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Výkaz metodické a restaurátorské pomoci Východočeského muzea v Pardubicích 

za druhé pololetí roku 2018 (1. 7. – 31. 12. 2018) 

  

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

historické PhDr. Ladislav Nekvapil soukromé osoby poskytování informačních metodických služeb sbírkové i 
nesbírkové povahy (numismatika, regionální dějiny) 

3 

Mgr. Ivo Křen Regionální muzeum ve Vysokém 
Mýtě 

akviziční komise 6 

Mgr. Markéta Beňovská muzea zřizovaná Pardubickým 
krajem 

koordinace metodické skupiny sbírkového evidenčního 
systému Museion 

18 

SOkA Pardubice agenda spojená s rešerší a zápůjčkou sbírkových 
předmětů na výstavu „Orlíčky dolů!“ 

13 

Mgr. Petra Štecherová Regionální muzeum ve Vysokém 
Mýtě 

rešerše sbírkových předmětů v technické podsbírce, 
firma Stratílek 

1 

Regionální muzeum v Chrudimi výběr hudebních nástrojů na připravovanou výstavu 
„Tam, kde slova končí…“ 

6 

SOkA Pardubice agenda spojená s rešerší a zápůjčkou sbírkových 
předmětů (podsbírky rukopisy a technika) na výstavu 
„Orlíčky dolů!“ 

2,5 

Mgr. Jan Tetřev Městské muzeum Skuteč výstava Zbraně československých legionářů 6 

Městské muzeum Skuteč agenda spojená se zápůjčkou sbírkových předmětů 4 

Obec Opatovice nad Labem agenda spojená se zápůjčkou sbírkových předmětů, 
příprava obecního muzea 

22 

Městské muzeum Hlinsko určování zbraní 10 

Mgr. Renáta Tetřevová SOkA Pardubice agenda spojená s rešerší a zápůjčkou sbírkových 
předmětů na výstavu „Orlíčky dolů!“ (fotografie, 
pohlednice) 

15 

Východočeská galerie 
v Pardubicích 

výběr a poskytnutí skenů fotografií realizovaných staveb 
architekta L. Machoně pro výstavní účely 

5 
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Obecní úřad Kladruby nad 
Labem 

agenda spojená s rešerší a zápůjčkou sbírkových 
předmětů na výstavu vánočních pohlednic 

6 

PhDr. Hana Vincenciová Městské muzeum v Přelouči 
(KICMP) 

konzultace k tématu masopust v Přelouči (listopad) 2 

přírodovědné Mgr. Jan Dolanský 
Roman Mlejnek 

Muzeum přírodovědy Doudleby 
nad Orlicí 

ochrana entomologických sbírkových předmětů před 
škůdci 

10 

RNDr. Vladimír Lemberk Městské muzeum Králíky metodická pomoc s péčí o přírodniny vč. exemplářů 
v expozici (22. 11.) 

2 

Roman Mlejnek Městské muzeum Moravská 
Třebová 

entomologická sbírka: třídění a evidence (238 h.), čištění 
a odplísnění exemplářů (33 h.) 

271 

archeologické PhDr. Jan Jílek, Ph.D. Regionální muzeum ve Vysokém 
Mýtě 

určování nálezů, příprava odborných článků 10 

Městské muzeum v Přelouči 
(KICMP) 

určování nálezů 3 

Bc. T. Záruba Městské muzeum v České 
Třebové 

konzultace problematiky archeologických nálezů s 
odbornými zaměstnanci 

4 

Mgr. T. Jošková Městské muzeum v Přelouči 
(KICMP) 

určování nálezů z doby laténské 7 

dr. J. Jílek, Bc. H. Černá, 
Mgr. T. Jošková 

 142 vyjádření ke stavební činnosti 150 

konzervátorské a 
restaurátorské 

tým Litomyšl, Opatovice nad Labem podíl na přípravě výstav k 100. výročí vzniku ČSR: 
příprava uniforem legionáře a sokola, čištění ostatních 
exponátů, instalace výstavy 

 

Michal Vojtěchovský Muzeum Karlovy Vary galvanokopie mincí dle objednávky (3 ks)  

tým - MLK Chrudim 
- NPÚ Pardubice 
- RM Litomyšl 
- ICK Přelouč 
- OÚ Starý Máteřov 
- MM Skuteč 
- RM Vysoké Mýto 
- Muzeum a zámecká 

expozice Choltice 

konzultace institucím (včetně navržení postupů, 
vyhledání literatury 
 a  materiálů); celkem: osobně 15x, telefonicky 21x, 

mailem 28x 
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- Městské muzeum a 
galerie Svitavy 

- Muzeum a galerie 
Orlických hor Rychnov 
nad Kněžnou   

- Technické muzeum Brno 
- VŠCHT Praha  
- TR instruments Brno 

tým ostatní badatelé restaurování obrazů, fixace polychromie, konzervace 

dřeva, restaurování šperkovnice, koroze – konzervace 

historických zbraní, konzervace archeologické keramiky 

– konsolidace glazury ad. 

 

knihovna Mgr. Martina Halířová, 
Ph.D. 

Regionální muzeum v Chrudimi knihovní systém Verbis (září)  

 


