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Úvod 
 

Upl┞ﾐulý rok ヲヰヱΑ H┞l pro PolaHské ﾏuzeuﾏ opět rokeﾏ přízﾐi┗ýﾏ. Hla┗ﾐí ┗┞týčeﾐé Iíle v Pláﾐu 
čiﾐﾐosti PM ﾐa rok ヲヰヱΑ, se dařilo ﾐaplňo┗at, stejﾐě tak jako ﾏﾐoho další úkolů a projektů, které 
┗zešl┞ z Hěžﾐé pro┗ozﾐí čiﾐﾐosti, či H┞l┞ zadáﾐ┞ zřizo┗ateleﾏ PolaHského ﾏuzea, Středočeskýﾏ 
krajem. 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, čehož H┞lo dík┞ zájﾏu ﾐá┗ště┗ﾐíků dosažeﾐo. 

 

V roce 2017 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 Labem, 

 Ceﾐtrálﾐí depozitář Sadská,  
 Galerie MelaﾐtriIh RožďaloviIe (do 30. 11. 2017),  

 Městské ﾏuzeuﾏ Sadská (do 30. 6. 2017). 
 
V průHěhu roku ヲヰヱΑ došlo z orgaﾐizačﾐě pro┗ozﾐíIh dů┗odů ke sﾐížeﾐí počtu praIo┗išť 

PolaHského muzea, p. o. Již ┗ pr┗ﾐíﾏ pololetí roku ヲヰヱΑ H┞lo z dů┗odů pláﾐo┗aﾐé rekonstrukce 

budovy vyklizeno Městské ﾏuzeuﾏ Sadská. Toto ﾐaše praIo┗iště H┞lo již ﾐěkolik let ﾏiﾏo pro┗oz – 

ote┗řeﾐo H┞lo pouze pro předeﾏ ohlášeﾐé skupiﾐ┞. Sta┗ prostor, kde se ﾏuzeuﾏ ﾐaIházelo, ┗šak 

nevyhovoval z mﾐoha hledisek, a to jak kliﾏatiIkýIh, HezpečﾐostﾐíIh, tak i prostoro┗ýIh, ﾐehledě ﾐa 

Ielko┗ou ﾏiﾐiﾏálﾐí ﾐá┗ště┗ﾐost ┗ leteIh ﾏiﾐulýIh. Na základě požada┗ku ┗lastﾐíka oHjektu, Města 
Sadská, H┞l tedy pro┗oz ukoﾐčeﾐ, ﾐeHoť ﾏěsto ﾏá záﾏěr Ielý objekt rekonstruovat. Do budoucna, po 

pláﾐo┗aﾐé rekoﾐstrukIi, je záﾏěreﾏ PolaHského ﾏuzea ┗e spolupráIi s ﾏěsteﾏ Sadská ┗┞t┗ořit 
e┝poziIi, kterou H┞ si pro┗ozo┗alo ﾏěsto Sadská saﾏo. 

Druhýﾏ praIo┗ištěﾏ, které ukoﾐčilo s┗ůj pro┗oz, H┞la Galerie MelaﾐtriIh Rožďalo┗iIe. )de došlo 
koncem listopadu ヲヰヱΑ, po předIhozíIh ﾐěkolikaletýIh jedﾐáﾐíIh ﾏezi ﾏěsteﾏ Rožďalo┗iIe a 

Středočeskýﾏ krajeﾏ ふ┗lastﾐíkeﾏ oHjektuぶ, k předáﾐí Hudo┗┞ a pozeﾏku do majetku ﾏěsta 
Rožďalo┗iIe. V posledﾐíIh leteIh, po odIhodu dlouholeté praIo┗ﾐiIe, ﾐeH┞lo 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 ┗ posledﾐíIh ﾐěkolika leteIh 
byla ﾏiﾐiﾏálﾐí i přesto, že se jedﾐalo o zajíﾏa┗é ┗ýsta┗ﾐí projekt┞, ale ﾐá┗ště┗ﾐiIký poteﾐIiál ﾏísta i 
přes propagaIi akIí H┞l nedostatečﾐý. Pro┗oz oHjektu se pro PolaHské ﾏuzeuﾏ stá┗al ekoﾐoﾏiIk┞ i 
orgaﾐizačﾐě ┗elﾏi ﾐáročﾐýﾏ. Proto po ┗┞hodﾐoIeﾐí ┗eškerýIh ┗li┗ů H┞lo rozhodﾐuto souhlasit se 
záﾏěreﾏ ﾏěsta Rožďalo┗iIe a oHjekt dát k dispoziIi zřizo┗ateli ふStředočeskéﾏu krajiぶ k dalšíﾏu 
┗┞užití, jako pro PolaHské ﾏuzeuﾏ zH┞tﾐý ﾏajetek. 

 

K ┗ýzﾐaﾏﾐýﾏ pro┗ozﾐíﾏ akIíﾏ PolaHského ﾏuzea roku ヲヰヱΑ lze řadit ┗┞t┗ořeﾐí projekto┗é 
dokuﾏeﾐtaIe ﾐa rekoﾐstrukIi Vlasti┗ědﾐého ﾏuzea N┞ﾏHurk. PráIe ﾐa projekto┗é dokuﾏeﾐtaIi 
zahájila počátkeﾏ roku 2017 projekčﾐí kaﾐIelář RAM projekt s.r.o. z Prahy. Projektant ┗zešel 
z ┗eřejﾐé soutěže koﾐaﾐé ┗e druhéﾏ pololetí roku 2016. V ﾐásledujíIíIh ﾏěsíIíIh H┞la ┗ypraIo┗áﾐa 
koﾏpletﾐí projekto┗á dokuﾏeﾐtaIe ﾐa rekoﾐstrukIi oHjektu, přísta┗Hu a arIhitektoﾐiIké řešeﾐí 
ﾐo┗ýIh e┝poziI a iﾐteriérů Ielého ﾏuzea. Na základě těIhto dokuﾏeﾐtů H┞lo též ┗┞dáﾐo sta┗eHﾐí 
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po┗oleﾐí ﾐa realizaIi akIe. Počátkeﾏ listopadu ヲヰヱΑ, při předáﾐí koﾏpletﾐí dokuﾏeﾐtaIe, bylo ve 

spolupráIi se Středočeskýﾏ krajeﾏ rozhodﾐuto, že ﾐa základě sIh┗áleﾐého projekto┗ého záﾏěru, 

požádá PolaHské ﾏuzeuﾏ o dotaIi z programu IROP. Proto H┞lo ﾐeprodleﾐě přikročeﾐo ke zpraIo┗áﾐí 
žádosti, která je koﾐIeﾏ ledﾐa ヲヰヱΒ přeložeﾐa Ceﾐtru pro regioﾐálﾐí roz┗oj České repuHlik┞ ke 
sIh┗áleﾐí. Výsledek Hude zﾐáﾏ do koﾐIe I. pololetí ヲ018. V┞ﾐaložeﾐé prostředk┞ ﾐa realizaIi 
projekto┗é dokuﾏeﾐtaIe čiﾐil┞ ヵヶヴ.ヰヰヰ,- Kč. 

 

 

V oHdoHí od ledna do k┗ětﾐa ヲヰヱΑ proHíhala realizaIe ┗eřejﾐé zakázk┞ ﾏalého rozsahu - Oprava 

oken a d┗eří paﾏátko┗ě Ihráﾐěﾐého doﾏu z Oskoříﾐku, přeﾐeseﾐého ┗ ráﾏIi projektu ROP 

„Rozšířeﾐí areálu PolaHského ﾐárodopisﾐého ﾏuzea Přero┗ ﾐad LaHeﾏ“. Vítězﾐá firﾏa A. Q. s. r. o. 

od┗edla ┗elﾏi zdařilou práIi, při které repaso┗ala stá┗ajíIí okﾐa a ┗stupﾐí a iﾐteriéro┗é d┗eře a jedﾐ┞ 
d┗oukřídlé iﾐteriéro┗é d┗eře do s┗ětﾐiIe se zhoto┗o┗al┞ ﾐo┗é, jako ┗ědeIká rekoﾐstrukIe. PráIe H┞l┞ 
dokoﾐčeﾐ┞ ┗ terﾏíﾐu ┗ Ielko┗é částIe ヵヴヰ.ヰヰヰ,- Kč. 

V zá┗ěru roku H┞la též ┗e spolupráIi ┗┞t┗ořeﾐa ヲ. ﾏoﾐitoro┗aIí zprá┗a projektu ROP, 

spolufiﾐaﾐIo┗aﾐého E┗ropskou uﾐií – Rozšířeﾐí areálu PolaHského ﾐárodopisﾐého ﾏuzea Přero┗ ﾐad 
Labem.  

 

Hospodaření  
PolaHské ﾏuzeuﾏ ┗ roce 2017 hospodařilo s Ielko┗ou částkou ┗e ┗ýši 18.165.894,41 Kč. 

Příspě┗ek od zřizo┗atele ふStředočeského krajeぶ ﾐa pro┗oz čiﾐil 14.332.155,48 Kč ふpřed zﾏěﾐaﾏi 
příspě┗ek ┗e ┗ýši 13.237.035,- Kčぶ. Příspě┗ek PolaHského ﾏuzea H┞l ┗ýši 3.833.738,93 Kč, který vzešel 
z hla┗ﾐí čiﾐﾐosti orgaﾐizaIe, Iož je prodej ┗stupeﾐek (3.141.285,- Kč) a dále jej t┗oří příjeﾏ za 
prodaﾐé zHoží, jako jsou su┗eﾐýr┞ a puHlikaIe ふ493.570,- Kčぶ. )H┞tek t┗ořil┞ další příjﾏ┞ ┗┞IházejíIí 
z čiﾐﾐosti PolaHského ﾏuzea.  

Organizační záležitosti  
V praIo┗ﾐíﾏ poﾏěru H┞lo ┗ PolaHskéﾏ muzeu v roce 2017 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.  
 

Expozice 
Ná┗ště┗ﾐíkůﾏ Polabského ﾏuzea bylo v roce 2017 k dispozici v  ヵ ﾏuzejﾐíIh praIo┗ištíIh celkem 

10 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 ┗ ﾏﾐoha ohledeIh doplňují. Příkladeﾏ je expozice v PNM Přero┗ nad Labem, která se 

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 

poloviny 20. století. 
 

Výstavy Polabského muzea v roce 2017 
Pro ﾐá┗ště┗ﾐík┞ PolaHského ﾏuzea H┞lo připra┗eﾐo v průHěhu roku na 18 ┗ýsta┗, z ﾐiIhž z ┗lastﾐí 

produkIe PolaHského ﾏuzea ┗zešlo ヱヲ a ヶ H┞lo pře┗zatýIh od jiﾐýIh suHjektů.  

V žeHříčku ﾐejúspěšﾐějšíIh ┗ýsta┗ jsou tradičﾐě ┗áﾐočﾐí a ┗elikoﾐočﾐí ┗ýsta┗┞ pořádaﾐé již ┗íIe 
jak čt┗rt století ┗ areálu PolaHského ﾐárodopisﾐého ﾏuzea Přero┗ ﾐad LaHeﾏ. NezaﾐedHatelﾐý ┗li┗ 
ﾐa ﾐá┗ště┗ﾐosti těIhto projektů ﾏají dopro┗odﾐé prograﾏ┞, a to jak pra┗idelﾐé ┗íkeﾐdo┗é 
před┗áděﾐí lido┗ýIh řeﾏesel, tak dílﾐičk┞ pro orgaﾐizo┗aﾐé předškolﾐí a školﾐí děti. 

Velký zájeﾏ ┗eřejﾐosti zazﾐamenala ﾏiﾏořádﾐá ┗ýsta┗a replik koruﾐo┗ačﾐíIh kleﾐotů: Císařské 
koruﾐ┞ S┗até říše říﾏské a S┗ato┗áIla┗ské koruﾐ┞, která H┞la uspořádaﾐá společﾐě s ﾏěsteﾏ 
PoděHrad┞ ┗ ráﾏIi Dﾐů PoděHrad (3. 3. – 12. 3. 2017) v PolaHskéﾏ ﾏuzeu PoděHrad┞.  
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PolaHské ﾏuzeuﾏ PoděHrady 

02. 12. 2016 – 15. 01. 2017: Váﾐočﾐí čas ┗ doﾏáIﾐosti ﾐašiIh praHaHiček  

24. 01. 2017 – 31. 03. 2017: Puto┗ﾐí ┗ýsta┗a fotografií KluHu přízﾐi┗Iů PENTAXu - ヱΓ. ročﾐík.  
24. 01. 2017 – 31. 05. 2017: S┗ět fotoaparátů - ┗ýsta┗a historiIkýIh fotoaparátů  

03. 03. 2017 – 12. 03. 2017: Miﾏořádﾐá ┗ýsta┗a replik koruﾐo┗ačﾐíIh kleﾐotů: Císařské koruﾐ┞ S┗até říše 

říﾏské a S┗ato┗áIla┗ské koruﾐ┞ 

09. 04. 2017 – 18. 06. 2017: Blaﾐka Bohdaﾐo┗á - InspiraIe, oleje, pastel┞ a sítotisk┞ 

10. 06. 2017 – 31. 08. 2017: PorIeláﾐ a sklo ze sHírek PolaHského ﾏuzea   

23. 06. 2017 – 31. 08. 2017: Roﾏaﾐ )uzák - Nočﾐí Praha. Výsta┗a fotografií  
15. 09. 2017 – 29. 11. 2017: Lidé železﾐého ┗ěku – halštat a latéﾐ  

07. 12. 2017 – 02. 02. 2018: Kd┞ž půlﾐoI odHíjí – hodiny, hodinky a kaleﾐdáře 

12. 12. 2017 – 18. 02. 2018: Rodiﾐﾐá loutko┗á di┗adélka  

 

PolaHské ﾐárodopisﾐé ﾏuzeuﾏ Přerov nad Labem 

18. 03. 2017 – 30. 04. 2017: Jaro na vsi - tradičﾐí ┗elikoﾐočﾐí  
18. 03. 2017 – 31. 10. 2017: Rodiﾐﾐá loutko┗á di┗adélka 

18. 03. 2017 – 31. 10. 2017: Z kroﾐik┞ přero┗ského skaﾐzeﾐu – ┗ýsta┗a k ヵヰ. ┗ýročí ote┗řeﾐí skaﾐzeﾐu  

16. 05. 2017 – 31. 10. 2017: Tak jsﾏe žili před ヵヰ let┞, aﾐeH To jsﾏe ﾏěli a ┗┞hodili 
17. 11. 2017 – 30. 12. 2017: Lido┗é Váﾐoce v PolaHí - tradičﾐí ┗áﾐočﾐí ┗ýsta┗a 

 

Vlastivědﾐé muzeum Nymburk 

03. 02. 2017 – 31. 05. 2017: Kﾐižﾐí s┗ět Bohuﾏila HraHala - kﾐižﾐíIh ┗┞dáﾐí HraHalo┗ýIh děl u ﾐás a ┗ zahraﾐičí 
16. 06. 2017 – 29. 10. 2017: Hračka ┗ ži┗otě dítěte - Hračk┞ od koﾐIe ヱΓ. do polo┗iﾐ┞ ヲヰ. století ze sHírek ﾏuzea 

16. 11. 2017 – 07. 01. 2018: Kaﾏ jsﾏe Ihodili do škol┞ - z historie škol ┗ Nymburce 

 

Muzeuﾏ BedřiIha Hrozﾐého Lysá ﾐad LaHeﾏ 

26. 11. 2016 – 26. 02. 2017: Já, Hoﾐzička - šperk┞, oHraz┞, ┗itráže   

09. 03. 2017 – 04. 06. 2017: Akta erotica - ┗ýsta┗a fotografií  
11. 08. 2017 – 21. 01. 2018: L┞sá jak ji ﾐezﾐáte? - výsta┗a fotografií A. Leiﾐera 
 

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:  

 

20. 5. 2017: 19. ročﾐík HraHalo┗a Kerska, Kersko ふFraﾐtišek Sýkoraぶ 
16. 1. – 31. 1. 2017: Nejohrožeﾐější česká žáHa, Biograf Český ráj, Jičíﾐ, ┗ýsta┗a ┗elkoforﾏáto┗ýIh fotografií 
ふRNDr. Martiﾐ Šaﾐderaぶ 
4. 5. – 6. 6. 2017: Nejohrožeﾐější česká žáHa, Kiﾐo L┞sá ﾐad LaHeﾏ, ┗ýsta┗a ┗elkoforﾏáto┗ýIh fotografií (RNDr. 

Martiﾐ Šaﾐderaぶ 
16. 6. – 30. 11. 2017: Nejohrožeﾐější česká žáHa, Muzeuﾏ přírod┞ Český ráj, PraIho┗, ┗ýsta┗a ┗elkoforﾏáto┗ýIh 
fotografií ふRNDr. Martiﾐ Šaﾐderaぶ 
24. – 30. 4. 2017: ŽáH┞, žaHk┞, žaHičk┞ …a pulIi – ┗ýsta┗a žaH ┗e StaﾐiIi přírodo┗ědIů DDM hl. ﾏ. Prah┞. 
)apůjčeﾐí ┗lastﾐíIh ┗elkoforﾏáto┗ýIh fotografií. ふRNDr. Martiﾐ Šaﾐderaぶ 
23. 9. 2017: ) historie záﾏku a oHIe Přero┗a ﾐad LaHeﾏ - paﾐelo┗á ┗ýsta┗a v záﾏku Přero┗ ﾐad LaHeﾏ ┗ ráﾏIi 
akce „Dožíﾐko┗á sla┗ﾐost – v záﾏku a podzáﾏčí“ (PhDr. Jana HraHěto┗áぶ 
 

Návštěvnost 
VzrůstajíIí teﾐdeﾐIe ﾐárůstu ﾐá┗ště┗ﾐíků pokračo┗ala i ┗ roIe ヲヰヱΑ, kdy PolaHské ﾏuzeuﾏ – 

jeho 5 ﾏuzejﾐích praIo┗išť – ﾐa┗ští┗ilo celkem 68 997 osob. Z tohoto počtu H┞lo Ielkeﾏ 59 783 

platíIíIh a 9 214 ﾐeplatíIíIh (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. Oproti předIhozíﾏu roku ふヲヰヱヶぶ H┞l zazﾐaﾏeﾐáﾐ ﾐárůst platíIíIh 
ﾐá┗ště┗ﾐíků o 2 005. )ajíﾏa┗ý je údaj o poklesu ﾐeplatíIíIh ﾐá┗ště┗ﾐíků, a to o ヱ 697 osob. Nárůst 
ﾐá┗ště┗ﾐosti byl, v celko┗ýIh čísleIh, zazﾐaﾏeﾐáﾏ na ┗šeIh praIo┗ištíIh, kroﾏě PNM, kaﾏ přišlo 
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celkem o 1 016 osoH ﾏéﾐě. Z pohledu e┗ideﾐIe ﾐá┗ště┗ﾐíků H┞l ┗šak zazﾐaﾏeﾐáﾐ je┗, kd┞ přišlo o 
ヱヶヰ platíIíIh ﾐá┗ště┗ﾐíků ┗íIe, ale o ヱ ヱΑヶ ﾐeplatíIíIh ﾏéﾐě.  

 Hranice 10 ヰヰヰ ﾐá┗ště┗ﾐíků H┞la překoﾐáﾐa ┗ Paﾏátﾐíku krále Jiřího z PoděHrad, a to popr┗é od 
roku 2000.  

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

)ajíﾏa┗á je též statistika ﾐá┗ště┗ﾐosti podle ┗ýše ┗stupﾐého, kd┞ H┞l zazﾐaﾏeﾐáﾐ setr┗alý 
┗zestup u skupiﾐ ﾐá┗ště┗ﾐíků z kategorie dospělýIh ふo ヴ,ヵ %ぶ, dětí ヶ-ヱヵ a seﾐiorů ふヱヴ,ヴ %). Pokles byl 

zazﾐaﾏeﾐáﾐ u rodiﾐﾐýIh ┗stupeﾐek ふΒ,Γ %ぶ a zaﾐedHatelﾐý pokles u školﾐíIh ┗ýpra┗ a setr┗alý sestup 
u studeﾐtů. Pokles┞ ┗ těIhto kategoriíIh ┗šak ﾐahrazuje ┗zestup ┗ jiﾐýIh. Výrazﾐý je pokles u 
ﾐeplatíIíIh ﾐá┗ště┗ﾐíků, a to o ヱΒ %. Tyto poklesy ale ﾐeﾏají ┗li┗ ﾐa pokles ﾐá┗ště┗ﾐosti. 
 
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 
vstup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 22 415  4 042  1 653  10 991  5 926  12 221  2 535  59 783   9 214  68 997  

  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 pořádaﾐá PolaHskýﾏ ﾏuzeeﾏ patří k dalšíﾏ způsoHůﾏ prezentace 

pozﾐáﾐí ﾏﾐoha oHorů. Zájﾏu posluIhačů se těší hla┗ﾐě předﾐášk┞ s Iestopisﾐou teﾏatikou, které 
ﾏají ┗ programu již s┗é pe┗ﾐé ﾏísto. Na praIo┗ištíIh PolaHského ﾏuzea se uskutečﾐilo ヱ6 předﾐášek, 
které vyslechlo celkem 159 posluIhačů. OdHorﾐí praIo┗ﾐíIi PolaHského ﾏuzea s┗é zajíﾏa┗é 
předﾐášk┞ prezeﾐto┗ali i ﾐa předﾐáškáIh pořádaﾐýﾏi jiﾐýﾏi suHjekt┞ (celkem 13 předﾐášek pro cca 

Αヵヰ posluIhačů - J. HraHěto┗á (8), A. Lamprech (3), M. Šaﾐdera (2)ぶ. )ajíﾏa┗ýﾏ byl i projekt 

realizo┗aﾐý ┗e spolupráIi s Doﾏo┗eﾏ důIhodIů L┞sá ﾐad LaHeﾏ, kde v ráﾏIi Uﾐi┗erzit┞ III. ┗ěku bylo 

2017 

PolaHské 
ﾐárodopisﾐé 

ﾏuzeuﾏ Přero┗  
nad Labem 

PolaHské 
muzeum 

PoděHrad┞ 

  

Paﾏátﾐík krále 

Jiřího 

Muzeuﾏ BedřiIha 
Hrozﾐého L┞sá 

nad Labem 

Vlasti┗ědﾐé 
muzeum 

Nymburk Celkem 

  PlatíIí Zdarma PlatíIí Zdarma PlatíIí Zdarma PlatíIí Zdarma PlatíIí Zdarm

a 

leden 0 0 274 14 18 0 56 4 43 5 414 

úﾐor 0 0 218 26 0 0 107 19 81 10 461 

Hřezeﾐ 2 020 335 2 854 134 0 0 191 71 143 38 5 786 

duben 9 192 1 659 384 34 965 31 143 29 153 5 12 595 

k┗ěteﾐ 1 758 382 357 61 1 080 27 391 28 172 140 4 396 

čer┗eﾐ 1 977 592 295 29 1 147 49 81 20 335 28 4 553 

čer┗eﾐeI 2 570 485 342 21 1 965 86 88 9 371 75 6 012 

srpen 3 541 726 414 29 1 773 93 114 9 318 72 7 089 

září 1 810 328 271 17 1 363 47 188 19 443 53 4 539 

říjeﾐ 1 336 182 278 11 1 014 32 293 25 287 35 3 493 

listopad 3 546 723 268 7 367 21 118 23 200 8 5 281 

prosinec 11 180 2 256 692 23 0 0 112 12 86 17 14 378 

celkem 38 930 7 668 6 647 406 9 692 386 1 882 268 2 632 486 
 

Celkem 46 598  7 053  10 078  2 150  3 118  68 997 
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předﾐeseﾐo Α předﾐášek ふJ. CitterHard, J. HraHěto┗á, M. Šaﾐdera, H. Šído┗á, A. LaﾏpreIht, O. Rašíﾐ, J. 
Viﾐduškaぶ pro účastﾐík┞ I┞klu předﾐášek.  

Okruh posluIhačů a záro┗eň účastﾐíků ﾏěl┞ také akIe pořádaﾐé přírodo┗ědIeﾏ RNDr. 

Martiﾐeﾏ Šaﾐderou, PhD.: akce 4. 5. 2017 - ŽaHí k┗ákáﾐí I, Stará L┞sá – Hladoﾏěř, a 5. 5. 2017 - ŽaHí 
k┗ákáﾐí II, L┞sá ﾐad Labem – HraHaﾐo┗ská čerﾐa┗a. OHou těIhto akIí se Ielkeﾏ zúčastﾐilo ヶン osoH. 

Tyto akce H┞l┞ 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.  

 

 

Předﾐášky pro veřejﾐost v PolaHskéﾏ ﾏuzeu v roce  2017 

datum předﾐášejíIí ﾐázev předﾐášky 
ﾏísto 

koﾐáﾐí 
počet osoH 

platíIí ﾐeplatíIí celkem 

24.01.2017 Mgr. Jaﾐ Kroča Tajeﾏst┗í a záhad┞ řek┞ LaHe PMP 27 3 30 

23.02.2017 
RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 

 a Ing. Petr Jiras 
Flóra středﾐího PolaHí: )ajíﾏa┗é 

rostliﾐ┞ a paﾏátﾐé stroﾏ┞ Čeláko┗iIka 
PMP 10 8 18 

07.03.2017 RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, Ph.D. Fauﾐa středﾐího PolaHí: )ajíﾏa┗í ﾏéﾐě 
zﾐáﾏí sousedé 

PMP 2 3 5 

11.04.2017 Mgr. Andrej Lamprecht Moﾐo┝┞l┞ ﾐa středﾐíﾏ LaHi PMP 5 3 8 

11.04.2017 Radiﾏ Holeček Sýrie – současﾐá situaIe MBH 5 0 5 

20.04.2017 Fraﾐtišek Dostál debata nad fotografiemi autora MBH 4 0 4 

27.04.2017 Jaroslav Soumar H┗ězdﾐé ﾐeHe MBH 14 0 14 

23.05.2017 Iﾐg. I┗aﾐ Valíček Š┗ýIarsko troIhu jiﾐak PMP 9 2 11 

13.06.2017 Pa┗el Hﾐízdil Hoši od )Horova MBH 6 0 6 

19.06.2017 Karel ŠpeIiáﾐ 
LidiIe, tragédie jedﾐé ┗esﾐiIe očiﾏa 

paﾏětﾐíků 
MBH 6 0 6 

10.10.2017 PhDr. Jaﾐa HraHěto┗á 
Bělorusko, roﾏaﾐtiIké puto┗áﾐí po 

přírodﾐíIh a historiIkýIh paﾏátkáIh 
PMP 6 4 10 

21.11.2017 Mgr. )deﾐka Žﾏudo┗á 
)deňka Česká, dIera krále Jiřího z 

PoděHrad 
PMP 12 3 15 

12.12.2017 Aleﾐa a Petr Šedo┗ýIh Sedﾏ dﾐí ┗ TiHetu PMP 23 4 27 

Celkem 129 30 159 

 

Lektorské a doprovodné programy, přednášky ve školách 
Pro školﾐí orgaﾐizo┗aﾐé skupiﾐ┞, od žáků od ﾏateřskýIh po studenty středﾐích škol, ﾐaHízí 

PolaHské ﾏuzeuﾏ Ielou řadu dopro┗odﾐýIh či lektorskýIh prograﾏů, a to jak ke stálýﾏ e┝poziIíﾏ 

ふPříHěh PolaHí, PříHěh arIheologie, B. Hrozﾐý, historie L┞sé ﾐad LaHeﾏ, Středo┗ěký N┞ﾏHurk a 

Bohumil Hrabal), tak i ke krátkodoHýﾏ ┗ýsta┗áﾏ nebo k aktuálﾐě proHíhajíIíﾏ ┗ýsta┗ám (v roce 2017 

to bylo ﾐapříklad k ┗ýsta┗ě Když půlﾐoI odHíjí 24 lektorskýIh prograﾏů pro ヴ16 dětí, které realizo┗ala 

A. ŠeHerlo┗á, jako ﾏuzejﾐí pedagog).  

V průHěhu roku 2017 proHěhlo v PolaHskéﾏ ﾏuzeu ふPoděHrad┞, N┞ﾏHurk, L┞sá ﾐad LaHeﾏぶ 
celkem 50 lektorskýIh prograﾏů pro 945 žáků a studeﾐtů.  

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┞ ふIož H┞la ┗ětšiﾐa ze Α 900 dětskýIh školﾐíIh orgaﾐizo┗aﾐýIh 
ná┗ště┗ﾐíků ┗elikoﾐočﾐí a ┗áﾐočﾐí ┗ýsta┗┞ぶ 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. 
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Badatelská služba 
Bohatý sHírko┗ý foﾐd PolaHského ﾏuzea slouží vedle prezeﾐtaIe při dlouhodoHýIh a 

krátkodoHýIh ┗ýsta┗áIh také ke studiu a získá┗áﾐí iﾐforﾏaIí ﾐejeﾐ odHorﾐé, ale i laiIké ┗eřejﾐosti. 
Nejčastěji Hadatelé ┗┞uží┗ají při Hádáﾐí sHírky píseﾏﾐostí uložeﾐýIh ┗ archi┗eIh praIo┗išť PolaHského 
muzea a služH┞ Knihovny Polabského ﾏuzea. V roce ヲヰヱΑ ﾐa┗ští┗ilo PolaHské ﾏuzeuﾏ osoHﾐě 
Ielkeﾏ ΓΓ Hadatelů, z ﾐiIhž ﾏﾐozí ﾏuzeuﾏ ﾐa┗ští┗ilo opako┗aﾐě, dále odHorﾐí praIo┗ﾐíIi 
PolaHského ﾏuzea odpo┗ěděli ﾐa ヱヶヱ píseﾏﾐýIh HadatelskýIh dotazů, ヴヵ rešerší a pro┗edli ﾐa ヱヰヰ 
koﾐzultaIí ﾐa růzﾐá odHorﾐá téﾏata. 

Publikační činnost 
PuHlikačﾐí čiﾐﾐost odHorﾐýIh praIo┗ﾐíků PolaHského ﾏuzea je dalšíﾏ segﾏeﾐteﾏ prezentace 

čiﾐﾐosti PolaHského ﾏuzea:  
 

Aranka Součková: 

ReIeﾐze:  Modráčko┗á, D. – MaIháčko┗á, H.: Historie uﾐikátﾐího hudeHﾐího ﾐástroje a restauro┗áﾐí 
skleﾐěﾐýIh částí.  Fóruﾏ pro koﾐzer┗átor┞-restaurátor┞. Brﾐo ヲヰヱΑ, reIeﾐzo┗aﾐé ﾐeiﾏpakto┗aﾐé 
periodikum.  

Hračka ┗ ži┗otě dítěte. Hračk┞ od konce 19. do polo┗iﾐ┞ ヲヰ. století ze sHírek ﾏuzea. N┞ﾏHurský 
zpra┗odaj, čer┗eﾐ ヲヰヱΑ 

 

PhDr. Jaﾐa HraHětová:  
PoděHrad┞. Prů┗odIe ﾏěsteﾏ. PolaHské ﾏuzeuﾏ, ヲヰヱΑ  

)iﾏa ﾐa polaHské ┗esﾐiIi. Prů┗odIe ┗ýsta┗ou.   Připraveno pro grafiIké zpraIo┗áﾐí a ﾐásledﾐé ┗┞dáﾐí 
(2018) 

) poděHradskýIh pokladů. Paﾏátk┞ Ihráﾐěﾐé státeﾏ. ヱン dílů seriálu pro PoděHradské ﾐo┗iﾐ┞ 

 

RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, Ph.D.: 

Šaﾐdera M., ヲヰヱΑ: )ázﾐaﾏ┞ dalšíIh druhů oHratlo┗Iů ﾐa lokalitě Mokřad a tůﾐě Hladoﾏěř. 
Vlasti┗ědﾐý zpra┗odaj PolaHí ヴΑ: ヵヶ – 59. 

Šaﾐdera M., ヲヰヱΑ: Krátké ohlédﾐutí za ┗ýsta┗ou huH ┗ PolaHskéﾏ ﾏuzeu. Vlasti┗ědﾐý zpra┗odaj 
PolaHí ヴΑ: Αヰ – 71. 

Šaﾐdera M., ヲヰヱΑ: PokračujíIí tradiIe ┗ýsta┗ huH ┗ PoděHradeIh. Vlasti┗ědﾐý zpra┗odaj PolaHí ヴΒ: iﾐ 
print. 

 

Fraﾐtišek Sýkora: 

Kolekti┗ autorů ふSýkora F. - zpraIo┗áﾐí ヵ kapitol ふjedﾐotli┗ýIh zasta┗eﾐíぶ: Krok za krokeﾏ N┞ﾏHurkeﾏ. 
Maﾐuál turistiIkého prů┗odIe. N┞ﾏHurk ヲヰヱΑ 

 

Odborné konference a semináře 
OdHorﾐí praIo┗ﾐíIi opět v průHěhu roku 2017 ┗┞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. 
 

Araﾐka Součková: 
2. 5. 2017: )asedáﾐí SekIe Středočeského kraje Koﾏise KR AMG, RM Kolíﾐ,  
23. 5. 2017: HistoriIké ko┗o┗é předﾏět┞ a jejiIh koﾐzer┗o┗áﾐí a restauro┗áﾐí se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa 
leštěﾐé po┗rIh┞, seﾏiﾐář OdHorﾐá skupiﾐ┞ Ko┗┞ při KKR AMG, TM Brﾐo,  
27. 6. 2017: )asedáﾐí OdHorﾐé skupiﾐ┞ Sklo a keraﾏika při KKR AMG; UP Muzeuﾏ Praha  
18. – 21. 9. 2017:KoﾐfereﾐIe koﾐzer┗átorů-restaurátorů při KKR AMG, Litoﾏ┞šl,  
 

Fraﾐtišek Sýkora: 
ヱΓ. Γ. – ヲヱ. Γ. ヲヰヱΑ: KoﾐfereﾐIe restaurátorů a koﾐzer┗átorů, Litoﾏ┞šl ヲヰヱΑ 
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ンヰ. ン. – ヱ. ヴ. ヲヰヱΑ: Meziﾐárodﾐí koﾐfereﾐIe k ヲヰ. ┗ýročí úﾏrtí Bohuﾏila HraHala – N┞ﾏHurk ふOHeIﾐí 
důﾏ, Auditoriuﾏ škol┞ ul. Koﾏeﾐského, e┝kurze Hradištko, Kerskoぶ     
 

RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, Ph.D.: 

9. – 10. 2. 2017:  )oologiIké dﾐ┞ – konference, Brno 

předﾐáška a aHstrakt ┗e sHorﾐíku: Šaﾐdera M.: MizejíIí ﾐejohrožeﾐější česká žáHa 

17. 3. 2017: Nejohrožeﾐější česká žáHa, Praha - ToulIů┗ d┗ůr,  
předﾐáška: Pláﾐ opatřeﾐí a ﾐěkteré ﾐez┗┞klé způsoH┞ péče o lokality 

 

21. – 23. 4. 2017: ンヲ. koﾐfereﾐIe České herpetologiIké společﾐosti, HradeI Králo┗é 

předﾐáška: MizejíIí ﾐejohrožeﾐější česká žáHa 

24. – 27. 4. 2017: Seﾏiﾐář ﾏuzejﾐíIh geologů, Sedmihorky, 

předﾐáška: MizejíIí ﾐejohrožeﾐější česká žáHa 

27. 6. 2017: ヴ. seﾏiﾐář „Žel┗a Haheﾐﾐí ┗ ČR“, Zoo Ostrava,  

předﾐáška: Některé poteﾐIioﾐálﾐě ┗hodﾐé lokalit┞ pro žel┗u Haheﾐﾐí ┗e středﾐíIh ČeIháIh 

 

Mgr. Miroslva Kratochvíl 
12. 4. 2017: Zasedáﾐí Koﾏise ﾏuzejﾐíIh historiků – Praha, Muzeuﾏ poliIie ČR 

25. 10. 2017: Zasedáﾐí Koﾏise ﾏuzejﾐíIh historiků – Mladá Bolesla┗, LeteIké Muzeuﾏ Metoděje 
Vlacha 

 

PhDr. Heleﾐa Lipavská 

ヱヲ. ヴ. ヲヰヱΑ: )asedáﾐí Koﾏise ﾏuzejﾐíIh historiků – Praha, Muzeuﾏ poliIie ČR 

ヲヵ. ヱヰ. ヲヰヱΑ: )asedáﾐí Koﾏise ﾏuzejﾐíIh historiků – Mladá Bolesla┗, LeteIké Muzeuﾏ Metoděje 
Vlacha 

 

PhDr. Jaﾐ Viﾐduška: 
ヶ. ヴ. ヲヰヱΑ: Seﾏiﾐář - Marketiﾐg ┗ pra┝i kulturﾐíIh orgaﾐizaIí, Miﾐisterst┗o kultur┞ 

ヱΒ. ヱヰ. ヲヰヱΑ: Seﾏiﾐář - Muzea ┗e služHáIh ┗eřejﾐosti, Ministerstvo kultury 

31. 10. 2017: ヲヱヵ. Žofíﾐské fóruﾏ - Středočeský kraj a roz┗oj Iesto┗ﾐího ruIhu 

 

Ediční činnost 
Hla┗ﾐí edičﾐí a ﾐakladatelskou čiﾐﾐostí PolaHského ﾏuzea ┗ roce 2017 H┞lo ┗┞dáﾐí Vlastivědﾐého 

zpravodaje PolaHí 47/2016 ふ┗ýkoﾐﾐý redaktor RNDr. Martiﾐ Šaﾐdera, PhD.ぶ.  
V┞dáﾐa H┞la ┗ I. pololetí ヲヰヱΑ puHlikaIe „PoděHrad┞. Prů┗odIe ﾏěsteﾏ.“, kterou připra┗ila 

ふte┝to┗é a fotografiIké podklad┞ a redakIeぶ PhDr. Jaﾐa 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┞ jedﾐotli┗ýIh praIo┗išť a učet ﾐa Twitteru, 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 DL letáčk┞ uﾏístěﾐé ﾐa ﾐěkolika desítkáIh distriHučﾐíIh ﾏíst nejen v Praze, ale i ve 

Středočeskéﾏ kraji.  
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, ﾐa┗ští┗ilo v roce 2017 celkem 

62 914 uﾐikátﾐíIh ﾐá┗ště┗ﾐíků, z ﾐiIhž je 82,6 % ﾐo┗ýIh a 17,4 % ﾐá┗ště┗ﾐíků ┗raIejíIíIh se. 

http://www.polabskemuzeum.cz/
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S ohledeﾏ ﾐa datuﾏ ┗zﾐiku je třeHa ┗ ﾐásledujíIíﾏ oHdoHí ﾐutﾐostí ┗┞t┗ořeﾐí ﾐo┗é ┘eHo┗é 
prezentace, která Hude lépe odpo┗ídat současﾐýﾏ požada┗kůﾏ ﾐejeﾐ ﾐá┗ště┗ﾐíků. 

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 
ﾐatočeﾐo ﾐěkolik tele┗izﾐíIh ふToula┗á kaﾏera, Sama doma) 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, O. Rašíﾐ), 

které propago┗al┞ akIe a čiﾐﾐost PolaHského muzea. )ahájeﾐí ﾐá┗ště┗ﾐiIké sezóﾐ┞ a ┗ýsta┗┞ Jaro ﾐa 
vsi v PolaHskéﾏ ﾐárodopisﾐéﾏ ﾏuzeu Přero┗ ﾐad LaHeﾏ ヱΒ. ン. ヲヰヱΑ H┞lo podpořeﾐo příﾏýﾏi 
┗┞sílaIíﾏi ┗stup┞ D┗ojk┞ Českého rozhlasu. 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 DNES, ヵ+ヲ, N┞ﾏHurský deﾐík, MělﾐiIký deﾐík, PoděHradské ﾐo┗iﾐ┞).  

 

 
)ahájeﾐí sezóﾐ┞ ┗ PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ. Ži┗é ┗┞síláﾐí D┗ojk┞ Českého rozhlasu 

– VáIla┗ Žﾏolík při rozho┗oru s Dr. J. HraHěto┗ou. ヱΒ. ン. ヲヰヱΑ 

 

O ┗íkeﾐdu 23. a 24. 4. 2017 se v Přero┗ě ﾐad LaHeﾏ uskutečﾐila d┗oudeﾐﾐí akIe pod ﾐáz┗eﾏ 
S┗ato┗ojtěšský ┗íkeﾐd. V soHotu ヲヲ. ヴ. se uskutečﾐila u kapličk┞ ve spodﾐí části areálu PNM  ﾏše, ﾐa 
počest s┗. VojtěIha a kaplička H┞la ještě jedﾐou ┗┞s┗ěIeﾐa kﾐězeﾏ, jeﾐž je ﾐositeleﾏ relik┗ie – kapky 

krve Jana Pavla II. V ﾐeděli ヲン. ヴ. ヲヰヱΑ se uskutečﾐilo ┗ kostele sv. VojtěIha ┗ Přero┗ě ﾐad LaHeﾏ 
sla┗ﾐostﾐí ┗┞s┗ěIeﾐí z┗oﾐku, který H┞l poté dopra┗eﾐ ┗e sla┗ﾐostﾐíﾏ prů┗odu do kapličk┞ ┗e 
skanzenu. Prograﾏ H┞l zakoﾐčeﾐ poutí ke studáﾐIe s┗. VojtěIha. )vonek do ┗ěžičk┞ kapličk┞ H┞l 
uﾏístěﾐ ┗ ﾐásledujíIíIh dﾐeIh. 

 

 
S┗ato┗ojtěšský ┗íkeﾐd ヲヲ. ヴ. ヲヰヱΑ. Foto: Jarosla┗ Špaček 
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S┗ato┗ojtěšský ┗íkeﾐd ヲ3. ヴ. ヲヰヱΑ. Foto: Jarosla┗ Špaček 

 

Již po desáté se PolaHské ﾏuzeuﾏ zapojilo do festi┗alu ﾏuzejﾐíIh ﾐoIí. Míst┞ koﾐáﾐí ﾏuzejﾐíIh 
ﾐoIí H┞lo jedﾐak Muzeuﾏ BedřiIha Hrozﾐého L┞sá ﾐad LaHeﾏ, kde se akIe odehrála ヲΑ. ヵ. ヲヰヱΑ 
společﾐě s Ieloﾏěstskou akIí L┞sá žije! Další ﾏuzejﾐí ﾐoI se uskutečﾐila ┗ PolaHském ﾐárodopisﾐém 

muzeu Přero┗ ﾐad LaHeﾏ v sobotu 3. 6. 2017, a to již po sedﾏé. Muzejﾐí ﾐoI ┗ PoděHradeIh se 

konala 9. 6. 2017, a to jak v hlavní Hudo┗ě ふa zahraděぶ PolaHského ﾏuzea ┗ PoděHradeIh, tak i 
v Paﾏátﾐíku krále Jiřího z PoděHrad, kde 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.    

 

      
Ve spolupráIi s oHIí Přero┗ ﾐad LaHeﾏ se v sobotu ヱΒ. ヶ. ヲヰヱΑ uskutečﾐil ┗e spodﾐí části areálu 

skaﾐzeﾐu koﾐIert ┗ážﾐé hudH┞ – PoIta Aﾐtoﾐíﾐu D┗ořáko┗i, kd┞ H┞la předﾐeseﾐa Kolíﾐskou 
filharﾏoﾐií a sﾏíšeﾐýﾏi pě┗eIkýﾏi sHor┞ D┗ořáko┗a Lužaﾐská ﾏše. 

 

 
 

S ┗ýrazﾐě z┗ýšeﾐýﾏ zájmem ﾐá┗ště┗ﾐíků se setkala akce Skanzen v pohádkáIh Zdeňka Trošky, 

jež se v  PolaHskéﾏ ﾐárodopisﾐéﾏ ﾏuzeu Přero┗ ﾐad LaHeﾏ uskutečﾐila 19. 8. 2017. 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┗al 
Hohatý dopro┗odﾐý program 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 na 

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.  
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Skanzen v pohádkáIh )deňka Trošk┞ – autograﾏiáda ┗e staré škole, 19. 8. 2017 

 

Dožíﾐková slavnost – v záﾏku a podzáﾏčí se již ┗ Přero┗ě ﾐad LaHeﾏ stá┗á tradiIí, kdy tuto akci 

společﾐě pořádá PolaHské ﾏuzeum, obec Přero┗ ﾐad LaHeﾏ a Český rozhlas. Akce se uskutečﾐila ヲ3. 

9. 2017, v areálu 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 

ふﾐapř. zde H┞la prezeﾐto┗áﾐa ┗ýsta┗a PolaHského ﾏuzea - ) historie záﾏku a oHIe Přero┗a ﾐad 
Labem).  

 

 
Dožíﾐko┗á sla┗ﾐost – v záﾏku a podzáﾏčí ヲン. Γ. ヲヰヱΑ 

  

PolaHské ﾏuzeuﾏ se akti┗ﾐě, s ┗lastﾐíﾏ stáﾐkeﾏ, zúčastﾐilo ヶ. a Α. říjﾐa ヲヰヱΑ akIe ﾐa Výsta┗išti 
L┞sá ﾐad LaHeﾏ, pod ﾐáz┗em Gastrofestival 2017. Téﾏateﾏ prezeﾐtaIe H┞la lido┗á stra┗a středﾐího 
PolaHí s ukázkaﾏi a oIhutﾐá┗kaﾏi tradičﾐíIh jídel. OHrazo┗é propagačﾐí ﾏateriál┞ ふroll-upy) 

PolaHského ﾏuzea H┞l┞ též uﾏístěﾐ┞ ﾐa Výsta┗išti L┞sá ﾐad LaHeﾏ i ┗ průHěhu ┗áﾐočﾐíIh trhů ヲヰヱΑ.  
 

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

Vlasti┗ědﾐéﾏ ﾏuzeu Nymburk a Přírodovědﾐého kluHu PolaHí, jejiIhž setkáﾐí se koﾐají ┗ pra┗idelﾐýIh 
terﾏíﾐeIh ┗ prostoráIh PolaHského ﾏuzea PoděHrad┞. Tato setká┗áﾐí jsou oHohaIeﾐa zajíﾏa┗ýﾏi 
teﾏatiIkýﾏi předﾐáškaﾏi nejen od čleﾐů kluHů, ale i od poz┗aﾐýIh hostů či přízﾐi┗Iů.  

 

Výzﾐaﾏﾐou událostí pro PolaHské ﾏuzeuﾏ byla v poﾐdělí ヱヰ. ヴ. ヲヰヱΑ ﾐá┗ště┗a Přero┗a ﾐad 
Labem, předsedou PoslaﾐeIké sﾐěﾏo┗ﾐ┞, Janem Haﾏáčkem. Po krátké prohlídIe ┗eřejﾐosti 
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ﾐepřístupﾐého přero┗ského záﾏku ﾐa┗ští┗il a prohlédl si, ┗ dopro┗odu ředitele PolaHského ﾏuzea, 
areál PolaHského ﾐárodopisﾐého ﾏuzea Přero┗ ﾐad LaHeﾏ. 

 

 
Předseda PoslaﾐeIké sﾐěﾏo┗ﾐ┞ Jaﾐ Haﾏáček ┗ dopro┗odu ředitele 

PolaHského ﾏuzea při prohlídIe skaﾐzeﾐu. ヱヰ. ヴ. ヲヰヱΑ 

 

 

 

Práce se sbírkami a odborná činnost 
PolaHské ﾏuzeuﾏ spravuje rozsáhlý sHírko┗ý foﾐd pod ﾐáz┗eﾏ SHírka 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CESぶ vedenou 

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

13/ヲヴンヰヰヲ. Vlastﾐíkeﾏ SHírk┞ PolaHského ﾏuzea je Středočeský kraj, zřizo┗atel PolaHského ﾏuzea. 
SHírka 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 ┗ Sadské 

• Jiﾐá – Vlasti┗ědﾐé ﾏuzeuﾏ N┞ﾏHurk 

 
Stěžejﾐí čiﾐﾐostí práIe se sHírkaﾏi ┗ roce 201Α H┞lo pokračo┗áﾐí ┗ důsledﾐé 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 reorganizace a 

ukládáﾐí přestěho┗aﾐýIh sHírek ┗ Ieﾐtrálﾐíﾏ depozitáři. Tuto ﾐáročﾐou 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.  
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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 27 246 předﾏětůぶ, přípra┗u a realizaIi předﾐášek, ┗ýsta┗  
a expozic.  

 

SpeIiál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.  

 

V roce 2017 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 18 26 1 2 

 

V ArIhi┗u PolaHského ﾏuzea ふspra┗ujíIíﾏ IIa ヶヵ HěžﾐýIh metrů sHírk┞ píseﾏﾐostíぶ proHíhá 
průHěžﾐá revize Ielého foﾐdu.  

ProHíhala též digitalizaIe e┗ideﾐIe sHírek - katalogizačﾐíIh karet ┗ s┞stéﾏu BACH, kterýIh je již 
zdigitalizo┗áﾐa ﾐa Γヰ ヰヰヰ. PrůHěžﾐě proHíhá i 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 architektury ┗ ráﾏIi okresu 
Nymburk.  

 

Konzervování a restaurování  
OdHorﾐýﾏ restaurátorskýﾏ a koﾐzer┗átorskýﾏ zásaheﾏ prošlo Ielkeﾏ ンヰヶ jedﾐotek či skupiﾐ 

sHírko┗ýIh předﾏětů. E┝terﾐíIh restaurátorů H┞lo ┗┞užito při restauro┗áﾐí ンΓ jedﾐotek sHírko┗ýIh 
předﾏětů, a to v Ielko┗é částIe ンΑΒ Βンヲ,ヵヰ Kč. )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.  

Sa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 2017 Ielý Ceﾐtrálﾐí depozitář Sadská 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 oHjekt┞ 
areálu PolaHského ﾐárodopisﾐého ﾏuzea Přero┗ ﾐad LaHeﾏ (1x) v Ielko┗éﾏ ﾐákladu 80 488,- 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 
Dle kﾐiho┗ﾐího zákoﾐa e┗ido┗aﾐá Kﾐiho┗ﾐa PolaHského ﾏuzea, spravovala ke konci roku 2017 

na 35 839 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 152 

kniho┗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, za 

Iož H┞la ┗┞ﾐaložeﾐa částka ヱΒ 900,- Kč. Běheﾏ roku se uskutečﾐilo celkem 205 ┗ýpůjček, a to jak 

zaﾏěstﾐaﾐIi PM, kteří kﾐiho┗ﾐu ┗┞uží┗ají ┗ 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 2017 spravovalo celkem 35 objektů ふz ﾐiIh ヵ kulturﾐí paﾏátkaぶ: 
 33 budo┗ ┗ ﾏajetku Středočeského 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┗┞ 
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PolaHského ﾏuzea ┗ PoděHradeIh a rouHeﾐý patro┗ý ﾏěšťaﾐský důﾏ ┗ Rožďalo┗iIíIh – 

Galerie Melantrich – ┗e sprá┗ě PM do ンヰ. ヱヱ. ヲヰヱΑぶ. ) Ielko┗ého počtu 33 oHjektů se ヲ5 

oHjektů ﾐaIhází ┗ areálu PNM Přero┗ ﾐad LaHeﾏ. )Hý┗ajíIí oHjekt┞ jsou ┗ PoděHradeIh, 
Nymburce, Sadské a Rožďalo┗iIíIh.  

 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 Sadská – proﾐájeﾏ 2. patro domu 

– do 30. 6. 2017, 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 2017 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, 

elektrikářské práIe, které ﾐeﾐí ﾏožﾐé s ohledem na odHorﾐé pro┗edeﾐí a ﾐáročﾐost ┗lastﾐíﾏi silami. 

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.  

K Hěžﾐé údržHě patří i péče o zeleň, a to ﾐa ┗šeIh praIo┗ištíIh ふPoděHrad┞, N┞ﾏHurk, Sadská, 
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 
byl koncem Hřezﾐa ヲヰヱΑ rozšířeﾐ o ﾐo┗ě pořízeﾐý ┗ůz Škoda Rapid, který ﾐahradil již pro┗ozu 

ﾐesIhopﾐý ﾐejstarší ┗ůz Škoda Forﾏaﾐ r. ┗. ヱΓΓヴ, který již H┞l ﾐezpůsoHilý k pro┗ozu po pozeﾏﾐíIh 
koﾏuﾐikaIíIh. Dalšíﾏ ┗ozidleﾏ je Škoda FeliIia KoﾏHi r. ┗. ヱΓΓΒ.  

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)S apod.), 

případﾐě ﾐa opra┗┞ a odstraﾐěﾐí zjištěﾐýIh ﾐedostatků. 

 

 

Zpráva o čiﾐﾐosti PolaHského ﾏuzea v roIe ヲヰヱ7 byla zpraIo┗áﾐa ﾐa základě zprá┗ o čiﾐﾐosti za 

rok 2017 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 Hřezﾐu 2018 

 

PhDr. Jaﾐ Viﾐduška 

             ředitel PolaHského ﾏuzea, p. o. 


