
  

 
 

Oblastní muzeum Praha východ,p.o. 
 Masarykovo nám ěstí 97 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
IĆO 0067539 

 
 
 
 

Výro ční zpráva za rok 2014 
 
 
 

Vážení, 
 
dovolte nám, abychom Vás ve „Výro ční zpráv ě Oblastního muzea Praha – východ, p říspěvkové organizace St ředočeského kraje  
seznámili s výsledky celoro ční práce muzea, z řizovaného St ředočeským krajem.  
 
 
Předkládá:  Mgr. Hana Závorková, ředitelka muzea  
 

A) Struktura pracovník ů v roce 2014 
 
 
Vedení Oblastního muzea ,p.o. 
Sídlí v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi čp. 97 
 
Ředitelka:  Mgr. Hana Závorková  
 
Zástupce ředitelky: PHDr. Milan Pátra 
 
Ekonomicko-provozní odd ěleni: 
Ekonomka-účetní:             Ludmila Moravcová 
Správce budov:                 Luboš Vágner 
Zástupce správce budov: Otto Fila, Jiří Chour   
                
 
Propaga ční odd ělení a informa ční technologie: 
Vedoucí oddělení:             Jiří Chour 
  
Recepce: 
Recepční:                          Jana Šnajberková, Milan Enc,  Jarmila Kurišová  
 
 
Hrad Jenštenjn:  
Kastelán, průvodce:          Otto Fiala,  
 
Brandýská katovna:   
Průvodce :                          PhDr. Krutina Ivan 
  
 
Odborné odd ělení : 
Sídlo v Brandýse nad Labem, čp. 97 
 
 
Vedoucí odborného oddělení :  RNDr. Daniel Hrčka                  kurátor podsbírky přírodovědné 
                                                   PhDr. Milan Pátra                    kurátor podsbírky výtvarného umění, 
                                                   Mgr. Andrea Němcová            kurátorka archeologické podsbírky 
                                                   PhDr. Ivan Krutina                   kurátor archeologické podsbírky   
                                                   Kateřina Klicperová                 kurátorka etnografické podsbírky, konzervátorka 
                                                   Eva Kryšková, Dis.                  knihovnice, kurátorka podsbírky knih a podsbírky písemností a tisků   
                                                   PhDr. Karin Pátrová, Ph.D.     historička, kurátorka podsbírky  historické 
  
 



            
Současně při odborném odd ělení v roce 2014 pracovaly poradní sbory: 
 

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost ve složení:   
Předsedkyně: PhDr Karin Pátrová, Ph.D.; 
Clenové : PhDr. Ivan Krutina, PhDr. Milan Novák, Miroslav Písačka, PhDr. Jan Vinduška, Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D. 
  
Výstavní komise ve složení: 
Předseda: Jiří  Chour  
Členové: PhDr. Ivan Krutina, PhDr. Karin Pátrová, PhDr. Milan Pátra 
 
 

 
Plnění činnosti odborného odd ělení a péče o sbírku Oblastního muzea Praha východ, p.o. v ro ce 2014 
 
 

A) Sbírka Oblastního muzea Praha východ, p.o. 
Sbírkotvorná činnost OMPv  

Počet sbírkových p ředmětů k 31.12. 2013 31 786 

Počet odepsaných předmětů (úbytků) celkem za existenci sbírky        16 

Počet přírůstků v roce 2014 (I. stupeň)   1 122 

Počet přírůstků v roce 2014 (II.stupeň)   1 691 

Počet úbytků v roce 2014           0 

Počet sbírkových p ředmětů zapsaných do CES   3 204 

Počet zkontrolovaných sbírkových přemětů   1 303 

Celkem p ředmětů za celou sbírku zapsaných do CES 33 422 
 
 

 
B) Výro ční zpráva jednotlivých odd ělení 

 
 

1) Přírodov ědné odd ělení  
(zpracoval RNDr. Daniel Hrčka) 

Celkový po čet zpracovaných  
sbírkových p ředmětů zapsaných v 
podsbírce: 

917 inv. č. (ent.) 
202 inv. č. (zool.) 
68 inv. č. (bot.) 

Počet sbírkových p ředmětů zapsaných 
do CES (2014): 

27 inv. č. (ent.) = 5305 ks brouků 
0 inv. č. (zool.) 
68 inv. č. (bot.) 

Počet sbírkových p ředmětů zapsaných 
do 
I. stupn ě: 

27 inv. č. (ent.) = 5305 ks brouků 
0 inv. č. (zool.) 
68 inv. č. (bot.) 

Počet sbírkových p ředmětů zapsaných 
do 
II. stupn ě: 

27 inv. č. (ent.) = 5305 ks brouků 
0 inv. č. (zool.) 
68 inv. č. (bot.) 

Počet předmětů  
Získaných  z dar ů :  0 

Počet zaevidovaných p ředmětů do 
pomocné dokumentace: 0 

Počet odepsaných sbí rkových 
předmětů: 0 

 
Revise sbírek: termín 
 

Protokol ze dne 12.12.2014. 
Zkontrolováno 73 inv. č. (ent.), 11 inv. č. (zool.), 4 inv. č. (bot.) 

Ochrana sbírek:  
 (zaplynování depozitá ře,  umíst ění 
odvlh čovačů,  generální úklid, 
přemístění sbírek, malování 
depozitá ře). 
Kontrola mikroklimatu depozitá ře 
(zápisy). 

Umístění prostředků proti škůdcům – tablety INVET, 2x ročně Biolit, pravidelný 
úklid, 
pravidelná kontrola mikroklimatu pomocí digitálních měřících přístrojů, vedení 
knihy návštěv depozitáře a knihy měření teplot a vlhkosti 



Publika ční činnost: 
samostatné publikace, články do 
periodik: 

Popularizace ochrany p řírody a cenných částí p řírody regionu v  Městských 
listech vydávaných m ěstem Brandýs n.L. – St. Boleslav: 
Louka u Císařské Kuchyně 2/2014, 
Lom u Martinova 
3/2014, 
Suché trávníky u Popovic 
4/2014, 
Přírodní památka Prutník 
5/2014, 
Les Beckov 
6/2014, 
Vršky pod Špičákem 
7-8/2014, 
Semická Hůra 
9/2014, 
Hůra u Bříství 
10/2014, 
Přírodní památka Písčina u Tišic 
11/2014, 
Přerovská hůra 
12/2014 
 
rukopisný materiál  „Botanický průzkum navrženého ZCHÚ Kaňon Vltavy u Brnek“ 
„Botanický průzkum navrženého ZCHÚ Písčina u Káraného“ 
„Botanický průzkum navrženého ZCHÚ Přerovská hůra“ 
 

 

články do odborných periodik:  
 
Lythrum hyssopifolia in Hadinec & Lustyk: Additamenta ad floram Reipublicae 
Bohemicae, XII (Zprávy Čes. Bot. Společ. 49/1, 2014) 
 

Počet přednášek pro ve řejnost 
(OMPV):  

zajišt ění exkurze P říroda v  nepřírodní krajin ě, za obojživelníky a plazy mezi 
Panenskými B řežany a Odolenou Vodou dne 19.4.2014 
 
přednáška Za p řírodou ka ňonu Vltavy dne 11.9.2013 v budově OMPV  
 
zajišt ění přednášky Peru, nadobla čná říše Inků Pavla Heřtuse dne 25.9.2014 
 
zajišt ění přednášky Žáby, ješt ěrky, hadi na Brandýsku a v ČR Karla Kerouše 
dne 23.10.2014 
 
 
zajišt ění cestopisné p řednášky Ke ňa, hory, savany a jezera na rovníku RNDr. 
Aleše Hoffmanna dne 23.10.2014 
 

Akce mimo Oblastní muzeum Praha 
východ: 

přednáška Za p řírodou ka ňonu Vltavy dne 14.10.2014 v budově ZŠ Trojská 
 

 

exkurze Jarní botanické zajímavosti Drahanského údolí a p řírodní pamá tky 
Zámky dne 23.3.2014, realizováno jako společná akce OMPV a Ekocentra 
Křivatec, Praha 8 
 

Aktivní spolupráce s jinými subjekty 
mimo OMPv: 

Středočeské muzeum Roztoky, 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK 
Ekocentrum Křivatec při 01/34 ZO ČSOP, 
Zelený svět – Metropolitní region 
Muzeum Českého krasu 
 

Počet vy řízených badatelských 
dotazů: 
Spolupráce p ři jiných výstavách než 
autorských: 
(vypsat název a podíl) 

15 badatelských dotaz ů  
 
Spolupráce p ři výstav ě  Naši motýli - sbírka Josefa Háši, konané dne 4.6.-
3.11.2014 v Muzeu Českého krasu v Berouně. Zápůjčka materiálu, odborná 
pomoc při přípravě výstavy. 
 
Spolupráce p ři výstav ě  Chvála mezí konané dne 30.10.-23.11. v budově 
OMPV, p.o.. Zápůjčka materiálu, pomoc při přípravě výstavy. 
 

Autorské výstavy  
Popsat v četně počtu návšt ěvníků: 
 

výstava Martin Chochel, krajiny v obrazech , proběhla dne  9.1. až 26.1.2014 

Jiná činnost: 

mapování druh ů rostlin Brandýska pro připravovanou publikaci o květeně 
brandýského regionu, 
editorské práce  na připravované publikaci o Polabí 
 



 
 
 

konzultace a porada s obcemi a m ěsty  z hlediska legislativy v oblasti ochrany 
přírody, konzultace o přírodních poměrech regionu Praha-východ  
 

 inventarizace památných strom ů okresu Praha-východ 
 

 

zapisování dat do nálezové databáze Agentury ochrany p řírody a krajiny ČR 
(oficiální databáze využívaná jak pracovníky ochrany přírody, tak úředníky státní 
správy a samosprávy), zapsáno 1200 záznamů o výskytech druhů rostlin 
 

 
dokon čení přípravy geologické ex pozice, sběr vzorků v terénu, jednání se 
zpracovatelem expozice 
 

 

realizace praktické pé če o přírodn ě cenná stanovišt ě (vyřezávání keřů, 
rozvolnění travního drnu) vedoucí k podpoře populace kriticky ohroženého druhu 
Hierochloe odorata na břehu tůně u Káraného 
 

 

zpracování návrhu na vyhlášení zvlášt ě chrán ěných území Ka ňon Vltavy u 
Brnek, Pís čina u Káraného a P řerovská h ůra“ včetně jednání s Krajským 
úřadem a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR 
 

 
aktivní ú čast na jednáních vztahujících se k  ochran ě přírody regionu:  
připomínky k záměru výstavby rozhledny v Odoleně Vodě 
 

 
hlášení p řírůstků do Centrální evidence sbírek  za všechny sbírky na 
Ministerstvo kultury  
 

 

spolupráce se školami  
povídání o lomu u Martinova pro ZŠ Záryby (2 třídy), dne 25.4.2014 a 30.4.2014, 
provedení po přírodovědné expozici OMPV dne 17.12.2014 
 

 
správa GIS  – metodická pomoc při správě a úpravě dat, konzultace při zpracování 
mapových výstupů 
 

 

žádost Agentury ochrany p řírody a krajiny ČR – spolupráce při zpracování 
„Psouboru doporučených opatření“ pro některá chráněná územé Středočeského 
kraje 
 

 

činnosti související s  funkcí vedoucího odborného odd ělení  – příprava 
inventur, plán odborného oddělení, kontrola dokumentace, svolávání členů 
oddělení, koordinace přednášek a témat výzkumu, administrativní činnosti – 
evidence výpůjček ad. 

 
 

2) Etnografické odd ělení a činnost konzervátorského pracovišt ě  
(zpracovala Kateřina Klicperová) 

Celkový po čet zpracovaných  
sbírkových p ředmětů zapsaných v 
podsbírce: 

9 předmětů 

Počet sbírkových p ředmětů zapsaných 
do CES: 9 předmětů 

 
Revise sbírek: termín 
 

Protokol ze dne 17.12.2014. 
Zkontrolováno 59 invent.č. 

Ochrana sbírek:  
 (zaplynování depozitá ře,  umíst ění 
odvlh čovačů,  generální úklid, 
přemístění sbírek, malování 
depozitá ře). 
Kontrola mikroklimatu depozitá ře 
(zápisy). 

Ošetření prostoru depozitáře proti škůdcům INVET, pravidelný úklid, 
pravidelná kontrola mikroklimatu pomocí digitálních měřících přístrojů, vedení 
knihy návštěv depozitáře a knihy měření teplot a vlhkosti 

Publika ční činnost:  
samostatné publikace, články do 
periodik: 

0 
 

Počet přednášek pro ve řejnost 
(OMPV):  0 

Akce mimo Oblastní muzeum Praha 
východ: 2 

Aktivní spolupráce s  jinými subjekty 
mimo OMPv:  



Počet vy řízených badatelských 
dotazů: 
Spolupráce p ři jiných výstavách než 
autorských: 
(vypsat název a podíl) 

 
 

Autorské výstavy  
Popsat v četně počtu návšt ěvníků: 
 

 

Konzervátorské pracovišt ě: 

- textil – praní čištění, žehlení, převážně předměty z pozůstalosti p. Bernáškové 
- čištění drobných předmětů z pozůstalosti p. Bernáškové (drogerie, lékárna,     
  papírnictví, galanterie) 
- školství – čištění a konzervace přístrojů a pomůcek, různé materiály – papír, 
kůže, kovy (20 ks) 
- čištění a konzervace ševcovského verpánku (verpánek, 50ks nářadí) 
- čištění souboru krabiček od sirek, nálepek (60 krabiček, 220 nálepek) 
- čištění souboru divadelních kostýmů 
- čištění a opravy plastické mapy 
- čištění souboru gramofonových desek (4 alba-43 desek, 18 ks v papírových 
obalech) 
- nátěry dřevěného nábytku proti červotoči v depozitární chodbě 
- zemědělské stroje a nástroje – čištění, nátěry proti dřevokaznému hmyzu, 
konzervace (hrábě, lopaty, kopisty, kladiva, pluhy) 

 - čištění a opravy školních plakátů získaných do sbírek 
- čištění a opravy sbírkových předmětů z archivu – diplomy, stavební návrhy… 

 

- účast konzervátorky na inventuře majetku OMPv, řádná roční inventura 
etnografické sbírky 
- v průběhu měsíce července proběhla na konzervátorském pracovišti praxe 
studentky kurátorských studií 
- popis předmětů HS, našívání cedulek s čísly na textil 

 
 

3) Oddělení sbírky písemností a tisk ů, sbírková a p říruční knihova  
(zpracovala Eva Kryšková) 

Celkový po čet zpracovaných  
sbírkových p ředmětů 
zapsaných v podsbírce: 

45( 2486 Index)  -    Sbírková knihovna; celkem 9901 
745 - Sbírka písemností a tisků; celkem 10902 
152 - příruční knihovna; celkem ? 
           

Počet sbírkových p ředmětů 
zapsaných do CES: 

745 - Sbírková knihovna 
  

Počet sbírkových p ředmětů 
zapsaných do I.stupn ě: 

45 (2486 Index)  - Sbírková knihovna 
745 -  Sbírka písemností a tisků 

Počet sbírkových předmětů 
zapsaných do  
II. stupn ě: 

45 (2486 Index) - Sbírková knihovna 
745 - Sbírka písemností a tisků 

Počet předmětů  
Získaných  z dar ů :  

745 - Sbírková knihovna 
12 - Sbírka písemností a tisků; 2x koupě 

Počet zaevidovaných p ředmětů 
do pomocné dokumentace: 

0 

Počet odepsaných sbírkových 
předmětů: 

0 

CLAVIUS : Obsahuje k 19.12. 2014 celkem : 
4318 jednotek (knihy; monografie) 
241 titulů periodik 

 
Revise sbírek: termín  
 
 

Revize Příruční knihovna : 1.8. 2014 – 31.10. 2014; zkontrolováno 4497 jednotek 
Generání revize Sbírka písemností a tisků : zahájeno 10.11. 2014; probíhá inventura 
fotoarchivu 

Ochrana sbírek:  (zaplynování 
depozitá ře,  umíst ění 
odvlh čovačů,  generální úklid, 
přemístění sbírek, malování 
depozitá ře). 
Kontrola mikroklimatu 
depozitá ře (zápisy). 

udržování vhodné teploty a vlhkosti vzduchu, pravidelné zaplynování depozitářů (ochrana 
proti plísním a škůdcům), vhodné pokud možno uzavřené skladovací obaly a úložné 
prostory (např. mapník) na archiválie, úklid depozitářů - zabraňuje nevhodnému 
hromadění prachu a jiných nečistot 

Publika ční činnost:  
samostatné publikace, články 
do periodik: 

0 

Počet přednášek pro ve řejnost:  0 



Akce mimo Oblastní muzeum 
Praha východ: 

Účast na školní systému „Elektronická spisová služba“ 
Odborný seminář na téma archivace filmových zvukových dokumentů, jejich restaurování 
a digitalizace  
Informační seminář - Středočeská vědecká knihovna v Kladně („Evropský projektu 
digitalizace“) 

Aktivní spolupráce s  jinými 
subjekty mimo OMPv: 

Knihovna Eduarda Petišky, Brandýs n.L. 
Spolupráce s pamětníky z města Brandýs nad Labem 
Spolupráce se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně na „Evropském projektu 
digitalizace“ 

Počet vy řízených badatelských 
dotazů: 
 
 
 

37 

Autorské výstavy  
Popsat  v četně počtu 
návšt ěvníků: 
 

0 

Jiná činnost:  Indexace a tisk záznamů v knihovnickém systému Bach 
Vedení Spisové služby OMPV a zápis pošty OMPV 
Práce na vydání publikace „Historie Brandýského pomníku T.G.M.“ 

Spolupráce na výstavách 
OMPv: 

Zapůjčení předmětů na tyto výstavy: Kroniky promluvily, Sportovní osobnosti Brandýska, 
František Josef Řezáč, Člověk a boj. 

 
 

4) Oddělení archeologie   
(zpracovala Mgr. Andrea Němcová) 

Celkový po čet sbírkových 
předmětů resp. soubor ů 
předmětů zapsaných v 
podsbírce: 

4771 položek 

Počet sbírkových p ředmětů 
resp. eviden čních položek 
hlášených v r. 2014 do CES: 

538 inv. č. (celkem 7464 p ředmětů) 

Počet sbírkových p ředmětů 
resp. eviden čních položek 
zapsaných v r. 2014 do  
II. stupn ě evidence: 

569 inv. č. (celkem 7907 p ředmětů) 

Počet odepsaných sbírkových 
předmětů v r. 2014:  

0 

 
Pravidelná inventura sbírky: 
termín 
 

Protokol ze dne 17.12.2014. 
Zkontrolováno 569 inv.č. (celkem 7907 předmětů) 

Ochrana sbírek:  
(zaplynování depozitá ře,  
umíst ění odvlh čovačů,  
generální úklid, p řemístění 
sbírek, malování depozitá ře). 
Kontrola mikroklimatu 
depozitá ře (zápisy). 

pravidelná kontrola mikroklimatu pomocí digitálních měřících přístrojů, vedení knihy 
návštěv depozitáře a knihy měření teplot a vlhkosti, celkový úklid depozitáře Katovna 2 x; 
sklep AD – umístění odvlhčovačů, monitoring mikroklimatu 

Dig italizace a fotodokumentace 
sbírkových p ředmětů – počet 
položek 

fotodokumentace sbírkových předmětů zapsaných do II. stupně evidence, rozsah 450 
položek 

Publika ční činnost: 
 

Limburský – Kalfusová – Němcová – Krutina: Pohřebiště únětické kultury v Přemyšlení, 
okr. Praha – východ, ASČ 18, 2014, s. 567-605. 
Baloun – Němcová – Krutina – Sankot: Laténské kostrové hroby z Přemyšlení, okr. Praha 
– východ, v tisku. 
 
 

Přednášková činnost pro 
veřejnost a školy (OMPv): 

A Němcová: 1 x přednáška k výstavě Na válečném poli, 1 x školení a přednáška pro 
externí spolupracovníky – metodika povrchových průzkumů s využitím detektorů kovů.  
I.Krutina: 4 x přednáška pro školy: Život starých Slovanů, Slovanská hradiště. 
 

Účast na seminá řích 
06/2014, Seminá ř k problematice užití  detektor ů kovů v archeologii, ARÚ AV ČR 
Praha a Brno, účast v panelové diskusi, příprava usnesení 
Spolupráce s ARÚ: připomínky k návrhu znění nového Památkového zákona 



Aktivní spolupráce s jinými 
subjekty mimo OMPv: 

V rámci výjezdů do terénu byl prováděn monitoring stavební činnosti ve sběrné oblasti 
OMPv a ve spolupráci s ostatními oprávněnými organizacemi Středočeského kraje (M 
Čelákovice, ÚAPPSČ) zajišťována včasná archeologická památková péče v lokalitách 
zasažených stavební aktivitou. V oblasti vlastní záchranné činnosti OMPv byla věnována 
pozornost stavebním akcím individuální výstavby se zřetelem na poskytování služby 
občanům Středočeského kraje. 
Dále odborná spolupráce s institucemi: ÚAPPSČ, FF UK – Ústav pro pravěk a ranou 
dobu dějinnou, ARÚ AV ČR Praha, SM Roztoky, Středočeská archeologická komise 

Počet vy řízených badatelských 
dotazů:  
 

37 badatelských dotaz ů  
 
 

Výstavní činnost: 
 

Podíl na autorské výstavě „Na válečném poli“, 7 panelů (cca 1/3 výstavy) 
 
Zápůjčka a prezentace nálezů ze sbírky OMPv, p.o. v dlouhodobé expozici 
Staroboleslavská brána a v expozici Zřícenina hradu Jenštejn.  
 

Jiná činnost: 

Archeologická památková pé če, služby ve řejnosti a stavebník ům, konzultace pro 
studenty a zájemce o problematiku archeologie, dete rminace externích 
archeologických nález ů 
 

Účast na projektu p řípravy mapy 
archeologických naleziš ť Čech 

Editace a dopl ňování údaj ů o dokumentovaných archeologických výzkumech 
z oblasti severní části bývalého okresu Praha východ, editace archivní ch a 
databázových výstup ů, dopl ňování informací z vlastní činnosti muzea, lokalizace 
starších nález ů zpracováno 60 katastrálních území: Bašť, Bořanovice, Brandýs nad 
Labem, Brázdim, Brnky, Čakovičky, Čelákovice, Čenkov, Dehtáry, Dolínek, Drasty, 
Dřevčice, Horoušany, Hoštice u Vodochod, Hovorčovice, Husinec u Řeže, Jenštejn, Jirny, 
Káraný, Klecany, Klíčany, Kojetice u Prahy, Kozovazy, Líbeznice, Máslovice, Měšice, 
Mochov, Mratín, Mstětice, Nehvizdy, Nová Ves u Prahy, Nový Vestec, Odolena Voda, 
Ostrov, Panenské Břežany, Podolanka, Polerady u Prahy, Popovice u Brandýsa n.L., 
Postřižín, Předboj, Přemyšlení, Přezletice, Radonice u Prahy, Sedlčánky, Sedlec u 
Líbeznic, Sluhy, Stránky, Svémyslice, Šestajovice u Prahy, Toušeň, Veleň, Veliká Ves u 
Prahy, Větrušice u Klecan, Vodochody u Prahy, Vyšehořovice, Záluží u Čelákovic, Zápy, 
Zdiby, Zeleneč, Zlonín;  
editováno celkem 2679 záznam ů ADČ   

 
Přijaté a evidované 
koresponden ční položky – 
archeologická památková pé če 
a stavební činnost v regionu 

136 

Odeslaná a evidovaná 
korespondence – vyjád ření, 
stanoviska, expertní listy 

67 
 

Vyřízené výp ůjčky nebo 
zápůjčky sbírkových p ředmětů 5 

Dohody se stavebníky pro 
pot řeby vy řízení dotace od S ČK, 
podklady pro žádost o dotaci 

19 akcí  
 

 
Dohledy zemních prací a drobné 
záchranné akce:  
 

33 akcí, z toho 2 x pozitivní zjišt ění (novov ěk) 
 

NZ a zprávy o akcích pro ARÚ 
AV ČR (Hlášení do systému 
ADČ) 
 

NZ ze záchranného výzkumu OMPv Nová Baš ť 2004-2006 
Hlášení o archeologických akcích realizovaných v r.  2013 do ADČ při ARÚ Praha 
AV ČR: 24 akcí 

Dokumenta ční činnost 

V průběhu r. 2014 se OMPv registrovalo jakožto oprávněná organizace mezi uživatele a 
přispěvatele internetové databáze terénních archeologických výzkumů (IDAV), 
zpřístupněné ARÚ AV ČR Praha, všechny akce OMPV, p.o. jsou registrovány pod 
přiděleným č. IDAV. 

                                                        
 

 
                                  
 

5) Oddělení výtvarné podsbírky 
 (zpracoval PhDr. Milan Pátra) 

Celkový po čet zpracovaných 
sbírkových p ředmětů 
zapsaných v podsbírce: 

2 268 inventárních čísel 

Počet sbírkových p ředmětů 
zapsaných do CES: 

110 inventárních čísel 

Počet sbírkových p ředmětů 
zapsaných do 

110 



I. stupn ě: 
Počet sbírkových p ředmětů 
zapsaných do 
II. stupn ě: 

110 

Počet předmětů 
získaných nap říklad z dar ů, 
nákup. aj.: 

18 

Počet zaevidovaných p ředmětů 
do pomocné dokumentace: 

0 

Počet odepsaných sbírkových 
předmětů: 

0 

Počet nezpracovaných 
předmětů. 
Kdy byly p ředány do muzea? 
Jejich evidence: 
Vypsat jejich seznam a lokaci 

školní výukové obrazy, depozitář výtvarné sbírky, starý fond 

Revise sbírek: t ermín  
 
 

3. 12. 2014 – 15. 12. 2014 (průběžná inventura) 
fyzicky zkontrolováno 164 inventárních čísel 
Inventarizační protokol-výtvarná sbírka, 2014 ze dne 16. 12. 2014 

Ochrana sbírek: (zaplynování 
depozitá ře, umíst ění 
odvlh čovačů, generální úklid, 
přemístění sbírek, malování 
depozitá ře). 
Kontrola mikroklimatu 
depozitá ře (zápisy). 

Vše je řádně vedeno v knihách, které jsou uloženy v depozitáři výtvarné sbírky. 
1) Kniha návštěv depozitáře výtvarné sbírky. 
2) Kniha měření teplot a vlhkosti. 
K měření slouží dva digitální měřici přístroje. 
 

Publika ční činnost:  
samostatné publikace, články 
do periodik: 

0 

Počet přednášek pro ve řejnost:  0 
Akce mimo Oblastní muzeum 
Praha východ: 

0 

Aktivní spolupráce s  jinými 
subjekty mimo OMPv: 

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav 
Znalec umění: Ak. Malíř Dobroslav Halata 
Editor díla Josefa Lady a Aleny Ladové: Mgr. Josef Lada 

Počet vy řízených badatelských 
dotazů: 
Spolupráce p ři jiných výstavách 
než autorských: 
(vypsat název a podíl) 
 

Badatelské dotazy: 4 
Výstavy: 

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav (zámek, radnice) o d 1. 3. 2014 do 1. 3. 2015 (42 

ks)  
„Josef Lada – výběr z díla“ - Městské muzeum a galerie Břeclav od 13. 5. 2014 do 19. 9. 
2014 (1ks) 

Putovní výstava Josef Lada malí ř a spisovatel – MKS Strakonice od 26. 11. 2014 do 

5. 1. 2015 (68 ks)  

„František Josef Řezáč, Reformátor v ězeňství a školství „- OMP-v Brandýs n. L. – 

St. Boleslav od 13. 3. 2014 do 6. 4. 2014 (31 ks) 

„Masaryk ův odkaz“ - OMP-v Brandýs n. L. – St. Boleslav od 24 . 10. 2014 do 5. 1. 

2015 (3 ks) 

„Hrne ček na památku“ - OMP-v Brandýs n. L. – St. Boleslav  od 4. 12. 2014 do 5. 1. 

2015 (23 ks)  
Autorské výstavy  
Popsat v četně počtu 
návšt ěvníků: 

0 

Jiná činnost:  4.1.2014-Polabská strašidla 
účast na jednání „ Síň slávy brandýského a boleslavského sportu“  
účast na jednání „Obnova kaple sv. Anny v Panenských Břežanech“ (3x) 
administrátor Computer Help -licence na Office profesionál, Acrobat 
absolvování kurzu „Úvod do restaurování a základy památkové péče“ na Vyšší odborné 
škole uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze 3, Žižkovo 
náměstí 1300/1 
 

 
 
 
 
 
 



6) Historické odd ělení 
(zpracovala PhDr. Karin Pátrová Ph.D.) 

 
Celkový po čet zpracovaných 
sbírkových p ředmětů 
zapsaných v podsbírce: 

6059 inv. č. 

Počet sbírkových p ředmětů 
zapsaných do CES: 

174 inv. č. 

Počet sbírkových p ředmětů 
zapsaných do 
I. stupn ě: 

173 inv. č. 

Počet sbírkových p ředmětů 
zapsaných do 
II. stupn ě: 

173 inv. č. 

Počet předmětů 
získaných nap říklad z dar ů, 
nákup. aj.: 

108 inv. č. 

Počet zaevidovaných p ředmětů 
do pomocné dokumentace: 

1 inv. č. 

Počet odepsaných sbírkových 
předmětů: 

0 

Počet nezpracovaných 
předmětů. 
Kdy byly p ředány do muzea? 
Jejich evidence: 
Vypsat jejich seznam a lokaci 

Pozůstalost po pí. Bernáškové – průběžně se zpracovává po konzervaci 
Loutkové divadlo – zapíše se po konzervaci 
(uloženo v konzervátorské dílně) 

Revise sbírek: termín  
 
 

12. 12. 2014 – 17. 12. 2014 (průběžná inventura) 
fyzicky zkontrolováno 399 inventárních čísel 
Inventarizační protokol-historická sbírka, 2014 ze dne 17. 12. 2014 

Ochrana sbírek: (zaplynování 
depozitá ře, umíst ění 
odvlh čovačů, generální úklid, 
přemístění sbírek, malování 
depozitá ře). 
Kontrola mikroklimatu 
depozitá ře (zápisy). 

Vše je řádně vedeno v knihách, které jsou uloženy v depozitáři historické sbírky 
1) kniha návštěv depozitáře historické sbírky 
2) kniha měření teplot a vlhkosti 
K měření slouží dva digitální měřici přístroje. 
 

Publika ční činnost:  
samostatné publikace, články 
do periodik: 

Odborné studie a materiály:  

– Palladium země české. Počátky a rozvoj mariánského kultu ve Staré Boleslavi 
(kolektivní monografie Salve regina. Mariánská úcta ve středních Čechách, 
Praha 2014) 

– Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. 
Expozice, sbírky, publikace (pro Středočeský sborník historický, v tisku) 

– Pod ochranou svatých. Patroni sakrálních míst i profánních řemesel 
v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi (pro Studie a zprávy. Historický 
sborník pražského okolí 4/2014, v tisku) 

Drobné články (in: Studie a zprávy. Historický sborník praž ského okolí 3/2013, 
vydáno 2014): 

– Konference Mariánská úcta ve středních Čechách 

– Náměstí v Brandýse. Historie a současnost 

– Jan Václav Spitzer. 300 let malíře pozdního baroka (1711–1773) 

Propaga ční materiály: 
 

– Skládačka Hrad Jenštejn 

– Skládačka Poutní kapličky na Svaté cestě 

 
 

Počet přednášek pro ve řejnost:  2x Řemeslnické cechy ve středověku a novověku 
2x Církevní dějiny doby přemyslovské a lucemburské 
 

Akce mimo Oblastní muzeum 
Praha východ: 

Dobrodružství cyklistiky – Muzeum Kouřimska (zápůjčka na výstavu) 
 



Aktivní spolupráce s  jinými 
subjekty mimo OMPv: 

Město Brandýs n.L. 
Knihovna Eduarda Petišky v Brandýse n. L. 
St.okr.archiv Praha-východ 
St.okr.archiv Praha-západ 
Státní obl. archiv v Praze 
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy 
Městské muzeum v Čelákovicích 
Muzeum Říčany 
Etnografický ústav AVČR 
 

Počet vy řízených badatelských 
dotazů: 
Spolupráce p ři jiných výstavách 
než autorských: 
(vypsat název a podíl) 

Badatelské dotazy: 8 
Výstavy: 

Brandýský zámek – dlouhodobá záp ůjčka  
Na válečném poli – OMPv 

„Masaryk ův odkaz“ – OMPv  
Autorské výstavy  
Popsat v četně počtu 
návšt ěvníků: 

F. J. Řezáč – reformátor vězeňství a školství 

Jiná činnost:  Redakční práce: 
Redakce a korektury publikace Z. Zalabáka Historie brandýského pomníku TGM 
Redakce a dokončení odborného časopisu Studie a zprávy. Historický sborník pražského 
okolí 3/2013 
Příprava a korektury nového čísla odborného časopisu Studie a zprávy. Historický 
sborník pražského okolí 4/2014 
 
Medializace muzea: 
Příspěvek o brandýské katovně pro televizi Nova v rámci pořadu Víkend 
Vytvoření textů a podkladů pro samostatné webové stránky Brandýská katovna  
 
Absolvování kurzu „Úvod do restaurování a základy památkové péče“ na Vyšší odborné 
škole uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze 3, Žižkovo 
náměstí 1300/1 
 

  
 
 
Kaple sv. Anny: 
Byla zahájena oprava kaple sv. Anny, byla dokončena oprav fasáda, mříží, výmalba interiéru.  
V dubnu  byly pořádány dva koncerty v kapli sv. Anny  s celkovou účastí  150 návštěvníků.  Mgr. Hana Závorková  provedla celkem 10  
komentovaných prohlídek zájemcům o historický areál Panenských Břežanech. Zájemců o prohlídku kaple by bylo mnohem více, ale 
kaple od podzimu v režimu stavba  a do jejích prostor poté nebylo a není možné s ohledem na BOZP vstupovat.  
  
Zahrada: 
Stromy jírovců byly ošetřeny postřikem proti Klíněnce Jírovcové. Celá plocha parku byla opakovaně postříkána přípravkem  Rundop a 
Dominátor proti plevelům.  
 
 
Hrad Jenšt ějn: 
tento objekt je v majetku obce Jenštejn 
Oblastní muzeum,p.o. se podílelo na pořádání Jenštejnských slavností, zajišťování akcí pořádaných obcí a svateb pořádaných rovněž 
obcí.  
 
 
Brandýská Katovna: 
Byla zpřístupňována na objednávku. Výklad o historii hrdelního práva v Brandýse nad Labem byl podáván zpravidla historiky 
 PHDr. Karin Pátrovou, Ph.D. a PHDr. Ivanem Krutinou. 
 
 
Přednášky:  
 
29.1.      Zemědělství Polabí                                   78 účastníků 
14. 3.  Etnofolk                     19 účastníků 
24.7.  Pravěká kultura                  18 účastníků   
11.9.  Za přírodou – Údolíé Vltavy                 14 účastníků 
25.9. Peru     29 účastníků 
9.10. Hadi, žáby    25 účastníků 
22.10 Brandýské cechy    58 účastníků 
23.10. Keňa     15 účastníků 
23.10     Život starých Slovanů                                 52 účastníků 
26.10 Náboženství, křesťanství    61 účastníků 
28.10.    Historie pomníku TGM v Br.  n/L.               78 účastníků 
20.12 J.V. Prášek     93 účastníků 
Celkem:     540 ú častník ů 



 
Výstavy:  
 
Arnoldinovský d ům:  
Zajišťoval kromě stálé expozice také výstavní místnosti také  krátkodobé výstavy. 
Celkově se v roce 2014 realizovalo : 
 
Vánoční ozdoby 
Obrazy Chochel,  
Obrazy Petr Pěnkava, 
Výstava dřevěných hraček, 
Výtvarné práce MŠ Bunny,  
Václav Řezáč Poleradský – reformátor školství a vězeňství, 
Výstava výtvarných prací MŠ Umedvídků, 
Milan Novák – obrazy, 
Na válečném poli, 
Námořní plavba, 
Fotografie Jiří Žalman,  
Výstava TGM- president osvoboditel 
Letecká bitva nad Krušnohořím 11. 9.1944/1945, 
Hrneček na památk, 
 
 
Mezinárodní spolupráce: 
 
Program Erasmus 
V únoru 2014 studentka archeologie  Sassarské university z Itálie Silvie Cannas, pod patronací Karlovy university  v rámci mezinárodního 
programu ERASMUS prováděla svou odbornou praxi v Oblastním muzeum  Praha východ. p.o..  Studentka  prošla všemi odděleními 
Oblastního muzea Praha východ, kde se seznamovala s provozem  muzea,  včetně  prací  odborných pracovníků. Tato spolupráce byla 
pro všechny zůčastněné strany užitečná.  Byla vyhodnocena jako přínosná s perspektivou do budoucnosti.  
 
 
Školení: 
 
1.Školení BOZP všech pracovníků OMPv,p.o. 
2. Školení pracovníků muzea v oblastní památkové péče a restrurování památek. 
3. Školení v oblasti marketinku a zvyšování kvality služeb.  
 
 
Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, Hrusice za  rok 2014 
 
Vedoucí: PhDr. Milan Pátra 
Průvodkyně a knihovna: Martina Svobodová  
Průvodkyně: Květoslava Naštická (listopad, prosinec - nemoc) 
Pokladna: Zdeňka Burianová (výpomoc v měsících - listopad, prosinec) 
Zahrada: Alena Vávrová 
  
Práce s veřejností: 
 
Pro veřejnost je památník otevřen celoročně včetně státních svátků mimo pondělí a úterý.  Zajišťujeme odborný výklad pro organizované 
skupiny i individuální návštěvníky. Zahraničním turistům je poskytován výklad v anglickém, v německém a v japonském jazyce pomocí 
audio průvodce. 
 
 V roce 2014 proběhlo jedenáct akcí, a to: 21.4. Velikonoční pondělí, 30.4. Rej čarodějnic (zábavné odpoledne pro děti i dospělé s 
bohatým programem), 14.5. Den muzeí a galerií, 31.5. Cesta kocoura Mikeše a Pohádkové Hrusice (pochod), 29.6. Začátek prázdnin, 
31.8. Loučení s prázdninami, 14.9. Den evropského dědictví, 20.9. Po stopách kocoura Mikeše (pochod), 28.10. Den Středočeského 
kraje a v prosinci 6 prohlídek s rozpustilými čerticemi. 
 
Putovní výstava „Josef Lada malíř a spisovatel“ byly v tomto roce na těchto místech:  Městské centrum - Strakonice 
 
Práce se školami: 
   
1. Pro mateřské školky a 1. stupeň základních škol je výklad přizpůsobený věku dětí se zaměřením na říkadla, pohádky, venkovský život 
a zvyky z doby dětství Josefa Lady, s průvodkyní po předchozí objednávce v pohádkovém kostýmu, např. velikonoční slepička, čertice, 
hrusická rusalka a čarodějnice.   
3. Vystavování nejlepších dětských kreseb ze základních škol v „Galerii na schodech“. 
   
Návštěvnost: 
 
Celková návštěvnost expozice Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové a dalších muzejních programů památníku v roce 2014 činila 
15.217 osob.  Oproti loňskému roku se návštěvnost zvedla o 1 430 osob. Letos nás v památníku navštívil senátní výbor pro vzdělání, 
vědu, kulturu, lidská práva a petice (26. 2. 2014). 
Internetové stránky v roce 2013 navštívilo 17.116 osob. Oproti loňskému roku se návštěvnost zvedla o 4 348 osob. 
 
Televize, rozhlas, tisk, internet:  



  
Česká televize, program ČT:D, pořad Tam tam; TV NOE, pořad KRASOHLED; TV Prima, Očima Josefa Klímy; Český rozhlas, Regina - 
Ladův kraj; Český rozhlas, Vánoční zpravodajství; týdeník Eurotelevizia (Slovenská republika); www.hugonacestach.info 
 
Knihovna: 
 
V roce 2010 byla založena sbírková knihovna, která se zaměřuje na dílo Josefa Lady a jeho dcery Aleny. V současné době má již 568 
evidencích čísel, z nich 179 přibylo v letošním roce. Jedná se především o knihy, časopisy, pohlednice, kalendáře a jiné upomínkové 
předměty se zvolenou tématikou sbírky. 
 
Správní činnost (též Správa budov) : 
                                                                                                                          
1. Běžná údržba domu a zahrady 
2. Oprava dlažby, omítek, štuků (přístavek - dílna), volně stojících plastik (člověče nezlob se, ruské kuželky, plastika pískoviště a lavičky – 
zahrada) 
3. Výměna splachovadla (přístavek - WC páni), prorezlého průtokového ohřívače za nový (místnost č. 106 - kuchyňka) 
4. Vyčištění okapů  
 
Různé: 
 
1. Výměna výpočetní techniky 
2. Zprovoznění modulů sklad, prodej předmětů v systému Colosseum Classic 
4. Dotisk skládaček: Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, Alena Ladová, Josef Lada 
5. Nové e-mailové adresy, licence OSA  
6. Současná nabídka upomínkových předmětů byla letos rozšířena o plyšové hračky Chytrá Kmotra Liška, magnetku Kmotra Liška a 
Kocour Mikeš, keramický zvoneček Hrusice, vymačkávací betlém Josef Lada, vyšívané gobelíny a knihy (Dobrodružství Tondy Čutala, 
České pohádky, Živá abeceda, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války atd.) 
 
 
Rozbor hospoda ření Oblastního muzea Praha – východ, p. o., za rok 2014.                    
 
Ekonomka-účetní: Ludmila Moravcová 
 
 
Komentá ř je uvád ěn podle ú čtové osnovy v tisících K č. 
 
501 Spot řeba materiálu:              506  
 - kancelářské potřeby, tonery, papíry, provozní náplně,                                                        58 
 - spotřební a režijní materiál pro výstavy a údržbu (bannery, archivní kartony, 
   drobné pomůcky,  čistící prostředky)                          200 
 - odborné publikace a knihy evidované v knihovně OM + PNÚO, katalogy                        37  
                - PHM pro 3 automobily + sekačku              92 
 - předměty do expozic (obrazy, vojenské starožitnosti, archiválie 2. světové války)                       95  
 - pracovní oděvy a pomůcky pro údržbu budov a zeleně                            8 
 - drobný dlouhodobý majetek (drobná elektronika a nářadí do 3 tis.)                         16 
  

 
Náklady vzrostly o nákup PHM z d ůvodu frekventovan ějších jízd do Panenských B řežan a nákup  
archiválií z 2. sv ětové války. 
 
 

502 Spot řeba energie (el. energie, plyn, vodné):          446 
 - OM-AD                            259 
 - Katovna                               70 
 - Památník JL              73 
 - Panenské Břežany              43 
  
Náklady na energie nepatrn ě klesají vzhledem ke snižování cen.  
  
  
504 Prodané zboží:          586  

Muzeum pokra čuje ve snižování zásob upomínkových p ředmětů se zaměřením na prodej nejstarších  
publikací a upomínkových p ředmětů a přecenění starých neaktuálních zásob publikací. 

 
 
511 Opravy a udržování:           380 
 - povinné revize a kontroly strojů a zařízení       167  
 - povinné revize a kontroly na objektech                       177 
 - servisy a STK na automobilech          36 

 
K vyšším náklad ům za údržbu došlo vlivem vy čištění kamenných schod ů, dlažby a jejich oprav ě a impregnaci, dále k 
oprav ě omítek. Byl rovn ěž zrevidován a následn ě opraven kamerový systém.  
Stejn ě tak prodejní systém Colosseum v Památníku Josefa L ady a jeho dcery Aleny.   
 

 



512 -513 Cestovné a stravné a náklady na reprezenta ci:                            75 
 

Náklady na cestovné (CP) a náklady na reprezentaci (při příležitosti otevírání výstav a pohošt ění návšt ěv) ovlivnila 
zejména schválená služební cesta do Londýna za ú čelem dovození archiválii 
z 2. Světové války pro expozici v Panenských B řežanech.         
 

 
518  Ostatní služby:            1137 
 - restaurování nábytku Gerstel pro PNÚO             56 
 - tisk nových knih Nádraží dějin, Brandýský pomník TGM                         100 
 - rozpočty, posudky a projekty pro PNÚO             263 
 - opravy PC, upgrady a licence a nové SW 
 - monitoring budov 
 - komunální odpady        
 - pevné a mobilní telefony, internet, poštovné      
 - spisová služba 
 - sanace Katovny 
 - tisk letáků a brožur, překlady, školení, semináře, údržba zeleně 
 - přechod z ručního prodeje zboží a pokladny do programu Colosseum v PJL                        718 
 
Náklady jsou zvýšeny oproti lo ňskému roku o služby pro areál v Panenských B řežanech na základ ě pokyn ů Středočeského 
kraje.  
 
 
521 Mzdové náklady:             4415 
    

Limit závazného ukazatele byl dodržen a nebyl nevy čerpán z d ůvodu dlouhodobé nemoci 2 zam ěstnanc ů.  
 

524 Zákonné soc. pojišt ění:                            1423 
 
527- 528 Zákonné soc. náklady:                103 
 
538 Jiné dan ě a poplatky /dálni ční známky/:                                4 
 
551 Odpisy:                 456 
    
558 DDHM:                    123 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek, vedený v evidenci  majetku a na rozvahových ú čtech, zahrnuje v ětšinou obnovu 
nefunk ční, zastaralé výpo četní techniky, která byla nutná pro zm ěnu prodeje vstupného a upomínkových p ředmětů 
v Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusic ích a dovybavení expozic. 

 
  
             
549 Ostatní náklady  z činnosti: pojištění majetku a automobilů                            68 
 
563 Kurzové ztráty: valutová pokladna                                 1  
 
569 Ostatní finan ční náklady: poplatky bance                                                  9  
 
602 Výnosy z prodeje služeb: vstupenky                     510 
 
604 Výnosy z prodaného zboží: upomínkové předměty                             609 
 

Tržby za vstupné a prodej upomínkových p ředmětů vzrostl o cca 90 tis. a to hlavn ě díky Památníku Josefa Lady a jeho 
dcery Aleny v Hrusicích z řejmě díky provedeným zm ěnám v poskytování služeb. 
Nově přibylo v tomto objektu promítání film ů s Ladovskou tématikou pro čekající návšt ěvníky. 
 

 
 
648 Čerpání fond ů: Použití účelového daru – tisk Studie a zprávy 2013                   4 
  

 
649 Ostatní výnosy z činnosti: snížení IF z důvodu finančního nepokrytí odpisů PNÚO Pan. Břežany             438  
 
 
 
 
Výsledek hospoda ření běžného ú četního období (2014):                  222 . 
 
 
 
Správa  budov  
 
Provozní technik: Vágner Luboš 
 



 
Byly provedeny tyto revize : 
 
1.   Technických,  včetně  netechnických zařízení :    
2.   El. zařízení dle ČSN 331500., el. zařízení 
3.   Hromosvodů  - všechny budovy OMPV,p.o. 
4.   Revize plyn. zařízení -   všechny budovy  OMPv,p.o. vytápěné plynovým médiem 
5.   Revizí komínových těles 
6.   EZS a EPS 
7.   Lékáren 
8.   Únikových vchodů 
9.   Provozní knihy 
10. Nákladního výtahu 
 
 
 
 
Externí kontroly, které v roce 2014  prob ěhly : 
 
1. ČR- Hasičská záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav: Tématická kontrola  
2. Svazová inspekce bezpečnosti práce:  Metodická prověrka plnění povinností 
3. Revize hasicích zařízení 
4. Školení BOZP včetně znalostních testů z BOZP 

 
 
Objekt čp. 97, Brandýs nad Labem ( Arnoldinovský d ům)  
                                                                                                
1.  Oprava kamerového systému  
2.  Opravy vnitřních omítek a výmalba schodiště; průjezdu; koncertní ho sálu; 2 kanceláří; 
3.  Oprava fasády  
4.  Po revizní opravy elektrické instalace  
5.  Přikrytí exponátů dřevěným přístřeškem  na dvoře AD   
6.  Provedeny veškeré předepsané revize POS, EZS, výtahu,plynových kotlů, komínů, spalinových cest 
7.  Rekonstrukce archivu, úklid, zvýšení úložné kapacity 
8.  Opatření budovy energetickým štítkem 
9.  Čistění pískovcového dláždění a schodů 
10.Čistění okapů 
11.Postřik herbicidy na dvoře AD 
12.Úklid a rekultivace podél  venkovní obvodové zdi 
13.Vysázení Hedery helix podél obvodové zdi včetně zakůrování 
 
 
Objekt čp. 213 v Brandýse nad Labem (Katovna)  
 
1. Plynování Expozice a depozitářů 
2. Kontrola objektu  Hasičským záchranným  sborem  Středočeského kraje územní odbor Mladá Boleslav 
3. Provedení veškerých předepsaných revizí (EZS a EPZ 2x) 
4. Čistění fasády 
4. Opatření budovy energetickým štítkem 
 
 
Objekt čp. 113 v Hrusicích (Památník Josefa Lady a jeho dce ry Aleny)  
 
1.Oprava kanalizace 
2.Opravy omítek a podlahy v přístavku PJL 
3.Veškeré předepsané revize 
4.Výmalba kanceláře 
5.Oprava soch a laviček v zahradě 
6.Čistění okapů  
7.Běžná celoroční údržba zeleně 
8.Opatření  budovy energetickým štítkem 
 
 
 
Objekt čp. 11 v Panenských B řežanech (PNUO) 
 
1 .Oprava ponorného čerpadla ( nautily) 
2. Stěhování a vyklízení nábytku ze zámku a kaple  (příprava pro stavbu) 
3. Postřik proti klíněnce  (zahrada) 
4. Postřik proti plevelům (2 x) (zahrada) 
5. Revize hasících přístrojů 
6. Běžná údržba zahrady a přilehlých ploch  
7. Součinnost s režimem při  prováděných stavebních pracech na objektu.  
 
Hospoda ření Oblastního muzea Praha východ, p říspěvkové organizace St ředočeského kraje : 



 
Komentá ř:  
 
Provoz Oblastního muzea Praha východ, p. o. probíhal v roce  2014  ve standartních podmínkách. S ohledem na rozpočet i na případná 
rizika. Byl vypracován SWOT. Příjmová část rozpočtu analyzována a na zjištěná rizika a slabé stránky jsme se zaměřili. 
 
Prioritním úkolem bylo zahájení stavebních prací v historickém areálu Panenských Břežan. Ve 2. polovině roku nejprve započaly na 
opravě kaple sv. Anny a následně na obnově zámku.  Bohužel po odkrytí krovů a podlah  budovy zámku , ke kterému bylo možné 
přistoupit až po absolutním vyklizení  budovy a vybourání  sekundárních  přístaveb bylo zjištěn reálný stav budovy, který byl shledán 
jako velmi neutěšený a problematický, prohnilé konstrukční trámy a podlahy, které budou muset být zcela vyměněny.  
 
Byla připravována historická expozice do PNUO, včetně nákupu historických předmětů.  
 
Realizováno bylo 18 výstav, 17 společensko -kulturních akcí. 4 další ve spolupráci s obecními úřady a institucemi Jenštejn, Mnichovice, 
Hrusice, Panenské Břežany, Brandýs nad –Labem- Stará Boleslav a MAS, Skautská organizace, Obec Baráčnická. Společně byla 
pořádána s Masarykovým demokratickým  hnutím  na Den Středočeského kraje vzpomínková akce na osobnost Tomáše G. Masaryka, 
při této příležitosti byla pokřtěna kniha o historii pomníku T. G. Masaryka v Brandýse nad Labem.  
Oblastním muzeem  Praha východ  byly  zpracovány a připraveny pro tisk tyto publikace: Nádraží dějin- Pulkrábek Miloš, Pomník TGM-
Zalabák Zdeněk, Studie a zprávy- Kolektiv autorů, Skládačka o Svaté cestě- Pátrová Karin.  
 
 
Do Oblastního muzea Praha- východ 11. července zavítala  návštěva  z  významných evropských židovských obcí z  Anglie, Holandska a 
Irska pod vedením  rabínů.  
 
 
V kapli sv. Anny v Panenských Břežanech  se odehrály dva koncerty vážné hudby (v 1. polovině roku 2014). 
 
Jako každoročně jsme byli spolupořadateli  turistických pochodů  „Pochod povodím Mratínského potoka,  Putování za kocourem 
Mikešem“, rovněž  Jenštejnských slavností nebo akce „Město plné strašidel“, pořádané skautskými oddíly z regionu.  Byly uspořádány 
„Čarodějnice“  v Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny. 
 
 
Bylo realizováno 6 prohlídek kaple sv. Anny a Velikonoční mše bulharské Pravoslavné církve.   
 
Oblastní muzeum Praha východ,  p .o., také spolupracovalo  s ostatními institucemi a to: Středočeským  muzeem  v Roztokách, Muzeem 
Českého krasu v Berouně, Muzeem v Kolíně,  Jarsem v Předboji, Židovskou obcí. 
 
 
Údržba nemovitého a movitého majetku ve správ ě Oblastního muzea Praha východ, p. o. 
 
Byla prováděna běžná údržba budov, čištění okapových žlabů, opravy zastaralé el. instalace  včetně  revize. V Arnoldinovském domě 
byly vyčištěny pískovcové bloky v průjezdu a na schodech  a vše bylo  naimpregnováno. Vymalovány prostory Arnoldinovského domu. 
Opraven zastaralý kamerový systém. Provedeny opravy zjištěných závad na elektroinstalaci v AD a Katovně.   
 
V Arnoldinovském domě v Brandýse nad Labem byly vyklizeny dvě místnosti depozitáře. Provedena jejich úprava a tím bala zvýšena 
několikanásobně jejich skladovací kapacita. Nově byly vybaveny regály a mapníky.  
Byla provedena mimořádná revize sbírkové a příruční knihovny. 
.  
 
V památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny byla dokončena a zprovozněna tlaková kanalizace.  
 
Pro veřejnost byly připraveny odborné přednášky  v Arnoldinovském domě.  
V terénu byly uspořádány přednášky  přírodovědné - jak botanické,  tak zoologické. 
Oblastní muzeum iniciovalo  zapsání některých přírodních lokalit  do seznamu přírodních chráněných území,  jako např. Černá skála u 
Martinova.  
Se Svazem českých turistů bylo realizováno turistické značení vedoucí k historickému areálu Panenských Břežan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 ředitelka OMOv,p.o. 


