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Výkaz metodické a restaurátorské pomoci Východočeského muzea v Pardubicích 

za první pololetí roku 2017 (1. 1. – 30. 6. 2017) 

  

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

historické Mgr. Ivo Křen Regionální muzeum Vysoké 
Mýto 

člen nákupní komise 8 

PhDr. Ladislav Nekvapil SOkA Svitavy se sídlem 
v Litomyšli 

korektura některých pasáží odborného textu pana 
S. Konečného týkající se raně novověkých 
peněžních jednotek (text o ekonomické výtěžnosti 
pivovarnictví); leden 2017 

1 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov metodická pomoc s podsbírkou numismatiky, 
určování mincí a nálezů, fotodokumentace (osobní 
návštěva 24. 1. 2017 v Pelhřimově) 

8 

Městské muzeum a galerie 
Polička 

určení pojistné hodnoty tolarové mince na základě 
dodaného popisu a fotodokumentace 

0,5 

PhDr. Ilona Bartová Městské muzeum a galerie 
Hlinsko 

realizace zápůjčky sbírkových předmětů na výstavu 
"Za loutkami do muzea" konanou od 1. 7. do 31. 8. 
2017, 28 položek (31 ks) 

6 

Regionální muzeum v 
Chrudimi 

realizace zápůjčky sbírkových předmětů na výstavu 
"Od košilky k rubáši aneb narození a smrt v české 
lidové kultuře" konanou od 23. 2. do 26. 5. 2017, 2 
položky (2 ks) 

2 

Mgr. Jan Tetřev Městské muzeum Česká 
Třebová 

příprava zápůjčky putovní výstavy Zbraně 
východočeských puškařů, realizace zápůjčky, 
telefonické a písemné konzultace při realizaci 
výstavy 

20 
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Regionální muzeum Vysoké 
Mýto 

příprava zápůjčky putovní výstavy Zbraně 
východočeských puškařů, realizace zápůjčky, 
telefonické a písemné konzultace 

15 

Městské muzeum Skuteč zápůjčka putovní výstavy Zbraně východočeských 
puškařů, pomoc při instalaci, komentovaná 
prohlídka při otevření výstavy 

20 

Regionální muzeum v 
Litomyšli 

určování sbírky střeliva – 2 návštěvy + práce ve 
VČM na určování 

20 

Mgr. Renáta Tetřevová Muzeum Švýcárna Slatiňany metodická pomoc stran instalace předmětů, 2x 
konzultace ohledně možných zápůjček 

5 

Obecní úřad Kladruby nad 
Labem 

výběr a poskytnutí fotografií k výstavě na téma 
Opatovický kanál 

5 

PhDr. Hana Vincenciová Městské muzeum Skuteč příprava a realizace zápůjčky souboru podmaleb na 
skle na výstavu s názvem  Podmalby na skle (doba 
konání:  7. 2. – 7. 4. 2017) a realizace zápůjčky (22 
položek) 

8 

Regionální muzeum 
v Litomyšli 

zapůjčení předmětů  nesbírkového charakteru 
z výstavy VČM Slunovrat, Vánoce, Hromnice na 
výstavu připravovanou v r. 2017 

3,5 

Regionální muzeum 
v Chrudimi 

zapůjčení sbírkových předmětů s podsbírky 
etnografická na výstavu Od košilky k rubáši aneb 
narození a smrt v české lidové kultuře 

3 

Městské muzeum a galerie 
Polička 

zapůjčení sbírkových předmětů s podsbírky 
Řemesla živnosti na výstavu Koloniál Karla Baizy 

8 

přírodovědné Mgr. Jan Dolanský Orlické Muzeum Choceň metodická návštěva – péče a evidenční zpracování 
entomologických sbírek (duben 2017) 

 

Městské muzeum Moravská 
Třebová 

čištění zapůjčených sbírek hmyzu od plísní a 
škůdců, utřídění (průběžně v rámci víceleté 
zápůjčky a dohody) + konzultace s vedoucím muzea 
p. Jordánem (duben 2017) 
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RNDr. Vladimír Lemberk Regionální muzeum ve 
Vysokém Mýtě 

metodické rady s instalací výstavy „Atlas ptáků 
neobyčejných“ (leden – březen 2017) 

 

Muzeum Vysočiny Havlíčkův 
Brod 

metodické rady k instalaci výstavy „Příroda 
Vysočiny“ (9. 5. 2017) 

 

archeologické PhDr. Jan Jílek, Ph.D. Městské muzeum v Přelouči 
(KICMP) 

určování archeologického materiálu, březen, 
květen 2017; spolupráce s Mgr. M. Peštou (viz obr. 
1) 

 

dr. J. Jílek, Bc. M. Lanta Muzeum Okręgowe w 
Sandomierzu (Polsko) 

Systematika správy archeologické sbírky - 
metodická pomoc určená kolegům ze Sandoměře 
(PL), březen 2017: setkání s kolegou Mgr. P. 
Werensem; spolupráce a knižní výměna (viz obr. 2) 

 

PhDr. Jan Jílek, Ph.D. Archeológický ústav SAV, 
Nitra (Slovensko) 

Určování římských bronzových nádob z území 
jihozápadního Slovenska (lokality Kostolná pro 
Dunaji, Sekule, Chotín a další); spolupráce s Dr. J. 
Rajtárem a Mgr. L. Kovácsovou (viz obr. 3) 

 

PhDr. Jan Jílek, Ph.D. Obecní úřad Kunětice (obec 
Kunětice) 

Přednáška Kunětice v pravěku (14. 3. 2017)  

PhDr. Jan Jílek, Ph.D., 
Mgr. Tomáš Zavoral 

Městský úřad Lázně 
Bohdaneč (Město Lázně 
Bohdaneč) 

Přednáška Archeologie ve 20 minutách a nové 
nálezy při záchranném archeologickém výzkumu 
pod radnicí města (23. 3. 2017) 

 

Mgr. K. Bulvová, Mgr. T. 
Zavoral 

VČM, ŘSD Metodické řešení záchranného archeologického 
výzkumu předcházejícího výstavbě D35 

 

dr. J. Jílek, Bc. H. Černá stavebníci přes 90 odborných posouzení vztahujících se k 
výskytu archeologických situací a nálezů v místech 
staveb 

 

konzervátorské 
a 
restaurátorské 

tým - MM Skuteč 
- MM Chrast 
- Muzeum a zámecká 

expozice Choltice 

zodpovězení dotazů různého charakteru 
vztahujících se k problematice restaurování a 
konzervace (osobně, telefonicky a per e-mail) 
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- MMaG Orlických hor 
Rychnov nad Kněžnou   

- MMaG Svitavy 
- VŠCHT Praha  
- Technické muzeum 

Brno 
- TR instruments Brno 
- soukromé osoby 

tým Regionální muzeum v 
Chrudimi 

soubory dětských křestních textilií: zavinovačka 

228/91/1, kabátek 228/91/2, čepička 228/91/3, stuha 

tvarovaná 228/91/4, zavinovačka T2065, kabátek 

T2066, čepička T2067 (ukázka restaurování viz níže) 

 

Centrum 
dokumentace 
sbírek a 
regionální 
historie 

Mgr. Věra Doležalová Vlastivědné muzeum Choltice metodická pomoc v oblasti evidence sbírek a při 
ustavení komise pro sbírkotvornou činnost 

 

Mgr. Martina Halířová, 
Ph.D. 

Regionální muzeum 
v Chrudimi, Regionální 
muzeum Vysoké Mýto 

(společně s V. Doležalovou) metodická pomoc a 
vzájemná spolupráce při výběru nástupnického 
knihovního evidenčního systému místo stávajícího 
nevyhovujícího systému Clavius 

 

Státní okresní archiv 
v Rychnově nad Kněžnou, 
knihovna 

staré tisky – literatura k tématu; předjednána 
návštěva na místě v srpnu 2017 
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Obrazové přílohy 

Archeologické oddělení 

 

obr. 1: Určování archeologického materiálu pro Městské muzeum v Přelouči (KICMP) 

 

obr. 2: Seznámení se starou sbírkovou dokumentací 
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obr. 3: Určování římských bronzových nádob z území JZ Slovenska 
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Restaurování sbírkových předmětů pro ostatní muzea 

RM Chrudim: soubory dětských křestních textilií: 

 

zavinovačka 228/91/1, kabátek 228/91/2, čepička 228/91/3, stuha tvarovaná 228/91/4 

zavinovačka T2065, kabátek T2066, čepička T2067 

 

Stav před restaurováním: Špinavé, skvrny kaseinového původu. Skvrny od lepidla z inventarizačních štítků na T 2065, T2066, T2067. Tkanina, 

tyl i krajka místy poškozeny. 

Průběh restaurování: Nejprve provedena zkouška rozpustnosti lepidla po odstraněných inventarizačních štítcích – pozitivně reagují na líh. 

Provedeny lokální detaše lihem – skvrny od lepidla. Čištěno ve dvou lázních benzínu White spirit 190. Skvrny odstraněny pouze částečně. Po 

vyčištění znovu přišit bavlněnou šicí nití polštářek na zavinovačku 228/91/1. 

Stav po restaurování: Vyčištěno, vše vyžehleno pro výstavní účely. 
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zavinovačka 228/91/1 – před restaurováním    zavinovačka 228/91/1 – po restaurování 
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kabátek 228/91/2 – před restaurováním     kabátek 228/91/2 – po restaurování 

 

detail poškození 
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čepička 228/91/3 – před restaurováním     čepička 228/91/3 – po restaurování 

 

detail poškození 
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Soubory po restaurování 

 


