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I. část
Vyhodnocení hlavních úkolů muzea pro rok 2010
-

v průběhu roku byla prováděna řádná správa a evidence sbírky muzea v souladu
s legislativními normami, včetně zajištění vazeb na centrální evidenci sbírek, byly
zajištěny plánované i mimořádné inventarizace sbírkových fondů, bylo zajištěno
pravidelné zálohování dat evidence sbírek;

-

pokračovala digitální obrazová dokumentace sbírek, včetně trvalého ukládání dat;

-

vzhledem k finančním možnostem bylo případné vybavování depozitářů potřebným
úložným mobiliářem a technikou zastaveno, výsledky kontrol a monitorování úložných
podmínek sbírek byly průběžně vyhodnocovány;

-

expoziční a výstavní činnost byla zaměřena na prezentaci vlastních sbírek nebo témat
s regionálním či tematickým vztahem k předmětu činnosti muzea, mezi úspěšné výstavy
lze zařadit – „Třpyt vánočních ozdob“, „Chvála české biliofilie“, „Nové objevy fauny a
flóry v jezerních pánvích mladších prvohor“, „Ikony“, „Sny a vize – Neuskutečněné
projekty Josefa Gočára pro Hradec Králové“, „Komoda – od baroka po secesi“, „Japonské
ex libris – Ex libris Emila Orlika“, „Houby“, „Od hradeb na náměstí středověkého
Hradce“, „Soumrak zemské hotovosti“;

-

byly uspořádány přes tři desítky různých kulturních a společenských akcí, proběhlo
tradiční Muzejní soirée, byla zajištěna 3. královéhradecká muzejní noc i 21. ročník
muzejních adventních trhů;

-

odborná a výzkumná činnost byla prezentována zejména formou publikace výsledků
v různých odborných časopisech a publikacích;

-

ekonomické potíže instituce se projevily zejména v podstatném omezení vydavatelské
činnosti muzea (především ve vydávání periodik Acta Musei Reginaehradecensis a
Zpravodaj Muzea v Hradci Králové);

-

v průběhu roku 2010 bylo vypsáno pět výběrových řízení. Dvě výběrová řízení byla
vypsána na úklidové práce v historické budově MVČ a dvě na zpracování nálezového
archeologického materiálu a mytí střepů a jedno na zabezpečení ostrahy v depozitáři
Gajerova kasárna. Vítězným uchazečem výběrového řízení na služby – fyzickou ostrahu
depozitáře Gajerova kasárna se stala bezpečnostní agentura FORCORP GROUP, s.r.o.,
Olomouc, s cenou 65,- Kč + DPH za jednu hodinu služby. Výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu – úklidové práce, proběhlo dvoukolově. Vybraným uchazečem s nejnižší
nabídkovou cenou se stala úklidová firma Janík, Pavel Janík, Skály s nabídkovou cenou
347.984,- Kč + DPH za celoroční úklid v historické budově. Výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu na služby – zpracování archeologických nálezů proběhlo opět
dvoukolově. Nejnižší nabídku obdržel zadavatel od Společnosti přátel archeologických
památek, Havlíčkův Brod ve výši 95,- Kč + DPH za jednu odpracovanou hodinu.;

-

byla vypracována a podána žádost o poskytnutí financí z prostředků ROP – NUTS
Severovýchod na stavební úpravy stávající budovy muzea na Chlumu, cyklotrasy a vnitřní
vybavení muzea, byly zbourány všechny dřevěné dožilé přístavky kolem strážního

domku, odstraněny garáže a odvezena buňka – býv. provozní místnost. Okolí bylo
provizorně upraveno;
-

průběžně bylo veškerou činností zajištěno plnění tzv. standardů v souladu s novelou
zákona č. 122/2000 Sb.;

-

byla zajištěna činnost Regionální odborného pracoviště pro tradiční lidovou kulturu na
území kraje, zejména dotazníková akce v rámci plnění úkolu Identifikace a dokumentace
jevů tradiční lidové kultury;

-

zcela negativně se do provozu a finanční situace muzea promítl prohraný soudní spor
s firmou Milan Čermák;

-

v personální oblasti bylo ukončeno výběrové řízení na obsazení funkce
etnograf/etnografka (ve výběrovém řízení zvítězila Mgr. Reslová Martina).V souvislosti
s otevřením nové budovy muzea na Chlumu byly vytvořeny nové pozice – uklízečka,
dozor ve výstavních sálech a pokladní – všechny na kratší úvazek. Na tyto pozice se
podařilo Dohodou o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
získat příspěvek na pokrytí mezd těchto zaměstnanců po dobu letní sezóny. Dále byla
vytvořena a obsazena funkce dokumentátor – správce depozitářů historického oddělení
(paní Fialová Lada). V průběhu roku ukončili pracovní poměr – historik J. Švancarová, na
tuto pozici nastoupila pracovnice z rodičovské dovolené M. Pražáková, ředitel organizace
dr. Z. Zahradník a výtvarník Z. Bláha. Na pozici výtvarník proběhlo závěrem roku
výběrové řízení.
---------------------

Plnění

II. část
dílčích

úkolů

1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST A PÉČE O SBÍRKY
1.1. Sbírkotvorná činnost, evidence a správa sbírek
1.1.1 Doplňování sbírek
Archeologická podsbírka je doplňována zejména vlastní archeologickou činností
(výzkumy a sběry). Získané artefakty pocházejí z území Královéhradeckého kraje,
zejména z okresu Hradec Králové. Nákupy nebyly realizovány. Celkem bylo získáno
do archeologické podsbírky cca 7500 ks sbírkových předmětů zapsaných pod 135
přírůstkovými čísly (A1/2010 až A135/2010).
V přírůstkové knize historického oddělení (dále jen: HO) bylo v roce 2010 zapsáno
pod přírůstkovými čísly H1/2010 až H266/2010 945 kusů sbírkových předmětů.
Předměty byly získány darem (93 př. č., 153 kusů), vlastním sběrem (89 př. č., 480
kusů), převodem (78 př. č., 306 kusů) a převodem ze starých fondů (6 př. č., 6 kusů).
Souběžně byl proveden přepis všech přírůstkovým záznamů do systému DEMUS.
V rámci spolupráce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových byly do
sbírek převedeny předměty ze dvou pozůstalostí.
Sbírkové fondy přírodovědecké podsbírky byly v roce 2010 doplněny o 3659 kusů sb.
př., tj. 23 př. č. (P1/2010 až P23/2010). Z toho 40 % tvoří vlastní sběry, 43% materiál
vytříděný z doprovodné evidence a 17 % dary. Nákupy sbírek nebyly realizovány.
Tradičně největší podíl podle počtu kusů (položek, exemplářů) náleží fondům
entomologie (59%) a botaniky (37 %).
Struktura přírůstků přírodovědecké podsbírky podle oborů a způsobu nabytí
(počet kusů/počet př. čísel):
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Významnými akvizicemi jsou fosílie darované M. Lapcíkem (35 kusů) a
dokumentační paleontologické, entomologické a botanické sběry získané vlastním
terénním výzkumem.
V oboru zoologie jsou sběry uhynulých obratlovců získané vlastní činností a od
spolupracovníků zapsány do knihy kadáverů a připraveny na externí preparaci, zápis
do přírůstkové knihy bude proveden v roce 2011 po provedení preparace.

1.1.2

Sbírkotvorná komise pro přírodovědeckou podsbírku jednala 20.10.2010. Byl
projednán a schválen návrh na vyřazení sbírkových předmětů fondu geologie a
paleontologie a fondu zoologie obratlovců. - viz bod. 1.6).
Jednání sbírkotvorné komise HO a AO se v roce 2010 nekonalo.

1.1.3

Pořizovaná data evidence sbírek jsou průběžně zálohována.
V roce 2010 byly pořízeny pravidelné zálohy veškerých dat týkajících se sbírek
celkem 4x: ZD1/2010 k 31.3.2010; ZD2/2010 k 30.6.2010; ZD3/2010 k 30.9.2010
a ZD4/2010 k 31.12.2010.
V jedné kopii na DVD jsou data uložena v historické budově muzea, v jedné kopii
v objektu tzv. Gayerových kasáren.
Mimořádné zálohy dat byly pořizovány podle aktuální situace.
V zájmu aktuálního přehledu o stavu jednotlivých podsbírek byly zpracovány Listy
fondů za rok 2009, které byly sumarizovány v souhrnné závěrečné zprávě a slouží
k plánování práce se sbírkou muzea. Vyhodnocení listů fondu za rok 2010 bude
provedeno v první polovině roku 2011.

1.1.4

V práci se sbírkou muzea jsou trvale aplikovány principy zákona č. 122/2000Sb. a následných norem a metodických pokynů.
V roce 2010 byla zpracována dvě hlášení v programu CESik do centrální evidence
sbírek na MK ČR:
č.j. 355/2010: CES – hlášení nových přírůstků do chronologické evidence sbírky
MVČ/001-09-26/02801:
- v podsbírce „Archeologická“ bylo zapsáno a Ministerstvem kultury
akceptováno 42 přírůstkových čísel;
- v podsbírce „Historická“ bylo zapsáno a Ministerstvem kultury
akceptováno 64 přírůstkových čísel;
- v podsbírce „Jiná – Přírodovědecké bylo zapsáno a Ministerstvem kultury
akceptováno 106 přírůstkových čísel.
č.j. 12/2011: CES – hlášení změn do systematické evidence a hlášení nových přírůstků
do chronologické evidence sbírky MVČ/001-09-26/02801:
- v podsbírce „Archeologická“ bylo zapsáno a Ministerstvem kultury
akceptováno celkem 290 nových přírůstkových čísel;
- v podsbírce „Historická“ bylo zapsáno a Ministerstvem kultury
akceptováno celkem 317 nových přírůstkových čísel, bylo vyřazeno celkem
381 přírůstkových čísel, která byla nahrazena 3191 inventárními čísly;
- v podsbírce „jiná – Přírodovědecká“ bylo zapsáno a Ministerstvem kultury
akceptováno celkem 25 nových přírůstkových čísel, bylo vyřazeno celkem
7 přírůstkových čísel, která byla nahrazena 1248 inventárními čísly, bylo
vyřazeno pro neupotřebitelnost celkem 302 inventárních čísel, bylo
vyřazeno pro přebytečnost celkem 32 inventárních čísel.

V roce 2010 bylo ve sbírkové evidenci Muzea východních Čech zpracováno
a Ministerstvem kultury v rámci Centrální evidence sbírek akceptováno:
- 388 přírůstkových čísel, která byla nahrazena 4439 inventárními čísly,
- 632 nových přírůstkových čísel,
- 302 inventárních čísel bylo vyřazeno pro neupotřebitelnost,

-

32 inventárních čísel bylo vyřazeno pro přebytečnost.

1.1.5 Chronologická evidence I. stupně
V chronologické evidenci I. stupně bylo zpracováno
- v AO 135 přírůstkových čísel (A1/2010 až A135/2010), tj. cca 7500 sb. předmětů.
- v HO 266 přír.čísel (H1/2010 až H266/2010), tj. celkem 945 kusů sb.předmětů.
- v PO 23 přír.čísel (P 1/2010 až P 23/2010), tj. 3659kusů sb. př..
Celkem bylo do sbírky muzea zapsáno 424 přír.č., což je 12104 ks. sbírkových
předmětů.
Evidence I. stupně je vedena v přírůstkových knihách jedn. oddělení i v elektronické
verzi na PC.
1.1.6. Systematická evidence II. stupně
V AO byly prováděny přípravné práce a zpracování přírůstků z rok 2007, počítání,
vážení a popis artefaktů. Ve II. stupni evidence byly zpracovány nálezy z naleziště
Vlkov (4156 inv.č.) a přírůstky z roku 2007 – celkem 6424 inv.č. Bylo provedeno
převedení soupisů sáčků z výzkumů do elektronické podoby jako podklad pro evidenci
II. stupně (Dobřenice r.1974, Kal r.1985, Lázně Bělohrad r. 1982, Ostroměř r.1983,
1984, Vysoké Mýto r.1982, Tisová 1974 - 1979). U nově zapisovaných sbírkových
předmětů je zajištěna průkaznost vedení záznamů II. stupně ve smyslu platných
právních předpisů, včetně metodického pokynu MK ČR č. j.: 4688/2007 ze dne 28.
března 2007. Starší nevyhovující záznamy jsou doplňovány podle časových a
finančních možností.
V PO bylo katalogizováno celkem 187 př. č. nebo inv. č., což představuje 16 856 kusů
a položek.
- geologie a paleontologie: ve II. stupni evidence zpracováno 152 ks
paleontologických sb. předmětů (přírůstky z roku 2010)
- botanika a mykologie: Zkatalogizováno 18 evidenčních čísel (př. nebo inv. č.), což je
2 233 položek sb. předmětů
Z toho Tracheophyta (vyšší rostliny) - 892 položek (př. č. P11/2008 ,P18/2009 P21/2009, P13/2010, P14/2010, P16/2010); Bryophyta (mechy) - 12 položek
(P17/2010); Lichenes (lišejníky) - 219 položek (P16/2007, P18/2010); Fungi (houby)
- 1110 položek (př.č. P 14/2007, P13/2008, P22/2009, P23/2009, P19/2010P21/2010).
- entomologie: Katalogizace (odborné zhodnocení - determinace a zařazení) u 17 inv.
čísel, tj. 14 471 kusů. 5 inv.č. bylo doplněno - P124/E, P125/E, P127/E, P136/E,
P139/E, P197/E - P203/E, P239/E, P509/E, P578/E, P590/E, P591/E; 2 inv. č. nové P590/E a P591/E .
V HO bylo pořízeno v systému DEMUS 3811 záznamů II. stupně evidence, což je
4080 kusů sbírkových předmětů. Celkem je v historickém oddělení zapsáno v systému
DEMUS 86074 záznamů, tj. 113373 kusů sbírkových předmětů.
Ve fondu Umělecký průmysl a Numismatika bylo pokračováno v úpravě a doplňování
zápisů převedených do programu DEMUS z programu AISM, ve většině fondů bylo
mnoho starých zápisů doplněno, případně opraveno na základě nových poznatků a
studia odborné literatury - celkem opraveno 14700 záznamů.

Celkem bylo v roce 2010 ve sbírce muzea odborně zpracováno 140.809 ks sbírkových
předmětů, evidovaných pod 96.841 inv. čísly.
1.1.7. Inventarizace sbírek
V rámci Historické podsbírky byly v roce 2010 provedeny inventarizace těchto
sbírkových řad:
Umělecký průmysl, písemnosti velké, U/01, rozsah inventárních čísel 1 až 37 (celkem
37 kusů sbírkových předmětů), čj. 24/2011;
Umělecký průmysl, nálezy, U/A, rozsah inventárních čísel 1 až 884 (celkem 1039
kusů sbírkových předmětů), čj. 25/2001;
Umělecký průmysl, varia, U/V, rozsah inventárních čísel 1 až 263 (celkem 263 kusů
sbírkových předmětů), čj. 26/2011;
Umělecký průmysl, církevní předměty, U/R, rozsah inventárních čísel 1 až 106
(celkem 108 kusů sbírkových předmětů), čj. 27/2011;
Umělecký průmysl, ostatní kovy, U/M, rozsah inventárních čísel 1 až 423 (celkem 423
kusů sbírkových předmětů), čj. 28/2011;
Umělecký průmysl, schránky, U/T, rozsah inventárních čísel 1 až 130 (celkem 139
kusů sbírkových předmětů), čj. 29/2011;
Umělecký průmysl, cín, U/C, rozsah inventárních čísel 1 až 344 (celkem 339 kusů
sbírkových předmětů), čj. 30/2011;
Umělecký průmysl, hodiny, U/H, rozsah inventárních čísel 1 až 218 (celkem 231 kusů
sbírkových předmětů), čj. 31/2011;
Zemědělství, drobné tisky, ZE/02, rozsah inventárních čísel 1 až 1346 (celkem 1346
kusů sbírkových předmětů), čj. 32/2011;
Kultura, drobné tisky, KU/02, rozsah inventárních čísel 1 až 795 (celkem 889 kusů
sbírkových předmětů), čj. 33/2011;
Kultura, textil, KU/03, rozsah inventárních čísel 1 až 7 (celkem 7 kusů sbírkových
předmětů), čj. 34/2011;
Kultura, trojrozměrné předměty, KU/04, rozsah inventárních čísel 1 až 29 (celkem 525
kusů sbírkových předmětů), čj. 35/2011;
Kultura, video, audio, KU/06, rozsah inventárních čísel 1 až 22 (celkem 22 kusů
sbírkových předmětů), čj. 36/2011;
Literatura, plakáty, LI/01, rozsah inventárních čísel 1 až 44 (celkem 47 kusů
sbírkových předmětů), čj. 37/2011;
Zemědělství, plakáty, ZE/01, rozsah inventárních čísel 1 až 146 (celkem 150 kusů
sbírkových předmětů), čj. 38/2011;
Zemědělství, textil, ZE/03, rozsah inventárních čísel 1 až 24 (celkem 35 kusů
sbírkových předmětů), čj. 39/2011;
Zemědělství, trojrozměrné předměty, ZE/04, rozsah inventárních čísel 1 až 434
(celkem 612 kusů sbírkových předmětů), čj. 40/2011;
Fotografie, LI/07, rozsah inventárních čísel 1 až 568 (celkem 712 kusů sbírkových
předmětů), čj. 41/2011;
Fotografie, DO/07, rozsah inventárních čísel 1 až 1094 (celkem 1177 kusů sbírkových
předmětů), čj. 42/2011;
Fotografie, U/07, rozsah inventárních čísel 1 až 444 (celkem 449 kusů sbírkových
předmětů), čj. 43/2011;
Fotografie, VT/07, rozsah inventárních čísel 1 až 495 (celkem 504 kusů sbírkových
předmětů), čj. 44/2011;
Fotografie, PO/07, rozsah inventárních čísel 1 až 8631 (celkem 9205 kusů sbírkových
předmětů), čj. 45/2011;

Fotografie, ST/07, rozsah inventárních čísel 1 až 1281 (celkem 1441 kusů sbírkových
předmětů), čj. 46/2011;
Fotografie, DI/07, rozsah inventárních čísel 1 až 620 (celkem 695 kusů sbírkových
předmětů), čj. 47/2011;
Umělecký průmysl, sklo, U/S, rozsah inventárních čísel 1 až 818 (celkem 839 kusů
sbírkových předmětů), čj. 48/2011;
Umělecký průmysl, sklo, U/K1, rozsah inventárních čísel 1 až 1650 (celkem 1864
kusů sbírkových předmětů), čj. 49/2011;
Fotografie, HU/07, rozsah inventárních čísel 1 až 404 (celkem 454 kusů sbírkových
předmětů), čj. 50/2011;
Školství, trojrozměrné předměty, SK/04, rozsah inventárních čísel 1 až 344 (celkem
530 kusů sbírkových předmětů), čj. 51/2011;
Školství, fotografie, SK/07, rozsah inventárních čísel 1 až 714 (celkem 726 kusů
sbírkových předmětů), čj. 52/2011;
Zdravotnictví, fotografie, ZD/07, rozsah inventárních čísel 1 až 469 (celkem 482 kusů
sbírkových předmětů), čj. 53/2011;
Numismatika, mince, S, N/D1, N/D2, N/G1, N/T1, N/T2, N/M1, N/M2, N/S, N/Z,
materiál evidovaný pouze v prvním stupni – 129 přírůstkových čísel nebo jejich částí,
materiál evidovaný v původním muzejním inventáři – 7348 záznamů (celkem 71780
kusů sbírkových předmětů), čj. 55/2011;
Numismatika, tiskoviny, N/O-1 až N/O-3, N/O-2 až N/O-165, T-I-1 až T-I-45, T-II-1
až T-II-65 (celkem 287 inventárních čísel), materiál evidovaný pouze v prvním stupni
evidence, 64 přírůstkových čísel (celkem 484 kusů sbírkových předmětů), čj. 56/2011.
Podle § 16 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách veřejných
knihovnických a informačních služeb a návazných prováděcích předpisů byla
provedena řádná inventarizace tzv. studijního fondu společenskovědní knihovny
Muzea východních Čech v Hradci Králové v rozsahu signatur 1 až 7000, tj. u
celkového počtu 10808 knihovních jednotek, čj. 54/2011.
V rámci Archeologické podsbírky byly v roce 2010 provedeny inventarizace těchto
sbírkových řad:
Hradec Králové, Klicperovo divadlo, výzkum 2006, v rozsahu inventárních čísel 1 až
906 (celkem 8349 kusů sbírkových předmětů), čj. 57/2011;
depozitář AO č. 102, regál č. 3, drobné přírůstky Dolní Újezd – Horní Neděliště (tj.
20904 kusů sbírkových předmětů), čj. 58/2011;
Tisová, výzkumné sezóny 1974, 1975, 1976, nálezová čísla 1 až 298/1974, 1 až
329/1975, 1 až 386/1976 (celkem 1013 kusů sbírkových předmětů).
V rámci Přírodovědecké podsbírky byly v roce 2010 provedeny inventarizace těchto
sbírkových řad:
Zoologie, termoplastické preparáty ptáků v rozsahu 838 inventárních čísel (celkem
855 kusů sbírkových předmětů), čj. 60/2011;
Malakologie, recentní měkkýši z pozůstalosti V. Hlaváče, Gastropoda – mořská,
přírůstkové číslo PH553 (celkem 2963 kusů sbírkových předmětů), čj. 61/2010;
Entomologie, Coleoptera, Carabidae, inventární číslo P510/E (celkem 23804 kusů
sbírkových předmětů), čj. 62/2011;
Mineralogie, bylo inventarizováno 544 inventárních čísel v depozitáři mineralogie ve
skříních č. 121 až 130 (celkem 593 kusů sbírkových předmětů), čj. 63/2010;

Botanika, botanická sbírka, p. č. P288/1981 tj. invent. č. P 39817 – 40130 tj. 314 kusů
sbírkových předmětů, p. č. P2/1994 tj. invent. č. 40131– 40839 tj. 709 kusů
sbírkových předmětů, p. č. P71/1987 tj. invent. č. 40840– 40962 tj. 123 kusů
sbírkových předmětů, p. č. P91/1986 tj. invent. č. 40963– 40997 tj. 35 kusů
sbírkových předmětů, p. č. P72/1987 tj. invent. č. 40998 – 41015 tj. 18 kusů
sbírkových předmětů, p. č. P1/1995 tj. invent. č. 41016 – 41851 tj. 836 kusů
sbírkových předmětů, p. č. P2/1995 tj. invent. č. 41852 – 42183 tj. 332 kusů
sbírkových předmětů, p. č. P440/1979 tj. invent. č. 42462 – 42596 tj. 135 kusů
sbírkových předmětů, p. č. P121/1980 tj. invent. č. 42597 – 42694 tj. 98 kusů
sbírkových předmětů, p. č. P437/1979 tj. invent. č. 42695 – 42808 tj. 114 kusů
sbírkových předmětů, p. č. P436/1979 tj. invent. č. 42809 – 42956 tj. 148 kusů
sbírkových předmětů, p. č. P438/1979 tj. invent. č. 42957 – 43108 tj. 152 kusů
sbírkových předmětů, p. č. P9/1995 tj. invent. č. 42431 – 42433, 42435 – 42461 tj. 30
kusů sbírkových předmětů, tj. 3044 kusů sbírkových předmětů; Mykologie,
mykologická sbírka, p. č. P8/1995 tj. invent. č. 42184 – 42424 tj. 241 kusů sbírkových
předmětů, p. č. P9/1995 tj. invent. č. 42425 – 42430, 42434 tj. 7 kusů sbírkových
předmětů, tj. 248 kusů sbírkových předmětů.
V roce 2010 prošlo dílčími inventarizacemi celkem 172 005 kusů sbírkových
předmětů, z čehož:
99 424 sbírkových předmětů je součástí Historické podsbírky,
10 808 knihovních jednotek je součástí tzv. studijního fondu Společenskovědní
knihovny,
30 266 sbírkových předmětů je součástí Archeologické podsbírky,
31 507 sbírkových předmětů je součástí Přírodovědecké podsbírky.
Bylo provedeno vyhodnocení všech inventarizačních protokolů z inventarizací sbírek
za rok 2010. Výsledky byly sumarizovány v závěrečné zprávě: č.j. 65/2011 Inventarizační protokoly z inventarizací ve sbírce Muzea východních Čech v Hradci
Králové (MVČ/001-09-26/02801) za rok 2010.
1.2 Odborná dokumentace
1.2.1. Vedení databázových záznamů
V AO:
- zpracováno cca 500 položek do Dbase „Excerpta“ (J. Kalferst)
předáno k vložení cca 160 položek do Dbase „Citace“ (J. Kalferst)
- celková revize Dbase „Citace“, doplnění chybějících údajů, vložení nových záznamů
(J. Kalferst, M.. Klapková)
- v závislosti na zpracování územních plánů jednotlivých obcí doplňována a
zpřesňována Dbase „Katastry“ (J. Kalferst)
Hlavní soubory dat (Dbase „Excerpta“, „Citace“ a „Katastry“ jsou multiplikovány
a z bezpečnostních důvodů uloženy na oddělených místech
V HO byly budované databáze rozšířeny o:
Databáze Legionáři byla rozšířena o 34 nových záznamů a celkem obsahuje 2344
záznamů.
Databáze Oběti 2. světové války byla rozšířena o 3 nové záznamy a celkem obsahuje
1321 záznamů.

Databáze Události byla rozšířena o 16 nových záznamů a celkem obsahuje 643
záznamů.
Databáze Výstavy MVČ byla rozšířena o 48 záznamů a celkem obsahuje 1080
záznamů. Rozšířena byla o dosud chybějící výstavy z období 1919-1937 a o nové
výstavy z let 2009 a 2010. Na základě excerpce regionálního listu Osvěta lidu (19191937) byly k výstavám doplněny bibliografické odkazy na články o jednotlivých
výstavách. Nedílnou součástí databáze je přehled fotografií dokumentujících
jednotlivé expozice a výstavy.
Databáze Články o MVČ v tisku byla rozšířena o18 nových záznamů a celkem
obsahuje 325 záznamů (253 MVČ, 72 Muzeum bitvy 1866 na Chlumu).
Kromě rozšiřování databází o nové záznamy probíhalo v mnoha případech také
doplňování stávajících záznamů.
Budování databází v rámci PO:
Celkem bylo do odborných databází doplněno nových 2800 záznamů, 700 stávajících
záznamů bylo upřesněno nebo doplněno o nové poznatky:
geologie, paleontologie a mineralogie: označení záznamů u sb. předmětů, které jsou
navrženy k vyřazení (250 záznamů)
botanika: floristika – 904 záznamů v programu DEMUS, a dále opravy nebo doplnění
záznamů u zrevidovaných položek rostlin
mykologie: mykofloristika – 1110 záznamů v programu FUNGI, 219 záznamů
v programu DEMUS a dále opravy nebo doplnění záznamů u zrevidovaných položek
hub
entomologie: doplňování údajů do tabulek lokality, nomina, publikace, sběry – cca
500 záznamů
zoologie obratlovců: nově zapsáno 98 položek v programu DEMUS, zkontrolováno
a doplněno 556 položek (inv. čísel).
1.2.3

Vlastní činnost muzea je dokumentována v rámci tzv. dokumentační sbírky, kde jsou
soustřeďovány podklady k výstavní činnosti
Obrazově byly dokumentovány veškeré hlavní akce muzea (vernisáže výstav – Ikony,
Můj Gočár, Vážky České republiky ve fotografii, Komoda – od baroka po secesi, Sny
a vize – Neuskutečněné projekty Josefa Gočára pro Hradec Králové, Nové objevy
fauny a flóry v jezerních pánvích mladších prvohor, Japonské ex libris – Ex libris
Emila Orlika, Od hradeb na náměstí středověkého Hradce, Houby, Soumrak zemské
hotovosti, Muzejní soiréé 2010 a Muzejní noc 2010).

1.2.4.

Fotodokumentace

AO - V závislosti na terénních pracích probíhá jejich podrobná fotodokumentace.
Průběžně pokračuje popisování a lepení fotografií, popisování a zakládání negativů.
PO - geologie: fotodokumentace lokalit a některých nálezů - digitální fotografie cca
150 záznamů, fotografie sb. př. mineralogie - 5 kusů.
botanika: Fotodokumentace rostlin, hub a stanovišť – digitální fotografie cca 1500
záznamů; fotografie hub (fotoi M. Novotný a M. Dobešová) – 38 fotografií. Zapsání
fotografií hub z roku 2009 do evidence.
entomologie: fotodokumentace lokalit - cca 800 digitálních foto, fotografie sb. př. - 5
exemplářů
zoologie: fotodokumentace sbírky paryb (11 ks, resp. inv. č.)

HO - Skenování N/P - 6236 kusů. Naskenovány všechny dosud nenaskenovaté
fotografie. Probíhá fotodokumentace sbírkových předmětů v depozitáři 307, k 31.12.
2010 zdokumentováno 334 kusů z celkového počtu 1.068 kusů, tj. 31,3%.
1.2.5. Evidence a správa studijního a pomocného materiálu
V AO byla kniha doprovodné dokumentace doplněna o 125 nových záznamů (č. DA1/2010 – D-A125/2010).
V PO bylo ze studijního materiálu evidovaného v pomocné evidenci bylo vytříděno,
signováno př. číslem a převedeno do sbírkového fondu entomologie 1572 kusů sb. př.
z pozůstalosti Bojčuka

1.3. Ochrana a zabezpečení sbírkových fondů
1.3.1. Vybavování depozitářů
V AO byly provedeny manipulační práce se sbírkami v v depozitářích 19 a 102, kde
probíhá reorganizace beden s cílem zvýšení kapacity úložného prostoru.
V HO v rámci dokončení stavby výtahu byl proveden úklid depozitáře 312, instalace
regálů a opětovné přestěhování sbírek z náhradních prostor zpět do depozitáře.
Očištěno, přestěhováno a nově uloženo 151 kusů archivních krabic a 6 kusů
kartonových krabic listinného materiálu.
V PO nebylo realizováno vybavení nového depozitáře entomologie (místnost 207)
mobiliářem, doplnění herbáře a zoologického depozitáře nástavci. Další odborné i
evidenční zpracování entomologických sbírek limituje jejich nepřehledné uspořádání z
důvodů nedostatku prostoru, část fondu je uložena provizorně. Podobná situace
nastává ve sbírce dermoplastických preparátů a herbářích.
1.3.2. Kontrola depozitářů
V roce 2010 byla realizována jedna interní kontrola depozitářů, jejíž výsledky byly
sumarizovány v závěrečné zprávě - Zápis ze 7. interní kontroly depozitářů a ostatních
prostor s uloženými sbírkovými předměty v Gayerových kasárnách konané ve dnech
14. až 16. 6. 2010, která byla předložena řediteli.
1.3.3. Podmínky v depozitářích byly průběžně monitorovány systémem Hanwell. Naměřené
vlhkostní a teplotní hodnoty odpovídají hodnotám příslušného ročního období.
1.3.4. Interní kategorizace
Počátkem roku 2009 byl zpracován rozsáhlý dokument: „Soupis sbírkových předmětů
navržených k zařazení do 1. stupně Interní kategorizace sbírkových předmětů Muzea
východních Čech v Hradci Králové ke dni 31.12.2008“. (154 číslovaných stran).
Z archeologické podsbírky bylo vyčleněno celkem 245 inv. č.; z toho pod 16 inv. č. je
zapsáno 50 kusů sb. p., dále 229 inv. č. obsahuje celkem 860,5626 g archeologického
zlata.
V rámci historické podsbírky bylo ve sbírkovém fondu „Foto-kino“ vyčleněno 17 kusů
sb. p. zapsaných pod 17 inv. č.; ve fondu „Hudba“ bylo vyčleněno 17 kusů sb. p.
zapsaných pod 17 inv. č.; ve fondu „Umělecký průmysl“ bylo vyčleněno 112 kusů sb.
p. zapsaných pod 68 inv. č.; ve fondu „Výtvarné umění“ bylo vyčleněno 15 kusů sb. p.
zaspaných pod 14 inv. č. V rámci Společenskovědní knihovny bylo vyčleněno celkem

1185 kusů sb. p. zapsaných pod 1185 inv. č., které byly zařazeny do I. stupně Interní
kategorizace sbírek.
Celkem bylo v Historické podsbírce do I. stupně IKS zařazeno 1346 kusů sb. p.
zapsaných pod 1301 inv. č.
V rámci Přírodovědecké podsbírky bylo ve sbírkovém fondu „Botanika“ vyčleněno
544 kusů sb. p. zapsaných pod 544 inv. č.; ve fondu „Entomologie“ bylo vyčleněno
698 kusů sb. p. zapsaných pod 593 inv. č.; ve fondu „Mykologie“ byl vyčleněn 1 kus
sb. p. zaspaného pod 1 inv. č.; ve fondu „Paleontologie“ bylo vyčlěněno 6 kusů sb. p.
zapsaných pod 4 inv. č.; ve fondu „Zoologie“ byl vyčleněn 1 kus sb. p. zapsaného pod
1 inv. č. Celkem bylo v Přírodovědecké podsbírce do I. stupně IKS zařazeno 1250
kusů sbírkových předmětů zapsaných pod 1431 inventárními čísly.
V roce 2010 nedošlo k rozšíření soupisu předmětů zařazených do I. stupně kategorie.
Celkem je ze sbírky muzea zařazeno do I. kategorie 2.841 sbírkových předmětů.
1.4. Konzervace, restaurování sbírkových předmětů
1.4.1. Provádění konzervace v AO
Předměty určené k výrobě kopií pro Univerzitu Hradec Králové (odstranění starých laků a
zbytků zeminy, doplnění chybějících částí včelím voskem, opatření předmětů ochranou
vrstvou lakem paraloidem B-72 nebo včelým voskem, opatření předmětů separačním nátěrem,
zaformování předmětů před odlitím, fotodokumentace, odstranění separační a ochranné
vrstvy, konzervace předmětů):
4993 Předměřice (zakončení hole ?); 4994,4995,4996 Předměřice (části udidla); 1974
Černožice (jehlice); 4948 Předměřice (nákončí); 2064 (sekeromlat); bez čísla
(sekeromlat); bez čísla (meč); 56687 Bohuslavice (náramek); 4997 Předměřice (meč)kromě konzervace bylo provedeno slepení a doplnění meče; Golčův Jeníkov – hrobka
generála Golče – práce pro město Golčův Jeníkov, konzervace a rekonstrukce kordíku a
kožené pochvy.
Konzervace kožených předmětů:
118/2009-Hradec Králové / Jižní terasy – bota – 12 ks; 135/2010 – Hradec Králové /
Velké náměstí – 3 ks; 41/2010 – Hradec Králové / Tomkova ul. – 9 ks; 56/2010 – Hradec
Králové/ Tomkova ul. – 3 ks; 104/2010 – Hradec Králové/ Tomkova ul. – 1 ks; 60/2010 –
Hradec Králové/ Tomkova ul. – 2 ks; 135/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 4ks;
1455/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí; 1529/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí;
2032/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 21ks; 1976/2010 - Hradec Králové/Velké
náměstí; 2004/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí; 1687/2010 - Hradec Králové/Velké
náměstí; 1900/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí; 1825/2010 - Hradec Králové/Velké
náměstí; 1949/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí; 1909/2010 - Hradec Králové/Velké
náměstí; 1959/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí; 2037/2010 - Hradec Králové/Velké
náměstí – 10ks; 1761/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 50ks; 1877/2010 - Hradec
Králové/Velké náměstí.
Konzervace předmětů z březové kůry:
43/2010 – Hradec Králové/ Tomkova ul. – přes 30 ks.
Konzervace bronzových předmětů :
585/2009 – Hradec Králové/ Jižní terasy – 6 ks (knoflíky,špendlíky s velkou hlavou);
540/2009 – Hradec Králové/ Jižní teresy – 2 ks mince; 528/2009 – Hradec Králové/ Jižní
terasy – 2 ks mince; 559/2009 - Hradec Králové/ Jižní terasy – 1 ks mince; 335/2010 -

Hradec Králové/Jižní terasy – 1ks mince; 333/2010 - Hradec Králové/Jižní terasy – 2ks
mince,knoflík; 578/2010 - Hradec Králové/Jižní terasy – 1 ks mince; 30/2009 – Hradec
Králové/ Tomkova ul. – 1 ks mince; 113/2010 – Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks
špendlík; 481/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks křížek; 408/2010 - Hradec
Králové/Velké náměstí – 1ks řetízek k růženci; 309/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí
– 2ks; 647/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks dětský prsten; 166/2010 - Hradec
Králové/Velké náměstí – 1ks křížek mariánský; 493/2010 - Hradec Králové/Velké
náměstí – 1ks přezka; 1384/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks ježíš (zřejmě
z dřevěného křížku); 1382/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks náprstek;
2548/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks špendlík; 2205/2010 - Hradec
Králové/Velké náměstí – řetízek+7medailonů+2 skleněné korálky; 1416/2010 - Hradec
Králové/Velké náměstí – 1ks náušnice; 538/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1 ks
knoflík; 1711/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks nášivka ve tvaru kytičky;
53/2010 –Stěžery u lesa rd. – 1 ks; Bronzový depot Hlušice: náramek (52 ks), hřivna č.1
– konzervace a rekonstrukce.
Konzervace železných předmětů:
2020/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks-postříbřená spona; 1502/2010 - Hradec
Králové/Velké náměstí – 1ks-postříbřená spona; 615/2010 - Hradec Králové/Velké
náměstí – 1ks nůž; 706/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks; 51/2010 - Hradec
Králové/Velké náměstí – 1ks; 995/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks;
2029/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1 ks-postříbřené nůžky; 1961/2010 - Hradec
Králové/Velké náměstí – 1ks zámek; 2074/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks
nůž; 2030/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 2ks podkova; 2066/2010 - Hradec
Králové/Velké náměstí – 6 ks hřebíky,kování,jehla; 2020/2010 - Hradec Králové/Velké
náměstí – 11 ks řebíky,kování,jehla; 78/2010 - Hradec Králové/Špulákovi – 1ks klíč;
640/2010 - Hradec Králové/Špulákovi – 1ks klika;
Konzervace předmětů z olova:
528/2010 - Hradec Králové/Jižní terasy – 1ks pečeť; 645/2010 - Hradec Králové/Velké
náměstí – 1ks závaží.
Konzervace předmětů z cínu:
528/2010 - Hradec Králové/Jižní terasy – 1ks známka; 1974/2010 - Hradec
Králové/Velké náměstí – 1 ks prsten.
Konzervace skleněných předmětů:
338/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks; 133/2010 - Hradec Králové/Velké
náměstí – 1ks; 846/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks; 762/2010 - Hradec
Králové/Velké náměstí – 2ks; 2157/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 6ks;
590/2010 - Hradec Králové/Špulákovi – 1ks; 584/2010 - Hradec Králové/Špulákovi – 1ks;
729/2010 - Hradec Králové/Špulákovi – 1ks.
Konzervace dřevěných předmětů:
649/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 3ks zlomky z rakve; 399/2010 - Hradec
Králové/Velké náměstí – 1ks zlomek z rakve; 2571/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí
– 1ks korálek ve tvaru lebky; 1970/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 10 ks
opracované dřevo; 1846/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 6 ks dížka; 1828/2010 Hradec Králové/Velké náměstí – 5 ks dížka; 1992/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí –
6 ks dížka.

Konzervace kostěných předmětů:
2564/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks tkalcovský hřeben; 1707/2010 - Hradec
Králové/Velké náměstí – 4 ks opracovaná kost; 2222/2010 - Hradec Králové/Velké
náměstí – 1ks kostěné šídlo; 1507/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks opracovaná
kost; 1770/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 3ks opracovaný paroh; 1589/2010 Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks kostěný prsten; 2221/2010 - Hradec Králové/Velké
náměstí – 1ks hrací žeton; 1947/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1 ks hrací žeton;
479/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks korálek; 237/2010 - Hradec
Králové/Jižní terasy – 1 ks vývrtka.
Konzervace mechu:
933/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí; 763/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí.
Konzervace předmětů z keramiky:
1094/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1 ks kulička; 1095/2010 - Hradec
Králové/Velké náměstí – 1 ks dýmka; 1575/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks
přeslen; 1944/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks přeslen; 1348/2010 - Hradec
Králové/Velké náměstí – 1ks přeslen; 1803/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks
kulička.
Konzervace textilu:
1064/2010 - Hradec Králové/Velké náměstí – 1ks zlomek; 2207/2010 - Hradec
Králové/Velké náměstí – 1 ks zlomek.
Konzervace pro Ústav archeologické památkové péče středních Čech:
8084/2010 – kůže – 1ks; 11202/2010 – kůže –zlomky boty 8ks; 10192/2010 – kůže –
zlomky boty 24ks; 10929/2010 – kůže – 1ks; 13612/2010 – kůže – pouzdro na nůž 2ks;
10497/2010 – cínová nádoba 2ks; 10529/2010- zlomky textilu 15ks; 12815/2010 –
zlomky skleněných číšek 9 ks; 10998/2010 – bronzové zakončení jehlice 1ks; 13155/2010
– bronzová rolnička 1ks; 11777/2010 – bronzový řetízek 6 zlomků; 11010/2010 – dřevěná
lopata na chléb 1ks; 10497/2010 – cínová nádoba s víčkem 2ks.
V rámci archeologické podsbírky bylo provedeno ošetření a konservace celkem 423 ks
sbírkových předmětů ( s výjimkou prvotního ošetření nálezů)
1.4.2. Konservace a restaurování sbírek v rámci HO:
Restaurování - 76 kusů sbírkových předmětů
Zpevnění ulomených částí, zhotovení voskových forem na doplnění chybějících částí,
odlití fragmentů ze sádry, lepení a tmelení, barevné retuše, povrchová úprava,
podlepování japonským papírem.
Předměty ze souboru Kampanologie (sádrové odlitky fragmentů zvonů), křitelnice,
obrazy (oleje na plátně), plán Josefa Gočára.
Sanační konzervace - 336 kusů sbírkových předmětů
Sádrové odlitky zvonů a jejich fragmentů, sirníky, plány města Hradce Králové (Josef
Gočár), drobné liturgické předměty, malby ikon, rekonzervace lidových podmaleb na
skle.
Preventivní konzervace - 404 kusů sbírkových předmětů
Soubory skla, keramiky, forem na cukroví, kamenných fragmentů, lustrů a dalších

Balení předmětů při převozu na výstavy i v rámci výpůjček, asistence při instalaci
výstav, průběžná kontrola a drobné retuše předmětů na výstavě Kampanologie.
Kontrola uložení sbírkových předmětů v depozitářích.
V rámci historické podsbírky bylo provedeno ošetření a konservace 816 kusů
sbírkových předmětů.
1.4.3. Konservace, restaurování a preparace sbírek PO:
Základní preparace a ošetření:
geologie: mechanická preparace paleontologického materiálu pomocí pneumatické
vibrační jehly u 150 kusů fosilií z podkrkonošského permokarbonu, dále základní
konzervace 55 kusů nových přírůstků
botanika, mykologie - botanika, mykologie: Celkem bylo preparováno cca 1000 kusů
sb. př., konzervací a základním ošetřením prošlo cca 1500 ks sb. př.
entomologie: Preparace 700 exemplářů hmyzu z vlastních výzkumů, základním
ošetřením prošlo cca 1500 kusů preparátů hmyzu čel. Cerambycidae z pozůstalosti
Bojčuka
zoologie: 3 kusy osteologických preparátů
Desinfekce a desinsekce:
- plynování depozitářů vycpanin, entomologie a herbářů proběhlo v květnu
(dodavatelsky)
- karanténní desinsekce paradichlorbenzenem v des. bedně – cca 2000 položek vyšších
rostlin a hub, 3000 exemplářů hmyzu evidovaných v pomocné evidenci (pozdější
zařazení do sbírkových fondů), 27 vycpanin ( vrácené reversy, vystavené předměty)
Další manipulační práce se sbírkami:
botanika, mykologie:: Lepení nových herbářových položek. Lepení sběrů z roku 2009,
Traxlerových a Břicháčkových sběrů. Lokalizace mykologických sběrů od sběratele J.
Junka a mykologických sběrů z roků 2007, 2008, 2009. Zařazení vrácených reverzů a
sběrů z roku 2008 do systematické sbírky – 1100 položek. Lepení sched na nové sběry
z roku 2010. V rámci kontroly položek při inventarizaci sbírek byl starší položky hub
zabaleny do ochranných obalů a uloženy do obálek (T. Tejklová).
Zrevidování položek rodu Quercus, Sedum hispanicum, Lonicera caprifolium provedl
V. Joza z Českých Budějovic. Zrevidování položek rodu Cerastium a 5 položek
Potentilla inclinata v Národním muzeu v Praze. Zrevidování položek rodu Callitriche
provedl Prančl z Botanického ústavu v Průhonicích. Revizi Salix herbacea, S. bicolor,
S. reticulata, S. hastata provedl M. Hroneš z Univerzity Palackého v Olomouci. Revizi
rodu Symphytum provedla L. Kobrlová z Univerzity Palackého v Olomouci.
Determinaci sběrů rodu Festuca provedl P. Šmarda z Masarykovy univerzity v Brně.
entomologie: Signace 3000 ks exemplářů lokalitními lístky, signace 1500 ks
studijního materiálu lístky s př. čísly. Zařazení sběrů z roku 2009 do systematické
sbírky - 2000 kusů. Třídění a etiketáž lihových sběrů z let 2008-2009, převod
vybraných lihových sběrů na exikáty (Aculeata a Ichneumonidae z lokalit Březhrad a
Rožmitál).
Celkem bylo ve sbírce muzea v průběhu roku ošetřeno různými konservačními
a preparačními metodami 8.350 ks sbírkových předmětů (s výjimkou základního
a hromadného ošetření).

1.5.1

Výpůjčky sbírkových předmětů jiným subjektům
Výpůjčky z archeologické podsbírky
A-1/2010 – Muzeum Vysoké Mýto
A-2/2010 – Východočeské muzeum Pardubice
A-3/2010 - Východočeské muzeum Pardubice
A-4/2010 – Vlastivědné muzeum Jeseník
A-5/2010 – Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
A-6/2010 – Západočeská univerzita Plzeň
A-6/2010 – Archeologický ústav Brno
A-8/2010 – Regionální muzeum Mělník
A-9/2010 – Národní Muzeum v Praze
A-10/2010 – Město Kostelec nad Orlicí
A-11/2010 – Muzeum Vysoké Mýto
A-12/2010 – Muzeum Českého ráje v Turnově
A-13/2010 – Východočeské muzeum Pardubice
A-14/2010 – Východočeské muzeum Pardubice
A-15/2010 - Východočeské muzeum Pardubice
Výpůjčky předmětů z historické podsbírky:
Provedeno a administrativně připraveno 27 výpůjček - Národní muzeum v Praze,
Muzeum Českého ráje v Turnově, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Městské
muzeum ve Dvoře Králové nad Labem, Městské muzeum v Jaroměři, Středočeské
muzeum v Roztokách u Prahy, Regionální muzeum v Mělníku, Muzeum hlavního
města Prahy, Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, Krkonošské muzeum
v Jilemnici.
Výpůjčky sbírkových předmětů z přírodovědecké podsbírky:
Bylo provedeno 5 výpůjček, tj. 200 kusů sb. předmětů, z toho 3 výpůjčky již byly
vráceny (152 ks sb. předmětů). Vráceny 4 výpůjčky z předchozích let, což
představuje 258 kusů sb. předmětů, které byly po ošetření a karanténní desinfekci
zařazeny zpět do systematických sbírek.
Celkem bylo ze sbírky muzea uskutečněno 14 řádných výpůjček, v rámci kterých bylo
půjčeno cca 2099 ks sbírkových předmětů.

1.6. Vyřazování ze sbírek
Ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové bylo vyřazeno v rámci
Přírodovědecké podsbírky z důvodů neupotřebitelnosti celkem 302 inventárních čísel a
z důvodu přebytečnost celkem 32 inventárních čísel.

1.
PREZENTAČNÍ ČINNOST
2.1. Expozice
OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY
Dějiny architektury města Hradce Králové od poloviny 18. století do počátku druhé
světové války
(dlouhodobá expozice od roku 2006)
KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM

Hradec Králové od počátků osídlení do stavby pevnosti
(dlouhodobá expozice od roku 2009)

2.2. Výstavy
do 10. ledna 2010
TŘPYT VÁNOČNÍCH OZDOB
do 17. ledna 2010
DO ANTARKTIDY CESTOU I NECESTOU
aneb Ptákařův průvodce po Antarktidě
do 14. února 2010
CHVÁLA ČESKÉ BIBLIOFILIE
do 30. prosince 2010
SECESE
do 6. listopadu 2011
ZVONAŘSTVÍ
od 26. ledna do 25. dubna 2010
NOVÉ OBJEVY FAUNY A FLÓRY
V JEZERNÍCH PÁNVÍCH MLADŠÍCH PRVOHOR
Výstava prezentující nejnovější nálezy fauny a flóry z podkrkonošské pánve a
boskovické brázdy.
od 30. dubna 2010 do 10. října 2010
IKONY
Výstava představuje veřejnosti poprvé část souboru ikon a dalších liturgických
předmětů, které byly do sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové získány
převážně v polovině devadesátých let minulého století.
od 18. května do 31. října 2010
SNY A VIZE
Neuskutečněné projekty Josefa Gočára pro Hradec Králové
Výstava poprvé ve větší míře představí projekty, které architekt Josef Gočár pro
Hradec Králové navrhl, ale které se nepodařilo realizovat.
od 18. května do 12. září 2010
VÁŽKY ČESKÉ REPUBLIKY VE FOTOGRAFII
Autorský kolektiv vystavuje soubor 100 fotografií, na nichž je zobrazeno 70 druhů
vážek z celkového počtu 74 spolehlivě zjištěných na území České republiky.
od 15. června do 15. listopadu 2010
KOMODA - OD BAROKA PO SECESI
Výstava maturitních prací
Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku
v Hradci Králové.

V letošním roce studenti uměleckého truhlářství SUPŠ HNN v Hradci Králové dostali
jako maturitní zadání komodu. Tradičně skvělá řemeslná preciznost, na kterou jsme už
u této uměleckoprůmyslové školy zvyklí, je doplněna nápaditostí a originalitou dalších
vystavených objektů.
od 18. září do 16. ledna 2011
JAPONSKÉ EX LIBRIS
EX LIBRIS EMILA ORLIKA
Kolekce zahrnuje 340 drobných grafik více než osmdesáti umělců od 30. let 20. století
po současnost.
od 7. října do 10. října 2010
HOUBY
Houby živé, jedlé i jedovaté, určování donesených vzorků.
od 14. října do 20. března 2011
OD HRADEB NA NÁMĚSTÍ STŘEDOVĚKÉHO HRADCE
Výsledky archeologických výzkumů historického jádra Hradce Králové z let 2009 a
2010. Na výstavce návštěvníci zhlédnou ukázky nálezů dokládajících každodenní
život Hradečanů v období středověku a raného novověku.
od 12. listopadu 2010 do 20. března 2011
SOUMRAK ZEMSKÉ HOTOVOSTI
Výzbroj a výstroj žoldnéřských vojsk 16. až 17. století
Výstava představuje návštěvníkům jedinečný soubor militárií z 16. a 17. století, který
dokumentuje jednotlivé vojenské složky raného novověku.

2.3.

NÁVŠTĚVNOST
a) expozice a výstavy v historické budově muzea
10.404 osob
dospělí – 2. 614
studenti – 1. 020
děti do 6 let – 2.324
děti od 6 let – 2.710
důchodci – 1.228
ZTP – 509
b) Památník bitvy 1866 na Chlumu (viz též zde 9.1.)
expozice muzea
vyhlídková věž
přednášky

4.151 osob
3.994 osob
317 osob

c) přednášky
5.734 osob
d) jednorázové akce
13.492 osob
(2. královéhradecká muzejní noc – 2300 osob, Muzejní soirée – 300 osob,
vernisáže výstav - 1892 osob, Adventní trhy - 9000 osob)
Celkem navštívilo expozice, výstavy, přenášky a jednorázové akce muzea 38.092 osob.

3. VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, ODBORNĚ PORADENSKÁ A EXPERTNÍ ČINNOST,
ODBORNÉ VYUŽÍVÁNÍ SBÍREK
3.1. Přírodovědecké oddělení
3.1.1. Mykologický terénní výzkum východních Čech (Řešitel RNDr. V. Samková PhD.
+ mykologický klub) (vlastní výzkumný program)
Proběhl jednodenní terénní výzkum v PP Na Plachtě, kterého se zúčastnili M. Dobešová, L.
Hásková, Z. Hásková, J. Kramoliš, V. Samková, J. Wipler, T. Tejklová. Byl uskutečněn
mykologický průzkum v Orlických horách ve spolupráci se Správou CHKO Orlické hory.
Zúčasnili se Zuzana Egertová, H. Hamerská, O. Jindřich, J. Hájek a V. Samková. Navštíveny
byly NPR Bukačka, NPR Trčkov, PP Velká louka, PR Hořečky.
3.1.2. Permokarbonské paprskoploutvé ryby, jejich anatomie a taxonomie. (Řešitel
RNDr. S. Štamberg, CSc.) (vlastní výzkumný program)
Zpracována srovnávací studie disartikulovaných zbytků aktinopterygii z podkrkonošského
karbonu. Publikační aktivita: viz 3.6.
3.1.3. Fauna obratlovců východních Čech (Řešitel: Mgr. Josef Hotový) (vlastní výzkumný
program)
Provedeno sčítání netopýrů na zimovištích, kontroly většiny známých letních úkrytů a v nich
sčítání mateřských kolonií netopýrů. Nalezen dosud neznámý úkryt mateřské kolonie
vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) v Miletíně. Uskutečněno několik sledování
výskytu netopýrů v panelových domech a jejich okolí pomocí zapůjčeného ultrazvukového
detektoru. Prováděny kontroly domluvených oblastí v rámci mapování hnízdního rozšíření
ptáků Hradce Králové. Uskutečněn týdenní odchyt drobných zemních savců podél říčky
Olešenky v Orlických horách.
Účast na 15th International Bat Research Conference, pořádané v areálu České zemědělské
univerzity v Praze - Suchdole ve dnech 23. - 27. srpna 2010, kde byly prezentovány původní
výsledky formou posteru s názvem “Comparative morphology of distal part of hind limb of
bats with different ability to quadrupedal locomotion” (viz též Publikační činnost - 3.6.)
3.1.4. Floristická dokumentace lokalit východních Čech (Řešitel: Mgr. V. Samková
PhD.) (vlastní výzkumný program)
Výzkumná činnost byla zaměřena na botanickou inventarizaci chráněných a vzácných rostlin
ve Východním Polabí spojenou se sběrem rostlin. Inventarizace flóry v lese Vražba u Habřiny
(lokalita Adenophora liliifolia).
Uskutečněno 29 jednodenních exkurzí (PP Na Plachtě, lom v Rožmitále, PR Mazurovy
chalupy u Hoděšovic, les Vražba u Habřiny, Bělá pod Bezdězem, písník v Mělicích,
Oškobrh, Bradlec, Lískovický a Bašnický les, Dománovický les, Proudnický rybník,
Dehetník, les Morava u Lanžova, PR Mazurovy chalupy, PP Na Plachtě, Bradlec, Bradlecká
hůra, PR Slatinná louka u Velenky, Průhonický park). Dále vedení exkurzí v rámci
čtyřdenního floristického minikurzu na Přeloučsku v červnu 2010 (rybník Buňkov u Břehů,
rybník Černý Nadýmač u Vlčí Habřiny, soustava rybníků Rozhrna – Skříň – Udržal –
Trhoňka, Horní Jílovky, Truhličky u Lázní Bohdaneč, les Sušina u obce Vápno; Žáravice –
PR Na Hradech, lesní celek Klamošsko, rybník Davídek). Publikační aktivita: viz 3.6.
3.1.5. Entomofaunistická dokumentace východních Čech. (Řešitelé: RNDr. B. Mocek,
M. Mikát) (vlastní výzkumný program)
Výzkumná činnost byla zaměřena především na dokumentaci a inventarizaci entomofauny
chráněných území (součinnost s příslušnými orgány ochrany přírody - podklady pro
management a plány péče).

Realizováno bylo 60 terénních exkurzí v Královéhradeckém kraji (Nový Bydžov: Humburky;
Hradec Králové: Březhrad, PP Na Plachtě; Zámělský Borek; Broumov: Rožmitál) a na
Přeloučsku (PP Votoka, navrhovaná EVL Kladruby nad Labem, CHKO Orlické hory:
Nebeská Rybná, Bartošovice v Orlických horách; Cidlinský hřbet – navrhované CHÚ
Bradlecké bučiny). Kromě všech přírůstků sbírek byla pořízena fotodokumentace lokalit a
živočichů pro publikační a prezentační účely. Publikační aktivita: viz 3.6.
3.1.6. Paprskoploutvé ryby podkrkonošské permokarbonské pánve (Řešitel: RNDr.
Stanislav Štamberg, CSc.) Grantový projekt MK ČR č. DE06P04OMG003
Příprava závěrečného rukopisu studia aktinopterygii permokarbonu podkrkonoší – Do tisku
předán rukopis o novém druhu Neslovicella elongata z podkrkonoší a dále rukopis obsahující
srovnávací studii druhů rodu Rhabdolepis.
Přednáška na 11. mezinárodním paleontologickém sympoziu v Národním muzeu v Praze
„Actinopterygian fish Rhabdolepis saarbrueckensis Gardiner, 1963, preliminary remarks to
the genus Rhabdolepis Troschel, 1857, and relationships to some actinopterygians from the
Late Carboniferous of the Bohemian Massif“.
Byla dokončena a předána závěrečná zpráva z Grantového projektu obsahující výsledky
anatomických a taxonomických studií aktinopterygií svrchního karbonu a spodního permu
podkrkonošské pánve.
3.1.7. Vliv fragmentace krajiny na společenstva motýlů
(Řešitel: Jaroslav Zámečník, DiS)
V roce 2010 pokračoval výzkum společenstev motýlů a vlivu zvyšující se fragmentace krajiny
na jednotlivé druhy a celá společenstva zrašeliněných a vlhkých lučních porostů (jako
modelové území bylo vybráno CHKO Železné hory, kde bylo provedeno mapování na 2
lokalitách, které byly navštíveny 5x ve vegetační sezóně). Byly provedeny inventarizační
průzkum PP Na obůrce a PP Chuchelská stráň. Výsledky jsou sumarizovány
v inventarizačních zprávách uložených v Přírodovědecké knihovně MVČ HK a na správě
CHKO Železné hory v Nasavrkách.
3.1.8. Herbářové položky hořců Gentiana pneumonathe a Gentiana cruciata jako
jedinečné doklady o historickém výskytu kriticky ohrožených modrásků Maculinea
alcon alcon a Maculinea alcon rebeli (Řešitel: Jaroslav Zámečník, DiS)
V roce 2010 proběhlo zpracování sbírkového materiálu uloženého v herbáři Katedry botaniky
MU v Brně (160 herbářových položek).
3.1.9. Taraxacologický výzkum východních Čech (Řešitel: Jaroslav Zámečník, DiS)
V roce 2010 bylo realizováno celkem 20 terénních exkurzí zaměřených především na území
východočeského kraje. Byly realizovány 3 zahraniční terénní exkurze ve spolupráci s RNDr.
B. Trávníčkem (Univerzita Palackého v Olomouci) a 1 terénní exkurze s RNDr. J. Štěpánkem
(Karlova univerzita v Praze). Celkem bylo navštíveno 46 lokalit na nichž bylo získáno cca
900 herbářových položek. Byly založeny experimentální kultivace vybraných druhů (typů) –
71 ex. kult. o celkovém počtu 1420 exemplářů. Průběžně probíhá zpracování a vyhodnocení
získaného materiálu.
3.2. Archeologie
Příprava projektu v rámci programu MK ČR Výzkum národní kulturní identity (NAKI)
pozastavena do vyjasnění statusu MVČ jako výzkumné organizace (M. Novák). Druhé kolo
soutěže proběhne v polovině roku 2012.

3.2.1 Záchranné a předstihové výzkumy na území východních Čech
a) Dlouhodobé a střednědobé archeologické terénní výzkumy
- Hradec Králové, Velké náměstí, zjišťovací archeologický výzkum – I. etapa (od
června) – příprava rekonstrukce 2012-2014, pravěk, středověk, městský hřbitov,
komunikace (R. Bláha) akce bude mít návaznost v letech 2012 - 2015
- Hradec Králové, terasy za kanovnickými domy, zjišťovací archeologický výzkum
(leden-březen), stavba vodovodu a kanalizace (listopad) – příprava rekonstrukce
2010-2011, pravěké, raně středověké, středověké a raně novověké opevnění města
a studna z počátku 19. století (R. Bláha) akce bude pokračovat v letech 2011 a
2012
- Hradec Králové, jižní terasy, pokračování výzkumu z roku 2009, dokumentace
výkopů v horní části svahu, akce bude pokračovat v letech 2011 a 2012 (R. Bláha)
- Hradec Králové, U Špuláků (dokončení výzkumu z roku 2009; leden-březen) –
rekonstrukce domu, zástavba měšťanské parcely, středověk (R. Bláha)
- Hradec Králové, Tomkova 161-162 (zadní trakt), pokračování výzkumu z roku
2009; únor až březen – stavba parkoviště, středověká zástavba parcely, odpadní
jímky 14. – 15. století (R. Bláha)
- Hradec Králové, rekonstrukce hřiště Bavlna (listopad/prosinec), akce bude
pokračovat v roce 2011
- Jaroměř, hráz Olšina (březen-duben) – stavba ochranné hráze, novověk (R. Bláha,
M. Novák)
- Stěžírky, lokalita U Lesa - stavba infrastruktury pro RD (duben-květen), část
sídliště kultury únětické (R. Bláha, M. Novák)
- Smiřice, Zderaz – stavba fotovoltaické elektrárny Profit Energy, 63 zahloubených
objektů z období kultury s lineární keramikou, lengyelské kultury, únětické
kultury, doby halštatské, starší a pozdní doby laténské
- Lužany - fotovoltaické elektrárny Profit Energy, 67 zahloubených objektů
z období neolitu a pozdní doby bronzové
- Hradec Králové – Plotiště n. L. – polní cesta C1, Pozemkový fond ČR - 5
zahloubených objektů ze starší doby římské s ojedinělými nálezy z období neolitu
a kultury se zvoncovitými poháry
b) Příprava výzkumů
- Příprava podkladů pro výzkumy HK – Velké náměstí (R .Bláha)
- Příprava podkladů pro výzkum v Hradci Králové, náměstí 28. října – I. etapa
zjišťovacího výzkumu je plánována v roce 2011 (R. Bláha)
- proveden povrchový průzkum rozšíření silnice mezi Třebší a Vysokou nad Labem
včetně návazného zpracování archeologických podkladů pro EIA a DUR (J.
Kalferst)
- geofyzikální prospekce kruhového příkopu v Plotištích n. L. ve spolupráci
s Archeologickýcm ústavem AV ČR (M. Novák)
c) Archeologické dohledy v okrese Hradec Králové, okrajově též v přilehlých částech
okresu Náchod na stavbách inženýrských sítí, rodinných domů atd. (R. Bláha, M.
Novák)

Soupis archeologických dohledů za rok 1. pol. r. 2010 (M. Klapková):
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AKCE
Běleč - kabelizace
Běleč - stavba RD 429/16
Běleč - stavba RD p.č. 429/7
Běleč - stavba RD p.č. 41/2
Běleč - stavba RD p.č. 429/9
Blešno - stavba RD - p.č. 159/59, 159/62
Blešno - stavba RD p.č. 154/49
Blešno - stavba RD p.č. 154/60, 154/61
Boharyně - Ivreling kabelizace
Bukovina - stavba RD p.č. 1001
Černilov - FVE
Černilov - přípojka NN
Černilov - RD p.č. 44/2
Černilov - revitalizace Malostranského potoka
Černilov - stavba RD p.č. 1955/166
Černilov - stavba RD p.č. 28/1
Černilov - tenisové kurty
Černožice - domov důchodců kanalizace
Černožice - k Přelovu kabelizace
Černožice - stavba RD p.č. 515/1
Černožice - stavba RD p.č.97/2, 97/3, 97/4
Černožice - vodovod - přípojka pro halu
Čistěves - zahradnictví
Dobřenice - FVE
Dolní Přím - kabelizace (ELEKTROMOCEK)
Dolní Přím - kabelizace (Filup)
Dolní Přím - Probluz - kanalizace pro kolonii RD
Dolní Přím - stavba RD p.č. 61/1
Dolní Přím - stavba RD p.č. 425, 596/7
HK - letiště u Leteckých služeb - kabel NN
HK- dům s ordinací
HK, Bieblova - kabelizace u firmy Ptáček
HK, Březhrad - Hoya TS+VN
HK, Bří Štefanů - kanalizace
HK, Dukelská - J. od vily čp. 346 - odstranění nádrží
HK, Farářství - kabelizace
HK, Gayerova kasárna - plynofikace
HK, Haškova ul. - horkovod
HK, Kluky - Jižní svahy RD p.č. 328/57, 376/1, 328/159
HK, Kluky - kabelizace vodárna
HK, Kluky - sítě pro RD
HK, Kluky, Hlavní ul. - kabelizace
HK, Komenského - plynofikace čp. 243
HK, kpt. Fechtnera - průkop
HK, Kukleny - kabelizace
HK, Kukleny - stavba RD p.č. 649/4
HK, Kukleny, Markova - plynofikace
HK, Kukleny, Pardubická - FVE
HK, Kukleny, Pražská - kabelizace před školou
HK, Kuleny - kabelizace
HK, Labská kotlina - vodovodní přípoojka
HK, Malšova Lhota - kabelizace
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HK, Malšova Lhota - kabelizace depozit his. vozidel
HK, Malšova Lhota - stavba RD p.č. 141/93
HK, Malšovice - lesní hřbitov parkoviště
HK, Malšovice - přístavba RD maž.Novákovi
HK, Malšovice - Stříbrný rybník - kanalizace
HK, Malšovice - Zámostí - kanalizace
HK, Malšovice, Cejpova - plynofikace
HK, Malšovice, Přímská čp.63 - stavba RD p. Böse
HK, Malšovice, Úprkova V část vodovod (VAK)
HK, Malšovice,Za Humny - plynofikace
HK, Nový HK - stavba RD Hlubuček
HK, Palackého - oprava šachty kanalizace
HK, Piletice - sloup VN

66 HK, Plácky - stavbagaráže u RD p.č.898/3
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HK, Plácky, Dědkova - kabelizace
HK, Plácky, Kydlinov - kanalizace
HK, Plačice - stavba RD p.č. 271/3
HK, Plačice - vzorový dům p.č. 489/19
HK, Plačice, Kubkova - kabelizace
HK, Plotiště - cesta C1
HK, Plotiště - cesta C2
HK, Plotiště - stavba RD p.č. 1456/3
HK, Plotiště, Husitská - kabelizace
HK, Plotiště, U Sokola - kabelizace RD
HK, Pouchov, Rusek - kanalizace, vodovod
HK, Pouchov, Velká, Rusecká - kanalizace přípojky
HK, Pouchov-průkop
HK, Pražské před. - stavba RD p.č. 1164/1, 1165/2, 1760/1
HK, Pražské před.-hřiště Bavlna
HK, Roudnička - kabelizace
HK, Roudnička - stavba RD p.č. 85/43
HK, Roudnička - stavba RD p.Šrůta
HK, Rusek - kabelizace
HK, Slatina - průkop
HK, Slatina - přípojka k RD p.č. 571/1, 588/1, 588/62, 588/63, 616/2
HK, Slatina - stavba RD 149/9
HK, Slatina - vodovod
HK, Slatina - vodovod, přípojky
HK, Slezské - přístavba autosalonu SUZUKI
HK, Slezské - škola sever smyčka NN (Pouchovská x Na Střezině)
HK, Slezské před., ul. Jižní - Bří Štefanů - kanalizace
HK, Slezské-Kingspan NN uvnitř závodu
HK, Stříbrný rybník - kanalizace
HK, Svinary - stavba RD parc.č. 227/7, 437/2
HK, Svobodné Dvory - retence
HK, Svobodné Dvory - stavba RD p.č. 801/77
HK, Svobodné Dvory, Pálenecká - stavba RD a komunikace p.č. 558/5
HK, Svobodné Dvory, Pálenecká - stavba RD st.p.č. 611 a p.č. 532/15
HK, Svobodné Dvory,Pálenecká - kabelizace
HK, Švehlova - naproti čp.512-kanalizace
HK, Třebeš - garáž p.č. 72/21
HK, Nový Hradec, Třebeš - Magnalink
HK, Třebeš - plynofikace a vodovod směrem na Vysokou po pravé straně
HK, Třebeš - prodloužení vodovodu+přípojka plynovodu
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HK, Třebeš - rozšíření chaty p. Egrt
HK, Třebeš, Machkova - kabel
HK, U Špuláků /Bono Publico - výkop v nároží ohradní zdi čp.800
HK, V Kopečku - snižování podlahy sklepa
HK, Věkoše, Východní - kanalizace
HK, Velké nám. - kabelizace před čp.1 Magnalink
HK, Zákrejsova - plynofikace
HK, Zámostí - kanalizace
HK-rozhraní Švehlovy a Masarykova nám. - kanalizace
Hlušice - kabelizace u zámku a JZD
Hlušice - kabelizace, granlovací linka
Hlušice - kanalizace
Hlušičky - kabelizace
Hněvčeves - stavba RD p.č. 1586
Holohlavy - bazén p.č. 125/4
Holohlavy - hala křižovatka Hankova x Cukrovarská
Holohlavy - komunikace, ostrůvky
Holohlavy - RD p.č. 68/1
Holohlavy - stavba RD
Holohlavy - stavba RD p.č. 447/4, 448/46
Holohlavy-stavba RD p.č. 125/11
Holohlavy-stavba RD p.č. 79/7 ul. Lipová
Hoříněves - hřiště
Hořiněves - stavba RD a garáže 401/35
Hoříněves - stavba RD p. 267/16
Hubenice - příslušenství k RD čp.17
Hustířany - kabelizace
Chlumec - kanalizace zámek
Chlumec n/C - kabelizace pod Loretou
Chlumec n/C - kabelizace Pražská u zámku
Chlumec n/C - ul. Palackého - kabelizace
Chlumec n/C, Klicperovo nám. - vedení NN
Chlumec n/C, Pražská - chodníky
Chlumec n/C, Pražská - přeložka VO
Jaroměř - protipovodňová ochrana
Jaroměř - RD, p.č. 3501/39
Jaroměř - REX - kabelizace I.etapa
Jaroměř - Spravedlnosti - sad - sondy
Jaroměř - stavba RD p.č. 3037/2
Jaroměř - stavba RD p.č. 3501/23
Jaroměř - U krematoria - stavba RD p.č. 3506/4
Jaroměř - U krematoria - stavba RD p.č. 3506/14
Jaroměř, Do Končin - stavba RD p.č. 3501/24
Jaroměř, Hrubínova - plynofikace
Jaroměř, Jezbinská - plynofikace
Jaroměř, Na Rybníčku - plynovod
Jaroměř, Obránců míru - kabelizace
Jaroměř, Slezská - stavba RD p.č. 2600/4
Jaroměř, Slovenská ul. - kabelizace
Jeníkovice - chodníky
Jeníkovice - kabelizace NN
Jeřičky - kabelizace náves autobusová zastávka
Kladruby - kabelizace
Kosice - kabelizace

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

Kosice - kabelizace k RD
Kosice - plynofikace
Kosičky - kabelizace Požáry
Kosičky - těžba písku
Kosičky - Třesice - kabelizace
Králíky - kabelizace u vodojemu
Krásnice - kabelizace
Kratonohy - výměna sloupů
Kratonohy - písník těžba
Kunčice - sídliště u zámku RD
Ledce - stavab RD p.č.396/17
Ledce - stavab RD p.č.396/15
Lejšovka - stavba RD p.č. 144/26
Lejšovka - stavba RD p.č. 144/28
Lejšovka - stavba RD p.č. 229/4
Librantice - stavba RD p.č. 1749/7
Librantice - stavba RD p.č. 1749/4, 1752/9
Librantice - stavba RD p.č. 1717/8
Librantice - stavba RD p.č. 1752/5
Librantice - stavba RD p.č. 1754/6
Librantice - stavba RD p.č. 31/11
Librantice - za školou sítě pro RD
Lípa - stavba RD
Lochenice - stavba RD p. Barvíř
Lochenice - stavba RD p.č. 1206/1
Lochenice - stavba RD p.č. 48/2
Lužany n/T - FVE
Mokrovousy - stavba RD čp.87
Mokrovousy - stavba RD J část
Mokrovousy - stavba RD p.č. 119/23
NB - silnice - průtah
NB, Dukelská - kabelizace
NB, Hradební - kabelizace
NB, Zábědov - kabelizace u ZD
NB,Hudečkova - stavba RD p.č. 542/24
NB,Chudonice - kabelizace
Neděliště - odvodnění RD
Nechanice - hotel
Nechanice - komárov stavba RD p. Zámečník
Nepasice - cyklostezka
Nepasice - stavba RD p.č. 64/2, 56/1, 56/2, 929/8
Nepolisy - kabelizace
Nový Bydžov - rušení transformátoru u zim. stadionu
Obědovice - kabelizace mezi čp. 23 a 99
Osice - kanalizace
Osice - stavba RD poz.p.č. 35 a st.p.č. 9
Petrovice - kabelizace V část intravilánu
Písek - stavba p.č. 376/29
Polánky - kabelizace
Probluz - stavba RD p.č. 78/3
Předměřice, ul. Studená - kabelizace
Pšánky - kabelizace
Rodov - kabel VN k FVE
Rodov - sloupy VN u křižovatky na Habřinu
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Rodov - stavba FVE
Rosnice - kabelizace mezi intravilánem a tratí
Roudnice - přístavba zbrojnice
Sadová - hřiště
Sedlice - stavba RD p.č. 41/4, 25/4, 800
Semonice - stavba RD p.č. 833
Semonice - stavba RD p.č.832, 837
Sendražice - kabelizace
Sendražice - komunikace
Sendražice - průkop k RD p.č. 92/1
Sendražice - stavba RD p.č. 34/1
Skalice - staba RD
Skřivany, Sloupenská - kabelizace
Sloupno - NN k čp. 220
Smiřice - FVE
Smiřice - nádrž ČOV
Smiřice - stavba RD p.č. 282/1
Smiřice, Jedličkova, Spojovací - kabel NN
Smržov - kabelizace SZ okraj obce
Smržov - RD p.č. 233/3
Smržov - RD p.č. 234/41
Smržov - RD p.č.234/40
Smržov - stavba RD SZ okraj obce p.Kubka
Sovětice - stavba RD - p. Kudrna
Staré Nechanice - FVE
Staré Nechanice - kabelizace
Staré Nechanice - stavba RD p.č.105
Starý Ples - kabelizace
Stěžery - kabel NN kamenoprůmysl
Stěžery - kabel, kanalizace, plyn pro zdravotní střesisko
Stěžery - kabelizace středisko
Stěžery, Lipová - chodníky
Stěžírky - FVE
Stěžírky - komunikace a sítě U Lesa
Střezetice - stavba RD p.č. 208/3
Střezetice - stavba RD p.č. 228/29
Suchá - jímka k RD
Světí - stavba RD
Syrovátka - 5RD Simanovič, kabel NN
Syrovátka- kabelizace
Štěnkov - kabelizace chatová osada
Třebechovice - kabelizace výjezd na výravu (MATEX)
Třebechovice - přípojka
Třebechovice - přípojka kanalizace čp.543
Třebechovice, Šárovcova - kabelizace
Újezd - stavba RD - pí Valentová
Újezd - stavba RD 521/6
Újezd u Černilova - stavba RD p.č 7/2
Urbanice - průkop plynovod
Urbanice - sítě pro RD a RD na poz.p.č. 82, 80/3
Vilantice - Chotěborky oprava hřbitovní zdi
Vlčkovice - stavba RD p.č. 141/1
Všestary - kabelizace
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Všestary - komunikace pro 7RD
Všestary - sídliště RD u silnice na Světí
Všestary - stavba RD
Výrava - stavba RD parc.č. 236/3
Vysoká n/L - stavba RD
Vysoká n/L - stavba RD p..č. 232/9, 244/14
Vysoká n/L - stavba RD p.č. 231/1-3, 232/3
Vysoká n/L - truhlářská dílna křižovatka k mostu
Želkovice - staba RD (p.Černý)

3.2.2. Zpracování podkladů archeologické památkové péče pro potřeby územních
plánů
(Řešitelé: J. Kalferst, R. Bláha - vlastní výzkumný program)
zpracovány podklady pro tvorbu archeologické vrstvy územních plánů: dokončením
okresu Rychnov nad Kněžnou byl ukončen základní soupis nalezišť a archeologických
akci na území Hradeckého kraje, přičemž se podařilo udržet více než 90% úspěšnost
lokalizace
Okres
Jičín
Hradec Králové (mimo
HK)
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov
celkem

Počet katastrů Počet nalezišť Počet výchozích rešerší
149
1314
11857
212
1327
12476
187
168
173
768

763
864
545
4465

4168
3719
2090
35939

3.2.3. Veřejná prostranství v Hradci Králové
(Řešitel: R. Bláha - vlastní výzkumný program na r. 2008, 2009)
příprava a zahájení I. etapy zjišťovacího výzkumu Velkého náměstí
3.2.4. Sídlištní struktura východočeské skupiny popelnicových polí
Záměr probíhá v rámci grantu Grantové agentury ČR Moravskoslezská škola
archeologických doktorských studií II. realizovaná Ústavem archeologie a muzeologie
FF MU v Brně. Probíhá zpracování menších nálezových souborů kultury
popelnicových polí z prostoru Hradec Králové - Jaroměř. Vyhodnocení importů
v oblasti severovýchodních Čech.
3.3. Historie
3.3.1. Zhodnocení tzv. Literárního archivu Muzea východních Čech
(vlastní výzkumný program)
Řešitelka: PhDr. Jaroslava Pospíšilová
V roce 2010 provedena konverze databáze archivu do DEMUS 01, zkvalitnění
evidence a zápisy rukopisů podskupiny Ms do databáze DEMUS. Projekt dokončen.
3.3.2. Fotografové Královéhradecka
(vlastní výzkumný program)
Řešitel: J. Zikmund
Shromážděny podklady o 15 východočeských fotografech a spolcích.

3.3.3. Územní plány Hradec Králové
(vlastní výzkumný program)
Řešitel: Jan Jakl
Zahájen soupis plánů arch. Oldřicha Lisky.
3.4.

Badatelská činnost
V roce 2010 navštívilo AO 356 návštěv a 80 badatelů: Mgr. H. Burdychová, Bc. K.
Cebová, Mgr. K. Čuláková, ing. arch. M. Falta, Mgr. P. Hejhal, ing. P. Hejnal, PhDr.
J. Jílek, PhDr. Marcela Kalašová, Mgr. M. Kuchařík, dr. R. Kyselý, Mgr. O. Levínský,
bc. T. Mangel, dis. L. Nováková, dr. J. Prostředník, p. D. Říčan, dr. P. Sankot, PhDr.
R. Sedláček, Mgr. P. Sedlák, Mgr. M. Slezák, dr. D. Sosna, dr. L. Šebela, sbormistr
K. Štrébl, doc. R. Tichý, Mgr. Vích; studenti: UHK, PU FFUK Praha, SU Opava,
FFMU Brno; členové Klubu A. Sedláčka; detektoráři: p. Skala, p. Volejník;
- konsultace seminárních, bakalářských a diplomových prací studentů oborů
archeologie a příbuzných disciplín – např. zpracování souboru nálezů z výzkumu čp.
116-118 v Hradci Králové – bakalářská práce - sl. Záveská, Ústav pro pravěk a ranou
dobu dějinnou UK; zpracování raně novověkých kachlů ze sbírek MVČ – sl.
Hrušová, Universita Pardubice; zpracování souboru keramických hraček ze sbírek
MVČ – sl. Breberová, Universita Pardubice; halštatské nálezy z Hořenic – p.
Bezděk; neolit na labském pravobřeží mezi Jaroměří a Hradcem Králové – sl.
Zelená; vyhodnocení kosterních pozůstatků ze hřbitova u sv. Ducha v Hradci
Králové (výzkum 2010) – sl. Víšková, Masarykova universita v Brně
- e-mailové dotazy: 38x (M. Novák, R. Bláha, J. Kalferst)
- 10-denní muzeologické praxe studentů Univerzity Pardubice: 8x.
V HO uskutečnilo 30 badatelů - poskytnuty sbírkové předměty, literatura, inventáře
sbírek v databázi DEMUS, digitální vyobrazení předmětů (ISO) i další konzultace o
určování předmětů, zodpovídání dotazů po telefonu, mailem atd.
V PO evidováno 230 badatelských návštěv, z nichž cca 90 pracovalo se sbírkami. K
revizi druhů a studiu bylo zapůjčeno celkem 2200 položek vyšších rostlin a 20
položek lišejníků (celkem 19 badatelů), determinace sbírkového materiálu členy České
společnosti entomologické - cca 800 exemplářů, převážně Hymenoptera, Coleoptera,
studium sbírky paryb v rámci vypracovávání bakalářské práce (studentka Ostravské
university) apod.
Determinace donesených rostlin, hub a hmyzu pro veřejnost - probíhá průběžně, v 1.
pololetí 2010 určení asi 30 přírodnin.
Zodpovězeny badatelské dotazy: lokality Aster alpinus, způsoby preparace rostlin pro
výstavu, bibliografie botanické literatury Hradce Králové, rostliny na lokalitách les
Vražba a Zadní Machová, lokality druhů Echinochloa crus-galli, Echinops
sphaerocephalus, Rudbeckia laciniata, Ficaria calthifolia, Pyrola media, dotazy k
rozšíření některých druhů hmyzu a ptáků v rámci Hradecka apod.
Určení fotografií hub a hmyzu zaslaných e-mailovou poštou, telefonické dotazy – 130
dotazů.
Celkem studovalo ve sbírkách muzea 340 badatelů, kteří uskutečnili 356 badatelských
návštěv a kterým bylo předloženo minimálně přes tři tisíce sbírkových položek.

3.4. Spolupráce s jinými institucemi, školami apod.
V rámci AO pokračuje spolupráce s FF UHK a FF Upa, to se projevuje zejména
v přednáškové činnosti. Pokračuje i spolupráce s některými středními školami
v Hradci Králové a tradičně účast na hodnocení všech úrovních SOČ, programu MDD
atd.
- spolupráce s katedrou archeologie UHK (praxe studentů, Muzejní noc)
- přednášky na UHK (J. Kalferst, R. Bláha)
- sběry s gymnasiem Dvůr Králové (k.ú. Choustníkovo Hradiště, 24.3.2010)
- konzultace pro NPÚ–ÚOP Josefov
- účast v porotě na celostátním kole SOČ – obor 16. historie (J. Kaferst)
- práce ve výboru České archeologické společnosti (J. Kalferst)
- práce ve VRAKu (J. Kalferst, M. Novák, R. Bláha), vypracování měsíčních hlášení
- VRAK proběhl ve dnech 22.1., 26.2., 26.3., 23.4., 28.5., 18.6., 17.9., 22.10., 26.11.
z toho ve dnech 22.1., 26.3., 28.5. a 26.11. v prostorách AO MVČ
V rámci HO pokračovala spolupráce zejména s těmito institucemi a organizacemi
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Hradec
Králové (výběr předmětů z pozůstalosti p. Křoviny v Nedělištích a pí Tavíkové
v Hradci Králové)
- Státní vědecká knihovna (výběr materiálu pro výstavu T. G. Masaryk včetně textu
popisek)
- Spolek sběratelů a přátel exlibris (pomoc při přípravě výstav a sjezdu Spolku)
- Okresní klub PTP (doplňování informací k historii PTP formou dotazníků členům,
sběr materiálu od členů, osobní účast na setkání příslušníků, zpracován stručný
přehled historie 61. PTP působícího v 50. letech v HK)
- Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Hradec Králové (realizace
publikace k 65. výročí ukončení 2. světové války Když nad Hradcem vlál nacistický
prapor...
- Základná škola Waldorfská Na Skřivánku v Pardubicích (zápůjčka předmětů a
příprava textů a popisek pro výstavu Zpět ke kalamáři)
- Centrum sociální pomoci a služeb v Hradci Králové (spolupráce na publikaci a
výstavě Historie sociální péče v Hradci Králové, výběr sbírkových předmětů)
- Nakladatelství Titanic (spolupráce na přípravě monografie Josef Gočár, výběr
fotografií)
- Magistrát města Hradce Králové a Hradecká kulturní a vzdělávací společnost
(podklady pro návrh praporu pro zvoníky)
- Národní archiv v Praze (spolupráce na grantu MVČR Zpracování postupu na
záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce (deskové
negativy), jejich ošetření, archivaci (dlouhodobé uložení), zabezpečení a zpřístupnění
- Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta (spolupráce s katedrou speciální
pedagogiky na sborníku o českých a československých učitelích, spolupráce na
tvorbě výukových a výchovně vzdělávacích programech, konzultace o možnostech
zpřístupnění muzejních expozic pro zrakově postižené návštěvníky)
- Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové (výběr dokumentů pro
obrazovou prezentaci historie LF, příprava realizace výstavy z návštěvy prezidenta
E. Beneše na LF v roce 1946)
- Národní muzeum (spoluautorství výstavy Nejstarší stříbrné poklady – unikátní české
a moravské stříbrné poklady kolem roku 1000)
- Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (oboustranná konzulace při zpracovávání
sbírkových předmětů)

- Muzeum hlavního města Prahy (příprava numismatického materiálu pro výstavu
Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310)
- Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze (oboustranná spolupráce v oblasti
dějin školství, výběr předmětů pro výstavu Pohádka ve škole – Zachráněné
vzpomínky)
- Komenského muzeum v Přerově (oboustranná spolupráce v oblasti dějin školství,
účast na konferenci Vyjděte ze školních lavic)
- Městské muzeum Jaroměř (vyhledání vhodných předmětů a dokumentů pro výstavu
Východní Čechy v díle Josefa Gočára)
- Městské muzeum v Trutnově (spolupráce na přípravě výstavy a zapůjčení předmětů
na výstavu 750 let města Trutnova)
- Muzeum České ráje v Turnově (kontrola předmětů zapůjčených do expozice na
Dlaskově statku a výběr předmětů pro výstavu Biblický příběh)
- Slovácké muzeum Uherské Hradiště (zapůjčení předmětů na výstavu Pozdraveno
budiž světlo)
- Regiální muzeum v Mělníku (výběr předmětů pro výstavu Život na tvrzi
renesančního rytíře)
- Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem (výběr předmětů pro výstavy Slavné
vily Královéhradeckého kraje a Půjdem spolu do Betléma)
- Krkonošské muzeum v Jilemnici (výběr předmětů pro výstavu Nablýskaná krása
aneb Dobrým jídlem v čisté míse hospodyňka zalíbí se)
- Městské muzeum v Ústí nad Orlicí (výběr předmětů pro výstavu Když řekla ano)
- Středočeské muzeum v Roztokách (výběr předmětů pro výstavu Skleněné Vánoce)
- Městské muzeum a galerie v Poličce (výběr předmětů pro výstavu Pospěšte si
k betlému, k Ježíšku malému)
- Krkonošské muzeum Vrchlabí (účast na jednání poradního sboru pro sbírkotvornou
činnost)
Spolupráce PO s jinými subjekty:
Školy
- Pravidelné konzultace diplomových prací studentů Katedry biologie Pedagogické
fakulty Univerzity Hradec Králové.
- Uspořádání praktických cvičení k předmětu “Obratlovci ČR” pro studenty Katedry
biologie Pedagogické fakulty UHK (20. a 27. 4.; 11. 5.).
- Uspořádání a spoluvedení praktických cvičení zaměřených na ptáky a savce v rámci
výuky předmětu ”Fylogeneze a systém strunatců” pro studenty Katedry biologie
Pedagogické fakulty UHK (5 × 4 skupiny po 12 studentech).
- Praktické cvičení na téma “Ptáci” pro Gymnasium Úpice.
- Ukázka depozitáře, herbářů a botanických sbírek; poznávání rostlin příprava 2
studentů pro celostátní kolo SOČ pro žáky z Biskupského gymnázia B. Balbína
v Hradci Králové (10.3. 14.4.).
- Přednášky „Houby a rostliny ve východních Čechách“ pro žáky Speciální základní a
praktické školy v Hradecké ulici v Hradci Králové – 2 přednášky (2.12.2010), 2
přednášky pro Biskupské gymnázium B. Balbína: „Za brouky Babiččiným údolím“
(1.6.), Přírodou jižní Ukrajiny (11.10.).
- Přednáška na téma “Nepůvodní a invazní druhy v ČR” v rámci Biologického dne na
Biskupském gymnasiu Bohuslava Balbína (10. 12. 2010).
Pomoc při soutěžích a zájmové činnosti:

- Práce v porotě a příprava otázek a přírodnin pro poznávací část okresních a krajských
kol Biologické olympiády kategorií A, B, C a D (19. 3., 13. 4., 16. 4., 28. 4., 13. 5.
a 31. 5., 5. a 6.11.).
- Práce v porotě a příprava zoologických objektů pro okresní (1. 6. 2010) a krajské
(10. 6.) kolo soutěže v poznávání rostlin a živočichů
- Okresní kolo soutěže Zlatý list otázky z botaniky, entomologie a zoologie
obratlovců, výběr rostlin, entomologického a zoologického materiálu, spoluúčast na
realizaci soutěže (22.4.)
- Účast na přírodovědném táboře pořádaném Klubem NATURA při Gymnasiu Dvůr
Králové nad Labem.
- Přírodovědecká exkurze do PP Na Plachtě (pro studenty LF Hradec Králové, 20.5.)
- Vedení exkurze do Městských lesů (letecká střelnice, PR Mazurovy chalupy) „Hradeckou přírodou na kolech" (pro Východočeskou pobočku STUŽ“, 1.6.)
- Terénní exkurze pro veřejnost “Příroda po setmění” pořádané ZO ČSOP JARO
Jaroměř a Východočeskou pobočkou České společnosti ornitologické na území
vznikající ornitologické reservace Josefovské louky (11. 6.).
- Mykologicko-botanická exkurze do Novohradeckých lesů pro středoškolské učitele
(vedení společně s J. Wiplerem), pořádané jako akreditovaný seminář ekologickým
centrem SEVER (8.10.2010)
- Geologická exkurze pro učitele středních a základních škol – vedení exkurze (23.9.)
na lokality permu, křídy a třetihor v podkrkonoší a vypracování „Průvodce“
(pořádáno pod patronací Střediska ekologické výchovy a etiky v rámci odborného
vzdělávání učitelů)
- Entomologický program na exkurzi do PR Zbytka u Českého Meziřící (pro STUŽ
Hradec Králové, 20.6.)
- Přírodovědecké exkurze do Městských lesů (letecká střelnice, PR Mazurovy
chalupy) (pro Biskupské gymnázium B. Balbína, 22.6.).
- Vedení exkurze Noční příroda na Plachtě ve spolupráci s ČSOP JARO Jaroměř
(26.6.2010)
- Jarní a podzimní úklid lokality PP Na Plachtě a následná naučná exkurze (odborné a
organizační zajištění spolu s AOPK ČR Hradec Králové: 17. 4. cca 100 účastníků,
tradiční jarní brigáda pro administrativní překážky neuskutečněna) ;23. 10. 2010 –
podzimní brigáda - cca 150 účastníků.
Pokračovala činnost mykologického klubu, členové se sešli celkem 31x na
pravidelných schůzkách. Bylo zajištěno fungování houbařské poradny. Byla
uspořádána přednáška Mgr. M. Berana Kožnatky. Byl uskutečněn mykologický
průzkum v Orlických horách ve spolupráci se Správou CHKO Orlické hory a
jednodenní průzkum v PP Na Plachtě u Hradce Králové.
V rámci činnosti Východočeské pobočky České botanické společnosti proběhla
v muzeu výroční členská schůze spojená s přednáškou Alžběty Čejkové Putování
Altajem za účasti 27 lidí. Lichenologickou exkurzi do PR Buky u Vysokého Chvojna
vedl Josef Halda za účasti 11 lidí. Botanickou exkurzi na Bradlec vedl Martin Šťastný
za účasti 24 zájemců. Floristického minikurzu Východočeské pobočky České
botanické společnosti na Přeloučsku se zúčastnilo 32 zájemců. Botanická exkurze do
Lískovického lesa proběhla pod vedením Zdeňka Kaplana za účasti 15 lidí.
Dendrologickou exkurzi do Průhonického parku vedl Zdeněk Blahník za účasti 21
zájemců. Dne 22. října 2010 se uskutečnila přednáška Miroslava Mikáta, Kateřiny

Štajerové a Ivo Králíčka Od Amazonie k Pacifiku – přírodou Equadoru, kterou si
vyslechlo 15 zájemců.
V rámci činnosti České společnosti entomologické byla zorganizována akce k údržbě
stanovišť hmyzu pískových lokalit v ochranném pásmu elektrorozvodů vysokého
napětí v lokalitě Čeperka. Probíhá spolupráce členů při biomonitoringu významných
ohrožených lokalit (Březhrad, Na Plachtě, Kladruby nad Labem).
3.6.

Publikační činnost pracovníků
Publikace:
J. KALFERST: Archeologie v regionálním tisku, výběrová bibliografie V - Východní
Čechy 1“, Zprávy ČAS – Supplément 75. Praha. (na dalším dílu se průběžně pracuje)
J. KALFERST, M. NOVÁK, R. BLÁHA: účast v kolektivu knihy Dějiny východních
Čech
M. NOVÁK: Časně laténský dětský pohřeb v sídlištním objektu z Předměřic (okr.
Hradec Králové). Živá archeologie- (Re)konstrukce a experiment v archeologii,
Hradec Králové : KEPA FHS Univerzity Hradec Králové, 2010, Suppl. 2, od s. 145146.
M. NOVÁK: K otázce reparací pravěké keramiky, Sborník prací FF MU v Brně,
v tisku.
M. NOVÁK: Pravěké osídlení Chrudimi - Hradební ulice. In Chrudimský vlastivědný
sborník. Chrudim : Regionální muzeum v Chrudimi, 2010. od s. 29-68.
M. NOVÁK: Jaký pán, takový hrob? - Doklady sociální stratifikace na pohřebištích
východočeské skupiny lužických popelnicových polí. Popolnicové polia a doba
halštatská. Bratislava : Archeologický ústvav SAV, 2010, s. 249-268.
M. NOVÁK: ediční činnost na přípravě knihy Pravěké dějiny východních Čech
s předpokládanou realizací 2012.
R. BLÁHA: příprava publikace „Po stopách hradeckých středověkých kostelů a
klášterů“ a naučné stezky. Realizace ve spolupráci se Společností ochránců památek
východních Čech je plánována v roce 2011.
R. BLÁHA: Nejstarší historie Nového Hradce. In: Z. Doubek - H. Rezková: Pohled do
historie Nového Hradce Králové, Hradec Králové, 2010.
R. BLÁHA: příprava archeologických podkladů pro knihu J. Doskočila Kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové, Hradec Králové 2010
V. BRÁDLE: Nález jednotlivé středověké mince v Cerekvici nad Loučnou (okr.
Svitavy). Numismatický sborník 23, s. 227.
V. BRÁDLE: Nálezy mincí z hradu Břečtejn (okr. Trutnov). Numismatický sborník 23,
s. 228.
V. BRÁDLE: Sbírka mincí Biskupství královéhradeckého. Numismatické listy 65,
2010, č. 2, s. 72-75.
V. BRÁDLE: Nálezy mincí při archeologických výzkumech v Hradci Králové.
Numismatický sborník 24, s. 203-211.
V. BRÁDLE: Nová medaile města Hradce Králové. Sběratelské zprávy 130, s. 255.
J. JAKL: Sny a vize. Neuskutečněné projekty Josefa Gočára pro Hradec Králové.
Hradec Králové 2010
J. JAKL: Modely Hradce Králové ve výstavních prostorách Muzea východních Čech v
Hradci Králové (spoluautoři Radek Bláha, Jiří Sigl), Královéhradecko 5-6, 2009, s.
193-201.

J. JAKL: Zánik královéhradecké pevnosti. Královéhradecko 7, 2010, s. 119-128.
P. KORITENSKÁ: Tělověda ve školách první republiky. Scan, 2010, roč. 20., č. 2, s. 8.9.
J. POSPÍŠILOVÁ: "Portrét" Františka Ulricha. Královéhradecko 7, 2010, s. 317-329.
J. POSPÍŠILOVÁ: Když nad Hradcem vlál nacistický prapor... (spoluautorství). Hradec
Králové 2010
M. PRAŽÁAKOVÁ: Sbírka ikon Muzea východních Čech v Hradci Králové. Fontes
musei Reginaehradecensis 18. Hradec Králové 2010
MACÁKOVÁ K., OPLETAL L., POLÁŠEK M. & SAMKOVÁ V. (2010): Free-radical
Scavenging Activity of some European Polyporales. – Natural Product
Communications, Westerville, 5: 923 – 926.
MOCEK B. & BÁRTA F.(210): Vážky (Odnata) Chráněné krajinné oblasti železné hory.
- Železné hory - sborník prací č. 19. Heřmanův Městec. 75 pp.
MOCEK M. & MIKÁT M. (2010): Faunistic records from the Czech Republic. Diptera:
Xylomyidae. – Klapalekiana, 46:141.
SAMKOVÁ V. (2010): Přesazení druhu Dianthus superbus L. s. s. na Hradecku. –
Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 10/2010: 13 – 15.
SAMKOVÁ V. [ed.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. – Východočes. Bot.
Zprav., Dobré, 10/2010: 20 – 27.
SAMKOVÁ V. [ed.] (2010): Botanická exkurze na Tábor u Lomnice nad Popelkou. –
Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 10/2010: 16 – 20.
SAMKOVÁ V. [ed.] (2010): Exkurze za starčkem bažinným do Petrovic. – Východočes.
Bot. Zprav., Dobré, 10/2010: 27 – 31.
ŠTAMBERG, S. (2010): Actinopterygian fish Rhabdolepis saarbrueckensis Gardiner,
1963, preliminary remarks to the genus Rhabdolepis Troschel, 1857, and relationships
to some actinopterygians from the Late Carboniferous of the Bohemian Massif. –
Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, vol. 179(15): 153170. Praha.
ŠTAMBERG, S. (2010):A new aeduellid Actinopterygian from the Lower Permian of
the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif) and its relationships to other
Aeduellidae. - Bulletin of Geosciences 85(2), 183-198. Czech Geol. Survey. Praha.
ŠTORKOVÁ L. & HOTOVÝ J. (2010): Comparative morphology of distal part of hind
limb of bats with different ability to quadrupedal locomotion. p. 290 In: Horáček I. &
Benda P. (eds.): 15th IBRC, ČZU, Praha, 356 pp.
ZÁMEČNÍK J. & VRABEC V. (akceptováno): Distribution of the Large Blue butterflies
Maculinea telejus and Maculinea nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) in the wider
surroundings of the town of Přelouč. Klapalekiana.
KONVIČKA M., MARHOUL P., ČÍŽEK O., ZÁMEČNÍK J., VRBAP., BENEŠ J., REIF J.,
KOPTÍK J., HRÁZSKÝ Z. (2010): Proč jsou vojenské prostory významnými refugiemi
evropské biodiverzity. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 1112. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds.: 119-120.
Příspěvky na konferencích:
J. KALFERST: přednáška v rámci setkání východočeské pobočky ČAS „Archeologické
články v časopisu Osvěta lidu“
R. BLÁHA: setkání východočeské pobočky ČAS, 20.2.2010, prezentace výsledků
výzkumů v Hradci Králové za rok 2009
R. BLÁHA: Praha, kolokvium ČAS „Výzkumy v Čechách 2009“, Nár. muzeum
14.4.2010, prezentace výsledků výzkumů v Hradci Králové za rok 2009

R. BLÁHA: Opava, mezinárodní konference FUMA 2010, 2.-4. 6. 2010., referát
Počátky Pražského předměstí ve světle archeologických pramenů
M. NOVÁK, R. BLÁHA: příspěvky na konferenci Pohřby na sídlištích
M. NOVÁK: konference Lausitzer Kultur – die Zeit der Burger Bronzewägelchen:
Burgen - Forscher und Besucher, Burg im Spreewald, 24., 25.2.2010, příspěvek
„Hradec Králové in der Zeit der Urnengräber. Rolle der Burgstätte von Hradec
Králové während des Übergangs zwischen der Hügelgrägerkultur des mittleren
Bronzezeit und der Urnenfelderkultur des jüngeren Bronzezeit. Seine Lage im Netz
der ostböhmischen Lausitzer Burgwälle.“
S. HRBATÝ: Sdružení uměleckých řemesel Rudolfinea - Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy, Příspěvey na tematickém dnu ke konzervaci a restaurování
militárií, 2010 na téma „Historie sběratelství militárií“ a „Nové trendy v restaurování
militárií“ presentace technologi očištění laserem Artlight II.
S. HRBATÝ: Festival historie Malešov 2010 -„Vývoj německé plátové zbroje v letech
1400-1520“
S. HRBATÝ: Pravidelný cyklus přednášek na zámku Konopiště „Estenská zbrojnice“

Rukopisy v dosud nevydaném ročníku 33 Acta Musei Reginaehradecensis s. A
MIKÁT M.: Motýli lokality Dehetník (Hradec Králové-Svinary): výsledky
faunistického výzkumu nelesních stanovišť a lesních okrajů podél železniční trati.
Lepidoptera of locality „Dehetník“ (Hradec Králové-Svinary, East Bohemia, Czech
Republic): results of faunistic research on forestless habitats and forest margins along
the railway line. – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 33, in prep.
MIKÁT M.: Faunistické zprávy z východních Čech. Coleoptera: Dytiscidae:
Colymbetes striatus (Linnaeus, 1758). – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 33, in
prep.
MOCEK B. & ŠPAČEK J.: Faunistické zprávy z východních Čech. Crustacea:
Phyllopoda:– Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 33, in prep.
Samková V.: Výsledky botanického průzkumu lokality na jihozápadním okraji
lesa Dehetník u Svinar. Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 33, in prep.
ŠTAMBERG S.: Actinopterygian of the Stephanian sediments of the Krkonoše
Piedmont Basin (Bohemian Massif). :– Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 33, in
prep.
ZEMAN V. & MOCEK B.: Lumkovití (Ichneumononidae, Hymenoptera) přírodní
rezervace Buky u Vysokého Chvojna v okrese Pardubice. – Acta Musei
Reginaehradecensis s. A., 33, in prep.
ZÁMEČNÍK J.: Hřbetozubec jižní [Drymonia velitaris (Hufnagel, 1776)]
(Notodontidae, Lepidoptera) - historické a recentní rozšíření v České republice. . –
Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 33, in prep.

3.7. Odborná vyjádření
Archeologické oddělení:
- pro potřeby APP zpracovány podklady 14 správních obcí (Rodov, Habřina,
Žiželeves, Újezd u Hradce Králové, Žlebské Chválovice, Blížňovice, Dětřichov,
Proruby u Potštejna, Úhlejov, Nasavrky, Ronov nad Doubravou a Vidochov);
- Hradec Králové, terasy za kanovnickými domy, závěrečná zpráva o zjišťovacím
archeologickém výzkumu (R.Bláha)

- Hradec Králové, rekonstrukce Velkého náměstí, I. etapa – závěrečná zpráva
(R.Bláha)
- korespondence – cca 665 dopisů, vedení evidence korespondence (M.Klapková)
- sepisování dohod se stavebníky - celkem bylo napsáno – 199 dohod (M.Klapková)
- potvrzování objednávek na archeologický dohled – celkem 19 potvrzení
(M.Klapková)
- podávání informací stavebníkům o podmínkách dohledu při výkopových pracích
- vyjádření - celkem 69 (podklady M. Klapková, vyjádření J. Kalferst)
- expertní listy – 201 x (M. Novák, R. Bláha, M .Klapková).
Historické oddělení:
- Posouzení rukopisu Radovana Koníčka "JUDr. Ludvík Domečka" a návrh recenzních
připomínek a rukopisu Ladislava Zikmunda-Lendera "Václav Rejchl: spolutvůrce a
pozorovatel" pro žádost o grant Magistrátu města Hradec Králové
Přírodovědecké oddělení
Významnější rešerže a posudky:
- zpracování materiálů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odb. životního
prostředí a zemědělství, odd. ochrany přírody a krajiny, pro registraci významného
krajinného prvku Březhradské písčiny .
- zpracování podkladů k žádosti k realizaci mangementových prací v areálu Kunětická
hora z prostředků Operačního programu MŽP (pro Krajský úřad Pardubického kraje a
AOPK, středisko Pardubice).
- zpracování přehledu entomologických nálezů z lokalit Kladruby nad Labem a PP
Votoka.
- údaje o nálezech do práce Lustyk P. (2010): Additamenta ad floram Republicae
Bohemicae. IX. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 45.
- zpracování seznamu hub z chráněných území Orlických hor pro Správu CHKO
Orlické hory
- autorský text k nové vodní nádrži „Češík“ v rámci nově budované naučné stezky
městskými lesy (pro Městské lesy Hradec Králové)
Písemná odborná vyjádření a zprávy:
MIKÁT M. (2010): Entomologický průzkum v PR Zámělský borek a na přilehlých
nelesních stanovištích východně od PR (Lepidoptera, Coleoptera) v roce 2010. Ms., 17
pp. Depon. in: Muzeum východních Čech, přírodovědecké odd. (Podklad pro plán
péče na období 2011-2021)
MIKÁT M. (2010): Entomologický průzkum navrhované PR Bučiny u Bradlecké lhoty
(Lepidoptera, Coleoptera) v roce 2010. Ms., 21 pp. Depon. in: Muzeum východních
Čech, přírodovědecké odd. (Podklad pro vyhlášení CHÚ)
MIKÁT M. & MOCEK B. (2010): Navrhovaný VKP Březhradské písčiny –
entomologie. Přehled zvláště chráněných druhů, druhů uvedených v Červeném
seznamu ČR a shrnutí entomologických výsledků za rok 2009 Ms, 2 pp. Depon. in:
Muzeum východních Čech, přírodovědecké odd. (Materiál pro Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, odb. životního prostředí a zemědělství, odd. ochrany přírody
a krajiny, pro registraci významného krajinného prvku „Březhradské písčiny“ v k.ú.
Březhrad).
MIKÁT M., MOCEK B. & HOTOVÝ J. (2010): Zoologický průzkum Králického potoka
u obce Humburky v roce 2010. 22 pp. Depon. in: Muzeum východních Čech,
přírodovědecké odd.

KOPECKÝ T., MOCEK B. & LEMBERK V. (2010): Vyhodnocení stavu populací
saproxylického hmyzu, s důrazem na druhy lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a
páchník hnědý (Osmoderma eremita), ptáků hnízdících v dutinách a netopýrů
vázaných svým výskytem na území hřebčína v Kladrubech nad Labem, včetně návrhů
managementových opatření v péči o dřeviny (2010). Studie- manuscript, 79 pp. +
elektronická verze JanMap/GIS - nálezová data a porosty, metadata EXEL a
fotodokumentace. Depon: AOPK Pardubice & MŽP Praha & NPÚ středisko
Pardubice.
PRAUSOVÁ R., SAMKOVÁ V. & MAREČKOVÁ L. (2010): Botanický průzkum evropsky
významné lokality Vražba. – Ms., 42 p. + přílohy. (Zpracování podkladů pro plán péče
o lokalitu druhu Adenophora liliifolia vedeného v soustavě NATURA 2000).
KUČERA J., KAPLAN Z. & SAMKOVÁ V. (2010): Zpráva o botanickém průzkumu lokalit
v působnosti Města Přelouč. – Ms., 36 p., Dobré [Depon. in: Referát životního
prostředí MÚ Přelouč].
ZÁMEČNÍK J. (2010): Monitoring druhu Maculinea arion (Linnaues, 1758) ycaenidae,
Papilionoidea, Lepidoptera) na lokalitě Vrchbělá v roce 2009. Msc. Depon. in:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 9 pp.
ZÁMEČNÍK J. (2010): Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou
(Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) PP Chuchelská stráň. Msc.
Depon. in: Správa CHKO Železné hory, Nasavrky, 13 pp.
ZÁMEČNÍK J. (2010): Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou
(Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) PP Na obůrce. Msc. Depon.
in: Správa CHKO Železné hory, Nasavrky, 16 pp.

Recenze a oponentské posudky
- recenze 3 článků pro redakci časopisu Východočeský Sborník Přírodovědný, Práce a
Studie. (J. Rejl “Nové druhy netopýrů pro Přeloučsko” ; Miroslav Rotter: Motýli
Orlických hor a Podorlicka – XIV. ; R. Prausová: Floristický průzkum přírodní
rezervace Žernov a rybníka Smilek.
- recenze článku pro redakci časopisu Severočeskou přírodou (M. Šťastný: Botanická
vycházka údolím Kamenic do Krkonoš)
- recenze 5 článků ve Východočeském botanickém zpravodaji 10/2010
- recenze článku pro Additamenta do Zpráv České botanické společnosti (M. Šťastný:
Pyrola media)
- vypracování oponentského posudku a účast na oponentním řízení k získání vědecké
hodnosti DRSc. v oboru paleontologie pro Univerzitu Komenského v Bratislavě (56.7.)
- 3 x oponentský posudek na diplomové práce studentů L. Duzbaby, J. Novohradské a
E. Součkové z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
- 1 x oponentský posudek na bakalářskou práci studentky L. Marečkové z
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
- posudek školitele na diplomovou práci studentky Pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové.
Recenze na autorské články v jiných časopisech:
Rotter M.: Motýlí fauna Rychnovska (pro redakci Acta Musei Rychnoviensis)
Rotter M.: Nové nálezy motýlů (Lepidoptera) v Orlických horách a Podorlicku – XIII
Lemberk V.: Obratlovci přírodní rezervace Bošínská obora (okres Ústí n. O.)
Prausová R. & Šťastný: Dva významné nálezy ohrožených druhů rostlin v přírodní

rezervaci Mazurovy chalupy. (pro redakci Práce a studie – Vč. sborník
přírodovědný)
Tejklová T.: Orobanche minor v Panské Habrové u Rychnova nad Kněžnou
(pro časopis Východočeský botanický zpravodaj, Dobré)
Recenze a posudky na grantové projekty, diplomové a doktorandské práce
- oponentura mezinárodního grantového projektu „Evoluce společenstva žab během
křídy v západní části Severní Ameriky; porovnání s fosilním záznamem
v Eurasii“
- posudek na zoologickou diplomovou práci studentky Pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové
- oponentské posudky na botanické bakalářské práce studentek Hnízdilové, Hrazdírové
a Maškové z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

4. K U L T U R N Í A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
4.1.
Archeologické oddělení
„Muzejní noc“ 28. 5. 2010 (M. Novák, R. Bláha, J. Kalferst, M. Raková)
- prezentace archeologického terénního výzkumu
- prezentace konzervačních postupů
- dozor a výklad v expozici
- poznávací kvíz, puzzle
Historické oddělení
Komentované prohlídky historických expozic pro pražskou Společnost bratří Čapků,
královéhradeckou Ligu proti rakovině, Střední uměleckoprůmyslovou školu hudebních
nástrojů a nábytku a pro účastníky celostátní konference učitelů dějepisu
Komentovaná prohlídka výstavy Zvonařství
3. Královéhradecká muzejní noc (příprava omalovánek pro dětský koutek, zajišťování
provozu dětského koutku, realizace malé výstavy dokumentů ke 130. výročí vzniku muzea v
knihovně, fotodokumentace konzervátorského postupu v expozicích)
Přednáška Historie muzea v Hradci Králové - pro posluchače kurzu muzejní propedeutiky při
AMG
Přednáška Počátky fotografie pro střední fotografické školy v Hradci Králové a Mladé
Boleslavi.
Přírodovědecké oddělení
Den Země: 21.4.2010 Přednáška „Příroda lokality PP Na Plachtě“ - akce ve spolupráci
s AOPK ČR, pracoviště v Hradci Králové
17.4.2010 Exkurze do PP Na Plachtě (ve spolupráci AOPK ČR, NGO – JARO Jaroměř,
SEVER)
3. královéhradecká muzejní noc: vystavení nového dermoplastického preparátu orla
mořského, výstava živých hub v rámci Muzejní noci – bylo vystaveno 80 druhů hub (ve
spolupráci se členy mykologického klubu).
4.2. Přednášky a kulturní akce
13. ledna
RNDr. Petr Rybář,
OD INDICKÉHO OCEÁNU K SERENGETSKÝM PLÁNÍM
20. ledna
Martin Mykiska
NEW ORLEANS - Z KOLÉBKY JAZZU AŽ NA KONEC LOUISIANY
27. ledna
Michal Vičar – Martin Beťko
NA EMBÉČKU KOLEM SVĚTA
3. února
Ondřej Valášek
NEUVĚŘITELNÁ INDIE – DÍL I.

10. února
Ondřej Valášek
NEUVĚŘITELNÁ INDIE – DÍL II.
18. února
Jaroslav Groh
DUBAI A SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
24. února
Petr Rudolf Manoušek
komentovaná prohlídka výstavy
ZVONAŘSTVÍ
3. března
David Hainall
ALBÁNSKÉ ALPY - HORY S VŮNÍ OREGÁNA
10. března
Vladimír Socha
MONTANA - zaniklý ráj posledních dinosaurů
17.března
Jan Jakl
Komentovaná prohlídka historické expozice
OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY
24. března
Jaroslav Šťastný
BAREVNÁ MADEIRA
30. března
Karel Starý
ZÁPADNÍM PACIFIKEM
Cookovy ostrovy, Tonga, Fidži
8. bubna
Vladimír Lemberk
JIŽNÍ ČÍNA – SNĚDENÁ ZEMĚ
14. dubna
Jiří Hruška
SEVERNÍ AMERIKA
sobota 17. dubna 2010
DEN ZEMĚ V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE NA PLACHTĚ
středa 21. dubna
DEN ZEMĚ V MUZEU
přednáška
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA NA PLACHTĚ – SOUČASNOST A BUDOUCNOST

27. dubna
Mgr. Miroslav Beran
KOŽNATKY (Dermocybe) V ČESKÉ REPUBLICE
28. dubna
Libor Turek
ZÁHADNÁ MÍSTA SVĚTA
28. května
TŘETÍ KRÁLOVÉHRADECKÁ MUZEJNÍ NOC
3. července
Slavnostní otevření muzea Památníku bitvy 1866 na Chlumu
9. září
SYMPOZIUM GOČÁR 2010
11. září
EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY
23. září
Slavnostní uvedení knihy Jiřího Pavla
F-2074 vzpomíná
12. října
Arno Pařík
Emil Orlik, jeho přátelé a současníci
13. října
Seznámení veřejnosti s projektem Rekonstrukce Velkého náměstí
14. října
Jiří Hruška
AUSTRÁLIE I. DÍL – COUNTRY
16. října
IV. konference
KULTURNÍ DĚDICTVÍ V SOUČASNOSTI 2010
Občanská společnost v památkové péči
19. října
RNDr. František Skopec, CSc.
Komentovaná prohlídka výstavy
ZVONAŘSTVÍ
20. října
Jiří Hruška
AUSTRÁLIE II. DÍL – OUTBACK
27. října

Ondřej Valášek
ČERNOBÍLÁ JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
aneb
Kdysi bílá perla černého kontinentu
2. listopadu
Markéta Hánová
ODRAZ JAPONSKÉHO UMĚNÍ V ČECHÁCH NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ
3. listopadu
Jaroslav Groh
PŘES KORDILLERY
10. listopadu
Martin Mykiska
PUTOVÁNÍ ZA PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI KARPAT
11. listopadu
PROJEKT KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO
16. listopadu
Libor Michalec
VE STÍNU PÁDIŠÁHA
23. listopadu
RNDr. Petr Rybář,
ŠANGHAJ NENÍ JEN EXPO 2010
MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2010
pátek 26. listopadu
sobota 27. listopadu
neděle 28. listopadu
1. prosince
David Hainall
BAJKAL- PERLA SIBIŘE
Přednášková činnost související s Muzeem války 1866
21.2.2010 v obci Sendražice
28.2.2010 v obci Máslojedy
20.3.2010 v obci Střezetice
10. 4. 2010 v obci Hořiněves
1. 5. 2010 komentovaná prohlídka centrálního bojiště
8. 5. 2010 komentovaná prohlídka centrálního bojiště
15. 5. 2010 přednáška na Chlumu v restauraci „U polních myslivců“
18. 6. 2010 přednáška na Gymnáziu v Hořicích
11. 12. 2010 přednáška v obci Světí

V roce 2010 se uskutečnilo 47 přednášek a kulturních akcí. Přednášky pořádané muzeem
navštívilo 6.051 osob (bez jednorázových akcí).
4.3. Propagace
V průběhu roku vydáno 11 čísel informačního bulletinu Vitrína.
Propagační materiál a památníku bitvy 1866 nebyl vzhledem k uzávěře muzea a
k ekonomické situaci vydán. Bude realizováno v roce 2010.
Byla zpracována podrobná výroční zpráva za rok 2009, předána v termínu zřizovateli a
publikována na webových stránkách muzea.
Byly vydány plakáty ke všem větším výstavním akcím, k menším výstavám vydávány a
distribuovány letáky a další propagační materiály.
Celoročně se rozvíjela spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí
Poskytnuty desítky rozhovorů pro
Rádio OK (o růstu hub, léčivých rostlinách, jarních rostlinách, bahenních
pampeliškách, výstavě hub, pěstování pokojových rostlin, archeologických
výzkumech, aktuálních výstavách v muzeu, Muzejní noci apod.)
Český rozhlas HK
RTV
TV NOVA
ČT
informace či tiskové zprávy pro
MF dnes
Právo
Blesk
Hradecké noviny
Byl vytvořen profil muzea na sociální síti facebook.

5. ČINNOST PRACOVIŠTĚ ISO
V roce 2010 bylo v rámci ISO digitalizováno celkem 1.112 kusů sbírkových předmětů,
čítajících celkem 1.918 záběrů.
Sbírková
řada

Počet
záběrů

Počet
předmětů

KU01

3

3

PO11

19

19

UC

12

12

UD

285

285

UH

5

5

UM

4

4

US

1

1

UT

2

1

UV

4

4

VT04

1573

778

Celkem

1918

1112

Zpracován sumární přehled obrazově dokumentovaných sbírkových předmětů v rámci
HO, který bude v příštím období podkladem pro plánování další digitalizace.

Fotodokumentace vernisáží a výstav 2010 :
- IKONY
- PROJEKT MŮJ GOČÁR
- IKONY
- VÁŽKY ČESKÉ REPUBLIKY VE FOTOGRAFII
- KOMODA – OD BAROKA PO SECESI
- SNY A VIZE
- NOVÉ OBJEVY FAUNY A FLÓRY V JEZERNÍCH PÁNVÍCH MLADŠÍCH
PRVOHOR
- KOMODA-OD BAROKA PO SECESI
- PROJEKT MŮJ GOČÁR
- JAPONSKÉ EX LIBRIS
- EX LIBRIS EMILA ORLÍKA
- OD HRADEB NA NÁMĚSTÍ STŘEDOVĚKÉHO HRADCE
- HOUBY
- SOUMRAK ZEMSKÉ HOTOVOSTI

Fotografování akcí MVČ v HK 2010 :
- SOIRÉE 2010
- MUZEJNÍ NOC 2010

Fotodokumentace sbírek a nálezů MVČ v HK :
- fotodokumentace předmětů v expozici První po Praze…pro zápůjčku
- třídění foto mincí+konverze na jpeg
- fotografování+číslování IKON pro katalog výstavy
- fotografování plánů pro arch.J. Krejčíka+digit. zpracování
- fotografování předmětů/čelisti žraloka…rejnok v lihu....
- zhotovení čb foto z archivních čb negativů
- fotografování mincí pro publikování+digit. zpracování
- fotografování mincí+digitální zpracování - soukromé sbírky – V. Němečková
- fotografování předmětů+digit. zpracování – HK Plotiště n. Labem 2008
- fotografování plánů a předloh pro expozici Chlum
- fotografování mincí a brakteátů/nález Černožice 70.léta/cca 400 snímků
- fotografování v nálezů před vystavením/ OD HRADEB NA NÁMĚSTÍ…
- fotografování fosílií /PO/
- fotografování sbírkových předmětů/nerosty+živočichové pro publikaci průvodce
Skenování předloh+diapozitivů :
- skenování DIA pro titulní foto VITRÍNA II 2010
- skenování čb fotografií - skenování DIA z archivu-Gočár plány
- skenování fotografií+map+dig. zpracování/dar od p. Michala Plodka
- skenování DIA plánů pro město HK
- skenování předloh A3+digitální zpracování
- skenování archivních DIA plánů – GOČÁR
- skenování – VANDROVNÍ KNIHA + digit. zpracování
- skenování předloh A3/kresby na pauzáku +digit. zpracování
- skenování čb negativů pro publikování

-

skenování předloh A3/kresby na pauzáku/+digit. zpracování
skenování předloh A3 pro výstavu SNY A VIZE
skenování+příprava fotografií pro časopis SANQIS pí. Nekolová
skenování DIA+digit. zpracování pro expozici na Chlumu
skenování předloh šíře 2m /zvětšeniny Chlum
skenování předloh A3 pro expozici Chlum + digit. zpracování
skenování DIA pro publikaci průvodce
skenování předloh pro pí Mertlíkovou
skenování předloh pro přednášku
skenování předloh

Další fotodokumentace :
- fotografování exteriérů muzea-sníh
- fotografování detailů+interiérů muzea + digit. úpravy pro VITRÍNU3/2010
- fotografování interiérů a exteriérů /nová budova MUZEA 1866 CHLUM
+ digitální úpravy
- úprava foto IKON – pro omalovánky na NOC V MUZEU 2010+tisk A4
- třídění a fotografování plánů – GOČÁR
- digitální úpravy plakátu na výstavu VÁŽEK
- retušování foto + digit. úpravy IKONY
- fotodokumentace listiny GLORIA MUSAEALIS 2010
- fotografování + digit. zpracování obrazu z expozice KRÁLOVSKÉ MĚSTO
- fotografování interiérů expozice a exteriérů-muzeum Chlum
- retuše a zpracování – DENÁROVÉHO NÁLEZU 1970 V. Němečková
- fotodokumentace odhalení pomníku starosty Ulricha

6. STAVEBNÍ A REKONSTRUKČNÍ ČINNOST
Viz III. část výroční zprávy
7. EDIČNÍ ČINNOST
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S.A, č. 33
Kritická situace s vydáváním časopisu trvá. Autorsky a redakčně uzavřeno 33 číslo již v roce
2008, výroba byla odložena z finančních důvodů na rok 2009. V tomto smyslu byla
informována redakční rada časopisu a vyrozuměni autoři příspěvků. Zpracován podklad k
požadavku řešení situace pro resort životního prostředí (komise pro ŽP KÚ, radní pro ŽP) bez písemné reakce.
V květnu 2010 byla uzavřena smlouva s ZD Šonov u Broumova o finanční podpoře vydání
monotématického čísla časopisu Acta, s tématikou výsledků průzkumů v lomu Rožmitál.
Mimo plán bude obsahově a edičně zajištěn titul: Průvodce naučnou stezkou v lomu
Rožmitál.
ZPRAVODAJ MUZEA V HRADCI KRÁLOVÉ 34/2008 – připraveno k tisku, vzhledem
k ekonomické situaci nebylo vydáno

Sbírka ikon Muzea východních Čech v Hradci Králové. Fontes musei Reginaehradecensis
18. Hradec Králové 2010. Vydáno.
Sny a vize. Neuskutečněné projekty Josefa Gočára pro Hradec Králové.
Hradec Králové 2010. Vydáno.
Královéhradecko 7/2010
- Zrození moderního města 1890 až 1939. Vydáno.

8. KNIHOVNY
8.1. Společensko-vědní knihovna
8.1.1. Doplňování fondů knihovny probíhalo v souladu s přidělenými prostředky, akvizice
pomocí e-mailu, internetu, nákupy, výměny a dary.
8.1.2. Přírůstky průběžně zpracovávány, ve studijním fondu 292, ve specializovaném 112 kj.
Přírůstky zpracovány v počítačové formě, probíhala i rekatalogizace studijního fondu
(193 kj). Průběžně aktualizován on-line katalog. Proběhla inventarizace studijního
fondu knihovny v rozmezí signatur 1-7000.
8.1.3. V souladu s knihovním řádem bylo poskytnuto 81 badatelům 356 výpůjček. Databázi
Kramerius, která obsahuje digitalizovaná regionální periodika, využilo 15 badatelů.
Pomoc badatelům rešeršemi, odpovědi na dotazi (telefon, email).
8.1.4. Katalogizace starých tisků byla provedena u 38 exemplářů.
8.1.4. Kompletace novin a časopisů provedena, vlastní vazba byla odložena.
8.1.5. Účast na jednání v Komisi knihovníků muzeí a galerií při AMG. Převzetí knih v
souvislosti s ukončením pracovních poměrů J. Švancarové, Z. Bláhy a PhDr. Zdeňka
Zahradníka. Část knih byla vrácena zpět do knihovny, knihy po J. Švancarové byly
převedeny na PhDr. Markétu Pražákovou, etnografická literatura na PhDr. Martinu
Reslovou. Spolupráce s SVK HK na přípravě grantu Digitalizace knih 19. století v
institucích Královéhradeckého kraje. Spolupráce s Národní knihovnou při revizích
periodik v programu Kramerius. Prezentace knihoven Královéhradeckého kraje na
semináři knihovníků muzeí a galerií v České Lípě.
8.1.6. Knihovnice Iva Nývltová byla zvolena do výkonného výboru Komise KMG při AMG
za Královéhradecký kraj.

8.2. Přírodovědecká knihovna
8.2.1. Průběžně je doplňován fond knihovny PO, evidováno 280 nových přírůstkových čísel
(18 př.č. monografií, 262 př. č. periodik)
8.2.2.

V roce 2010 byla provedena fyzicky i evidenčně revize fondu periodik (v katalogu
fondu periodik knihovny PO MVČ je k 31.12.2010 evidováno 14 276 záznamů).
Protokol z revize bude zpracován poč. roku 2011.

8.2.3. Zajištěna služba pro badatele, vnitrostátní i mezinárodní výměnná služba, včetně
aktualizace adresáře k distribuci časopisu Acta Musei Reginaehradecensis. Evidováno
185 zápůjček, z toho 2 prostřednictvím MVS. Průběžně aktualizován adresář
výměnných institucí. Urgence výměnných partnerů (ohledně stagnace výměny
periodik ze strany MHK) průběžně předávány redakci časopisu Acta Musei
Reginaehradecensis.
8.2.4. Z finančních důvodů nebyla realizována vazba periodik (zkompletováno a k vazbě
bylo připraveno cca 100 svazků)
8.2.5. V databázi katalogu separátů je v současné době zapsáno 1500 záznamů.

9.
9.1.

MUZEUM VÁLKY 1866
Muzeum Války 1866 bylo z důvodů stavebních prací do června 2010 uzavřeno. Nový
objekt muzea byl zprovozněn 3. 7. 2010 a provozován do konce roku dle určené
provozní doby (ostatní je ve II. etapě rekonstrukce muzea). Dle určené pracovní doby
pro rok 2010 byl provoz vyhlídkové věže v areálu památkové zóny bojiště války 1866
na Chlumu zajištěn.
Návštěvnost muzea byla 4.151 osob a návštěvnost rozhledny byla 3.994 osob. Celkem
Muzeum války 1866 navštívilo 8.145 osob.

9.2.

Údržba hlavních objektů a zeleně v centrálním prostoru bojiště probíhala průběžně a
dle potřeby.

9.3.

Slavnostní otevření nového muzea i vzpomínkové akce ke 144. výročí války 1866 byly
úspěšně realizovány ve spolupráci s ostatními subjekty.

9.4.

Ve spolupráci s Komitétem bylo zajištěno několik oprav pomníků, především pro nás
byl zrekonstruován Fürstenbergský kříž v areálu Ossária a kříž na hromadném hrobě
vojáků u Baterie mrtvých.

9.9.1. Spolupráce se všemi subjekty probíhala celoročně bez větších problémů, dokonce se
podařilo zajistit i údržbu (sekání trávy) u pomníků na některých soukromých
pozemcích.

10.

REGIONÁLNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ PRO TRADIČNÍ LIDOVOU
KULTURU
10.1. Proběhla schůzka dokumentátorů, předány dotazníky k vyplnění. Na výzkumu se
podílí 17 dokumentátorů, zpracovávají 29 oblastí z celkového počtu 34. Seznam
nepokrytých oblastí byl předán k projednání se zástupcem kraje.
Z celkového počtu 448 obcí v Královéhradeckém kraji vyplněno 318 dotazníků,
elektronicky 18, celkem 336, tj. 75%. Rokem 2010 se projekt „Identifikace a
dokumentace projevů tradiční lidové kultury“ uzavřel. Výsledný materiál by měl
sloužit k dalšímu zpracování. Dne 10. 6. a 9. 11. 2010 proběhly schůzky na
Ministerstvu kultury ČR, na kterých se projednávala nominace ČR k zápisu do
Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO a
připomínkové řízení k návrhu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu
v ČR 2011-2015. Ministerstvo kultury doporučuje, aby regionální pracoviště pro
tradiční lidovou kulturu připravilo koncept krajského seznamu nemateriálního
kulturního dědictví a projednala způsob jeho uvedení do praxe s pracovníky odboru
kultury příslušného krajského úřadu. Jednání na toto téma s PhDr. Mertlíkem proběhla
dne 19. 11. 2010.

11. MUZEOLOGICKÁ A METODICKÁ ČINNOST
11.1. Průběžně aktualizovány informace o vývoji muzejní legislativy. Příkazem ředitele byl
vydán aktualizovaný Režim zacházení se sbírkou muzea.
11.2. Prostřednictvím jednotlivých pracovníků muzea byla zajištěna spolupráce s partnerskými organizacemi, s orgány MK ČR a KÚ Královéhradeckého kraje. Personálně
zajištěno členství v senátu AMG i v jednotlivých komisích a sekcích.
11.3. V průběhu roku poskytována průběžná metodická pomoc ostatním organizacím dle
specifických podmínek muzea, zejména v rozsahu stanoveném § 10 odst. 1 a 2 zákona
č. 122/2000 Sb. a § 7 vyhlášky č. 275/2000 Sb.
-------------------------------------------------------

III.
Ekonomicko -provozní

část

III.1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
III.1.1. Struktura a počty zaměstnanců k 31.12. 2010
Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2010
osob)
v tom
základním
se vzděláním
vyučených

(fyzických

59
5
4

vyučených s maturitou

1

úplným středním všeobecným

7

úplným středním odborným

20

vysokoškolský

15

s vědeckou kvalifikací

6

neuvedeným

1
59

Celkem

III.1.2. Pohyb zaměstnanců
Přírůstek zaměstnanců za rok 2010
Úbytek zaměstnanců za rok 2010
ukončení pracovního poměru
z toho odchod do plného (invalidního) důchodu
Stav přepočtených zaměstnanců byl dodržen.

8 osob
10 osob
10 osob
1 osob

III.1.3. Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za rok 2010
Platová třída
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13

Počet zaměstnanců
(fyzický stav)

Průměr za třídu

Průměrná mzda

4
3
13
2
6
2
9
3
15
1
1

10 320
5 000
6766
14 005
13 170
15 205
17 988
20 510
18 555
22 957
26 120

11 672
5 500
7 942
17 405
16 264
17 876
22 284
29 291
25 162
32 917
31 620

Celkem

59

19 812

III.2.PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
III.2.1. Oblast v ý n o s ů organizace
VÝNOSY
60201 Tržby - vstupenky
602012 tržba vstupenky Chlum
602013 tržba vstupenky Adventní trh
602016 tržba - přednášky
60202 Tržby - nájemné sál
602031 nájemné pí. Hrdá CHLUM
60205 Tržby AO (2009 úhr.řed.silnic a dálnic)
60206 tržby - přefakturace teplo
60207 Tržby z ostatnich služeb
602071 příjem z reklam
60209 tržba za služby úhrada za telefony
CELKEM ZA Su :602
604 Výnosy z prodaného zboží
60401 tržba za prodej publikace = Legionáři
60402 prodej publikace - LETCI
60204 publikace Sborník historická fotografie
60405 prodej publikací VOKOLEK
60406 publikace KOTĚRA = prodej
60408 publikace Hromadný nález pražských grošů
60410 prodej - komisní zboží
60412 tržba za zboží Chlum
CELKEM ZA Su :604
CELKEM ZA SKUPINU :60
621 Aktivace materiálu a zboží
CELKEM ZA Su :621
CELKEM ZA SKUPINU :62
643 Výnosy z odepsaných pohledávek,Union
banka
CELKEM ZA Su :643
64806 zúčt.rez. fondu k úhradě sankcí
CELKEM ZA Su :648
649 Ostatní výnosy z činnosti
64902 přijaté náhrady škod - pojišťovna
64908 přijaté poplatky za poštovné a balné
64910 nedaňový výnos historie, vratka "ZVONY"
CELKEM ZA Su :649
CELKEM ZA SKUPINU :64
662 Úroky (rok 2009 644)
66201 úroky na FKSP
66202 připsaný úrok na účtu CEP
CELKEM ZA Su :662
CELKEM ZA SKUPINU :66
672 provozní dotace (691 rok 2009)

31.12.2009
279880,00
76615,00
452590,00
22705,00
256133,00
360,00
11015984,00
621456,00
242877,00
31521,00
756,00
13000877
87455,00
390,00
400,00
1680,00
1620,00
2600,00
550,00
102327,00
17383,00
214405

31.12.2010 % k 2009
273680,00
190535,00
391430,00
38760,00
352311,00
300,00
4644271,00
757246,00
146987,00
8999,00
858,00
6805377
100506,00
65,00
100,00
350,00
4430,00
1950,00
0,00
126058,00
14319,00
247778

13215282

7053155

7631,00
7631

146853,00
146853

7631

146853,00

0,00
0
0,00
0
459,00
20181,00
5054,00
0,00
25694

20492,00
20492,00
1991923,00
1991923,00
9703,00
15583,00

25694

1871027,00

2840,00
35,00
1214,00
4089

2671,00
45,00
907,00
3623,00

4089

3623,00

26231000,00

26800000,00

-166674,00
-141388

provozní dotace mimořádná zvýšená o odpisy
provozní dotace mimořádná:soudní spor Čermák

CELKEM ZA SKUPINU :67 (rok 2009 69)

1 000 000,00
1500000

0,00
0,00

28731000 26800000,00

VÝNOSY CELKEM bez účelových dotací
GRANT MK Štamberg
MK Tradiční lidová kultura
Město " Zvonařství:,Gočár, Král.sborník
Město "Muzejní noc"
Město: Cyklotrasa
provozní účelová dotace: přístavba Chlum
dotace KÚ: projekt výběr. Řízení
dotace od úřadu práce mzdy Chlum:
KÚ: půjčka na úhr. sankcí
dotace : Japonské ex libris
věcný dar: Červenková
výnosy účelové dotace:

41983696,00

35874658

65000
100290,00
350000,00
20000,00
184000,00
270893,00

41000,00
97000,00
230790,00
20000,00

15250,00
1005433

417559,00
36000,00
92223,00
4900000,00
87913,00
12300,00
5934785

VÝNOSY CELKEM:

42 989 129,00

41809443

85,45

Komentáře:
- výnosy bez účelových dotací a výpomocí byly v roce 2010 ve výši 85,4% ke srovnání
roku 2009. Nebylo to sníženou dotací na provoz, ale mimořádným výnosem AO
výzkumů, kdy Ředitelství silnic a dálnic Praha respektovalo výrok soudu, že veškeré
faktury na AO výzkumu D11 byly v souladu s provedenou prací a zadržené faktury ve
výši Kč 1 994 984,00; 5 301 853,00 a 3 574 997,00 byly dány do účetnictví a
Ředitelstvím silnic dálnic proplaceny v plné výši.
- V roce 2010 se také použil rezervní fond, vytvořený ze zlepšeného hospodářského
výsledku roku 2009 na pokrytí ztráty ve výši Kč 1 900 227,00 a 91 695,00 Kč na
částečné pokrytí sankce (penále neuhrazených faktur Čermák AO výzkum). Rezervní
fond zúčtovaný na pokrytí ztráty roku 2010 byl zúčtován s protiúčtem dohadný účet
aktivní a po schválení nadřízeným orgánem KÚ o použití RF na pokrytí ztráty bude
tento zápis přeúčtován na účet rezervního fondu.
- Mírně se navýšil prodej publikací oproti roku 2009 o 15,57%.
- V roce 2010 se navýšila aktivace vlastního zboží (publikací): japonská Ex libris,
Královéhradecko 7, Jakl: Sny a vize, Pražáková: Sbírka ikon - nové publikace a
katalogy.
- Z účelových dotací nebyla vyčerpána dotace na výstavu "Gočár" a nedočerpaná částka
ve výši Kč 89 210,00 se vracela Statutárnímu městu Hradec Králové. (celková dotace
byla na Kč 280 tis. a vyčerpáno bylo jen Kč 190 790,00). V letošním roce došlo i k
vrácení nedočerpané dotace na "Zvonařství" a to ve výši Kč 166 674,00 . Ostatní
účelové dotace byly plně vyčerpány a vyúčtovány.

III..2.2. Oblast n á k l a d ů

organizace v roce 2010

NÁKLADY
50101 Spotřeba materiálu foto
501012" materiál vl. Zdroje: ZVONY

31.12.2009
0,00
92244

31.12.2010 %k 2009
638,00
0,00

501013 materiál:cyklotrasa rámy:vlastní zdroje
501014 spotřeba materiálu "Muzejní noc" vl.zdroje
50102 Spotřeba materiálu Expozice
50103 Spotřeba materiálu auto
501031 spotřeba materiálu - benzín, olej, nafta
50104 Spotřeba materiálu úklidové prostředky
50105 Spotřeba materiálu kanc.potřeby
50127: materiál:výměník VSA4
50106 Spotřeba materiálu bezp. technik
501061 spotřeba materiálu - ochranné pomůcky
50107 Spotřeba materiálu na údržbu
50108 spotřeba materiálu - počítač
50109 drobný hmotný majetek do 40 000,501081: materiál kopírka
501098 evidovaný majetek elektro
50110 Spotřeba materiálu pro útvary
501011 Tradiční lidová kultura: vlastní zdroje
501103 nákup materiálu:zakázky k přefakturaci
501105 spotřeba materiálu Chlum

15972,00
1289,00
15794,00
10622,00
99670,00
20601,00
12310,00
15850,00
3237,00
2336,00
57082,00
17859,00
27644,00
8471,00
3363,00
31450,00
0,00
0,00
0
9936,00

422,00
430,00
25586,00
11507,00
88020,00
55031,00
3733,00
0,00
8231,00
5914,00
16112,00
8597,00
15484,00
0,00
8634,00
43199,00
218,00
0,00
2717,00
89482,00

501106 materiál - konzervátorské dílny
50111 Spotřeba materiálu knihovna - knihy
501111 spotřeba materiálu - knihy př. oddělení

3882,00
31381,00
2033,00

13896,00
17645,00
2575,00

50112 Spotřeba materiálu knihovna - časopisy
50122 Spotřeba materiálu - tiskoviny pro útvary
50126přefakturace materiálu: Univerzita HK
CELKEM ZA Su : 501: bez účelových dotací
50201 Spotřeba energie - elektřina HK
502012 Spotřeba energie - elektřina Chlum
502013 Spotřeba elektřina:přefakturace:PARADOS
502021: spotřeba energie-plyn Chlum
50202 Spotřeba energie - plyn HB
50203 spotřeba energie - topení HB

230,00
1296,00
0
484552
806332,00
1210,00
1876
0
538,00
432843,00

900,00
401,00
1790,00
421162
1159239,00
18916,00
1346,00
93415,98
742,00
497657,00

50211 Spotřeba energie - topení GK

839353,00

955009,00

113,78

502021,02: vratka plyn
50204 spotřeba energie voda:
CELKEM 502 ENERGIE
50401 prodej zboží - vlastní
50402 prodej zboží - komise

39695
2121847
95404,00
83519,00

-93472,00
38663,00
2671516
93315,00
77824,00

125,91

CELKEM ZA Su :504
CELKEM ZA SKUPINU :50
51101 Opravy HB, GK
51102 Opravy auto
51104 Opravy ostatní
511042 oprava počítač, tiskárna,kopírka

178923
2785322
16479,00
50335,00
3817,00
8945,00

171139
3263817
21363,00
28516,00
21263,00
6430,00

0,00

7962,00

26621
50193,00
156390,00
51330,00

0,00
0,00
85534,00
23734,00

51107 údržba a oprava laser. čističky LAMBDA
51103 Údržba konzervátorské práce
51133 Opravy Chlum:
CELKEM 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ:
512 cestovné + TLK vlastní zdroje 411,00 Kč

86,92
143,77

114,97

117,18

54,69

512 cestovné Štamberg:
CELKEM: 512 CESTOVNÉ
513 náklady na reprezentaci:

CELKEM: 513 REPREFOND
51801,012: Sbírkové předměty
518019: služby !Muzejní noc" nad limit dotace
51803 služby ostraha GK (r.2009 Vilzef)
518031 ostraha HB
51804 přepravné
51805 055: pomocné AO práce
51806 služby telefon pevná linka + 65 tel. TLK
518061 služby mobilní operátor
51807 stočné
51808 služby pro výměník VSA4
51810 služby revize
518111 tisk VITRINA, publikace
51812 tisk plakáty,pozvánky
51814 tisk různé
51815 služby inzerce
518163 pronájem mikroprocesoru
518164 pronájem vyhlídková věž Chlum
51817 poštovné, balné, manipulační poplatky
518171 spotřeba známky
51818 služby -výstavy
51819 služby ostatní
518191 služby ostatní Chlum, splátky traktor
518194 popl. Pošt.. a administrat. cyklotrasa
518196 revize výměníku VOLTR
51820 předplatné
518201 poplatky za rozhlas a televizi
518202 členské příspěvky
518016 Sborník referátů ULRICH: vlastní zdroje:
51821 revize a opravy EZS, EPS, přenos informací
51822 elektroúdržba ERMAK
518221 služby za programové vybavení VEMA
51823 fotoslužby
518231 výzkum Město (k přefakturaci)
51824 úprava a roční poplatek za www.stránky
51825 subdodávky k AO pracím
51826 služby BOZP
51827 konference, aktivy, školení
51828 vstup. prevent. prohlídka smluvního lékaře
518291 DNIM evidence do 6999,00
51830 náklady na stravné
51831 kopírování velkoplošné
51832 služby pro přednáškový sál
51835 služby software TAZCON ing. Fiala

1377,00
52707,00
31030,00

8466,00
32200,00
33783,00

31030,00
56800
7328,00
301200
728416,00
41327,00
112250,00
125551,00
73930,00
102218,00
58968,00
47830,00
142800,00
5924,00
43784,00
63419,00
2160
23800,00
14037,00
31778,00
127008,00
315430,00
3000
6294,00
32400,00
76628,00
10800,00
11080
0
173792,00
69269,00
20065,00
1291,00
878256,00
41350,00
314275,00
69417,00
8218
10050,00
13141,00
264528,00
5518,00
21550,00
93979,00

33783,00
0
19769,00
387145
642602,00
26109,00
270660,00
125104,00
83740,00
103483,00
113510,00
124598,00
244000,00
11828,00
7939,00
67152,00
1080,00
24000,00
11369,00
30810,00
38700,00
210445,00
148763,00
0,00
27000,00
68356,00
10800,00
11080,00
38386,00
154709,00
98358,00
22903,00
300,00
3127104,00
0,00
455773,00
64820,00
200,00
5950,00
0,00
275594,00
6456,00
18250,00
55448,00

61,09

51838 úklid HB
51840 připojení do sítě internet UK Praha
518691. Cyklotrasa vl. zdroje
518692 bezbariérový vstup vl. zdroje
51890 služby historie: AO p. Čermák (fa r.2006)
51895 služby právnické
51802: vazby knih
518232 soudní náklady
51829: DDNIM 7000-60000 Kč
518293: přístavba Chlum:vlastní zdroje:
CELKEM 518 SLUŽBY
CELKEM ZA SKUPINU :51
52101 Mzdové náklady základní
52102 Mzdové náklady - osobni příplatek
52103 Mzdové náklady - fond odměn
52104 mzdové náklady - příplatek za vedení
52105 mzdové náklady - příplatky za SO a NE
52106 Mzdové náklady - dohody
521061 OON GRANT MK Tradiční lidová kultura
52107 Mzdové náklady - dovolená, náhrady
52108 náhrady za svátky
52109 náhrada za dočasnou prac.neschopnost
52112 propl. dovolené ukončených
prac.práv.poměrů
CELKEM ZA Su :521
524 Zákonné sociální pojištění
CELKEM ZA Su :524
527 Zákonné sociální náklady,528ost.soc.nákl.
CELKEM ZA Su :527
CELKEM ZA SKUPINU :52
538 ostatní daně a poplatky (kolky, dál.známka)
CELKEM 538 OST. DANĚ A POPLATKY
54201 penále z neuhrazených faktur
CELKEM ZA Su :542
549 Ostatní náklady z činnosti
54904 předpis zákonné poj. Kooperativa
54905 rozdíl při použití koeficientu na vstupu
CELKEM ZA Su :549
CELKEM ZA SKUPINU :54
551 Odpisy dlouhodobého majetku
55101 odpisy z 02201
551011 Odpisy z 022011
551014 Odpisy z 022014
551016 Odpisy z 022016
55102 odpisy z 02102
CELKEM ZA Su :551
552 zúst. Cena prodaného DHIM
celkem 552 zůst.cena prodaného dlouh.majetku
556 Tvorba a zúčtování opravných položek

276631,00
72000,00
2561,00
534,00
9205957,00
763829,00

2150335,00
837300,00
442582,00
96788,00
311442,00
0,00
1448550,00
53782,00
19958,00

272487,00
72000,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
3968,00
1218952,00
45024,00
3679,00
8760403,00
8911920
9006486,00
0,00
2111890,00
730880,00
416251,00
120992,00
298000,00
0,00
1295754,00
52264,00
15148,00

7847,00
14124724
4453943,00
4453943
275908,00
275908
18854575
300
300
0,00
0
1045,00
38587
79929,00
119561
119561
151632,00
1788028
13668,00
4032,00
802656,00
115716
2875732
4654
4654
0,00

66237,00
14113902
4689514,00
4689514,00
276015,00
276015,00
19079431
6170,00
6170,00
91695,00
91695,00
1168,00
38619,00
122868,00
162655
254350
573547,00
1792629,00
13668,00
4032,00
797232,00
115716,00
3296824
4230,00
4230,00
894519,00

14872371,00
15112498
8756140,00

59,15

99,92
105,29
100,04
101,19

212,74

114,64

CELKEM ZA Su :556
557 Náklady z odepsaných pohledávek
CELKEM ZA Su :557
CELKEM ZA SKUPINU :55
569 ostatní náklady:správní poplatek,ověření:
56906 poplatky FKSP k přeúčtování na bú
56903 Ostatní finanční náklady:za vedení účtu
569031 Ostatní finanční náklady:za vedení účtu
CEP
56910 Ostatní finanční náklady:soudní poplatek
CELKEM ZA Su :569
CELKEM ZA SKUPINU :56
591, 595 Daň z příjmů
CELKEM ZA Su :591
CELKEM ZA SKUPINU :59
NÁKLADY CELKEM :
dotace úřadu práce:
NÁKLADY BEZ ÚČELOVÝCH DOTACÍ
REKAPITULACE ZA ČINNOST .....
NÁKLADY celkem:
VÝNOSY
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Náklady na účelové dotace:
materiál Tradiční lidová
kultura:kancelářské.potřeby,vybavení
cestovné Tradiční lidová kultura
poštovné Tradiční lidová kultura
telefony: Tradiční lidová kultura
mzdy dohody Tradiční lidová kultura
celkem:TLK
materiál GRANT Štamberg
cestovné :GRANT Štamberg
služby GRANT Štamberg
mzdy dohody: GRANT Štamberg
celkem GRANT Štamberg
materiál "Muzejní noc"
služby: "Muzejní noc
celkem :Muzejní noc:
služby: "ZVONY"graf.přípravy a tisky
celkem: "ZVONY"
materiál:Cyklotrasa:
služby. Cyklotrasa
celkem:CYKLOTRASA
účelová dotace Chlum:služby,materiál, výběr.řízení
poplatky na účtu:
celkem:
Červenková: konzervace dar:
účelově: Potůček (převod z r.2008),Ulrich
účelová dotace "Gočár":materiál:

0
0,00
0
2880386

16393,00
0,00
175920,00
192313
192313
0,00
0
0
39944955,00

40906947,00
42989129,00
2082182,00

31.12.2009.
11 083,00
10048,00
1467,00
3892,00
73800,00
100290,00
8663,00
33136,00
8201,00
15000,00
65000,00
0,00
20000,00
20000,00
183326,00
183326,00
44000,00
140000,00
184000,00
204680,00
2857,00
207537,00
15250,00
186589,00

894519,00
2005,00
2005,00
4197578
220
1932
14371,00
793,00
200180,00
217496
217496,00
36120,00
36120,00
36120,00
35966881,00
-92223,00
35874658,00
41809443,00
41809443,00
0,00

31.12.2010.
13000,00
9000,00
0,00
5000,00
70000,00
97000,00
2095,00
18235,00
1670,00
19000,00
41000,00
20000,00
20000,00

453559,00
453559,00
12300,00
22899,00

113,09

89,91

účelová dotace "Gočár": služby
účelová dotace "Královéhradecký Sborník":
celkem: dotace Město: "Gočár" Sborník - Ulrich:
Dotace Úřadu práce: mzdy Chlum:
dotace KÚ: poskytnutí půjčky: sankce AO výzkum
dotace: Japonská Ex libris:

náklady účelových dotací:

167891,00
40000,00
230790,00
92223,00
4900000,00
87913,00

961 992

5 934 785

Náklady organizace v roce 2010 ovlivnilo zejména:
- materiál: rozpočet 700tis Kč, skutečnost 421 tis. Kč. Zvýšení materiálu se projevilo
jen v některých položkách materiálu a to vyšší spotřebou a úklidových prostředků,
materiálu na údržbu, expozici a vybavení na znovuotevření nové budovy Muzea války
na Chlumu. V ostatních položkách materiálu je znatelná úspora.
- energie: rozpočet 2 100 tis Kč, skutečnost 2 672 tis. Projevil se nárůst zdražení energií
a spotřeba energií otevřením nové expozice Muzea války na Chlumu.
- Opravy a udržování 511: rozpočet 370 tis. Kč, skutečnost 86 tis. opravy.
- cestovné. Úspora oproti roku 2009 o 39%.
- služby 518: rozpočet 4600 tis. Kč, skutečnost 8 760 tis. Kč. Navýšení ostraha
Gayerových kasáren, změna ostrahy, i když vybrána nejlevnější firma je navýšení
oproti roku 2009. Navýšení mobilních služeb, stále více se využívá služeb mobilních
operátorů z
- důvodů dostupnosti, navýšení účtu 51810 revize, tyto revize vyplývají ze zákona
(výtahy, elektro topení apod.), nárůst služeb na Chlumu, splátky nového traktoru pro
údržbu zeleně. 51822 elektroúdržba ERMAK navýšení oproti roku 2009" provádí se
běžné údržby elektro, náklady nelze ovlivnit (výměny zářivek, zásuvek, specielních
osvětlovacích zařízení na HB apod.). Zvýšení nákladů na služby ovlivnily soudní
poplatky ze sporu firma Čermák versus Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
Spor MVČ prohrálo a mimo nákladů právníka ve výši Kč 1 218 952,00 jsme museli
uhradit penále z neuhrazených faktur a to ve výši Kč 4 991 695,00 Kč a soudní
výlohy ve výši Kč 200 180, 00. Na penále byla s nadřízených orgánem Krajským
úřadem v Hradci Králové podepsána smlouva o půjčce ve výši Kč 4 900 000,00 se
splatností do 31.03.2011.
- účet 551: odpisy rozpočet 2 700 tis., (na vyšší částku již nebyl k dispozici příspěvek
od zřizovatele), skutečnost 3 297 tis. Kč.
- Na ostatní náklady organizace zůstalo z rozpočtu zřizovatele jen 64 tis. Kč, skutečnost
ostatních nákladů účt. sk. 54, 56 je ve výši 272 tis. Kč, účet 556 Tvorba a z účt.
Opravných položek Kč 894 519,00.
Organizace v roce 2010 hospodařila se ztrátou ve výši Kč 2 543 963,00 v hlavní činnosti
a se ziskem ve výši Kč 643 436 v doplňkové činnosti. Zisk po zdanění v doplňkové
činnosti bude použit na částečné pokrytí ztráty v hlavní činnosti, ostatní ztrátu
organizace pokryje ze zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2009 (2 082 tis. Kč)a
to ve výši Kč 1 507 941 Kč.
Nejen vzhledem k růstu cen energií a nákupu služeb, ale hlavně v souvislosti s provozem
znovuotevření Muzea války 1866 na Chlumu, došlo k navýšení veškerých nákladů a
příspěvek na provoz, nyní již tří objektů, se jeví jako naprosto nedostatečný.

III.3.OBLAST FINANČNÍHO MAJETKU
III.3.1. Bankovní účty organizace:
Č.ÚČTU
24110
24120
24130
241
24302

NÁZEV ÚČTU
běžný účet KB
zvláštní účet EÚ Chlum I.
zvláštní účet EÚ Chlum II.
celkem:
účet FKSP

STAV
STAV
K 1.1.2010
K 31.12.2010
8 040 303,25 7 722 536,38
3 348 225,83
0
0
835,03
11 388 529,08 7 723 371,41
214 365,63
132 471,88

V roce 2010 byla vyčerpána a vyúčtována dotace z EÚ na přístavbu Muzea války 1866 na
Chlumu - účet 24120 a zahájena druhá etapa z prostředků EÚ na "Prezentační systém Chlum"
a tím byl opět zřízen zvláštní účet 24130. Dokladovou inventurou účetnictví a výpisem KB v
Hradci Králové nebyly zjištěny žádné rozdíly.
III.3.2. Ceniny
Č.ÚČTU

NÁZEV

26301 poštovní ceniny:známky
26302 stravenky á 50,00 Kč
263 ceniny celkem

STAV K
STAV K
1.1.2010
31.12.2010
18 239,00
4 869,00
56 650,00
80 300,00
74 889,00
85 169,00

Fyzickou inventurou cenin nebyly zjištěny žádné rozdíly.

III.4.OBLAST DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
účet

název
částka v Kč
346 dotace ze státního rozpočtu 5 478 699,00
348 dotace ÚSC
26 975 000,00

III. 4.1. Dotace ze státního rozpočtu:
1.) GRANT MK ČT: Tradiční lidová
kultura:
dotace:
97 000,00 čerpáno:
2.) GRANT MK ČR: Paprskoploutvé ryby….
dotace:
41 000,00 čerpáno:
3.) Dotace z ROP "Přístavba muzea války 1866 na
Chlumu"
Byly dočerpány prostředky z fondů EÚ-ROP ve výši:
Prostředky z EÚ byly vyčerpány v plné výši.

97 000,00

41 00,00

5 340 699,00

III. 4.2. Dotace z rozpočtu územně samosprávných celků:
1.) provozní dotace zřizovatele:

268 001 000,00

dotace byla čerpána průběžně, vždy s měsíčním poukázáním alikvotní částky
na účet organizace

2.) mimořádná účelová dotace na
investice:

175 000,00

Dotace byla poskytnuta na projektovou činnost výběrové řízení" "Muzeum války na Chlumu".
Dotace byla plně vyčerpána a vyúčtována k 31.12.2010.
III.4.3. Ostatní účelové dotace neinvestiční:
1.) Statutární město Hradec Králové:

Muzejní noc
Josef Gočár
Královéhradecký sborník
(Ulrich)
Ex Libris Japan
Naučná stezka "Svíb"
Úřad práce:
přístavba Chlum: EU
přístavba Chlum státní
rozpočet:

20 000,00
190 790,00
40 000,00
87 912,00
130 000,00
92 223,00
383 702,40
33 856,11

Dotace z úřadu práce byly poskytnuty na nově zřízená pracovní místa na Chlumu,
znovuotevřením budovy Muzea války 1866 v červnu 2010.
Naučná stezka "Svíb": dotace byla převedena do roku 2011, kdy dojde k II. etapě
rekonstrukce Chlumu pod názvem: "prezentační systém".
Ostatní dotace byly řádně k termínu vyúčtovány.

III.5. INVESTICE
III.5.1. Investice d o k o n č e n é
a) z dotace: projekt Na stavební úpravy muzea války na Chlumu

dokončení přístavby muzea války na Chlumu I. etapa:

b.) darem:

1.) EÚ:
2.) Státní rozpočet:

4 523
966,96
399 173,57

KÚ pozemky:

439 075,00

c) z vlastních zdrojů:
technické zhodnocení výměníková stanice:

189 618,00

III.5.2. Investice n e d o k o n č e n é
a) z dotace:
projekt: Stavební úpravy na Chlumu II.
Etapa

III.6. ZPRÁVA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

175 000,00

V průběhu roku 2010 bylo vypsáno pět výběrových řízení. Dvě výběrová řízení byla
vypsána na úklidové práce v historické budově MVČ a dvě na zpracování nálezového
archeologického materiálu a mytí střepů a jedno na zabezpečení ostrahy v depozitáři Gajerova
kasárna.
Vítězným uchazečem výběrového řízení na služby – fyzickou ostrahu depozitáře
Gajerova kasárna se stala bezpečnostní agentura FORCORP GROUP, s.r.o., Olomouc,
s cenou 65,- Kč + DPH za jednu hodinu služby.
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu – úklidové práce, proběhlo dvoukolově.
Vybraným uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou se stala úklidová firma Janík, Pavel Janík,
Skály s nabídkovou cenou 347.984,- Kč + DPH za celoroční úklid v historické budově.
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na služby – zpracování archeologických
nálezů proběhlo opět dvoukolově. Nejnižší nabídku obdržel zadavatel od Společnosti přátel
archeologických památek, Havlíčkův Brod ve výši 95,- Kč + DPH za jednu odpracovanou
hodinu.

III.7. AUTOPROVOZ
Všechna vozidla autoparku byla podrobena v roce pravidelné kontrole STK a ME.
Vzhledem ke stáří vozidel (Forman – rok výroby 1993, Felicia - rok výroby 1997) a jejich
provozem v těžkém terénu se každoročně, zejména
u těchto dvou vozidel, zvyšují nároky na opravy a údržbu.
V následujících letech je proto nutné počítat s jejich vyřazením z provozu a odpovídající
náhradou. Všechna vozidla jsou plně využívána pro přesuny osob a nákladů v rámci výkonu
všech odborných muzejních činností.
Spotřeba PHM

Ujeté km
Spotřeba benzínu
Spotřeba nafty
Průměrná spotřeba

Felicia
HKM 49 - 15

Forman
HKK 04 - 62

Focus
2H5 8876

Transit
1H4 4278

9 969 km
799 l
-8,01 l/100km

9 323 km
807 l
-8,65 l/100km

10 232 km
888 l
-8,67 l/100km

4 284 km
-366 l
8,54 l/100km

III.8. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
III.8.1.
Majetek celkem k 31. 12. 2010

105.933.755,10 Kč

Z toho
DHIM, DNIM
v tom tř. 5 – evidovaný elektromateriál do3.000,- Kč
z tohoto ve tř. 0
ve tř. 1
ve tř. 8

11.130.967,- Kč
264.134,- Kč
10.463.558,- Kč
394.251,- Kč
9.024,- Kč

DDHIM, DDNIM
z toho 013 software
021 stavby
022 stroje a zařízení
029 ostatní majetek
031 pozemky

94.802.790,10 Kč
18.690,- Kč
52.948.291,- Kč
32.745.011,10 Kč
329.425,- Kč
8.761.373,- Kč

Ostatní investiční majetek - viz zde III.5.1.

III. 8.2. Pohledávky po lhůtě splatnosti:
do 30 dnů:
fa. č.
2010240 Profit Energy Smiřice s.r.o.
2010242 Profit Energy Beta s. r. o.

částka
uhrazeno
20 124,00
26.1.2011
46 644,00
24.1.2011

31 až 60 dnů:
2010220 Profit Energy Beta s. r. o.

119 633,00

24.1.2011

61 až 90 dnů:
Profit Energy Smiřice s. r.
2010203 o.

22 476,00

6.1.2011

19285,74

7.2.2011

29168

7.2.2011

více než 90 dnů:
Českomoravské stav.
2005310 byt.družstvo
Českomoravské stav.
2005325 byt.družstvo
Českomoravské stav.
2005355 byt.družstvo
Českomoravské stav.
2005388 byt.družstvo
2010102 MEXX stav. czech s.r.o.
Pohledávky celkem:

313516
459867
8092
1 038 805,74

245 369,49

Firma Mexx Stav Czech je v konkurzním řízení.
Českomoravské stavební bytové družstvo: podána exekuce, uhrazené částky faktur poukazuje
na účet exekutor, u kterého jsme podali návrh na konkurz.
u fa č. 2005325 Českomoravské stavební bytové družstvo bylo zatím vymoženo z dlužné
částky Kč 17 206,75. Zůstává dluh 11 961,25 Kč.

III.9.PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ
Stav a krytí fondů příspěvkové organizace k 31. 12. 2010

Název
fondu

Stav
Čerpání
fondu k
fondu k
31.12.
31.12.2010
z inv. dotací
2010

Tvorba fondu r. 2009
Stav fondu k 01.01.2010
z fin.
vypořádání

Fond
reprodukce
investičního
majetku
Rezervní
fond
Fond odměn

z odpisů

3 329 692

4 002 935

48 116 574 52 958 391

2 490
809
2 490 809,0

26 915

7 540 094

987 490

FKSP

254 774

275 823

x

x

5 482 265

x

x

0

x

x

317 228

2 084
744
987 490

26 915,0
987 490,0
3 505 214,0
213 369
213 369,0

Peněžní fondy jsou finančně plně kryty. Stav a krytí fondů přiloženo k účetní závěrce za rok 2010.
číslo účtu

Finanční
krytí

název

411 fond odměn
414 rezervní fond
416 fond reprodukce majetku
celkem finanční fondy
fond kulturních a
412 sociál.potř.

stav fondu
krytí fondu
k 31.12.2010
987 490
987 490
26 915
26 915
2 490 809 2 490 809,00
3 505 214
3 505 214
213 369

213 369

III.10. KONTROLNÍ ČINNOST
a) Vnitřní kontrolní systém:

Předmětem kontroly v roce 2010 byla kontrola hospodaření podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákona):
1. kontrola vnitřních směrnic
2. kontrola provedení inventarizace majetku a závazků dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
3. průběžná řídící kontrola
4. účetnictví
5. kontrola mzdové a personální agendy
Protokol č.3/2010 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů je součástí závěrky za rok 2010.
b) Výsledky řídících kontrol:

Dne 18.01.2010 byla zahájena kontrola Finančního úřadu v Hradci Králové na dani z přidané hodnoty.
Předmětem kontroly: ověření správnosti daně z přidané hodnoty zak 11/2009.
Výsledek kontroly: správce daně snížil přijatá zdanitelná plnění v základu základní sazby o 1829,00 Kč, 19% DPH v kráceném nároku sníží o Kč
348,00.
Správce daně zvýšil uskutečněná osvobozená plnění dle §61 e) a dle §56 ZDPH, která nebyla uvedena v daňovém přiznání, správce daně zvýšil
uskutečněná zdanitelná plnění, která nebyla v daňovém přiznání o 2611,00 Kč a v základu snížené daně se DPH zvýší o 1 924,00 Kč.
Nápravná opatření nebyla uložena.
Dne 26. 1.2010 byla zahájena kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení v Hradci Králové. Prováděla se kontrola nemocenského pojištění a
plnění úkolů v důchodovém pojištění a to za období od 01.02.2008 do konce zúčtovacího období přede dnem provádění kontroly. Kontrolou
nebylo shledáno závad.

III.11. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
Pro inventarizaci majetku byl vydán příkaz ředitele č. 4/2010 s termínem provedení inventur k 31. 12. 2010.

Ústřední inventarizační komise (ÚIK) se sešla dne 13. 12. 2010, kde byla seznámena s provedením inventur a s termíny danými tímto příkazem.
Podkladem k inventurám byly seznamy evidovaného majetku vyhotovené správcem majetku pro zaměstnance a jejich pracoviště.
Vlastní fyzická inventarizace proběhla v době od 14. 12. 2010 do 17. 1. 2011. K vyhodnocení fyzických inventur se ÚIK sešla dne 2. 2. 2011,
kdy konstatovala, že všechen inventovaný majetek byl fyzicky dohledán a zinventován. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Zároveň jednohlasně schválila návrh na vyřazení rozbitých a morálně zastaralých předmětů a jejich fyzickou likvidaci.. Odsouhlasila převod
jednoho předmětu do sbírkových fondů muzea. Škodní a likvidační komise na svém jednání 9.2.2011 také vyřazení předmětů a jejich fyzickou
likvidaci schválila .Výsledek inventarizace a fyzickou likvidaci následně schválila ředitelka organizace.
Fyzická likvidace majetku proběhla 16.2.2011 na všech budovách. Vytříděný odpad byl odvezen na sběrný dvůr – firmě Hradecké služby a.s.,
Hradec Králové, se kterou má muzeu sjednanou smlouvu o likvidaci odpadu. Zároveň byl odvezen i nebezpečný odpad z konzervátorských
dílen.
Průběžně v roce 2010 byl ve spolupráci se zřizovatelem proveden bezplatný převod nepotřebných předmětů a odprodej nepotřebných předmětů
(dokončení výsledku z inventur k 31.12.2009).

Hradec Králové, březen 2011

Zpracoval:

Schválila:

Jaroslav Zámečník, Dis.

Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D.
ředitelka muzea

