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Výkaz metodické a restaurátorské pomoci Východočeského muzea v Pardubicích 

za druhé pololetí roku 2022 (1. 7. – 31. 12. 2022) 

 Oddělení Pracovník Instituce Popis metodické pomoci 
Časová 
náročnost 
(hod.) 

historické PhDr. Ladislav Nekvapil, 
Ph.D. 

Muzeum Náchodska konzultace uložení sbírkového numismatického ma-
teriálu, doporučení obalových materiálů, literatura; 
via e-mail, osobně 

3 

PhDr. Jan Ivanega, Ph.D. Městské muzeum a galerie Hlinsko  určování horáckého skla ze sbírky muzea v Hlinsku 10,5 

Mgr. Jan Tetřev Orlické muzeum Choceň katalogizace sbírky zbraní 8 

Památník Zámeček, p. o. konzultace sbírkových předmětů 2 

Městské muzeum Přelouč (KICMP) konzultace regionálních dějin, poskytnutí rešerše 
z vlastních výpisků 

3 

Východočeská galerie v Pardubicích rešerše v podsbírce písemností a tisků (plakáty) 6 

Letecké muzeum Čepí konzultace 1 

Městské muzeum a galerie Hlinsko katalogizace kolekce zbraní 13 

přírodovědné Mgr. Libor Praus, Ph.D. Městské muzeum a galerie v Poličce konzultace výběru exponátů ze zoologického depozi-
táře VČM na výstavu Rybník… místo, kde to žije! (ter-
mín 10. 10. – 31. 12. 2022) 

2 

Regionální muzeum v Chrudimi konzultace výběru exponátů ze zoologického depozi-
táře VČM na výstavu Rezaví? Nerezaví! 30 let CHKO 
Železné hory (termín 16. 9. – 13. 11. 2022) 

2 

archeologické Mgr. T. Jošková Muzeum východních Čech Hradec Králové konzultace sbírkový materiál a detektorová pro-
spekce 

1 

Archeologický ústav AV ČR Praha 
 

konzultace a datace archeologických nálezů - latén-
ské pohřebiště 

6 

Městské muzeum Přelouč (KICMP) určování nálezů pravěk - protohistorie /září–listopad 
2022 

3 

různé vyjádření pro stavebníky apod. 24 
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PhDr. Jan Musil Archeologický ústav AV ČR Praha konzultace datace archeologických nálezů z Chru-
dimi Filištínské, a Hradební ulice 

22 

Archeologický ústav AV ČR Brno konzultace datace pistole s kolečkovým zámkem 1 

NPÚ, ú.o.p. Pardubice raně novověká keramika a sklo z Příhrádku a Kuně-
tické Hory /září–listopad 2022 

7 

Spolek přátel hradu Rychmburku datace sběru /červenec–srpen 2022 2 

Katedra archeologie Západočeské univer-
zity v Plzni (Dr. Preusz) 

rezidenční město Pardubice 2 

Městské muzeum v Přelouči (KICMP) určování nálezů středověk /září–říjen 2022 3 

Regionální muzeum v Chrudimi dokumentace ZaV v prostředí QGIS; Topol pravěké 
osídlení /srpen–listopad 2022; Kultura zvoncovitých 
pohárů na Chrudimsku; Architektonické články go-
tika a renesance /říjen 2022 

20 

Bc. Petra Skácelová různé vyjádření pro stavebníky 45 

Mgr. Tomáš Zavoral, DiS. různé konzultace se stavebníky a investory 54 

Centrum do-
kumentace 
sbírek a regio-
nální historie 

Mgr. Nikol Holubová Zdravotnické muzeum Národní lékařské 
knihovny 

zpracování rešerše v podsbírce Kalendáře – kapky 
proti choleře, návody na přípravu od Dr. Josefa Tief-
trunka (1814-1889), lékaře (ex)císaře Ferdinanda 

4 

Městské muzeum Litovel  možnosti digitalizace pro „malá“ muzea, konzultace 
v oblasti digitalizační techniky 

2 

Městské muzeum a galerie Hlinsko konzultace ve věci vybavení depozitářů via emailová 
korespondence s fotodokumentací regálových sys-
témů; konzultace dodavatelů pro zpracování dotace 

3 

Mgr. Kateřina Kovalču-
ková 

Městské muzeum Česká Třebová modul meziknihovních výpůjček – podmínky pro půj-
čování sbírkových knih; konzultace 

2 
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konzervátor-
ské a restaurá-
torské 

tým 
 
Metodická pomoc v 2. 
pololetí probíhala pře-
vážně formou konzultací. 
 
Zodpověděli jsme dotazy 
těchto institucí a soukro-
mých badatelů, včetně 
navržení postupů, vyhle-
dání literatury (osobně 
5x, telefonicky 14x, mai-
lem 11x). 

Městské muzeum Bystřice nad Pernštej-
nem 

- zásah proti škůdcům v depozitáři 
- uložení sbírek v depozitáři, vybavení nově uprave-
ných prostor pro další depozitáře, 
  pomocí videokonference konzultováno rozmístění 
sbírek, zvolený obalový a separační materiál, 
  způsob uložení jednotlivých sbírek v závislosti na 
materiálu 

 

Obec Opatovice nad Labem - výroba kopií gotických klíčů z klášteřiště opatovic-
kého kláštera dle originální předlohy ze sbírky VČM 

 

Muzeum a galerie Orlických hor v Rych-
nově nad Kněžnou 

- konzervace kovů - povrchové úpravy, otryskávání 
- konzultace konzervace porézní keramiky (torzo pra-
věké nádoby z Třebešova), stanoven postup závě-
rečné fáze restaurování, dohledání chybějících 
střepů do fragmentu dna nádoby, lepení, doplnění; 
adjustace slepeného fragmentu, stanovení podmí-
nek pro uložení a manipulaci 

 

Zámek a vlastivědné muzeum Choltice - konzultace uložení zbraní 
- posouzení stavu stojanu na zbraně (v expozici), na-
vrženo jeho zařazení k restaurování do plánu RO 
VČM pro rok 2023 

 

Soukromí badatelé 
   
 

- konzervace obecných kovů, povrchové úpravy, trys-
kávání 
- konzervování – restaurování slinuté keramiky (čiš-
tění, lepení, včetně doplnění porcelánu) 
- konzervace dřeva proti napadení dřevokazným 
hmyzem 
- čištění nábytku včetně polstrování 
- čištění oděvů napadených škůdci 
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Obrazová příloha: 

Obec Opatovice nad Labem 

výroba kopií gotických klíčů z klášteřiště opatovického kláštera dle originální předlohy ze sbírky VČM 

    

Vyrobené kopie 
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Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou 

- konzultace konzervace porézní keramiky (torzo pravěké nádoby z Třebešova), stanoven postup   

  závěrečné fáze restaurování, dohledání chybějících střepů do fragmentu dna nádoby 
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Dohledávání střepového materiálu 

 


