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VÝROČNÍ  ZPRÁVA Oblastního  muzea  Praha–východ, příspěvkové organizace 
za rok 2020 

I./ Základní údaje o organizaci 

 
Název: Oblastní muzeum Praha–východ, příspěvková organizace Středočeského kraje   
     
Sídlo: Masarykovo nám. 97, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav     
IČ: 00067539 
 
Číslo organizace (dle SK): 613  
 
www stránky: www.muzeumbrandys.cz   
   
Ředitelka: do 30. 9. 2020 Mgr. Hana Bílková 
                 od 1.10.2020 pověřen řízením p. Zdeněk Šimerka  
 
Zástupce ředitelky/e: PhDr. Milan Pátra    
     
 
Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace spravuje tyto pobočky: 
 
                                      Arnoldinovský dům  v čp. 97 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi 
 
                                      Katovnu v čp. 213 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi 
 
                                      Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v čp. 115 v Hrusicích 
                                       
                                      Areál Horního zámku v Panenských Břežanech v čp. 11 
                                      PNÚO a kapli sv. Anny 
 
                                      Hrad Jenštejn v čp. 8 (objekt je v majetku obce Jenštejn) 
 
II./ Oblast činnosti 
 
Hlavním účelem zřízení je získávat, tvořit, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat 
veřejnosti sbírky muzejní povahy, dále spolupodílet se na budování regionálního patriotismu ke 
Středočeskému kraji a prezentovat jeho zajímavá místa široké veřejnosti. 
 
Doplňkovou činnost organizace neprovozuje. 
 

 

III./ Komentář k hospodaření a činnosti muzea:  
 

1) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2020 
 

a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 38Z toho: 
 - kmenových zaměstnanců: 17 
 - externích zaměstnanců: 21 

b) Přepočtený počet kmenových zaměstnanců: 17,32 (snížení přepočteného počtu 
zaměstnanců je způsobeno rezignací paní ředitelky Mgr. Hany Bílkové k 1. 10. 2020, 
od tohoto data je pověřen řízením organizace pan Zdeněk Šimerka (do této doby 
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na pracovní pozici správce budov PO a průvodce) do doby jmenování nového 
ředitele/ředitelky na základě výběrového řízení, které je plánováno na 02/2021) 

c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 35 523 Kč 
d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 38 722 Kč (navýšení mezd dle nařízení vlády, 

dále plánované navýšení úvazků, platové postupy dle odpracovaných let a odměny)  

2) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020 

a) Komentář k výsledku hospodaření k 31. 12. 2020 

Vzhledem k úsporným opatřením, realizovaným během celého roku a s ohledem 
na uzavření poboček PO v souvislosti s nouzovým stavem (pandemie COVID-19) na jaře 
a ke konci roku 2020 se podařilo vykázat výsledek hospodaření ve výši 1 089 796,38  Kč. 
Organizace bude žádat o schválení převodu zisku do rezervního fondu (50%) a do fondu 
odměn (50%).  

b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2020 

Závazný ukazatel finančních prostředků na mzdy byl v průběhu roku navýšen z důvodu 
dodržení vládního nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě od 1. 1. 2020, dále došlo ke zvýšení mzdových prostředků platovými postupy, 
odměnami stávajících zaměstnanců a částečně plánovanými navýšeními úvazků. V roce 
2020 nebyl čerpán fond odměn. Díky uzavření všech poboček PO (pandemie COVID-19) 
bylo uspořena částka 646 814 Kč. Důvodem bylo neobsazení průvodců a pokladních 
na DPP a DPČ a také dlouhodobá pracovní neschopnost zaměstnanců na HPP. Na základě 
doporučení zřizovatele bylo požádáno o přesun těchto finančních prostředků do provozu. 
Závazný ukazatel na mzdy byl upraven na základě požadavku zřizovatele (náklady 
na stravování zaměstnanců do 55% ceny stravy ve výši 31 000 Kč – k 30. 6. 2020 tato 
částka k ZU přičtena, k 31. 12. 2020 omylem odečtena), konečná výše závazného ukazatele 
na mzdy činí 11 270 046 Kč. 
Závazný ukazatel finančních prostředků na odpisy byl navýšen z důvodu bezúplatného 
převodu movitých věcí z vlastnictví Středočeského kraje v pořizovací hodnotě 
2 077 332,61 Kč na základě smlouvy o bezúplatném převodu uzavřené mezi zřizovatelem, 
jako převodcem, a PO, jako nabyvatelem s účinností od 1. 7. 2020, dále nákupem 1 ks 
zahradního žacího traktoru do PNÚO v Panenských Břežanech ve výši 119 800,- Kč. 
Pořízení nového osobního automobilu do PNÚO v Panenských Břežanech ve výši 
508 275, Kč bylo realizováno koncem roku 2020, zařazeno do majetku ve 12/2020.  
Provozní příspěvek od zřizovatele byl navýšen o 37 943,32 Kč za účelem kofinancování 
projektů MK (vybavení depozitářů OMPv odvlhčovači, vlhkoměry a vysokotlakým čističem 
–dotace MK ve výši 75 tis. Kč a dotace na přechod z knihovního systému Clavius na systém 
Tritius – dotace MK ve výši 17 tis. Kč). Dále byl příspěvek na provoz navýšen v souvislosti 
se záchrannými archeologickými výzkumy ve výši 19 238 Kč. Byly vráceny nevyužité 
příspěvky na rozvojové projekty z r. 2019 (29 400 Kč na zhotovení dřevěných krabiček 
s potiskem AV díla Transfer 3 a 22 500 Kč na spolupráci s Post Bellum), dále byl vrácen 
nevyužitý příspěvek na rozvojový projekt z r. 2020 adventní koncert v kapli sv. Anny 
v Panenských Břežanech (95 tis. Kč). Byly využity provozní příspěvky na rozvojové projekty 
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z r. 2019, a to na geometrický plán na zaměření pozemků v obci Panenské Břežany 
pro budoucí směnu pozemků (5 tis. Kč) a na pamětní desku k pobočnému koncentračnímu 
táboru v Panenských Břežanech (25 tis. Kč). Dalšími rozvojovými projekty v roce 2020 byly: 
program „Čechy krásné, Čechy mé“ (30 tis. Kč), na zhotovení datových nosičů s kopií AV 
díla Transfer 3 (částka 60 030 Kč) – to ještě v souvislosti s filmem o transferu Odlitku, resp. 
otisku historické zdi v Porchester Gate v Londýně a jeho umístění ve vestibulu Památníku 
národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech, což bylo realizováno v 8-11/2018, 
dále na regionální publikaci „Proč hořely Konětopy“ (39 767 Kč) a na „Středočeské střípky 
– informační leták“ (49 199,81 Kč).  

c) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2020 

Díky uzavření všech poboček muzea v souvislosti s nouzovým stavem na jaře a ke konci 
roku 2020 bylo dosaženo nižší spotřeby u většiny nákladových účtů, konkrétně: 501 – 
spotřeba materiálu (došlo k prodloužení stávajících výstav a k posunu plánovaných 
kulturních akcí na  rok 2021), 504 – prodané zboží (pořizováno méně publikací, 
upomínkových předmětů apod. s ohledem na nemožnost prodeje), 512 – cestovné a 513 – 
náklady na reprezentaci taktéž. 
Účet 511 - opravy a udržování byl na rok 2020 plánován ve výši 2 863 tis. Kč, a to z důvodu 
již dlouho plánované opravy střechy v Arnoldinovském domě v Brandýse n.L.-St. Boleslavi. 
Zřizovatelem bylo organizaci opět doporučeno s opravou střechy vyčkat. Stav se stává již 
havarijním a je nutné řešit v nejbližším období. Na vyřešení úložných prostor v podkroví 
Arnoldinovského domu bylo zřizovatelem povoleno čerpání investičního fondu. Účet 558 – 
náklady z drobného dlouhodobého majetku obsahuje jak výdaje v souvislosti s pandemií 
COVID-19 (germicidní svítidla, ochranné příčky do pokladen, bezdotykové teploměry 
apod., dále výpočetní techniku v souvislosti s potřebou práce z domova či online porad), 
tak náklady na obnovu již zastaralého a neopravitelného majetku apod. Na účtu 527 – 
zákonné sociální náklady jsou oproti roku 2019 dle pokynu zřizovatele ohledně změny 
metodiky účtovány ochranné pomůcky, školení, lékařské prohlídky a tvorba FKSP (v roce 
2019 účtováno na účtech 527 a 528).  
V souvislosti s uzavřením poboček došlo k poklesu výnosů z prodeje služeb (vstupné) 
a výnosů z prodaného zboží. V roce 2020 bylo schváleno navýšení příspěvků na provoz 
pro PO z důvodu kompenzace příjmů v souvislosti s pandemií COVID-19 ve výši 100 000 Kč. 
Na účtu 641 je evidována smluvní pokuta ve výši 12 tis. Kč za prodlení s dodáním nového 
os. automobilu. Účet 649 vykazuje např. plnění pojišťovny z pojistných událostí. Na účtu 
662 jsou účtovány úroky v souvislosti se smluvním ujednáním zřizovatele s bankou 
o poskytování cash-pollingu. 
V roce 2020 byl rezervní fond použit k posílení fondu investic v celkové výši 2 034 193 Kč 
a následně dle pokynu zřizovatele částka ve výši 1 084 193 Kč převedena do rozpočtu 
zřizovatele. 
V roce 2020 investiční fond čerpán na výše zmíněné pořízení zahradního žacího traktoru 
a osobního automobilu do Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech, 
dále na administrativní výdaje v souvislosti s rekonstrukcí schodiště a půdních prostor 
v Arnoldinovském domě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi (realizace je 
předpokládána v r. 2021) a koncem roku byla započata instalace datové sítě tamtéž. 
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U investiční akce, která se týká vybudování historických koupelen v Památníku národního 
útlaku a odboje v Panenských Břežanech nedošlo v roce 2020 ke změně, výběrové řízení 
bylo v součinnosti se zřizovatelem posunuto na začátek roku 2021. Investiční fond byl 
využit v rámci limitu schváleného zřizovatelem na pořízení předmětů sbírkové povahy 
v celkové výši 86 900 Kč. 
Zřizovatelem bylo schváleno dorovnání fondu investic v souvislosti s pandemií COVID-19 
ve výši 123 tis. Kč k 17. 12. 2020.  
Zřizovatelem bylo schváleno stanovení nového závazného ukazatele „vázaný zůstatek 
rezervního fondu PO pro rok 2020“ na pokrytí případného poklesu příjmů rozpočtu PO 
v roce 2021 byl stanoven ve výši 2 726 177 Kč. Fixace prostředků ve fondu investic PO 
v roce 2020 pro použití PO v roce 2021 nebyla pro PO stanovena. 
Nová zřizovací listina byla schválena 14. 12. 2020 a podepsána 22. 1. 2021. 
Opatření Rady kraje za minulé období nebylo uloženo. 

d) Komentář k pohledávkám 

Organizace nemá nevymahatelné pohledávky. Tato skutečnost souvisí s tím, že realizuje 
prodej zboží a poskytuje služby za hotové ve všech objektech (v PL v Hrusicích 
i prostřednictvím platebního terminálu za platební karty) a většina vystavených faktur se 
týká prodeje publikací, výjimečně úhrady vstupného, které odběratelé vždy uhradí. 

3) Výsledky kontrol  

a) Vnější kontroly 

Vnější kontroly byly provedeny v souladu s plánem kontrol na I. a II. pololetí roku 2020 
(jedná se zejména o pravidelné revize ve všech střediscích, např. čtvrtletní revize 
funkčnosti výtahu, plynového zařízení, provozuschopnosti EPS, el. zařízení, hromosvodů, 
apod.).  

 Organizace informuje o plánovaných kontrolách a výsledcích kontrol zřizovatele 
 prostřednictvím Portálu PO. 

b) Vnitřní kontroly 

Ve dnech od 8. 6. 2020 do 12. 6. 2020 byla provedena veřejnosprávní kontrola zřizovatele. 
Zjištěné nedostatky, které jsou obsaženy v Protokolu č. 23/S/2020 ze dne 30. 6. 2020 byly 
z větší částky odstraněny či napraveny.  
V roce 2020 proběhla zejména plánovaná namátková kontrola hotovosti v pokladnách 
jednotlivých středisek organizace, a to 2 x ročně, dále kontrola  odsouhlasení všech 
závazků, pohledávek a smluv. Další kontroly byly provedeny dle plánu na  rok 2020. 
Kontroly proběhly bez závad. 
 
(zpracovala Ing. Jitka Vrbová) 
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IV./ Odborná činnost muzea 
 
4 a)Sbírkotvorná činnost muzea 
 

Počet sbírkových předmětů k 31.12. 2020 44847 

Počet odepsaných předmětů (úbytků) celkem za existenci sbírky (mimo úbytkové 
knihy) k 31.12.2020 

0 

Počet úbytků v roce 2020 (v úbytkových knihách) 0 

Počet přírůstků v roce 2020 (I. stupeň) 1127 

Počet přírůstků v roce 2020 (II.stupeň) 1189 

Počet sbírkových předmětů zapsaných do CES (pro rok 2020, resp. 
připravených pro zápis do CES) 

779 

Počet zkontrolovaných sbírkových předmětů (inv. č.) 3673 

Celkem předmětů za celou sbírku zapsaných do CES 
(včetně předmětů připravených pro zápis do CES v roce 2020) 

38736 

 
 
4 b)Výroční zpráva jednotlivých pododdělení 
 
1)Přírodovědné pododdělení (zpracoval RNDr. Daniel Hrčka) 
 

Celkový počet zpracovaných  
sbírkových předmětů 
zapsaných v podsbírce: 

955 inv. č. (ent.) 
205 inv. č. (zool.) 
1581 inv. č. (bot.) 

Počet sbírkových předmětů 
zapsaných do CES (2020): 

238 

Počet sbírkových předmětů 
zapsaných do 
I. stupně: 

238 

Počet sbírkových předmětů 
zapsaných do 
II. stupně: 

238 

Počet předmětů  
Získaných  z darů :  

0 

Počet zaevidovaných 
předmětů do pomocné 
dokumentace: 

0  

Počet odepsaných sbírkových 
předmětů: 

0  

 
Revise sbírek: termín 

inventura přírodovědných podsbírek: botanické (150 předmětů = 
9,5% podsbírky), entomologické (80 předmětů = 8,6% podsbírky) a 
zoologické (22 předmětů = 10,7% podsbírky) 1.11.-20.12.2020 

organizace inventur podsbírek, účast v inventurních komisích 
(podsbírka písemnosti a tisky, historické podsbírky, výtvarné 
podsbírky) 

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

plynování depozitáře 2 dýmovnicemi Coopex proti hmyzím škůdcům 
- účinná látka Permethrin (25/75 13,5%; dne 9.4.2020); 
aplikace monitorovacích staniček EKOLEX V s chuťovým 
atraktantem pro průběžné zjišťování přítomnosti a pohybu hmyzích 
škůdců (po 1 ks do každé místnosti depozitáře a do pracovní 
místnosti); 
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depozitáře (zápisy). 2x ročně aplikace přípravku Biolit (depozitář, pracovní místnost); 
vymražování sbírkových předmětů v mrazáku před jejich navrácením 
do depozitáře (zápůjčky, focení, přírůstky, práce se sbírkovými 
předměty v pracovní místnosti); 
pravidelná kontrola mikroklimatu pomocí digitálních měřících přístrojů 
(částečně s akreditací); 
vedení knihy návštěv depozitáře a knihy měření teplot a vlhkosti; 
úklid depozitáře 

Digitalizace a 
fotodokumentace sbírkových 
předmětů – počet položek 

fotodokumentace sbírkových předmětů zapsaných do II. stupně 
evidence, úpravy fotek:  50 položek (botanická podsbírka) 

Publikační činnost: 
samostatné publikace, články 
do periodik: 

Floristický příspěvek k dosud nenapsané nové Květeně Prahy, 
sborník Muzeum a současnost 

Stepník černonohý na Manětínsku, čas. Arnika 

texty do připravované Flóry Slovenska (vydává Slovenská akademie 
věd) 

Akce mimo Oblastní muzeum 
Praha východ: 

4.2.2020: Urbanizace krajiny a nástroje k jejímu usměrňování 

26.6.2020: Kreativní Střední Čechy, zámek Nižbor 

4.11.2020 – 5.11.2020: Konferenci GIS Esri v ČR 

10.11.2020: Podzimní setkání muzejních botaniků, online 

Aktivní spolupráce s jinými 
subjekty mimo OMPv: 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Botanický ústav AV ČR 
Městské muzeum v Čelákovicích 
Polabské muzeum v Přerově nad Labem 

Počet vyřízených 
badatelských dotazů 

22 badatelských dotazů  

Spolupráce při jiných 
výstavách než autorských: 
(vypsat název a podíl) 

Zápůjčka sbírkových předmětů pro výstavu Co se nese v lese, 
spoluúčast při přípravě výstavy  

Jiná činnost: 
ochranné opatření pro migrující žáby na silnici pod střediskem v 
Panenských Břežanech, popularizace a text na facebookové stránky 

 
konzultace legislativy v oblasti ochrany přírody s občany, 
konzultace o přírodních poměrech regionu Praha-východ 

 

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 546 
záznamů o výskytech druhů rostlin, ale i bezobratlých (motýli, brouci, 
plazi) 

 
organizace zasedání sbírkotvorné komise, včetně protokolů, 
zápisů, atp., 23.7.2020 a 3.12.2020  

 
správa GIS – metodická pomoc při správě a úpravě dat, konzultace 
při zpracování mapových výstupů, realizace mapových výstupů do 
publikace o geologii Brandýska, zajištění nové verze softwaru 

 
přednáška Přírodou okolí Odoleny Vody, 11.3.2020 v Panenských 
Břežanech 

 

činnosti související s funkcí vedoucího odborného oddělení  
– plán odborného oddělení na rok 2021 (přednášky výstavy, 
inventury),  
– výroční zpráva za rok 2020,  
– plán služebních cest a školení pracovníků 
– tabulka o stavu sbírky, informace o depozitářích, přehled přírůstků 
muzea 
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– aktualizace zapsaných sbírkových předmětů do Centrální evidence 
sbírek Ministerstva kultury ČR za všechny podsbírky,  
– odevzdání a příprava dat do Portálu kulturního dědictví 
Středočeského kraje 
– kontroly dokumentace (viz Revise sbírek),  
– porady odborného oddělení,  
– koordinace témat výzkumu,  
– administrativní činnosti – evidence výpůjček ad. 
– organizace zajištění plynování depozitářů 9.4.2020,  
– výkazy kurátorů 
– kontrola plnění úkolů odborného oddělení 

 
účast na distribuci ochranných prostředků pro lékaře, lékárníky a 
sociální zařízení pod záštitou Středočeského kraje v březnu 2020 

 
projekt rekonstrukce zahrady v Panenských Břežanech – pomoc 
při zajištění povolení 

 
expozice o Mikoláškovi na hradě Jenštejn, pomoc při realizaci, 
zpracování textů 

 

realizace a výstupní zpráva grantu do Integrovaného systému 
ochrany movitého kulturního dědictví administrovaném 
Ministerstvem kultury (nákup vlhkoměrů, odvlhčovačů, vysokotlakého 
čističe) 

 
organizační zajištění vydání publikace o geologii Brandýska, 
doplnění textů o přírodě 

 
listí v Panenských Břežanech – pomoc při nakládce do sběrného 
dvora 

 
účast na archeologickém výzkumu v Klecanech, odvozy na 
archeologické dohledy 

 
exkurze na Chebsko (SOOS Skalná, Františkovy Lázně, zámek 
Kynžvart) 

 
 
2)Etnografické pododdělení a činnost konzervátorského pracoviště  
(zpracovala Kateřina Klicperová) 
2 a)Etnografické oddělení a činnost konzervátorského pracoviště 

 

Celkový počet zpracovaných 
sbírkových předmětů 
zapsaných v podsbírce: 

865 inv.č. 

Počet sbírkových předmětů 
zapsaných do CES: 

849 inv.č. 

Počet sbírkových předmětů 
zapsaných do 
I. stupně: 

16 

Počet sbírkových předmětů 
zapsaných do 
II. stupně: 

16 

Počet digitalizovaných 
sbírkových předmětů: 

0 

Počet předmětů 
získaných například z darů, 
nákup. aj.: 

0 

Počet zaevidovaných 
předmětů do pomocné 

0 
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dokumentace: 

Počet odepsaných sbírkových 
předmětů: 

0 

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

0 

Revise sbírek: termín 
 
 

řádná roční inventarizace sbírky – 153 sbírkových předmětů 2.11. - 
6.11. 2020 

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

pravidelný úklid, pravidelná kontrola mikroklimatu pomocí digitálních 
měřících přístrojů, vedení knihy návštěv depozitáře a knihy měření 
teplot a vlhkosti 
 

Publikační činnost: 
samostatné publikace, články 
do periodik: 

Historie a současnost meteorologické stanice Brandýs n.L.   
(Městské listy Brandýs n.L.,) 
Vůně (nejen) staroboleslavského perníku (Městské listy Brandýs n.L.) 

Počet přednášek pro 
veřejnost: 

0 

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) 
 

pomoc při instalaci výstavy Co se nese v lese 
pomoc při realizaci expozice Mikolášek - Jenštejn 

Autorské výstavy 
Popsat včetně počtu 
návštěvníků: 

příprava výstavy Vůně perníku 

Jiná činnost: inventarizace majetku 2020 

 
2b) Konzervátorské pracoviště 
 

Předměty z historické sbírky a 
etnografie – různé materiály 

čištění, odrezení, konzervace – 4 pily 
ošetření předmětů proti červotoči – 5ks 
příprava předmětů na výstavu Co se nese v lese 

Předměty ze sbírky VU, 
archivu - papír 

opravy školních plakátů 8ks 
čištění, opravy sbírkových předmětů – archiv 3ks 

Archeologie: 
v rámci HO – popisování, mytí, lepení archeologických nálezů 
mytí arch. nálezů Bášť – keramika, kosti 

Ostatní činnost: 

v rámci HO přepisy materiálů o Fr. Melicharovi (Karlínské listy, 
Besedy selských listů, Národní hospodář, Střádal, Vysloužilec) 
čištění, balení, fotodokumentace, seznam filmového materiálu 
získaného do muzea – 100 ks 
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3)Pododdělení sbírky písemností a tisků, sbírková a příruční knihova  
(zpracovala Eva Kryšková) 
 

Celkový počet zpracovaných  
sbírkových předmětů 
zapsaných v podsbírce: 

11230 – Sbírková knihovna  
11857 – Sbírka písemností a tisků 

Počet sbírkových předmětů 
zapsaných do CES: 

47– Sbírková knihovna 
27 – Sbírka písemností a tisků  

Počet sbírkových předmětů 
zapsaných do I.stupně: 

27 – Sbírková knihovna 
47– Sbírka písemností a tisků  

Počet sbírkových předmětů 
zapsaných do  
II. stupně: 

47 – Sbírková knihovna 
27– Sbírka písemností a tisků  

Počet předmětů  
Získaných  z darů :  

46 – Sbírková knihovna 
26– Sbírka písemností a tisků 

Počet zaevidovaných 
předmětů do pomocné 
dokumentace: 

POM.   

Počet odepsaných sbírkových 
předmětů: 

0 

Tritius : 
 
 
 
 

Přírůstky za rok 2020: 124 
Svazky – monografie (knihy): 5415 
Tituly – monografie (knihy): 4795 
Svazky – periodika: 13039 
Tituly – periodika: 250 

Revise sbírek: termín  
Stále probíhá generální revize Sbírkové knihovny 
Hotovo: 10298 kusů; Zbývá: 941 kusů 

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

ANO 

Publikační činnost: 
samostatné publikace,články 
do periodik: 

2 – Městské listy Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi 

Počet přednášek pro 
veřejnost: 

0 

Akce mimo Oblastní muzeum 
Praha východ: 

16.6. 2020: ; Prezentace speciálních skenerů - Představení produktu 
WideTek 36aArt;  16. 7. 2020: školení kurátorů 

Aktivní spolupráce s jinými 
subjekty mimo OMPv: 

Knihovna Eduarda Petišky – Brandýs nad Labem 
Zámek Brandýs nad Labem 
Nové infocentrum ve Staré Boleslavi (Z. Tichá) 
Redakce „Městské listy Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi“  

Počet vyřízených 
badatelských dotazů: 

53 

Autorské výstavy 
Popsat  včetně počtu 
návštěvníků: 

0 

Jiná činnost:    Oprava evidenční karet v systému BACH – Sbírková knihovna 

 
 
3)Pododdělení archeologie (zpracovala Mgr. Andrea Němcová) 
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Počet sbírkových předmětů 
resp. evidenčních položek 
hlášených za v r. 2020 do 
CES: 

71 

Počet sbírkových předmětů 
resp. evidenčních položek 
zapsaných v  do II. stupně 
evidence: 

71 

Ochrana sbírek, péče o 
depozitární prostory. 
Kontrola mikroklimatu 
depozitářů.  

Pravidelná kontrola mikroklimatu pomocí digitálních měřících 
přístrojů, vedení knihy návštěv depozitáře a knihy měření teplot a 
vlhkosti, instalace nových vlhkoměrů v depozitáři Katovna;  
Byla podána žádost o grant MK ČR – účelem je modernizace 
regálového vybavení a nákup nových obalových boxů pro ochranu 
sbírkových předmětů a jejich obalů před kolísáním vlhkosti, rozšíření 
depozitárních prostor v suterénu AD 

Digitalizace a 
fotodokumentace sbírkových 
předmětů v  r. 2020 – počet 
položek 

Fotodokumentace sbírkových předmětů zapsaných do II. stupně 
evidence, úpravy fotek:  65 položek 

Pravidelná inventarizace 
archeologické podsbírky 

Pravidelná inventarizace podsbírky archeologie proběhla v období 
11-12/2020, bylo zinventarizováno 404 inventárních položek, což 
představuje 7,8 % archeologické podsbírky. 

Vlastní výzkumná činnost 
 

Determinace a popis archeologických nálezů ze záchranných 
výzkumů: Postřižín, U Potoka 2003 
Zápisy nálezů a objektů do dílčích evidenčních databází – podklady 
pro vypracování NZ Postřižín 2003;  
Účast na grantovém projektu ARUP a JČM: „Březnice, Tkalcovské 
stavy, záměrné demolice, zápalné oběti...? Nový pohled na rituály v 
životě sídliště doby bronzové“ – analýza typologických a 
netypologických vlastností keramického materiálu, tvorba databáze 
keramických nálezů. 
Pozitivní záchranné archeologické výzkumy v terénu:  
Bašť, ppč. 554/315, 658 – 2 pravěké sídlištní objekty, mladší doba 
bronzová;  
Zdiby - Přemyšlení, ulice Za Stodolou, 102/17 – 1 sídlištní objekt, 
starší eneolit; 
Klecany – Hradiště, ppč. 355/5 – 8 objektů a destrukce valu, raný 
středověk, 10-11 století 

Počet vyřízených 
badatelských dotazů, 
badatelské návštěvy:  

11 badatelských dotazů  
13 badatelských návštěv 

Výstavní činnost: 

Zápůjčka a prezentace nálezů ze sbírky OMPv, p.o. v dlouhodobé 
expozici Staroboleslavská brána a v expozici Zřícenina hradu 
Jenštejn, kontrola exponátů, pomoc při úpravách expozice Jenštejn 
před zahájením sezony. 
Zpracován návrh na rekonstrukci stálé expozice OMPv – téma 
Přezletice   

 
Přijaté a evidované 
korespondenční položky – 
archeologická památková 
péče a stavební činnost v 
regionu 

128 

Odeslaná a evidovaná 
korespondence – vyjádření, 
stanoviska, expertní listy 

231 
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Vyřízené výpůjčky nebo 
zápůjčky sbírkových 
předmětů 

3 

Dohody se stavebníky pro 
potřeby vyřízení dotace od 
SČK, podklady pro žádost o 
dotaci 

25 akcí, zpracovány podklady pro žádost o příspěvek na 
archeologickou činnost od SČK 

 
Dohledy zemních prací a 
drobné záchranné akce:  
 

32 akcí (z toho 29 x negativní zjištění, 3 x záchranný výzkum) 

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

NZ Zdiby – Přemyšlení 2006 – 2009, rozsah 66 str., tabulkové 
přílohy 
NZ Brandýs nad Labem, Vrábí, Zahradní město, za vodárnou, 2002-
2003: rozsah 55 str., tabulkové přílohy 
NZ Brandýs nad Labem, Průmyslová ulice – hala JafHolz 2003: 
rozsah 16 str., tabulkové přílohy 
NZ Brandýs nad Labem, Hrušov, ulice Výletní - Ke Stráni, 2003: 
rozsah 21 str., tabulkové přílohy 
NZ Klecany, ulice V Boleslavce, kNN 2003: rozsah 16 stran 
NZ Sluhy, kanalizace v obci 2004: rozsah 15 stran 
NZ Veleň, vedení kNN v obci, 2004: rozsah 14 stran 
NZ z neinvestorských záchranných akcí realizovaných v r. 2019 – 
pro potřeby SČK: 25 zpráv, rozsah 25 str. 
Zprávy o archeologických akcích realizovaných v r. 2019 do ADČ při 
ARÚ Praha AV ČR: 27 zpráv 
Hlášení akcí realizovaných v r. 2020 do AMČR: 28 hlášení 

Publikační činnost 

Němcová, A.: Středočeský vlastivědný sborník 38, 2020: 
Archeologické výzkumy Oblastního muzea Praha východ, p.o. v roce 
2019. 
Němcová, A.: Nález stříbrného pokladu v Hluchově, Městské listy, 
4/2020 

Jiná činnost: 

Program pro školy „Co je archeologie“, prezentace a doprovodné 
činnosti – realizováno 5 x 
Příprava programu pro „Den archeologie“, tentokrát doba kamenná -  
odloženo kvůli nouzovému stavu na jaro 2021 
spolupráce s Oddělením informačních zdrojů ARÚ AV ČR Praha: 
editace archivovaných negativních akcí z regionu pro systém AMČR  
školení systému AMČR, aplikace PAS pro externí spolupracovníky 
determinace metalických archeologických nálezů získaných činností 
externích spolupracovníků 
drobné rekonstrukční práce keramických archeologických nálezů 
archeologická památková péče, služby veřejnosti a stavebníkům, 
konzultace a zápůjčky pro studenty a zájemce o problematiku 
archeologie 

 
 
5)Pododdělení výtvarné sbírky (zpracoval PhDr. Milan Pátra) 
 

Celkový počet zpracovaných 
sbírkových předmětů 
zapsaných v podsbírce: 

2 563 inventárních čísel  

Počet sbírkových předmětů 
zapsaných do CES: 

41 ks  

Počet sbírkových předmětů 
zapsaných do 
I. stupně: 

29 Ks 
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Počet sbírkových předmětů 
zapsaných do 
II. stupně: 

29 ks C15 +12 ks C5 

Počet digitalizovaných 
sbírkových předmětů: 

164 Ks 

Počet předmětů 
získaných například z darů, 
nákup. aj.: 

2 

Počet zaevidovaných 
předmětů do pomocné 
dokumentace: 

0 

Počet odepsaných sbírkových 
předmětů: 

0 

Počet nezpracovaných 
předmětů. 
Kdy byly předány do muzea? 

školní výukové obrazy, depozitář výtvarné sbírky, starý fond 

Revise sbírek: termín 
 

Revize (inventura) výpůjčka město Brandýs  
Revize (průběžná – roční inventura) výtvarné sbírky  

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

09.04.2020 plynování depozitáře  
09.04.2020 monitorování lepicí lapače hmyzu Ekolex 
11.7.2019 nástrahy proti hlodavcům 
K měření slouží dva digitální měřici přístroje a dva kalibrovaný 
vlasový vlhkoměry s teploměrem typ 899. 
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. 

Publikační činnost: 
samostatné publikace, články 
do periodik: 

studie: Prostituce za první republiky v Brandýse nad Labem, studie, 
Studie a zprávy, Historický sborník pražského okolí, 8/1, Praha 2020, 
s. 77-88; 
recenze výstavy: Praha ve službách Československého červeného 
kříže, Studie a zprávy, 8/1,s. 132-133; 
zpráva: Fotografka brandýského Polabí Marie Hartmanová, zpráva;   
Studie a zprávy 8/1,s. 113-114; 
anotace: Jolana Tothová, Marek Tichý, Radomíra Sedláková, 
Magdaléna Kurfürstová, Volmanova vila-klenot české meziválečné 
architektury, Studie a zprávy, Historický sborník pražského okolí, 8/2, 
Praha 2020, s. 135. 

Počet přednášek pro 
veřejnost: 

0 

Akce mimo Oblastní muzeum 
Praha východ: 

0 

Aktivní spolupráce s jinými 
subjekty mimo OMPv: 

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav 
Editor díla Josefa a Lady a Aleny Ladové: Mgr. Josef Lada 
Restaurátor Akad. mal. Dobroslav Halata 

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

Badatelské dotazy: 3 
Výstavy: 
Město Brandýs n. L. – St. Boleslav (zámek, radnice) od 1. 3. 2020 do 
1. 3. 2021 (47 ks) 
Josef Lada malíř a spisovatel – putovní výstava reprodukcí děl Josefa 
Lady (98 ks) Muzeum a Pojizerská galerie Semily od 01. 12. 2020 do 
31. 01. 2021  

Autorské výstavy 
Popsat včetně počtu 
návštěvníků: 

Pokračování výstavy „Fotografka Marie Hartmanová – Labe“ do 12. 1. 
2020 v Oblastním muzeu Praha-východ se sídlem v Brandýse nad 
Labem – Staré Boleslavi. 
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Jiná činnost: 
Administrátor Computer Help – licence na Office profesionál, Acrobat, 
Adobe, Adobe Cloud 

 
 
6)Historické pododdělení (zpracoval Mgr. Martin Hůrka) 
 

Počet sbírkových předmětů 
zapsaných do 
I. stupně: 

18 př. č. v historické podsbírce OMPV (tj. 88 fyzických předmětů) 
8 př. č. v budoucí podsbírce PNÚO (tj. 682 fyzických předmětů) 

Počet sbírkových předmětů 
zapsaných do 
II. stupně: 

57 inv. č. v historické podsbírce OMPV (tj. 88 fyzických předmětů) 
384 inv. č. v budoucí podsbírce PNÚO (tj. 682 fyzických předmětů) 

Počet digitalizovaných 
sbírkových předmětů: 

57 letos zaevidovaných inv. č. v historické podsbírce OMPV + 
fotodokumentace dalších 154 inv. č. zaevidovaných v minulých letech 
384 inv. č. v budoucí podsbírce PNÚO (s pomocí Jiřího Pillera) 

Celkový počet sbírkových 
předmětů zapsaných v 
podsbírce: 

v historické podsbírce: 7253 inv. č. 
v PNÚO: 1451 inv. č. 

Počet sbírkových předmětů 
zapsaných do CES (2020): 

v historické podsbírce: 57 inv. č. 
založení podsbírky PNÚO, 100 inv. č. 

Počet zaevidovaných 
předmětů do pomocné 
dokumentace: 

78 ks  k historické podsbírce (pod 5 evidenčními čísly) + 132 ks 
k budoucí podsbírce PNÚO (pod 11 evidenčními čísly) 

Počet odepsaných sbírkových 
předmětů: 

0 

Revise sbírek: termín 
 

vzhledem k přestavbě depozitáře neproběhla (aktuálně probíhá 
generální inventura) 

Ochrana sbírek: (zaplynování 
depozitáře, umístění 
odvlhčovačů, generální úklid, 
přemístění sbírek, malování 
depozitáře). 
Kontrola mikroklimatu 
(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 tři digitální měřici přístroje pro historickou podsbírku + 
dva pro budoucí podsbírku PNÚO 

Publikační činnost: 
samostatné publikace, články 
do periodik: 

Odborné studie a materiály: 
doplňování historických textů pro průběžně dodávané kapitoly knihy L. 
Kumpana s pracovním názvem „Vycházky za geologií brandýského 
Polabí“ 
K hospodářským vazbám Vykáně na břístevský vrchnostenský 
dvůr ve středověku. In: Studie a zprávy. Historický sborník pražského 
okolí, 2020, roč. 8, č. 2, s. 127-130. 
sborník Sedm okének do dějin Lhoty, Lhota 2020, 20 stran. 
 
Články do obecních zpravodajů: 
Nejstarší záplavový kamenný most. In:  Městské listy, leden 2020, s. 
14. 
Vaccaniho most pod zámkem. In: Městské listy, leden 2020, s. 14. 
Svatý Jan Nepomucký. In:  Městské listy, leden 2020, s. 14. 
Soupis mochovských hospodářů z roku 1567. In:  Mochovský 
zpravodaj, 2020, roč. 14, č. 1, s. 56-57. 
Hradba z doby Karla IV. In:  Městské listy, únor 2020, s. 11. 
Kterak Jenštejn připojili k brandýskému panství. In:  Jenštejnský 
občasník, březen 2020, s. 5. 
Svatý Václav na mincích. In:  Městské listy, březen 2020, s. 11. 
Mochov v novinách před 100 lety. In:  Mochovský zpravodaj, 2020, 
roč. 14, č. 2. s. 40-43. 
Boleslav na křižovatce cest. In: Městské listy, duben 2020, s. 16. 
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Brandýs a lomy pro gotickou Prahu. In:  Městské listy, květen 2020, 
s. 16. 
Dávné cesty do Toušeně. In:  Florián, 2020, č. 5-6, s. 10-11. 
Monoxyly. In:  Městské listy, červen 2020, s. 17. 
Náhrobní kameny v mochovském kostele sv. Bartoloměje. In:  
Mochovský zpravodaj, 2020, roč. 14, č. 3. s. 67-68. 
Nejstarší renezanční kostel v Čechách. In:  Městské listy, červenec-
srpen 2020, s. 12. 
Při stavbě kostela byl nad hlavní oltář umístěn tento latinský nápis. 
In:  Městské listy, červenec-srpen 2020, s. 12. 
Jak plynuly za první republiky letní měsíce v Polabí?. In:  Městské 
listy, červenec-srpen 2020, s. 13. 
Kabelínské údolí. In:  Florián, 2020, č. 7-8, s. 13. 
Kořeny Svatováclavských slavnostní. In:  Městské listy, září 2020, s. 
12. 
Ve staroboleslavských lesích lovil patrně už sv. Václav. In:  Městské 
listy, září 2020, s. 16. 
Renezanční lovecké zámečky. In:  Městské listy, září 2020, s. 16. 

 

Tři události z místních lesů. In:  Městské listy, září 2020, s. 16. 
Bečvářův „předchůdce“. In:  Městské listy, říjen 2020, s. 17. 
Žáci místních škol před 100 lety (spolu s Evou Kryškovou). In:  
Městské listy, říjen 2020, s. 19. 
Toušeňský kámen pro sochy (nejen) Karlova mostu. In:  Florián, 
2020, č. 9-10, s. 12. 
Výprava do Brandýsa a Hrádku roku 1380. In:  Městské listy, listopad 
2020, s. 14. 
Webové stránky o Melicharově továrně. In:  Městské listy, listopad 
2020, s. 15. 
Melicharův rod Webové stránky o Melicharově továrně. In:  Městské 
listy, listopad 2020, s. 15. 
Mochov v josefínském katastru (1785). In:  Mochovský zpravodaj, 
2020, roč. 14, č. 4, s. 51-52. 
Clo na toušeňských mostech. In: Florián, 2020, č. 11-12, s. 11. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. In:  Městské listy, prosinec 2020, s. 
18. 
Palladium země české. In:  Městské listy, prosinec 2020, s. 18. 
Kritika Pavla Stránského. In:  Městské listy, prosinec 2020, s. 18. 
 
Propagační materiály: 
leták Brandýská katovna ve stínu starých kostelů, Brandýs n. L.-
St. Boleslav 2020 
příspěvky pro jednotlivá vydání Středočecha a Středočeských 
střípků (Brandýská katovna ve stínu starých kostelů, Quadriho 
reliéf - kulturní památka z Brandýsa nad Labem, Výstava o 
objevech při rekonstrukci horního zámku v Panenských 
Břežanech, Zpřístupnění publikace vojáka Emila Strankmüllera) 
medailonek o PNÚO Panenské Břežany pro prospekt Věda a umění 
hrou. Cesty za poznáním a zážitky 

Počet vyřízených 
badatelských dotazů: 

48 (Arnoldinovský dům) + 6 (PNÚO)  

Autorské výstavy: 
Třicetiletá válka. Švédský tábor ve Staré Boleslavi 1639-1640 (1. 
10. 2020 – dosud trvá) (spolu s P. Encem, J. Chourem a V. 
Benešovou) 

Spolupráce při jiných 
výstavách než autorských: 
(vypsat název a podíl) 

drobné instalační práce při některých jiných výstavách 
v Arnoldinovském domě (např. „Obrazy Vladimír Špička“ 16. 1. - 23. 
2. 2020 či „Co se nese v lese“ 27. 2. – 31. 5. 2020) 
drobné instalační práce při výstavě J. Pillera „Oživená minulost. 
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Rekonstrukce horního zámku v Panenských Břežanech 2012 – 
2016“, léto 2020 (instalace trojrozměrných předmětů) 

Přednášky a akce pro 
veřejnost: 

přednáška Hradiště a dávné osady našeho Povltaví (v PNÚO) 30. 1. 
2020 
přednáška Ekvádor 13. 2. 2020 (v Arnoldinovském domě) 

Akce mimo Oblastní muzeum 
Praha-východ: 
 

přednáška Staré cesty našeho regionu. Lhota a okolí 23. 1. 2020 (v 
sálu Na Malém plácku ve Lhotě) v rámci Muzea na kolečkách 
přednáška Dávné cesty do Toušeně 29. 2. 2020 (ve Skleněné vile 
v Toušeni) v rámci Muzea na kolečkách 
porotce soutěže školních kolektivů „Příběhy našich sousedů“ 
pořádané Post Bellum pro region Říčansko (letos distančně přes 
internet) 
role rytíře Vyšehoře na akci Polabská strašidla pořádanou MAS 
Střední Polabí 
zajištění exkurze pro seniory Brázdimského statku do Skleněné vily 
a parku prof. Procházky v Toušeni (v rámci Muzea na kolečkách) 27. 
8. 2020 

Jiná činnost:  
 

přestavba regálů v historickém depozitáři v Arnoldinovském domě 
kooperace s Charlotte Krüger ohledně článku o válečné historii 
Panenských Břežan v Die Welt 
generální inventura depozitáře historické podsbírky (realizováno 
včetně fotografické dokumentace dosud nedigitalizovaných sbírkových 
předmětů) 
zajištění připomínky Dne válečných veteránů v Panenských 
Břežanech se sbírkou pro Paměť národa (kvůli covidu však 
nerealizováno v plném rozsahu, tj. bez sbírky) 
sbírková evidence v Arnoldinovském domě i PNÚO 
fotografování všech nových přírůstků 
zaznamenávání vzpomínek pamětníků na starý Brandýs i minulost 
Panenských Břežan 
člen komise pro vyřazování sbírkových předmětů ze sbírkové 
evidence Městského muzea v Čelákovicích 
inventury (člen inventarizační komise) 
exkurze do chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi (do 
běžně nepřístupných prostor, domluvení spolupráce na publikaci 
historických graffiti nápisů ze stěn spojovacích chodeb) 
správa webu PNÚO (aktuality + doplňování především stránky webu 
s prezentací našich sbírek) 
správa regionálních článků pro web OMPV (průběžné doplňování) 
tvorba 12 kreseb z doby třicetileté války spolu s kreslířkou Annou 
Tůmovou (příprava podkladů pro kreslířku, připomínky a dohled nad 
výrobou kreseb) 
vyzvednutí (spolu s detektoráři) nálezu munice a dalšího materiálu 
z prostoru sovětského vojenského tábora z roku 1945 u Jizery 
nedaleko Káraného) 
účast na besedě s Břetislavem Baumannem (rodiče zavražděni po 
atentátu na R. Heydricha) v nehvizdské škole 11. 2. 2020 
průvodcování v PNÚO (některé víkendy + nárazové akce, např. 
hasiči Středočeského kraje) 
vyklizení půdičky v PNÚO 
oštítkování všech šanonů a krabic v PNÚO 
výpomoc a asistence na archeologických výzkumech muzea naší 
archeoložce Andree Němcové (v březnu v Bašti + v prosinci 
v Klecanech) 
provázení hluchoněmých skupin na výstavě Jídlo deseti staletí (v 
březnu) 
moderování odhalení pamětní desky vězňům tábora v Panenských 
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Břežanech 

 
 
 
 
 
 
 
 
.  
V./Správa budov 
 
2) Revize 
 

Revize  OMPV AD + KAT 2020 (stav k 31.12.2020) 

Druh Termín do Posl.revize Platnost Poznámka 

Školení pracovníci AD + KT + JN 

BOZP 17.9.2021 17.9.2019 24 měs.   

PO - vedoucí zaměstnanci 17.9.2022 17.9.2019 36 měs.   

PO -zaměstnanci 17.9.2021 17.9.2019 24 měs.   

PO - požární hlídka 17.9.2021 17.9.2020 12 měs.   

PO - preventista 17.9.2021 17.9.2020 12 měs.   

Školení ŘIDIČŮ 17.9.2021 17.9.2019 24 měs.   

     Revize a kontroly Arnoldinovský dům 

Roční prověrka PO 17.9.2021 17.9.2020 12 měs.   

Preventivní požární prohlídky 27.5.2021 27.11.2020 6 měs.   

Přenosné hasící přístroje 8.1.2021 8.1.2020 12 měs.   

Požární hydranty 8.1.2021 8.1.2020 12 měs.   

Elektrické zařízení stabilní 9.2.2021 9.2.2018 36 měs.    

Elektrické ruční nářadí 25.2.2022 25.2.2020 12 - 24 měs. Dle revizních zpráv 

Elektrické spotřebiče 25.2.2022 25.2.2020 12 - 24 měs. Dle revizních zpráv 

Hromosvody 27.5.2022 27.5.2020 24 měs.   

Kouřovody 11.8.2021 11.8.2020 12 měs.   

Plynové zařízení - revize 20.11.2022 20.11.2019 36 měs.  další 2025 

Plynové zařízení - kontrola (OTK) 2.11.2021 2.11.2020 12 měs.    

Plynové kotelny - odborná prohlídka 15.9.2021 15.9.2020 12 měs.   

Roční kontorola kotlů Geminox 2.11.2021 2.11.2020 1 x ročně   

Tlakové nádoby stabilní - revize 23.10.2023 23.10.2018 60 měs. další 2028 

Tlakové nádoby stabilní - kontrola 18.8.2021 18.8.2020 12 měs.    

EZS - revize 25.5.2021 25.5.2020 12 měs.    

EPS - revize 25.5.2021 25.5.2020 12 měs. 1 x měs. Zkouška ústředny 

EPS - hlásiče 12.5.2021 12.11.2020 6 měs. 1 x za 6 měs. Hlásiče 

CCTV - revize 25.5.2021 25.5.2020 12 měs.   

Výtah - odborná zkouška 4.6.2023 4.6.2020 36 měs.    

Výtah - odborná prohlídka 28.2.2021 30.11.2020 3 měs. Viz. Kniha kontrol 
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Výtah - provozní prohlídka   Prováděno 14 dní Viz. Kniha kontrol 

Výtah - inspekční prohlídka 16.3.2024 16.3.2018 72 měs.   

Výtah - školení o vyprošťování osob 7.1.2022 7.1.2021 12 měs.   

Výtah - školení řidičů  7.1.2024 7.1.2021 36 měs.   

Revize regálů 14.8.2021 14.8.2020 12 měs.   

Revize žebříků  14.8.2021 14.8.2020 12 měs.   

     Revize a kontroly Katovna 

Roční prověrka PO 17.9.2021 17.9.2020 12 měs.   

Preventivní požární prohlídky 27.5.2021 27.11.2020 6 měs.   

Přenosné hasící přístroje 8.1.2021 8.1.2020 12 měs.   

Elektrické zařízení stabilní 9.2.2021 9.2.2018 36 měs.   

Elektrické spotřebiče 25.2.2022 25.2.2020 12 - 24 měs. Dle revizních zpráv 

Hromosvody 27.5.2022 27.5.2020 24 měs.   

EZS - revize 25.5.2021 25.5.2020 12 měs.    

EPS - revize 25.5.2021 25.5.2020 12 měs. 1 x měs. Zkouška ústředny 

EPS - hlásiče 12.5.2021 12.11.2020 6 měs. 1 x za 6 měs. Hlásiče 

Revize regálů 14.8.2021 14.8.2020 12 měs.   

Revize žebříků  14.8.2021 14.8.2020 12 měs.   

 
 
 
 
 
3) Spotřeba energii a PHM v PNUO Pan. Břežany a PJL Hrusice 
- spotřeba  energii v PNUO Pan. Břežany –  elektřina: 11 842 KWh / plyn: 10 896 m

3
 

- spotřeba energii v PJLA Hrusice – elektřina: 4707 KWh / plyn: 5 965 m
3
 / voda: 20 m³  

- PHM benzin zahradní stroje PNUO Pan. Břežany: 142,82 l / PJL Hrusice: 43,09 l  
- PHM Auta Fabia, Ford benzín: 1396,96 l / Hyundai nafta: 396,67 l 
 
VI./Pobočky muzea a jejich činnost 
 
1.)  Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny 
Vedoucí: PhDr. Milan Pátra 
Správa skladu zboží, objednávky, průvodce, úklid: Martina Svobodová 
Muzejní edukátor, průvodce, knihovna, expozice, úklid: Bc. Blanka Šubrtová 
Pokladna:  Martina Svobodová, Bc. Blanka Šubrtová 
Zahrada: Ing. Jiří Piller 
Správa nemovitostí: Luboš Vágner 
Výpomoc v době dovolených:  Aleš Sládek 
 
Nerealizované akce z důvodu pandemie: 

 Velikonoce v PJLA  –  vytváření Velikonočních dekorací v dílně PJLA a odpolední turnaj 
v kuličkách. 

 Pohádkové Hrusice – Pochod pořádaný sdružením Ladův kraj – razítkovací místo 

 IV. Svatojánská noc  –  soutěžní odpoledne pro děti, inspirované dílem Josefa Lady, občerstvení, 
večerní opékání špekáčků a vystoupení živé hudby, vstup zdarma  

 červenec až srpen Malování u pana Lady – malý kurz kreslení pro všechny zájemce 

 září Po stopách kocoura Mikeše – Pochod pořádaný městem Mnichovice – razítkovací místo. 
V rámci Dne evropského dědictví  měl být vstup do Památníku zdarma 
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 Den Středočeského kraje – občerstvení, provázení v kostýmu nadporučíka Lukáše a vojína Švejka, 
vstup zdarma  

  Prosinec – Advent v Památníku – výroba tradičních vánočních dekorací z přírodního materiálu  
 

Uskutečněné akce 

 Živé čtení z památníku v průběhu uzavření muzeí i galerií – Kronika mého života a Kocour Mikeš 

 13. 9. 2020 koncert Krajanky Václava Hlaváčka 

Práce se školami a dalšími zájmovými skupinami 
Návštěvy dětských a ostatních zájmových skupin proběhly letos jen v lednu a únoru, dále pak letních 
měsících, neboť z důvodu pandemie byl Památník po většinu roku uzavřen. 
 
Televize, rozhlas, tisk, internet 

 4. ledna 2020 Utajené příběhy českých dějin, Prima Zoom 

 3. července 2020 Praha TV reportáž do pořadu Kam vyrazit. 

 27. července 2020 Rádio Blaník – pozvánka na výlet Prázdninový krajánek 

 16. prosince 2020 Aktuálně. cz – Vánoční reportáž 

 20. prosince 2020 – on line rozhovor pro Český rozhlas – vysílání pro posluchače Latinské Ameriky 
a Španělska 

Spolupráce 

 Editor díla Josefa Lady a Aleny Ladové: Mgr. Josef Lada 

 Firma JosefLada.cz.s.r.o. 

 Webarchiv Národní Knihovny 

 Obec Hrusice 

 Ladův kraj Říčany  

 MAS Říčansko  

Návštěvnost 
Celková návštěvnost Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové ke dni 31. 12. 2020 činila 6 458 
návštěvníků, kdy platících bylo 5 405 a neplatících 1 053. Oproti loňskému roku je vidět velký pokles 
návštěvnosti (viz graf 1.). Důvodem poklesu byla celosvětová pandemie Covid 19, která způsobovala časté 
uzavírání památníku, školek, škol a jiných institucí.  V neposlední řadě Covid 19 velmi omezoval turismus, a 
to jak skupinový tak inviduální.  V tento neradostný čas nám však pomohlo, že je památník orientován 
hlavně na českou klientelu. Díky tomu se podařilo částečné letošní sezonu zachránit, která by jinak skončila 
na nule. 
 I přes tuto nepříznivou situaci se naopak zvýšila sledovanost na sociálních sítích. Facebookové stránky 
mají v letošním roce 1474 příznivců (v loňském roce to bylo 1201), sledujících 1513 (loni 1220) a polohu 
označilo 303 lidí. Celkové hodnotilo facebook památníku 22 lidí, a to x 5 hvězdičkami.  Hodnocení 
památníku  na Googlu dosáhlo na skóre 4,6 hvězdičky od 163 recenzentů. 
 
 
 

Graf 1: 
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Tržby 
Celková tržba Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové ke dni 31.12.2020 byla 497 353,00 Kč. 
Z toho se na vstupné připadá 163 970,00 Kč a na zboží 333 383,00 Kč. Platba hotově 344 517,00 Kč a 
kartou 152 836,00 Kč. I  zde byl důvodem poklesu celosvětová pandemie Covid 19, která způsobovala 
časté uzavírání památníku. Nejvíce patrné je to na příjmu ze zboží viz (graf 2). Velmi nám pomohlo, že 
památník je častým cílem českých turistů, milovníků Ladova díla a rodin s dětmi. Díky tomu se alespoň 
částečné zvedli tržby, jinak bychom skončili na nule. 
 
 
 
Graf 2: 

 
  
Expozice 
V první místnosti umístěna nová replika Ladovy světničky vytvořená p. Štikarem.  
 
Knihovna  
V roce 2010 byla založena sbírková knihovna, která se zaměřuje na dílo Josefa Lady a jeho dcery Aleny. 
V současné době má již 939 evidenčních čísel (933 – knihy, časopisy, pohledy, upomínkové předměty; 6 
předmětů – Švejkova čepice, dýmka, Ladovy brýle atd.).  
Inventura sbírky provedena dne 29. prosince 2020 
IT služby: 

 kontrola a údržba IT a sítě PC  

 prodloužení licence ZyXEL UTM bundle 

 prodloužení licence na grafické programy Adobe,   

 nový poskytovatel internetu Starnet, s.r.o.  České Budějovice 

 nový správce sítě  p. Vojtěch Ších 

Správní činnost 

 běžná údržba domu a zahrady 

 realizace potřebných školení zaměstnanců a revizí 

 revize zabezpečovacího zařízení  novým správcem  PCO Mladá Boleslav 

 Instalace nových čidel 
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Zahrada 

 běžná údržba zahrady (sekání trávy, zalévání květin, odklízení popadaných dřevin, hrabání listí) 

 osázení truhlíků na okna Památníku 

 oprava plastiky „Mikeš s Pašíkem na motorce“ (sádrování a barvení) 

 oprava laminátové plastiky „Lavičky“ (barvení ) 

 částečná oprava pískoviště ( vyhrabávání listí a písku) 

 adventní venkovní výzdoba 

 instalace plechové boudy na pivní sety  

 odvoz kompostu a listí 

 vysázení nových stromků 
 
Různé  

 22. 2. 2020 – Konference pro úspěch našich škol ( B. Šubrtová) 

 on line kurz – In design a Photoshop ( B. Šubrtová) 

 nový služební telefon Samsung M21 (M. Svobodová) 

 adventní výzdoba  

 nové zboží – polštářky s náměty J. Lady 

 provedena inventura majetku a zboží 

 
 
 
Příloha 1:  
Koncert Krajanky Václava Hlaváčka konaný dne 13. 9. 2020 v Památníku Josefa Lady a jeho dcery 
Aleny  
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2.) Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech 
Během sledovaného období 1.1.2020 – 31.12.2020 byla otevírací doba Památníku národního útlaku a 
odboje   ( dále jen PNÚO ) v Panenských Břežanech takto : středa–neděle od 9.00 do 16.30  hodin. 
 
Fyzický počet zaměstnanců  
 
Fyzický počet zaměstnanců PNÚO  celkem :  6 
 
Z toho: kmenových zaměstnanců 4 
DPČ -  2  
Během roku 2020 proběhly bez zjištěných závad tyto vnější kontroly : 
 

Roční prověrka PO 12.9.2020 

Preventivní požární prohlídky 7. 4. 2020  

Hasící přístroje 08.1.2020 

Požární hydranty 08.1.2020 

Elektrické zařízení stabilní 19.10.2018 

Elektrické ruční nářadí 14.7.2020 

Elektrické spotřebiče 14.7.2020 

Hromosvody 19.10.2016 

Kouřovody 11.8.2020 

Plynové zařízení - revize 20.11.2019 

Plynové zařízení - kontrola 
(OTK) 20.12.2020 

Plynové kotelny - odborná 
prohlídka 14.8.2020 

Tlakové nádoby stabilní - revize 18.8.2020 

Tlakové nádoby stabilní - 
kontrola 18.8.2020 

EZS 08.12.2020 

EPS - revize                                                             
Hlásiče 08.12.2020 

Výtah - odborná zkouška 06.12.2019 

Náhradní zdroj 21.8.2020 

Revize regálů 16.10.2020 

Revize žebříků 18.12.2020 

Zahradní technika 04.11.2020 

Deratizace 20.6.2020 
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Návštěvnost  
 

 
 
Památník nebyl otevřen po celý rok  2020 z důvodů karanténních opatření vlády České republiky kvůli 
šíření covid-19. Jeho návštěvnost díky těmto opatřením poklesla oproti roku 2019 o 52,6%. 
 
Zajímavostí byla vysoká návštěvnost v měsíci únoru ( 403 platících návštěvníků) , která nám slibovala 
vysokou návštěvnost během roku, ale všemu bylo jinak…. 
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celkem 310 783 156 0 363 719 853 887 472 157 0 70

platící 141 403 65 0 128 413 503 405 274 57 0 58

park 169 380 91 0 235 306 350 482 198 100 0 10

informace,prodej 46 124 19 0 49 84 61 117 34 0 0 2

Návštěvnost v  roce  2020 
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Návštěvnost podle jednotlivých okruhů v roce 2020 
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Během roku 2020 zavítalo do výstavních prostor 2 447 platících návštěvníků.  
Prohlídce parku se věnovalo 2 311 návštěvníků. Největší zájem turistů jsme zaznamenali v průběhu letních 
měsíců ( červen–červenec – srpen ) , kdy nebyla v platnosti žádná protiepidemiologická opatření. 
 
V Památníku národního útlaku a odboje Panenské Břežany bylo v provozu během roku 2020  Turistické 
informační centrum, s certifikátem  třídy C které , které poskytuje informace o  Panenských Břežanech a 
okolí. Nabízí  sběratelské turistické vizitky a známky, turistické mapy a další propagační předměty. Je zde  
k  dispozici bezplatný přístup k internetu.  Zdarma je možné využít úložné skříňky k úschově menších 
zavazadel. V TIC návštěvníci získávají informace o akcích pořádaných v obci a turistické tipy do blízkého  
okolí. Samozřejmostí jsou podávané informace o jízdních řádech, ubytování a stravování v blízkém i 
vzdálenějším okolí. 
 
 V roce 2020 jej navštívilo  536  návštěvníků       
 
Jiná činnost:  
 
V rámci realizace praktické péče pro podporu ohrožených druhů obojživelníků bylo prováděno čištění 
vodních prvků v areálu PNÚO v Panenských Břežanech. Dále ve spolupráci s dalšími zaměstnanci muzea 
byly instalovány umělohmotné zábrany podél silnice. Tato překážka znemožňuje přechod obojživelníků 
přes místní komunikaci. Tito byli průběžně přenášeni v odchytových nádobách a vypouštěni do areálu 
parku. 
 
Stromy druhu Jírovec maďal ( Aesculus hippocastanum ) byly ošetřeny insekticidem proti klíněnce jírovcové 
(Cameraria ohridella). Její výskyt nebyl ve větší míře potvrzen . 
 
Vlastními silami pracovníci PNÚO realizovali běžné zahradnické práce při údržbě a závlaze parku. Přesto 
ale v důsledku všeobecného sucha v parku uhynulo několik stromů – dva jedinci borovice vejmutovka ( 
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Pinus strobus ) a jeden jedinec borovice lesní ( Pinus sylvestris ) – práce na jejich odstranění provedla 
odborná zahradnická firma . 
 
 
Akce pořádané v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech 
 
LEDEN 

 
 
 
 
Přednáška Mgr. Martina Hůrky dne 30.ledna 2020 byla zaměřena na 
archeologické nálezy a historii dávného osídlení pražské kotliny a 
přilehlého okolí. 
 
 
 
 
 

 

 

 

ÚNOR 

 

 

 

Přednáška historika umění Ondřeje Slaniny 18.února 2020 byla 
věnována mistru barokní gotiky J.B.Santinimu. Tuto přednášku jsme 
věnovali připomínce jeho narození ( narodil se 3.února 1677 v Praze 
). 

 

 

 

 

BŘEZEN 
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Dne 11.března 2020 přednesl svoji přednášku botanik Daniel Hrčka. Svým tématem zaujal zejména 
milovníky přírody z blízkého okolí. 
 

DUBEN 

Od 13.března do 13.května byl Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech uzavřen. 

 

 

 

KVĚTEN 

Jako připomenutí 75.výročí Pražského povstání v roce 1945 jsme na našich webových stránkách uveřejnili 
dokument Emila Strankmüllera BOJE ZA PRAHU. Emil Strankmüller byl československý voják a 
zpravodajský důstojník, účastník zahraničního protinacistického odboje. 

https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/kveten-1945/e-strankm-ller-boje-za-prahu 

 

18.května navštívil areál PNÚO výtvarník Hesham Malik se svým projektem ECHO KARANTÉNY. 
Principem tohoto projektu je oslovování galerií, muzeí a dalších kulturních institucí s žádostí, zda by  
symbolicky otevřeli na krátký čas dveře svého prostoru, kde by malíř mohl na plátno namalovat obraz, který 
později dotvoří v ateliéru. Jde čistě o symbolický akt, setkání a podporu umění v době, kdy veškeré kulturní 
produkce zastavily činnost. 
 
Při znovuotevření PNÚO první návštěvníci v květnu viděli výstavu nazvanou „Oživování minulosti – 
rekonstrukce horního zámku v Panenských Břežanech 2012 – 2016 „ Prostřednictvím této výstavy 
jsme představili objevy, jež byly učiněny během rekonstrukce zámku v souvislosti se zřízením Památníku 
národního útlaku a odboje. Záběry z doby rekonstrukce i po ní bylo lze srovnat s historickými fotografiemi. 
Návštěvníkům výstava odhalila i malý „poklad“ dokumentů, listů knih, částí nábytku, kusů omítek i drobných 
předmětů nalezených pod prkny půdy zámku roku 2015. Dotčené předměty se vztahují k obyvatelům 
zámku před, během i krátce po druhé světové válce. 

https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/kveten-1945/e-strankm-ller-boje-za-prahu
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ČERVEN 
 

 

 

Na podvečer a večer dne 12.června 2020 jsme všem zájemcům o 
J.B.Santiniho umožnili návštěvu kaple svaté Anny v rámci projektu 
Noci kostelů. Jako tradičně se zúčastnilo velké množství 
návštěvníků. 
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 Ve spolupráci s obcí Panenské Břežany jsme realizovali bohatý program Břežanského filmového léta. 
Naštěstí byla epidemiologická situace klidná, tudíž mohly být promítnuty všechny objednané filmy. Část 
projekce byla promítnuta v parku PNÚO a část na louce Na Vinici v průběhu letních měsíců roku 2020 
 
Poslední aristokratka 
Přes prsty 
Vlastníci 
Na střeše 
3Bobule 
Tajný život mazlíčků 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČERVENEC 

          

V neděli 26.července 2020 
proběhla za bohaté účasti již 
tradiční Anenská pouť ke svaté 
Anně v Panenských Břežanech. 
Na zahájení akce byla přednáška 
PhDr. Petry Oulíkové Ph.D. z 
Ústavu dějin křesťanského 
umění KTF UK. Poté byla 
slavena mše svatá P. Kamilem 
Vrzalem z farnosti Odolena 
Voda. 
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SRPEN 

 

Dne 19.srpna 2020 byla v areálu Památníku národního útlaku a odboje odhalena pamětní deska k uctění 
památky vězňů ghetta Terezín a koncentračního tábora Flossenburg. Této akce se zúčastnili kromě 
hejtmanky Středočeského kraje a zástupců vedení Středočeského kraje, také zástupci Památníku Terezín, 
zástupci vedení Oblastního muzea Praha-východ a široká veřejnost, včetně místní pamětnice paní Heleny 
Vovsové. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Odkazy na aci: 
 
https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/pamatnik-v-panenskych-brezanech-pripomene-nucenou-praci-
veznu-20200818.html 
 
 
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/13572/pametni-deska-pripomina-minulost 
 

https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/pamatnik-v-panenskych-brezanech-pripomene-nucenou-praci-veznu-20200818.html
https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/pamatnik-v-panenskych-brezanech-pripomene-nucenou-praci-veznu-20200818.html
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/13572/pametni-deska-pripomina-minulost
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-panenskych-brezanech-je-deska-k-ucteni-pamatky-veznu-ghetta-
116734 
 
 
https://www.stredozeme.cz/cs/v-pamatniku-narodniho-odboje-a-utlaku-byla-odhalena-pametni-deska-k-
ucteni-pamatky-veznu-z-terezina.html 
 
 
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/strednicechy/2020-08-19 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ 

 

 

Vernisáží  4.září 2020 byla zahájena výstava k životnímu jubileu paní 
Dagmar Renertové nazvaná „ Květina – věčná inspirace“. 
Vystavovaná díla byla ukázkou jejího všestranného uměleckého 
cítění a zcela jistě nadchla všechny zúčastněné. Jejich opravdovost a 
dokonalé ztvárnění rostlin „rozsvítilo“ pozdní léto v Panenských 
Břežanech.   

 

 

 

 

 

Dne 12.září 2020 navštívili v rámci své „spanilé jízdy“ účastníci setkání Křenek 2020, který je organizovaný 
Old Car Clubem. Návštěvníci PNÚO si mohli prohlédnout automobilové veterány různých výrobních 
značek.    

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-panenskych-brezanech-je-deska-k-ucteni-pamatky-veznu-ghetta-116734
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-panenskych-brezanech-je-deska-k-ucteni-pamatky-veznu-ghetta-116734
https://www.stredozeme.cz/cs/v-pamatniku-narodniho-odboje-a-utlaku-byla-odhalena-pametni-deska-k-ucteni-pamatky-veznu-z-terezina.html
https://www.stredozeme.cz/cs/v-pamatniku-narodniho-odboje-a-utlaku-byla-odhalena-pametni-deska-k-ucteni-pamatky-veznu-z-terezina.html
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/strednicechy/2020-08-19
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Na den 23.září 2020 byla naplánována a připravena pracovníky OMPv premiéra dokumentárního filmu 
s názvem „Bojovníci v odboji a ilegalitě – vzpomínky partyzánky“. Tato akce se však kvůli zhoršující se 
epidemiologické situaci již nekonala. 
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V průběhu podzimního uzavření Památníku národního útlaku a odboje jsme zájemcům o prohlídku PNÚO 
mohli nabídnout virtuální návštěvu na našich webových stránkách. 

Další akce plánované až do konce prosince 2020 byly z důvodů složité epidemiologické situace zrušeny 
bez náhrady. 

 

 

 

 

 

 

 

Odborná činnost pracovníků : 

 

 

 

 

V průběhu roku 2020 byl do expozice Památníku národního 
odboje a útlaku nainstalován nový panel, jehož stěžejním 
bodem je poznámkový lístek s telefonním číslem a podpisem 
Nicholase Wintona. 

Tento panel je umístěn v 1.patře na levé straně chodby. Tak 
se návštěvníci před vstupem do repliky transportního vlaku 
seznámí s příběhem nezištného zachránce židovských dětí.  
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Protože je Památník národního útlaku a odboje (PNÚO) Panenské Břežany živou institucí, tak se snaží 
průběžně budovat vlastní sbírky. 

Přehled již zpracovaných sbírkových fondů  

 Fond Pplk. Arnošt Kotrlík 

 Fond Mjr. Jaroslav Purkyt 

 Fond Mjr. Vojtěch Formánek 

 Fond Mjr. Jan Pulkrábek 

 Fond Kpt. Otto Biheler 

 Fond Gen. četnictva Josef Šustr 

 Fond Marie Nováková Vogelová 

 Fond Vlasta Šimáčková Jáglová 

 Fond Josef Havlíček 

 Fond Antonín Dostál 

 Fond Rudolf Dostál 

 Fond Václav Makrlík 

 Fond Bohumil Prokop 

 Fond Jan Kaplan 

 Fond Nález v horním zámku v Panenských Břežanech roku 2015 

 Fond Krajský soud Česká Lípa 

 Sbírka První republika 

 Sbírka Druhá republika 

 Sbírka Protektorát Čechy a Morava 

 Sbírka Květen 1945 

 Sbírka 1948-1989 

 Sbírka Druhoválečná korespondence 

 Sbírka Nacismus a třetí říše 

 Sbírka Reinhard Heydrich 

 Sbírka Memoralia 

 Sbírka Dobové publikace a periodika 

 Sbírka Každodennost 20. století 

 Sbírka Vojenská výstroj 

 Sbírka Zbraně a munice 

 Sbírka Umění 

 Sbírka Panenské Břežany 

Souběžně se zaznamenáváním přírůstků do fondů probíhala i jejich fotodokumentace a archivování 
fotografií. 

Zatím posledním se zpracovaných fondů je fond Rudolf Dostál, který byl dokončen začátkem listopadu 
2020. Je to písemná pozůstalost po členu protinacistického odboje a vězni koncentračního tábora Dachau 
Rudolfovi Dostálovi. Tuto pozůstalost věnoval PNUO Klub Vojenské historie Pevnost Mikulov. 

https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/fond-pplk-arnost-kotrlik
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/mjr-jaroslav-purkyt
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/fond-mjr-vojtech-formanek
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/fond-jan-pulkrabek
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/fond-kpt-otto-biheler
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/fond-gen-cetnictva-josef-sustr
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/fond-marie-novakova-vogelova
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/fond-vlasta-simackova-jaglova
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/fond-josef-havlicek
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/fond-antonin-dostal
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/fond-rudolf-dostal
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/fond-vaclav-makrlik
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/fond-bohumil-prokop
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/fond-jan-kaplan
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/fond-nalez-z-horniho-zamku-v-panenskych-brezanech-2015
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/fond-krajsky-soud-ceska-lipa
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/sbirka-prvni-republika
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/sbirka-druha-republika
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/sbirka-protektorat-cechy-a-morava
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/sbirka-kveten-1945
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/sbirka-1948-1989
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/sbirka-valecna-korespondence
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/sbirka-nacisticka-okupace
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/sbirka-dokumentace-nacistickych-zlocinu
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/sbirka-memoralia
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/sbirka-dobove-publikace
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/sbirka-kazdodennost
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/sbirka-vojenska-vystroj
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/sbirka-vojenska-munice
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/sbirka-umeni
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/cz/sbirky-servis/sbirka-panenske-brezany
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Památník národního útlaku a odboje se  v listopadu 2020 stal majitelem vzácného exponátu. Jedná se o 
originální dopis Jana Kubiše ( člena výsadku Anthropoid ), který je datován 12.května 1942, tedy 15 dní 
před atentátem na Reinharda Heydricha. Tento vzácný exponát plánujeme vystavovat pro veřejnost pouze 
při výjimečných a slavnostních příležitostech.  

V rámci spolupráce s veřejností se dále upevňovaly vztahy s představiteli jednotlivých obcí a jejich 
kulturními komisemi. Ve spolupráci s okolními obcemi pravidelně vylepujeme plakáty a pozvánky na 
jednotlivé akce, upoutávky na naše akce se vysílají v rámci rozhlasu obcí, o našich akcích zasíláme 
emailové zprávy i jednotlivým občanům. 

Spolupráce s MAS Nad Prahou o.p.s. byla navázána zejména při propagaci akcí pořádaných Památníkem 
národního útlaku a odboje 

O dění v PNÚO se mohou zájemci dozvědět přes facebook , kdy jsme například k akci výstava paní 
Renertové zaznamenali přes 1200 zhlédnutí. 

  

Pravidelně posíláme pozvánky na akce do periodik v okolních obcích. Pozvánky a jejich odezvy, ev. články 
o areálu PNÚO jsou otiskovány v místních zpravodajích dle jejich redakčního zájmu. Např. 

 

https://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/zpravodaj/2020/Klecany03b.pdf 

https://www.odolenavoda.cz/assets/File.ashx?id_org=10899&id_dokumenty=6687 

3.) Hrad Jenštejn 
 
 

Výroční zpráva za rok 2020 - hrad Jenštejn 
  

 

 

Hrad Jenštejn je po stránce provozu expozic spravován Oblastním muzeem Praha – východ, příspěvkovou 

https://www.mu-klecany.cz/UserFiles/file/zpravodaj/2020/Klecany03b.pdf
https://www.odolenavoda.cz/assets/File.ashx?id_org=10899&id_dokumenty=6687
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organizací, na základě smlouvy mezi obcí Jenštejn a OMPv..  
 
Průvodcovská služba zajišťovala na hradě primárně prodej vstupenek a upomínkových předmětů, 
průvodcovské služby, a též se podílela na pořadatelském zajištění akcí.  
 
V roce 2020 byla ukončena rekonstrukce, která probíhala nejen na exteriérových částech hradní věže, ale i 
vybraných částí v interiéru. V roce 2020 tak bylo možno již opět počátkem turistické sezony přivítat první 
návštěvníky i na otevřené rozhledně.  
 
V polovině roku 2020 byla s velkým úspěchem slavnostně otevřena stálá expozice věnovaná významnému 
bylinkáři a léčiteli Janu Mikoláškovi, který v obci Jenštejn v poválečném období provozoval svojí vyhlášenou 
léčitelskou ordinaci a po konfiskaci majetku se v jeho domě zbudoval domov pro seniory, který je tam 
provozován dodnes.  
 
Negativním prvkem, který výrazně ovlivnil celkovou návštěvnost hradu, byla opatření, která reflektovala na 
aktuální epidemickou situaci. I přes tato výše uvedená omezení navštívilo hrad Jenštejn v roce 2020 
celkem 3580 platících osob. Věkový profil návštěvníků z řad běžných vstupů byl zastoupen v celém 
spektru. Mírnou převahu měla věková skupina 50 let a výše. Ze strany škol byl nejvyšší zájem o exkurze 
pro děti předškolního věku (mateřské školy) a pro žáky 1. stupně základních škol. Dále byl značný zájem o 
nově instalovanou hru „Jenštejnský poklad“, který zaznamenal nejvyšší nárůst vstupů.   
 
Kapli hradní věže si jako místo pro svůj „velký den“ letos vybraly dva páry, které zde byly oddány.  
 
Ze strany průvodcovské správy byly některé akce pořádány samostatně či v součinnosti s místními 
obecními spolky a sdruženími. I přes značná epidemická omezení se v roce 2020 uskutečnilo několik akcí 
s nejrůznější tematikou spojenou s historií či místním hradem. K velmi vyhledávaným akcím patří akce 
zaměřené na výrobu vlastních výrobků (velikonoční, vánoční či jiná tematika), akce doprovázené hudebním 
doprovodem či se soutěžními disciplínami.   
 
V oblasti technického stavu byla poskytována součinnost majiteli objektu – obci Jenštejn. 
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Foto po ukončení rekonstrukce vnějšího pláště hradní věže  
 
 

 
 
Skupinka návštěvníků při slavnostním odhalení expozice věnované Janu Mikoláškovi na hradě Jenštejn 
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Herní plán hry (nejen) pro děti „Jenštejnský poklad“  
 

 
 
Akce zaměřené pro seniory s individuálním programem na hradě Jenštejn 
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5.) Arnoldinův Dům a Brandýská Katovna 
 
V uplynulém se uskutečnilo několik úspěšných výstav. Do průběhu většiny z nich však bohužel 

zasáhlo dění kolem pandemie COVID 19, které prudce snížilo jejich návštěvnost. V celkovém 

výsledku byl počet návštěvníků Arnoldinovského domu v Brandýse proti předcházejícím rokům 

přibližně poloviční. Je to pochopitelné, protože i počet měsíců, kdy bylo muzeum otevřeno 

veřejnosti, bylo proti roku 2019 poloviční – jen 6 měsíců! Značný ohlas vzbudila výstava Jídlo deseti 

staletí. Byla sice zahájena v roce 2019, ale byla velmi úspěšná, proto jsme ji prodloužili i do jarních 

měsíců roku 2020. Hned dvě muzea – v Berouně a v Říčanech, se přihlásila o možnost jejího 

zapůjčení na rok 2021. 

 

Pečlivě připravená a propracovaná výstava Třicetiletá válka byla otevřena v jediném měsíci a její 

potenciál byl nevyužit. Z tohoto důvodu jsme trvání této výstavy prodloužili až do dubna roku 

2021.Dvě další výstavy – Hasiči v Brandýse nad Labem a Když svatí pochodují – musely být z 

loňského programu zcela vypuštěny a nahrazeny prodloužením výstav předchozích. 

 
V roce 2020 byly v Arnoldinovském domě uskutečněny dvě autorské výstavy fotografií. První z 

nich její autor – Petr Brukner, herec Cimrmanova divadla nazval Ulice, druhá pojmenovaná Můj 

svět, mapovala celoživotní tvorbu kameramana a fotografa Antonína Maříka. 

 

   Akce typu Muzeum na kolečkách, které mívaly v minulosti velmi slušnou návštěvnost, se 

uskutečnily pouze ve dvou měsících, ve kterých to bylo možné, tedy v měsících únoru a 

březnu. 

 
Kromě prací na přípravě výstav v Arnoldinovském domě a Katovně jsme úsilí směřovali k 

propagaci ostatních objektů, které má naše muzeum ve správě, tedy hradu Jenštejn, 

Památníku národního odboje a útlaku v Dolních Břežanech a Památníku Josefa Lady a jeho 

dcery Aleny v Hrusicích. 

 

 

 

 

Kladné ohlasy měla hra rodinného typu, kterou jsme nabízeli návštěvníkům hradu Jenštejn. V 

jejím rámci bylo možné zábavnou formou poznat hrad i jeho okolí. S akcemi podobného typu 

budeme pokračovat i letos, v Dolních Břežanech i v Hrusicích.  
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J nštejnský poklad 
Prekonání vodního príkopu 

 
 

olik má 
klenba žeber? 

 

 
ová oule 

 

Kompas 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Návštěvnost Brandýské katovny je celkem 113 návštěvníků, což odpovídá délce období, po které 

ji bylo možné navštívit – pouhé 3 měsíce. 

 

Návštěvnost Arnoldinův dům: 
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VII./Závěr 

 

Hospodářský rok 2020 byl velmi náročný, ale nakonec úspěšný. Byl spojen s odchodem dlouholeté 
ředitelky Mgr. Hany Bílkové do penze. Za její osobu byl na dobu nezbytně nutnou pověřen řízením 
organizace do doby zvolení nového ředitele/ky Zdeněk Šimerka, který v muzeu zastává též funkci správce 
budov a kastelána hradu Jenštejn. Za tuto dobu, tedy od 1.10.2020, došlo k zavedení informačního 
schvalovacího systému Croseus a byly zahájeny práce na rekonstrukci sítě IT. 

 

V Brandýse n. L.-St. Bol. dne 28.2.2021   

 


