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Pořádání kulturně-společenských akcí.
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Odborné oddělení:
Sbírkotvorná činnost OMPv,p.o.
Sbírka Oblastního muzea Praha-východ, p.o.
Počet sbírkových předmětů k 31.12. 2014
Počet odepsaných předmětů (úbytků) celkem za existenci sbírky
(mimo úbytkové knihy) k 31.12.2014
Počet úbytků v roce 2015 (v úbytkových knihách)
Počet přírůstků v roce 2015 (I. stupeň)
Počet přírůstků v roce 2015 (II.stupeň)
Počet sbírkových předmětů zapsaných do CES
Počet zkontrolovaných sbírkových přemětů
Celkem předmětů za celou sbírku zapsaných do CES

A) Jednotlivá odborná oddělení:
1) Přírodovědné oddělení (zpracoval RNDr. Daniel Hrčka)
Celkový počet
zpracovaných
sbírkových předmětů
zapsaných v podsbírce:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných do
CES:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných do
I. stupně:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných do
II. stupně:
Počet předmětů
Získaných z darů:
Počet zaevidovaných
předmětů do pomocné
dokumentace:

932 inv. č. ( ent.)
202 inv. č. (zool.)
383 inv. č. (bot.)
932 inv. č. (ent.)
202 inv. č. (zool.)
383 inv. č. (bot.)
11 inv. č. (ent.) = 1485 ks brouků
0 inv. č. (zool.)
315 inv. č. (bot.)
11 inv. č. (ent.) = 1485 ks brouků
0 inv. č. (zool.)
315 inv. č. (bot.)
0
0
2

33 422
16
2 494
535
1 568
1 479
23 820
34 901

Počet odepsaných
sbírkových předmětů:

0
doplňování čísel brouků k entomologickým krabicím,
v současné době zpracováno 66.250 ks
zpracování úbytkové knihy přírodovědné části sbírky
razítkování sbírkových předmětů

Revise sbírek: termín
průběžné inventury:
inventura botanické podsbírky – 38 inv.č.
inventura entomologické podsbírky – 73 inv.č.
inventura botanické podsbírky – 22 inv.č.
4.12.-14.12.2015
kontroly podsbírek: archeologická, písemnosti a tisky,
sbírková knihovna, historická podsbírka, zoologická,
entomologická a botanická podsbírka
Ochrana sbírek:
(zaplynování depozitáře,
umístění odvlhčovačů,
generální úklid,
přemístění sbírek,
malování depozitáře).
Kontrola mikroklimatu
depozitáře (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
Popularizace ochrany přírody a cenných částí
přírody regionu v Městských listech:

Publikační činnost:
samostatné
publikace,články do
periodik:

Letiště Letňany z pohledu biologa
Letňanské listy
III/2015
Projekt rozhledny na Špičáku definitivně končí
Odolen
IV/2015
Publikace o Polabí
kontrola, úpravy textů, koordinace zpracování výstupu
se zpracovateli
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přednáška pro školy – k výstavě Šišky jehličnanů pěti
kontinentů I.
Počet přednášek pro
veřejnost (OMPV):

přednáška pro školy – k výstavě Šišky jehličnanů pěti
kontinentů II.
přednáška pro školy – k výstavě Šišky jehličnanů pěti
kontinentů III.

Akce mimo Oblastní
muzeum Praha východ:

Aktivní spolupráce
s jinými subjekty mimo
OMPv:
Počet vyřízených
badatelských dotazů:
Spolupráce při jiných
výstavách než
autorských:
(vypsat název a podíl)
Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:

Jiná činnost:

exkurze Botanické zajímavosti Drahanského údolí
a přírodní památky Zámky dne 6.4.2015, realizováno
jako společná akce OMPV a Ekocentra Křivatec, Praha
8
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

15 badatelských dotazů

výstava Šišky jehličnanů pěti kontinentů, proběhla
ve dnech 5.2. až 26.4.2015
konzultace a porada s obcemi a městy z hlediska
legislativy v oblasti ochrany přírody, konzultace o
přírodních poměrech regionu Praha-východ,
konzultace územního plánu z hlediska přírodních
poměrů (Odolena Voda)
zapisování dat do nálezové databáze Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR (oficiální databáze
využívaná jak pracovníky ochrany přírody, tak úředníky
státní správy a samosprávy), zapsáno 120 záznamů o
výskytech druhů rostlin, ale i hmyzu (roháč,
chroustek,..)
realizace praktické péče pro podporu ohrožených
druhů – výlov řas z bazénku v Panenských Břežanech
pro podporu čolků
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aktivní účast na jednáních vztahujících se
k ochraně přírody regionu:
připomínky k záměru výstavby rozhledny v Odoleně
Vodě
jednání k vyhlašování VKP Okrouhlík u Borku
jednání k záchraně zvonku hadincovitého v lokalitě Les
u Libeže
jednání k vyhlášení VKP Slanisko nad tratí
vyjádření k záměru rušení PP Hluchov
návštěva Sympozia k představení lokalit Pod
nemocnicí, Houštka, organizované Městem Brandýs
n.L.-St.Boleslav
vytváření textů pro tematickou mapu o kulturních a
přírodních zajímavostech Města Odolena Voda
správa GIS – metodická pomoc při správě a úpravě
dat, konzultace při zpracování mapových výstupů
dokumentace a zpracovávání historie zemědělství na
okrese Praha-východ ve 20. století (fotografování
v terénu na 2 exkurzích, popisky a lokalizace fotek)
činnosti související s funkcí vedoucího odborného
oddělení –plán odborného oddělení, kontrola
dokumentace, svolávání členů oddělení, koordinace
přednášek a témat výzkumu, administrativní činnosti –
evidence výpůjček ad.
Senohraby – převoz historických předmětů
přítomnost na telefonu pro případ poplachů
v Panenských Břežanech
recenze článku Botanicky zajímavé lokality Kladenska
do sborníku Bohemia centralis
příprava letáku „Přírodně cenná území města
Odolena Voda“ pro město Odolena voda
Příprava databáze historické sbírky pro zveřejnění na
portále Středočeského kraje
zpracování textu o přírodě Panenských Břežan pro
informační panel v areálu PNUO Panenské Břežany
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2) Etnografické oddělení a činnost konzervátorského pracoviště
(zpracovala Kateřina Klicperová)
Celkový počet
zpracovaných
sbírkových předmětů
zapsaných v podsbírce:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných do
CES:
Revise sbírek: termín
Ochrana sbírek:
(zaplynování depozitáře,
umístění odvlhčovačů,
generální úklid,
přemístění sbírek,
malování depozitáře).
Kontrola mikroklimatu
depozitáře (zápisy).
Publikační činnost:
samostatné
publikace,články do
periodik:
Počet přednášek pro
veřejnost (OMPV):
Akce mimo Oblastní
muzeum Praha východ:
Aktivní spolupráce
s jinými subjekty mimo
OMPv:
Počet vyřízených
badatelských dotazů:
Spolupráce při jiných
výstavách než
autorských:
(vypsat název a podíl)
Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:

820 inv.č.

820 inv.č.
- pravidelná roční revize sbírky – 104 předmětů
(12,7%)
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
- rozmístění monitorovacích nálepových desek
v depozitáři

-

výběr a zápůjčka předmětů na přednášku

-
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Jiná činnost:

kontrola karet, zápisů v dokument. knihách – dopsání
čísel, vytvoření úbytkového seznamu

Konzervátorské pracoviště
(zpracovala Kateřina Klicperová)

Předměty z historické
sbírky a etnografie –
různé materiály

Předměty ze sbírky VU,
archivu - papír

Archeologie:

Ostatní činnost:

- textil – praní, čištění, žehlení 24 ks
-čištění, ošetření kožešinových štuclů 3 ks, polštářů 6
ks
- čištění, konzervace předmětů HS – lapač smůly,
reklamní tabule…6 ks
- školství – čištění a konzervace – laboratorní sklo,
kalamáře, mat. tabulky 44 ks
- čištění a konzervace kov. předmětů – vidle, rozporka,
kladiva 10 ks
- nátěry dřevěného nábytku proti červotoči
v depozitární chodbě
- čištění, opravy loutkového divadla – 38 loutek + 9ks
- čištění, nátěr dřevěných svícnů PB
- čištění, mytí přírůstků p.Činovec – porcelán, sklo,
kuchyně – 197 ks
- čištění přírůstků Senohraby – papír, textil, koupelna,
elektro, obuv, kuchyně, různé – 313 předmětů (výpomoc při zpracování – pracovnice na dohodu)
- čištění a opravy školních plakátů získaných do sbírek
54 ks
- ošetření, konzervace 2 plastik v rámech
- čištění a opravy sbírkových předmětů z archivu – 2
portréty, fotoalbum, plakáty, fot. tabule -11 ks
- čištění vybraných předmětů z archivu – 63 ks
- plavení 2 hrobů, mytí nálezů
- retuše archeologické nádoby
- odstranění sintru z archeologických nálezů
- lepení nádoby
- opakované nátěry a injektáž zpovědnice
v Panenských Břežanech
- popis, pošívání předmětů HS
- pomoc při přípravě předmětů na výstavy – žehlení
uniforem
- pomoc při instalaci výstavy Choděra - Šippich
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3) Oddělení sbírky písemností a tisků, sbírková a příruční knihova
(zpracovala Eva Kryšková)
Celkový počet
zpracovaných
sbírkových předmětů
zapsaných v
podsbírce:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných
do CES:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných
do
I. stupně:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných
do
II. stupně:
Počet
digitalizovaných
sbírkových
předmětů:
Počet předmětů
získaných například
z darů, nákup. aj.:
Počet zaevidovaných
předmětů do
pomocné
dokumentace:
Počet odepsaných
sbírkových
předmětů:
Počet
nezpracovaných
předmětů.
Kdy byly předány do
muzea?
Jejich evidence:
Vypsat jejich seznam
a lokaci
Revise sbírek: termín

Sbírka písemností a tisků: 10528
Sbírková knihovna: 10 937

Sbírka písemností a tisků: 7891
Sbírková knihovna: 10 937
Sbírka písemností a tisků: 10528
Sbírková knihovna: 10 937

Sbírka písemnosti a tisků: 10528
Sbírková knihovna: 10 937

Sbírka písemností a tisků: 142
Sbírková knihovna: 35

Sbírka písemností a tisků: 142
Sbírková knihovna: 35
0

Sbírka písemností a tisků: 1970 – zatím jen uvedeno
v Úbytkovém seznamu
Sbírka písemností: 0
49 kusů knihy – J.S. Machar, POEZIE
18.12. 2015
Lokace: Příruční knihovna

Sbírka písemností a tisků: 10.11. 2014 – 12.10. 2015
8

Sbírková knihovna: 3.11 .- 11. 12. 2015
Ochrana sbírek:
(zaplynování
depozitáře, umístění
odvlhčovačů,
generální úklid,
přemístění sbírek,
malování depozitáře).
Kontrola
mikroklimatu
depozitáře (zápisy).

Sbírka písemností a tisků: zaplynování ANO, generální
úklid – ANO (září až říjen 2015), Přemístění sbírek – ANO
(listopad 2015), umístění lapačů hmyzu, kontrola
mikroklimatu prováděna a zápisy vedeny při každé
návštěvě depozitáře

Publikační činnost:
samostatné
publikace, články do
periodik:
Počet přednášek pro
veřejnost:
Akce mimo Oblastní
muzeum Praha
východ:
Aktivní spolupráce
s jinými subjekty
mimo OMPv:

Nebylo nic publikováno

Počet vyřízených
badatelských dotazů:
Spolupráce při jiných
výstavách než
autorských:
(vypsat název a
podíl)
Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:
Jiná činnost:

Sbírková knihovna: zaplynnování ANO, umístění lapačů
hmyzu, Odvlhčovače – ANO, generální úklid bude
proveden až po přesunu sbírky do nového depozitáře č.7,
kontrola mikroklimatu prováděna a zápisy vedeny při
každé návštěvě depozitáře

0
Ztráty a nálezy - Seminář komitétu Modrého štítu, účast
Účast na setkání Brandýských spolků a sdružení
Obce v regionu Brandýsko – Říčansko, knihovna
Eduarda Petišky v Brandýse n.L., Středočeská vědecká
knihovna v Kladně, klub Seniorů v Brandýse nad
Labem

45 vyřízených badatelských dotazů
Zápůjčka drobných materiálů na výstavu: Světové
války v Brandýse nad Labem
Zápůjčka plakátů na vánoční výstavu OMPv – vánoční
zvyky a tradice

0

Získání výstavy mladého umělce Jana Šmída ze Staré
Boleslavi – bude realizováno v roce 2016, dohoda
s Žižkovským divadlem J. Cimrmana o možném zapůjčení
výstavy.
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4) Oddělení archeologie
(zpracovala Mgr. Andrea Němcová)
Celkový počet
sbírkových předmětů
resp. souborů
předmětů zapsaných
v podsbírce:
Celkový počet
sbírkových předmětů
resp. souborů
předmětů zapsaných
v podsbírce do CES
Počet sbírkových
předmětů resp.
evidenčních položek
hlášených v r. 2015
do CES:
Počet sbírkových
předmětů resp.
evidenčních položek
zapsaných v r. 2015
do I. stupně
evidence:
Počet sbírkových
předmětů resp.
evidenčních položek
zapsaných v r. 2015
do II. stupně
evidence:
Počet odepsaných
sbírkových předmětů
v r. 2015:
Revize podsbírky:
Pravidelná inventura
sbírky: termín 0709/2015
Ochrana sbírek:
(zaplynování
depozitáře, umístění
odvlhčovačů,
generální úklid,
přemístění sbírek,
malování depozitáře).

5651 položek

3583 inv.č. (62236 předmětů archeologické povahy)

764 inv.č. (21135 předmětů archeologické povahy)

7 př.č.

764 inv.č. (21135 předmětů archeologické povahy)

Kniha úbytků: zapsáno 61 položek

Proběhla revize části starého fondu: zkontrolováno 1770
inv.č., zpracovány návrhy na úbytky
Pravidelná inventura podsbírky: zkontrolováno 839 položek
pravidelná kontrola mikroklimatu pomocí digitálních
měřících přístrojů, vedení knihy návštěv depozitáře a knihy
měření teplot a vlhkosti, sklep AD – umístění odvlhčovačů,
monitoring mikroklimatu
výměna poškozených obalů a popisů u některých
předmětů zapisovaných do II.stupně evidence
10

Kontrola
mikroklimatu
depozitáře (zápisy).
Digitalizace a
fotodokumentace
sbírkových předmětů
– počet položek
Publikační činnost:

Přednášková činnost
pro veřejnost a školy
(OMPv):

Aktivní spolupráce
s jinými subjekty
mimo OMPv:

Počet vyřízených
badatelských dotazů,
badatelské návštěvy:

Výstavní činnost:

fotodokumentace sbírkových předmětů zapsaných do II.
stupně evidence, rozsah 560 položek
determinace a popis archeologických nálezů ze
záchranných výzkumů Brandýs nad Labem – Vodárna
2003 a Přemyšlení 2006, zápisy do evidenčních databází
přírůstků z jednotlivých výzkumů: 780 položek =
zpracováno 22273 arch. nálezů
A Němcová: 2 x komentovaná prohlídka stálé expozice pro
MŠ a ZŠ, 1 x školení a přednáška pro externí
spolupracovníky – metodika povrchových průzkumů
s využitím detektorů kovů.
I.Krutina: 8 x přednáška pro školy: Expozice trestního
práva v katovně, historie Brandýsa nad Labem-Staré
Boleslavi
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
30 badatelských dotazů
9 badatelských návštěv

Zápůjčka a prezentace nálezů ze sbírky OMPv, p.o.
v dlouhodobé expozici Staroboleslavská brána a v expozici
Zřícenina hradu Jenštejn.
-

Jiná činnost:

příprava školení pro externí spolupracovníky na
téma detektory v archeologii, vypracování přehledu
platné legislativy v ČR a EU, prezentace
nedestruktivních metod archeologického výzkumu,
vypracování hlavních zásad spolupráce s muzeem,
zpracování standardizovaného formuláře pro
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-

Přijaté a evidované
korespondenční
položky –
archeologická
památková péče a
stavební činnost v
regionu
Odeslaná a
evidovaná
korespondence –
vyjádření,
stanoviska, expertní
listy
Vyřízené výpůjčky
nebo zápůjčky
sbírkových předmětů
Dohody se
stavebníky pro
potřeby vyřízení
dotace od SČK,
podklady pro žádost
o dotaci

hlášení o archeologické akci – povrchovém
průzkumu detektorem kovu.
spolupráce s ARÚ a středočeskou archeologickou
komisí, jednání o návrhu nového památkového
zákona, připomínky k návrhu
zajištění determinace metalických archeologických
nálezů získaných činností externích
spolupracovníků, spolupráce s ÚAPPSČ
zajištění externí konzervace vybraných metalických
nálezů – spolupráce s ARÚ a MMP
drobné rekonstrukční práce keramických
archeologických nálezů
příprava podkladů pro archeologickou mapu regionu
– editace a rešerše archivních pramenů z regionu
archeologická památková péče, služby veřejnosti a
stavebníkům, konzultace pro studenty a zájemce o
problematiku archeologie, determinace externích
archeologických nálezů pro jiné organizace
zástup v expozici Katovna (1 x)
recenze článku pro redakci časopisu Archeologie ve
středních Čechách
zajištění zápůjčky výstavy od ÚAPPSČ

101

69

2

23 akcí

25 akcí, z toho 2 x pozitivní zjištění (pravěk, novověk)
Dohledy zemních
12

prací a drobné
záchranné akce:
NZ a zprávy o akcích
pro ARÚ AV ČR
(Hlášení do systému
ADČ)
Dokumentační
činnost

NZ z neinvestorských záchranných akcí realizovaných v r.
2014 – pro potřeby SČK: 19 zpráv
Hlášení o archeologických akcích realizovaných v r. 2014
do ADČ při ARÚ Praha AV ČR: 27 zpráv
Determinace nálezů a zpracování podkladů pro NZ
Přemyšlení 2006-2008
Hlášení akcí realizovaných v r. 2015 do IDAV: 25 akcí
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5) Oddělení výtvarné sbírky
(zpracoval PhDr. Milan Pátra)
Celkový počet
zpracovaných
sbírkových předmětů
zapsaných v
podsbírce:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných
do CES:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných
do
I. stupně:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných
do
II. stupně:
Počet
digitalizovaných
sbírkových
předmětů:
Počet předmětů
získaných například z
darů, nákup. aj.:
Počet zaevidovaných
předmětů do
pomocné
dokumentace:
Počet odepsaných
sbírkových
předmětů:
Počet
nezpracovaných
předmětů.
Kdy byly předány do
muzea?
Jejich evidence:
Vypsat jejich seznam
a lokaci
Revise sbírek: termín

2 394 inventárních čísel (10 634 sbírkových předmětů)

2 269 inventárních čísel

47 ks

47 ks +77 ks (rozepsání inventárního čísla DVU 47)

47 ks +77 ks (rozepsání inventárního čísla DVU 47)

dar 3 ks, koupě 36 ks, starý fond 7 ks, převod z jiné
organizace 1 ks
0

0

školní výukové obrazy, depozitář výtvarné sbírky, starý
fond

1. 12. 2015 – 11. 12. 2015 (průběžná inventura)
fyzicky zkontrolováno 348 inventárních čísel
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Ochrana sbírek:
(zaplynování
depozitáře, umístění
odvlhčovačů,
generální úklid,
přemístění sbírek,
malování depozitáře).
Kontrola
mikroklimatu
depozitáře (zápisy).
Publikační činnost:
samostatné
publikace, články do
periodik:
Počet přednášek pro
veřejnost:
Akce mimo Oblastní
muzeum Praha
východ:
Aktivní spolupráce
s jinými subjekty
mimo OMPv:

Počet vyřízených
badatelských dotazů:
Spolupráce při jiných
výstavách než
autorských:
(vypsat název a
podíl)

Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:

Inventarizační protokol-výtvarná sbírka, 2015 ze dne 11.
12. 2015
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.

0

0
0

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Znalec umění: akd. mal. Dobroslav Halata
Editor díla Josefa Lady a Aleny Ladové: Mgr. Josef Lada
Firma JosefLada. cz s.r.o.
Webarchiv Národní Knihovny
Badatelské dotazy: 4
Výstavy:
Město Brandýs n. L. – St. Boleslav (zámek, radnice) od 1.
3. 2014 do 1. 3. 2015 (42 ks)
První malíř ZOO Praha František Xaver Procházka (24
tiskových skenů)
Město Brandýs n. L. - St. Boleslav (zámek-Atelier Viléma
Plocka) od 31. 3. 2015 do 1. 3. 2015 (10 ks)
Václav Krejčík Petr Krejčík obrazy, ilustrace (Oblastní
muzeum Praha-východ, Brandýs n. L. – St. Boleslav) od 7.
5. 2015 do 18. 6. 2015 (7 ks)
Čeněk Choděra a Bohuš Śippich od 17. 9. 2016 do 15. 11.
2015
Výstava byla připomínkou dvou umělců, kteří v našem kraji
zanechali hlubokou stopu. Oba dva akademičtí malíři jsou
zároveň výsledkem odborné činnosti muzea v projektu
zabývajícím se regionálním výtvarným uměním a
významnými
osobnosti
středočeského
regionu
vymezeného
bývalým
okresem
Praha-východ.
V předešlých letech byli již představeni akademický malíř
František Xaver Procházka (2007–2008), učitel Zdeněk
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Jiná činnost:

Gutwirth (2009) a akademická malířka Alena Ladová
(2010).
Počet návštěvníků: 109
Příprava a zpracování digitálních dat výtvarné sbírky pro
portál Středočeského kraje
Příprava pro výstavu Sichuan muzeum Čína (52 ks
reprodukcí obrazů J. Lada,+52 ks digitálních snímků pro
architekta výstavy + 2 tisk. skeny díla J Lady + 6 skenu
fotografii a pohlednic k J. Ladovi
ZOO Praha (R. Anděrová) - výstava F. X. Procházka
Sládečkovo muzeum Kladno (Z. Kuchyňka) – kniha o
českých patronech (2 tiskové skeny)
akd. mal. Dobroslav Halata – restaurování obrazů (4ks)
administrátor Computer Help -licence na Office profesionál,
Acrobat

6) Historické oddělení (zpracovala PhDr. Karin Pátrová Ph.D.)
Celkový počet
zpracovaných
sbírkových předmětů
zapsaných v
podsbírce:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných
do CES:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných
do
I. stupně:
Počet sbírkových
předmětů zapsaných
do
II. stupně:
Počet
digitalizovaných
sbírkových
předmětů:

6269 inv. č.

6269 inv. č.

155 přír. č.

210 inv. č. – přírůstky
144 inv. č. – nově determinované bankovky ze sbírky

149 inv. č. – nové přírůstky
144 inv. č. – skenování bankovek ze sbírky
+ skenování starých karet a fotografií: 400 ks
+ úprava a popis fotografií vybraných sbírkových předmětů
a jejich vkládání do databáze Bach: 300 ks
143 inv. č.

Počet předmětů
získaných například z
darů, nákup. aj.:
Počet zaevidovaných 0
předmětů do
pomocné
dokumentace:
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Počet odepsaných
sbírkových
předmětů:
Počet
nezpracovaných
předmětů.
Kdy byly předány do
muzea?
Jejich evidence:
Vypsat jejich seznam
a lokaci
Revise sbírek: termín

Ochrana sbírek:
(zaplynování
depozitáře, umístění
odvlhčovačů,
generální úklid,
přemístění sbírek,
malování depozitáře).
Kontrola
mikroklimatu
depozitáře (zápisy).

0

Zpracování úbytkové knihy historické sbírky
8. 9. 2015 – kontrola historické podsbírky (RNDr. D. Hrčka,
PhDr. I. Krutina)
1.–11. 12. 2015 průběžná inventura
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.
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Publikační činnost:
samostatné
publikace, články do
periodik:

Odborné studie a materiály:
Studie Pod ochranou svatých. Patroni sakrálních míst i
profánních řemesel v Brandýse nad Labem – Staré
Boleslavi
Anotace knihy Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 1989–
2014
Anotace knihy Sudovo Hlavno. Rok na vsi
(vše publikováno v časopise Studie a zprávy. Historický
sborník pražského okolí 4/2014)
Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem
– Staré Boleslavi. Expozice, sbírky, publikace,
Středočeský sborník historický 40, s. 322–338
Oběti nacistické okupace v Brandýse nad Labem –
Staré Boleslavi, zpráva do Historického sborníku
pražského okolí 5/2015 (časopis v přípravě)
Propagační materiály:
Vytvoření nové propagační skládačky ke katovně
Brandýský rodák Viktor Munk a jeho obrazy, Městské
listy 11/2015

Počet přednášek pro
veřejnost:

Akce mimo Oblastní
muzeum Praha
východ:

Text o Panenských Břežanech pro malovanou
cyklistickou mapu
1) přednáška o výzkumu zemědělství: Výzkum dějin
zemědělství v regionu a spolupráce s kronikáři
2) komentovaná prohlídka katovny
3) komentovaná prohlídka staroboleslavských kostelů
4) Přednáška Jan Hus. Od husitství k protestantství

Zápůjčka uniforem a zbraní na Výstavu vojenských
modelů v Městském muzeu v Čelákovicích
Revize dlouhodobé zápůjčky zbraní a nábytku na
brandýském zámku
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Aktivní spolupráce
s jinými subjekty
mimo OMPv:

Zpracování jmen padlých a zemřelých pro pamětní desku
obětí 2. sv. války v Brandýse a Boleslavi na městský
památník (ve spolupráci s městem Brandýs n. L, Českým
svazem bojovníků za svobodu, Sokolem aj.)
Vypracování odborného komentáře ke kapli sv. Anny
v Panenských Břežanech na žádost o národní kulturní
památku pro obec Panenské Břežany
Výběr obrázků pro publikaci Svatí středočeského kraje
pro dr. Kuchyňku, ředitele muzea v Kladně
další spolupráce: Státní okresní archiv Praha-východ a
Praha-západ, Státní oblastní archiv v Praze, Městské
muzeum v Čelákovicích, Regionální muzeum v Jílovém u
Prahy, Městská knihovna v Brandýse, knihovna
v Neratovicích aj.

Počet vyřízených
badatelských dotazů:
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Spolupráce při jiných
výstavách než
autorských:
(vypsat název a
podíl)

1) 2. sv. válka ve fotografii (přepis textů a textové
korektury panelů 2. sv. válka ve fotografii, zápůjčka
sbírkových předmětů)
2) Hodiny ze Schwarzwaldu (zápůjčka sbírkových
předmětů)
3) Architekt Karel Zdeněk Líman (vytvoření textu o rodině
staroboleslavských Límanů + foto)
4) Čeněk Choděra, Bohuš Šippich (spolupráce při
instalaci)
5) Viktor Munk. Obrazy a kresby (vytvoření doplňujících
panelů o brandýské židovské obci)
6) venkovní panely pro zahradu zámku v Panenských
Břežanech (zpracování 3 panelů o historii Panenských
Břežan, banediktinském řádu a architektu Santinim)
7) panely s AJ textem do expozice (zpracování textu
Brandýsko v církevních dějinách)

Autorské výstavy
Popsat včetně počtu
návštěvníků:
Jiná činnost:

0

Redakční činnost a korektury:
Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí
4/2014 (270 stran) – redakce, korektury, spolupráce
s grafikem, předání výtisků spoluvydavatelům, povinné
výtisky, komisní prodej v knihkupectví Academia
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Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí
5/2015 (připravuje se) – hodnocení došlých příspěvků,
oslovení vhodných recenzentů, redigování a korektury
vybraných příspěvků
Polabský herbář – korektury textu a dohledávání názvů
rostlin
Zajištění akcí:
1) Setkání kronikářů (ve spolupráci se SOkA Prahavýchod,
2) Setkání památkářů Středočeského kraje
Propagace:
Spolupráce na návrhu nové pamětní mince Jenštejn a
vytvoření krátkého textu o historii hradu
Zajištění dotisku skládaček na Jenštejn a do Hrusic
Zajištění propagačních tabulí na katovnu
Aktualizace webových stránek muzea a katovny
Rozhovor pro Český rozhlas Region o brandýské katovně
(reportáž)
Rozhovor o Historickém sborníku pražského okolí pro
noviny Náš region
TV Barrandov – hledání neznámé pohlednice (reportáž)
Rozhovor pro ČRo 2 o F. J. Řezáčovi (reportáž S. Motla)
Další odborná činnost:
Průběžné zpracovávání medailonků obětí 2. sv. války
v Brandýse n. L. a St. Boleslavi (muzejní archiv, archiv
SOkA Praha-východ, městské kroniky, podklady Ing. Z.
Zalabáka, skenování fotografií a dokumentů)
Dokumentace a zpracovávání historie zemědělství na
okrese Praha-východ ve 20. století (zpracovávání
archiválií ze SOkA Praha-východ a SOA v Praze,
fotodokumentace z našeho archivu, dobových map,
vypracování přehledné tabulky JZD v jednotlivých obcích
okresu, fotografování v terénu, skenování fotografií a
dokumentů z muzejního archivu)
Zpracování několika soudních spisů ze 17. století pro
plánovanou publikaci k brandýské katovně
Příprava databáze historické sbírky pro zveřejnění na
portále Středočeského kraje
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Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny, Hrusice za roku 2015
Vedoucí:
PhDr. Milan Pátra
Průvodkyně a knihovna: Martina Svobodová
Pokladna:
Zdeňka Burianová (výpomoc v měsících – leden až prosinec)
Martina Ischanoe (výpomoc v měsících – květen až prosinec)
Práce s veřejností:
V tomto půlroce proběhlo 8 akcí, a to: 6.4. Velikonoční pondělí, 30. 4. Čarodějnice ve
spolupráci Ladova národopisného souboru, 14.5. Den muzeí a galerií, 29.6. Den dětí
(akce památníku pro MŠ Hrusice), 30.5. Pohádkové Hrusice a Cesta kocoura Mikeše
(pochod), 10.9. Den evropského dědictví, 19.9. Po stopách kocoura Mikeše (pochod),
28.10 Den Středočeského kraje.
Putovní výstava „Josef Lada malíř a spisovatel“ byla v tomto půlroce zapůjčena do
Spolkového domu Karla Pollaka (špýchar) v Olbramovicích, muzeu v Českém Brodě a
v Sichuan (Čína) v rámci prezentace středočeského kraje.
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 novém pohádkovém kostýmu „kocoura
Mikeše“.
2. Vystavování nejlepších dětských kreseb ze základních škol v „Galerii na schodech“.
Televize, rozhlas, tisk, internet:
TV Prima, Gondíci s.r.o.; ČT, Pavel Pavlas Události v regionech; PhDr. Karel Průša,
Protex-Press Agency (reportáž pro krajany v USA)
Návštěvnost:
Celková návštěvnost expozice Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové a dalších
muzejních programů památníku v tomto roce 13 803 osob, kteří zde utratili 1 090 261,Kč. Z toho se na vstupné připadá 322 371,-Kč a na zboží 767 890,- Kč.
Internetové stránky v tomto roce navštívilo 9 239 osob.
Výstava:
V letošním roce byla v památníku uspořádána výstava věnována Aleně Ladové, která
potrvá až do konce května 2016. Vernisáž za účasti Josefa Lady a jeho synů se konala 2.
listopadu 2015.
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Knihovna:
V roce 2010 byla založena sbírková knihovna, která se zaměřuje na dílo Josefa Lady a
jeho dcery Aleny. V současné době má již 604 evidencích čísel, z nich 36 přibylo
v letošním roce. Jedná se především o knihy, časopisy, pohlednice, kalendáře a jiné
upomínkové předměty se zvolenou tématikou sbírky.
IT služby:
1. Vybudování WiFi sítě pro veřejnost se službou SOCIFI a interní pro zaměstnance
2. Zrušení jednoho telefonního čísla a oprava (výměna) modemu (ZyXEL NWA1123-NI).
3. Nová ochrana PC (místo ESET je použita AVG AntiVirus Business Edition)
4. Výměna staré tiskárny za novu síťovou multifunkční tiskárnu HP laserJetPro M125nw a
její zprovoznění.
5. Paragonová tiskárna a definice účtenky pro prodej zboží v Colosseum (Perfect System,
s.r.o.).
6. Rozvaděč pro IT komponenty.
Zahrada:
1. Generální úklid zahrady.
2. Prořezávání větví na stromech.
3. Vybudování kompostu v zadní části zahrady.
2. Běžná údržba zahrady (t.j. sekání trávy, zalévání květin, odklizení popadaných dřevin,
hrabání listí)
Správní činnost:
1. Běžná údržba domu a zahrady.
2. Realizace potřebných školení zaměstnanců a revizí.
3. Výměna a sjednocení světel na chodbě, v pokladně a v čekárně za úsporný Led
svítidla.
4. Vymalovaní kanceláře, chodby a prostorů s tím související.
5. Nákup nových židlí do kanceláře vedoucího.
6. Vyklizení památníku od věcí, které nesouvisejí s dílem J. Lady a A. Ladové.
7. Vyklizení kanceláře vedoucího a kuchyňky.
8. Nakup služebního nádobí pro potřeby zaměstnanců.
9. Úprava prodejní pultu a doplnění o poličky a prosklenou skříň na zboží.
10. Byl zrušen fax a pro potřeby památníku zakoupeny dva bezdrátové telefony, které byli
umístěny do kanceláře a pokladny.
11. Plastika pískoviště byla doplněna o nový písek a opatřena novým nátěrem.
12. Byla stavebně upravena bývalá koupelna pro potřeby památníku.
13. V celém památníku byly opraveny žaluzie.
Různé:
1. Dotisk skládaček: „Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny“.
2. Nové vstupenky.
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3. Nové pamětní razítko „kozel Bobeš“.
4. Expozice byla obohacena o novou figuru „kmotra liška“ a ševcovský stolek s nářadím.
4. Byly ušity dva nové kostýmy, a to „kocour Mikeš“ a „vodník“.
5. Do venkovních vitrín byly nově osazeny životopisy Josefa Lady a Aleny Ladové.
6. Nová tabule s otvírací dobou památníku.
7. Zakoupeny hračky na pískoviště.
8. Byly zakoupeny dva velké obrazy s lidovými motivy, které původně byli umístěni
v bývalém Dětském domě v Praze.
9. Turistická známka No. 2213 Památník Josefa lady a jeho dcery Aleny, Turistická
nálepka No 2213 a Výroční turistická známka „30 let otevření památníku Josefa Lady“.
10. Archivace internetových stránek památníku na Webarchivu Národní Knihovny.

Historický areál Panenské Břežany PNUO
V areálu Horního zámku v Panenských Břežanech bylo pokračováno v rozsáhlé
rekonstrukci objektu zámku, kaple sv. Anny, revitalizaci zahrady.
Byly zpracovány podklady pro rekonstrukci Vodních cest.

Zámek:
1) byla provedena generální oprava střechy a dle pokynů památkářů byla realizována
původní mansardová konstrukce střechy včetně krytiny.
2) Nové rozvody elektro a vody
3) Štuky.
4) Výměna oken za tzv. „klapačky“.
5) Oprava stropů.
6) Dokončení podkroví.
7) Odstranění suti.
8) Zateplení stropu.
9) Fixace stropu.
10) Oprava podlah.
11) Příprava sociálního zařízení.
12) Vykácení smrků v blízkosti zámku, které ohrožovaly bezpečnost.

Kaple sv. Anny:
1) Oprava omítek
2) Vnitřní výmalba
3) Projekt odvodnění kaple

Vodní cesty
1) Revize projektové dokumentace s ohledem na nálezy.
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Zahrada
1) Byl proveden postřik proti trvanlivým plevelům a klíněnce.
2) Arboristické práce.
3) Vypracován projekt na úpravu okolo budovy zámku.

Návštěvnost 2015
CELKEM

17 917

5302

23.219

platící

neplatící

celkem
5 509
192
3 503
13 803

Hlavní budova muzea
2 302
Brandýs katovna
123
Hrad Jenštejn
2 977
Památník J. Lady a A.
12 355
Ladové
Památník národního odboje
160
a útlaku P. Břežany
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3 207
69
526
1 448
288

448

Hospodaření Oblastního muzea Praha východ, p.o.
Vedoucí ekonomka-účetní: Ludmila Moravcová
Vedoucí ekonomka účetní: Ludmila Moravcová

1)

Personální údaje

Fyzický počet zaměstnanců
14
Pracovněprávní vztah
Pracovní poměr – plný úvazek

Počet pracovníků
12

Pracovní poměr – zkrácený úvazek

2

DPP

22

DPČ

6

Přepočtený počet zaměstnanců
k 31. 12. 2015
13

Průměrná měsíční mzda v Kč
CELKEM

2014

2015

Vývojový ukazatel
(2015/2014*100)%

24500

25800

105
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Komentář k vykazované průměrné mzdě za rok 2015:

Zvýšení průměrné mzdy u zaměstnanců v hlavním pracovním poměru bylo způsobeno zejména
Nařízením vlády č. 278/2015 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Dalším důvodem bylo ukončení pracovního poměru pracovnice ve funkci průvodkyně s nižším platovým
zařazením a přijetím nového zaměstnance s vysokoškolským vzděláním a praxí.
Dále byla provedena kontrola praxe u stávajících zaměstnanců a v rámci zjištěných nedostatků byly
opraveny a zvýšeny platové stupně dle vykázané praxe.

Výsledek hospodaření za rok 2015
Výsledek hospodaření po
zdanění v Kč

2014

2015

Náklady celkem

9731919

11237257

Výnosy celkem

9953433

11575252

221514

337995

+zisk/-ztráta

V nákladech organizace jsou zahrnuty zvýšené dohadné pasivní účty za odběr energií vzhledem k tomu,
že k datu sestavení závěrky nejsou dodavateli proúčtovány a nelze jejich spotřebu odhadnout. Jedná
například o areál PNÚO v Panenských Břežanech, kde odběr záleží na firmách, které zde provádí
rekonstrukci i jejich špatné platební morálce při přeúčtování těchto nákladů.
Dále byly hrazeny mimořádně další služby spojené s rekonstrukcí Památníku národního útlaku a odboje
v Panenských Břežanech a to na základě pokynů vedení Odboru kultury a památkové péče.
Výši výnosů ovlivnilo mimo jiné zvýšení tržeb za upomínkové předměty a vydané publikace a to hlavně
v Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích.
Muzeum v roce 2015 obdrželo na financování rozvojového projektu v PNÚO Panenské Břežany 300 tis.
Kč, které byly vyčerpány v uvedeném roce pouze ve výši 80 tis. Kč. Zbývající částka bude použita na
realizaci v letošním roce.

26

Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2015

Závazný ukazatel

Hodnota
Schválená
po
Skutečnost
Plnění
hodnota
změnách
na konci
[%]
v RK v Kč schválená roku v Kč
RK v Kč
1
2
3
4=3/2*100

Provozní příspěvek celkem

9200000

9761000

9761000

100

Objem prostředků na mzdy:
hrubé mzdy
soc., zdrav. poj., odvod do FKSP

5120000

53801000

5016200
1689014

93

Odpisy dlouhodobého majetku

467000

478000

478000

100

Původní provozní příspěvek ve výši 9200000 byl navýšen o 240 tis. Kč na hrubé mzdy, dále o 300 tis. na
financování rozvojového projektu PNÚO Panenské Břežany a 21 tis. Kč na úpravu mezd podle Nařízení
vlády č. 278/2015 Sb. od 1. 11. 2015.
Zvýšený mzdový limit počítal s nástupem nových zaměstnanců do zrekonstruovaného Památníku
národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech. Vzhledem k pokračující rekonstrukci nebyla
předpokládaná místa obsazena, došlo pouze k přijetí zahradníka pro rozsáhlý areál parku.
Ke zvýšení odpisů o 11 tis. došlo při opravě neuplatněných odpisů dlouhodobého hmotného majetku
v minulých letech.

Účelové neinvestiční a investiční dotace
a) Neinvestiční dotace
Poskytovatel
Středočeský kraj

Účel
PNÚO P. B. - autorské dohledy
a ostatní služby

Celkem

Investiční dotace
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Výše dotace v Kč

Čerpáno v Kč

300000

80650

Poskytovatel
0

Účel

Výše dotace v Kč

Čerpáno v Kč

0

0

0

Celkem
Čerpání účelových neinvestičních a investičních dotací k 31. 12. 2015:
Účelem požadavku na financování rozvojového projektu z rozpočtu Středočeského kraje bylo operativní
objednávání a výběr prací potřebných při náročné rekonstrukci zámku a kaple v Panenských Břežanech na
základě pokynů vedení Odboru kultury a památkové péče a Odboru krajského investora.

Fond investic
Celkové čerpání Fondu investic

Období

2014

2015

Rozdíl

Částka v Kč

0

69235

69235

Položkové čerpání Fondu investic
Název investiční akce
Nákup traktoru s příslušenstvím

Čerpání v Kč

Číslo a datum usnesení RK

69235

067-18/2015/RK ze dne 25. 5. 2015

Celkem
Čerpání Fondu investic:
Oblastní muzeum Praha – východ, p. o. má ve své správě celkem 2 zahrady o rozloze téměř 30 000 m2 a
to v historickém areálu Panenské Břežany a Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích a
součástí těchto zahrad jsou i rozlehlé trávníkové plochy a cesty vyžadující pravidelnou údržbu. Traktor byl
pořízen v srpnu a uveden do užívání v prosinci 2015.
Pohledávky a závazky
a) Krátkodobé pohledávky
Pohledávky
Brichta Tomáš
zálohy plynu
zálohy el. energie
Krátkodobé pohledávky
celkem v Kč

Do splatnosti

Po splatnosti
8 dní

46 dní
20 dní
153430
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Komentář k pohledávkám:
Prodej publikace
Zálohy plynu – Pražská plynárenská
Zálohy el. energie – Centropol Energy

180,- Kč
94.650,- Kč
58.600,- Kč

Pohledávky vymáhané soudně: 0
Pohledávky prominuté:
0
Pohledávky odepsané:
b) Krátkodobé závazky
Závazky
dodavatelé
Krátkodobé závazky
celkem v Kč

Do splatnosti

Po splatnosti

14 dní
369999,82

Dodavatelské faktury - režijní náklady
- spotřební materiál
- upomínkové předměty

355929,82
5286
8784

Bankovní úvěry a půjčky: 0
Leasing: 0

2)

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky
V roce 2015 byla realizována výběrová řízení na níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu (v
rozsahu od 250 tis. Kč do 800 tis. Kč bez DPH dle Směrnice č. 105 o zadávání veřejných zakázek PO SK):
Přesný název VZ

žádná

Vysoutěžená cena
bez DPH v Kč

Období realizace
(od-do)

Datum ukončení
realizace

0

0

0
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Vyhlášená výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, která nebyla v roce 2015 ukončena:
0

Přesný název VZ

žádná

3)

Předpokládaná cena
bez DPH v Kč

Období vyhlášení VZ

-----------------------

------------------------

Předpokládané období
realizace VZ
----------------------

Výsledky kontrol

Vnější kontroly

Název
kontrolního
orgánu

Zaměření
kontroly

Kontrolované
období

Datum
vykonání
kontroly

Zjištěné
nedostatky
(stručně)

Nápravné opatření k
odstranění
zjištěných
nedostatků
(splněno/nesplněno)

Středočeský
kraj

kontrola
hospodaření
s veřejnými
prostředky

2014

25.5.29.5.2015

nesrovnalosti
v evidenci
DDHM

splněno

VZP

Platby
pojistného

2011-2015

26.10.2015

nebyly

-----------
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Povozní oddělení
Zajišťuje BOZP, revizi budov a zařízení EZS , EPS a veškrého elektra, autopark. Opavy.
Vedoucí: Luboš Vágner

Revize AD 2015
Druh

Termín

Provedeno

Platnost

Poznámka

Školení
BOZP

8.10.2016

24 měs.

PO - vedoucí zaměstnanci

19.9.2016

36 měs.

POP -zaměstnanci

8.10.2016

24 měs.

PO - požární hlídka

10.9.2015

10.9.2015

12 měs.

PO - preventista

10.9.2015

10.9.2015

12 měs.

Školení ŘIDIČŮ

8.10.2016

max. 24 měs.

Lékařské prohlídky
Do 50 let

60 měs.

Nad 50 let

48 měs.
Revize a kontroly Arnoldinovský dům

Roční prověrka PO

10.9.2015

Preventivní požární prohlídky

10.9.2015
18.3.2015
18.9.2015

12 měs.

Hasící přístroje

8.1.2016

8.1.2016

12 měs.

Požární hydranty

8.1.2016

8.1.2016

12 měs.

Elektrické zařízení stabilní

9.10.2018

6 měs.

60 měs.

Elektrické ruční nářadí

9.11.2016

12 - 24 měs.

Dle revizních zpráv

Elektrické spotřebiče
Zařízení ( regály,man. Vozíky,
apod. )

9.11.2016

12 - 24 měs.

Dle revizních zpráv
Není stanoveno
ztávazným předisem

Hromosvody

13.4.2016

60 měs.

Kouřovody

15.8.2015

Plynové zařízení - revize
Plynové zařízení - kontrola
(OTK)
Plynové kotelny - odborná
prohlídka

20.9.2016

Tlakové nádoby stabilní - revize
Tlakové nádoby stabilní kontrola

3.9.2019
3.9.2015

7.9.2015

12 měs.

EZS

19.5.2015

6.5.2015

12 měs.

EPS - revize
Hlásiče

19.11.2015
19.5.2015

9.7.2015

12 měs.
36 měs.

5.9.2015

18.9.2016

12 měs.

2.9.2015

17.9.2015

1 x ročně
60 měs.

5.11
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12 měs.
6 měs.

1 x měs. Zkouška
ústředny
1 x za 6 měs. Hlásiče

Výtah - odborná zkouška

27.8.2016

36 měs.

Výtah - odborná prohlídka

Prováděno

3 měs.

Viz. Kniha kontrol

Výtah - provozní prohlídka

Prováděno

14 dní

Viz. Kniha kontrol

PO - požární hlídka

10.9.2015

10.9.2015

12 měs.

PO - preventista

10.9.2015

10.9.2015

12 měs.

Školení ŘIDIČŮ

8.10.2016

max. 24 měs.

Lékařské prohlídky
Do 50 let

60 měs.

Nad 50 let

48 měs.

Výroční zprávu za rok 2015 vypracovala Mgr. Hana Závorková dne 15. 2. 2016

Příloha: Výstavní plán Oblastního muzea Praha východ, p.o. pro tok 2015
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