
Výkaz metodické a restaurátorské pomoci Východočeského muzea v Pardubicích 

za druhé pololetí roku 2016 (1. 7. – 31. 12. 2016) 

  

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

historické Mgr. Ivo Křen Regionální muzeum Vysoké 
Mýto 

konzultace – vývoj nábytku 1 

Městské muzeum Čáslav určení exponátů 1 

Regionální muzeum Chrudim informace o exponátech ve sbírkách 0,5 

Městské muzeum a galerie v 
Poličce 

konzultace – muzejní agenda 0,5 

PhDr. Ladislav Nekvapil SOkA Svitavy konzultace – peněžní početní jednotky v raném 
novověku 

2 

Mgr. Jan Tetřev Městské muzeum Přelouč osobní konzultace 2 

Krajská sekce AMG přednáška o zbraňové legislativě 4 

Regionální muzeum v Litomyšli určování střeliva 10 

Mgr. Renáta Tetřevová Muzeum Švýcárna Slatiňany metodika uchovávání fotografií a pohlednic, 
způsoby instalace 

2 

PhDr. Hana 
Vincenciová 

NPÚ Pardubice výběr fotografií na výstavu, konzultace 3,5 

Regionální muzeum v Chrudimi informace o exponátech ve sbírkách 2,5 

Regionální muzeum v Litomyšli informace o exponátech ve sbírkách 2 

přírodovědné Mgr. Jan Dolanský Městské muzeum Moravská 
Třebová 

dezinsekce, odplísnění, vytřídění, dokumentace 
entomologické sbírky (stálá spolupráce) 

8 

archeologické tým Regionální muzeum v Litomyšli určování archeologického materiálu z 
archeologického výzkumu v Jevíčku (Mgr. 
Němcová) 

-- 



tým Regionální muzeum ve 
Vysokém Mýtě 

určování archeologického materiálu z lokalit 
Křenov a Boršov (PhDr. Vích) 

-- 

tým Univerzita Palackého 
v Olomouci, Katedra historie 
FF 

určování archeologického materiálu – bronzové 
nádoby z lokality Strážnice (PhDr. Zeman) 

-- 

tým Městské muzeum v Přelouči výstava Nové archeologické nálezy na Přeloučsku – 
pomoc s organizací a přípravou výstavy, určování 
nálezů (Mgr. Pešta); viz fotodokumentaci níže 

-- 

tým Městské muzeum v Ústí nad 
Orlicí 

výstava Znovuobjevený středověk – pomoc 
s organizací a přípravou výstavy, určování nálezů 

-- 

tým město Lázně Bohdaneč organizace a příprava výstavy Významné momenty 
v dějinách města pro Město; viz fotodokumentaci 
níže 

-- 

tým VČM v Pardubicích seminář o raně středověké keramice – 
archeologové: VČM v Pardubicích, MVČ Hradec 
Králové, RM Litomyšl; studenti a univerzitní 
pracovníci: Univerzita HK, Univerzita PCE, 
Univerzita Karlova; viz fotodokumentaci níže 

-- 

Mgr. Bulvová, Mgr. 
Zavoral, Dis., Mgr. 
Kašpárek, PhDr. Jílek, 
PhDr. 

Regionální muzeum v Litomyšli archeologické přednášky v rámci dne archeologie -- 

tým základní a střední školy odborné doplňky k výuce dějepisu na ZŠ a ŠŠ; viz 
fotodokumentaci níže 

-- 

konzervátorské 
a 
restaurátorské 

tým Městské muzeum Moravská 
Třebová 

metodická pomoc poskytnutá na místě; posouzení 
stavu souboru pokrývek hlavy (od pol. 19. století 
do pol. 20. století), vypracování podrobné zprávy 
včetně návrhu  

 -- 



na restaurátorský zásah spolu s doporučením 
přihlásit tento zajímavý soubor do některých 
projektů (ISO apod.) 

tým Městské muzeum Přelouč metodická pomoc poskytnutá na místě; pravidelné 
každoroční prohlídky stavu depozitářů a sbírkových 
předmětů v nich uložených; kontrolní měření 
klimatických podmínek, drobné základní ošetření 
na místě; poradenství a pomoc s výběrem 
vhodných materiálů pro restaurování nebo uložení 
sbírkových předmětů; viz fotodokumentaci níže 

-- 

tým Státní zámek Slatiňany soubor postrojů, sedel, uzd, kožených a textilních 
doplňků – základní konzervace, očištění, 
stabilizace; viz fotodokumentaci níže 

-- 

tým Národní hřebčín Kladruby soubor postrojů, sedel, uzd, kožených a textilních 
doplňků – základní konzervace, očištění, stabilizace 

-- 

tým Muzeum a galerie Orlických 
hor Rychnov nad Kněžnou 

průběžné konzultace ošetřování sbírkových  
předmětů, ošetření keramiky, kovů, dřeva 

-- 

tým Muzeum východních Čech 
Hradec Králové 

konzultace restaurátorských postupů, konzervace 
kovů 

-- 

tým Regionální muzeum ve 
Vysokém Mýtě, Regionální 
muzeum v Litomyšli – 
dlouhodobá spolupráce 

konzervace archeologických  nálezů (dřevo, 
kůže/obuv atd.) 

-- 

Centrum 
dokumentace 
sbírek a 
regionální 
historie 

Mgr. Věra Doležalová Vlastivědné muzeum Choltice pomoc s evidencí, zpracování a zápis sbírkových 
předmětů do programu Demus 

-- 

Mgr. Martina Halířová, 
Ph.D. 

Regionální muzeum v Chrudimi knihovna – konzultace akvizic a využitelnosti 
knihovního fondu 

-- 

 

  



Archeologické oddělení 

Fotografie z výstav v Přelouči a Lázních Bohdaneč 

 

 

Seminář o raně středověké keramice 

 

 

 

 

 



Fotografie z přednášky v ZŠ Závodu Míru 

 

 

  



Restaurování sbírkových předmětů pro ostatní muzea 

 

MM Přelouč – betlém, dlouhodobá rekonzervace 

       

Stav před restaurováním           Stav před restaurováním 



      

Stav před restaurováním        Stav po restaurování 

 

 

 



     

Stav před restaurováním                        Stav po restaurování 



    

Stav před restaurováním             Stav po restaurování 

 

 

 

 

 

 



Restaurování sádrové plastiky koně Sacramoso  pro NZM Praha pobočka Kačina  

 

 

Stav před restaurováním 

 



 

Stav před restaurováním 

 



 

Stav před restaurováním 

 



 

Stav před restaurováním 

 

 

 



 

Stav před restaurováním 

 



 

Lepení 

 



 

Stav před restaurováním 

 



 

Lepení 

 



 

Stav po restaurování 

 

 



 

Stav po restaurování 

 


