIe téﾏěř ンヰヰ 000,- Kč. “lužeH e┝terﾐistů bylo ┗┞užito i u dalšíIh 8 

sHírko┗ýIh předﾏětů, a to při pro┗edeﾐí restaurátorského průzkuﾏu či restaurátorského záﾏěru. 

“aﾐačﾐíﾏ koﾐzer┗ačﾐíﾏ zásaheﾏ z┗aﾐýﾏ fumigace, deziﾐsekčﾐí zákrok proti skladišťﾐíﾏ 
škůdIůﾏ a dře┗okazﾐéﾏu hﾏ┞zu, prošel ┗ roce 2016 Ielý Ceﾐtrálﾐí depozitář “adská ふヲ┝ – ┗ jarﾐíﾏ  
a podziﾏﾐíﾏ oHdoHíぶ a e┝poziIe a depozitáře v PoděHradeIh, N┞ﾏHurIe, L┞sé ﾐad LaHeﾏ a objekty 

areálu PolaHského ﾐárodopisﾐého ﾏuzea Přero┗ ﾐad LaHeﾏ (1x) v Ielko┗éﾏ ﾐákladu ヶヵ 048,- Kč. 

K dalšíﾏ čiﾐﾐosteﾏ spojeﾐýﾏ s pre┗eﾐti┗ﾐí koﾐzer┗aIí patří ﾏoﾐitoriﾐg sta┗u relati┗ﾐí ┗lhkosti  
a teploty, jak v e┝poziIíIh, tak ┗ depozitáříIh a s tíﾏ sou┗isejíIí případﾐá opatřeﾐí ﾐa dodržo┗áﾐí 
┗hodﾐýIh kliﾏatiIkýIh podﾏíﾐek pro jedﾐotli┗é sHírko┗é předﾏět┞ či souHor┞ předﾏětů. 

 

Knihovna Polabského muzea 
Kﾐiho┗ﾐa PolaHského ﾏuzea, e┗ido┗aná dle kﾐiho┗ﾐího zákoﾐa, spravovala ke konci roku 2016 

na 35 687 kﾐiho┗ﾐíIh jedﾐotek ふkﾐih┞ a časopis┞ぶ. Ročﾐí přírůstek kﾐiho┗ﾐího fondu čiﾐil Ielkeﾏ 64 

kﾐiho┗ﾐíIh jednotek 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 se uskutečﾐilo celkem 267 ┗ýpůjček, a to jak zaﾏěstﾐaﾐIi PM, kteří kﾐiho┗ﾐu ┗┞uží┗ají 
v ráﾏIi s┗é odHorﾐé čiﾐﾐostí, tak také studeﾐt┞ a dalšíﾏi Hadateli, pro které je ﾏuzejﾐí knihovna 

dostupným zdrojem iﾐforﾏaIí.   

 

Budovy ve správě Polabského muzea a jejich údržba a opravy 
 

PolaHské muzeum v roce 2016 spravovalo celkem 35 objektů: 

 33 Hudo┗ ┗ ﾏajetku “tředočeského kraje, z ﾐiIhž jsou 4 kulturﾐí paﾏátk┞ ふstaročeská Ihalupa 

a důﾏ z Oskoříﾐku ┗ areálu PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ, Hý┗alý špitál Kuﾐhuta u hl. Hudo┗┞ 
PolaHského ﾏuzea ┗ PoděHradeIh a rouHeﾐý patro┗ý ﾏěšťaﾐský důﾏ ┗ Rožďalo┗iIíIh – 

Galerie MelaﾐtriIhぶ. ) Ielko┗ého počtu 33 oHjektů se ヲ5 oHjektů ﾐaIhází ┗ areálu PNM Přero┗ 
ﾐad LaHeﾏ. )Hý┗ajíIí oHjekt┞ jsou ┗ PoděHradeIh, N┞ﾏHurIe, “adské a Rožďalo┗iIíIh.  
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 1 budovu pronajatou (synagoga Nymburk). 

 1 budovu v uží┗áﾐí 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 ┗ oHjekteIh jiﾐýIh ┗lastﾐíků (Muzeum “adská – proﾐájeﾏ 2. patro 

domu, Paﾏátﾐík krále Jiřího z PoděHrad – ﾐa záﾏku PoděHrad┞ – kulturﾐí paﾏátka – 3 

prostory ﾐa základě sﾏlou┗┞ o ┗ýpůjčIe). 

 

V průHěhu roku 201ヶ H┞la pro┗áděﾐa ﾐezH┞tﾐá údržHa oHjektů a areálu PolaHského 
ﾐárodopisﾐého ﾏuzea Přero┗ ﾐad LaHeﾏ. Jedﾐalo se zpra┗idla o zedﾐiIké a tesařské práIe, které 
neﾐí ﾏožﾐé s ohledeﾏ ﾐa odHorﾐé pro┗edeﾐí a ﾐáročﾐost vlastﾐíﾏi silami pro┗ádět (oprava 

koﾏuﾐikaIí a po┗rIhů ┗eﾐko┗ﾐíIh e┝poziI zeﾏědělskýIh strojů, opra┗┞ dře┗ěﾐýIh plotů, střeIh, 
┗ﾐějšíIh oﾏítek apod.ぶ. 

V dalšíIh objektech ┗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 či odstraňo┗áﾐí pro┗ozﾐíIh zá┗ad a ha┗árií. V Hudo┗ě PolaHského ﾏuzea 
došlo k ha┗árii ┗ﾐitřﾐího ┗odo┗odﾐího ┗edeﾐí ┗ kuIh┞ňIe pro zaﾏěstﾐaﾐIe, Iož si ﾐásledﾐě ┗┞žádalo 
┗ětší zásah spojeﾐý s rekoﾐstrukIí Ielého prostoru kuIh┞ňk┞ ┗četﾐě ┗ýﾏěﾐ┞ dožilé kuIh┞ňské liﾐk┞. 
Počátkeﾏ září ヲヰヱヶ H┞lo ﾐutﾐé odstraﾐit další ha┗árii ﾐa hla┗ﾐí ┗odo┗odﾐí přípojIe ┗ Hudo┗ě 
PolaHského ﾏuzea ┗ PoděHradeIh, spojeﾐé s její částečﾐou rekoﾐstrukIí a ﾐa┗azujíIíﾏi zedﾐiIkýﾏi 
pracemi.  

Na oHjektu Ceﾐtrálﾐího depozitáře H┞la ﾐutﾐá rekoﾐstrukIe dešťo┗ýIh okapů, s┗odů a dešťo┗é 
kaﾐalizačﾐí sousta┗┞. V Ceﾐtrálﾐíﾏ depozitáři se též provedly droHﾐé opra┗┞ a úpra┗┞ ┗ iﾐteriéreIh 
┗četﾐě doplﾐěﾐí a zesíleﾐí ﾏeIhaﾐiIkého zaHezpečeﾐí objektu. K Hěžﾐé údržHě patří i péče o zeleň,  
a to ﾐa ┗šeIh praIo┗ištíIh ふPoděHrad┞, N┞ﾏHurk, “adská, Přero┗ ﾐad LaHe a L┞sá ﾐad LaHeﾏぶ.  

 

Samostatnou kapitolou je nezbytná údržHa a péče o vozový park PolaHského ﾏuzea. Vozo┗ý park 
t┗oří Škoda FeliIia KoﾏHi r. ┗. ヱΓΓΒ, a ┗ůz Škoda Forﾏaﾐ r. v. 1994, který ┗šak v zá┗ěru roku H┞l 
odstaven z pro┗ozu, ﾐeHoť ﾐáklad┞ ﾐa opra┗┞ před “TK H┞ H┞l┞ ﾐeúﾏěrﾐé a ﾐeekoﾐoﾏiIké a ﾏﾐohé 
zjištěﾐé zá┗ad┞ ﾐeuﾏožňují Hezpečﾐý pro┗oz ﾐa pozeﾏﾐíIh koﾏuﾐikaIíIh.  

Nezanedbatelnou část fiﾐaﾐIí H┞lo potřeHa ┗┞čleﾐit 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)“ apod.), 

případﾐě ﾐa opra┗┞ a odstraﾐěﾐí zjištěﾐýIh ﾐedostatků ふkoﾏpletﾐí rekoﾐstrukIe hroﾏos┗odů 
na Ceﾐtrálﾐíﾏ depozitáři, ﾐa Hudo┗ě kláštera v PoděHradeIh či ﾐa oHjektu Vlasti┗ědﾐého ﾏuzea 
Nymburk). 

 

V druhéﾏ pololetí roku se podařilo zrealizo┗at ┗e spolupráIi se zřizo┗ateleﾏ, “tředočeskýﾏ 
krajem, OdHoreﾏ krajského iﾐ┗estora ┗eřejﾐé zakázk┞ ﾏalého rozsahu. Jedﾐa zakázka se týkala 
realizace projekto┗é dokuﾏeﾐtaIe ﾐa rekoﾐstrukIi Vlasti┗ědﾐého ﾏuzea N┞ﾏHurk a druhá ﾐa opra┗u 
okeﾐ a d┗eří doﾏu z Oskoříﾐku ┗ areálu PolaHského ﾐárodopisﾐého ﾏuzea Přero┗ ﾐad LaHeﾏ. OHě 
zakázk┞ Hudou realizo┗áﾐ┞ ┗ I. pololetí roku ヲヰヱΑ. 
 

Zpráva o čiﾐﾐosti PolaHského ﾏuzea v roIe ヲヰヱ6 byla zpraIo┗áﾐa ﾐa základě zprá┗ o čiﾐﾐosti za 
rok 2016 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. 

 

 

V PoděHradeIh v úﾐoru 2017 

 

PhDr. Jaﾐ Viﾐduška 

             ředitel PolaHského ﾏuzea, p. o. 


