
1 
 

Výkaz metodické a restaurátorské pomoci Východočeského muzea v Pardubicích 

za druhé pololetí roku 2017 (1. 7. – 31. 12. 2017) 

  

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

historické Mgr. Ivo Křen Ústav dějin umění FF UK 
Praha 

informace – dílo J. Drahoňovského ve sbírce 1 

Náprstkovo muzeum Praha sklo 19. století – typy a vývoz, vysočinské sklo 5,5 

Regionální muzeum Vysoké 
Mýto 

secesní nábytek ve sbírkách  
secesní nábytkové apliky ve sbírce 

2,5 

Městské muzeum a galerie 
Polička 

J. Černý – ocenění plastik 
zabezpečení skla v expozici 

1,5 

Mgr. Markéta Beňovská Regionální muzeum v 
Chrudimi 

výpůjčka sbírkových předmětů na výstavu To jsme 
doma měli taky 

6 

Mgr. Jan Tetřev Regionální muzeum v 
Litomyšli 

sbírka střeliva 8 

Městské muzeum Skuteč realizace zápůjčky výstavy Zbraně východočeských 
puškařů 

10 

Mgr. Renáta Tetřevová Vlastivědné muzeum v 
Cholticích 

členka sbírkotvorné komise (říjen) 4 

PhDr. Hana Vincenciová Krajská knihovna v 
Pardubicích 

podrobné popisy, obrazové materiály a další 
potřebné údaje ke konceptu smlouvy o výpůjčce  
předmětů z pardubické Vokolkovy tiskárny (říjen) 

6 

Regionální muzeum v 
Litomyšli 

zapůjčení sbírkových předmětů z podsbírek 
Domácnost a Etnografická a předmětů 
nesbírkového charakteru na výstavu Od adventu po 
Tři krále (listopad) 

8 
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Město Chlumec nad Cidlinou zapůjčení sbírkového předmětu s podsbírky 
Etnografická na Výstavu betlémů v kostele 
Nejsvětější Trojice (listopad) 

5 

Město Slatiňany – Muzeum 
Švýcárna 

zapůjčení sbírkových předmětů s podsbírky 
Etnografická na Výstavu papírových betlémů 
(listopad) 

8 

přírodovědné Mgr. Jan Dolanský Městské muzeum Moravská 
Třebová 

ošetření a utřídění sbírky hmyzu 
srpen 2017 – čištění hmyzu od plísní 

 

RNDr. Vladimír Lemberk Městské muzeum v Přelouči metodické rady s plánováním stálé expozice (5. 12. 
2017) 

2 

Městské muzeum Králíky metodické rady k péči o přírodovědné sbírky 
včetně těch vystavených v expozici (30. 11. 2017) 

2 

Roman Mlejnek Městské muzeum Moravská 
Třebová 

ošetření a utřídění sbírky hmyzu 
(listopad, prosinec) – kontrola lokalizace, třídění, 
čištění, seskupení dle čeledí 

124 

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

monoxyl z Labětína – příprava materiálů, 
spolupráce s Mgr. M. Peštou (srpen 2017) 

 

Městské muzeum v Přelouči 
(KICMP) 

určování archeologického materiálu (nálezy z doby 
stěhování národů), spolupráce s Mgr. M. Peštou 
(listopad 2017) 

 

Středočeské muzeum v 
Roztokách 

konzultace s archeology zaměřená na přípravu 
archeologických expozic (prosinec 2017) 

 

Mgr. T. Zavoral, Bc. M. 
Lanta 

 metodické řešení záchranného archeologického 
výzkumu předcházejícího výstavbě D35 

 

dr. J. Jílek, Bc. H. Černá  přes 150 odborných posouzení vztahujících se k 
výskytu archeologických situací a nálezů v místech 
budoucích staveb 

 

tým VČM organizace zasedání Sekce konzervátorů – 
restaurátorů  Pardubického  
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konzervátorské 
a 
restaurátorské 

a Královéhradeckého kraje, 5. 12. 2017 (zpráva a 
foto viz příloha) 

tým Městské muzeum v Přelouči 
(KICMP) 

konzervovány 2 předměty – numismatika (foto viz 
příloha) 

 

tým Regionální muzeum Litomyšl konzervováno 20 archeologických nálezů (foto viz 

příloha) 

 

tým Regionální muzeum Litomyšl 
(zápůjčka) 

příprava pro instalaci – žehlení a balení 

kompletních masek Mikulášského a Tříkrálového 

průvodu – Mikuláš, anděl, čert, koza, kůň, saka a 

klobouky na jezdce, oblečení a koruny na Tři krále 

 

tým Muzeum Zubří (zápůjčka) technologický rozbor krajek na pokrývkách, 

příprava pro instalaci – žehlení a balení, 9 ks (foto 

viz příloha) 

 

tým - RM Litomyšl 
- RM Chrudim 
- MM Chrast 
- MM Přelouč 
- MM Skuteč 
- Muzeum a galerie Orlických 

hor Rychnov nad Kněžnou   
- Městské muzeum a galerie 

Svitavy 
- Technické muzeum Brno 
- VŠCHT Praha  
- TR instruments Brno 

konzultace institucím (osobně, telefonicky, e-

mailem) 

 

tým ostatní badatelé dotazy – ošetření dřeva (dřevokazný hmyz), 

postupy při restaurování keramiky (nádoby in situ, 

vyjímání, čištění, lepení), čištění různých druhů 
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textilií (skeletování), čištění obrazů a nábytku, 

povrchové úpravy kovů (patinování) 

Centrum 
dokumentace 
sbírek a 
regionální 
historie 

Mgr. Věra Doležalová Vlastivědné muzeum 
v Cholticích 

metodická pomoc – uložení sbírek, evidence a 
vyřazování sbírek, CES (19. 10. 2017) 

 

Mgr. Martina Halířová, 
Ph.D. 

Regionální muzeum v 
Chrudimi 

pomoc knihovnici s evidenčním systémem pro 
knihovny Clavius a se zásadami knihovnické 
evidence (listopad 2017) 

 

Mgr. V. Doležalová, dr. 
M. Halířová 

VČM organizace pracovního setkání o potřebách 
digitalizace muzejních sbírek – Muzea ve virtuálním 
světě, cca 20 účastníků (14. 11. 2017) 
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Přílohy 

Restaurování sbírkových předmětů pro ostatní muzea 

(Foto: stav před konzervací/stav po konzervaci) 

 

Regionální muzeum Litomyšl 

Konzervováno 20 archeologických nálezů. 

 

č. 183 
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č. 184 
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č. 201  

 

č. 1354 
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Městské Muzeum Přelouč (KICMP) 

Konzervovány 2 předměty – numismatika.  

 

př. č. 260/2017 

 

př. č. 261/2017 
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Zápůjčka do Muzea Zubří  

 

9 ks -technologický rozbor krajek na pokrývkách, příprava pro instalaci - žehlení a balení  

OD 5446/1,2, OD 4631, OD 4472, OD 2938, OD 1264, OD3047,OD3041, OD 1265 
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Zpráva ze zasedání Sekce konzervátorů - restaurátorů  Pardubického a Královéhradeckého kraje 

 

     Dne 5. 12. 2017 od 10.00 ve Východočeském muzeu v Pardubicích proběhlo zasedání Sekce konzervátorů a restaurátorů při KKR AMG 

Pardubického a Královéhradeckého kraje, pořádané ve spolupráci s VČM Pardubice.  

     Tohoto pracovního jednání se zúčastnilo 18 konzervátorů-restaurátorů z těchto organizací: Městské muzeum ve Skutči, Regionální muzeum 

Vysoké Mýto, Regionální muzeum v Chrudimi, Muzeum loutkářských kultur Chrudim, Městské muzeum ve Vrchlabí, SOkA Pardubice, Muzeum 

východních Čech Hradec Králové a Východočeské muzeum v Pardubicích. Jednání bylo rozděleno na dvě části: 

1. Administrativní část: 
aktualizace adresáře členů, volby představenstva KKR AMG v Litomyšli 2017,  

změny časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory, možné využívání knihovny  

TM Brno – knihovna MCK. Seznámení s prací Sdružení pro ochranu památek ARTE-FAKT. 

      2.   Metodická část: 

            Reportáž ČT o restaurování historických textilií (představované restaurování    

            v reportáži je v rozporu s etickým kodexem, bude zpracován podnět pro KKR AMG).  

            Aktuality z pracovišť.   

            Program dále pokračoval návštěvou restaurátorských dílen VČM, kde při prohlídce    

            zpracování sbírkových předmětů probíhala diskuze a výměna zkušeností.   

 

     Na závěr si účastníci prohlédli expozice a výstavy VČM. 

       Zprávu vypracovala: Jana Malá,  

vedoucí konzervátorského a restaurátorského oddělení 


