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Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-315848
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http://www.nusl.cz/ntk/nusl-315848
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ





1

/ 
 v

ýr
oč

ní
 z

p
rá

va
 m

vč
 2

01
6

I. Úvod
 Editorial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 Charakteristika a poslání instituce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

II. Organizace
 Organizační struktura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

III. Úkoly v hlavní činnosti
 1. Sbírkotvorná činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
 2. Vědecko-výzkumná činnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
 3. Odborná expertní činnost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
 4. Projekty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
 5. Spolupráce s dalšími institucemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
 6. Členství v mezinárodních a celorepublikových organizacích . . . . . . . . . . . . . . . 57
 7. Zahraniční spolupráce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
 8. Výstavní a edukační činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

IV. Hospodaření organizace
 Personální oblast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
 Výnosy a náklady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
 Dotace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
 Investice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
 Tvorba a čerpání peněžních fondů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
 Finanční majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
 Kontrolní systém  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
 Ukončené investiční zakázky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
 Autoprovoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
 Provoz a obnova budov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
 Inventarizace majetku a závazků  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Obsah





Výroční zpráva 2016 Muzea východních Čech v Hradci Králové

3

I. Úvod





5

/ 
 v

ýr
oč

ní
 z

p
rá

va
 m

vč
 2

01
6

Editorial

Rok 2016 se nesl v Muzeu východních Čech v Hradci Králové 
ve znamení 150. výročí války 1866, která změnila dějiny 
Evropy a pro naše město a region znamenala – tak jako každá 
válka – utrpení, strádání a oběti na životech. Muzeum uspo-
řádalo na základě Memoranda o spolupráci podepsaného 
spolu s Královéhradeckým krajem, městem Hradec Králové, 
Gardou města Hradec Králové, Komitétem pro udržování 
památek z války roku 1866 a Univerzitou Hradec Králové 
k roku 1866 mezinárodní odbornou konferenci, sérii před-
nášek a připravilo tři výstavy s řadou doprovodných akcí. 
S Českou televizí natočilo dokumentární film „Muži z aleje 
mrtvých“. Nebyla to oslava války, ale vzdání pocty padlým 
předkům a odkazu významu událostí roku 1866. 

V muzeu s potěšením odkrýváme minulost, ale stejně rádi se 
obracíme do budoucnosti a budoucnost muzea promýšlíme. 
Kraj i město připravují řadu projektů, které muzeu přinesou 
nové prostory, ale také nové výzvy a doufám, že ve výsledku 
změní i pohled veřejnosti na muzea pro 21. století. V uply-
nulém roce spolupracovalo muzeum s Královéhradeckým 
krajem na přípravě projektů, které budou předloženy v rámci 
Integrované strategie Hradecko-pardubické aglomerace. 
Projektové záměry počítají s rekonstrukcí depozitární budo-
vy a modernizací technického a technologického zázemí 
včetně vybudování návštěvnického centra. Další projekt 
počítá s navázáním na tradici Přírodovědeckého muzea 

v Hradci Králové založeného v roce 1939 a vybudováním 
unikátní přírodovědecké expozice v sousedním kasárenském 
objektu včetně využití objektu pro centrální krajský depozi-
tář. Současně v rámci IROP, Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality 
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení, chystá muzeum projekt na vybavení biologické labo-
ratoře a zázemí pro podporu zájmu o přírodní vědy. V roce 
2016 se rozběhly projekční práce a práce vedoucí k realizaci 
expozice. 

Základním úkolem muzea je jeho sbírkotvorná činnost.  
K 31. 12. 2016 obsahovala sbírka celkem 2 041 137 kusů 
evidovaných pod 390 006 evidenčními čísly. Archeologická 
podsbírka byla doplňována vlastním terénním výzkumem 
a sběrem. Za nejvýznamnější nálezy lze považovat raně stře-
dověké kostrové pohřebiště a velmi dobře dochované žárové 
pohřebiště z přelomu střední a mladší doby bronzové ve 
Hvozdnici. Zájem vzbudil mincovní poklad z Novobydžovska, 
který obsahoval více než stovky stříbrných římských denárů 
z přelomu římské republiky a císařství. Nález představuje 
roční žold někdejšího římského legionáře. K nejvýznamněj-
ším akvizicím historické podsbírky patří soubor šesti archi-
tektonických plánů rodinné vily v Kostelci nad Orlicí od 
Jana Kotěry, křeslo pro invalidy firmy J. A. Nicholson, které 
bude prezentováno na výstavě v roce 2017 a sádrový reliéf 
Ukolébavka od Stanislava Suchardy. Přírodovědci doplnili 
podsbírku o téměř 7 tisíc kusů. Větší nákupy byly připraveny 
a budou uskutečněny v roce 2017. 

Pracovníci přírodovědeckého oddělení RNDr. Věra Samková, 
Ph.D. a Miroslav Mikát obdrželi cenu Královéhradeckého 
kraje a Střediska ekologické výchovy SEVER za ekologické 
vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) „Za přínos k rozvoji 
environmentální výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji 
v roce 2016“ – v kategorii „Celoživotní či mimořádný přínos 
v EVVO“.

Muzeum v tomto roce navštívilo více než 51 tisíc návštěvníků, 
rekordní návštěvnost zaznamenalo v souvislosti se seriálem 
akcí k roku 1866 Muzeum války 1866 na Chlumu. Výstavy, 
komentované prohlídky, akce a terénní exkurze pro různé 

cílové skupiny byly připravovány během celého roku. 
Muzeum se zapojilo také do Noci vědců. 

Muzeum je vědecko-výzkumná instituce, pracovníci muzea 
pracují dlouhodobě na svých interních vědecko-výzkum-
ných úkolech, jsou autory odborných výstupů a poskytují 
součinnost také státním a samosprávným orgánům. Muzeum 
je zapojeno také do externího výzkumného projektu NAKI, 
financovaného MKČR. Ve spolupráci s Katedrou teorie 
a dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci, Ústavem 
dějin umění Akademie věd České republiky a Národním 
památkovým ústavem, odborným pracovištěm v Josefově 
a Pardubicích pokračovaly v roce 2016 práce na tématu 
„Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách.“ 

V rámci dalšího vzdělávání mají pracovníci možnost využít 
programu Erasmus+ a v rámci svých odborných, výzkum-
ných a dalších pracovních aktivit navštívit zahraniční instituce  
a formou job-shadowingu sdílet dobrou praxi s ostatními 
muzei v Evropě. Projekt pokračoval i v roce 2016.

Poděkování za práci v uplynulém roce patří všem zaměst-
nancům muzea. Vedení Královéhradeckého kraje a vedoucím 
příslušného odboru a oddělení patří díky za podporu, otevře-
nou komunikaci a vstřícnost. 

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

Ceny Královéhradeckého kraje a Střediska ekologické výchovy SEVER za ekologické vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO)
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Muzeum východních Čech v Hradci Králové (dále jen MVČ) 
je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým 
krajem, která svým charakterem naplňuje literu zákona  
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Muzeum 
získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje a odborně  
zpracovává sbírky muzejní povahy. V současné době má 
muzeum v archeologické, přírodovědecké a historické pod- 
sbírce více než dva miliony sbírkových předmětů. Od roku  
1993 spravuje areál Památníku bitvy 1866 na Chlumu včetně 
Muzea války 1866. 

Základní identifikační údaje: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
adresa: Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 
tel.: +420 495 512 391, +420 495 512 392 
e-mail: muzeum@muzeumhk.cz; info@muzeumhk.cz 
web: www.muzeumhk.cz

Sbírková oddělení:  
adresa: Opletalova 334, 500 01 Hradec Králové 1 
tel.: +420 495 514 624, + 420 495 514 631 
e-mail: 
Společenskovědní oddělení 
– archeologické pracoviště: archeo@muzeumhk.cz 
– historické pracoviště: history@muzeumhk.cz 
Přírodovědecké oddělení: natura@muzeumhk.cz

Památník bitvy 1866 na Chlumu 
adresa: Chlum č. p. 66, 503 12 pošta Všestary 
tel.: +420 495 447 058 
e-mail: chlum@muzeumhk.cz  
web: www.chlum1866.cz 

Informační středisko 
adresa:  Lípa 33, 503 12 pošta Všestary 
tel.: +420 495 447 058 
e-mail: ic.chlum@muzeumhk.cz 
web: www.chlum1866.cz

IČO: 00088382

Bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,  
číslo účtu: 78-7777510247/0100

Zřizovatel: Královéhradecký kraj

Působnost: krajská

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové byla 
sestavena v souladu se Směrnicí č. 7 Rady Královéhradeckého 
kraje. Je shrnutím nejvýznamnějších aktivit muzea, ohlédnu-
tím za činností jednotlivých oddělení, zhodnocením výsledků  
a hospodářské bilance celé instituce.

Charakteristika a poslání instituce

© foto Jiří Hembal
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Organizační struktura

dokumentátorka

účetní

personalistka, 
mzdová účetní

dokumentátor; 
fotografpokladní HB

správce budovy a areálu,
Památník bitvy 1866 na Chlumu

pracovník údržby

pracovník údržby

pracovník údržby

pracovník údržby

uklízečka GK

uklízečka HB

uklízečka GK

kurátor

kurátorka

dokumentátor,  
správce přírodovědecké knihovny

laborantka,  
preparátorka

dokumentátorka

kurátor

kurátor

vedoucí přírodovědeckého oddělení;  
kurátor

dokumentátorka,  
správkyně depozitáře

kurátor

kurátorka

kurátorka

kurátor

kurátorka

knihovnice; 
společenskovědní knihovna

kurátor, 
archeolog

terénní archeolog

dokumentátorka, 
správkyně depozitáře

dokumentátorka

vedoucí historického pracoviště; 
kurátor

vedoucí společenskovědního oddělení; 
kurátor

programový a kulturně  
výchovný pracovník

aranžérka – výtvarnice

asistentka oddělení 

programový a kulturně  
výchovný pracovník (Chlum)

průvodce, 
Památník bitvy 1866 na Chlumu

muzejní pedagožka

vedoucí pracoviště 
návštěvnický servis produkce

konzervátorka-restaurátorka

vedoucí prac. och. sbírk. předmětů; 
konzervátorka-restaurátorka

konzervátorka-restaurátorka

konzervátorka-restaurátorka

zástupce ředitelky; vedoucí oddělení ochrany a prezentace sbírkových předmětů

asistentka ředitelky

public relations

ředitelka

pokladní,  
Památník bitvy 1866 na Chlumu

vedoucí ekonomicko-provozního oddělení

vedoucí provozního pracoviště vedoucí ekonomického pracoviště; 
hlavní účetní

pokladní HB

kurátorka

kurátorka
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Organizační struktura

ÚTVAR ŘEDITELKY

Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna 
zastupovat organizaci navenek, rozhoduje o vytvoření vnitřní  
struktury organizace, řízení a pracovním zařazení zaměst-
nanců, vydává organizační, provozní a pracovní řád a další 
vnitřní předpisy organizace, jmenuje svého zástupce, kterým 
je Jaroslav Zámečník, DiS.

Do útvaru ředitelky spadá pracovník pro PR, Jiří Šinták, 
který je zodpovědný za strategii komunikace a propagace 
veškerých činností MVČ směrem k veřejnosti. Vytváří a reali-
zuje koncepční řešení v oblasti marketingu a komunikace. 
Součástí útvaru ředitelky je asistentka. 

EKOnOmIcKO-pROVOzní ODDěLEní 

Zodpovídá za řádné hospodaření instituce, ekonomické 
plánování a výkaznictví včetně vedení průkazného účetnic-
tví. Zabezpečuje správu a údržbu všech objektů užívaných 
muzeem, včetně jejich ostrahy a technického provozu. 
Vedoucí oddělení je Bc. Miroslava Novotná. 

Ekonomické pracoviště
Zodpovídá za řádné hospodaření instituce. Zajišťuje ekono-
mické plánování a výkaznictví, vede účetnictví, provádí výpla-
ty platů zaměstnancům i veškeré odvody, platby a poplatky. 
Dále zajišťuje provoz hotovostních pokladen a vedení sklado-
vého hospodářství (včetně distribuce povinných a pracovních 
výtisků vydávaných publikací). Vedoucí pracoviště a hlavní 
účetní je Bc. Lenka Božková. 

provozní pracoviště
Zajišťuje správu a údržbu všech objektů užívaných muzeem, 
jejich ostrahu a technický provoz, zejména vytápění, dodávky  
energií i vody. Zajišťuje činnost truhlářské a zámečnické dílny, 
řídí provoz vozidel muzea a zabezpečuje instalaci a demon-
táž výstav a expozic, technicky zajišťuje akce muzea, provoz 
 

všech zabezpečovacích systémů, telefonních ústředen  
a ostatních technických zařízení. Zajišťuje činnosti v zájmu 
naplnění úkolů a podmínek bezpečnosti práce a požární 
ochrany, organizuje ostrahu objektů v pracovní době i mimo 
ni. Vedoucím pracoviště je Ing. Rudolf Drahorád. 

ODDěLEní OchRAnY A pREzEnTAcE 
sBíRKOVých pŘEDměTů

Oddělení ochrany a prezentace sbírkových předmětů plní 
úkoly v oblasti všech hlavních činností MVČ, které se dotý-
kají práce se sbírkou. Je tzv. servisním oddělením muzea. 
Vedoucím oddělení je Jaroslav Zámečník, DiS.

Do oddělení spadá produkční, Mgr. Stanislav Hrbatý, který 
zajišťuje plánování, přípravu, propagaci a organizaci expo-
ziční, výstavní a další prezentační činnosti muzea, a v součin-
nosti s provozním pracovištěm též provoz historické budovy 
muzea pro veřejnost.

pracoviště ochrany sbírkových předmětů
Kompletně zabezpečuje oblast ochrany sbírkových předmětů. 
Zajišťuje preventivní a sanační konzervaci a restaurování sbír-
kových předmětů, zajišťuje obrazovou dokumentaci sbírko-
vých předmětů, terénní obrazovou dokumentaci a dokumen-
taci činnosti muzea. Vedoucí pracoviště je Dana Barvová. 

pracoviště návštěvnický servis
Bylo zřízeno z důvodu zajištění většího komfortu a kvalitního  
poskytování služeb návštěvníkům muzea. V jeho gesci je 
zajištění provozu ve výstavních prostorách MVČ, organizování  
veškerých lektorských, doprovodných programů, přednášek, 
exkurzí, vernisáží a kulturních akcí, dále pak poskytování 
služeb v souvislosti se zajišťováním akcí v prostorách muzea 
a obstarávání propagačních předmětů. Vedoucí pracoviště je 
Mgr. Lenka Bičanová.

spOLEČEnsKOVěDní ODDěLEní

Společenskovědní oddělení plní úkoly v oblasti archeologic-
ké a historické podsbírky, zejména správu podsbírek podle 
zákona, koordinuje vědu a výzkum, zpracovává koncepční 
materiály týkající se sbírkotvorné činnosti, plánuje výstavní 
a kulturní akce MVČ a koordinuje svěřené projekty. Vedoucím 
oddělení je PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.

Archeologické pracoviště
Pracoviště shromažďuje, eviduje, řádně spravuje, odborně 
zpracovává, trvale uchovává a zpřístupňuje sbírky muzejní 
povahy a příslušnou dokumentaci o stavu a vývoji osídlení, 
společnosti a lidské činnosti na území východních Čech od 
nejstarších dob po středověk a stále častěji až do novověku, 
a to zejména na základě vlastních výzkumů. Pracoviště provádí  
archeologické výzkumy formou povrchových průzkumů 
a výzkumů, záchranných akcí, archeologických dohledů  
nebo systematických výzkumů. Získaná data odborně 
vyhodnocuje a zpracovává do podoby databázových systé-
mů a specializovaných map, které poskytuje pro badatelské 
účely nebo jako podklady pro rozhodování orgánů veřejné 
správy. Pracoviště zajišťuje vydávání odborného recenzo-
vaného periodika Archeologie východních Čech. Vedoucím 
pracoviště je PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.

historické pracoviště
Historické pracoviště získává, shromažďuje, eviduje, řádně 
spravuje a odborně zpracovává, trvale uchovává a zpří-
stupňuje sbírky muzejní povahy dokumentující zejména 
historický vývoj společnosti od středověku do současnos-
ti na území východních Čech, a to především v oborech 
historie, etnografie, historie uměleckých řemesel, numisma-
tika, případně dalších, které jsou členěny do téměř třiceti 
tématických či materiálových fondů. Pracoviště zajišťuje 
též výkon činností vyplývajících z pověření muzea funkcí 
Regionálního odborného pracoviště pro tradiční lidovou 
kulturu a odborného garanta péče o tradiční lidovou kulturu  
na území Královéhradeckého kraje dle usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje č. 8/769/2004 ze dne 9. června 
2004. Vedoucím pracoviště je PhDr. Vojtěch Brádle.
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společenskovědní knihovna
Knihovna je veřejně přístupnou základní knihovnou se speci-
alizovaným knihovním fondem a poskytuje veřejné a infor-
mační služby. K dispozici jsou katalogy v elektronické podobě 
i on-line katalog. Veškeré knihovnické služby jsou poskytová-
ny pouze k prezenčnímu studiu. Studijní fond obsahuje více 
než 44 940 knihovních jednotek, ve specializovaném knižním 
fondu je 11 039 kj. Celkový roční přírůstek knihovny je 570 kj, 
knihy jsou doplňovány především nákupy, dary nebo výmě-
nou s českými a zahraničními institucemi. Hlavním tématem 
jsou především dějiny, a to zejména regionální a české, dále 
publikace k oborům archeologie, numismatiky, etnografie, 
dějin řemesel, architektury, umění a muzejnictví a s témati-
kou války 1866 a bitvy na Chlumu u Hradce Králové. Ve fondu 
jsou přístupná i významná východočeská periodika: Osvěta 
lidu, Kraj královéhradecký, Obnova, Nové směry, Štít, Pokrok, 
Orlické proudy, Pochodeň, Ratibor, Obzor hospodářský, 
Hradecký kraj, Královéhradecko a další. Tato periodika jsou 
většinou dochována v jediném nebo v několika málo exem-
plářích, často i neúplných, a jejich originály jsou ke studiu 
předkládány pouze výjimečně. Byla digitalizována a jsou 
k dispozici k prezenčnímu studiu v programu Kramerius. 
Knihovna zajišťuje správu čísel ISBN a hlášení vydaných knih 
do Národní agentury ISBN, do databáze vydaných knih České 
knihy a distribuci povinných výtisků.

pŘíRODOVěDEcKé ODDěLEní

Oddělení terénními průzkumy a sběry, formou darů i nákupů 
shromažďuje přírodovědecké sbírky, které odborně zpraco-
vává, spravuje a eviduje, zajišťuje jejich doplňování, uchování  
a využití. Vývoj přírody, její stav a proměny dokumentuje 
i nesbírkovými formami, tj. zejména terénním pozorováním, 
mapováním, obrazovou i jinou dokumentací, shromažďo-
váním nálezových zpráv, vytvářením nálezových databází, 
rešerší apod. Svou odbornou činnost provádí v základních 
přírodovědeckých oborech a vyhlášených specializacích 
– geologie (petrografie, mineralogie, paleontologie), bota-

nika (včetně mykologie) a zoologie (zejména entomologie, 
malakologie, obratlovci), ekologie a životní prostředí, a to 
v rámci regionálního i nadregionálního zaměření. Výsledky 
odborného zpracování sbírek a přírodovědeckých výzkumů 
jsou využívány k vědeckým, badatelským, výstavním a popu-
larizačním účelům. Vedoucím oddělení je RNDr. Bohuslav 
Mocek. 

přírodovědecká knihovna
Součástí přírodovědeckého oddělení je přírodovědecká 
knihovna, kterou vede dokumentátor-knihovník. Knihovna 
má statut veřejně přístupné knihovny se specializovaným 
knihovním fondem zaměřeným na základní přírodovědec-
ké obory (geologie, paleontologie, botanika, entomologie, 

zoologie). Knižní fond je budován převážně formou výměny 
periodik a publikací za titul Acta Musei Reginaehradecensis, 
s. A. Z celkových 20 tisíc knižních jednotek tvoří 14 tisíc 
položek periodické publikace (časopisy), což představu-
je asi 700 titulů časopisů. Přírodovědecká periodika patří 
k nejvýznamnějším takto zaměřeným knihovním fondům 
v Královéhradeckém kraji. Pro interní potřeby muzea slouží 
knihovní fond k vědeckému zpracování a správě přírodově-
deckých sbírek, externě je využíván jinými odbornými praco-
višti příslušných oborů i badatelskou veřejností z oblasti 
přírodních věd, ochrany přírody a ekologie.

Organizační struktura

Přírodovědecká knihovna



III. Úkoly v hlavní činnosti
Výroční zpráva 2016 Muzea východních Čech v Hradci Králové
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1. Sbírkotvorná činnost

chARAKTERIsTIKA sBíRKY muzEA 
VýchODních ČEch V hRADcI KRáLOVé

Sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové je zapsá-
na v Centrální evidenci sbírek pod evidenčním číslem 
MVČ/001-09-26/028001. Rozpadá se na tři samostatné 
podsbírky – archeologickou, historickou a přírodovědec-
kou, které jsou dále členěny na samostatné sbírkové fondy. 
K 31. 12. 2016 je v rámci archeologické podsbírky evidová-
no celkem 638 616 kusů sbírkových předmětů, vedených 
pod 148 545 evidenčními čísly; v rámci historické podsbírky  
je evidováno celkem 313 208 kusů sbírkových předmětů, 
vedených pod 144 132 evidenčními čísly a v rámci přírodo-
vědecké podsbírky je evidováno celkem 1 089 313 kusů sbír-
kových předmětů, vedených pod 97 329 evidenčními čísly. 

K 31. 12. 2016 obsahuje sbírka mVČ celkem 2 041 137 
kusů sbírkových předmětů, evidovaných pod 390 006 
evidenčními čísly.

ARchEOLOGIcKá pODsBíRKA

Archeologická podsbírka byla doplňována částečně vlast-
ním terénním výzkumem a sběrem. Vysoký podíl zachová-
vají nálezy předané náhodnými nálezci a spolupracovníky 
muzea. V roce 2016 byly vlastním výzkumem získány soubo-
ry nálezů z prostoru budoucí kolonie rodinných domků 
v Předměřicích, kde byl prozkoumán segment neolitického 
kruhového areálu – rondelu (107 sáčků), z trasy vodovodu 
mezi obcemi Máslojedy a Benátky (377 sáčků), z předpo-
lí mostu v Chlumci nad Cidlinou s reliktem dosud nezná-
mé městské brány (174 sáčků) či ze čtyř parcel určených 
pro zástavbu rodinnými domky ve Hvozdnici (638 sáčků). 
Systematický povrchový průzkum rozsáhlé lokality na kata-
stru Horních Dolců na Jaroměřsku přinesl 158 sáčků s nále-
zy. Ještě rozsáhlejší soubor přinesla systematická povrchová 
prospekce na Novobydžovsku. Nalezen byl poklad stříbrných 
denárů z období kolem zlomu letopočtu a bohatý soubor 

součástí oděvů a šperků z pozdní doby laténské a mladší 
doby římské.

Za nejvýznamnější nálezy lze považovat raně středověké 
kostrové pohřebiště a velmi dobře dochované žárové pohře-
biště z přelomu střední a mladší doby bronzové ve Hvozdnici. 
Překvapivé nálezy přinesl výzkum předpolí mostu v Chlumci 
nad Cidlinou s doklady zástavby, výrobních aktivit a fortifi-
kační architektury od 13. do 16. století.

chronologická evidence
V rámci chronologické evidence byla zapsána přírůstková 
čísla A1/2016 až A107/2016, což představuje 2 450 samostat-
ných evidenčních jednotek sestávajících zpravidla z většího 
počtu jednotlivých předmětů nebo jejich zlomků.

systematická evidence
V rámci systematické evidence probíhalo zpracování přírůst-
ků z roku 2013. Bylo přiděleno 2 929 inventárních čísel  
a 2 374 čísel doprovodné evidence. Pod uvedenými čísly  
je evidováno 93 668 jednotlivých předmětů o celkové hmot-
nosti 1 344 kg.

Inventarizace sbírek
V roce 2016 byla dokončena inventarizace rozsáhlého soubo-
ru hrobového inventáře z pohřebiště lužické a slezské kultury 
u Skalice nad Labem zkoumaného zejména v 50. a 60. letech 
20. století. V souladu s plánem inventarizací byl dále revi-
dován soubor starých nálezů z katastru Plotišť nad Labem 
a nálezový fond z rozsáhlejších výzkumů, které proběhly 
v letech 1964 a 1974 na témže katastru. Byly zjištěny četné 
nedostatky, které bylo možno částečně řešit již v průběhu 
inventarizace. Ve zbývajících případech byla uložena náprav-
ná opatření.

poradní sbor
Vzhledem ke skutečnosti, že nabývání sbírkových předmětů 
vlastní terénní činností a přebírání archeologických nálezů od 
soukromých nálezců podléhá ustanovení zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči a v roce 2016 neproběhl žádný 

nákup sbírkových předmětů, byl poradní sbor pouze infor-
mován o struktuře přírůstků v roce 2016.

Výpůjčky
V roce 2016 bylo v rámci archeologické podsbírky evidová-
no 8 výpůjček, díky kterým bylo zapůjčeno 164 evidenčních 
jednotek, tj. jednotlivých kusů nebo vzájemně souvisejících 
souborů předmětů. Převažovaly studijní badatelské výpůjčky 
a dále výpůjčky pro výstavní projekty muzeí a dále výpůjčky 
za účelem provedení analýz materiálového složení předmětů.  
Za nejvýznamnější lze považovat výpůjčku reprezentativní-
ho souboru archeologických nálezů na výstavu k výročí první 
zmínky o městě Nový Bydžov.

A-1/2016 Regionální muzeum v Náchodě;•	
A-2/2016 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze;•	
A-3/2016 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – •	
dokumentace nových bronzových depotů;
A-4/2016 Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové;•	
A-5/2016 Regionální muzeum a galerie v Jičíně;•	
A-6/2016 Město Nový Bydžov – Městské muzeum – •	
výstava „Starý a Nový Bydžov ve světle archeologických 
nálezů“;
A-7/2016 Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové;•	
A-8/2016 Východočeské muzeum v Pardubicích –  •	
výstava Karel IV.

zápůjčky
V roce 2016 nerealizovalo archeologické pracoviště žádnou 
zápůjčku.

Badatelský servis
Archeologické pracoviště zajistilo v roce 2016 celkem 399 
badatelských návštěv. Telefonické a e-mailové dotazy nejsou 
jednotlivě evidovány, ale jejich počet se dlouhodobě pohy-
buje kolem 200. Kromě jednotlivých individuálních tazatelů 
byly zodpovídány i dotazy na institucionální úrovni, např. 
pro Univerzitu Hradec Králové, Univerzitu Karlovu, Univerzitu 
Pardubice, Národní muzeum, Archeologické ústavy AV ČR 
v Praze a v Brně.
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1. Sbírkotvorná činnost

nejvýznamnější akvizice

mincovní poklad z novobydžovska
Poklad více než stovky stříbrných římských denárů z přelo-
mu římské republiky a císařství. Nález představuje roční žold 
soudobého římského legionáře. Sídlištní aktivity z pozdní 
doby laténské a mladší doby římské s tímto nálezem patrně 
časově nesouvisí, ovšem i tyto nálezy tvoří velmi hodnotný 
a reprezentativní soubor dobového šperku, zejména oděv-
ních spínadel.

Ukázky z mincovního pokladu stříbrných římských denárů, Novobydžovsko
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1. Sbírkotvorná činnost

hrobový inventář z přelomu střední a mladší  
doby bronzové z hvozdnice 
Již třetí výzkumná sezóna v této lokalitě rozhojnila bohatý 
soubor hrobového inventáře (již více než 50 zpravidla kvalitně 
dochovaných urnových hrobů), který významným způsobem 
osvětluje zrod a počátky kultury lužických popelnicových 
polí v Čechách.

hIsTORIcKá pODsBíRKA

Historická podsbírka byla průběžně doplňována vlastním 
sběrem pracovníků, dary, převody a nákupy. K nejvýznamněj-
ším akvizicím učiněným během roku 2016 náleží soubor šesti 
architektonických plánů rodinné vily v Kostelci nad Orlicí od 
Jana Kotěry, křeslo pro invalidy firmy J. A. Nicholson, sádrový 
reliéf Ukolébavka od Stanislava Suchardy, soubor fotografií 
a dokumentů (kroniky, plakáty, letáky, programy) dokumen-
tující činnost královéhradeckých divadelních ochotnických 
souborů JDO Klicpera, DS Tyl, Mladá scéna a Lidová opera 
a také profesionální scény (KOD/DVÚ/Klicperovo divadlo), 
soubor tiskovin a drobné plastiky se vztahem k přelomo-
vým letům 1989–1990. Sbírkový fond věnovaný politickým 
dějinám byl rozšířen také o četné materiály politických stran 
a hnutí vážící se k volbám uskutečněným v posledním dese-
tiletí, a to včetně první přímé volby prezidenta republiky. 
Z jiných akvizic je vhodné uvést rovněž dvojdílné svatební 
šaty z roku 1919, které jsou vyrobeny z hnědého hedvábí.

chronologická evidence
V rámci chronologické evidence historické podsbírky byla 
zapsána přírůstková čísla H1/2016 až H350/2016, která před-
stavují 2 039 předmětů.

systematická evidence
V rámci systematické evidence bylo zpracováno celkem  
4 195 sbírkových předmětů, které představují 3 335 inven-
tárních čísel.

Inventarizace sbírek
V roce 2016 byla provedena řádná inventura sbírkového 
fondu Numismatika – faleristika, sbírková řada papírových 
platidel (N/P; 21 136 inv. čísel – 21 144 ks). V rámci předávací 
inventury fondu Obchod – služby bylo inventováno 2 171 
inv. č. – 2 519 ks.

centrální evidence sbírek
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce 
2016 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové 
knihy v roce 2016 v rozsahu H1/2016 až H350/2016.

poradní sbor
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel 8. června 
2016. Vzal na vědomí informaci o složení a struktuře dosavad-
ních přírůstků historické podsbírky. Dále projednal schválení 
nákupů podle nabídkových listů (dámské svatební šaty, škol-
ní obrazy, dvojice akvarelů od J. Vlčka, reliéf od S. Suchardy, 
soubor fotografií a tisků k činnosti ochotnických spolků JDO 
Klicpera a DS Tyl) v celkové výši 31 500 Kč a projednal odpisy 
dle předložené dokumentace.

Výpůjčky
1/2016 Österreichische Galerie Belvedere, Vídeň, •	
Rakousko;
2/2016 Muzeum a galerie Orlických hor;•	
3/2016 Krkonošské muzeum Správy KRNAP;•	
4/2016 Město Chlumec nad Cidlinou;•	
5/2016 Regionální muzeum v Kolíně;•	
6/2016 Východočeské muzeum v Pardubicích;•	
7/2016 Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky •	
(smlouva o fyzickém předání věci);
8/2016 Ivan Doubrava (smlouva o fyzickém předání věci);•	
9/2016 Vlastivědné muzeum v Šumperku;•	
10/2016 Krkonošské muzeum v Jilemnici;•	
11/2016 Severočeské muzeum v Liberci;•	
12/2016 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta •	
v Hradci Králové (smlouva o fyzickém předání věci);
13/2016 Ivan Doubrava (smlouva o fyzickém předání věci);•	
14/2016 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, •	
Úprkova1;
15/2016 Městské muzeum a galerie Hořice;•	
16/2016 Třebechovické muzeum betlémů;•	
17/2016 Státní oblastní archiv v Zámrsku;•	
18/2016 Krkonošské muzeum v Jilemnici;•	
19/2016 Ivan Doubrava (smlouva o fyzickém předání věci);•	
20/2016 Oblastní muzeum v Chomutově;•	
21/2016 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě;•	
22/2016 Krkonošské muzeum v Jilemnici;•	
23/2016 Krajský úřad Královéhradeckého kraje.•	

V rámci uvedených smluv bylo zapůjčeno 246 kusů sbírko-
vých předmětů.



17

/ 
 v

ýr
oč

ní
 z

p
rá

va
 m

vč
 2

01
6

1. Sbírkotvorná činnost

Vráceno bylo 21 výpůjček představujících 459 kusů sbír-
kových předmětů realizovaných v posledních dvou letech 
2015–2016.

16/2015 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy;•	
18/2015 Městské muzeum Nový Bydžov;•	
19/2015 Muzeum Českého ráje v Turnově;•	
20/2015 Krkonošské muzeum v Jilemnici;•	
22/2015 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti;•	
23/2015 Východočeské muzeum v Pardubicích;•	
24/2015 Regionální muzeum a galerie v Jičíně;•	
25/2015 Městské muzeum Nové Město nad Metují;•	
1/2016 Österreichische Galerie Belvedere, Vídeň, •	
Rakousko;
2/2016 Muzeum a galerie Orlických hor;•	
3/2016 Krkonošské muzeum Správy KRNAP;•	
4/2016 Město Chlumec nad Cidlinou;•	
5/2016 Regionální muzeum v Kolíně;•	
6/2016 Východočeské muzeum v Pardubicích;•	
7/2016 Kriminalistický ústav Praha Policie České  •	
republiky (smlouva o fyzickém předání věci);
8/2016 Ivan Doubrava (smlouva o fyzickém předání věci);•	
9/2016 Vlastivědné muzeum v Šumperku;•	
10/2016 Krkonošské muzeum v Jilemnici;•	
11/2016 Severočeské muzeum v Liberci;•	
14/2016 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, •	
Úprkova 1;
17/2016 Státní oblastní archiv v Zámrsku.•	

zápůjčky
V roce 2016 bylo v rámci historické podsbírky evidováno  
21 zápůjček od jiných institucí a osob. Celkem bylo zapůjče-
no 805 kusů sbírkových předmětů. V rámci přípravy výstavy 
„Život v pevnosti“ bylo realizováno 5 zápůjček od Národního 
pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, 
Muzea Petrof, Uměleckoprůmyslového musea v Praze, 
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a Městského muzea 
a knihovny Čáslav. Pro výstavu „Ve stínu války“ bylo realizová-
no 5 zápůjček od soukromých osob (Ladislav Skipala a RNDr. 
Ladislav Prokop), Vojenského historického ústavu Praha, 

Vlastivědného muzea v Olomouci a Národního památkového 
ústavu, Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 
Státního hradu a zámku Český Krumlov. Pro výstavu „Králické 
betlémy minulosti i dneška“ bylo realizováno 9 zápůjček od 
Regionálního muzea a galerie v Jičíně, Městského muzea 
Králíky, Muzea a galerie Orlických hor, Městského muzea 
v Ústí nad Orlicí, Hornického muzea Příbram, Středočeského 
muzea v Roztokách u Prahy, Třebechovického muzea betlé-
mů, Moravského zemského muzea a od Ivany Hroudové. Pro 
výstavu ke 150. výročí návštěvy Františka Josefa I. na králové-
hradeckém bojišti byly realizovány 2 zápůjčky od Biskupství 
královéhradeckého a od JUDr. Jiřího Berga.

Badatelský servis
V rámci historické podsbírky bylo evidováno 42 badatelských 
návštěv. Kromě vlastních sbírkových předmětů byla badate-
lům ke studiu poskytována rovněž příslušná odborná lite-
ratura, digitální vyobrazení sbírkových předmětů, záznamy 
evidence v programu Demus, regionální tiskoviny a pomoc-
ný materiál. Na základě vznesených požadavků bylo dále 
sepsáno 27 dohod o poskytnutí vyobrazení sbírkových před-
mětů. Zodpovězeno bylo na 205 telefonických, e-mailových, 
písemných či v rámci osobních návštěv vznesených dotazů.

Křeslo pro invalidy – invalidní vozík firmy J. A. Nicholson z Dublinu – zakoupeno v roce 2016 pro historickou podsbírku muzea
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nejvýznamnější akvizice

Křeslo pro invalidy – invalidní vozík
Výrobce: J. A. Nicholson, Bedoing faktory, Dublin, Irsko
Získáno nákupem od soukromého majitele.
Historická podsbírka – fond Zdravotnictví.
Přírůstkové číslo H303/2016.

Křeslo pro invalidy – invalidní vozík firmy J. A. Nicholson 
z Dublinu je unikátním předmětem dokumentujícím ději-
ny zdravotnictví v oblasti péče o imobilní nebo invalid-
ní pacienty. Používán byl od konce 19. století až do první 
světové války, a to nejen v domácí péči, ale i v nemocnicích 
a léčebných ústavech. Invalidní křeslo má kovovou pérova-
cí konstrukci, dvě velká kola a jedno menší vpředu ukotve-
né na rukojeti, která sloužila ve spojení s kolem k ovládání 
směru jízdy. Korba křesla je dřevěná, částečně čalouněná, 
sedák a opěrky opatřené barveným impregnovaným plátnem. 
V zadní části je držadlo pro ošetřující personál. Na dřevěné 
korbě nalezneme původní firemní značku J. A. Nicholson, 
Bedoing faktory, Dublin. Svojí proveniencí je křeslo firmy 
Nicholson v rámci muzeí České republiky naprosto unikátní. 
Podle dostupné odborné literatury produkce firmy Nicholson 
z Dublinu nebyla na území Rakouska-Uherska součástí kata-
logů zdravotnických pomůcek. Křesla tohoto typu byla rozší-
řena zejména koncem 19. století a na počátku 20. století 
a konstruována byla především pro movité invalidní pacien-
ty v Anglii a Irsku.

Architektonické plány rodinné vily v Kostelci nad Orlicí
Autor: Jan Kotěra
Získáno nákupem od soukromého majitele.
Historická podsbírka – fond Hradecensia. 
Přírůstkové číslo H265/2016.

Mezi nejvýznamnější akvizice za rok 2016 bezesporu nále-
ží soubor šesti architektonických plánů, jejichž autorem je 
mezinárodně proslulý architekt Jan Kotěra (1871–1923), 
zakladatel české moderní architektury a mj. tvůrce budo-
vy Muzea východních Čech v Hradci Králové. Získané plány 

zachycují rodinný dům Rudolfa Vanického v Kostelci nad 
Orlicí (dnes Zoubkova ulice, čp. 64) z roku 1921. Spolu s další-
mi předměty a plány ve sbírce MVČ umožňují dokumentovat 
autorovo dílo v regionu východních Čech.

1. Sbírkotvorná činnost

Architektonické plány rodinné vily v Kostelci nad Orlicí, Jan Kotěra Přírůstky fondu Divadlo – fotografie z činnosti amatérského souboru 
Lidová opera, Mam ‘ zelle Nitouche a Cikánský baron
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pŘíRODOVěDEcKá pODsBíRKA

Přírodovědecká podsbírka byla v roce 2016 doplněna o 6 715  
kusů sb. př., tj. 45 př. č., z toho 50 % vlastní sběry, 45 % 
převod materiálu z doprovodné evidence a 5 % dary.

Tradičně největší podíl přírůstků podle počtu kusů (položek, 
exemplářů) náleží fondům entomologie (59 %) a botaniky  
(34 %). V roce 2016 nebyly realizovány nákupy sbírek 
od sběratelů. Struktura přírůstků za rok 2016 podle oborů 
a způsobu nabytí je uvedena níže v tabulce.

chronologická evidence
V rámci chronologické evidence byla zapsána přírůstková 
čísla P1/2016 až P45/2016, což představuje 6 715 kusů nebo 
položek přírodnin.

systematická evidence
V rámci systematické evidence bylo zpracováno 2 741 evi- 
denčních čísel, což je 28 322 kusů nebo položek přírodnin. 
Největší podíl z pohledu počtu zkatalogizovaných kusů nebo 
položek tvoří entomologické sbírky (25 294 exemplářů) – jde 
o hromadnou evidenci čeledí brouků (Coleoptera) základní 
sbírky (coll. RMHK) uspořádanou nově podle katalogu LÖBL, I. 
& SMETANA, A. (eds.).

Inventarizace sbírek
V roce 2016 bylo provedeno 5 inventarizací (dle plánu inven-
tarizací přírodovědecké podsbírky na období 2013–2017). 
Celkem inventarizací prošlo 3 458 evidenčních čísel, což 
představuje 28 254 kusů nebo položek sbírkových předmětů. 

centrální evidence sbírek
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce 
2016 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové  
knihy přírodovědecké podsbírky v roce 2016 v rozsahu 
P1/2015 – P45/2014.

poradní sbor
Poradní sbor vyjádřil souhlas se zprávou o struktuře a evidenci  
přírůstků přírodovědeckých sbírek zapsaných v přírůstkové 
knize.

Výpůjčky
V roce 2016 bylo evidováno 22 smluv o výpůjčce sbírkových 
předmětů, z toho 10 nebylo dosud vráceno – mají stanoven 
výpůjční termín přesahující do dalšího období. Bylo vypůjče-
no 3 710 kusů sb. předmětů. Vráceno bylo 15 výpůjček. 

zápůjčky
V roce 2016 byly evidovány 4 zápůjčky přírodnin od jiných 
institucí. Jednalo se o zápůjčky herbářových položek z bota-
nických sbírek jiných muzeí a herbáře botanického ústavu  
AV ČR. Všechny zápůjčky byly v termínu vráceny. 

Badatelský servis
V rámci přírodovědecké podsbírky bylo evidováno 320 bada- 
telských návštěv, z toho cca 35 pracovalo se sbírkovým 
fondem (studium herbářů, mineralogických, entomologic-
kých a zoologických sbírek). K revizi druhů a studiu bylo 
zapůjčeno celkem 8 300 položek vyšších rostlin, cca 5 000 
exemplářů entomologického materiálu, 30 geologických 
vzorků a fosilií a 20 sb. předmětů ze sb. fondu obratlovců.

1. Sbírkotvorná činnost

Obor Vlastní sběry nákup převod Dar celkem %

Geologie 22 / 276 - 2 / 164 6 / 21 30 / 461 7

Botanika 4 / 1 975 - - 5 / 350 9 / 2 325 34

Entomologie 4 / 1 100 - 1 / 2 828 1 / 1 6 / 3 929 59

Malakologie - - - - - -

Zoologie - - - - - -

cELKEm 30 / 3 351 - 3 / 2 992 12 / 372 45 / 6 715 100

% 50 - 45 5 100 -

struktura přírůstků přírodovědecké podsbírky podle oborů a způsobu nabytí (počet kusů/počet př. čísel)

sbírkový 
fond

počet inventari-
zovaných

evidenčních 
čísel

počet inventari-
zovaných

kusů nebo 
položek sb. 
předmětů

Geologie –  
Paleontologie

8 307

Botanika 3 399 3 399

Malakologie 50 4 405

Entomologie 1 19 072

Obratlovci - 1 071

celkem 3 458 28 254

struktura inventarizací dle sbírkových fondů

sbírkový 
fond

počet výpůjček počet  
vypůjčených

kusů nebo 
položek sb. 
předmětů

Geologie – 
Paleontologie

1 19

Botanika 13 1 938

Malakologie - -

Entomologie 2 1 709

Obratlovci 6 44

celkem 22 3 710

struktura výpůjček z přírodovědecké podsbírky 
podle oborů
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1. Sbírkotvorná činnost

Vzácný přírůstek do přírodovědeckých sbírek – lišaj oleandrový (Daphnis nerii), tažný, původem tropický druh. Motýl byl dochován z kukly nalezené na podzim 2016 v Bohuslavicích nad Metují. 
Daroval Ing. Jaroslav Zítko, Bohuslavice.
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Kromě přípravy sbírek ke studiu se badatelská činnost týkala 
revidování herbářových položek, excerpce floristických nebo 
faunistických dat ze sbírkových předmětů nebo dokumenta-
ce k nim, determinace donesených vzorků přírodnin (hmyz 
z domácností a zahrad, kvetoucí rostliny, nálezy hornin, 
uhynulý obratlovci apod.), dotazů k biologii a rozšíření flóry 
a fauny v regionu a určování přírodnin dle fotografií zasla-
ných e-mailovou poštou.

nejvýznamnější akvizice
Specializovaná sbírka fosilií permokarbonských ryb z našeho  
území byla v rámci studijního pobytu paleontologa ve 
Francii, realizováno v rámci projektu financovaném z progra-
mu Erasmus+, doplněna o soubor paprskoploutvých ryb 
z lokality Buxieres les Mines z Centrálního francouzského 
masivu. 

Z odborného hlediska jsou cenné vlastní faunistické doklady 
hmyzu a botanické sběry z okolí Hradce Králové a mykologic-
ké sběry z Krkonoš. Zajímavým přírůstkem entomologických 
sbírek je lišaj oleandrový (Daphnis nerii) od p. Zítka z Dolan 
u České Skalice. Jde o vzácný doklad mediteránního tažného  
druhu, kdy celý vývoj proběhl na pěstovaném oleandru 
v našich podmínkách. 

V roce 2016 bylo ve sbírce muzea odborně zpracováno  
85 384 kusů sbírkových předmětů, evidovaných pod  
9 106 inventárními či přírůstkovými čísly. Podrobné členění 
po jednotlivých sbírkových fondech je uvedeno v tabulce. 

název sbírkového 
fondu

počet  
inventár-
ních čísel

Tj. počet  
předmětů 

(kusů)
Archeologie 2 929 52 876

Botanika 625 625

Entomologie 19 25 294

Malakologie - -

Mineralogie 25 123

Mykologie 1 921 1 921

Paleontologie 126 175

Petrografie 126 175

Zoologie obratlovců - -

Bydlení – odívání 180 410

Divadlo 510 524

Doprava – spoje - -

Ekonomika - -

Etnografie – folkloristika 1 1

Foto – kino - -

Hradecensia 151 151

Hudba 10 10

Kultura 2 2

Literatura 5 5

Militaria 2 2

Numismatika – faleristika 1 984 1 984

Obchod – služby 24 39

Politika 114 571

Stát 33 174

Školství 75 78

Tělesná kultura 37 37

Umělecký průmysl 88 88

Výroba – technika 1 1

Výtvarné umění 23 23

Zdravotnictví 95 95

Zemědělství - -

struktura katalogizace podle sbírkových fondů

1. Sbírkotvorná činnost
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1. Sbírkotvorná činnost

OchRAnA A zABEzpEČEní sBíREK

pracoviště ochrany sbírkových předmětů
Pracoviště ochrany sbírkových předmětů zajišťuje preventivní 
konzervaci prostřednictvím systematické kontroly a případné 
úpravy prostředí v depozitářích a expozicích tak, aby předmě-
ty setrvávaly v pokud možno nezměněném stavu, a vypraco-
vává o této činnosti podrobné zprávy. Spravuje monitoring 
systému Hanwell v depozitářích a ve výstavních prostorách 
muzea, provádí vyhodnocení údajů a zajišťuje servis systému. 

V rámci preventivní konzervace proběhla ve dnech 16. srpna 
a 20. září 2016 pravidelná kontrola depozitářů. Dne 6. května 
2016 proběhlo pravidelné plynování depozitářů a knihovny 
na hlavní budově proti organickým škůdcům. Dne 4. listopadu  
2016 byly plynováním ošetřeny depozitáře přírodovědec-
kého oddělení.

Karanténní desinsekcí paradichlorbenzenem v desinsekční 
bedně prošlo cca 12 000 položek nebo kusů sbírkových před-
mětů (nové přírůstky z nákupů, vrácené předměty z výpůj-
ček, exponáty z výstav).

V rámci preventivní konzervace a zkvalitnění bezpečnosti 
sbírek byla v expozici na hlavní budově muzea provedena 
každý měsíc v roce kontrola se zápisem o stavu sbírek a poža-
dovaných nápravných opatření.

V expozici Muzea války 1866 na Chlumu a v kostele v obci 
Suchá u Nechanic, kde je expozice kampanologie, proběhlo 
pravidelné čištění expozice a kontrola stavu exponátů před 
zahájením sezóny v březnu 2016.

V  depozitáři v areálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou 
proběhla kontrola uložených sbírek 12. října 2016. O všech 
kontrolách byl vyhotoven zápis.

V průběhu roku konzervátorky-restaurátorky poskytova-
ly odborné konzultace a posudky pro tyto instituce: VŠCHT 
v Praze, Střední uměleckoprůmyslovou školu hudebních 

nástrojů a nábytku v HK, Středočeské muzeum v Roztokách 
u Prahy, Městské muzeum v Jaroměři, Regionální muze-
um v Chrudimi, Východočeské muzeum v Pardubicích 
a Biskupství královéhradecké.

Na žádost muzea provedla mikrobioložka Národní knihovny 
České republiky v Praze za účasti konzervátorek-restauráto-
rek odběr vzorků z Graduálu českého. Výsledky analýz jsou 
určené pro restaurátorský průzkum.

V průběhu roku 2016 zajišťovalo pracoviště ochrany sbírko-
vých předmětů průzkum exponátů, jejich restaurování a sanač-
ní konzervaci dle požadavků odborných kurátorů sbírek.  
O každém zásahu na exponátech byla vytvořena konzervátor-
ská karta. Tato databáze je pravidelně aktualizovaná. 

Prioritou roku 2016 bylo konzervování a restaurování sbírko-
vých předmětů muzea a výroba cca 110 předmětů určených 
k prezentaci na výstavách připravovaných k výročí války 1866.

Odběr mikrobiologických vzorků z Graduálu českého
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Průběžně probíhalo konzervování a restaurování předmě-
tů vytipovaných na základě kontroly v depozitářích, popř. 
požadavků odborných pracovníků a předmětů, které se vrací  
ze zápůjček. K půjčovaným exponátům vypracovaly konzer-
vátorky-restaurátorky průvodní kondiční listy před zápůjč-
kou a zkontrolovaly stav předmětů při jejich návratu a před 
uložením do depozitářů.

Pro archeologické pracoviště byl vypracován písemný posu-
dek včetně fotodokumentace na 196 ks předmětů konzervo-
vaných externí firmou.

Konzervátorky-restaurátorky se aktivně účastnily na zajišťo-
vání kulturních akcí muzea (Muzejních nedělí, Muzejní noci 
a adventního trhu).

Při přípravě výstav muzea se konzervátorky-restaurátorky 
podílely nejen na jejich instalaci, ale i na balení a kurýrním 
doprovodu exponátů.

V roce 2016 se konzervátorky-restaurátorky účastnily těchto 
konferencí: 

mezinárodní konference „Obnova vybraných obrazů •	
a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži“;
mezinárodní konference „Historie sklářské výroby •	
v českých zemích“ v Jablonci n. Nisou; 
Konference konzervátorů a restaurátorů v Brně;•	
40. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií. •	

V rámci projektu programu Erasmus+ konzervátorka-restau-
rátorka absolvovala odbornou stáž v Universalmuseum 
Joanneum Graz.

Konzervátorky-restaurátorky navštívily v rámci odborné 
exkurze nové depozitáře Uměleckoprůmyslového musea 
v Praze – Stodůlkách a účastnily se prezentace projektu firmy 
DYTEC, kde došlo k usazení obrazu Jana Očka z Vlašimi do 
klimatizovaného rámu ve výstavě „Císař Karel IV.“ v Národní 
galerii v Praze.

1. Sbírkotvorná činnost

Součástí výstavy „Ohlasy prusko-rakouské války“ byl fragment  
uniformy poručíka pruského gardového pluku Alexander, účastníka 
bitvy u Hradce Králové roku 1866. Vystavení hrobových textilií  
z lokality Lípa předcházela náročná konzervační práce. 
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Konzervátorky-restaurátorky představily svoji práci a sbírko-
vé předměty veřejnosti na těchto akcích:

přednáška „Historie graduálu českého“  •	
pro Klub seniorů a Spolek přátel starého Hradce;
přednáška „Knižní vazba a iluminace“ pro UHK;•	
přednáška „Denárový poklad z Libotova“  •	
pro Klub seniorů;
exkurze v KD: pro Klub seniorů a Spolek přátel  •	
starého Hradce.

Na žádost odborných škol pracovnice metodicky vedly práci 
studentů, kteří vykonávali praxi v konzervátorských dílnách. 

Pracoviště se aktivně podílí na přípravě podkladů pro rekon-
strukci GK – zjišťování objemu sbírek, plánování nových 
depozitářů a úložných systémů.

1. Sbírkotvorná činnost

přehled počtu preparovaných a ošetřených sbírkových  
předmětů přírodovědecké podsbírky v roce 2016

skupina počet preparova-
ných kusů 

počet sb. př. – ošet-
ření a desinsekce 

(kromě plynování)
Savci 5 15

Ptáci 45 60

Ryby - 1 200

Bezobratlí 800 7 000

Rostliny a houby 2 325 3 500

Fosilie a geologické vzorky 130 20

celkem 3 305 11 795

materiál počet předmětů 
(interní zásahy)

počet předmětů  
(externí zásahy)

Knihy, grafiky, rukopisy, plány, mapy, školní obrazy 348 -

Malované a polychromované předměty ze dřeva 0 -

Umělecko-historické předměty z organických materiálů 37 -

Umělecko-historické předměty z kovů a kovových slitin 146 -

Předměty lidové kultury z organických materiálů 35 -

Předměty lidové kultury z kovů a kovových slitin 16 -

Numismatika 13 -

Archeologický materiál – keramika, sklo 474 -

Archeologický materiál – kosti 2 -

Archeologický materiál – železo 179 -

Archeologický materiál – barevné a drahé kovy 160 -

Textil 80 -

Keramika, sklo a porcelán 31 -

Šperky 0 -

Nábytek 149 -

Zbraně a lovecké potřeby 97 -

Fotografie a daguerrotypie 0 -

Obrazy na plechu 0

Obrazy na plátně 6 -

Archeologický materiál organický 156 -

Domácí spotřebiče 21 -

Hudební nástroje 7 -

přehled počtu předmětů prošlých konzervačními  
či restaurátorskými zásahy v roce 2016
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1. Sbírkotvorná činnost

DOKumEnTAcE A DIGITALIzAcE

V rámci digitální fotodokumentace sbírkových předmětů 
bylo pořízeno 5 485 záběrů, které byly zařazeny do interní 
databáze sbírkových předmětů. Pro publikační a výstavní 
účely bylo naskenováno 335 snímků. Pro realizované knihy 
bylo nafoceno 150 záběrů. Dále byla provedena dokumen-
tace vernisáží, výstav a dalších akcí pořádaných muzeem 
v rozsahu 2 390 záběrů. Zbylá dokumentace v rozsahu 1 250 
záběrů byla pořízena pro interní potřeby organizace a jako 
služba veřejnosti nebo jiným kulturním institucím. 

Archeologické pracoviště provádí v rámci zpracování nových 
přírůstků i starších fondů systematickou fotodokumentaci.  
V roce 2016 bylo pořízeno cca 800 snímků. Dalších 100 sním-
ků zdokumentovalo aranžované lidské kosterní pozůstatky 
z výzkumu D11 mezi Plačicemi a Stěžery. V rámci udržitelnosti 
projektu „Digitalizace a internetová prezentace archivních 
fondů vztahujících se k archeologickým památkám“ podpo-
řeného prostřednictvím Euroregionu Glacensis bylo naske-
nováno 300 stran silně poškozené nálezové zprávy k pohře-
bišti z doby popelnicových polí u Třebešova na Rychnovsku 
z počátku 20. stol. a dále cca 3 000 dalších listinných doku-
mentů z archivu nálezových zpráv.

Vedle fotografické dokumentace probíhala i standardní 
kresebná dokumentace. Kresebně dokumentováno bylo 
více než 800 nálezů z archeologických výzkumů v trase D11 
(výzkum 2014–2015), ze Smiřic (výzkum 2010) a ze Stěžírek 
(výzkumy 2010–2016).

OchRAnA A zABEzpEČEní sBíREK  
V RámcI ODDěLEní

Archeologická podsbírka
V roce 2016 bylo laboratorně ošetřeno 1 973 sáčků s nálezy  
získanými v závěru roku 2015 a zejména v průběhu roku 
2016. Částečně nebo zcela bylo rekonstruováno 70 keramic-
kých nádob.

historická podsbírka
Za účelem snazší manipulace a lepšího přístupu k jednotli-
vým kusům nábytku byl částečně přerovnán depozitář č. 323 
a prostor lapidária. V této souvislosti došlo v depozitáři č. 323 
k vyčištění obalových materiálů. Pro potřeby fotodokumen-
tace bylo provedeno upravení místnosti č. 335. Po konzul-
taci s oddělením vývoje a výzkumných laboratoří Národní 

knihovny České republiky v Praze byly provedeny kontrolní 
stěry z hudebních rukopisů z 16. století (Ing. Lucie Palánková) 
pro posouzení stavu a jako podklad k budoucímu restaurá-
torskému ošetření. V souvislosti s prováděním restaurátor-
ských zásahů u historických map ze sbírky MVČ byl průběžně 
kontrolován jejich stav a uložení. Průběžně byla kontrolová-
na funkčnost chladícího agregátu v souvislosti se zajištěním 
stálosti podmínek v chlazeném depozitáři č. 327. Zároveň 
zde byla provedena výměna osvětlení.

Ve všech depozitářích byly vedeny knihy depozitárních reži-
mů, stejně tak i knihy pohybu sbírek, kde je zapsáno datum 
zapůjčení a datum vrácení, k jakému účelu a kdo má před-
mět zapůjčen z depozitáře.

přírodovědecká podsbírka

Desinfekce a desinsekce:
Preparovány a nálezovými údaji byly opatřeny přírůstky získa-
né vlastním sběrem.

Karanténní ošetření organických přírodnin je prováděno 
průběžně u materiálů, které byly z výstavních nebo studij-
ních důvodů umístěny mimo depozitář. V roce 2016 prošlo 
karanténním ošetřením v desinsekční místnosti cca 12 tisíc 
položek nebo kusů sbírkových předmětů (nabídky ento-
mologického materiálu k nákupům, herbáře a mykologický 
materiál, vrácené předměty z výpůjček, exponáty z výstav). 

Ošetření 1 200 kusů sb. př. z ichtyologické sbírky se týká 
převážně inventarizovaného materiálu mihulí, kde byl v 25 
nádobách (masovkách) doplněn nebo vyměněn konzervační 
roztok.  

Po průběžné kontrole stavu entomologických sbírek v depo-
zitářích byla provedena mimořádná desinfekce (cca 100 krabic 
motýlů coll. Holeček).  

V květnu a listopadu proběhlo pravidelné plynování depozitářů 
zoologie, entomologie a herbářů proti organickým škůdcům. 

Ukázka digitální dokumetace kostrového hrobu s pozůstatky rakve
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mapování archeologických lokalit  
ve východních Čechách
Řešitelé: PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.,  
Mgr. Petra Sehnoutková, Mgr. Pavel Horník 
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný záměr

Charakteristika: Záměr vychází z databáze Excerpta založe-
né J. Kalferstem, stále průběžně aktualizované a z expertní 
činnosti pro potřeby tvorby podkladů pro územní plány obcí 
a odborná vyjádření. Shromážděná data jsou přesně lokali-
zována do několika prostorových vrstev v prostředí GIS. Data 
následně slouží pro edukační účely, osvětu za účelem mini-
malizace poškozování archeologických památek, k tvorbě 
plánů a rozpočtů budoucích výzkumů, pro cílený nedestruk-
tivní průzkum a pro potřeby dílčích badatelských záměrů. 

Výsledky: Byl kompletně revidován plán archeologických 
nálezů na území Hradce Králové (cca 400 lokalit) a zpracovány  
připomínky k návrhu územního plánu města. 

Bylo zpracováno vyjádření a mapové podklady k územním 
plánům, JPÚ, KPÚ a PSZ obcí Střevač, Staré Místo, Přelovice, 
Přepychy, Loučná Hora, Mokrovousy, Trotina, Zdobín, Prasek, 
Blešno, Lužany nad Trotinou, Kratonohy, Jeřičky, Zálesí u Dvora 
Králové, Doubravice u Dvora Králové, Červená Třemešná, 
Seč, Velký Vřešťov, Dřenice a Svatojanský Újezd. Prezentace 
databáze archeologických lokalit a jejího praktického uplat-
nění na konferenci pozemkových úprav. Bylo pořízeno 404 
nových záznamů pro databázi Excerpta, a zejména periodik: 
Archeologie středních Čech, Z Českého ráje a Podkrkonoší, 
Archeologické výzkumy v Čechách. Proběhlo geodetické zamě-
ření a revize mohylníků v Lískovicích a Sukoradech (celkem 
cca 40 mohyl). Byly vyhotoveny podklady pro územní plány 
a revidována archeologická naleziště na k. ú. Bílé Poličany, 
Byzhradec, Divec, Dolní Přím, Dohalice, Horní Dohalice, Jeřičky, 
Klášter nad Dědinou, Křičov, Ledce, Libáň, Lužany nad Trotinou, 
Malé Výkleky, Nepolisy, Osice, Rokytňany, Seč, Třesovice, Vlčí 
Habřina, Zadražany, Zachrašťany, Železnice, Žíželeves.

sídlištní struktura kultury popelnicových polí  
ve východních Čechách – Lužické hradiště  
v hradci Králové a jeho zázemí
Řešitel: PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný záměr

Charakteristika: Záchranný archeologický výzkum při přestav-
bě hradeckého pivovaru přinesl zásadní informace o podobě 
i stáří hradiště kultury lužických popelnicových polí na návrší 
královéhradeckého starého města. Tyto nálezy je třeba zasa-
dit do širšího kontextu starších nálezů z návrší i okolního 
osídlení a interpretovat výjimečné postavení královéhradec-
kého hradiště, které nemá v prostoru rozšíření této kultury 
obdoby.

Výsledky: Proběhla třetí sezóna výzkumu ve Hvozdnici 
u Hradce Králové – pohřebiště mohylové a lužické kultury 
(celkem prozkoumáno přes 50 hrobových celků). Preparací 
prošlo 30 v celistvosti vyzvednutých uren. Bylo dokončeno 
laboratorní zpracování nálezů ze žárových hrobů z Jaroměře 
(50 nádob). Proběhla kresebná dokumentace nálezů z roku 
2014 z Hvozdnice. 

Vývoj středověkého města  
na území východních Čech
Řešitel: Mgr. Radek Bláha, Mgr. Petra Sehnoutková
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný záměr

Charakteristika: Výzkum se zaměřuje na stavební vývoj 
královských měst v severovýchodních Čechách s důrazem 
na podobu a využití veřejných prostranství a na ně navazující 
zástavby. Souvisí s mohutnou vlnou investičních akcí zamě-
řených na rekonstrukce veřejných prostranství jak z vlastních 
výzkumů (HK – Velké náměstí, HK – nám. 28. října, HK – Bílá 
věž), tak i jiných organizací (Dvůr Králové – náměstí, Nový 
Bydžov – bytový dům, Úpice – bytový dům).

Výsledky: Dosavadní bádání bylo využito v rámci přípravy 
publikace „Dějiny Hradce Králové“ v nakladatelství Lidové 
noviny a při spolupráci na turistickém informačním speciálu 
Jaro 2016 s tématem královéhradecké pevnosti. Ve spolu-
práci s Městským muzeem v Novém Bydžově byla připra-
vena výstava „Počátky osídlení Starého a Nového Bydžova 
ve světle archeologických nálezů“. Významné poznatky 
přinesl záchranný archeologický výzkum na stavbě mostu 
v Chlumci nad Cidlinou a jeho následné odborné vyhodno-
cení. Proběhlo zpracovávání keramického souboru z výzku-
mu ve Zdechovicích a nálezového souboru z Filištínské ul. 
čp. 37/I-40/I v Chrudimi. Proběhl záchranný archeologic-
ký výzkum při opravě mariánského sousoší v Jaroměři, při 
němž byla zjištěna a zdokumentována zemnice z 12. století.  
Ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové proběhl dne 
7. 12. 2016 druhý ročník pracovního setkání věnovanému 
ranému středověku východních Čech, téma „raně středověká 
hradiště“.

Germánské osídlení východních Čech 
Řešitel: Mgr. Pavel Horník
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný záměr

Charakteristika: Dlouhodobý záměr zpracování novodobých 
výzkumů a revize starších nálezů z doby římské v severový-
chodních Čechách, analýza sídelní struktury obyvatelstva 
a studium vztahů s provinciálním prostředím na základě 
importů.

Výsledky: Příprava podkladů pro vznik katalogu „Spony z doby 
římské ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové“. 
Vybrán a odeslán soubor spon na VŠCHT v Praze na Ústav 
kovových materiálů a korozního inženýrství, k provedení 
prvkové analýzy pomocí elektronového rastrovacího mikro-
skopu TESCA VEGA 3 s EDS analyzátorem Oxford Instrumens 
INCA 350. V rámci projektu byly zhodnoceny nálezy noricko 
-panonských spon s křidélky na lučku z východních Čech. 
Rukopis textu odeslán redakční radě AVČ.

2. Vědecko-výzkumná činnost



27

/ 
 v

ýr
oč

ní
 z

p
rá

va
 m

vč
 2

01
6

2. Vědecko-výzkumná činnost

Proběhla kresebná dokumentace a katalogizace nálezů z nově 
objeveného sídliště z časné doby římské ve Všestarech. 
Probíhá vyhodnocení archeologického materiálu pro potře-
by publikace.

zpracování mincovního depotu z Vamberka
Řešitel: PhDr. Vojtěch Brádle
Termín dokončení: 2018

Charakteristika: Rozbor jednoho z největších mincovních 
depotů z Královéhradeckého kraje, z něhož je dochováno na 
2 500 ražeb (přír. čísla H22/1968 a H317/1987). Soubor obsa-
huje především drobné nominály z 15. a 16. století. Kromě 
českých mincí, mezi nimiž se objevují různé druhy dobových 
falz, zahrnuje např. ražby z Moravy, Kladska, Uher nebo Tyrol. 
Depot je cenný pro studium oběživa v jagellonském období.

Výsledky: V roce 2016 probíhalo průběžné třídění mincí 
z části depotu získané v roce 1968 (př. č. H22/1968) a části 
získané v roce 1987 (př. č. H317/1987) podle provenience, 
panovníků a nominálu. Dominující bílé peníze Vladislava II. 
Jagellonského byly určovány podle systému použitého při 
zpracování nálezu z Radče. U určených mincí byly zjišťová-
ny jejich parametry (váha, minimální a maximální průměr). 
Průběžně byla prováděna práce na rukopisu studie o depotu 
a na doplňkových tabulkách. Byla zahájena fotodokumenta-
ce nálezových mincí. Na jejím základě byla ověřována správ-
nost určení. Vamberecké mince byly průběžně srovnávány 
s ražbami z nálezu ze Sněžného. Byly vyhledávány informace 
o nálezu v literatuře a pramenech. Zahájen byl zápis urče-
ných mincí do programu Demus (zatím 157 ks).

Územní regulační plány města hradce Králové
Řešitel: Mgr. Jan Jakl
Termín dokončení: 2017

Charakteristika: Projekt je zaměřen na detailní zhodnoce-
ní a pasportizaci územních plánů města Hradce Králové po 
zboření zdejší vojenské pevnosti. Regulační plány města 
i jeho menších částí (např. Ulrichovo náměstí, Labská kotlina, 
Orlická kotlina) uložené v několika institucích (MVČ, SOkA 
Hradec Králové a NTM Praha) dokumentují rozvoj města jako 
ukázkového příkladu moderního urbanismu.

Výsledky: V roce 2016 bylo pokračováno ve studiu zápisů 
pevnostního a stavebního odboru města Hradce Králové ve 
Státním okresním archivu Hradec Králové a také v excerpci 
regionálního tisku (Ratibor, Královéhradecko, Kraj králové-
hradecký). V rámci výzkumného úkolu byly připravovány 
materiály pro výstavu regulačních plánů, která bude realizo-
vána v termínu od 30. června do 5. listopadu 2017.

Školní obrazy ve sbírce muzea východních Čech 
v hradci Králové
Řešitel: PhDr. Pavla Koritenská
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Rozsáhlý soubor téměř dvou tisíc školních 
obrazů MVČ se řadí na třetí místo v České republice, a to za sbír-
ky specializovaných pedagogických muzeí v Praze a Přerově. 
Řada ze školních obrazů ve sbírce muzea patří dnes již 
k unikátům. Na souboru lze sledovat vývoj této didaktické 
pomůcky v období 19. a 20. století a výzkumný úkol si klade 
za cíl jeho detailní zpracování.

Výsledky: V roce 2016 pokračovala realizace odborných 
konzultací v Národním pedagogickém muzeu a knihovně  
J. A. Komenského v Praze, studium pramenů a literatury. 
Realizována byla akvizice školních obrazů z nakladatelství 
Karla Jánského z Tábora z období konce 19. století až 20.–30. 
let 20. století, a to nákupem od soukromého sběratele.

Z připravované výstavy „Královéhradecké regulační plány“
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2. Vědecko-výzkumná činnost

historie lékařské péče a zdravotnictví  
v hradci Králové
Řešitel: PhDr. Pavla Koritenská
Termín dokončení: 2017
Charakteristika: Předmětem výzkumného projektu je zpra-
cování problematiky historie zdravotnictví, sociální a soci-
álně zdravotní péče v Hradci Králové. Projekt dokumentuje 
proměny a vývoj zdravotnictví především v období 19. a první 
poloviny 20. století, s důrazem na období první republiky, 
a to na základě sbírkového fondu Zdravotnictví v MVČ, syste-
matického studia archivních materiálů ve Státním okresním 
archivu v Hradci Králové a s využitím tematických rozhovorů 
s pamětníky.

Výsledky: V roce 2016 probíhalo v rámci výzkumného úkolu 
studium ve Státním okresním archivu v Hradci Králové, a to 
především archivních fondů z oblasti sociální a sociálně zdra-
votní péče v Hradci Králové. Probíhala excerpce regionálního 
tisku (Osvěta lidu, Královéhradecko, Kraj královéhradecký). 
Byly zpracovány instituce a spolky, které se zabývaly sociální 
a sociálně zdravotní péčí v Hradci Králové: YMCA, Studentský 
domov, ČSČK, Masarykova liga proti tuberkulóze. Ze zpraco-
vaného materiálu byly připravovány texty pro připravovanou 
výstavu „Velká vizita!“ a doprovodnou publikaci k výstavě 
plánované na rok 2017. V rámci výzkumného úkolu proběhlo  
detailní zpracování historie budovy sborového velitelství 
(dnes sídlo Lékařské fakulty UK v Hradci Králové), aktivit léka-
řů a odborné veřejnosti při zřízení Lékařské fakulty v Hradci 
Králové. Výstupem byl cyklus článků pro časopis Scan a za 
vzájemné spolupráce MVČ a Lékařské fakulty UK v Hradci 
Králové byla realizována publikace Příběh budovy lékařské 
fakulty, která vyšla tiskem v prosinci 2016.

20. století na Královéhradecku
Řešitel: Mgr. Zdeňka Kulhavá
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Cíl výzkumného úkolu představuje detailní 
zmapování klíčových politických událostí 20. století a jejich 
odraz na Královéhradecku. Hlavním východiskem je syste-
matické studium sbírkových fondů Politické poměry a Stát 
v MVČ, archivních dokumentů ve Státním okresním archivu 
v Hradci Králové a v neposlední řadě sběr vzpomínek a další-
ho materiálu od pamětníků.

Výsledky: V roce 2016 průběžně probíhalo studium archiv-
ních materiálů ve Státním okresním archivu Hradec Králové 
a pokračovalo studium materiálů ve sbírkových fondech 
Politické poměry a Stát v MVČ. Jako součást řešení výzkumné-
ho úkolu byla realizována stáž v rámci programu EU Erasmus+ 
v Evropském centru Solidarity v Gdaňsku, Polsko, kde řeši-
telka mapovala stav tamních pramenů k dějinám východ-
ní a střední Evropy s akcentem na dějiny Československa  
v 70. – poč. 90. let 20. století.

Kulturně-společenský život na Královéhradecku 
v 19. a 20. století (historie ochotnických 
divadelních spolků v hradci Králové)
Řešitel: PhDr. Jaroslava Pospíšilová
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Nedílnou součástí kulturně společenského 
života města Hradce Králové a jeho okolí bylo divadlo, zejmé-
na činnost ochotnických spolků. Cílem projektu je detailní 
zmapování tohoto kulturního fenoménu, činnosti a reperto-
áru jednotlivých zde působících ochotnických souborů.

Výsledky: V roce 2016 bylo v souvislosti s nabídkou souboru 
materiálů k činnosti ochotnických divadelních spolků JDO 
Klicpera a DS Tyl z Hradce Králové provedeno jeho vytřídění 
a realizován nákup. Darem byly získány písemnosti a foto-
grafie týkající se činnosti Lidové opery v Hradci Králové z let 

1949–1961 a činnosti Mladé scény v Hradci Králové v letech 
1949–1951. Všechny získané materiály byly průběžně zpra-
covávány do 2. stupně evidence (Demus) a bylo realizováno 
srovnávací studium v SOkA Hradec Králové. Pro doplnění 
informací byl excerpován rovněž dobový regionální tisk. 
Uvedené materiály doplnila akvizice souboru dokumentů 
týkajících se vzniku a činnosti profesionálního divadelní-
ho souboru v Hradci Králové od roku 1949 do konce 80. let  
20. století.

Dřívějším studiem získané informace byly využity při přípra-
vě a realizaci části výstavy „Život v pevnosti“ v oddíle věno-
vanému kulturnímu životu. Realizována byla autorská spolu-
práce na monografii „Divadlo v Hradci Králové“ (red. Alexandr 
Gregar) – kapitola o historii divadla v Hradci Králové v 17. až 
20. století (do 1949), včetně výběru doprovodné fotodoku-
mentace ze sbírkového fondu MVČ a SOkA Hradec Králové.

Josef Škoda – hradecký sochař
Řešitel: PhDr. Markéta Pražáková
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Sochař Josef Škoda patří k významným 
českým sochařům první poloviny 20. století. Jeho sochy 
můžeme vidět na veřejných prostranstvích Hradce Králové 
(Jiráskovy sady, Žižkovy sady) a jsou nedílnou součástí 
architektury města (budova nádraží, Gymnázium Boženy 
Němcové). Výzkumný úkol si klade za cíl podrobně zmapo-
vat díla tohoto umělce, pevně spjatého s městem Hradec 
Králové.

Výsledky: V roce 2016 bylo pokračováno v mapování a studiu 
literatury a dalších pramenů týkajících se tématu. Probíhaly 
práce na lokaci děl, jejich bližší dokumentace a shromažďo-
vání informací od pamětníků týkajících se autorova života 
i jeho díla.

Prohlídka žáků v Masarykových školách, 1929
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prusko-rakouská válka 1866
Řešitel: Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Dlouhodobý projekt, který se zabývá nejen 
problematikou vlastního průběhu války, ale nejrůznějšími 
aspekty a souvislostmi. Podstatnou roli mezi nimi hrají otáz-
ky soužití vojenského živlu s civilním obyvatelstvem, vývoje 
politických a národnostních názorů, válečné propagandy. 
Výzkumný úkol se dále věnuje mapování pamětních zázna-
mů (kronik, osobních zápisků, dobového tisku) týkajících se 
rakousko-pruské války 1866.

Výsledky: V roce 2016 byly řešitelem v souvislosti se 150. výro-
čím prusko-rakouské války 1866 autorsky realizovány čtyři 
výstavy, a sice „Ve stínu války“, „80 let muzea války 1866 na 
Chlumu“, „Ohlasy prusko-rakouské války“ a „František Josef 
I. (1830–1916): k 150. výročí návštěvy královéhradeckého 
bojiště a 100. výročí úmrtí“ a také virtuální výstava „Prusko-
rakouská válka 1866“ prostřednictvím portálu esbirky.cz. 
Na základě studia bylo publikováno šest odborných článků, 
zpracovávajících vzpomínkové prameny na válečné událos-
ti roku 1866, resp. zabývajících se historií Válečného muzea 
1866 na Chlumu a obecně historiografií prusko-rakouské 
války. Články byly otištěny v časopisech Dějiny a součas-
nost a Bellum 1866 a ve sbornících Viribus unitis – sbor-
ník příspěvků k 55. narozeninám PhDr. Karla Podolského 
a Havlíčkobrodsko. V rámci popularizace 150. výročí byla 
publikována v Denících Bohemia série článků o historii 
prusko-rakouské války a článek přibližující historii muzea na 
Chlumu ve Vlastivědném věstníku moravském. Byla vytvořena 
mobilní aplikace Bitva 1866, sloužící k propagaci bojiště na 
Chlumu, a realizováno bylo natáčení filmového dokumentu 
„Muži z Aleje mrtvých“ ve spolupráci s Českou televizí. V rámci 
řešení výzkumného záměru byla v rámci programu Erasmus+ 
realizována zahraniční studijní stáž ve Vojenskohistorickém 
muzeu ve Vídni. Výsledky práce byly prezentovány během 
veřejných přednášek a na odborných konferencích: konfe-
rence „Válka 1866 – potenciál pro cestovní ruch a vzpomín-
kové akce k 150. výročí“ v Hradci Králové, konference „Dějiny 

jako příběh a obraz: Ku poctě Vladislava Vančury a 77. výročí 
od vydání Obrazů z dějin národa českého“ na Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, konference „Kreativní 
město II: města v interakcích“ na Filozofické fakultě Ostravské 
univerzity v Ostravě, konference „Prusko-rakouská válka 1866 
v optice politických, vojenských, sociálních, hospodářských 
a kulturních dějin“ v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, 
konference „Rok 1866 na Moravě“ (XXXIII. Mikulovské sympo-
zium) v Regionálním muzeu v Mikulově, konference „Venkov, 
rolník a válka ve střední Evropě novověku. Od třicetileté války 
do války studené“ v Národním zemědělském muzeu v Praze, 
zasedání k problematice sepulkrálních památek Ústavu dějin 
umění Akademie věd České republiky v Praze.

2. Vědecko-výzkumná činnost

Mobilní aplikace „Bitva 1866“ Pozvánka na premiéru dokumentu České televize „Muži z aleje mrtvých“
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2. Vědecko-výzkumná činnost

Jevy tradiční lidové kultury Královéhradeckého 
kraje. Identifikace a dokumentace vybraných 
výročních obyčejů
Řešitel: Mgr. Martina Vlčková
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Cílem dlouhodobého projektu je dokumen-
tace a identifikace vybraných, dosud existujících projevů 
tradiční lidové kultury daného regionu. Práce na projektu 
úzce souvisí s činností Regionálního pracoviště pro tradič-
ní lidovou kulturu při MVČ. Pro systematickou dokumenta-
ci je využíván program pro podporu tradiční lidové kultury 
v rámci výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury 
České republiky.

Výsledky: V roce 2016 pokračovala dokumentace výsky-
tu „obyčeje s kohoutem“ praktikovaného v několika 
lokalitách Královéhradeckého kraje. Dokumentována 
byla varianta zvyku „stínání kohouta“ v obci Přibyslav 
u Nového Města nad Metují. Průběžně byla doplňová-
na databáze lidových zvyků Královéhradeckého kraje. 

malovaný lidový nábytek ve sbírce  
muzea východních Čech v hradci Králové
Řešitel: Mgr. Martina Vlčková
Termín dokončení: 2017

Charakteristika: Ve sbírce MVČ se nachází početný soubor 
malovaného lidového nábytku, jenž dosud nebyl náležitě 
zhodnocen. Výzkumný úkol, v návaznosti na MK ČR v roce 

2015 podanou žádost o dotační řízení, zahrnuje detail-
ní zdokumentování sbírkových předmětů, jejich funkce, 
jednotlivých regionálních typů s charakteristickými projevy 
v konstrukci a dekoru. Pozornost je věnována rovněž otáz-
kám vývoje sbírky MVČ.

Výsledky: V roce 2016 probíhalo studium dostupné odborné 
literatury a práce na popisu jednotlivých nábytkových kusů 
ze sbírky MVČ, především truhel a skříní, pro připravovaný 
katalog. Celá sbírka lidového nábytku byla rovněž fotograficky 
zdokumentována. Podána byla žádost o dotaci z programu 
pro podporu tradiční lidové kultury MK ČR na rok 2017.

Mezinárodní konference „Prusko-rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, sociálních, hospodářských a kulturních dějin“
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2. Vědecko-výzkumná činnost

permokarbonské paprskoploutvé ryby,  
jejich anatomie a taxonomie 
Řešitel: RNDr. Stanislav Štamberg, CSc. 
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Studium taxonomie a anatomie permokarbon-
ských ryb skupiny Actinopterygii. Sběr materiálu na lokalitách 
aktinopterygií svrchního karbonu a spodního permu podkr-
konošské pánve a Boskovické brázdy, studium mikrostruk-
tur šupin, zubů a kostí permských aktinopterygií a využití 
výsledků studia k determinaci jednotlivých druhů. Cílem je 
doplňování paleontologických fondů a publikační výstupy 
v našich a zejména zahraničních časopisech. Možné popisy 
nových taxonů pro vědu. 

Výsledky: Sběry fosilií v terénu – podkrkonošská pánev, 
Boskovická brázda; studium taxonomie a anatomie aktino-
pterygií; výzkumy na lokalitách permokarbonu v Centrálním 
francouzském masivu (v rámci programu Erasmus+). Výstupy 
studia v odborných publikacích v roce 2016: viz publikační 
činnost.

Tektonika východní části české křídové pánve 
Řešitel: Mgr. Jan Juráček 
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Měření a zpracování orientace tektonických 
prvků geologickým kompasem, fotografování významných 
geologických jevů, sběr minerálů, hornin a fosilií východní 
části české křídové pánve. 

Výsledky: Regionální zaměření na Ústeckoorlicko a Hořicko. 
Tvorba katalogu křídových geologických lokalit, sběry mine-
rálů, hornin a fosilií. Využití dat orientace strukturních prvků 
pro komparace s údolní sítí. Studium fluidních inkluzí v kalci-
tech.

mykologický terénní výzkum východních Čech 
Řešitelé: Bc. Tereza Tejklová, RNDr. Věra Samková, Ph.D.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Doplňování mykologické sbírky dokladovými 
položkami získanými terénním výzkumem. Fotodokumentace 
druhů a stanovišť – digitální snímky k herbářovým položkám, 
využitelné k výstavním, tiskovým a popularizačním účelům. 

Výsledky: V rámci mykologických průzkumů a dokumen-
tace lokalit východních Čech byly navštíveny lokality:  
PR Bažantnice v Uhersku, NPR Bukačka, PR Buky u Vysokého 
Chvojna, Hlinecko, Chlum u Dobrušky, PR Choltická 
obora, Kostelecké horky a okolí, lázeňský park v Lázních 
Bohdaneč a okolí, NPR Lichnice-Kaňkovy hory, PR Maštale, 
PP Na Plachtě, Navorská jáma a Pančavská jáma v Labském 
dole v Krkonoších, PP Nemošická stráň, Petrofova jezera, PP 
Podskala, PR Polom, PP Přesyp u Malolánského, lom Rožmitál, 
Rychnovsko, PP Rychnovský vrch, NPR Trčkov, PP U parku, 
PP U Pohránovského rybníka, PP Vesecký kopec, Vraclav, 
Žďárský rybník, PR Žernov a Železnohorsko (Tejklová). Dále 

byly navštíveny lokality: CHKO Beskydy, NP České Švýcarsko, 
PR Divoká Šárka (Praha), NPR Hádecká planinka (Brno),  
PP Házmburk (Litoměřice), zámecký park v Hluboké nad 
Vltavou (České Budějovice), přírodní park Chlum (Mladá 
Boleslav), Jaroslavický vrch (České Budějovice), PR Karvanice 
(České Budějovice), CHKO Labské pískovce, PR Libochovka 
(České Budějovice), PP Obora hvězda (Praha), PP Petřín 
(Praha), přírodní park Podbeskydí (Valašské Meziříčí), NPR 
Raná (Louny), PR Ranská jezírka (Havlíčkův Brod) a NPR Radouč 
(Mladá Boleslav), Roztrhánky (Hodonín), PR Tiské Stěny a něko-
lik lokalit na Slovensku v rámci setkání českých a slovenských 
mykologů a studijního programu Erasmus+ (Tejklová). Dále 
byly navštíveny lokality: les Morava u Lanžova, PR Buky 
u Vysokého Chvojna, Pančavská a Navorská jáma v Labském 
dole v Krkonoších, PR Komáří vrch a PR Hořečky (Samková). 

V roce 2016 bylo zařazeno do muzejních sbírek 1 921 herbá-
řových položek hub, sebráno bylo cca 1 800 nových položek. 
Specialisty byly zrevidovány a určeny starší položky hub  
(cca 1 000 položek).

Floristická dokumentace lokalit  
východních Čech 
Řešitel: RNDr. Věra Samková, Ph.D. 
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Dokumentace druhového složení vyšších 
rostlin na lokalitách východního Polabí a Podorličí. 

Výsledky: Zpracování výsledků floristického minikurzu 
v Úpici v roce 2015. Příprava článku do Act, korektury člán-
ku. Uskutečněno 32 exkurzí (PP Na Plachtě, Petrofova jezera 
v Třebši a niva Labe u Březhradu, areál Fakultní nemocnice 
Hradec Králové, les Morava u Lanžova, lom Rožmitál, les 
Kaltouz u Černilova, Kunětická hora, Velký Vřešťov – louky, 
Bílé Poličany – louky, písník Marokánka, Krňovice, PR Buky 
u Vysokého Chvojna, Pěčín – Rokytnice v Orlických horách, 
Lanškrounské rybníky, Albrechtice nad Orlicí, Horní Jelení, 

Exkurze písník Marokánka
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2. Vědecko-výzkumná činnost

Horní Dehtov – paseka). Vedení exkurzí v rámci čtyřdenního 
floristického minikurzu v Moravské Třebové (2.–5. 6. 2016).

Projekt „Databáze chráněných a ohrožených druhů rostlin 
a živočichů Hradce Králové“ (ve spolupráci s ostatními pracov-
níky PO) pro Magistrát města Hradec Králové byl doplněný 
daty z vlastních terénních exkurzí (Březhrad, Třebeš, Plachta), 
daty od externích spolupracovníků a revizemi herbářových 
položek od odborníků (L. Ekrt, Z. Kaplan, L. Úradníček atd.). 
V letošním roce bylo zapsáno 264 nových záznamů o cévna-
tých rostlinách (včetně 153 revizí), 4 nově zadané druhy 
a přidány 2 citace do seznamu literatury. 

V roce 2016 bylo zařazeno do muzejních sbírek 625 herbářo-
vých položek rostlin, byly publikovány 2 práce v odborných 
časopisech (1x Samková in Kučera & Kaplan, 1x Halda, Kučera 
& Samková) a 1 článek napsán do připravovaného čísla  
Act Musei Reginaehradecensis. Při terénních exkurzích bylo 
nasbíráno přibližně 500 položek rostlin a 4 exsikáty rostlin. 

Entomofaunistická dokumentace  
východních Čech 
Řešitelé: RNDr. Bohuslav Mocek, Miroslav Mikát
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Sběr a dokumentace vybraných skupin 
hmyzu (mykoxylofágní Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, 
Odonata) na vybraných lokalitách východních Čech. 

Předpokládané výstupy: Doplňování entomologických fondů 
dokladovými exempláři získanými terénním výzkumem 
(hlavní forma doplňování sbírkového fondu), faunistické 
studie v odborném tisku, ve spolupráci s orgány ochrany 
přírody a východočeskou pobočkou České společnosti ento-
mologické (ČSE) údaje k druhové a územní ochraně, plánům 
péče k chráněným územím. 

Výsledky: Realizováno bylo 75 terénních exkurzí v regionu 
(včetně nočních), zaměřených především na výzkum lokalit 
Hradec Králové – Třebeš („Petrofova jezera“) a kamenolom 
Rožmitál (na základě dohod s partnery – Magistrát města 
Hradec Králové a ZD Šonov). Dalšími zkoumanými lokalita-
mi v regionu byly především PP Na Plachtě v Hradci Králové, 
Svinary – Dehetník a Běleč nad Orlicí – pískovna Marokánka, 
Pohránovský rybník; Lázně Bohdaneč – alej „K Neratovu“, 
Kunětická hora.

Do sbírek bylo získáno vlastními sběry cca 1 000 exemplářů 
hmyzu, zejména řádů Coleoptera a Lepidoptera a Odonata. 
Výsledky byly zpracovány ve formě expertních zpráv  
(viz níže) a jsou zpracovány v nálezových databázích. Byly 
připraveny do tisku 2 články.

Průzkum TřebešExkurze Rožmitál
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hnízdní biologie a nocování ptáků  
v přirozených stromových dutinách 
Řešitel: Mgr. Martin Paclík, Ph.D.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Cílem projektu je pořídit popisné údaje týka-
jící se hnízdění a zimního nocování ptáků ve stromových 
dutinách v podmínkách hospodářských lesů. Studijní plochy 
se nacházejí v listnatých lesích v okolí Lázní Bohdaneč, 
Čeperky a Volče. Doplňkovou studijní plochou jsou ovocné 
výsadby u Hořic v Podkrkonoší. Hlavními studovanými druhy 
jsou strakapoud velký, brhlík lesní, špaček obecný, sýkora 
koňadra a modřinka. Základní metodou práce je vyhledá-
vání a opakované kontroly hnízd (jarní období) a nocovišť 
(podzimní a zimní období), zjišťování standardních proměn-
ných (načasování hnízdění, velikost snůšky, počet mláďat 
a osud hnízdění, charakteristiky prostředí), foto/videodo-
kumentace a sběr materiálu pro laboratorní analýzu (trus, 
materiál z výstelky). 

Výsledky: Na dvou lokalitách u Dolan a Lázní Bohdaneč byl 
mapován výskyt strakapoudů, žlun zelených a datla černého. 
Kontroly studijních ploch probíhaly 1–2krát týdně od začátku 
dubna do začátku června. Mapy se zákresem pozice pozoro-
vaných jedinců při jednotlivých kontrolách poslouží k inter-
pretaci počtu teritorií (zatím nebylo provedeno). Dostupné 
dutiny byly kontrolovány s cílem zjistit hnízdní produktivitu 
ptáků – počet mláďat na úspěšné hnízdo. U hnízd bude ještě 
provedeno měření charakteristik prostředí. Ve spolupráci 
s dalšími ornitology byla sledována obsazenost datlích dutin 
na dvou lokalitách v okolí Volče a v zimním období probí-
hal monitoring obsazenosti umělých nocovišť v ovocných 
sadech v okolí Hořic v Podkrkonoší.

savci východních Čech
Řešitel: Mgr. Josef Hotový
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Dokumentace fauny savců vybraných lokalit  
východních Čech standardními zoologickými metodami 
(sčítání netopýrů na zimovištích, vyhledávání letních úkrytů 
a sčítání mateřských kolonií netopýrů, sledování netopý-
rů pomocí ultrazvukového detektoru, odchyty netopýrů 
do nárazových sítí, odchyty drobných pozemních savců do 
pastí, rozbory vývržků dravců a sov).

Výsledky: Provedeno sčítání netopýrů na zimovištích a v letních 
koloniích. Bylo prohlédnuto několik nových, dosud nekon-
trolovaných podzemních prostor (potenciálních zimovišť 
netopýrů) a také půd domů (potenciálních úkrytů letních 
kolonií netopýrů). V rámci mapování výskytu netopýrů 
v Královéhradeckém kraji bylo uskutečněno několik odchy-
tů netopýrů do nárazových sítí v kombinaci se sledováním 
výskytu netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru). Poblíž 
obcí Černožice a Vlkov byla umístěna na dobu 3 měsíců zaří-
zení umožňující automatické zaznamenávání hlasů proletu-
jících netopýrů. Na lokalitách Josefovské louky a Miletínské 
Lázně byli odchytáváni drobní pozemní savci do živochyt-
ných pastí.

Výzkum a dokumentace rodu Taraxacum  
se specializací na sect. palustria 
Řešitel: Jaroslav Zámečník, DiS.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Rod Taraxacum patří mezi taxonomicky velice 
komplikovanou a doposud nedostatečně probádanou skupi-
nu cévnatých rostlin. Botaniky byla tato skupina dlouhou 
dobu opomíjena a v herbářových sbírkách se nachází mini-
mální množství dokladů, které jsou navíc poměrně nekvalitně  
preparovány. Pampelišky sekce Palustria patří mezi kriticky  
ohrožené a vymírající druhy. Cílem práce je revize všech 

historických lokalit pampelišek sect. Palustria na území České 
republiky a postupné studium v rámci areálu sekce.

Výsledky: Experimentální kultivace – v roce 2016 byla prove-
dena dokumentace (foto, sběr a herbarizace) všech kultivo-
vaných druhů vysetých v letech 2014 a 2015. Byly založeny 
kultivace typů nasbíraných v roce 2016 pod evidenčními 
čísly 325/2016 až 391/2016, tedy celkem 66 nových kultivací  
o celkovém počtu 660 exemplářů. U vybraných typů byla 
provedena fotodokumentace nažek. 

Terénní exkurze: V roce 2016 bylo realizováno celkem 5 terén-
ních exkurzí. 

Excerpce údajů z literatury a herbářů: V roce 2016 byly excer-
povány do databáze údaje z dostupné literatury (celkem  
21 záznamů); fotograficky byly zdokumentovány herbářové 
položky uložené v herbářích PRA. 

Flora exsiccata Rei publicae Bohemorum 
a museo Bohemiae Orientalis in hradec Králové 
– exsikátová sbírka 
Řešitel: Jaroslav Zámečník, DiS., RNDr. Věra Samková, Ph.D.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Cílem exsikátové sbírky Muzea východních 
Čech v Hradci Králové je získání srovnávacího materiálu 
jednotlivých druhů cévnatých rostlin především z Evropy, 
v souladu se sbírkotvorným plánem fondu Botanika. 
Botanická sbírka instituce tak bude rozšířena o kvalitní srov-
návací a dokladový materiál, který je nezbytný pro kvalitní 
odbornou botanickou práci a zároveň se zvýší i národní 
význam krajské herbářové sbírky, která je vedena ve světo-
vém seznamu herbářových sbírek pod zkratkou „HR“.

Výsledky: Byl proveden sběr a preparace 6 druhů cévnatých 
rostlin. Průběžně probíhaly práce na schedách a taxonomic-
kých poznámkách pro vydání první centurie exsikátové sbírky.

2. Vědecko-výzkumná činnost
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Ferdinand II. Tyrolský 
Řešitel: Mgr. Stanislav Hrbatý
Termín dokončení: 2020

Charakteristika: Pětiletý výzkumný úkol zaměřený na působení 
Ferdinanda II. Tyrolského v Praze. Počátky jeho sbírkotvorné 
činnosti zbraní a transport sbírky na zámek Ambras v Tyrolsku. 
Dále zmapování cechu platnéřů před příchodem arcivévody 
a následný rozvoj tohoto řemesla za jeho pobytu v Praze. 
Založení královské platnéřské dílny a rešerše předmětů vzta-
hující se k turnajovým slavnostem v Praze. Akviziční činnost 
Ferdinanda II. Tyrolského jako inspirace pro tvorbu sbírek 
zbraní a zbrojí u české a moravské šlechty. Tento projekt je 
realizován ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Ústavem 
dějin umění AV ČR v Praze a zámkem Ambras v Tyrolsku – 
KHM Vídeň. Výstupem bude výstava v Praze 2017, meziná-
rodní konference 2018 a grantový projekt AV ČR 2017–2019. 

Výsledky: V roce 2016 byly připraveny podklady pro grant 
z oblasti sběratelství zbraní Ferdinanda Tyrolského a jeho 
vliv na rozvoj platnéřského řemesla v Čechách v letech 
1546–1567. Konzultace nad výběrem exponátu z českých 
a rakouských sbírek pro výstavu na zámku Ambras a násled-
ně její pokračování v ČR. Ústav dějin umění AV České republi-
ky získal grant na výzkum k Ferdinandu Tyrolskému. 

2. Vědecko-výzkumná činnost
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a muzeum. Scan 26/2, 32–33.

Pražáková M. (2016): Z historie Hradce Králové – Kotěra 
a muzeum. Scan 26/3, 31–32.

Pražáková M. (2016): Z historie Hradce Králové – Kotěra 
a muzeum. Scan 26/4, 29–30.

Samková V. (2016): Cephalanthera damasonium, Corydalis 
solida, Hydrocharis morsus-ranae, Isolepis setacea, Najas 
marina, Nasturtium officinale, Pyrola minor, Utricularia 
australis, Verbena officinalis. – In: Kučera J. & Kaplan 
Z. [eds.], Příspěvky ke květeně východních Čech 7, – 
Východočes. bot. zprav., Hlinné, 17/2016: 16–24.

2. Vědecko-výzkumná činnost
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2. Vědecko-výzkumná činnost

Šrámek J. (2016): Inventář historické sbírky Válečného musea 
1866 na Chlumu z let 1936-1954. Bellum 1866, č. 2, 
128–146.

Šrámek J. (2016): Prusko-rakouská válka roku 1866 a Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové. Vlastivědný věstník 
moravský 5, 87–92.

Šrámek J. (2016): Zvony z kostela Nejsvětější Trojice v Suché 
u Nechanic. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve 
východních Čechách 1–2, 32–36.

Šrámek J. (2016): Život v královéhradecké pevnosti a jejím 
okolí ve vzpomínkách syna městského nadlesního: Dva 
střípky z dějin prusko-rakouské války roku 1866. Bellum 
1866, č. 1, 102–107.

Redakční činnost
Archeologie východních Čech 8
Proběhla tvorba rejstříků, grafická sazba a druhá korektura. 
Svazek vyšel tiskem v září 2016.

Archeologie východních Čech 9
Bylo dokončeno recenzní řízení a revize přepracovaných 
textů. Proběhla tvorba rejstříků, grafická sazba a druhá korek-
tura. Svazek vyšel tiskem v listopadu 2016.

Archeologie východních Čech 10
Příspěvky s uzávěrkou v březnu 2016 byly distribuovány 
recenzentům. Proběhla revize přepracovaných textů, distri-
buce textů pro překlady a jazykovou korekturu. 

Archeologie východních Čech 11
Příspěvky s uzávěrkou v září 2016 byly posouzeny redakční 
radou a odeslány recenzentům. 

Přírodovědecký časopis Acta Musei Reginaehradecensis s. A
Ročník 36 časopisu nebyl vydán, shromážděny příspěvky, 
redakčně připraveny do tisku (vč. recenzního řízení).

Kolekce zbraní ve Válečném muzeu 1866 na Chlumu – 40. léta 20. stol.
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KOnzuLTAČní A pORADEnsKá ČInnOsT

Archeologické pracoviště
Během roku 2016 bylo vystaveno 129 odborných vyjád-
ření pro orgány státní správy a samosprávy, a to přede-
vším na adresu Odboru památkové péče Magistrátu města 
Hradec Králové. Byly zpracovány podklady pro územní 
plány a komplexní pozemkové úpravy na katastrálních 
územích Střevač, Staré Místo, Přelovice, Přepychy, Loučná 
Hora, Mokrovousy, Trotina, Zdobín, Prasek, Blešno, Lužany 
nad Trotinou, Kratonohy, Jeřičky, Zálesí u Dvora Králové, 
Doubravice u Dvora Králové, Červená Třemešná, Seč, Velký 
Vřešťov, Dřenice a Svatojanský Újezd. Aktualizována byla 
mapová vrstva archeologických lokalit pro územní plán 
města Hradce Králové (cca 400 lokalit), ve které byla nově 
vymezena vrstva s lokalitami mimořádného významu.

I v roce 2016 pokračovalo připomínkování a následně přípra-
va pozměňovacího návrhu novely zákona o státním památ-
kovém fondu.

Odborní pracovníci archeologického pracoviště konzultovali, 
oponovali či vedli 11 bakalářských nebo magisterských diplo-
mových prací studentů UHK, FF UK a UPCE a jednu dizertační 
práci na téma „Lužická kultura v Pojizeří“ pro FF UK. 

historické pracoviště 
Vypracovány byly lektorské posudky na publikace Tomáše 
Somera s názvem „Venkované, měšťané a nižší šlechtici na 
Čáslavsku v době předhusitské: Vilémovský klášter a jeho 
regionální mocenské vazby“, Adriena Quéret Podesty 
s názvem „Annales Magdeburgenses Brevissimi. The Short 
Annals of Magdeburg and their significance in the discus-
sion on the genesis of Czech and Polish annalistic produ-
ctions“ a Zuzany Vaverkové s názvem „Zbraně a zbroje 
na Státním zámku Hluboká. Poklady zbrojnic na hradech 
a zámcích ve správě Národního památkového ústavu“. Dále 
byl vypracován lektorský posudek na připravovaný ročník 

2016 periodika Bellum 1866 pro účely grantové žádosti  
ke Královéhradeckému kraji.

Vypracován byl oponentní posudek na absolventskou práci 
studenta Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odbor-
né školy Turnov s názvem „Restaurování věčného světla  
ze soukromé sbírky“. 

Vypracována byla pětice recenzních posudků pro Numisma-
tický sborník k nálezovým zprávám týkajících se středo-
věkých a raně novověkých ražeb, recenzní posudek pro 
Východočeský sborník historický na článek „Reflexe výtvar-
né kultury v obci Praskačce od konce 19. st. do poloviny 
20. st.“, recenzní posudek pro časopis Marginalia Historica 
na příspěvek „Obálky sešitů místo obrázků v učebnicích“, 
recenzní posudek pro periodikum Textil v muzeu na příspě-
vek věnovaný vyšívačské dílně ve Rtyni v Podkrkonoší 
a recenzní posudky na odborné články pro sborníky a časo-
pisy Theatrum historiae, Historická geografie, Archeologie 
východních Čech, Vlastivědný věstník moravský a Studia 
Mediaevalia Bohemica.

Vyhotoven byl posudek k nákupu plaket do sbírky Severo-
českého muzea v Liberci.

Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje byly poskytová-
ny průběžně konzultace a materiály při řešení problematiky 
církevních restitucí.

V rámci vypracovávání znaleckého posudku pro Ministerstvo 
kultury České republiky k mincovnímu depotu z Bělčic byly 
poskytovány konzultace soudnímu znalci O. Vaňurovi.

Odborní pracovníci historického pracoviště průběžně posky-
tovali konzultace k maturitním, seminárním, bakalářským, 
diplomovým a rigorózním pracím středoškolských a vysoko-
školských studentů na různá témata (venkovské kláštery ve 
východních Čechách, dějiny Hradce Králové v 19. století, nále-
zy na Černilovsku, rodové erby, keramické nádoby mincovních 
depotů, zaniklá sídliště v oblasti Urbanické brázdy).

přírodovědecké oddělení
ZPRACoVáNí 15 exPeRTNíCH PoSuDKů PRo VeřeJNé 
I SouKRoMé INSTITuCe (KRoMě SMluVNíCH ZAKáZeK):

pro zdravotnická zařízení (FN Hradec Králové, KHES, •	
pracoviště Jičín):

např. určení požité houby, determinace synantropní- -
ho a parazitického hmyzu z obytných prostor odebra-
ných hygienickou službou – štěnice z ptačích hnízd, 
kožojed Attagenus smirnovi, roztoči;

pro deratizační a asanační firmy:•	
8x determinace vzorků hmyzu z novostaveb, bytů,  -
skladových a potravinářských provozů (např. pro DDD 
Štěpán a ASANA Hradec Králové);

pro státní a samosprávné orgány ochrany přírody např.:•	
účast na jednání zástupců odboru životního prostředí  -
Pardubického kraje a vlastníka lesů (Lesní družstvo 
Vysoké Chvojno) v PR Buky u Vysokého Chvojna  
a PR U Parku – výběr stromů k ponechání na lokalitě,
místní šetření v terénu a vyjádření k zásahu do EVL  -
„U Pohránovského rybníka“ v souvislosti s projektem 
rozšíření železniční trati Hradec Králové – Pardubice 
v úseku Stéblová (podklady pro KÚ Pardubice a firmu 
EKOEX Jihlava),
expertní zoologický posudek na projekt revitalizace  -
alejí ve Střelecké ulici v Hradci Králové. Terénní šetření 
a výzkum fauny, rešerše nálezových dat z databá-
ze, zpracování písemné zprávy: Mocek B., & Paclík 
M. 2016: Biologické posouzení aleje ve Střelecké 
ulici v Hradci Králové. Manuskript. Deponováno: 
Magistrát města Hradec Králové, 7. str. Fyzické 
značení vybraných stromů v rámci navrhovaných 
opatření.

3. Odborná expertní činnost
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3. Odborná expertní činnost

SMluVNí TeRéNNí VýZKuMy

Biologický průzkum lomu Rožmitál  
u Broumova v roce 2016
Zadavatel: ZD Šonov – Lom Rožmitál u Broumova

Průzkum flóry a fauny areálu lomu Rožmitál je plánován na 
období 2015–2020 a navazuje na dřívější průzkumy z let 
2000–2001 a 2008–2009, jejichž výsledky sloužily k zhodno-
cení rizik postupu těžby do 2. zóny CHKO a stanovení podmí-
nek přírodě blízké rekultivace vrchu Homole. Cílem je získá-
ní nových poznatků o druhovém složení vegetace a fauny 
dílčích lokalit a ověřit účinnost prováděných managemen-
tových prací. V roce 2016 bylo realizováno 5 pracovníky cca 
25 exkurzí zaměřených na sběr a dokumentaci mykoflóry, 
vyšších rostlin a fauny. Výsledky byly zpracovány v písem-
ných zprávách:

Mikát M. (2016): Zpráva o entomologickém průzkumu v lomu 
Rožmitál a v jeho okolí v roce 2016. Ms., 3 pp.

Mocek B. (2016): Biologický průzkum lomu Rožmitál u Brou-
mova v roce 2016.

Paclík M. (2016): Výsledky faunistického průzkumu za rok 
2016 a stav poznání fauny obratlovců lomu v Rožmitálu 
u Broumova. 

Samková V. (2016): Botanická zpráva o botanickém výzku-
mu v lomu Rožmitál a jeho okolí v roce 2016. – Ms., 24 p., 
[Zpráva pro ZD Šonov, depon. in: ZD Šonov & Muzeum 
východních Čech, Hradec Králové].

Tejklová T. (2016): Průběžná zpráva z probíhajícího inven-
tarizačního mykologického průzkumu makromycetů 
lomu Rožmitál a jeho okolí. – Ms., 20 p., [Zpráva pro ZD 
Šonov, depon. In: ZD Šonov a Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové].

zoologický průzkum aleje stromů „ K neratovu“
Zadavatel: MÚ Lázně Bohdaneč

Průzkum mykoxylofágní fauny bezobratlých a obratlovců 
vázaných na dutiny a staré stromy. Cílem bylo vyhodnotit 
povolený zásah ke kácení některých stromů z hlediska výsky-
tu zvláště chráněných živočichů a navrhnout opatření ke 
zmírnění rizik na tyto druhy.

Bylo realizováno 2 pracovníky cca 20 exkurzí zaměřených 
na monitoring cílových druhů. Výsledky byly zpracovány 
v písemné zprávě:

Mocek B. & Paclík M. (2016): Zoologický průzkum aleje  
„K Neratovu“ v roce 2016. – Ms. 23 pp. Depon. in: Městký 
úřad Lázně Bohdaneč, odbor životního prostředí & 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Botanický a zoologický průzkum labské nivy  
u Třebše v koridoru plánované „jižní spojky“
Zadavatel: Magistrát města Hradec Králové, útvar hlavního 
architekta

Charakteristika: Botanický a zoologický průzkum lokality 
labské nivy u Třebše a Březhradu. Cílem bylo získat aktuální 
informace o přírodních hodnotách území, zejména výskytu 
chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Exkurze Rožmitál – vlhká louka

Zoologický průzkum aleje stromů „K Neratovu“ – Malaiseho past
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Pěti pracovníky muzea bylo realizováno 40 sběrných a moni-
torovacích exkurzí se zaměřením zjišťování prezence chráně-
ných a ohrožených druhů rostlin, hub, entomofauny a obrat-
lovců – zejména mykoxylofágních druhů brouků a lučních 
druhů motýlů, preparováno a do sbírek zařazeno více než 
500 kusů přírodnin. Byla pořízena fotodokumentace bioto-
pů, v rozsahu 200 fotografických záběrů. Výsledky jsou zpra-
covány v souhrnné písemné zprávě:

Mocek B., Samková V., Mikát M. & Paclík M. (2016): Výsledky 
botanického a zoologického průzkumu území uvažované 
„Jižní spojky“ v Hradci Králové. Dep. in: Magistrát města 
Hradec Králové a Muzeum východních Čech v Hradci 
Králové. 

mykologický průzkum lokality pančavská jáma 
v Labském dole v Krkonoších 
Zadavatel: Správa KRNAP Vrchlabí

Charakteristika: Inventarizační mykologický průzkum lokality.

Bylo realizováno 5 terénních exkurzí, sběr a determinace 
materiálu, získané sběry byly zařazeny do sbírky muzea. 
Písemné zprávy:

Tejklová T. (2016): Výsledky orientačního mykologického  
průzkumu makromycetů lokality Navorská jáma 
v Labském dole v Krkonoších. – Ms., 15 p., [Zpráva pro 
KRNAP, depon. In: správa KRNAP Vrchlabí a Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové].

Tejklová T. (2016): Výsledky orientačního mykologického  
průzkumu makromycetů lokality Pančavská jáma 
v Labském dole v Krkonoších 2014-2016. – Ms., 37 p., 
[Zpráva pro KRNAP, depon. In: správa KRNAP Vrchlabí 
a Muzeum východních Čech v Hradci Králové].

ReCeNZe A PoSuDKy
Pracovníci přírodovědeckého oddělení zpracovali v roce 
2016 na vyžádání redakcí odborných časopisů nebo institucí 
10 recenzních posudků na odborné autorské studie, články, 
1 recenzní posudek popularizačního textu a 2 oponentské 
posudky na závěrečné vysokoškolské práce. 

ReCeNZe oDBoRNýCH AuToRSKýCH ČláNKů: 
Elliot F.: A basal actinopterygian ichthyofauna from the 

Scottish Coal Measures Formation: Westphalian A 
(Bakshir)-75 stran – pro Transactions of the Royal Society 
of Edinburgh, Cambridge University Press. (recenzent S. 
Štamberg)

Michle K. E.: The lower actinopterygian fauna from the Lower 
Carboniferous Albert Shale Formation of New Brunswick, 
Canada – a review of previously described taxa and 
a description of a new genus and species. – 66 stran – pro 

Fossil Record, Museum für Naturkunde Berlin. (recenzent 
S. Štamberg) 

Mikšík M. (2016): „Satan“ – houba, kterou „zná“ každý houbař.  
– Mykologický sborník. (recenzent T. Tejklová) 

Slavíček J. (2016): Makromycety národní přírodní rezer-
vace Jizerskohorské bučiny (Jizerské hory). – Sborník 
Severočeského muzea. (recenzent T. Tejklová) 

Borovička J. (2016): Záhadný pavučinec z Přírodní památ-
ky Údolí Kunratického potoka. – Mykologický sborník. 
(recenzent T. Tejklová) 

Zíbarová L. (2016): Dřevomor Hypoxylon perforatum v České 
republice. – Acta Musei Richnoviensis. (recenzent  
T. Tejklová) 

Recenze Východočeského botanického zpravodaje 2016/17.
Recenze článku M. Geržy do časopisu Orlické hory a Podorlicko.
Recenze článku J. Doležala do časopisu Orlické hory 

a Podorlicko.
Recenze rukopisu zaslaného do Acta Musei Reginaehra-

decensis + oponentura bakalářské práce, Katedra zoolo-
gie, Univerzita Palackého v Olomouci.

ReCeNZe PoPulARIZAČNíCH TexTů: 
V. Mencl & I. Bajer.: Drahé kameny z Klenotnice. (recenzent  

J. Juráček)

oPoNeNTSKé PoSuDKy NA BAKAlářSKé  
A DIPloMoVé PRáCe STuDeNTů PříRoDoVěDeCKé 
fAKulTy uNIVeRZITy HRADeC KRáloVé  
(oBoRy BoTANIKA, ZoologIe):
Oponentský posudek na bakalářskou práci studentky  

A. Maternové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec 
Králové. (oponentka V. Samková)

Zpracování oponentského posudku na magisterskou práci 
Hronová M.: Výskyt xylofágních a saproxylických druhů 
řádu Coleoptera v důsledku řízených zásahů v PP  
Na Plachtě (okres Hradec Králové). – Univerzita HK, školi-
telka RNDr. Romana Prausová Ph.D. (oponent B. Mocek)

3. Odborná expertní činnost

Exkurze Pančavská jáma
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3. Odborná expertní činnost

VýznAmné AKcE pRO VEŘEJnOsT

společenskovědní oddělení

Archeologické pracoviště:
přednáška pro Klub seniorů při SVK HK, „Počátky  •	
Hradce Králové ve světle archeologických výzkumů“  
(28. 1. 2016);
přednáška pro Spolek za staré město Hradec Králové, •	
přednáška „Hradečané, jejich řeky a mosty“ (18. 2. 2016);
organizace setkání východočeské pobočky České arche-•	
ologické společnosti, prezentace výsledků archeologic-
kého pracoviště MVČ odborné i laické veřejnosti  
(únor 2016);
prezentace na kolokviu České archeologické společnosti •	
„Výzkumy v Čechách 2015“ (5. a 6. 4. 2016);
účast na konferenci „Forum urbes medii aevi“ v Mělníce, •	
byla prezentována přednáška na téma „Archeologický 
výzkum středověkého Hradce Králové – stručná bilance 
po 20 letech“ (1. 6. 2016);
účast na 15. konferenci SHP Svorník 2016 v Pardubicích •	
s přednáškou na téma „Počátky městských domů 
v Hradci Králové z pohledu archeologie“ (7. 6. 2016);
komentované prohlídky depozitářů pro studenty  •	
historie PdF UHK;
ve spolupráci s Městským muzeem v Novém Bydžově •	
proběhla přednáška „Od Bydžova k Bydžovu – 
Novobydžovsko ve středověku“ (12. 8. 2016);
Noc vědců, MVČ – přednáška „Pod zámkem  •	
a za hradbou“ (30. 9. 2016).

společenskovědní knihovna:
proběhl slavnostní 40. seminář knihovníků ve dnech •	
13.–15. září 2016 v MVČ, zpráva o semináři byla publiko-
vána v několika knihovnických periodikách;
knihovnice I. Nývltová se zúčastnila konference v Opavě •	
Knihovna 21. století, školení nových pravidel RDA 
v systému Clavius v Pardubicích, školení ve Studijní 
a vědecké knihovně v Hradci Králové a semináře 
Souborného katalogu Národní knihovny v Praze; 

dvakrát bylo muzeum reprezentováno při schůzkách •	
výboru Knihovnické komise v Praze;
bylo uspořádáno setkání muzejních knihovníků •	
Královéhradeckého kraje a seznámení s novinkami 
v knihovnictví;
proběhl program pro ZŠ na téma Národní obrození – •	
účast kolem 20 studentů;
v rámci celonárodního Týdne knihoven 2016 bylo  •	
pro badatele otevřeno po celý týden.

historické pracoviště:
komentované prohlídky budovy MVČ pro: •	

účastníky projektu (workshopu) Design v muzeu   -
(16. 4. 2016),
studenty Gymnázia Trutnov (18. 4. 2016), -
studenty Střední odborné školy veterinární,   -
Hradec Králové – Kukleny (10. 6. 2016),
účastníky akce Týden dětí s muzeem (24. 8. 2016), -
účastníky semináře Východočeská hudba starých  -
mistrů pořádaného Knihovnou města Hradec Králové 
(20.–21. 9. 2016);

komentované prohlídky muzea na Chlumu a areálu •	
bojiště pro: 

pracovníky České televize (1. 2., 11. 5. 2016), -
redakci Mladé fronty (17. 6. 2016); -

komentovaná prohlídka výstavy „Hurá do školy!“ pro:•	
členky Sokola Pražské Předměstí HK (12. 1. 2016); -

komentované prohlídky výstavy  •	
„Pevnost královéhradecká“ pro:

Komitét pro udržování památek z války roku 1866   -
(19. 3. 2016),
pracovníky spolupracujících muzeí (7. 11. 2016); -

komentované prohlídky výstavy „Život v pevnosti“ pro:•	
pracovníky odborové organizace Ministerstva školství  -
(3. 3. 2016),
veřejnost (6. 4.; 18. 5. 2016 – v rámci Dne muzeí;   -
2. 7. 2016),
Klub seniorů (12. 5. 2016); -

komentované prohlídky výstavy „Ve stínu války“ pro:•	
veřejnost (1. 7., 2. 7., 11. 10., 24. 11. 2016), -
pracovníky České televize (2. 7. 2016), -
spolupracovníky z Vlastivědného muzea v Olomouci  -
(17. 8. 2016),
Klub seniorů (8. 9. 2016), -
účastníky Sjezdu knihovníků (13. 9. 2016), -
pracovníky spolupracujících muzeí (7. 11. 2016).; -

komentované prohlídky výstavy  •	
„Ohlasy prusko-rakouské války“ pro:

pracovníky spolupracujících muzeí (7. 11. 2016), -
Klub seniorů (10. 11. 2016), -
veřejnost (24. 11. 2016); -Titulní list programu 40. semináře knihovníků v MVČ



43

/ 
 v

ýr
oč

ní
 z

p
rá

va
 m

vč
 2

01
6

komentovaná prohlídka výstavy  •	
„Králické betlémy minulosti i dneška“ pro:

Klub seniorů (15. 12. 2016); -
prohlídka prostor historického pracoviště s komentářem •	
pro studenty Univerzity Hradec Králové (3. 3. 2016);
prohlídka historických hudebních rukopisů s komen-•	
tářem pro studenty Univerzity Hradec Králové (19. 4. 
2016);
prohlídka historických hudebních rukopisů s komen-•	
tářem pro účastníky semináře Východočeská hudba 
starých mistrů pořádaného Knihovnou města Hradec 
Králové (20.–21. 9. 2016);
prohlídka historického centra Hradce Králové  •	
„Po stopách národního obrození“ pro Klub seniorů  
(7. 4. 2016);
prohlídka historického centra Hradce Králové a budovy •	
MVČ pro účastníky zájezdu z Hildenu (9. 9. 2016);
prohlídka historického centra Hradce Králové pro  •	
účastníky 40. celostátního semináře knihovníků  
muzeí a galerií (14. 9. 2016);
přednáška „Literátská bratrstva v Hradci Králové“  •	
pro Klub seniorů (10. 3. 2016); 

přednáška „Život za prusko-rakouské války ve vzpomín-•	
kách Josefa Volfa“ pro veřejnost (26. 3. 2016);
přednáška „Mezigenerační rozhovory a jejich význam •	
pro uchování paměti“ pro Klub seniorů (21. 4. 2016);
přednáška „Život v pevnosti podle Ignáta Hermanna“ •	
pro Klub seniorů (26. 4. 2016);
přednáška „Protipruský val: Prusko-rakouské války •	
1740-1866 (se zřetelem k bastionovým pevnostem)“  
pro veřejnost (27. 4. 2016);
přednáška „Školství v pevnostním městě“ pro veřejnost •	
(8. 6. 2016);
přednáška „Válka z roku 1866 očima současníků“  •	
pro veřejnost (21. 9. 2016);
přednáška „Válka z roku 1866 ve vzpomínkách sedláka •	
Volfa z Máslojed“ pro veřejnost (22. 9. 2016);
přednáška „Kam s tím? Zákonitosti ukrývání mincovních •	
pokladů“ pro veřejnost v rámci Noci vědců (30. 9. 2016);
přednáška „Morava v roce 1866 ve vzpomínkách •	
Ladislava Prokopa“ na konferenci Rok 1866 na Moravě 
(XXXIII. Mikulovské sympozium v Regionálním muzeu 
v Mikulově) (5. 10. 2016);
přednáška „Venkov za prusko-rakouské války roku •	
1866“ na konferenci Venkov, rolník a válka ve střední 

3. Odborná expertní činnost

Pozvánky z cyklu přednášek s tématikou válečného roku 1866



44

/ 
 v

ýr
oč

ní
 z

p
rá

va
 m

vč
 2

01
6

Evropě novověku. Od třicetileté války do války studené 
v Národním zemědělském muzeu v Praze (13. 10. 2016);
přednáška „Válka Němců s Němci: Sasové ve válce roku •	
1866“ pro veřejnost (26. 10. 2016);
přednáška „Jan Nepomuk Steinský a vznik památkové •	
péče na Chlumu“ pro Klub seniorů (24. 11. 2016);
přednáška „Králické betlémy“ pro Klub seniorů  •	
(1. 12. 2016);
příspěvek „Historie války 1866 a bitvy u Hradce Králové“ •	
na konferenci Válka 1866 – potenciál pro cestovní ruch 
a vzpomínkové akce ke 150. výročí (11. 3. 2016);
příspěvek „Obrazy války v historii, aneb Mantinely  •	
recepce válečných událostí na příkladu války roku 1866“  
na 4. mezioborovém sympoziu Dějiny jako příběh 
a obraz (14. 4. 2016);
příspěvek „Život v pevnosti“ ve Sboru kněze Ambrože •	
v Hradci Králové (18. 4. 2016);
příspěvek „Muzejní pedagog jako klíčový nástroj •	
v komunikaci s veřejností“ na konferenci Perspektivy 
české muzejní edukace (10.–11. 5. 2016);
příspěvek „Příspěvek k dějinám textilní výroby na •	
Broumovsku“ na konferenci Textil v muzeu (7.–8. 6. 2016);
příspěvek „Život v pevnosti a s pevností“ na konferenci •	
Kreativní město II: města v interakcích na Filozofické 
fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (15. 6. 2016);
příspěvek „Hradec Králové kmotr Hrabyně“ na vzpomín-•	
kové akci k 70. výročí akce Budujeme Slezsko (6. 9. 2016);
příspěvek „Kdybychom na ty padlé zapomněli, je to, jako •	
by zemřeli podruhé.“ Sepulkrální památky na královéhra-
deckém bojišti z roku 1866 na 15. zasedání k problemati-
ce sepulkrálních památek Ústavu dějin umění Akademie 
věd České republiky v Praze (21. 10. 2016);
účast na přípravě a realizaci slavnostního zahájení •	
návštěvnické sezóny na Chlumu (26. 3. 2016);
účast při přípravě mezinárodní konference „Prusko-•	
rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, 
sociálních, hospodářských a kulturních dějin“  
(29. 6. – 1. 7. 2016);
účast na přípravě a realizaci akcí ke 150. výročí  •	
prusko-rakouské války na Chlumu (1.–3. 7. 2016);

účast na přípravě doprovodného programu „Život •	
v pevnosti“ a jeho realizaci v rámci akce Týden dětí 
s muzeem (22.–26. 8. 2016);
účast na doprovodném programu akce ke 111. výročí  •	
ZŠ Úprkova v Hradci Králové (3. 9. 2016);
účast na přípravě programu Společenskovědní knihovna •	
a Národní obrození v Hradci Králové (1. 12. 2016).

přírodovědecké oddělení
pomoc při soutěžích a zájmové činnosti:

konzultace ke konání krajského kola geologické  •	
olympiády (duben 2017), doc. Melichar,  
PřF Masarykovy univerzity;
krajské kolo biologické olympiády žáků 6. a 7. tříd ZŠ, •	
Střední zemědělská škola veterinární HK-Kukleny  
– práce v porotě (26. 5.);

příprava studentů Biskupského gymnázia Hradec •	
Králové na soutěž v poznávání obratlovců v rámci  
biologické olympiády, Mgr. Ivo Králíček (23. 11. a 7. 12.);
okresní kolo soutěže v poznávání rostlin a živočichů •	
(pořadatel Biskupské gymnázium B. Balbína), výběr 
materiálu, spolupráce při realizaci (9. 6. 2016). 

Akce a terénní exkurze v přírodě pro veřejnost:
„Noční příroda Josefovských luk“, hlavní pořadatel  •	
Česká společnost ornitologická, odborný entomologic-
ký program, pozorování nočního hmyzu u světelného 
zdroje (18. 6., cca 30 účastníků);
ornitologický naučný program a kroužkování ptáků  •	
při výlovu Bohdanečského rybníka, spolupráce 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR,  
středisko Pardubice (28. 10.); 

3. Odborná expertní činnost

Exkurze se STUŽ Kunětická hora
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vedení přírodovědecké exkurze pro Klub přátel •	
Pardubicka na území vojenského prostoru Pardubičky 
a PP Nemošická stráň (20. 4., 35 účastníků);
noční pozorování v PP Na Plachtě, poř. AOPK ČR,  •	
ČSOP JARO Jaroměř, večerní exkurze, pozorování  
hmyzu u světelného zdroje (28. 5., cca 30 účastníků).

Akce ve spolupráci s východočeskou pobočkou 
společnosti trvale udržitelného života (sTuŽ):

„Odpoledne v hradecké přírodě“, odborný entomologický •	
a botanický program (10. 5., 25 účastníků);
cyklistická přírodovědná exkurze za „NATUROU 2000: •	
Kunětická hora – příroda čedičového sopouchu“,  
odborný entomologický a botanický program (19. 5.,  
10 účastníků);
přírodovědná exkurze za „NATUROU 2000: Pěčín – údolí •	
Zdobnice. Příroda nebo přehrada?“, celodenní akce 
s odborným entomologickým a botanickým programem 
(25. 6., 25 účastníků). 

Den země:
jednorázová výstava živých rostlin, hub a živočichů  •	
na Den Země v Gayerových kasárnách) – komentovaná 
prohlídka výstavy a muzejního pracoviště, vycházka  
do Šimkových sadů s ornitologem (22. 4., 124 studentů  
a 7 pedagogických pracovníků);
jarní brigáda v PP Na Plachtě – hlavní organizátor ČSOP •	
Jaro Jaroměř, spolupráce na organizaci, přípravě a reali-
zaci (16. 4., cca 150 účastníků).

Tematické akce a přednášky na přírodovědeckém 
oddělení a školách:

přednáška „Přehled základních řádů hmyzu s ukázkami •	
typických zástupců“ pro studenty Biskupského gymná-
zia B. Balbína (23. 11., 24 studentů);
přednáška „Přehled základních řádů hmyzu s ukázkami •	
typických zástupců“ (pokračování z 23. 11., pro studenty 
Biskupského gymnázia B. Balbína, 7. 12., 20 studentů);
dvě prezentace pro školní družinu ZŠ Pardubice – •	
Svítkov „Ptáci okolí školy“, účast 65 žáků (6. 1.);

Exkurze se STUŽ do Pěčína

3. Odborná expertní činnost
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vedení botanické a zoologické exkurze a přednáška  •	
pro studenty na přírodovědeckém táboře v Dolním 
Jelení (9. 8., účast 24 žáků a pedagogů);
pomoc při výuce – cvičení ze zoologie obratlovců,  •	
přednášející Dr. Michal Andreas, Univerzita Hradec 
Králové (17. a 24. 10.).

Další spolupráce se školami a mládeží:
pravidelné konzultace bakalářských a diplomových  •	
prací studentů Univerzity Hradec Králové;
spolupráce na budování školní entomologické sbírky •	
Biskupského gymnázia B. Balbína (ošetřování, determi-
nace, získávání nového materiálu v terénu);
vytvoření školní sbírky minerálů, hornin a fosilií  •	
ze zdrojů doprovodné dokumentace;
podzimní brigáda v PP Na Plachtě – hlavní organizátor •	
ČSOP Jaro Jaroměř, spolupráce na organizaci, přípravě 
a realizaci (5. 10., cca 100 účastníků);
literárně-biologická exkurze do Babiččina údolí  •	
(poř. Střední průmyslová škola, Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště Hradec Králové, Centrum 
odborného vzdělávání ve strojírenství a obnovitelných 
zdrojích energie, Hradební 1029, Hradec Králové) – 

odborný entomologický program, ochrana přírody  
(15. 6., 15 studentů);
text „Entomologické ohlédnutí“, in: Králíček I. (2016) •	
Expedice Sicílie. (brožurka z přírodovědecké expedice 
Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína na Sicílii, 
29. 4. – 8. 5. 2016, pp. 10-13, spoluautorsky se Šárkou 
Mikátovou);
exkurze studentů Biskupského gymnázia Hradec Králové •	
s ukázkou odchytu a kroužkování ptáků, PP Plachta  
(22. 6.);

7. tábor mladých přírodovědců při Krkonošském  •	
národním parku – odborný a ekovýchovný program 
(odchyt a kroužkování ptáků) (4.–10. 7.);
příměstský tábor Jezdecké stáje Marko, Rohovládova •	
Bělá – odborný a ekovýchovný program (odchyt  
a kroužkování ptáků, debata o nebezpečí číhajícím  
na ptáky) (15. 7. a 10. 8.).

Přírodovědecký tábor Dolní Jelení

Den Země v Gayerových kasárnách

3. Odborná expertní činnost
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pAmáTKOVá TERénní ČInnOsT

V rámci záchranných a předstihových výzkumů bylo prove-
deno 601 kontrol na stavebních akcích, a to převážně v rámci 
okresu Hradec Králové, okrajově na Jaroměřsku, Jičínsku, 
Rychnovsku, Královédvorsku a Přeloučsku. 

V případech, kdy probíhala stavební činnost na území se 
známými archeologickými nálezy, proběhl v rozsahu před-
mětné stavby záchranný archeologický výzkum. Z rozsáh-
lejších výzkumů je možné jmenovat:

Předměřice – inženýrské sítě ke kolonii rodinných domů •	
(listopad 2015 – únor 2016), řez neolitickým rondelem, 
segment nadzemní kůlové stavby, 107 sáčků s nálezy;
Hradec Králové – Novákovy garáže IGP (únor 2016),  •	
19 sáčků s nálezy;
Máslojedy – vodovod (březen – duben 2016), halštatské •	
a časně římské sídlištní objekty, 277 sáčků s nálezy;
průtah obcí Holohlavy, ŘSD (10. 5. – 18. 5., 21. 6. – 25. 6.), •	
3 sáčky s nálezy;
Chlumec nad Cidlinou – rekonstrukce mostu (květen – •	
červen 2016), relikt kamenné brány z 15. stol, suterény 
staveb ze 14. a 16. století, 174 sáčků s nálezy;
Předměřice, RD Mikolášek – akce hrazená z fondu PPZAV •	
NPÚ (21. 7. – 22. 7.), relikt nadzemní kůlové stavby 
z neolitu, 7 sáčků s nálezy;
Stěžírky, RD Černík – akce hrazená z fondu PPZAV NPÚ •	
(29. 8. – 31. 8.), zásobní jámy ze starší doby bronzové,  
25 sáčků s nálezy;

Hvozdnice, RD Blecha – akce hrazená z fondu PPZAV •	
NPÚ;
Hvozdnice, RD Štofila – akce hrazená z fondu PPZAV •	
NPÚ;
Hvozdnice, RD Dědek – akce hrazená z fondu PPZAV •	
NPÚ, žárové pohřebiště ze střední a mladší doby  
bronzové, kostrové pohřebiště z 11. století, superpozice 
dvou zahloubených chat z doby laténské, spolu  
s předchozími 537 sáčků) s nálezy;
Hvozdnice, RD Svíčka – akce hrazená z fondu PPZAV NPÚ •	
(14. 10. – 16. 11.), část sídliště z doby laténské, 101 sáčků 
s nálezy;
Benátky – vodovod (12. 5. – 13. 5.), část sídliště z mladší •	
doby kamenné – neolitu, 15 sáčků s nálezy;
Chlumec nad Cidlinou – výstavba fontány na náměstí •	
(červenec/srpen 2016), 92 sáčků;

Libčany – kolonie RD, sídlištní objekty z neolitu,  •	
23 sáčků s nálezy;
Jaroměř – Náměstí ČSA – rekonstrukce morového  •	
sloupu (listopad 2016), zahloubená chata ze 12. století,  
11 sáčků s nálezy;
Hradec Králové – Kubištovy sady – rekonstrukce parku •	
(červenec 2016), raně novověká komunikace a kryt  
ze 40. let 20. století, 8 sáčků s nálezy.

Vedle terénní části archeologických výzkumů probíhalo 
i jejich zpracování. Vedle souborů získaných v roce 2016 
pokračovalo zpracování nálezů ze žárových pohřebišť 
z Jaroměře a z Hvozdnice z roku 2015 a z rozsáhlého výzku-
mu v trase dálnice D11 mezi Plačicemi a Stěžery.

3. Odborná expertní činnost

Období celkem 
kontrol

z toho 
rodinné 

domy

pozitivní 
zjištění

1. čtvrtletí 120 21 10

2. čtvrtletí 211 51 7

3. čtvrtletí 180 29 6

4. čtvrtletí 90 28 3

cELKEm 601 129 26

% 100 % 21,5 % 4 %

Archeologický výzkum v trase dálnice D11 – detail z kostrového hrobu s keramickou nádobou
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3. Odborná expertní činnost

zpracovány byly nálezové zprávy k těmto výzkumům:
záchranný archeologický výzkum při stavbě hal,  •	
Hradec Králové – Slezské Předměstí (10 dní);
novostavba rodinného domu včetně přípojek inženýr-•	
ských sítí na pozemku p. č. 1733/12 k. ú. Plotiště nad 
Labem (okr. Hradec Králové) (15 dní);
Holohlavy, rekonstrukce povrchu komunikace (2 dny);•	
záchranný archeologický výzkum při novostavbě dvou •	
rodinných domů včetně parkovacích míst a přípojek 
na inženýrské sítě na poz. p. č. 119/50, 119/73, k. ú. 
Mokrovousy (okr. Hradec Králové);
novostavba rodinného domu včetně přípojek inženýr-•	
ských sítí na pozemku p. č. 363/50 v k. ú. Všestary (5 dní);
Rusek, HK knn Stýblo, p. č. 191/3;•	
Benátky, výstavba vodovodu, druhá etapa archeologic-•	
kého výzkumu;
stavba kanalizace a ČOV v obci Lochenice;•	
Starý Bydžov, RD Novák (3 dny);•	
Kuks – výzkum Labrys – 2. stupeň evidence  •	
(cca 700 sáčků);
Hradec Králové, Kubištovy sady – nálezová zpráva  •	
(2 dny);
Chlumec nad Cidlinou, most přes Cidlinu  •	
– nálezová zpráva (2 dny);
Chlumec nad Cidlinou, most přes Cidlinu (3 dny);•	
Chlumec nad Cidlinou, rekonstrukce Klicperova náměstí •	
(3 dny);
Hvozdnice, 3 rd (15 dní).•	

V prvním pololetí roku 2016 pokračovalo laboratorní zpraco-
vání a evidence nálezů (cca 2 600 sáčků), digitalizace terénní 
kresebné dokumentace v programu AutoCAD 3D (cca 3 200  
plánů), generování 3D modelů vybraných archeologických 
situací (cca 120 objektů), vyhodnocení přírodovědných 
analýz a nálezové zprávy výzkumu v trase D11 (5 pracovníků 
po dobu 5 měsíců).

Během výkonu archeologické památkové péče bylo v rámci 
komunikace s investory rozesláno 454 dopisů a uzavřeno 

250 písemných dohod. Součástí administrativy archeologické  
památkové péče je rovněž vkládání záznamů do databáze 
archeologických zásahů, kterou vede Archeologický ústav 
AV ČR. Registrováno bylo 304 akcí. S vedením archeolo-
gických výzkumů úzce souvisí i jejich personální zajištění. 
V roce 2016 bylo v souvislosti s výzkumnou činností uzavřeno  
68 dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti včetně 
souvisejících školení PO a BOZP. 

mYKOLOGIcKá pORADnA

Bylo zajištěno fungování Krajské mykologické poradny  
(za rok se členové mykologického klubu sešli 37x). Poradnu 
navštívilo 200 osob, přes e-maily a telefony bylo zodpověze-
no dalších 250 dotazů. Determinace hub probíhala rovněž při 
podzimní výstavě hub a také zde byly uskutečněny komen-
tované prohlídky výstavy pro školy (26x).

Výstava „houby živé, jedlé i jedovaté“ 
Vlastní výstava se konala 6.–9. 10. 2016. Vystaveno bylo 
370 druhů hub, zúčastnilo se 1 630 lidí. Byl zajištěn výklad 
pro školy (26x), determinace donesených hub, vědomostní 
a výtvarná soutěž pro žáky.

Konzultace
V průběhu roku bylo konzultováno několik otrav s FNHK 
a Pardubickou nemocnicí.

REGIOnáLní pRAcOVIŠTě pRO TRADIČní 
LIDOVOu KuLTuRu

Činnost pracoviště zajišťovala Mgr. Martina Vlčková. V rámci 
pracoviště byla podána žádost o výběrové dotační řízení na 
dvouletý projekt „Lidový nábytek ze sbírek Muzea východ-
ních Čech v Hradci Králové“. V roce 2016 proběhl základní 
výzkum (historický vývoj sbírky, určení regionálních typů) 

Výstava „Houby živé, jedlé i jedovaté“
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a fotografická dokumentace předmětů. Požádány byly  
PhDr. Iva Votroubková a PhDr. Ivana Kubečková o vypraco-
vání předběžného posudku na záměr projektu. Oba posud-
ky byly doporučující. V druhém roce bude základní výzkum 
dokončen a bude se připravovat vydání odpovídající publi-
kace.

Zpracován byl nominační návrh na ocenění Nositel tradice 
lidových řemesel pro krajkářku Janu Štefcovou z Merklovic 
(ve spolupráci s etnografkou Mgr. Martinou Rejzlovou 
z Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou). 
Nominace byla odeslána do Národního ústavu lidové kultury 
ve Strážnici.

Uskutečnila se schůzka členů odborné komise pro tradič-
ní lidovou kulturu Královéhradeckého kraje (3. 2. 2016) za 
účelem projednání krajské koncepce péče o tradiční lido-
vou kulturu, nominace generačního předávání krajkářství na 
Vamberecku na Seznam nemateriálních statků tradiční lido-
vé kultury Královéhradeckého kraje a nominací na ocenění 
Zlatý kolovrat pro rok 2016. Odborná komise schválila dva 
recenzenty na vypracování posudků pro nominaci generač-
ního předávání krajkářství (PhDr. Petra Mertová, Ph.D. a Anna 
Halíková). Na zasedání komise 23. 9. 2016 byla schválena 
nominace zápisu na seznam. Při rozhodování bylo přihléd-
nuto k doporučujícím posudkům. Nominace byla předána 
oddělení kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje. 
Radě Královéhradeckého kraje bude předložena v lednu 
2017. Odborná komise schválila nominaci na ocenění Zlatý 
kolovrat pro kovolitce – zvonaře Jana Šedu z Deštného 
v Orlických horách, kovolitce Jindřicha Janečka a krajkářku  
Jaroslavu Jedlinskou, oba z Merklovic. Proběhla osobní 
návštěva pracovníků MVČ a KÚ u nominovaných a provedena 
byla jejich fotodokumentace. Nominace budou předloženy 
Radě Královéhradeckého kraje na začátku roku 2017.

Zástupkyně regionálního pracoviště MVČ se zúčastnila dvou 
porad zástupců Ministerstva kultury, Národního ústavu 
lidové kultury ve Strážnici a regionálních pracovišť pověře-
ných péčí o tradiční lidovou kulturu v Praze a také jednání 

Odborné komise pro tradiční lidovou kulturu Pardubického 
kraje v Pardubicích.

Pro potřeby Ministerstva kultury České republiky byl vypl-
něn souhrnný materiál informující o krajských seznamech 
a oceněných cenou Zlatý kolovrat. Pracoviště se podílelo 
na připomínkovém řízení interaktivní elektronické databáze 
jevů tradiční lidové kultury na základě výstupů z dotazníko-
vého šetření a doplňovalo informace z oblasti tradiční lidové 
kultury na portál „lidovakultura.cz“.

KnIhOVnY

společenskovědní knihovna
Průběžně byl doplňován knihovní fond veškerou dostup-
nou literaturou i periodiky. Veškeré přírůstky byly zpraco-
vány a byla zajišťována řádná evidence knihovního fondu,  
ve studijním fondu bylo zpracováno 480 nových knihov-
ních jednotek, celkem 44 940 kj. Ve specializovaném fondu 
bylo zpracováno 90 knihovních jednotek, celkem 11 039 kj.  
Pokračovala celková rekatalogizace fondu podle nových 
pravidel RDA – menší katalogizační úpravy u 793 kj. Noviny 
a časopisy jsou pouze kompletovány.

Byla dokončena revize výpůjček u zaměstnanců muzea,  
revize proběhla u 24 kolegů a kontrolováno bylo celkem  
6 613 knihovních jednotek.

Do Souborného katalogu ČR bylo zasláno 488 záznamů  
a u dalších 79 byl uskutečněn aktualizovaný záznam.

No rok 2016 byl získán grant od AMG na uskutečnění slav-
nostního 40. semináře knihovníků muzeí a galerií ČR ve 
dnech 13.–15. září 2016, dotace byla ve výši 20 000 Kč. Akce 
se účastnilo celkem 115 knihovníků muzeí a galerií z celé 
republiky. Seminář se uskutečnil ve spolupráci s knihovnic-
kou komisí AMG. Vyúčtování bylo provedeno v termínu a byla 
vypracována závěrečná zpráva. Společně s dr. Š. Běhalovou, 

předsedkyní knihovnické komise, byl napsán článek o semi-
náři do několika knihovnických periodik.

Byly poskytovány veřejné služby uživatelům v souladu 
s Knihovním řádem. Bylo obslouženo 42 badatelů (+10 kolegů),  
návštěv celkově 84 (+37). Převažovala témata: archeologie, 
dějiny regionu HK, válka 1866 v novinách, dějiny sportu, 
noviny 1900–1989, architektura HK, místopis. Badatelům bylo 
půjčeno 247 a kolegům 53 knihovních jednotek, absenčně 
313. Bylo zodpovězeno 72 telefonických a 46 elektronických 
dotazů.

Společenskovědní knihovna rovněž zajišťovala agendu 
spojenou se skladem publikací, včetně zajištění fakturace 
a rozesílání objednaných knih a povinných výtisků, správu 
ISBN, hlášení vydaných knih do Národní agentury ISBN a do 
databáze vydaných knih České knihy, hlášení vydaných peri-
odik do Českého národního střediska ISSN.

přírodovědecká knihovna
Bylo evidováno 111 nových přírůstkových čísel do fondu 
knihovny (př. č. 2016/0001– 2016/0111), z toho 18 př. č. 
monografií a 93 př. č. periodik (získáno především výměnou).  
K 31. 12. 2016 bylo ve fondu knihovny PO evidováno celkem 
21 158 knižních jednotek. 

Průběžně jsou doplňována nově přicházející čísla evido-
vaných titulů periodik, v záznamech prováděny opravy 
a doplňky. 

V roce 2016 bylo realizováno 164 zápůjček z fondu knihovny 
PO MVČ. 

3. Odborná expertní činnost
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4. Projekty

ERAsmus+

V roce 2016 pokračovaly výjezdy z původního projektu 
mobilit osob „Museum 2020 – Profesionální muzea potře-
bují profesionální, vzdělané pracovníky“ (č. 2015-1-CZ01-
KA104-013585) z programu Erasmus+ a současně probí-
haly také nové výjezdy z navazujícího projektu „Svět muzeí 
– svět idejí“ (č. 2016-1-CZ01-KA104-023094), se kterým 
MVČ uspělo v dalším kole. V rámci projektu navštívil  
Dr. S. Štamberg Přírodovědecké muzeum ve Francii, kde se 
podílel na výzkumu v rámci své specializace. Dr. J. Šrámek 
navštívil Vojenskohistorické muzeum ve Vídni, Mgr. J. Juráček 
Východoslovenské múzeum v Košicích, Mgr. J. Hotový příro-
dovědecká muzea ve Finsku, Bc. A. Černá Museum im Palais 
v Grazu, Rakousku. Mgr. Z. Kulhavá navštívila Europejskie 
Centrum Solidarności v Gdaňsku, Mgr. M. Havlová partnerské 
muzeum v Opoli a Bc. T. Tejklová Přírodovědecké muzeum 
v Bratislavě. Ředitelka muzea navštívila semináře a work-
shopy Muzejní akademie, které pořádá Universalmuseum 
Joanneum v Grazu. Projekt je realizován v rámci dalšího 
vzdělávání pracovníků a jejich osobního a odborného rozvo-
je. Jeho cílem je přispět k výměně odborných informací na 
obou stranách, k výměně dobré praxe mezi institucemi 
a také zvyšování dobrého jména muzea v zahraničí. Veškeré 
aktivity projektu jsou plně hrazeny z programu Erasmus+, 
bez kofinancování z krajských či jiných zdrojů.

Dne 19. prosince 2016 proběhla v přednáškovém sále MVČ 
série prezentací účastníků zahraničních mobilit uskuteč-
něných v rámci projektu „Museum 2020 – Profesionální 
muzea potřebují profesionální, vzdělané pracovníky“  
(č. 2015-1-CZ01-KA104-013585). Účastníci seznámili ostatní  
kolegy MVČ se svými zkušenostmi a podněty, jež během 
těchto cest nečerpali a které se dají využít pro práci v muzeu.

pREzEnTAcE A KOnzERVáTORsKý 
pRůzKum ExpOnáTů pRO VýsTAVu 
GOTIcKé A RAně REnEsAnČní umění  
VE VýchODních ČEchách DO ROKu 1550

Muzeum východních Čech v Hradci Králové realizovalo 
v roce 2016 v rámci regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR  
projekt s názvem „Prezentace a konzervátorský průzkum 
exponátů pro výstavu Gotické a raně renesanční umění ve 
východních Čechách do roku 1550“. V roce 2016 pokračovala 
identifikace a dokumentace předmětů drobného umělec-
kého řemesla a volných prvků architektury ve sbírce muzea, 
hodnocen byl jejich prezentační potenciál a fyzický stav. 
V souladu s projektem byl realizován technologický průzkum 
vybraných sbírkových předmětů, zejména analýza materiá-
lového složení ve spolupráci s Ústavem kovových materiálů 
a korozního inženýrství a Českým vysokým učením technic-
kým v Praze. 

GOTIcKé A RAně REnEsAnČní umění  
VE VýchODních ČEchách

Projekt NAKI je řešen ve spolupráci s Katedrou teorie a dějin 
umění Univerzity Palackého v Olomouci, Ústavem dějin 
umění Akademie věd České republiky a Národním památko-
vým ústavem (územní pracoviště v Josefově a Pardubicích). 
Vychází z dlouhodobé potřeby systematicky řešit souhrnný 
odborný výzkum a zpracování výtvarného umění středově-
ku a rané renesance v oblasti východních Čech. Dosud málo 
známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury 
východočeského regionu bude ukázán v širokých kulturně  
historických souvislostech střední Evropy. Nově získané výsled-
ky výzkumu v rámci projektu budou využitelné pro ochranu 
a prezentaci movitého i nemovitého kulturního dědictví sledo-
vaného regionu. Tým badatelů sestavený z pracovníků uvede-
ných institucí zaručuje komplexní přístup k řešení projektu 
a jejich vzájemnou mezioborovou spolupráci. Mezinárodním 
přínosem projektu je spolupráce s polskými specialisty.

Museum im Palais v Grazu, © foto J. J. Kucek
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V rámci projektu byla v roce 2016 na četných jednáních 
řešena příprava výstavy s názvem „Uprostřed koruny české. 
Gotika a raná renesance východních Čech (1250–1550)“, 
jednoho z hlavních cílů projektu. Připravovány byly podkla-
dy pro doprovodný kritický katalog, který má komplexně 
zhodnotit výtvarnou kulturu východních Čech (sochařství, 
deskovou, nástěnnou a knižní malbu, archiválie, umělecké 
řemeslo, architekturu). Průběžně probíhalo studium dostup-
né literatury a dalších pramenů. Za účelem studia tématu 
odpovídajících materiálů a konzultací byly realizovány cesty 
v rámci České republiky i do zahraničí.

pROJEKT Č. 9916005 VýzKum VzTAhu 
GEOLOGIcKých sTRuKTuR A ÚDOLní síTě 
VE VYBRAných pOVODích VýchODních 
ČEch – mGR. JAn JuRáČEK

Realizace byla uskutečněna díky daru a. s. Elektrárny Opatovice 
ve výši 40 000 Kč v období duben–říjen 2016.

Účast na konferenci CETEG 2016 na Slovensku. Zaměstnání 
p. Michala Potůčka a asistenta p. Filipa Hlubučka na dohodu 
o provedení práce, sběr fosilií na 20 lokalitách východních 
a středních Čech. Příprava výstavy nejlepších fosilií a jejich 
kreseb. Terénní sběr strukturních dat. Statistické srovnání 
měření orientace geologických strukturních prvků a údol-
ní sítě – povodí Brtevského potoka u Dobrušky a Honkova 
potoka u Semil, výpočty, analýzy, příprava publikací. Byla 
dokázána závislost azimutů spádu údolních os většinou na 
azimutech směru, méně azimutech sklonu planárních struk-
turních prvků.

pŘíRODOVěDEcKý ČAsOpIs AcTA musEI 
REGInAEhRADEcEnsIs s. A

Ročník 36 časopisu nebyl vydán pro nedostatek příspěvků. 
Do čísla 36–1 bylo přijato 6 článků, z nichž 4 prošly recenz-
ním řízením a u dvou recenze nejsou uzavřeny. Tyto články 
naplní číslo 36–1 (cca 80 stran), vydání bylo přesunuto na rok 
2017.

4. Projekty

Sběr fosilií na Přeloučsku
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ARchEOLOGIcKé pRAcOVIŠTě

Výměna literatury 
V roce 2016 probíhala výměna literatury za časopis 
Archeologie východních Čech a další monografie MVČ, a to 
s Vlastivědným muzeem v Olomouci, Západočeským muze-
em v Plzni, Oblastním muzeem Praha-východ, Römisch-
Germanisches Zentralmuseum Mainz (RGZM), Universität 
Wien, Deutsches archäologisches Institut – Eurasie Abteilung 
Berlin, Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, Muzeem 
Komenského v Přerově, Univerzitou Palackého v Olomouci, 
Slovenským národným múzeem, Západočeskou univerzitou 
v Plzni, Ústavem archeologické památkové péče středních 
Čech aj.

VRAK
Koordinace archeologické terénní činnosti v rámci Výcho-
dočeské regionální archeologické komise (VRAK). Zasedání 
probíhá každý měsíc střídavě v MVČ a VČM v Pardubicích.

Regionální sekce Klubu Augusta sedláčka
Organizace setkání.

Východočeská pobočka České  
archeologické společnosti při AV ČR
Organizace setkání.

VČm v pardubicích
Spolupráce s VČM v Pardubicích na projektu Laus Archaeo-
logiae.

státní pozemkový úřad 
Konzultace pozemkových úprav.

připomínkování novely zákona  
o památkovém fondu
Prostřednictvím komise muzejních archeologů AMG a Výcho-
dočeské regionální archeologické komise probíhalo připo-
mínkování novely zákona o památkovém fondu.

FF uK a mOh v Rychnově ve Vojenicích
Konzultace a použití moderních dokumentačních metod 
na archeologickém výzkumu FF UK a MOH Rychnov ve 
Vojenicích.

Gotika ve východních Čechách 1200–1550
Spolupráce na projektu s Univerzitou Palackého v Olomouci, 
Ústavem dějin umění AV ČR a Národním památkovým ústa-
vem. 20.–21. 10. – služební cesta do Wroclawi – vytipování 
exponátů, seznámení se s analogickými výstavními projekty. 
16. 12. – služební cesta do Chrudimi – vytipování exponátů, 
koordinace prací s Regionálním muzeem v Chrudimi.

Labrys, o.p.s.
Konzultace v rámci zpracování a datace archeologických 
nálezů ze Dvora Králové nad Labem.

spolupráce s městským muzeem  
v novém Bydžově
Výstava „Počátky osídlení Starého a Nového Bydžova ve světle 
archeologických nálezů“.

státní okresní archiv v hradci Králové, 
univerzita hradec Králové,  
nakladatelství Lidové noviny
Příprava publikace Dějiny Hradce Králové.

Východočeské muzeum v pardubicích, J. Jílek
Příprava konceptu výstavy: „Zbraně barbarů“. 

univerzita hradec Králové, 7. 12. 2016
Druhý ročník pracovního setkání věnovanému ranému stře-
dověku východních Čech, téma „raně středověká hradiště“.

spOLEČEnsKOVěDní KnIhOVnA

Jubilejní 40. seminář knihovníků muzeí a galerií byl uspo-
řádán ve spolupráci Knihovnické komise AMG ČR, z. s. 
a Muzea východních Čech v Hradci Králové ve dnech 13. až 
15. září 2016. Semináře se zúčastnilo celkem 115 účastníků. 
V průběhu semináře účastníci vyslechli odborné příspěv-
ky, proběhla valná hromada členů Knihovnické komise 
AMG ČR, z. s. s volbami a bylo připraveno několik odbor-
ných exkurzí do knihoven v Hradci Králové a v Hospitalu 
Kuks. Zvláštní pozornost byla věnována kulatému 40. výročí 
konání seminářů knihovníků muzeí a galerií a jeho patřič-
nému připomenutí.

hIsTORIcKé pRAcOVIŠTě

Agentura Fifty Fifty hradec Králové
Poskytovány konzultace pro připravované materiály propa-
gující 150. výročí prusko-rakouské války a pro prezentaci  
na Bílé věži.

Biskupství královéhradecké 
Domluveno a realizováno bylo zapůjčení vhodného mate-
riálu na výstavu ke 150. výročí návštěvy Františka Josefa I.  
na královéhradeckém bojišti v MVČ.

Česká numismatická společnost,  
pobočka hradec Králové 
Probíhala opakovaná jednání a konzultace věnované odborné 
numismatické literatuře, královéhradeckým ražbám a dalšímu 
materiálu. V muzejní budově se uskutečnila výroční schůze 
pobočky (7. 5. 2016).

Gymnázium J. K. Tyla v hradci Králové
Připraven byl materiál pro projekt Starosta František Ulrich.

5. Spolupráce s dalšími institucemi
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5. Spolupráce s dalšími institucemi

hornické muzeum příbram 
Dohodnuta a uskutečněna byla spolupráce při tvorbě výsta-
vy „Králické betlémy minulosti i dneška“ v MVČ.

Komitét pro udržování památek  
z války roku 1866
Průběžně se uskutečňovala spolupráce na poli dějin prusko-
rakouské války, pietních oslav na Chlumu a plánována byla 
koordinace aktivit ve vztahu ke 150. výročí války v roce 2016. 
Ve spolupráci s MVČ byla připravena publikace „Requiem za 
rytíře: Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866“.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pokračovala úzká spolupráce na poli ochrany tradiční lidové  
kultury. Projednávána byla krajská koncepce péče o tradič-
ní lidovou kulturu a připravovány byly nominace na cenu 
Zlatý kolovrat. Průběžně byla řešena problematika církev-
ních restitucí. Na období Vánoc byl Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje zapůjčen betlém ze sbírky MVČ.

Krajský úřad pardubického kraje 
V rámci spolupráce na poli lidové kultury se jednání Odborné 
komise pro tradiční lidovou kulturu Pardubického kraje 
zúčastnil zástupce MVČ.

Kriminalistický ústav praha policie  
České republiky 
Domluveno antropologické zkoumání ostatků se vztahem 
k bitvě u Hradce Králové 1866.

Krkonošské muzeum správy KRnAp
Na základě uskutečněných konzultací zapůjčeny vhodné 
předměty ze sbírky MVČ na tamní výstavu věnovanou lyžu-
jícím umělcům.

Krkonošské muzeum v Jilemnici
Na základě uskutečněných konzultací zapůjčeny vhodné 
předměty ze sbírky MVČ na tamní výstavu mechanických 
hraček a figur a na výstavu petrolejových lamp.

Lékařská fakulta univerzity Karlovy  
v hradci Králové
Průběžně probíhala spolupráce při přípravě a vydání publika-
ce Příběh budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové a příspěv-
ků pro časopis Scan.

město hradec Králové
Realizována byla kontrola numismatického materiálu z Bílé  
věže z majetku města a materiálu uloženého v MVČ. Provedeny 
byly korektury mapy bojiště na Chlumu.

město chlumec nad cidlinou 
Podle předchozí domluvy uskutečněna výpůjčka předmětů 
s velikonočním charakterem na pořádanou výstavu.

město Jaroměř
Poskytnuta byla konzultace k numismatickému materiálu 
z makovice kostela sv. Jakuba.

městská knihovna Jablonec nad nisou 
Na základě vznešeného dotazu byly vyhledávány informace 
o faleristickém materiálu a poskytnuty konzultace k vhodné 
studijní literatuře.

městské muzeum a galerie v hořicích
V rámci vyhledávání informací o mincovních nálezech proběh-
lo studium písemných pramenů uložených v hořickém muzeu. 
Realizována byla výpůjčka na výstavu věnovanou odívání 
v Československu.

městské muzeum a knihovna Čáslav
Domluvena a realizována byla spolupráce při přípravě výsta-
vy „Život v pevnosti“ v MVČ.

městské muzeum Králíky 
Dohodnuta a uskutečněna byla spolupráce při tvorbě výsta-
vy „Králické betlémy minulosti i dneška“ v MVČ.

městské muzeum Loreta, chlumec nad cidlinou 
Podle dohody byl proveden výběr vyobrazení z hudebních 
rukopisů.

městské muzeum v Jaroměři
Vyhledávány byly fotografie Jaroměře a Josefova s vojenskou 
tematikou.

městské muzeum v Ústí nad Orlicí 
Dohodnuta a uskutečněna byla spolupráce při tvorbě výsta-
vy „Králické betlémy minulosti i dneška“ v MVČ.

městské muzeum Žamberk 
Domluvena a realizována byla spolupráce při vzniku tamní 
výstavy věnované první světové válce.

ministerstvo kultury České republiky,  
Odbor ochrany movitého kulturního  
dědictví, muzeí a galerií
V souvislosti se zapůjčením skleníku J. Gočára na výstavu do 
Vídně řešena problematika udělení povolení k vývozu.

moravské zemské muzeum
Dohodnuta a uskutečněna byla spolupráce při tvorbě výsta-
vy „Králické betlémy minulosti i dneška“ v MVČ.

muzeum a galerie Orlických hor  
v Rychnově nad Kněžnou 
Pro tamní výstavu byla domluvena a realizována zápůjčka 
vhodného materiálu k tématu krajkářství. Dohodnuta a usku-
tečněna byla spolupráce při tvorbě výstavy „Králické betlémy 
minulosti i dneška“ v MVČ. S Mgr. Martinou Rejzlovou řešena 
spolupráce v oblasti tradiční lidové kultury.

muzeum Českého ráje v Turnově
V rámci pokračující spolupráce se pracovník MVČ účastnil 
jednání tamní nákupní komise.
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5. Spolupráce s dalšími institucemi

muzeum Kouřimska v Kouřimi 
Na základě předchozí dohody zapůjčen za účelem výstavy 
materiál k problematice loupežnictví.

muzeum petrof
Domluvena a realizována byla spolupráce na výstavě „Život 
v pevnosti“ v MVČ.

muzeum podkrkonoší v Trutnově 
Byly poskytnuty konzultace k numismatickému materiálu 
nalezenému v obci Rudník.

muzeum Vysočiny havlíčkův Brod
Poskytovány konzultace k problematice vlivu pruské armády 
na civilní obyvatelstvo.

národní památkový ústav, Územní  
památková správa v Českých Budějovicích,  
státní hrad a zámek Český Krumlov 
Domluvena a realizována byla spolupráce na výstavě „Ve stínu 
války“ v MVČ.

národní památkový ústav, Územní  
odborné pracoviště v Josefově
V průběhu roku probíhala spolupráce při mapování pozd-
ně gotického a raně renesančního umění ve východních 
Čechách a příprava podkladů pro společný grant NAKI, usku-
tečněna byla spolupráce při přípravě výstavy „Ve stínu války“ 
v MVČ.

národní památkový ústav, Územní  
odborné pracoviště v pardubicích
V průběhu roku probíhala spolupráce při mapování pozd-
ně gotického a raně renesančního umění ve východních 
Čechách a příprava podkladů pro společný grant NAKI.

národní pedagogické muzeum  
a knihovna J. A. Komenského
Průběžně probíhala spolupráce, odborné konzultace, výmě-
na informací a materiálů v rámci řešení interního výzkum-

ného úkolu Školní obrazy ve sbírce Muzea východních Čech 
v Hradci Králové. Domluvena byla spolupráce při realizaci 
výstavy „Velká vizita!“ v MVČ na rok 2017.

národní ústav lidové kultury ve strážnici 
Připomínkována byla interaktivní elektronická databáze jevů 
tradiční lidové kultury na základě výstupů z dotazníkové-
ho šetření. Probíhalo doplňování aktualit vztahujících se 
k tradiční lidové kultuře na informační portál „lidovakultura.
cz“. Zpracována byla nominace na Nositele tradice lidových 
řemesel.

národopisné muzeum národního muzea
V rámci programu Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska 
na rok 2017 bylo domluveno představení regionu Hradecka.

Oblastní muzeum v chomutově 
Pro tamní vánoční výstavu bylo dohodnuto zapůjčení vybra-
ných exponátů.

Ostravská univerzita
Na badatelské rovině probíhala spolupráce na projektu 
Kolektivní identita v sociálních sítích středověké Evropy.

podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem 
Na základě zaslané žádosti byly poskytnuty informace 
o předmětech k dějinám mlynářství ze sbírky MVČ.

Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Dohodnuta a uskutečněna byla spolupráce při tvorbě výsta-
vy „Králické betlémy minulosti i dneška“ v MVČ. S Mgr. Hanou 
Macháčkovou řešena spolupráce v oblasti tradiční lidové 
kultury.

Regionální muzeum mělník
Domluvena byla spolupráce při realizaci výstavy „Velká vizita!“ 
v MVČ na rok 2017.

Regionální muzeum ve Vysokém mýtě
Pro tamní retro výstavu domluven a následně zapůjčen 
vhodný materiál. Domluvena a realizována byla spolupráce 
na výstavě „Život v pevnosti“ v MVČ.

Regionální muzeum v chrudimi
Řešeny byly otázky zapojení se do projektu NAKI věnova-
ného pozdně gotickému a raně renesančnímu umění ve 
východních Čechách.

Regionální muzeum v náchodě
S Mgr. Janem Tůmou byla řešena spolupráce v oblasti tradič-
ní lidové kultury.

severočeské muzeum v Liberci
Domluveno a realizováno bylo zapůjčení předmětů na výstavu 
k tématu války 1866. Vypracován byl posudek na nabídnu-
té plakety do tamní sbírky. Zprostředkováno bylo vzájemné 
předání předmětů s Českou numismatickou společností, 
pobočkou Hradec Králové.

slezské zemské muzeum
Na základě žádosti proběhla rešerše sbírkových předmětů  
a regionálního tisku k tématu Hradec Králové kmotr Hrabyně.

spolek sběratelů a přátel exlibris
Probíhala opakovaná jednání a příprava podkladů pro 
výstavu exlibris v rámci sjezdu spolku, která se uskutečnila 
v Infocentru města Hradce Králové.

správa pražského hradu
Dojednáváno bylo poskytnutí fotografií numismatického  
materiálu pro doprovodnou publikaci k tamní výstavě 
„Koruna na dlani“.

státní oblastní archiv v zámrsku
V rámci uskutečněné výstavy věnované historii vyučování 
půjčen vhodný materiál ze sbírky MVČ.
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5. Spolupráce s dalšími institucemi

státní okresní archiv Břeclav v mikulově
Realizována byla spolupráce při přípravě odborné konferen-
ce „Rok 1866 na Moravě“.

státní okresní archiv hradec Králové
Průběžně probíhalo studium archivních materiálů k nejrůz-
nějším tématům (např. ochotnické divadelní soubory, historie 
sociální péče, dějiny zdravotnictví a lékařské péče, městský 
pevnostní odbor).

státní okresní archiv chrudim
Realizována byla spolupráce při přípravě výstavy „Ve stínu 
války“ v MVČ.

střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší 
odborná škola, Turnov
V rámci pokračující spolupráce v oblasti uměleckého řemes-
la proběhly za účasti pracovníka MVČ obhajoby závěrečných 
prací oboru kovář.

středočeské muzeum v Roztokách u prahy
Dohodnuta a realizována byla spolupráce při tvorbě výstavy 
„Králické betlémy minulosti i dneška“ v MVČ. Řešena byla 
žádost na vypracování posudku PhDr. Ivanou Kubečkovou 
k projektu zpracování lidového nábytku ze sbírky MVČ.

studijní a vědecká knihovna v hradci Králové
Na rok 2016 byl domluven a realizován cyklus přednášek na 
různá témata a komentované prohlídky výstav MVČ pro Klub 
seniorů.

Třebechovické muzeum betlémů
Pro tamní vánoční výstavu věnovanou perníkářství bylo 
domluveno půjčení vhodných předmětů. Dohodnuta a usku-
tečněna byla spolupráce při tvorbě výstavy „Králické betlémy 
minulosti i dneška“ v MVČ.

uměleckoprůmyslové museum v praze
Domluvena a realizována byla spolupráce na výstavě „Život 
v pevnosti“ v MVČ.

univerzita hradec Králové
Ve spolupráci s MVČ byla připravena odborná konference  
ke 150. výročí prusko-rakouské války 1866 s názvem „Prusko-
rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, sociál-
ních, hospodářských a kulturních dějin“.

univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta  
v hradci Králové 
Na základě domluvy zapůjčeny předměty dokumentující 
vybavení lékárny ze sbírky MVČ.

univerzita Karlova, Filozofická fakulta,  
Ústav pro dějiny umění 
Poskytovány byly informace pro připravovanou publikaci 
o Bohumilovi Kubištovi.

univerzita palackého v Olomouci
V průběhu roku probíhala spolupráce při mapování pozd-
ně gotického a raně renesančního umění ve východních 
Čechách a příprava podkladů pro společný grant NAKI.

Ústav dějin umění Akademie věd  
České republiky
V průběhu roku probíhala spolupráce při mapování pozd-
ně gotického a raně renesančního umění ve východních 
Čechách a příprava podkladů pro společný grant NAKI. 
Poskytnuty byly konzultace ke sbírkovým předmětům týka-
jícím se Stanislava Suchardy pro projekt zaměřený na tvorbu 
rodiny Suchardů.

Ústav pro studium totalitních režimů
Poskytnuty byly informace o sbírkových předmětech v MVČ 
se vztahem k problematice kolektivizace a zemědělské poli-
tiky.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Domluvena a realizována byla spolupráce na výstavě „Ve stínu 
války“ v MVČ a koordinován byl postup při přípravě akcí 
k nadcházejícímu 150. výročí prusko-rakouské války 1866.

Vlastivědné muzeum v Šumperku 
Domluvena a realizována byla výpůjčka předmětů na tamní 
výstavu k tématu koupališť a koupání.

Vodovody a kanalizace hradec Králové, a. s.
Pro chystanou expozici byly poskytnuty informace k dějinám 
vodárenství v Hradci Králové a o odpovídajících předmětech 
ve sbírce MVČ.

Vojenský historický ústav praha 
Domluvena a realizována byla spolupráce na výstavě „Ve stínu 
války“ v MVČ.

Východočeské muzeum v pardubicích
Pro tamní výstavu věnovanou první světové válce dohodnu-
to zapůjčení vhodného materiálu. Účast na jednání redakční 
rady Východočeského sborníku historického.

základní škola a mateřská škola,  
hradec Králové, Úprkova 1
Domluvena a realizována byla spolupráce na akci ke 111. výročí 
zahájení výuky. Pro oslavu výročí zahájení výuky byla usku-
tečněna výpůjčka vhodných předmětů.

zdravotnické muzeum  
národní lékařské knihovny
Dohodnuta byla spolupráce na připravované výstavě „Velká 
vizita!“ v MVČ na rok 2017. Realizovány byly odborné konzul-
tace pro interní výzkumný úkol Historie lékařské péče a zdra-
votnictví v Hradci Králové. Domluvena byla spolupráce pro 
výstavu „Člověk v náhradách“.
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5. Spolupráce s dalšími institucemi

pŘíRODOVěDEcKé ODDěLEní

 
Východočeská pobočka  
České botanické společnosti 
V rámci činnosti Východočeské pobočky České botanické 
společnosti proběhla v muzeu výroční členská schůze spojená 
s určovacím seminářem „Nebojte se vrbovek“ pod vedením 
J. Danihelky (26. 2., účast 26 lidí). Dále proběhly: lichenolo-
gická exkurze do Radvanic pod vedením J. Haldy (16. 4., účast  
6 lidí), botanická exkurze do lesa Sádka u Bolehoště pod 
vedením J. Doležala (7. 5., účast 11 lidí), botanická exkur-
ze do okolí Albrechtic nad Orlicí pod vedením J. Doležala  
(16. 7., účast 8 lidí), dendrologická exkurze do Vysokého 
Chvojna pod vedením Z. Blahníka (24. 9., účast 21 lidí), bryo-
logická exkurze na Plachtu a do Novohradeckých lesů pod 
vedením Pavla Hájka (15. 10., 6 účastníků) a shrnutí botanic-
ké sezóny 2016 ve východních Čechách v Gayerových kasár-
nách v Hradci Králové (11. 11., 14 účastníků). 2. 6. – 5. 6. 2016  
proběhl floristický minikurz Východočeské pobočky České 
botanické společnosti v Moravské Třebové. Zúčastnilo se 
celkem 37 zájemců. Pod vedením V. Samkové proběhla exkur-
ze do PR Dlouholoučských strání, do okolí obcí Bohdalov, 
Nectavy a Pohledů.

spolupráce s  Českou ornitologickou společností
Práce ve vědeckém výboru konference „Každý pták se počítá“ 
– příprava programu konference (viz http://www.cso.cz/index.
php?ID=2876#Organizace%20konference). 

Redigování časopisu Sylvia – komunikace s autory a recen-
zenty, předtisková příprava textů, účast na jednání výboru 
České společnosti ornitologické  (viz http://www.cso.cz/index.
php?ID=1885).

Floristický kurz Východočeské pobočky  
České botanické společnosti v Moravské Třebové

Exkurze s Východočeskou pobočkou 
České botanické společnosti do Albrechtic
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6. Členství v mezinárodních a celorepublikových organizacích

7. Zahraniční spolupráce

muzEum ŚLąsKA OpOLsKIEGO w OpOLu

V rámci udržitelnosti projektu „Digitalizace archivních doku-
mentů vztahujících se k archeologickým památkám“, který 
byl spolufinancován prostřednictvím Euroregionu Glacensis, 
se v roce 2016 zdigitalizovalo 3 000 kusů archivní doku-
mentace. V rámci společných aktivit proběhl seminář v sídle 
Konzerwatora Zabytków Wojwodstwa Opolskiego a zkušeb-
ní terénní prospekce s pomocí digitalizovaných archivních 
map z 30. let 20. století.

ÖsTERREIchIschE GALERIE BELVEDERE, 
wIEn

V rámci výstavního projektu FORMKUNST – FORM ART reali-
zováno dohodnuté zapůjčení kubistického skleníku Josefa 
Gočára ze sbírky MVČ, vč. vyřízení administrativy spjaté 
s povolením vývozu do zahraničí.

IcOm

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je členem Českého 
výboru Mezinárodního svazu muzeí. Český výbor Mezinárodní 
rady muzeí (ICOM) financoval účast na Generální konferenci 
ICOM, která se koná jednou za tři roky. Jednání se na doporu-
čení Českého výboru účastnila ředitelka instituce. 

AmG

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je členem Asociace 
muzeí a galerií České republiky. 

Kubistický skleník Josefa Gočára ze sbírky MVČ ve výstavě „Klimt, Kupka, Picasso und andere – Formkunst, © foto Belvedere, Wien“
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EuROpEJsKIE cEnTRum sOLIDARnOŚcI

V rámci řešení interního výzkumného projektu zaměřeného  
na studium 20. století byla realizována ve dnech 18.–24. 9. 
2016 stáž kurátorky MVČ v polském Gdaňsku, která byla 
financována z programu Erasmus+. Během ní byly studová-
ny archivní dokumenty, sbírkové předměty a knihovní fondy 
vážící se k dějinám Československa v období 70. – poč. 90. let 
20. století. Projednávána byla případná budoucí spolupráce 
v rámci historického výzkumu a edukačních aktivit.

InsTITuT FÜR numIsmATIK unD 
GELDGEschIchTE, unIVERsITÄT wIEn

Poskytována byla pomoc při doplnění univerzitní knihovny 
o vybrané tuzemské numismatické publikace.

mILITÄRhIsTORIschEs musEum In wIEn 

V rámci řešení výzkumného záměru „Prusko-rakouská válka 
1866“ absolvoval ve dnech 11.–15. 4. 2016 kurátor MVČ 
týdenní stáž ve vídeňském Vojenskohistorickém muzeu 
s cílem seznámit se se strukturou tamních sbírek a způsoby 
jejich instalace. Stáž byla financována z programu Erasmus+.

muzEum nARODOwE wE wROcLAwIu

V průběhu roku byla realizována studijní cesta a konzultace 
za účelem prací na projektu NAKI zaměřeného na pozdně 
gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách.

7. Zahraniční spolupráce

Digitalizace archivních dokumentů vztahujících se k archeologickým památkám – Ludvík Domečka, František Žaloudek, nálezový deník 
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pAmáTníK BITVY 1866 nA chLumu

Zahájení výjimečné návštěvnické sezóny 150. výročí bitvy 
u Hradce Králové se uskutečnilo dne 26. března 2016. Bohatý 
program začal nástupem Historického C. k. Řadového pěšího 
pluku č. 18 a pruského 1. Gardového pěšího pluku, následo-
valo varhanní vystoupení, loutkové představení a odborná 
přednáška. Jubilejní atmosféru umocnilo slavnostní uvede-
ní nové publikace „PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: 
VÝZBROJ A VÝSTROJ“ připravené Muzeem východních Čech 
v Hradci Králové ve spolupráci s Komitétem pro udržování 
památek z války roku 1866. Výjimečnost 150. výročí rovněž 
v průběhu roku zdůraznila soutěž „Putování po stopách války 
1866“ s přesahem do roku 2017 a nová mobilní aplikace 
„Bitva 1866“, ve které přímý účastník války provází konkrét-
ními místy válečných událostí. Opomenut nezůstal ani popis 
výstroje a výzbroje jednotlivých stran prusko-rakouského 
konfliktu.

Otevření Ossaria na Chlumu z důvodu rekonstrukce dne 
20. 4. 2016 poskytlo filmařům a tvůrcům připravovaného 
dokumentu „Muži z aleje mrtvých“ příležitost k natáčení. 
Za dohledu historika, archeologa i pracovníků Národního 
památkového ústavu a Královéhradeckého kraje byly z Ossaria 
vyzdviženy ostatky pohřbených osob, které byly násled-
ně předány odborníkům z Kriminalistického ústavu Policie 
České republiky v Praze k provedení odborné antropologické 
expertízy. Závěry jejich výzkumu poté byly zpracovány ve 
výše zmíněném dokumentu České televize, který měl premi-
éru dne 18. října 2016 v prostorách Muzea východních Čech 
v Hradci Králové.

Dne 14. května 2016 se muzeum věnovalo zejména malým 
návštěvníkům, a to v rámci odpoledne s názvem „Vojákem 
a markytánkou císařského vojska“. Tradiční akce umožnila 
dětem projížďku kočárem, přiblížila vojenský výcvik, střelbu 
z historické pušky a ošetřování vojáků.

Zahájení návštěvnické sezóny 2016 v Muzeu války 1866 na Chlumu

8. Výstavní a edukační činnosti
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Muzejní noc v Muzeu války 1866 návštěvníkům dne 27. května 
2016 nabídla poutavou komentovanou prohlídku v dopro-
vodu uniformovaných vojáků a noční výstup na rozhlednu.

Od 29. června do 1. července 2016 Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové pořádalo mezinárodní konferenci s názvem 
„Prusko-rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, 
sociálních, hospodářských a kulturních dějin“. V rámci prvního 
dne se zájemci zúčastnili i speciální komentované prohlídky 
expozice v Muzeu války 1866 na Chlumu.

Následující den zavítala řada žáků na akci „S vysvědčením do 
Muzea války 1866 na Chlumu“. V rámci oslav konce školní-
ho roku si děti v doprovodu uniformovaného vojáka mohly 
vyzkoušet vojenskou výstroj či výzbroj nebo z rozhledny 
shlédnout bojiště z ptačí perspektivy. Součástí programu 
byla i kreativní dílna s tvorbou vojenských medailí. 

Areál bojiště se ve dnech 1.–3. července 2016 tradičně zapl-
nil příznivci bitevních a vojenských ukázek. Památník bitvy 
1866 na Chlumu prodloužil otevírací dobu až do nočních 
hodin, což bylo návštěvníky pozitivně hodnoceno. V červenci 
dokonce muzeum zaznamenalo rekordní počet návštěvní-
ků. Součástí programu bylo i odhalení nového pomníku ve 
Střezeticích, který je věnován obětem jezdecké srážky v této 
lokalitě. Jubilejní vzpomínkové akce završila velkolepá bitevní 
scéna Königgrätz s doposud největší účastí uniformovaných 
nadšenců z vojenských spolků. Pořadatelem akce byla Garda 
města Hradce Králové. 

Dne 25. srpna byl pro účastníky „Týdne dětí s Muzeem 
východních Čech v Hradci Králové“ připraven v areálu bojiště 
program zahrnující prohlídku vybraných pomníků, vojenské 
výstroje a výzbroje a hledání armádních zásob v prostoru 
kolem pomníku Baterie mrtvých. Zároveň si účastníci mohli 
v budově muzea vyzkoušet výrobu vlastní vojenské čepice.

V rámci Dnů evropského dědictví se dne 11. září 2016 
Památník bitvy 1866 na Chlumu připojil k Novému Městu 
nad Metují a zpřístupnil tak zdarma vyhlídkovou věž.

Dne 5. listopadu 2016 se na chlumském bojišti během akce 
„Návštěva císaře Františka Josefa I.“ připomínalo 150. výročí 
jeho návštěvy a zároveň i 100. výročí jeho úmrtí. 

8. Výstavní a edukační činnosti

Otevření Ossaria na Chlumu
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hIsTORIcKá BuDOVA

Výstavní a edukační činnost muzea v roce 2016 byla těsně 
spjata se 150. výročím bitvy na Chlumu 1866. Stěžejní výsta-
vou roku se stala výstava s názvem „Ve stínu války“, zahájena 
dne 30. 6. 2016 na závěr mezinárodní konference „Prusko-
rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, soci-
álních, hospodářských a kulturních dějin“ a v předvečer 
vzpomínkových akcí k této události. Průběhem válečného 
tažení roku 1866, jako klíčové události 19. století, návštěv-
níky výstavy provedl jeho přímý účastník z léta roku 1866, 
Ladislav Prokop, rodák z východních Čech, a to na základě 
jeho autentických vzpomínek. Výstava byla doplněna bohatou 
ukázkou výzbroje a výstroje zúčastněných armád i předmětů 
každodenní potřeby. 

Cyklus výstav ke 150. výročí uvedla v únoru zahájená výstava 
„Život v pevnosti“ mapující nejen každodenní všední život, 
ale i pestrý společenský a kulturní život obyvatel královéhra-
decké pevnosti. 

„Ohlasy prusko-rakouské války“ poukázaly na politické, 
hospodářské a sociální důsledky války, její vliv na tech-
nologický vývoj v oblasti puškařství mezi lety 1865–1880 
a představily také tzv. druhý život tohoto válečného konfliktu 
prostřednictvím historie rozsáhlé památkové zóny na Chlumu 
a v menší míře i na dalších východočeských bojištích.

Do kouzelného prostředí historických i současných králic-
kých betlémů návštěvníky na konci roku uvedla vánoční 
výstava „Králické betlémy minulosti i dneška“. 

Tradiční výstava „Houby živé, jedlé i jedovaté“ zaznamenala 
rekordní počet návštěvníků.

V průběhu roku byly realizovány ve spolupráci s dalšími insti-
tucemi a uměleckými kruhy i další výstavy zahrnující spole-
čenskovědní i umělecké obory např. „Česká krajinomalba 
ze sbírky Kooperativy“ (putovní výstava Nadace pojišťovny 
Kooperativa), „Vzpomínky na sočskou frontu“ (putovní výstava  
Velvyslanectví Slovinské republiky a Vojenského historické-
ho ústavu Praha), „Konkrétní podzim 2016 – Čtverec“ (tradiční 
výstavní projekt KK3 Klubu konkretistů).  

ExpOzIcE

Muzejní expozice jsou rozděleny do dvou samostatných celků, 
které na sebe chronologicky navazují:

KRáLOVsKé měsTO nAD sOuTOKEm
Muzejní expozice „Královské město nad soutokem“ dokumen-
tuje nejstarší dějiny osídlení našeho regionu, přerod v jedno 
z nejvýznamnějších měst českého království až po založení 
královéhradeckého biskupství v 18. století. 

OD pEVnOsTI K sALÓnu REpuBLIKY
Část expozice „Od pevnosti k salónu republiky“ byla ve své 
první části inovována. V rámci výročí 250 let od zahájení 
stavby bastionové pevnosti v Hradci Králové byla otevřena 

8. Výstavní a edukační činnosti

Z výstavy „Ve stínu války“



62

/ 
 v

ýr
oč

ní
 z

p
rá

va
 m

vč
 2

01
6

výstava „Pevnost královéhradecká“, která zachycuje okol-
nosti jejího vzniku, vývoje a stavby včetně ukázek předmětů 
přibližující vojenství 18. století. Druhá část expozice je věno-
vána nově vznikající urbanistické zástavbě v první třetině  
20. století, kdy město bylo nazýváno Salónem republiky.

muzEum VáLKY 1866 nA chLumu
Expozice poskytuje návštěvníkům základní informace o průbě-
hu prusko-rakouské války a bitvy u Hradce Králové. Ukázka 
základní výstroje a výzbroje rakouské a pruské pěchoty, dělo-
střelectva, jezdectva i dalších jednotek, je doplněna dobo-
vou ikonografií. Expozice byla v roce 2016 obohacena o řadu 
výstav s historickým nebo uměleckým tématem. 

pŘíRODOVěDEcKá ExpOzIcE  
– pŘípRAVné A ORGAnIzAČní pRácE:

zpracování podkladů k přírodovědecké expozici  •	
– část entomologie a bezobratlí, kompletace a editace 
podkladů za přírodovědecké oddělení;
schůzka prac. PO s vedením a J. Hotovým – diskuse •	
k základním tezím projektu (10. 5.);
projednání tezí přírodovědecké expozice a muzea •	
ve vědecké radě muzea (13. 5., aktivní účast);
jednání expertního pracovního týmu k základním tezím •	
přírodovědecké expozice (9. 6.);
pracovní schůzka pracovníků PO k návrhům témat •	
expozice (12. 8.) – diskuse, sumarizace návrhů, stanovení 
garantů jednotlivých témat;

zpracování materiálu: Vyjádření a poznámky k pracov-•	
nímu materiálu „Přírodovědecká expozice Muzea 
východních Čech v Hradci Králové, Vrbenského kasárna, 
Šimkova 333 – patra -1 a 1“;
2x účast na společném jednání s projektantskou firmou •	
Art Consultancy k přírodovědecké expozici (2. 11. a 13. 12.).

VýsTAVY

Součástí výstavní činnosti Muzea východních Čech v Hradci 
Králové byla do května 2016 také prezentace sbírkových 
předmětů Galerie moderního umění v Hradci Králové, která 
byla do listopadu 2016 rekonstruována. V Kavárně Muzeum 
probíhal celoroční cyklus výstav KK3 Klubu konkretistů.

JITKA sVOBODOVá, DVě hADIcE, 1984
/ gAleRIe MoDeRNíHo uMěNí V HRADCI KRáloVé
12. 1. 2016 – 7. 2. 2016

JOsEF VáchAL, pORTRéT JInDŘIchA ImLAuFA
/ gAleRIe MoDeRNíHo uMěNí V HRADCI KRáloVé
9. 2. 2016 – 6. 3. 2016

puTOVní VýsTAVA FOTOGRAFIí – LAnD ART 
/ KAVáRNA MuZeuM
10. 2. 2016 – 6. 3. 2016
Poklidnou atmosféru muzejní kavárny zpříjemnila putovní 
výstava fotografií z 9. sympozia LAND ART a z Nábřeží umělců  
2015.

ŽIVOT V pEVnOsTI
26. 2. 2016 – 13. 11. 2016
Jaký byl každodenní všední život obyvatel královéhradecké 
bastionové pevnosti v 19. století? Výstava dokumentovala 
pestrý společenský a kulturní život v pevnostním městě.

ČEsKá KRAJInOmALBA  
zE sBíRKY KOOpERATIVY
4. 3. 2016 – 15. 5. 2016
Nejlepší české krajinomalby ze sbírky pojišťovny Kooperativa. 
Reprezentativní výběr děl byl průřezem tvorby našich nejlep-
ších krajinářů v období od preromantismu až po tvorbu 
minulého století. 

8. Výstavní a edukační činnosti
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JAn KuBíČEK, LInIOVé ELEmEnTY
/ gAleRIe MoDeRNíHo uMěNí V HRADCI KRáloVé
8. 3. 2016 – 3. 4. 2016 

ŠTěpán máLEK – cARTOn/AGE
/ KAVáRNA MuZeuM
9. 3. 2016 – 2. 4. 2016
Volná tvorba akademického sochaře Štěpána Málka, ke které 
ho inspirovalo jedno z jeho mnoha zaměstnání.

pŘIpOmEnuTí sTARých ČAsů
/ MuZeuM VálKy 1866 NA CHluMu 
26. 3. 2016 – 21. 8. 2016
Výstava replik vojenských uniforem doplněných ukázkou 
dobových dámských šatů v Muzeu války 1866 na Chlumu. 
Repliky byly laskavě zapůjčeny společností Textiler.

mIKuLáŠ mEDEK, pORTRéT  
JIŘInY hAuKOVé, 1967
/ gAleRIe MoDeRNíHo uMěNí V HRADCI KRáloVé
5. 4. 2016 – 1. 5. 2016 

KAREL nOVOTný
/ KAVáRNA MuZeuM
6. 4. 2016 – 1. 5. 2016 
Výstava manipulované fotografie Karla Steinera Novotného, 
autodidakta v umělecké tvorbě.

VzpOmínKY nA sOČsKOu FROnTu
15. 4. 2016 – 8. 5. 2016
Průběh bitev v první světové válce se zvláštním důrazem 
na působení českých vojáků představovala putovní expozice, 
která vznikla ve spolupráci Velvyslanectví Slovinské republiky  
a Vojenského historického ústavu Praha. 

pETR sAmEK, pROČ/wARum
/ MuZeuM VálKy 1866 NA CHluMu 
29. 4. 2016 – 19. 6. 2016 
„…a pak prázdno, ticho, jen kdesi v dáli slabý sten, zařeh-
tání přeživšího koně, kokrhání kohouta s příchodem rána na 
požářišti. Ale PROČ?“ 

DEAFsIGn VOL. 3
/ KAVáRNA MuZeuM
4. 5. 2016 – 27. 5. 2016 
Grafická tvorba studentů oboru Reprodukční grafik pro média. 
Ukázky návrhů obalových, reklamních a produktových materi-
álů, grafického designu a tvorby corporate identity. 

VýsTAVA pRAcí sTŘEDOŠKOLsKé ODBORné 
ČInnOsTI 2016
13. 5. 2016 – 12. 6. 2016 
Vystaveny byly soutěžní práce studentů účastnících se kraj-
ského kola soutěže SOČ.

náBŘEŽí uměLců 2016 – DŘEVO
/ KAVáRNA MuZeuM
27. 5. 2016 – 20. 6. 2016 
Výstava fotografií od Mirky Křivánkové, Jiřího Cvrkala, Filipa 
Špatenky, Milana Bajáka a Ivety Jedličkové z královéhradeckého 
sympozia a Nábřeží umělců, které bylo věnováno dřevu. 

mIchAELA mARTIncOVá – cEsTY
/ KAVáRNA MuZeuM 
21. 6. 2016 – 31. 7. 2016
Průřez tvorbou autorky, která se etablovala především na poli 
digitální grafiky. 

8. Výstavní a edukační činnosti
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VE sTínu VáLKY
1. 7. 2016 – 29. 1. 2017 
Průběh válečného tažení roku 1866 jako klíčové události  
19. století významně zasahující do dějin českých zemí, habs-
burské monarchie i celé Evropy. Bohatá ukázka výzbroje 
a výstroje zúčastněných armád i předmětů každodenní 
potřeby.

VáLEČné musEum 1866
/ MuZeuM VálKy 1866 NA CHluMu
1. 7. 2016 – 31. 12. 2016 
V neděli 3. července 2016 Muzeum války 1866 na Chlumu 
oslavilo 80 let své existence. Výstava na dobových fotografiích 
připomínala vývoj budovy i expozice.

JIŘí cVRKAL – VýsTAVA FOTOGRAFIí
/ KAVáRNA MuZeuM
2. 8. 2016 – 12. 9. 2016 
Hledání tajných sdělení a námětů v detailech oprýskaných zdí 
či zrcadlení lesklých ploch a vytváření imaginárních obrazů.

KOnKRéTní pODzIm 2016 – ČTVEREc
20. 9. 2016 – 23. 10. 2016 
Tradičního výstavního projektu KK3 Klubu konkretistů, 
věnovaného tentokrát tématu čtverce a poctě Kazimíru 
Malevičovi, se zúčastnilo více než 40 umělců z České repub-
liky i ze zahraničí.

8. Výstavní a edukační činnosti
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OhLAsY pRusKO-RAKOusKé VáLKY
23. 9. 2016 – 29. 1. 2017 
Raritní historické fotografie památkové zóny vznikající 
již v 19. století na bojišti prusko-rakouské bitvy u Hradce 
Králové, ale i alternativní pruská zadovka systému Luck byly 
k vidění ve výstavě „Ohlasy prusko-rakouské války“. 

hOuBY ŽIVé, JEDLé I JEDOVATé
6. 10. 2016 – 9. 10. 2016 
Již 21. ročník tradiční výstavy představil živé, jedlé, nejedlé 
i jedovaté druhy hub – malý kousek lesa v muzeu.

TOmáŠ hERYnEK – ČTVEREc
/ KAVáRNA MuZeuM
25. 10. 2016 – 4. 12. 2016 
Výstava fotografií struktur jako svébytných obrazů z tvorby 
Tomáše Herynka.

pOuR FéLIcITER
/ KAVáRNA MuZeuM
6. 12. 2016 – 8. 1. 2017 
Malá umělecká díla v podobě novoročních přání zahrnující 
malbu, grafiku, koláže, počítačovou grafiku nebo fotografie 
z rukou umělců Klubu konkretistů a jejich přátel.

KRáLIcKé BETLémY mInuLOsTI I DnEŠKA
9. 12. 2016 – 12. 2. 2017 
Do kouzelného prostředí historických i současných králických 
betlémů a jejich šikovných tvůrců ve vánočním a novoročním 
čase uvedla výstava v lapidáriu muzea.

8. Výstavní a edukační činnosti
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pŘEDnáŠKY A AKcE pRO VEŘEJnOsT 

ČEsKé OBJEVY V ABÚsíRu
13. 1. 2016 
Přednáška přímého účastníka expedic Mgr. Daniela Šichana 
seznámila přítomné s řadou překvapivých objevů českých 
egyptologů v Abúsíru.

VýsTAVA pEVnOsT KRáLOVéhRADEcKá
14. 1. 2016 
Kurátor výstavy Mgr. Radek Bláha seznámil členy Klubu seni-
orů se vznikem, plánováním a vývojem královéhradecké 
pevnosti.

OBJEVY uČIněné nA VLnách pOD pLAchTAmI
20. 1. 2016 
Námořní obchod byl již od starověku motivací i hnací silou 
objevů nových obchodních tras i území a poskytoval cenné 
produkty.

ŽIVOT V TEmnOTě
23. 1. 2016 
Seminář pro soutěžící aktuálního ročníku Biologické olympi-
ády o životě v temnotě.

KROucEní DVOu hADIc / Gmu
23. 1. 2016 
Kresba zaměřená na kompozici, co dokázaly vytvořit dvě 
hadice, včetně nahlédnutí do světa, kde je vše větší.

JémInE DOmInE, mAsOpusT pOmInE …
24. 1. 2016 
Lednovou muzejní neděli doprovázely tradiční masky, zvyky 
a masopustní veselí a zajímavosti z masopustních obchůzek 
na Hlinecku.

pOČáTKY hRADcE KRáLOVé VE sVěTLE 
ARchEOLOGIcKých VýzKumů
28. 1. 2016 
Přednášející Mgr. Radek Bláha přiblížil počátky historie města 
včetně unikátních nálezů z tohoto období.

O pRázDnInách huRá DO ŠKOLY!
29. 1. 2016 
Program o pololetních prázdninách se zaměřil na školu 
našich prarodičů. 

náVŠTěVA REsTAuRáTORsKých DíLEn
11. 2. 2016 
Příznivci Klubu seniorů se seznámili s nejnovějšími trendy 
v restaurování a konzervování sbírek v průběhu návštěvy 
muzea na pracovišti ochrany sbírkových předmětů.

pOČáTKY KRáLOVéhRADEcKé pEVnOsTI
17. 2. 2016 
Přednáška Ing. Jiřího Slavíka z Národního památkového 
ústavu o Hradci Králové o jedné z nejdokonalejších pevností 
monarchie.

DEnáROVé mIncE z LIBOTOVA
25. 2. 2016 
Přednáška muzejní konzervátorky-restaurátorky Bc. Andrey 
Černé o záchraně konkrétního archeologického nálezu dená-
rových mincí z Libotova.

8. Výstavní a edukační činnosti
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KRáLOVéhRADEcKá pEVnOsT A JEJí OKOLí
2. 3. 2016 
Přednáška Ing. Jiřího Slavíka z Národního památkového ústavu 
o výstavbě pevnosti v důsledku níž došlo k nevídaným zása-
hům do okolní krajiny.

LITERáTsKé BRATRsTVO
10. 3. 2016 
Členové a příznivci Klubu seniorů a další zájemci se seznámili 
s činností Literátského bratrstva v Hradci Králové a hudebními 
rukopisy.

GEOmETRIcKé hRáTKY
19. 3. 2016 
Výtvarné odpoledne Galerie moderního umění v Hradci 
Králové zaměřené na geometrické tvary.

hODY, hODY, DOpROVODY…
20. 3. 2016 
Na první jarní den připadla muzejní neděle, během které nám 
určitě nebylo smutno, že skončila zima. 

hOuBY Lázní BOhDAnEČ A OKOLí
21. 3. 2016 
Mykologický klub při Muzeu východních Čech v Hradci Králové 
zval na jarní přednášku Bc. Terezy Tejklové.

hIsTORIE GRADuáLu ČEsKéhO
24. 3. 2016 
Přednáška muzejní konzervátorky-restaurátorky Marcely 
Rakové o historii Graduálu českého (1592–1604) a výrobě 
jeho makety v sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové.

zAháJEní sEzÓnY 2016 nA chLumu
26. 3. 2016 
Přehlídka uniformovaných jednotek rakouských a pruských 
vojáků a představení nové publikace PRUSKO-RAKOUSKÁ 
VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ.

pO sTOpách náRODníhO OBROzEní
7. 4. 2016 
Členové a příznivci Klubu seniorů se formou procházky histo-
rickým centrem Hradce Králové přenesli do doby národního 
obrození.

JARní BRIGáDA nA pLAchTě
16. 4. 2016 
Tradiční brigáda se uskutečnila v přírodní památce Na Plachtě. 

zA VODní ŽOuŽELí
17. 4. 2016 
Během první ze tří přírodovědně zaměřených muzejních 
nedělí jsme sledovali pestrý život ve vodě a povídali si o životě 
drobných vodních zvířátek.

mEzIGEnERAČní ROzhOVORY A JEJIch 
VýznAm pRO uchOVání pAměTI
21. 4. 2016 
Ohlédnutí se za významem komunikace mladých lidí se star-
šími generacemi. 

DEn zEmě V muzEu – zA JARní pŘíRODOu 
nAŠEhO OKOLí
22. 4. 2016 
Vycházka do Šimkových a Žižkových sadů se zaměřila na 
demostraci živých přírodnin a nerostů. 

sKRYTá pODOBA
23. 4. 2016 
Výtvarné odpoledne Galerie moderního umění v Hradci 
Králové se zaměřilo na netradiční techniky.

8. Výstavní a edukační činnosti
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pROTIpRusKý VAL: pRusKO-RAKOusKé  
VáLKY 1740–1866
27. 4. 2016 
Přednášející Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. z Muzea východních 
Čech seznámil posluchače s rolí bastionové pevnosti v ději-
nách vojenství.

muzEum mAmInKám
8. 5. 2016 
Ke Dni matek připravilo Muzeum východních Čech v Hradci 
Králové návštěvu expozic a výstav v muzeu včetně návštěvy 
Dětského ateliéru. 

ŽIVOT V pEVnOsTI
12. 5. 2016 
Komentovaná prohlídka výstavy „Život v pevnosti“ pro příz-
nivce a členy Klubu seniorů.

VOJáKEm A mARKYTánKOu  
císAŘsKéhO VOJsKA
14. 5. 2016 
V rámci dětského odpoledne se děti v Muzeu války 1866 na 
Chlumu seznámily se střelbou z historické pušky a vojen-
ským výcvikem.

pTAČí nEDěLE
15. 5. 2016 
V květnu jsme poznávali tažné ptáky a ukázali jsme si běžné 
druhy ptáků žijící okolo nás.

DEn RODInY
15. 5. 2016 
Den rodiny jsme oslavili návštěvou výstav v muzeu, kde jsme 
se seznámili s všedním životem obyvatel královéhradecké 
bastionové pevnosti.

mEzInáRODní DEn muzEí
18. 5. 2016 
Oslava Mezinárodního dne muzeí volným vstupem do výstav 
a expozic.

pROcházKA ŽIVOTEm V pEVnOsTI
18. 5. 2016 
U příležitosti Mezinárodního dne muzeí uspořádalo Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové komentovanou prohlídku 
výstavy „Život v pevnosti“.

ŽIVOT V pEVnOsTI pODLE IGnáTA hERRmAnnA
26. 5. 2016 
Přednášející PhDr. Pavla Koritenská seznámila ve Studijní 
a vědecké knihovně v Hradci Králové seniory s literárními 
vzpomínkami tohoto spisovatele.

mYKOLOGIcKO-BOTAnIcKá ExKuRzE  
DO pp nA pLAchTě
26. 5. 2016 
RNDr. Věra Samková, Ph.D. a Bc. Tereza Tejklová uspořádaly 
exkurzi po známé chráněné lokalitě se zaměřením na přírodní 
památky uprostřed města. 

muzEJní nOc V pEVnOsTI
27. 5. 2016 
Podnikli jsme exkurzi do doby korzetů, nákladných sukní 
a nezbytných slunečníků v královéhradecké pevnosti 19. století.

8. Výstavní a edukační činnosti
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DEn DěTí – LOuTKOVé pŘEDsTAVEní
1. 6. 2016 
K Mezinárodnímu dni dětí uvedlo muzeum ve spolupráci 
s členy loutkářského kroužku při školní družině Sluníčko ZŠ 
Štefcova představení loutkového divadla na motivy známé 
pohádky Čert a Káča.

ŠKOLsTVí V pEVnOsTním měsTě
8. 6. 2016 
Přednáška PhDr. Pavly Koritenské zaměřená na učebny 
a školní lavice Hradce Králové v 19. a na počátku 20. století.

nEDěLE s BROuKEm pYTLíKEm
19. 6. 2016 
V průběhu červnové muzejní neděle jsme se vypravili za 
brouky, žížalami a další luční havětí.

mEzInáRODní KOnFEREncE: pRusKO-
RAKOusKá VáLKA 1866 V OpTIcE pOLITIcKých, 
VOJEnsKých, sOcIáLních, hOspODáŘsKých 
A KuLTuRních DěJIn
29. 6. 2016 – 1. 7. 2016 
Mezinárodní konference uspořádaná Muzeem východních 
Čech v Hradci Králové a Historickým ústavem Filozofické 
fakulty Univerzity Hradec Králové. Muzeum hostilo špičky 
oboru historiografie vojenství. Do Hradce Králové vážili cestu 

odborníci z amerických univerzit, prof. Dennis Showalter, 
Geoffrey Wawro a Joel Ratcliff, z vídeňské univerzity prof. 
Lothar Höbelt a s přednáškou bořící mýty o prusko-rakouské 
válce vystoupil ředitel Vojenskohistorického muzea ve Vídni 
Dr. Christian Ortner. O své znalosti se podělili znalci pruských 
vojenských dějin z Postupimi Thorsten Loch, Lars Zacharias 
a prof. Miloš Řezník z Varšavy.

s VYsVěDČEním DO muzEA VáLKY 1866  
nA chLumu
30. 6. 2016 
Jaký je pohled na bitevní pole z ptačí perspektivy? Návštěva 
rozhledny Chlum u Hradce Králové v doprovodu vojáka císař-
ské armády. 

150. VýROČí BITVY u hRADcE KRáLOVé  
V muzEu
1. 7. 2016 – 4. 7. 2016 
Cyklus komentovaných prohlídek výstav „Ve stínu války“, 
„Život v pevnosti“ v Muzeu východních Čech v Hradci Králové 
a v expozici Muzea války 1866 na Chlumu. 

150. VýROČí BITVY u hRADcE KRáLOVé
3. 7. 2016 
V neděli 3. července 2016 proběhly vzpomínkové akce na 
150. výročí bitvy, program vyvrcholil pietním aktem u Baterie 
mrtvých a velkou bitevní scénou Königgrätz 1866 na Chlumu.

80 LET muzEA VáLKY 1866 nA chLumu
3. 7. 2016 
Připomenutí 80. výročí založení muzea na Chlumu včetně 
odhalení portrétu zakladatele muzea Josefa Volfa.

pROcházKY muzEEm
5. 7. 2016 – 31. 8. 2016 
Pravidelné komentované prohlídky zaměřené na architekturu  
budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové.

zA pŘíRODOu pO měsTě 
13. 7. 2016 – 3. 8. 2016 
Procházka do královéhradeckých parků za jejich zvířecími 
obyvateli. 

8. Výstavní a edukační činnosti
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zA pŘíRODOu pO měsTě
3. 8. 2016 
Procházka přírodou zaměřená na pozorování živočichů ve 
vodních nádržích.

TýDEn DěTí s muzEEm VýchODních ČEch
22. 8. 2016 – 26. 8. 2016 
Jako pruští špioni děti prošly královéhradeckou a josefov-
skou pevnost, vyzkoušely si měšťanský život a připravily se 
na slavnostní ples během noci v muzeu.

zA pŘíRODOu pO měsTě
23. 8. 2016 
Vycházka za přírodou zaměřená na pozorování našich opeře-
ných sousedů.

mYKOLOGIcKO-BOTAnIcKá ExKuRzE
8. 9. 2016 
Exkurze pod vedením RNDr. Věry Samkové, Ph.D. a Bc. Terezy 
Tejklové do areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

VE sTínu VáLKY – KOmEnTOVAná pROhLíDKA
8. 9. 2016 
Kurátor Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. provedl návštěvníky výsta-
vou „Ve stínu války“. 

mEzInáRODní nOc pRO nETOpýRY
10. 9. 2016 
Osvětová akce zaměřená na zkoumání netopýrů včetně 
detekce netopýřích echolokačních signálů.

40. cELOsTáTní sEmInáŘ KnIhOVníKů  
muzEí A GALERIí
13. 9. 2016 – 15. 9. 2016 
Ve dnech 13.–15. září 2016 se uskutečnil v pořadí 40. seminář 
knihovníků muzeí a galerií, věnovaný katalogizačním pravi-
dlům RDA a ochraně knihovních fondů v muzeích a galeriích.

ŽIVOT V pEVnOsTI – muzEJní nEDěLE
18. 9. 2016 
V procházce bastionovou pevností města Hradec Králové  
19. století jsme se na chvíli stali jejími obyvateli.

VáLKA z ROKu 1866 OČImA sOuČAsníKů
21. 9. 2016 
Prusko-rakouská válka roku 1866 dolehla nejen na bedra 
vojáků, ale poznamenala i život civilního obyvatelstva. 
Přednáška Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D.

VáLKA z ROKu 1866 VE VzpOmínKách 
sEDLáKA VOLFA z másLOJED
22. 9. 2016 
Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. z Muzea východních Čech v Hradci 
Králové seznámil příznivce a členy Klubu seniorů se vzpo-
mínkami Josefa Volfa.

nOc VěDců 2016 – BEzpEČnOsT
30. 9. 2016 
Noc vědců v muzeu se zaměřila na zákonitosti uložení mincov-
ních pokladů a obranu člověka před nebezpečnými tvory.

mEzInáRODní DEn sEnIORů 2016 V muzEu
1. 10. 2016 
V rámci Mezinárodního dne seniorů byl připraven pro senio-
ry vstup zdarma do Muzea východních Čech v Hradci Králové 
a Muzea války 1866 na Chlumu

8. Výstavní a edukační činnosti
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TýDEn KnIhOVEn 2016: BRAŇTE KnIhu!
3. 10. 2016 – 6. 10. 2016 
Společenskovědní knihovna Muzea východních Čech v Hradci 
Králové se i v letošním roce účastnila Týdne knihoven 2016. 

hOuBY ŽIVé, JEDLé I JEDOVATé – pROhLíDKA
6. 10. 2016 
Klub seniorů si prohlédl výstavu s ukázkou mnoha druhů hub, 
rostoucích v blízkém i vzdálenějším okolí Hradce Králové.

KOŠíK pOKROČILéhO hOuBAŘE
6. 10. 2016 
Přednáška Ing. Jiřího Burela se zaměřením na 40 jedlých 
a dobře poznatelných nehřibovitých druhů hub, které jsou 
houbaři často opomíjeny. 

pODzImní BRIGáDA nA pLAchTě 2016
15. 10. 2016 
Podzimní brigáda v přírodní památce Na Plachtě v Hradci 
Králové s cílem pomoci přírodě.

císAŘsKý VALČíK – pAnEnKY pRO unIcEF
16. 10. 2016 
Císař František Josef I. se svou chotí Sissi se stali v říjnové 
muzejní neděli předlohou k výrobě panenek pro UNICEF.

muŽI z ALEJE mRTVých V muzEu
18. 10. 2016 
Premiéra nového dokumentu České televize v dramaturgii  
Martina Červenky a režii Jakuba Taberyho o událostech  
prusko-rakouské bitvy 3. července 1866.

hOuBY JEDLé A JIm pODOBné JEDOVATé
20. 10. 2016 
Seznámení se s nejčastějšími záměnami jedlých hub s jedo-
vatými a ukázka jedlých holubinek, ryzců a růžovek. 

ExKuRzE DO LEsů nA nOVém hRADcI
22. 10. 2016 
Mykologicko-botanická exkurze do přírodní památky U císař-
ské studánky a k rybníku Cesta myslivců zaměřená na vzác-
nější druhy hub. 

VáLKA němců s němcI:  
sAsOVé VE VáLcE ROKu 1866
26. 10. 2016 
Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. seznámil návštěvníky s rolí saského 
sboru v klíčové bitvě prusko-rakouské války 1866. 

pODzImní pRázDnInY V muzEu
27. 10. 2016 
O podzimních prázdninách zavítali do muzea vojáci, tento-
krát kadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74.

náVŠTěVA císAŘE FRAnTIŠKA JOsEFA I.
5. 11. 2016 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové připomenulo 150. 
výročí návštěvy císaře Františka Josefa I. v Hradci Králové 
a současně i 100. výročí jeho úmrtí.

8. Výstavní a edukační činnosti
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8. Výstavní a edukační činnosti

OhLAsY pRusKO-RAKOusKé VáLKY
10. 11. 2016 
Klub seniorů navštívil výstavu „Ohlasy prusko-rakouské války“ 
a byl seznámen s dozvuky války 1866 na společnost.

DO VánOc JEDEn KROK
13. 11. 2016 
V listopadové muzejní neděli jsme se seznámili se zvyky 
našich předků a děti tvořily adventní kalendář.

FAshIOn shOw JEwEL
18. 11. 2016 
Studentský design v podání módní přehlídky Dominika 
Navrátila, který představil večerní šaty a běžnou nositelnou 
módu. 

JAn nEpOmuK sTEInsKý
24. 11. 2016 
Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. představil osobnost Jana Nepomuka 
Steinského, otce válečných hrobů.

xxVII. muzEJní ADVEnTní TRh 2016
25. 11. 2016 – 27. 11. 2016 
Na začátku adventního času se také v roce 2016 uskutečnil 
tradiční Muzejní adventní trh, který představil pestrou nabíd-
ku dárků z tradičních i netradičních materiálů od poctivých 
řemeslníků.

KRáLIcKé BETLémY
1. 12. 2016 
Mgr. Martina Vlčková seznámila členy Klub seniorů s betlé-
mařskou tradicí na Králicku.

pOmníKY z pRusKO-RAKOusKé VáLKY
7. 12. 2016 
Přednáška Mgr. Vojtěcha Kesslera, Ph.D. z Historického ústavu 
Akademie věd ČR seznámila přítomné s areálem někdejšího 
bojiště.

půJDEm spOLu DO BETLémA
11. 12. 2016 
Návštěva kouzelného světa betlémů v nové výstavě „Králické 
betlémy“ a výroba vlastního betlému.

TAJEmsTVí VýROBY BETLémů
14. 12. 2016 
Komentovaná prohlídka výstavy „Králické betlémy“ se zkušeným 
řezbářem Josefem Komárkem a praktická ukázka výroby figurek.

KRáLIcKé BETLémY mInuLOsTI I DnEŠKA 
15. 12. 2016 
Prohlídka vánoční výstavy „Králické betlémy minulosti 
a dneška“ s kurátorkou Mgr. Martinou Vlčkovou pro členy 
a příznivce Klubu seniorů.
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EDuKAČní ČInnOsT

Edukační činnost byla stejně jako v předchozích letech 
zaměřena jak na školní kolektivy dětí a mládeže, tak i rodiny  
s dětmi a širokou veřejnost. Formy a metody práce s návštěv-
níky různých věkových kategorií byly zvoleny tak, aby 
podpořily zájem o činnost muzea a současně ukázaly široké 
pole jeho působnosti. Různorodé spektrum akcí a progra-
mů nabízelo i možnost realizace volnočasových aktivit dětí 
a mládeže. V průběhu roku byl největší zájem o doprovodné 
programy vytvořené k výstavě „Život v pevnosti“ a zvykoslov-
ný program „Fašanky, půst a dynovačky znali kluci i holky“. 
Zájem dětí o účast na prázdninové akci „Týden dětí s muze-
em“ opět výrazně převyšoval jeho kapacitu. V průběhu 
muzejní noci a adventního trhu probíhaly v Dětském ateliéru 
tématicky zaměřené kreativní dílny, které program obou akcí 
doplňovaly. V září 2016 byl otevřen přírodovědecký kroužek 
pro žáky 5. až 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií.

muzEJní nEDěLE 2016

Projekt „Muzejní neděle 2016“ navázal již na dlouholetou 
tradici. Cílem projektu bylo nejen seznámení se zvykoslov-
nými tradicemi, historií Královéhradeckého kraje a přírodou 
města Hradec Králové, ale také vytvoření smysluplné náplně 
dětí a mládeže ve volném čase. V průběhu roku proběhly 
všechny naplánované akce. V roce 2016 byly poprvé zařa-
zeny přírodovědné neděle, které během exkurzí do okolí 
zájemcům umožnily blíže poznat zvířecí obyvatele města. 

JémInE DOmInE, mAsOpusT pOmInE …
24. ledna 2016 
Tradiční masky, zvyky a masopustní veselí doprovázely 
lednovou muzejní neděli. Přiblíženy byly některé zajímavos-
ti z masopustních obchůzek na Hlinecku, zapsané pro svoji 
jedinečnost na seznam UNESCO. 

hODY, hODY, DOpROVODY…
20. března 2016 
Povídání o hradeckém lítu, vynášení smrtky a dalších tradič-
ních zvycích našich předků v průběhu postního období 
a Velikonoc předcházelo výrobě zajímavých dekorací. 

zA VODní ŽOuŽELí
17. dubna 2016 
První ze tří přírodovědně zaměřených muzejních nedělí byla 
zaměřena na pestrý život vodních zvířat, jejich detailní zkou-
mání pod mikroskopem a vlastnoruční odchyt.

pTAČí nEDěLE
15. května 2016 
V květnu byl ten pravý čas vypravit se za prvními „posly jara“ 
a povědět si které z běžných druhů ptáků žijících okolo nás, 
zpívají a proč zpívají. 

8. Výstavní a edukační činnosti
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nEDěLE s BROuKEm pYTLíKEm
19. června 2016 
Za brouky, žížalami a další luční havětí, jež se stali hrdiny 
známé pohádkové knihy, jsme se vydali v průběhu červnové 
muzejní neděle. Zajímaví tvorové na nás čekali v přírodních 
lokalitách města.

ŽIVOT V pEVnOsTI 
18. září 2016 
Procházka bastionovou pevností města Hradec Králové  
v 19. století ve výstavě „Život v pevnosti“ a hry tehdejších dětí 
byly na programu zářijové muzejní neděle. 

císAŘsKý VALČíK – pAnEnKY pRO unIcEF
16. října 2016 
Sám císař František Josef I. se svou chotí Sissi byli v říjnové 
muzejní neděli předlohou k výrobě panenek pro UNICEF. 
Patronkou projektu byla paní Ivanka Bílková, členka souboru 
loutkového divadla Drak. 

DO VánOc JEDEn KROK
13. listopadu 2016 
Listopadová muzejní neděle seznámila s více či méně známými 
tradičními adventními zvyky našich předků a všem nedočka-
vým dětem připravila možnost tvoření vlastního adventního 
kalendáře. 

půJDEm spOLu DO BETLémA
11. prosince 2016 
Návštěva kouzelného světa betlémů ve výstavě „Králické betlé-
my minulosti i dneška“ čekala na zájemce poslední muzejní 
neděli roku 2016. Vlastnoručně vyrobený betlém si pak děti 
mohly odnést i domů.

8. Výstavní a edukační činnosti
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DOpROVODné pROGRAmY

projekt „Doprovodné programy k expozicím, 
výstavám a zvykoslovnému roku 2016“ 
úspěšně navazuje na předešlé čtyři ročníky. 
Tento projekt muzea byl pro rok 2016 
podpořen Královéhradeckým krajem v rámci 
poskytnutí mimořádného účelového příspěvku 
na provoz příspěvkové organizaci zřízené 
Královéhradeckým krajem.

V roce 2016 bylo připraveno 21 různých doprovodných edu-
kačních programů k expozicím, výstavám a zvykoslovnému 
období. Realizováno bylo 152 programů pro školní skupiny 
a kolektivy, pro které byly připraveny s ohledem na odpoví-
dající rámcové vzdělávací programy. Programy využily mateř-
ské, základní, střední i speciální a praktické školy z celého 
Královéhradeckého kraje.

Kromě programů pro školní kolektivy připravilo muzeum 
další akce během roku, jak pro volnočasové skupiny, tak pro 
rodiče s dětmi a další návštěvníky. Během jarních prázdnin 

pozvalo muzeum návštěvníky během akce „O prázdninách 
hurá do školy!“ na výstavu „Hurá do školy!“.

V květnu proběhl druhý ročník akce „Vojákem a markytánkou 
císařského vojska“ v areálu Muzea války 1866 na Chlumu.

Pro nejmenší návštěvníky bylo ve spolupráci s loutkářským 
kroužkem ŠD Sluníčko ZŠ Štefcova v Hradci Králové odehrá-
no loutkové představení v Dětském ateliéru.

Den „S vysvědčením do muzea“ proběhl ve výročním roce 
bitvy u Hradce Králové v Muzeu války 1866 na Chlumu.

Akci „Podzimní prázdniny v muzeu“ zpestřili kadeti jičínské-
ho pěšího pluku č. 74.

Proběhl rovněž třetí ročník prázdninové akce „Týden dětí 
s muzeem“. Účastníci se seznamovali s královéhradeckou 
pevností a historickými událostmi války roku 1866 v muzej-
ních výstavách, ve městě Hradec Králové, ale i v pevnosti 
v Josefově, ve Střezeticích a na Chlumu.

Pro Klub seniorů připravuje muzeum ve spolupráci se Studijní 
a vědeckou knihovnou v Hradci Králové odborné přednášky 
a komentované prohlídky výstav a expozic.

Od září 2016 byl pro zvídavé děti se zájmem o přírodu 
otevřen „Přírodovědecký kroužek“. Náplní kroužku bylo  
zejména praktické poznávání naší přírody formou vycházek 
po Hradci Králové a blízkém okolí i podrobné zkoumání 
přírodnin za použití mikroskopu, určovacích klíčů a dalších 
pomůcek. Setkání vedl každé pondělí Mgr. Josef Hotový ve 
spolupráci s přírodovědeckým oddělením.

V expozici „Královské město nad soutokem“ se stávající nabíd-
ka programů „Putování dějinami – Středověk I.“ a s kreativní 
dílnou „Putování dějinami – Středověk II.“ nově navíc oboha-
tila o programy věnující se dalším částem expozice a dějinám 
města: „Pravěk v Hradci Králové, Gotika ve městě a ve společ-
nosti, Renesance a baroko ve sbírkách muzea“.

Expozici „Od pevnosti k salonu republiky“ se věnovaly dva 
programy, z nichž jeden přiblížil podobu královéhradec-
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ké pevnosti a druhý následnou proměnu v moderní město.  
Na program v expozici „Pevnost královéhradecká I.“ navazo-
vala prohlídka města po pevnostních zbytcích „Pevnost králo-
véhradecká II.“ Program „Proměny města Hradec Králové“  
za pomoci názorných modelů města seznamoval s jeho vývo-
jem v různých historicky významných obdobích. Účastníci 
interaktivních programů pracovali v expozicích s kopiemi 
sbírkových předmětů, zvětšenými fotografiemi jejich detailů, 
fotokopiemi dobových tiskovin i obrazů, mapami, tiskovina-
mi atd., které jim názorně přibližovaly problematiku života 
v dané době, významné osobnosti, technologické novinky 
i politické a kulturní názory, módu a další témata.

Architektonicky zaměřená prohlídka muzea představovala 
skupinám návštěvníků ojedinělou stavbu i jejího architekta 
Jana Kotěru.

Literární program určený pro střední školy „Národní obroze-
ní v Hradci Králové a jeho osobnosti“ seznamoval s historií 
Společenskovědní knihovny a osobnostmi spjatými s národ-
ním obrozením.

Pro střední školy nabízelo muzeum také komentované prohlíd-
ky jednotlivých expozic i výstav.

Kromě programů ve výstavách, expozicích a Dětském ateliéru 
připravilo muzeum také prohlídku „Centrem města“, během 
níž se zájemci seznámili s historií města a architektonickými 
slohy.

Zájem byl i o edukační programy ve výstavách připomínají-
cích výročí prusko-rakouské války roku 1866. Program „Život 
v pevnosti“ ve stejnojmenné výstavě seznamoval s jednot-
livými oblastmi života a společenského dění ve městě a za 
použití dobových módních doplňků se tak skupiny zájemců  
po dobu programu staly návštěvníky pevnostního města.

Ve výstavě „Ve stínu války“ si zájemci prošli válečnými 
událostmi podle vzpomínek účastníka Ladislava Prokopa. 
„Ohlasy prusko-rakouské války“ přibližovaly důsledky a spole-
čenský dopad válečných událostí.

Velký ohlas měl předvánoční program k výstavě „Králické 
betlémy minulosti i dneška“ s prohlídkou výstavy i výtvarnou 
dílnou, během které si předškoláci a školáci vytvářeli vlastní 
papírové betlémy.

Kromě programů ve výstavách a expozicích byl zájem  
i o program v Dětském ateliéru, který se věnoval zvyko-
slovnému období – „Fašanky, půst a dynovačky znali kluci 
i holky“. V průběhu zvykoslovného programu se žáci sezná-
mili s lidovými zvyky a tradicemi a v rámci výtvarné dílny  
si vyrobili barevnou jarní dekoraci. 

Realizovány byly rovněž interaktivní programy v expozici 
a v areálu Muzea války 1866 na Chlumu. Program v expo-
zici dětem umožnil zkoušku nově pořízených kopií vojen-
ské výstroje i výzbroje a zároveň je seznámil s historickými 
okolnostmi války, s každodenností vojáků a s úrovní dobo-
vé zdravotní péče. Program Areál bojiště bitvy 1866 nově 
předškolákům během procházky zprostředkoval pohled na 
bojiště z ptačí perspektivy, poznávání krajiny pomocí frotá-

že, odhalování stop zvířat a hlavně pomocí poutavé bajky, 
jejichž hlavní představitele lze na navštívených pomnících 
najít, představil konkrétní místa bojů. Starším žákům nabídl 
cestu areálem s výkladem doplněným řadou obrázků.

8. Výstavní a edukační činnosti
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muzEum V méDIích

Tištěná media
Pravidelné pozvánky na výstavy, muzejní akce či populárně 
naučné příspěvky otiskovaly v roce 2016 především Hradecký 
deník, MF Dnes, Deník Právo, Radnice a vycházely i v digitální 
podobě, např. v týdeníku 5plus2.

HRADeCKý DeNíK, 17. 2. 2016
Výstava v muzeu východních Čech seznámí děti  
s prací Českého červeného kříže
Hradec Králové – Výstava žáků družiny třetích tříd královéhra-
decké Základní školy Pouchov zaměřená na jejich volnočaso-
vé aktivity pod názvem Děti, město a Český červený kříž je 
do konce měsíce března k vidění v Dětském ateliéru králové-
hradeckého Muzea východních Čech. Zdroj: http://hradecky.
denik.cz/kultura_region/vystava-v-muzeu-vychodnich-cech-
seznami-deti-s-praci-ceskeho-cerveneho-krize-20160217.html

HRADeCKý DeNíK, 22. 2. 2016
Děti v muzeu vyráběly rodinné exlibris
Hradec Králové – Rodinné exlibris si měly možnost vyrobit 
děti se svými rodiči v sobotu 20. února v Dětském ateliéru 
královéhradeckého Muzea východních Čech. Zdroj: http://
hradecky.denik.cz/zpravy_region/deti-v-muzeu-vyrabely-ro-
dinne-exlibris-20160222.html

HRADeCKý DeNíK, 1. 3. 2016
muzejní lapidárium se proměnilo v pevnostní město
Hradec Králové – Výstava s patřičným názvem Život v pevnos-
ti aneb Všední i sváteční život obyvatel Hradce Králové  
v 19. století je do letošního 13. listopadu k vidění v lapidáriu 
hradeckého Muzea východních Čech. Zdroj: http://hradecky.
denik.cz/kultura_region/muzejni-lapidarium-se-promenilo-v-
pevnostni-mesto-20160301.html

HRADeCKý DeNíK, 17. 4. 2016
Konflikt první světové války na sočské frontě 
připomíná hradecké muzeum 
Hradec Králové – Řeka Soča zaujímá ve slovinských dějinách 

a národní tradici výjimečné postavení. Stala se symbolickou 
obrannou linií tamní národní identity vůči italskému vlivu. 
Když 23. května 1915 Itálie vypověděla válku Rakousku-
Uhersku, propůjčila tato smaragdová řeka své jméno skuteč-
nému bojišti rozprostřenému v jejím povodí. Zdroj: http://
hradecky.denik.cz/kultura_region/konflikt-prvni-svetove-valky-
na-socske-fronte-pripomina-hradecke-muzeum-20160417.html

HRADeCKý DeNíK, 20. 4. 2016
muzeum pořádalo historicky první  
přírodovědnou muzejní neděli
Hradec Králové – Přírodovědnou naučnou Muzejní neděli pro 
děti a jejich rodiče připravilo v závěru uplynulého týdne do 
hradeckých Šimkových sadů královéhradecké muzeum… Zdroj: 
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-poradalo-
historicky-prvni-prirodovednou-muzejni-nedeli-20160420.html

HRADeCKý DeNíK, 15. 5. 2016
Krátce z hradce: za ptáky můžete vyrazit s muzeem  
Hradec Králové – V květnu jsou již všichni tažní ptáci, tito 
milí „poslové jara“, zpět u nás a hlasitě se ozývají. Hradecké 
muzeum si na neděli… Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpra-
vy_region/kratce-z-hradce-za-ptaky-muzete-vyrazit-s-muze-
em-20160515.html

HRADeCKý DeNíK, 21. 5. 2016
muzejní noc v hradci naučí valčík  
a ukáže, jak vzniká tornádo
Hradec Králové – Je libo portrétní fotografii jako vystřiženou 
z 19. století, lekci valčíku nebo ukázku samohrajícího piána? 
Nejen to dostanete, zažijete a uvidíte na… Zdroj: http://
hradecky.denik.cz/zpravy_region/muzejni-noc-v-hradci-nau-
ci-valcik-a-ukaze-jak-vznika-tornado-20160521.html

HRADeCKý DeNíK, 7. 6. 2016 
Vrbenského kasárna by mohl opravit kraj 
Hradec Králové – S Vrbenského kasárnami město dlouho 
nevědělo, co dělat. Teď by tam mohla přesídlit část muzea. 
Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/vrbenskeho-ka-
sarna-by-mohl-opravit-kraj-20160607.html 

KRKoNoŠSKý DeNíK, 27. 6. 2016
u nás tady, blízko těch dvou festuňků,  
se ta válka odehraje
Východní Čechy – Válečný deník 1866: Východočeští sedláci 
už na jaře 1866 věštili, že se prusko-rakouská válka prože-
ne právě po jejich polích, v blízkosti hradecké a josefovské 
pevnosti. Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/z-regionu/u-nas-ta-
dy-blizko-tech-dvou-festunku-se-ta-valka-odehraje-20160627.
html

JIČíNSKý DeNíK, 27. 6. 2016
Dnes před 150 lety: Vítězství u Trutnova  
a porážka u náchoda.
Východní Čechy – Válečný deník 1866: První děsivé dunění  
kanonů, první bodákové útoky, první stovky padlých: tak  
si pamatují naši předci 27. červen 1866 na Trutnovsku 
a Náchodsku. Zdroj: http://jicinsky.denik.cz/z-regionu/dnes-pred-
150-lety-vitezstvi-u-trutnova-a-porazka-u-nachoda-20160627.
html

JIČíNSKý DeNíK, 28. 6. 2016
pruská odveta za Trutnov: Tři rakouské porážky.
Východní Čechy – Válečný deník 1866: Včerejší úspěch 
rakouských zbraní nad Prusy pronikajícími koncem června 
1866 na Trutnovsko rakouský podmaršálek Gablenz nepřece-
ňoval. Zdroj: http://jicinsky.denik.cz/z-regionu/pruska-odveta-
za-trutnov-tri-rakouske-porazky-20160628.html

KRKoNoŠSKý DeNíK, 29. 6. 2016
Dnes před 150 lety: Rakušané padli u Dvora,  
svinišťan i Jičína.
Východní Čechy – Válečný deník 1866: Druhým dnem ustu-
puje Ganblenzův včera poražený rakouský armádní sbor od 
Trutnova k Jaroměři: je 29. června 1866. Zdroj: http://krko-
nossky.denik.cz/z-regionu/dnes-pres-150-lety-rakusane-padli-
u-dvora-svinistan-i-jicina-20160629.html
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HRADeCKý DeNíK, 30. 6. 2016
Dnes před 150 lety: Lidi utíkejte!  
prajzi nás honí, znělo krajem.
Východní Čechy – Válečný deník 1866: Jak válku, která se 
před 150 lety prohnala východními Čechami a měnila mapu 
Evropy, prožívali obyčejní lidé? Co se mezi lidmi šuškalo 
a čeho se báli? Zdroj: http://hradecky.denik.cz/z-regionu/
dnes-pres-150-lety-lidi-utikejte-prajzi-nas-honi-znelo-kra-
jem-20160630.html

DeNíK, 1. 7. 2016
Dnes před 150 lety v rakouské uniformě:  
úmorný hlad a žízeň 
Východní Čechy – Válečný deník 1866: Nekonečné pocho-
dy, zžíravá žízeň a hlad i dotírající nepřítel. Tak vzpomíná 
na válku 1866 trubač čáslavského 21. pěšího pluku hlinecký 
rodák Ladislav Prokop, který  v rakouské uniformě sloužil jako 
trubač. Křest bojovým ohněm prožil v bitvě u České Skalice. 
Zdroj: http://www.denik.cz/cestovani/dnes-pred-150-lety-v-ra-
kouske-uniforme-umorny-hlad-a-zizen-20160701.html

HRADeCKý DeNíK, 2. 7. 2016
před 150 lety: masakr císařské  
statečnosti u hradce Králové.
Východní Čechy – Válečný deník 1866: Vynikající jezdec-
tvo proslulé v celé Evropě, skvělé dělostřelectvo číhající 
v promyšlených baterijních šancích mistra Pidolla, odhodlaná 
pěchota vybavená přesnějšími i spolehlivějšími puškami: 
to všechno bylo na straně císařských vojsk, když 3. červen-
ce 1866 zaujala obranu u Hradce Králové proti valícím se 
pruským kolonám od Hořic, Náchoda i Dvora Králové. Zdroj: 
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/pred-150-lety-masakr-
cisarske-statecnosti-u-hradce-kralove-20160702.html

HRADeCKý DeNíK, 22. 7. 2016
po šestnácti letech čeká muzeum oprava
Hradec Králové – Nových oken, soch či omítek se dočká 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Po roce 2018… 
Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/po-sestnacti-le-
tech-ceka-muzeum-oprava-20160722.html

HRADeCKý DeNíK, 28. 7. 2016
záchranu Vrbenského kasáren  
vezme na svá bedra kraj
Hradec Králové – Městskou budovu by v případě získání 
dotací na opravu převzal kraj. Vznikla by zde část muzea. 
Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/zachranu-vrben-
skeho-kasaren-vezme-na-sva-bedra-kraj-20160728.html

HRADeCKý DeNíK, 12. 8. 2016
muzeum války 1866 slaví osmdesáté výročí
Hradecko – Impuls k založení připomínky bitvy z roku 
1866 dal sedlák Josef Volf, který událost sledoval u Máslojed 
jako šestiletý chlapec. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_
region/muzeum-valky-1866-slavi-osmdesate-vyroci-20160812.
html

HRADeCKý DeNíK, 25. 8. 2016
houbaři jdou vstříc nepříznivému počasí.  
Kdo hledá, s prázdnou se nevrátí
Mykoložka Tereza Tejklová z Muzea východních Čech v Hradci 
Králové v příspěvku o aktuálním růstu hub ve východních 
Čechách. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/houba-
ri-jdou-vstric-nepriznivemu-pocasi-kdo-hleda-s-prazdnou-se-
nevrati-20160825.html

HRADeCKý DeNíK, 28. 9. 2016
noc vědců se zaměří na bezpečnost
Hradec Králové – Tento pátek se v Muzeu východních Čech 
v Hradci Králové bude konat Noc vědců. Program se tento-
krát zaměří na téma bezpečnost. Zdroj: http://hradecky.denik.
cz/zpravy_region/noc-vedcu-se-zameri-na-bezpeci-20160928.
html

HRADeCKý DeNíK, 8. 10. 2016
hradecké muzeum se do konce  
víkendu proměnilo v les plný hub
Hradec Králové – Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
hostí již 21. ročník výstavy hub s názvem Houby živé, jedlé 
i jedovaté. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/hradecke 
-muzeum-se-do-konce-vikendu-promenilo-v-les-plny-hub- 
20161008.html

HRADeCKý DeNíK, 25. 10. 2016 
Krvavá bitva vzbuzuje zájem i po sto padesáti letech
Hradecko – Začátkem léta roku 1866 byl les Svíb poblíž 
Hradce Králové svědkem krvavé podívané. Při válečné vřavě 
rakouské a pruské armády zde zemřely stovky vojáků. Zdroj: 
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/krvava-bitva-vzbuzu-
je-zajem-i-po-sto-padesati-letech-20161025.html 

HRADeCKý DeNíK, 5. 11. 2016
Do hradce zavítá císař pán. už v sobotu
Hradec Králové – Velká sláva se chystá již tuto sobotu. V rámci 
ukončení vzpomínkových akcí na 150. výročí bitvy u Hradce 
Králové dorazí do města nad soutokem Labe a Orlice císař 
pán František Josef I. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy 
_region/do-hradce-zavita-cisar-pan-uz-v-sobotu-20161105.
html

HRADeCKý DeNíK, 7. 11. 2016
hradec se vrátil do časů rakouské monarchie
Hradec Králové – Císař pán opět o víkendu zavítal do východo-
české metropole. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_regi-
on/hradec-se-vratil-do-casu-rakouske-monarchie-20161107.
html

HRADeCKý DeNíK, 7. 11. 2016 
Osudové bojiště na chlumu navštívil  
po bitvě císař František Josef I. 
Východní Čechy – Na konci srpna roku 1866 byl v Praze 
uzavřen mír mezi hlavními protivníky Rakouskem a Pruskem, 
který de facto učinil tečku za válečným stavem. Zdroj: http://
hradecky.denik.cz/zpravy_region/osudove-bojiste-na-chlumu-
navstivil-po-bitve-cisar-frantisek-josef-i-20161107.html 

HRADeCKý DeNíK, 24. 11. 2016
Oslík, betlém či medovina.  
muzeum ožije vánočními trhy
Hradec Králové – Na konci týdne se v hradeckém muzeu a na 
Eliščině nábřeží uskuteční sedmadvacátý Muzejní adventní 
trh, který pravidelně navštěvuje kolem osmi tisíc návštěvníků. 
Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/oslik-betlem-ci-
medovina-muzeum-ozije-vanocnimi-trhy-20161124.html
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HRADeCKý DeNíK, 27. 11. 2016
Adventní období začíná.  
Lidé si stále potrpí na tradiční české vánoce
Východní Čechy – Vánoce se nezadržitelně blíží. Poslední listo-
padový víkend se zároveň nese ve znamení první adventní 
neděle, což tradičně znamená, že do začátku vánočních svát-
ků zbývají pouhé čtyři týdny. K vánoční atmosféře v Hradci 
Králové přispívá i muzejní adventní trh, který se koná o tomto 
víkendu před Muzeem východních Čech… Zdroj: http://
hradecky.denik.cz/zpravy_region/adventni-obdobi-zacina-lide-
si-stale-potrpi-na-tradicni-ceske-vanoce-20161127.html

HRADeCKý DeNíK, 28. 11. 2016
Adventní trhy přilákaly stovky lidí
Hradec Králové – Sedmadvacátý adventní trh nezklamal. 
Tisíce lidí vážilo o víkendu cestu k hradeckému muzeu, kde 
na ně čekal již tradiční Muzejní adventní trh. Zdroj: http://
hradecky.denik.cz/zpravy_region/adventni-trhy-prilakaly-stov-
ky-lidi-20161128.html

DeNíK.CZ, 10. 12. 2016
Dominantu hradce čeká generální oprava
Hradec Králové – Hradecké muzeum se dočká rozsáhlé rekon-
strukce. Zdroj: http://www.denik.cz/regiony/dominantu-hradce-
ceka-generalni-oprava-20161210.html

HRADeCKý DeNíK, 11. 12. 2016
V muzeu začala výstava betlémů
Hradec Králové – Ve čtvrtek byla v Muzeu východních Čech 
v Hradci Králové slavnostně zahájena nová výstava Králické 
betlémy minulosti i dneška. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/
kultura_region/v-muzeu-zacala-vystava-betlemu-20161211.
html

HRADeCKý DeNíK, 12. 12. 2016
Atmosféru Vánoc načerpejte v muzeu hradec Králové 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové vystavuje krás-
né betlémy nejen králických řezbářů. Zdroj: http://hradec-
ky.denik.cz/zpravy_region/atmosferu-vanoc-nacerpejte-v-
muzeu-20161212.html

IDNeS.CZ , 22. 1. 2016  
nález století ležel na poli, hodnota  
římských mincí je nevyčíslitelná
Amatérští archeologové nedávno za pomoci detektorů 
kovu objevili na utajovaném místě na Hradecku poklad: stří-
brné římské mince. V historii východočeské archeologie je 
to vůbec poprvé, co se takový numismatický soubor dostal 
vědcům do ruky. Zdroj: http://hradec.idnes.cz/archeologove-
nasli-na-hradecku-vzacne-rimske-mince-fwv-/hradec-zpravy.
aspx?c=A160122_2220308_hradec-zpravy_pos

IDNeS.CZ, 8. 2. 2016   
pískovna je rájem pro unikátní druhy,  
návrat lesa je prý může zahubit
Na pískovně Marokánka u Hradce Králové se daří početné 
kolonii kudlanky nábožné a přírodovědci si jsou jistí, že se tam 
zabydlela také celá řada dalších unikátních druhů. Návrat lesa 
a údajně nevhodná rekultivace je však prý mohou zahubit. 
Zdroj: http://hradec.idnes.cz/rekultivace-piskovny-muze-zabit-
kudlanku-fio-/hradec-zpravy.aspx?c=A160208_2224077_
hradec-zpravy_the

IDNeS.CZ, 22. 3. 2016  
150. výročí bitvy u hradce Králové:  
kde byste neměli chybět?
Ačkoli se hlavní vzpomínkové akce 150. výročí bitvy u Hradce 
Králové v roce 1866 odehrají v červenci, některé už dávno 
začaly a budou trvat celý letošní rok. Pojďte s portálem Kudy 
z nudy propátrat kompletní nabídku výstav, slavností, bitev-
ních scén a dalších akcí. Zdroj: http://cestovani.idnes.cz/150-
vyroci-bitvy-u-hradce-kralove-kde-byste-nemeli-chybet-pik-/
kudyznudy.aspx?c=A160317_170406_kudyznudy_kro

IDNeS.CZ, 15. 6. 2016
Legendární kupeckou stezku lemují  
poklady, zbyla z ní jen polní cesta
Dnes již zaniklá cesta z Hradce Králové na Nový Bydžov je 
legendární kupeckou stezkou, která je lemována poklady 
a pravěkými sídlišti. Středověká komunikace patřila od pravě-
ku až do 19. století mezi nejdůležitější silnice v kraji. Zdroj: 

http://hradec.idnes.cz/legendarni-kupecka-stezka-u-hradce-
kralove-fjs-/hradec-zpravy.aspx?c=A160609_2252124_hradec-
zpravy_the

IDNeS.CZ , 27. 7. 2016 
někteří lidé mají život méně hořký.  
Vyzkoušejte si, zda k nim patříte
Část z nás kvůli poškozenému genu nedokáže vnímat někte-
ré hořké chutě. Čeští výzkumníci nabízí možnost, abyste si 
porovnali, ke které skupině patříte a jak se Češi poměřují se 
zbytkem světa. Zdroj: http://technet.idnes.cz/horky-zivot-ch8-/
veda.aspx?c=A160725_150854_veda_mla

IDNeS.CZ , 3. 8. 2016 
nepravé lanýže letos rostou jako  
nikdy předtím. mnozí je mají za pravé
Někdo se z lesa vrátí s plným košem, jiný je rád za hrst hub. 
Vrcholné léto sice mnohde houbaření nepřeje, přesto si lze 
přijít na své. Rostou totiž druhy, které jsou spíše vzácněj-
ší. Jen pozor na záměnu s houbami jedovatými, letos už je 
podle mykologů nahlášeno přes dvě desítky otrav. Zdroj: 
http://hobby.idnes.cz/rostou-belolanyze-ryzec-syrovinka-d6p-/
houby.aspx?c=A160802_103840_houby_mce

IDNeS.CZ , 30. 9. 2016 
nerostou, houbaři marně vyhlížejí  
déšť. přesto lze najít i hřiby
Začínající podzim letos rozhodně vyvrcholením houbař-
ské sezony není. Neroste téměř nic. V koncích jsou mnoh-
de i mykologové, kteří musejí odkládat tradiční a oblíbené 
houbařské výstavy. Čekají, zda pořádně zaprší. Přesto se i teď 
houby někde najít dají. Zdroj: http://hobby.idnes.cz/houby-
nerostou-0gu-/houby.aspx?c=A160929_122101_houby_mce

IDNeS.CZ, 20. 10. 2016
Archeologové jsou nadšení, u hradce  
našli chybějící článek lužické kultury
Archeologové v Hvozdnici u Hradce Králové našli chybě-
jící článek mezi kulturami doby bronzové ve východních 
Čechách. Na pohřebišti narazili na více než 50 žárových hrobů 
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s keramickými urnami a získali i důkazy, že kultura lužických 
popelnicových polí má v regionu mnohem starší kořeny, než 
se předpokládalo. Nové nálezy potvrzují, že jedna z nejvý-
znamnějších pravěkých kultur, lužická, je místního původu. 
„Narazili jsme na mimořádně dochované hroby, je to fantas-
tické. Netušili jsme, že ještě někde něco takového objevíme,“ 
říká nadšeně vedoucí archeologického pracoviště Muzea 
východních Čech v Hradci Králové Miroslav Novák, který je 
jindy spíše zdrženlivý. Zdroj: http://hradec.idnes.cz/archeolo-
gicke-nalezy-ve-hvozdnici-u-hradce-kralove-f8e-/hradec-zpra-
vy.aspx?c=A161015_2279468_hradec-zpravy_the

IDNeS.CZ, 28.10. 2016 
pochlubte se posledním houbařským  
úlovkem, pořád se něco najít dá
Aktuálně houby rostou podle mykologů spíš roztrouše-
ně, a to hlavně v nižších a středních polohách, trochu lepší 
je to například v severních Čechách a na Plzeňsku. Ať jste 
v posledních dnech našli, nebo v následujících ještě najde-
te cokoli, pochlubte se svým houbařským úlovkem ostatním 
čtenářům iDNES.cz. Že se momentálně opravdu „něco najít 
dá“, uklidňuje mykoložka Tereza Tejklová z Muzea východ-
ních Čech v Hradci Králové, která s kolegy připravuje houbař-
ské výstavy a je tedy v našich lesích jako doma. Zdroj: http://
hobby.idnes.cz/jaky-je-vas-nejlepsi-houbarsky-ulovek-d8y-/
houby.aspx?c=A161027_002722_houby_mce

IDNeS.CZ , 10. 9. 2016  
ministerstva souhlasí, do hradubic  
potečou miliardy z Evropské unie
Do hradubické aglomerace v příštích čtyřech letech s jisto-
tou přiteče investice přes 3,5 miliardy korun. Hradec je utratí  
na dopravní, stavební, vzdělávací i revitalizační projekty.  
Ve hře jsou další miliardy. Zdroj: http://hradec.idnes.cz/
hradec-kralove-hradubice-evropska-unie-eu-miiardy-dota-
ce-investice-1dw-/hradec-zpravy.aspx?c=A160909_2271926_
hradec-zpravy_the

IDNeS.CZ , 9. 11. 2016 
Ještě před pár dny jste nosili z lesa  
hřiby, ukázaly vaše fotografie
Hřiby můžete najít i teď, jenže přešlé prvními mrazíky už 
nemusí být k jídlu. Je to, jako byste konzumovali nahnilé 
maso. Ale už se dají najít zimní druhy jako penízovka či hlíva, 
na které teď mykologové radí přesedlat. A i vaše soutěžní 
fotky dokazují, že do lesa nechodíte jen za hřibovitými úlov-
ky. Zdroj: http://hobby.idnes.cz/houbareni-soutez-fotografie-
hub-dax-/houby.aspx?c=A161102_165022_houby_mce

IDNeS.CZ , 11. 11. 2016  
Archeologové varují, že poklady pod D11 
neprozkoumají včas ani pořádně
Archeologové se obávají, že průzkum pod dálnicí D11 může 
dopadnout špatně. Důvodem jsou extrémně nízké nabíd-
ky stavebních firem ve výběrovém řízení na zemní práce, 
ale i šibeniční termín na práci. Oblast přitom nejspíš skrývá 
nečekané poklady. Zdroj: http://hradec.idnes.cz/archeologo-
ve-maji-obavy-o-vyzkum-pod-dalnici-d11-frg-/hradec-zpravy.
aspx?c=A161110_2285066_hradec-zpravy_pos

IDNeS.CZ , 25. 11. 2016  
začátek adventu přinese kromě rozsvěcení  
stromů i trhy a hororový průvod
Rozsvěcení stromů, koncerty, divadlo, živý betlém, řemesl-
né trhy i hororový průvod. To přinese první adventní víkend 
v Královéhradeckém kraji. Hojně navštěvované jsou Vánoce 
na Hrádku u Nechanic, kde prohlídky vyzdobených zámec-
kých interiérů připomenou historii svátků. Zdroj: http://hradec.
idnes.cz/zacatek-adventu-v-kralovehradeckem-kraji-fpb-/
hradec-zpravy.aspx?c=A161125_2288295_hradec-zpravy_the

IDNeS.CZ, 11. 12. 2016 
Šest nejkrásnějších staveb architekta Jana Kotěry
V neděli 18. prosince to bude právě 145 let, co se v Brně naro-
dil architekt Jan Kotěra. Tvůrce rozkročený mezi dobovou 
secesí a moderním funkcionalismem zanechal nesmazatel-
nou stopu v Hradci Králové i na jiných místech. Kde? To vám 
prozradí portál Kudy z nudy. Zdroj: http://cestovani.idnes.cz/

sest-nejkrasnejsich-staveb-architekta-jana-kotery-fwl-/kudyz-
nudy.aspx?c=A161129_144444_kudyznudy_zuje

RADNICe Č. 3/ 2016, 16. 1. 2016
Jémine domine, masopust pomine
Tradiční masky, zvyky a masopustní veselí budou doprová-
zet neděli 24. ledna od 9 a od 13 hodin v Muzeu východních 
Čech. „Přiblížíme si zajímavosti z masopustních obchůzek 
na Hlinecku a vyrobíme typickou součást masek tamních 
maškar – pestrou čepici a koně. Zdroj: https://issuu.com/
mmhk/docs/radnice_03_2016

RADNICe Č. 10/ 2016, 9. 3. 2016
calendarium Regina nabídne pro každého něco
Kalendář prestižních akcí Calendaria Regina, který čítá desít-
ky počinů konaných v Hradci Králové, nabízí i letos zážitky 
pro každého. Část jeho nabídky tvoří seriál akcí k 150. výročí 
prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové z roku 1866, nechybí 
v něm však ani tradiční festivaly, veletrhy, historické slavnos-
ti či letecké show. Zdroj: https://issuu.com/mmhk/docs/radni-
ce_10_2016

RADNICe Č. 11/2016, 16. 3. 2016
muzejní neděle
V dětském ateliéru Muzea východních Čech je na neděli  
20. května od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin připravena výroba 
dekorací v podobě mramorovaných vajec, keramického zápi-
chu a slepičky nebo zajíčka. Zdroj: https://issuu.com/mmhk/
docs/radnice_11_2016

RADNICe Č. 12/2016, 22. 3. 2016 
Výroční ceny města v přímém přenosu 
Ve středu 30. března udělí město Hradec Králové v Muzeu 
východních Čech ocenění za významné počiny a události  
roku 2015. Hostem večera, který začíná v 19 hodin, bude 
houslový virtuos Jaroslav Svěcený. (red) Zdroj: https://issuu.
com/mmhk/docs/radnice_12_2016/3
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RADNICe Č. 14/2016, 6. 4. 2016
hradec Králové udělil výroční ceny
Město Hradec Králové už zná držitele svých výročních cen. 
V Muzeu východních Čech převzaly 30. března večer výroč-
ní ceny osobnosti, které v loňském roce dosáhly mimořád-
ných úspěchů ve své činnosti v oblasti kulturní, sportov-
ní a vědecké. Veřejnost vybrala také Událost roku 2015.  
Za dlouholetý přínos městu byly uděleny dvě ceny Primus 
interpares. Po dvou letech byla udělena opět Cena dr. Františka 
Ulricha.Zdroj: https://issuu.com/mmhk/docs/radnice_14_2016

RADNICe Č. 15/2016, 13. 4. 2016
muzejní neděle lákají na přírodu
Na první ze tří přírodovědně zaměřených muzejních nedě-
lí zve 17. dubna od 9 a od 13 hodin Muzeum východních 
Čech. Návštěvníci se podívají na život ve vodě, dozvědí se 
o způsobu života drobných vodních zvířátek, prohlédnou si je 
pod mikroskopem a za příznivého počasí si je i vlastnoručně 
odchytí. Zdroj: https://issuu.com/mmhk/docs/radnice_15_2016 

RADNICe Č. 16/2016, 20. 4. 2016
protipruský val: prusko-rakouské války 1740-1866
Muzeum VČ 18.00. Zdroj: https://issuu.com/mmhk/docs/radni-
ce_16_2016

RADNICe Č. 17/2016, 27. 4. 2016
Vzpomínky na frontu
Do 8. května je možné v Muzeu východních Čech navštívit 
výstavu věnovanou bitvám I. světové války s důrazem na 
působení českých vojáků na sočské frontě. Zdroj: https://
issuu.com/mmhk/docs/radnice_17_2016

RADNICe Č. 20/2016, 18. 5. 2016
noc bude patřit muzeím
Večer a noc bude v pátek 27. května od 18 do 24 hodin 
patřit muzeím. Muzeum východních Čech nabídne noc 
v pevnosti – bohatý program pro děti i dospělé zaměřený na 
život v nejkrásnější pevnosti monarchie. K akci se připojuje 
tradičně i Muzeum války 1866 na Chlumu, kam bude orga-

nizovaná doprava, Muzeum Petrof, Muzeum parních strojů,  
Panenkárium – muzeum panenek, Divadlo Drak, České 
farmaceutické muzeum v Kuksu, Muzejní expozice sdělovací 
a zabezpečovací techniky, Informační centrum obnovitelné 
zdroje a malá vodní elektrárna Hučák. Podrobnější informace  
o Muzejní noci najdete postupně na www.muzeumhk.cz. 
Zdroj: https://issuu.com/mmhk/docs/radnice_20_2016

RADNICe Č. 25/2016, 22. 6. 2016
Život v pevnosti
Výstava provází pestrým životem obyvatel královéhradecké 
pevnosti v 19. století. Nahlédnete do domácností… Zdroj: 
https://issuu.com/mmhk/docs/radnice_25_2016

RADNICe Č. 30/2016, 14. 9. 2016
Válka z roku 1866 očima současníků
Muzeum VČ 18.00. Zdroj: https://issuu.com/mmhk/docs/radni-
ce_30_2016

RADNICe Č. 35/2016, 19. 10. 2016
Do lesa za houbami a rostlinami
Muzeum východních Čech zve zájemce na mykologicko-
botanickou exkurzi do přírodní památky U císařské studánky 
a k rybníku Cesta myslivců, kde byly nalezeny vzácnější druhy 
hub jako například hvězdovka smrková, slizečka porcelá-
nová nebo korunokyjka svícnovitá. Exkurzi, která se bude 
konat v sobotu 22. října, povedou mykoložka Tereza Tejklová 
a botanička Věra Samková. Sraz je v 9 hodin u budovy Lesů 
ČR v Přemyslově ulici na Novém Hradci. Zdroj: https://issuu.
com/mmhk/docs/radnice_35_2016

RADNICe Č. 40/2016, 23. 11. 2016
Trhy na nábřeží i na náměstí
Konec týdne bude ve městě patřit adventním trhům, které 
se od pátku 25. do neděle 27. listopadu uskuteční na dvou 
místech – v Muzeu východních Čech a v Novém Adalbertinu 
na Velkém náměstí. Zdroj: https://issuu.com/mmhk/docs/radni-
ce_40_2016

RADNICe Č. 41/2016, 30. 11. 2016
hradec se ukázal v adventním hávu
Oči, uši, nos i chuťové pohárky si přišly na své při tradičním 
muzejním adventním trhu, který se rozprostřel jak na nábřeží,  
tak i ve všech patrech Muzea východních Čech. Směsice vůní 
a chutí podbarvená melodiemi vánočních koled během tří 
dní opět přilákala stovky návštěvníků. Zdroj: https://issuu.
com/mmhk/docs/radnice_41_2016

RADNICe Č. 42/2016, 7. 12. 2016
muzeum východních Čech projde obnovou
Secesní budovu Muzea východních Čech čeká v příštích 
letech náročná rekonstrukce. V rámci dotačních titulů plánuje  
město Hradec Králové obnovu této významné památ-
ky, vystavěné na Eliščině nábřeží v letech 1909 až 1913. 
Stavebně-technický stav budovy již vyžaduje rozsáhlejší 
zásah. Nejviditelnější součástí rekonstrukce se stane obnova 
vnějšího pláště… Zdroj: https://issuu.com/mmhk/docs/radni-
ce_42_2016

RADNICe Č. 42/2016, 7. 12. 2016
Tajemství výroby betlémů
Muzeum VČ 17.00. Zdroj: https://issuu.com/mmhk/docs/radni-
ce_42_2016

ČeSKé NoVINy, 26. 2. 2016
Výstava v hradeckém muzea  
přibližuje lidem život v pevnosti
Hradec Králové – Výstava v Muzeu východních Čech v Hradci 
Králové představuje od dnešního dne návštěvníkům život 
obyvatel v hradecké bastionové pevnosti. Zdroj: http://www.
ceskenoviny.cz/zpravy/vystava-v-hradeckem-muzea-priblizu-
je-lidem-zivot-v-pevnosti/1319609

ČeSKé NoVINy, 6. 10. 2016
hradecké muzeum vystavuje stovky druhů hub
Muzeum východních Čech v Hradci Králové zahájilo 6. října 
21. ročník výstavy Houby živé, jedlé i jedovaté, která do  
9. října zájemcům představí několik stovek nejrůznějších 
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druhů hub. Příprava výstavy byla letos mimořádně náročná, 
protože v okolí Hradce Králové kvůli suchému počasí houby 
rostly minimálně. Na snímku je křemenáč osikový. Zdroj: 
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/muzeum-vychodnich-cech-
vystavuje-stovky-druhu-hub/1400756

HoBBy MAgAZíN IDNeS, 7. 6. 2016
Vyhladovělí houbaři nosí z lesa  
hřiby a křemenáče dříve než obvykle
Hřiby i křemenáče bývají prázdninovými houbami, které 
obvykle začnou houbařům dělat radost tak v červenci.  
Teď je lidé nosí z lesa na samém počátku června. A to přesto, 
že ještě nedávno bylo poměrně sucho a na srážky to nevypa-
dalo. Zdroj: http://hobby.idnes.cz/houby-rostou-hriby-kreme-
nace-dja-/houby.aspx?c=A160606_131718_houby_mce

HoBBy MAgAZíN IDNeS, 30. 9. 2016
nerostou, houbaři marně vyhlížejí  
déšť. přesto lze najít i hřiby
Začínající podzim letos rozhodně vyvrcholením houbař-
ské sezony není. Neroste téměř nic. V koncích jsou mnohde  
i mykologové, kteří musejí odkládat tradiční a oblíbené houbař-
ské výstavy. Čekají, zda pořádně zaprší. Přesto se i teď houby 
někde najít dají. Zdroj: http://hobby.idnes.cz/houby-nerostou-
0gu-/houby.aspx?c=A160929_122101_houby_mce

HoBBy MAgAZíN IDNeS, 28. 10. 2016
pochlubte se posledním houbařským  
úlovkem, pořád se něco najít dá
Aktuálně houby rostou podle mykologů spíš roztroušeně, 
a to hlavně v nižších a středních polohách, trochu lepší je to 
například v severních Čechách a na Plzeňsku. Ať jste v posled-
ních dnech našli nebo v následujících ještě najdete cokoli, 
pochlubte se svým houbařským úlovkem ostatním čtená-
řům iDNES.cz. Zdroj: http://hobby.idnes.cz/jaky-je-vas-nejlep-
si-houbarsky-ulovek-d8y-/houby.aspx?c=A161027_002722_
houby_mce

DěJINy A SouČASNoST 6/2016, ČeRVeN 2016
prusko-rakouská válka 1866
…Vojenská čutora, nezbytná součást výstroje, se nakonec 
stala emblémem mezinárodní konference Prusko-rakouská 
válka 1866 v optice politických, vojenských, sociálních, 
hospodářských a kulturních dějin. 

DěJINy A SouČASNoST 6/2016, ČeRVeN 2016
utíkejte, prajzi jdou! prusko-rakouská válka  
v paměti obyvatel východních Čech
„Utíkejte Prajzi jdou, už jsou tamhle za vodou, kradou husy, 
slepice, mají modré čepice“, stojí v textu písně, která vznik-
la krátce po skončení prusko-rakouské války a která se zjev-
ně těšila nemalé oblibě. Článek Mgr. Josefa Šrámeka, Ph.D. 
z Muzea východních Čech v Hradci Králové

Reflex.CZ, 30. 6. 2016
Bitva u hradce a květnové povstání  
na jihu Čech v zásadních publikacích
V bitvě u Hradce 3. července 1866 Němci válčili proti Němcům 
a my si onu událost připomeneme výjimečnou knihou.…
Zdroj: http://www.reflex.cz/clanek/kultura/72438/bitva-u-hrad-
ce-a-kvetnove-povstani-na-jihu-cech-v-zasadnich-publikacich.
html

Reflex 30/2016, lAByRINT KulTuRy, 28. 7. 2016
němci proti němcům
…Muzeum východních Čech k výročí připravilo objemnou 
publikaci Prusko-rakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj. 
…Vychází v originálním polygrafickém zpracování. 

ReCePTář, 4/2016, 1. 4. 2016
Vzhůru na jarní houby
Další z rozhovorů s osobnostmi české mykologie, tentokrát 
s mykofloristkou Terezou Tejklovou z královéhradeckého 
Muzea východních Čech. Zdroj: http://www.ireceptar.cz/caso-
pisy/receptar-4-2016/

ABC, 16/2016, 2. 8. 2016
1866 – Bitva u hradce Králové
Letos uplynulo 150 let od jedné z největších bitev 19. století. 
Proč a jakými zbraněmi se tehdy válčilo? V článku byly použi-
ty fotografie zbraní z virtuální výstavy MVČ Prusko-rakouská 
válka 1866 na serveru eSbirky.

TýDeN.CZ, 20. 9. 2016
noc vědců v muzeu východních Čech  
se zaměří na bezpečnostní téma 
V pátek 30. září se v čase od 19:00 do 22:00 hodin uskuteční 
v Muzeu východních Čech v Hradci Králové akce pod názvem 
Noc vědců na téma: Bezpečnost. Cyklus přednášek zájemcům 
o Noc vědců přinese informace a zajímavosti. Vstup bude 
zdarma. Zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/veda/veda-a-my/
jak-napriklad-prolomit-heslo-noc-vedcu-se-zameri-na-bezpec-
nost_398554.html

TýDeN, 6. 10. 2016
hradecké muzeum vystavuje stovky druhů hub
Muzeum východních Čech v Hradci Králové zahájilo 21. ročník 
výstavy Houby živé, jedlé i jedovaté, která do 9. října zájem-
cům představí několik stovek nejrůznějších druhů hub. 
Příprava výstavy byla letos mimořádně náročná… Zdroj: 
http://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/hradecke-muzeum-
vystavuje-stovky-druhu-hub_400693.html

MlADá fRoNTA, 21. 10. 2016
hradecké muzeum chystá velkou výstavu  
o zdravotnictví
Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravuje na 
příští rok rozsáhlou výstavu nazvanou Velká vizita, která má 
přiblížit historii zdravotnictví a lékařské péče ve městě a okolí. 
Zdroj: http://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/hradecke-
muzeum-chysta-velkou-vystavu-o-zdravotnictvi-483235
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QuARTIeR, 1/PoDZIM 2016, 24. 10. 2016
Google vs. muzeum
Co čeká muzea v 21. století? Vznikne v Hradci Králové muzejní 
čtvrť? Nejen o tom hovoříme s ředitelkou Muzea východních 
Čech v Hradci Králové Naďou Machkovou Prajzovou. Zdroj: 
http://www.quartiermagazin.cz/14/Zari_2016/

5PluS2, 17. 6. 2016
hradecko protínala historická dálnice.  
Je z ní polní cesta
Dnes již zaniklá trasa z Hradce na Bydžov byla kupec-
kou stezkou lemovanou poklady a pravěkými sídlišti.  
Zdroj: http://www.5plus2.cz/default.aspx?n=PETPLUSDVA&d=17. 
06.2016&e=NA-HRADECK#strana=4

5PluS2, 29. 7. 2016
hradec chce začít s opravou muzea
Za dva roky se chce hradecká radnice pustit do generál-
ní rekonstrukce jedné z nejvýraznějších dominant, budo-
vy Muzea východních Čech v Hradci Králové, … Zdroj: 
http://www.5plus2.cz/default.aspx?n=PETPLUSDVA&d= 
29.07.2016&e=NA-HRADECK#strana=4

5PluS2, 12. 8. 2016
Výročí bitvy i muzea? Rekordní návštěvnost
Muzeum války 1866 na Chlumu trhá rekordy, letos v červenci 
ho vidělo o dva tisíce více lidí než loni. Zdroj: http://www.5pl-
us2.cz/default.aspx?n=PETPLUSDVA&d=12.08.2016&e=NA-
HRADECK#strana=2

5PluS2, 16. 9. 2016
hradec čeká na miliardy korun
Podpora hradubické aglomerace přinese velké investi-
ce. Peníze půjdou na dopravu, stavby i vzdělání. Zdroj: 
http://www.5plus2.cz/default.aspx?n=PETPLUSDVA&d= 
16.09.2016&e=NA-HRADECK#strana=2

5PluS2, 23. 9. 2016
hradecko pohledem 7 lídrů
… Velkou investicí bude rekonstrukce Vrbenského a Gayero- 
vých kasáren pro potřeby Muzea východních Čech. Zdroj: 
http://www.5plus2.cz/default.aspx?n=PETPLUSDVA&d=23.09. 
2016&e=NA-HRADECK#strana=6

5PluS2, 21. 10. 2016
nové objevy archeologů přepíší učebnice
Archeologové ohlásili senzační objevy v obci Hvozdnice 
u Hradce Králové. Mění pohled na dobu bronzovou. 
Zdroj: http://www.5plus2.cz/default.aspx?n=PETPLUSDVA&d= 
21.10.2016&e=NA-HRADECK#strana=2

5PluS2, 25. 11. 2016
Trhy v hradeckém muzeu mají  
tradici dlouhou přes sto let
V Muzeu východních Čech v Hradci Králové začíná adventní 
trh. Letos jde o 27. ročník. Tradice však sahá daleko hlouběji. 
Zdroj: http://www.5plus2.cz/default.aspx?n=PETPLUSDVA&d= 
25.11.2016&e=NA-HRADECK#strana=26

5PluS2, 9. 12. 2016
Architekt Kotěra v novém světle
Kniha o zakladateli moderní české architektury a tvůrci 
hradeckého muzea Janu Kotěrovi boří mýty. Zdroj: http://
www.5plus2.cz/default.aspx?n=PETPLUSDVA&d=09.12.2016 
&e=NA-HRADECK#strana=2

5PluS2, 16. 12. 2016
Krása betlémů v hradci
V Muzeu východních Čech v Hradci Králové lidé obdivují 
expozici historických i současných králických betlémů. Zdroj: 
http://www.5plus2.cz/default.aspx?n=PETPLUSDVA&d=16. 
12.2016&e=NA-HRADECK#strana=4

5PluS2, 23. 12. 2016 
2016: miliarda diváků i „vydupaná“ sauna 
Nové objevy, úspěšné muzeum, vzkvétající lodžie nebo 
nová galerie. ...Nedaleko Hradce archeologové našli chybě-

jící článek mezi kulturami doby bronzové ve východních 
Čechách. Zdroj: http://www.5plus2.cz/default.aspx?n=PETPLU-
SDVA&d=23.12.2016&e=NA-HRADECK#strana=2

Rozhlas
V éteru se Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
objevovalo především na vlnách Českého rozhlasu Hradec 
Králové a Pardubice, rádia Černá Hora, rádia Blaník a Country 
radia. Zatímco komerční rádia prezentovala muzejní akce 
a výstavy formou krátkých vstupů v rámci kulturního zpravo-
dajství, posluchači Českého rozhlasu měli nejednu příležitost 
vyslechnout zajímavé příspěvky ať už odborných pracovní-
ků muzea, hostů pro muzeum významných nebo i samotné 
paní ředitelky. Český rozhlas Hradec Králové je od roku 2013 
mediálním partnerem muzea.

ČeSKý RoZHlAS HRADeC KRáloVé, 22. 2. 2016
host ve studiu
Pozveme vás na novou výstavu do Muzea Východních Čech 
v Hradci Králové. Výstava se jmenuje Život v pevnosti…  
PhDr. Pavla Koritenská, vstup k propagaci otevřené výstavy  
Život v pevnosti. Zdroj: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3574148

ČeSKý RoZHlAS HRADeC KRáloVé, 25. 3. 2016
host ve studiu
Ředitelka Muzea východních Čech v Hradci Králové Mgr. Naďa 
Machková Prajzová, Ph.D. – zahájení turistické sezóny na 
Chlumu. Zdroj: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3597020

ČeSKý RoZHlAS HRADeC KRáloVé, 18. 3. 2016
Radioporadna: Těšíte se na houbaření? Každá houba  
je jedlá, některá ale jen jednou, říká Tereza Tejklová
Bc. Tereza Tejklová – mykologická poradna a jarní houby – 
každá houba je jedlá, některá však jen jednou. Zdroj: http://
www.rozhlas.cz/hradec/radioporadna/_zprava/tesite-se-na-
houbareni-kazda-houba-je-jedla-nektera-ale-jen-jednou-rika-
tereza-tejklova--1593311
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ČeSKý RoZHlAS PluS, 18. 3. 2016
Leonardo plus: Architek Jan Kotěra a hradec Králové
Na výlet za za českou architektonickou modernou, konkrétně 
za dílem Jana Kotěry, se spolu s Markétou Ševčíkovou vydali 
architekt Zdeněk Lukeš a Naďa Machková Prajzová, ředitelka 
muzea Hradec Králové. Zdroj: http://www.rozhlas.cz/leonar-
do/leonardoplus/_zprava/1597570

ČeSKý RoZHlAS PARDuBICe, 23. 5. 2016
Jídla z hub se ohřívat můžou. mléko na otravu  
vůbec nepomáhá, říká mykoložka
Říká se, že Petr a Pavel chodí s nůší a kořínky a houby suší. 
Co je pravdy na tomhle tvrzení a jaké další mýty o houbách 
jsou v Česku zažité, o tom budu mluvit s mykoložkou  
Bc. Terezou Tejklovou. Zálety Aleny Zárybnické. Zdroj: http://
www.rozhlas.cz/pardubice/zalety/_zprava/1624243 

ČeSKý RoZHlAS HRADeC KRáloVé, 12. 5. 2016
host ve studiu
Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. ze Společenskovědního oddělení 
Muzea východních Čech v Hradci Králové pověděl poslu-
chačům zajímavosti týkající se Ossaria na Chlumu. To ukrývá 
ostatky padlých v bitvě u Hradce Králové roku 1866. Zdroj: 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3626532

ČeSKý RoZHlAS PARDuBICe, 14. 6. 2016 
už rostou! Letní hřiby i růžovky si letos pospíšily
Letní druhy hub předběhly svůj růst o měsíc. Zato jarní houby 
už se z lesů a luk vytrácejí. Řekla nám v Radioporadně myko-
ložka Tereza Tejklová. Zdroj: http://www.rozhlas.cz/pardubice/
radioporadna/_zprava/uz-rostou-letni-hriby-i-ruzovky-si-letos-
pospisily--1623628?print=1)

ČeSKý RoZHlAS, 4. 7. 2016
Česko – země neznámá: Alej mrtvých v lese  
svíb připomíná desetitisíce padlých v bitvě  
u hradce Králové
Nedaleko Hradce Králové se 3. července 1866 odehrála 
bitva, která dodnes zaměstnává hlavy historiků. Byla druhým 
největším válečným konfliktem, který se odehrál v 19. stole-

tí na území Evropy… Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. v reportáži 
Jiřiny Mužíkové z lesa Svíb. Zdroj: http://www.rozhlas.cz/kraje/
cesko/_zprava/1629665

ČeSKý RoZHlAS HRADeC KRáloVé, 6. 7. 2016 
pozůstatky tzv. Kladské stezky našli archeologové  
pod pilířem mostu v chlumci nad cidlinou. 
Opravy mostů na hlavní silnici v Chlumci nad Cidlinou sice 
netěší řidiče, ale o to větší radost z nich mají archeologové. 
Pod pilířem starého mostu přes Cidlinu, totiž našli pozůstatky 
takzvané Polské nebo také Kladské stezky, která byla ve stře-
dověku důležitou obchodní spojnicí mezi Prahou a Slezskem. 
Našli tam navíc i pozůstatky domů a průmyslu, které pod zemí 
ležely víc než 700 let. Rozhovor s archeologem Mgr. Radkem 
Bláhou. Zdroj: http://www.rozhlas.cz/hradec/zpravy/_zprava/
pozustatky-tzv-kladske-stezky-nasli-archeologove-pod-pilirem-
mostu-v-chlumci-nad-cidlinou--1629974 

ČeSKý RoZHlAS RADIoŽuRNál, 17. 7. 2016
host Radiožurnálu: porostou letos houby? Do lesa  
se vrací lišky, hřib hnědý mizí, říká mykoložka.
Růžovky, holčiny, pravé hřiby nebo kozáci… několikrát 
se stalo, že malý košíček, který si na chalupě do lesa vzala, 
nestačil. Mykoložka Muzea východních Čech Tereza Tejklová 
se na nedostatek hub letos zatím nemůže stěžovat, stále jde 
ale o pomístní záležitost. Zdroj: http://m.rozhlas.cz/radiozur-
nal/host/_zprava/porostou-letos-houby-do-lesa-se-vraci-lisky-
hrib-hnedy-mizi-rika-mykolozka--1633156

ČeSKý RoZHlAS, 21. 7. 2016
host ve studiu
Mgr. Martina Vlčková – Lidové tradice a zvyky v Podkrkonoší 
a Krkonoších. Jak se žilo v horských chalupách? Prolínání 
české a německé kultury. Pověry týkající se hospodářských 
zvířat a počasí. Etnografie a folkloristika. Zdroj: http://prehra-
vac.rozhlas.cz/audio/3672285

ČeSKý RoZHlAS PARDuBICe, 1. 9. 2016
Radioporadna: Do našeho kraje se vrátily  
houbařské delikatesy. Jak je poznáte?
Konkrétně na Pardubicku a Královéhradecku je to s houbami 
horší. Obě města leží na pískovém podloží, příliš v této oblas-
ti neprší. Málo vláhy se potom odráží na růstu hub. Když 
se ale za létem Tereza Tejklová ohlédne z hlediska celého  
Pardubického kraje, může směle říct, že houby rostou! Zdroj: 
http://www.rozhlas.cz/pardubice/radioporadna/_zprava/
do-naseho-kraje-se-vratily-houbarske-delikatesy-jak-je-pozna-
te--1646145

ČeSKý RoZHlAS PluS, 13. 9. 2016
magazín Leonardo: zahubí stále teplejší klima naše 
houby? porostou jiné druhy, uklidňuje mykoložka
Rostou? Nejen na tuto typicky houbařskou otázku odpově-
děla v Magazínu Leonardo mykoložka Tereza Tejklová. Zdroj: 
http://www.rozhlas.cz/leonardo/magazinleonardo/_zprava/
zahubi-stale-teplejsi-klima-nase-houby-porostou-jine-druhy-
uklidnuje-mykolozka--1649814

ČeSKý RoZHlAS, 28. 10. 2016
Radioporadna: mgr. zdeňka Kulhavá  
– znáte státní symboly České republiky?
Mgr. Zdeňka Kulhavá, vstup k výročí konce první světové 
války a vzniku samostatného ČSR. Zdroj: http://prehravac.
rozhlas.cz/audio/3734394

ČeSKý RoZHlAS DVoJKA, 22. 11. 2016
Dobré ráno s Dvojkou
Ranní vstup Dobrého rána Jana Kovaříka – upoutávka na výsta-
vu Velká vizita a výzva ke spolupráci s veřejností. Rozhovor  
s P. Koritenskou.

8. Výstavní a edukační činnosti
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ČeSKý RoZHlAS HRADeC KRáloVé, 22. 11. 2016
host ve studiu
Muzeum východních Čech v Hradci Králové chystá na rok 
2017 zajímavou výstavu s názvem Velká vizita! Bude o histo-
rii zdravotnictví a lékařské péče města Hradce Králové, a to 
s důrazem na období první republiky. Kurátorka výstavy Pavla 
Koritenská. Zdroj: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3748946

ČeSKý RoZHlAS, 1. 12. 2016
Česko – země neznámá: první modernistická stavba 
v Čechách od Jana Kotěry proslavila hradec Králové
Hradec Králové býval začátkem minulého století označován 
za Salon republiky. Může prý za to odvážný přístup tamního  
starosty a vedení města, které dalo prostor novým archi-
tektonickým směrům. Zlom v městském urbanismu nastal 
s příchodem architekta Jana Kotěry. Jeho zdejší nejvýznam-
nější budovou je Muzeum východních Čech. PhDr. Markéta 
Pražáková v reportáži Jiřiny Mužíkové. Zdroj: http://www.
rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/prvni-modernisticka-stavba-v-
cechach-od-jana-kotery-proslavila-hradec-kralove--1675069

ČeSKý RoZHlAS, 7. 12. 2016
host ve studiu
Mgr. Martina Vlčková – etnografka Muzea východních Čech 
v Hradci Králové – historie a výstava Králické betlémy minulosti  
a dneška. Zdroj: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3758506

Televize
Kromě krátkých příspěvků na rozrůstajících se internetových 
televizních portálech bylo MVČ také součástí reportáží veřejno-
právní televize a soukromých televizních kanálů. 

ČeSKá TeleVIZe, ČT24, 11. 6. 2016 
události : Lom přírodě prospívá
Populárně naučný šot, který byl natočen redaktorem ČT 
Václavem Svobodou během denní a noční naučné exkurze 
v kamenolomu Rožmitál na Broumovsku. Zdroj: http://www.
ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100611/ 

ČeSKá TeleVIZe, ToulAVá KAMeRA, 19. 6. 2016
mozaika z regionů: Bitva na chlumu
…V místech, kde se mezi sebou bilo víc než čtyři sta tisíc 
mužů, si dodnes tragickou událost můžeme připomenout. 
Dozvíme se, kde udělali rakouští vojáci největší chybu, po níž 
už nedokázali zvrátit vývoj střetu.… Ve spolupráci s MVČ reali-
zována reportáž věnovaná Památníku bitvy 1866 na Chlumu. 
Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toula-
va-kamera/216562221500025/.

ČeSKá TeleVIZe, uDáloSTI, 3. 7. 2016
Výročí bitvy u sadové
Reportáž o 150. výročí bitvy u Hradce Králové. 150. výročí bitvy 
u Sadové si připomněli v Hradci Králové. Prusko-rakouské střet-
nutí bylo největším vojenským konfliktem na českém území. 
… Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-u-
dalosti/216411000100703/obsah/481708-vyroci-bitvy-u-sadove

ČeSKá TeleVIZe oSTRAVA, 25. 10. 2016
muži z Aleje mrtvých
Za spolupráce s MVČ HK vznikl dokument, v němž herec Jiří 
Dvořák diváka provádí místy, kde se v roce 1866 odehrála 
rozhodující bitva prusko-rakouské války. Zdroj: http://www.
ceskatelevize.cz/ivysilani/11130713587-muzi-z-aleje-mrt-
vych/416235100021002

TV NoVA, 25. 10. 2016
Vaše téma: mykoložka: houby pořád rostou!  
na hřiby vyrazte na tato místa
Léto už definitivně skončilo a nastoupil podzim – roční obdo-
bí zaslíbené houbařům. Proto byla hostem pořadu TN.cz Vaše 
téma mykoložka Tereza Tejklová.… Zdroj: http://tn.nova.cz/
clanek/rostou-nebo-nerostou-a-kde-nejvic-odpovi-mykolozka.
html

HRADeCKá INTeRNeToVá TeleVIZe, 28. 11. 2016
muzejní adventní trh vánočně naladil
V hradeckém Muzeu východních Čech a na Eliščině nábřeží 
se od pátku do neděle uskutečnil už 27. ročník Muzejního 
adventního trhu. I letos na něj zamířilo tisíce návštěvníků. 
K mání byly adventní věnce, vánoční slaměné i foukané skle-
něné ozdoby, svíčky a další výrobky i laskominy. Zdroj: http://
hkhit.org/Reportaze/Kultura/Muzejni-advetni-trh-vanocne-
naladil.aspx

VýCHoDoČeSKá TeleVIZe V1, 6. 7. 2016
Východočeské zprávy: Bitvu u hradce Králové 
připomíná výstava
Reportáž Petra Roubíčka ze slavnostního zahájení výstavy  
Ve stínu války ve zpravodajství Východočeské televize V1  
(čas 5:20 min.). Vyjádření ředitelky muzea. Zdroj: http://vctv.
cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-06-07-2016-18-00

KRáloVéHRADeCKý KINoŽuRNál, 2016
Upoutávky na výstavy a další reportáže o MVČ byly v roce 
2016 také součástí zpravodajství Královéhradeckého kino-
žurnálu. Zdroj: http://www.kinozurnal.cz/

8. Výstavní a edukační činnosti
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8. Výstavní a edukační činnosti

náVŠTěVnOsT

Tabulka návštěvnosti
(lokalita a druh vstupného / počet návštěvníků)

2016
hlavní budova

programy
chlum rozhledna

chlum cELKEm
platící neplatící1 platící neplatící1

leden 755 232 273 44 5 - 1 309

únor 472 115 165 91 4 - 847

březen 653 206 449 326 125 126 1 885

duben 658 197 520 526 108 379 2 388

květen 538 164 247 1 377 344 911 3 581

červen 307 81 279 868 372 808 2 715

červenec 924 565 121 3 204 919 3 114 8 847

srpen 760 119 32 1 433 590 1 169 4 103

září 404 88 85 1 193 288 833 2 891

říjen 556 129 156 307 86 265 1 499

listopad 350 113 310 151 16 - 940

prosinec 716 263 369 59 - - 1 407

cELKEm

7 093 2 272 3 006 9 579 2 857 7 605 916 VZDĚLÁVACÍ AKCE

12 371 20 041 2 792 KULTURNÍ AKCE

32 412 721 SVATBY

734 VERNISÁŽE

1 515 MUZEJNÍ NOC

9 500 ADVENTNÍ TRH

1 630 VÝSTAVA HOUBY ŽIVÉ, JEDLÉ A JEDOVATÉ

901 AKCE NA CHLUMU

cELKEm 51 121

Graf celkové roční návštěvnosti

1)
Děti do šesti let•	
Držitelé průkazek Společnosti NM, ICOM, AMG,  •	
Národní památkový ústav, ZTP/P a jejich doprovod
Dětské domovy, SOS dětské vesničky•	
Držitelé volné vstupenky MVČ•	
Publicisté po předložení novinářského průkazu•	
Průvodci cestovních kanceláří po předložení průkazu  •	
– pouze jako doprovod k zájezdu
Studenti UHK oborů Archeologie, Archivnictví, Historie, •	
Počítačová podpora v archivnictví a Prezentace a ochrana 
kulturního dědictví po předložení průkazu ISIC a studijního 
plánu pocházejícího ze systému UHK
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Personální oblast

Rok 2015 2016

celkový počet zaměstnanců (fyzických osob) 61 60

v tom se vzděláním 

základním 2 2

vyučených 3 3

vyučených s maturitou 2 1

úplným středním všeobecným 1 2

úplným středním odborným 18 18

vysokoškolským 23 23

s vědeckou kvalifikací 12 11

neuvedeným - -

Celkem 61 60

Rok 2015 2016
Přírůstek zaměstnanců (osob) 6 7

Úbytek zaměstnanců (osob) 3 8

 ukončení pracovního poměru (osob) 3 8

 z toho odchod do plného (invalidního) důchodu (osob) 1 -

platová třída počet zaměstnanců 
(fyzický stav)

průměr za třídu  
(Kč)

průměrná mzda  
(Kč)

počet zaměstnanců 
(fyzický stav)

průměr za třídu  
(Kč)

průměrná mzda 
(Kč)

2015 2015 2015 2016 2016 2016

2 2 11 020 13 009 2 11 380 13 390

4 5 11 932 12 657 4 12 382 13 285

6 4 14 438 18 120 2 15 250 18 010

7 9 14 785 17 055 7 15 385 18 025

8 2 16 620 21 750 4 17 340 22 890

9 12 17 984 21 356 13 18 704 22 485

10 2 16 015 16 756 3 16 701 18 125

11 19 19 122 27 721 19 19 910 28 459

12 4 23 780 29 720 4 24 732 31 894

13 2 20 390 31 587 2 21 950 32 965

Celkem 61 20 969 60 21 952

struktura a počty zaměstnanců pohyb zaměstnanců 

průměrné platové třídy, průměrné mzdy 

Stav přepočtených zaměstnanců byl dodržen.
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Výnosy a náklady

Oblast výnosů organizace (Kč)

VýnOsY celkem k 
31. 12. 2016

plán na rok 
2016

% plnění  
ročního plánu

celkem k 
31. 12. 2015

plán na rok 
2015

% plnění  
ročního plánu

602.010 Tržby za služby – hlavní činnost 6 645 268,45 4 900 000,00 - 10 968 634,50 9 512 000,00   -

z toho: vstupenky Muzeum 329 393,00 - - 386 861,00 - -

z toho: vstupenky Chlum 473 794,00 - - 317 135,75 - -

z toho: vstupenky Adventní trh 200 675,00 - - 192 900,00 - -

z toho: vstupenky přednášky - - - 4 700,00 - -

z toho: záchranný archeologický průzkum 4 782 963,73 - - 9 956 297,75 - -

z toho: ostatní činnost 858 442,72 - - 110 740,00 - -

602.020 Tržby za služby – hospodářská činnost: prodej tepla 873 811,10 900 000,00 - 898 576,52 770 000,00   -

602.070 Tržby za služby – reklama 57 000,00 - - 16 528,92 - -

602.900 Tržby za služby – ostatní 200 205,18 - - 115 526,22 - -

celkem za su 602 7 776 284,73 4 900 000,00 158% 11 999 266,16 10 282 000,00   117%

603.010 Výnosy z pronájmu 275 726,63 420 000,00 - 445 345,46 - -

celkem za su 603 275 726,63 420 000,00 66% 445 345,46 432 000,00   103%

604.010 Tržby za vlastní zboží 386 925,66 - - 139 120,66 - -

604.100 Tržby za komisní zboží 109 415,55 - - 66 193,42 - -

604.200 Tržby za nakoupené zboží 144 056,27 - - 110 168,34 - -

celkem za su 604 640 397,48 130 000,00 492% 315 482,42 156 000,00   202%

644.000 Výnosy z prodeje materiálu 9 000,00 - - - - -

celkem za su 644 9 000,00 - - - - -

648.010 Čerpání fondů – RF na provozní účely 1 029 998,51 - - - - -

648.011 Čerpání fondů – Fond odměn 420 000,00 - - - - -

648.050 Čerpání fondů – zúčtování dotací ÚP na mzdy - - - - - -

648.070 Čerpání fondů – zúčtování fondu finančních darů 40 000,00 - - 20 000,00 - -

celkem za su 648 1 489 998,51 - - 20 000,00 - -

649.000 Ostatní výnosy z činnosti – za účtované poplatky, ostatní 15 818,90 - - 37 160,23 - -

649.010 Ostatní výnosy z činnosti – přijaté náhrady škod 67 502,30 - - 774 744,00 - -

649.020 Ostatní výnosy z činnosti – Česká geolog. společnost - - - 20 000,00 - -

649.100 Ostatní výnosy z činnosti – knihy 2,00 - - 39 789,79 - -

celkem za su 649 83 323,20 - - 871 694,02 425 000,00   205%

662.100 Úroky z BÚ 6 342,74 - - 9 000,42 - -

662.300 Úroky z účtu CEP - - - - - -
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Výnosy a náklady

VýnOsY celkem k 
31. 12. 2016

plán na rok 
2016

% plnění  
ročního plánu

celkem k 
31. 12. 2015

plán na rok 
2015

% plnění  
ročního plánu

662.320 Úroky z účtu FKSP - - - -1,17 - -

celkem za su 662 6 342,74 5 000,00 127% 8 999,25 5 000,00   180%

663.010 Kursové zisky 60,32 - - 3,85 - -

celkem za su 663 60,32 - - 3,85 - -

672.100 Výnosy z nároků na prostř. rozpočtů ÚSC – provozní příspěvek 24 748 580,00 24 626 200,00 - 23 811 800,00 23 811 800,00   -

672.200 Výnosy z rozpočtu města 151 000,00 - - 250 800,00 - -

672.300 Výnosy z rozpočtu kraje - - - 103 000,00 - -

672.400 Výnosy z rozpočtu ministerstva 25 000,00 - - 416 000,00 - -

672.410 Výnosy – čas. rozpuštění transferu 892 495,12 - - 1 051 632,00 1 500 000,00   -

672.500 Výnosy z rozpočtu SR – ÚP - - - 36 500,00 - -

672.600 Výnosy ERASMUS+ 618 632,15 - - 576 568,02 - -

672.700 Výnosy z rozpočtu státních fondů 15 000,00 - - 45 000,00 - -

672.800 Výnosy ICOM - - - 42 000,00 - -

672.900 Výnosy NAKI 706 317,00 - - - - -

celkem za su 672 27 157 024,27 24 626 200,00 110% 26 333 300,02 25 311 800,00   104%

Výnosy celkem za běžné kalendářní období 37 438 157,88 29 656 200,00 126% 39 994 091,18 36 611 800,00   109%
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Výnosy a náklady

Oblast nákladů organizace (Kč)

náKLADY celkem k 
31. 12. 2016

plán na rok 
2016

% plnění  
ročního plánu

celkem k 
31. 12. 2015

plán na rok 
2015

% plnění  
ročního plánu

501.010 Spotřeba materiálu hospodářská činnost 68,50 - - - - -

501.020 Spotřeba materiálu IT 24 237,04 - - - - -

501.030 Spotřeba materiálu ND na auta 5 869,72 - - 6 224,69 - -

501.031 Spotřeba materiálu PHM 138 079,37 - - 147 785,54 - -

501.040 Spotřeba materiálu čistící prostředky 60 409,51 - - 54 261,19 - -

501.050 Spotřeba materiálu kancelářské potřeby 45 653,12 - - 127 734,56 - -

501.061 Spotřeba materiálu OOP - - - - - -

501.070 Spotřeba materiálu na údržbu budov 1 827,19 - - 438,34 - -

501.090 Spotřeba materiálu DHM od 500 Kč do 2 999 Kč 25 971,75 - - 33 965,86 - -

501.091 Spotřeba materiálu DHM do 499 Kč 11 445,16 - - 875,03 - -

501.100 Spotřeba materiálu na činnost oddělení 477 528,56 - - 511 955,02 - -

501.110 Spotřeba materiálu nákup do knihoven 100 769,36 - - 109 393,66 - -

501.200 Spotřeba materiálu ERASMUS+ 12 738,00 - - 3 507,03 - -

501.300 Spotřeba materiálu NAKI II 2 601,00 - - - - -

501.800 Spotřeba materiálu publikace ostatní 58 376,58 - - - - -

501.900 Spotřeba materiálu ostatní 265 327,87 - - 234 204,71 - -

celkem za su 501 1 230 902,73 752 400,00 163% 1 230 345,63 1 725 000,00 71%

502.010 Spotřeba energie – elektřina 751 895,01 - - 800 300,64 - -

502.020 Spotřeba energie – plyn 131 915,56 - - 122 979,96 - -

502.030 Spotřeba energie – topení EOP 1 334 729,57 - - 1 007 889,65 - -

502.040 Spotřeba energie – voda 45 682,66 - - 47 765,77 - -

502.050 Spotřeba energie – hospodářská činnost 619 023,25 750 000,00 - 590 097,05 620 000,00 -

celkem za su 502 2 883 246,05 3 300 000,00 87% 2 569 033,07 2 630 000,00 98%

504.010 Prodané zboží – vlastní 286 006,81 - - 111 044,09 - -

504.100 Prodané zboží – komise 82 620,15 - - 56 383,42 - -

504.200 Prodané zboží – nakoupené 97 608,85 - - 78 004,14 - -

celkem za su 504 466 235,81 280 000,00 166% 245 431,65 290 000,00 85%

507.000 Aktivace oběžného materiálu - - - - - -

507.100 Aktivace vlastního zboží -241 148,00 - - -1 151 764,97 - -

celkem za su 507 -241 148,00 - - -1 151 764,97 - -

celkem za skupinu 50 4 339 236,59 4 332 400,00 100% 2 893 045,38 4 645 000,00 62%
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Výnosy a náklady

náKLADY celkem k 
31. 12. 2016

plán na rok 
2016

% plnění  
ročního plánu

celkem k 
31. 12. 2015

plán na rok 
2015

% plnění  
ročního plánu

511.010 Opravy a udržování budov 11 095,00 - - 16 678,00 - -

511.011 Opravy a udržování budov – hospodářská činnost - 10 000,00 - 1 095,00 - -

511.020 Opravy a udržování dopravní prostředky 45 160,65 - - 99 710,42 - -

511.030 Opravy a udržování konzerv. práce - - - - - -

511.040 Opravy a udržování stroje 126 827,88 - - 178 850,64 - -

511.041 Opravy a udržování stroje z toho IT 6 350,00 - - 4 585,07 - -

511.050 Opravy a udržování ostatní 24 427,67 - - 25 939,24 - -

celkem za su 511 213 861,20 63 000,00 339% 326 858,37 75 000,00 436%

512.010 Cestovné zaměstnanců 117 292,28 - - 170 877,45 - -

512.100 Cestovné zaměstnanců ERASMUS+ 329 564,08 - - 293 702,16 - -

512.110 Cestovné zaměstnanců ERASMUS+ ubytování 32 054,12 - - - - -

512.120 Cestovné zaměstnanců ERASMUS+ konferenční poplatek - - - - - -

512.200 Cestovné zaměstnanců NAKI II 31 172,00 - - - - -

celkem za su 512 510 082,48 450 000,00 113% 464 579,61 177 000,00 262%

513.010 Náklady na reprezentaci LIMIT 33 853,60 - - 43 472,92 - -

celkem za su 513 33 853,60 50 000,00 68% 43 472,92 50 000,00 87%

518.010 Ostatní služby – nákup sbírkových předmětů 59 626,00 - - 67 941,88 - -

518.02 Ostatní služby – vazba knih -100 309,00 - - 121 139,10 - -

518.030 Ostatní služby – ostraha 1 113 784,02 - - 1 134 382,71 - -

518.040 Ostatní služby – balné, přepravné, manipul. popl. 51 043,34 - - 39 319,12 - -

518.050 Ostatní služby – subdodávka AP 902 895,65 - - 2 808 440,71 - -

518.055 Ostatní služby – pomocné práce pro střediska 4 703,03 - - 663,6 - -

518.060 Ostatní služby – telefony pevné i mobilní 64 605,01 - - 61 198,62 - -

518.070 Ostatní služby – stočné 123 408,62 - - 126 004,07 - -

518.080 Ostatní služby – hospodářská činnost 36 890,00 32 000,00 115% 34 773,20 31 800,00 109%

518.090 Ostatní služby – restaurování, konzervování, preparování 2 750,00 - - 538 534,89 - -

518.100 Ostatní služby – revize zařízení 236 184,00 - - 150 848,98 - -

518.110 Ostatní služby – tisk, grafické úpravy, propagace 319 291,75 - - 1 296 952,49 - -

518.120 Ostatní služby – IT, licence, www 120 941,70 - - 153 468,50 - -

518.150 Ostatní služby – inzerce 45 775,00 - - 63 685,11 - -

518.160 Ostatní služby – pronájem movitostí 840,00 - - 165,28 - -

518.161 Ostatní služby – pronájem prostor - - - 3 800,00 - -

518.164 Ostatní služby – pronájem nemovitostí 12 100,00 - - 10 000,00 - -
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Výnosy a náklady

náKLADY celkem k 
31. 12. 2016

plán na rok 
2016

% plnění  
ročního plánu

celkem k 
31. 12. 2015

plán na rok 
2015

% plnění  
ročního plánu

518.170 Ostatní služby – poštovné, známky 71 116,00 - - 50 372,00 - -

518.200 Ostatní služby – poplatky rádio, televize 5 610,00 - - 3 240,00 - -

518.260 Ostatní služby – BOZP 90 000,00 - - 64 800,00 - -

518.270 Ostatní služby – školení, konference, aktivy 22 163,07 - - 48 243,08 - -

518.290 Ostatní služby – DNHM 7 000 až 59 999 Kč 13 390,00 - - 69 311,88 - -

518.291 Ostatní služby – DNHM do 6 999 Kč 3 907,22 - - 4 417,00 - -

518.300 Ostatní služby – bankovní poplatky 29 192,90 - - 27 539,61 - -

518.400 Ostatní služby – právní a ekonomické služby 161 523,00 - - 64 750,00 - -

518.500 Ostatní služby – dopravní prostředky 13 900,73 - - 13 599,71 - -

518.600 Ostatní služby – ERASMUS+ 88 584,82 - - - - -

518.900 Ostatní služby – ostatní 921 771,00 - - 392 929,10 - -

celkem za su 518 4 415 687,86 1 957 000,00 226% 7 350 520,64 7 190 800,00 102%

celkem za skupinu 51 5 173 485,14 2 520 000,00 205% 8 185 431,54 7 492 800,00 109%

521.010 Mzdové náklady – základní 12 808 267,00 15 335 000,00 84% 11 943 945,00 14 870 000,00 80%

521.020 Mzdové náklady – příplatek za vedení 392 641,00 - - 389 817,00 - -

521.030 Mzdové náklady – prémie nepravidelné 1 107 100,00 - - 1 910 830,00 - -

521.040 Mzdové náklady – DPČ 402 357,00 - - 530 361,00 - -

521.060 Mzdové náklady – DPP 1 876 279,00 1 155 000,00 - 2 112 057,00 1 450 000,00 -

521.070 Mzdové náklady – dovolená, náhrady 1 933 109,00 - - 1 835 648,00 - -

521.080 Mzdové náklady – náhrady za svátky 8 598,00 - - 8 473,00 - -

521.090 Mzdové náklady – náhrada za dočasnou prac. neschopnost 58 018,00 - - 53 008,00 - -

521.100 Odstupné - - - - - -

521.120 Proplacení dovolené ukonč. prac. poměru 46 930,00 - - 4 672,00 - -

celkem za su 521 18 633 299,00 16 490 000,00 113% 18 788 811,00 16 320 000,00 115%

524.100 Zákonné zdravotní pojištění 1 504 202,00 - - 1 498 354,00 - -

524.200 Zákonné sociální pojištění 4 178 310,00 - - 4 166 073,00 - -

celkem za su 524 5 682 512,00 5 200 000,00 109% 5 664 427,00 5 200 000,00 109%

527.100 Zák. soc. náklady – 1,5% z objemu mezd na FKSP 245 319,97 - - 161 463,93 - -

527.200 Zák. soc. náklady – ochrana a bezp. zdraví, lékař. prev. 19 520,80 - - 60 882,74 - -

celkem za su 527 264 840,77 168 000,00 158% 222 346,67 54 000,00 411%

528.010 Jiné soc. náklady – doplatky pracovních úrazů - - - 25 764,00 - -

528.100 Jiné soc. náklady – zákonné soc. náklady KOOPERATIVA 46 799,00 - - 46 662,00 - -

528.200 Jiné soc. náklady – stravné 265 936,00 - - 251 020,00 - -
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Výnosy a náklady

náKLADY celkem k 
31. 12. 2016

plán na rok 
2016

% plnění  
ročního plánu

celkem k 
31. 12. 2015

plán na rok 
2015

% plnění  
ročního plánu

celkem za su 528 312 735,00 - - 323 446,00 100 000,00 323%

celkem za skupinu 52 24 893 386,77 21 858 000,00 114% 24 999 030,67 21 674 000,00 115%

538.100 Jiné daně a poplatky – spotřeba kolky, dálniční známky 4 165,00 - - 6 600,00 - -

538.300 Jiné daně a poplatky 4 600,00 - - 2 818,00 - -

celkem za su 538 8 765,00 - - 9 418,00 - -

542.100 Jiné pokuty a penále - - - - - -

547.000 Manka a škody – zmařená investice 48 512,24 - - - - -

547.100 Manka a škody – nedaňové náklady - - - 15 792,00 - -

celkem za su 542+547 48 512,24 - - 15 792,00 - -

549.000 Ostatní náklady z činnosti 5 600,00 - - 5 840,90 - -

549.030 Ostatní náklady z činnosti – cestovní pojištění 6 350,00 - - 3 832,00 - -

549.050 Ost. náklady z činnosti – zúčtování koef. DPH, ostatní 251 808,93 - - 87 912,05 - -

549.100 Ost. náklady z činnosti – povinné autorské výtisky vlastního zboží 12 694,64 - - 10 034,61 - -

celkem za su 549 276 453,57 50 000,00 552% 107 619,56 86 000,00 125%

celkem za skupinu 53+54 333 730,81 50 000,00 667% 132 829,56 86 000,00 154%

551.000 Odpisy dlouhodobého majetku – svěřený 944 083,00 - - 1 026 946,00 - -

551.010 Odpisy dlouhodobého majetku k 022010 - - - 892 288,00 - -

551.011 Odpisy dlouhodobého majetku k 022011 - - - - - -

551.014 Odpisy dlouhodobého majetku k 022014 - - - - - -

551.016 Odpisy dlouhodobého majetku k 022016 - - - - - -

551.020 Odpisy dlouhodobého majetku k 022020 - - - 31 592,00 - -

551.030 Odpisy dlouhodobého majetku k 022030 - - - - - -

551.070 Odpisy SW - - - 219 416,00 - -

551.100 Odpisy dlouhodobého majetku – vlastní 1 486 432,00 - - 553 800,00 - -

celkem za su 551 2 430 515,00 2 395 800,00 101% 2 724 042,00 2 714 000,00 100%

556.010 Tvorba a zúčtování opravných položek - - - - - -

558.010 Spotřeba drobného hmotného majetku 3 000 až 39 999 Kč 257 964,52 - - 425 420,00 - -

celkem za su 556+558 257 964,52 - - 425 420,00 - -

celkem za skupinu 55 2 688 479,52 2 395 800,00 112% 3 149 462,00 2 714 000,00 116%

563.010 Kurzové ztráty 9 839,05 - - 12 004,19 - -

celkem za su 563 9 839,05 - - 12 004,19 - -

celkem za skupinu 56 9 839,05 - - 12 004,19 - -

náklady celkem za běžné období kalendářního roku 37 438 157,88 31 156 200,00 120% 39 371 803,34 36 611 800,00 108%
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Výnosy a náklady

KOmEnTáŘ

Výnosy
Celkové výnosy za činnost muzea v roce 2016 byly ve výši  
37 438 157,88 Kč. Příspěvek zřizovatele činil v roce 2016 částku 
24 748 580 Kč. Tržby za poskytnuté služby v roce 2016 byly 
ve výši 7 776 284,73 Kč, z nichž největší část tvořily tržby za 
záchranný archeologický průzkum ve výši 4 782 963,73 Kč 
a dále pak tržby za služby poskytnuté v rámci hospodářské 
činnosti muzea, konkrétně za prodej tepelné energie ve výši 
873 811,10 Kč.

Příspěvky z grantů a dotací dosáhly v roce 2016 částky  
1 515 949,15 Kč.

Celkové výnosy byly pak také ovlivněny čerpáním fondů. 
Došlo k čerpání Rezervního fondu ve výši 1 029 998,51 Kč 
a Fondu odměn ve výši 420 000 Kč. K čerpání Rezervního 
fondu a Fondu odměn došlo z důvodu přípravy na stěhová-
ní objektu depozitáře v Opletalově ulici (plánovaná rekon-
strukce budovy), kdy bylo třeba vynaložit zvýšené náklady 
na mzdové prostředky pracovníků zajišťujících přípravu sbír-
kového fondu na stěhování jako je zrychlená dokumentace 
sbírek apod., dále pak na mzdové prostředky pracovníků 
vytvářejících dermoplastické preparáty pro novou přírodově-

deckou expozici, také na nákup dermoplastických preparátů 
lesních savců pro tuto expozici, na zvýšené mzdové náklady 
vyplývající ze zákonné změny, na náklady na služby souvi-
sející s církevními restitucemi a přípravou smluvních vztahů  
pro zajištění plánovaného záchranného archeologického 
výzkumu na D11 a v neposlední řadě i na zvýšené mzdové 
náklady související s akcemi pořádanými ke 150. výročí bitvy 
1866.

Ve výnosech se také odrazily tržby za zboží, výnosy z časové-
ho rozpuštění transferu a výnosy za zajišťování akcí.

náklady
Mzdové náklady, které jsou každý rok nejvyšší nákladovou 
položkou, byly i v roce 2016 nejvyšší položkou nákladů. 
Během roku 2016 bylo povoleno zřizovatelem navýšení 
mzdového limitu z 16 984 700 Kč na 19 084 700 Kč. K navý-
šení limitu a následně i mzdových nákladů došlo z důvodu 
nárůstu mzdových prostředků potřebných pro zabezpeče-
ní laboratorního zpracování záchranných archeologických 
výzkumů (toto zvýšení je plně hrazeno objednateli těchto 
výzkumů) a dále mzdových nákladů souvisejících se zrych-
lenou dokumentací sbírek, tvorbou dermoplastických prepa-
rátů a pořádání akcí souvisejících se 150. výročím bitvy 1866. 
Mzdové náklady v roce 2016 činily částku 18 633 299 Kč.

Stabilně nižší jsou náklady na centrální dodávky elektrické 
energie a telekomunikačních služeb oproti období, kdy si je 
muzeum zajišťovalo samostatně. 

V roce 2016 byly náklady na cestovné zaměstnanců ve výši 
510 082,48 Kč, tyto náklady byly kryty poskytnutými dotacemi 
a granty ve výši 392 790,20 Kč.

Nákup sbírkových předmětů byl v roce 2016 realizován ve výši 
59 626 Kč.

V průběhu roku bylo čerpáno z Investičního fondu ve výši 
354 432,56 Kč. Z těchto prostředků byl nakoupen dermo-
plastický preparát koně včetně figuríny, mobilní aplikace pro 
Památník bitvy 1866 na Chlumu, dermoplastické preparáty 
lesních savců a kostra žirafy africké.

Za uvedené období dosáhla organizace nulového výsledku 
hospodaření.

Odpisy
Odpisy jsou tvořeny z vlastního i svěřeného majetku v souladu 
se zákonem a Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 7.

2015 2016
náklady celkem 39 371 803,34 37 438 157,88

Výnosy celkem 39 994 091,18 37 438 157,88

hospodářský výsledek 622 287,84 -

REKApITuLAcE zA ČInnOsT (Kč)
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Dotace 

mimořádný účelový příspěvek – Královéhradecký kraj Kč
Jarní akce 2016 na Chlumu 11 000,00

Doprovodné interaktivní programy k expozicím a výstavám  
Muzea východních Čech v Hradci Králové

16 000,00

Informační centrum na Chlumu 25 000,00

Krajská mykologická poradna a výstava hub v Muzeu východních 
Čech v Hradci Králové 2016

25 000,00

celkem 77 000,00

Dotace – statutární město hradec Králové Kč
Investiční dotace – Mobilní aplikace pro Památník bitvy 1866  
na Chlumu

60 000,00

Ve stínu války (výstava) 85 000,00

Mykologická poradna a výstava hub v Muzeu východních Čech  
v Hradci Králové v roce 2016

21 000,00

Mezinárodní konference „Prusko-rakouská válka roku 1866 v optice 
politických, vojenských, sociálních, hospodářských a kulturních dějin“

25 000,00

Informační centrum na Chlumu 20 000,00

celkem 211 000,00

Dotace – ministerstvo kultury Kč
Lidový nábytek ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové 25 000,00

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách.  
Výzkum, interpretace, prezentace. (NAKI)

706 317,00

celkem 731 317,00

Dotace – státní fond kultury ČR Kč
Ohlasy války 15 000,00

celkem 15 000,00 Jiné příspěvky a finanční dary Kč
ČV ICOM: Generální konference ICOM, Miláno 2016 15 000,00

Elektrárny Opatovice, a.s.: Finanční dar – Výzkum vztahu geologických 
struktur a údolní sítě ve vybraných povodích východních Čech

40 000,00

Asociace muzeí a galerií ČR: Konference – 40. seminář Komise 
knihovníků AMG s mezinárodní účastí, Hradec Králové

20 000,00

celkem 75 000,00

Granty – Dům zahraniční spolupráce Kč
ERASMUS+ I. – Museum 2020 – Profesionální muzea potřebují 
profesionální, vzdělané pracovníky

381 661,35

ERASMUS+ II. – Svět muzeí – svět idejí 236 970,80

celkem 618 632,15
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Investiční dotace Královéhradeckého kraje
Investiční dotace Královéhradeckého kraje v roce 2016  
nebyly poskytnuty.

Investice

název fondu pz k 1. 1. 2016 tvorba fondu čerpání fondu Kz k 31. 12. 2016 krytí

FRIM 1 350 974 1 538 019 1 141 432 1 747 561 1 747 561

Rezervní fond 977 150 311 144 1 029 998 258 296 258 296

RF z ostatních titulů - - - - -

Fond odměn 488 992 311 143 420 000 380 135 380 135

FKSP 179 319 245 848 236 446 188 721 188 721

stav fondů (Kč)

Finanční fondy organizace jsou plně kryty finančními prostředky.

Tvorba a čerpání peněžních fondů 
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Finanční majetek

 Č. účtu  název účtu stav 
k 31. 12. 2015 

(Poč. st. sled. obd.)

stav 
k 31. 12. 2016 

(Kon. stavy)

241100 BU KB 78-7777510247 9 002 545,80 6 227 554,00

241200 BU EU KB 115-390250207 509 772,03 682 444,14

243020 Běžný účet FKSP 145 161,58 145 761,00

Bankovní účty organizace (Kč)

 Č. účtu  název stav 
k 31. 12. 2015 

(KZ minulého obd.)

stav 
k 31. 12. 2016 

(KZ sledovaného obd.)

263010 Ceniny, známky, kolky - -

263020 Ceniny – stravenky à 50,- 61 000,00 -

263020 Ceniny – stravenky à 60,- - 144 960,00

ceniny (Kč)

Fyzickou inventurou cenin nebyly zjištěny žádné rozdíly.

V roce 2016 organizaci nebyla stanovena žádná výše odvo-
dů za porušení rozpočtové kázně. Na základě provedených 
kontrol nebyla stanovena pokuta ani penále. 

Dne 27. 4. 2016 proběhlo ověření čerpání prostředků projektu 
„Museum 2020 – Profesionální muzea potřebují profesio-
nální, vzdělané pracovníky“ č. 2015-1-CZ01-KA104-013585. 
Tento úkon na místě provedly za poskytovatele zástupkyně 
Domu zahraniční spolupráce. Bylo ověřeno, že poskytnuté 
prostředky byly čerpány v souladu se stanovenými pravidly 
programu ERASMUS+. Projekt probíhá podle plánu žádosti 
a kontrola nezjistila nedostatky.

Dne 10. 5. 2016 byla provedena veřejnoprávní kontrola na 
místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  
ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustano-
vení § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kterou provedl  
kontrolní orgán Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 
Předmětem kontroly byla následná kontrola čerpání finanč-
ních prostředků poskytnutých Královéhradeckým krajem 
na realizaci projektu „Doprovodné programy k expozi-

cím, výstavám a zvykoslovnému roku 2015“, dle Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
číslo 15KPG01-0058 ze dne 17. 6. 2015 a na realizaci projektu 
„Přírodovědný časopis Acta Musei Reginaehradecensis s. A.,  
scientiae naturales“, dle Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje číslo 15KPG03-0007 
ze dne 17. 6. 2015. Výsledkem kontroly u obou projektů 
bylo konstatovaní, že při kontrole nebylo shledáno poruše-
ní podmínek smlouvy, které by vedly k povinnosti příjemce 
dotace vrátit část či celou poskytnutou dotaci zpět na účet 
poskytovatele. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které 
by vedly k udělení opatření k nápravě.

Dne 19. 5. 2016 byla provedena veřejnoprávní kontrola na 
místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontro-
le ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a dle usta-
novení § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, kterou provedl  
kontrolní orgán Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 
Předmětem kontroly byla následná kontrola čerpání finanč-
ních prostředků poskytnutých Královéhradeckým krajem na 
realizaci projektu „Krajská mykologická poradna a výstava 

hub v Muzeu východních Čech v Hradci Králové 2015“, dle 
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje číslo 15ZPD05-0001 ze dne 4. 8. 2015 a na realizaci 
projektu „Rozšíření a zkvalitnění služeb IC na Chlumu“, dle 
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje číslo 15CRG04-0021 ze dne 18. 6. 2015. Výsledkem 
kontroly u obou projektů bylo konstatovaní, že při kontrole 
nebylo shledáno porušení podmínek smlouvy, které by vedly 
k povinnosti příjemce dotace vrátit část či celou poskytnutou 
dotaci zpět na účet poskytovatele. Kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky, které by vedly k udělení opatření k nápravě.

Dne 18. 10. 2016 byla provedena kontrola plateb pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povin-
ností plátce pojistného, kterou provedla u plátce Všeobecná 
zdravotní pojišťovna České republiky. Kontrolovaným obdobím 
bylo období od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2016. Výsledkem kontro-
ly bylo konstatování, že plátce dodržuje ustanovení zákona 
č. 592/1992 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů. Penále z prodlení nebylo předepsáno.

Kontrolní systém
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Ukončené investiční zakázky

zakázka 2016 Dodavatel Kč
Dermoplastický preparát koně vč. figuríny Malucha Miloš; SPONA, s.r.o.; 

Doubrava Ivan
148 803

Mobilní aplikace pro Památník bitvy 1866  
na Chlumu

as4u.cz, s.r.o.; Tejklová Marcela;  
Dijkman James William

119 185

Kostra žirafy Hlivka Benjamin 96 000

Dermoplastické preparáty lesních savců Malucha Miloš 137 335

náklady ujeto km náklady na 1 km v Kč phm v Kč Opravy v Kč
Škoda Octavia 12 461 2,68 22 377,15 11 079,73

Ford Focus 19 956 1,94 33 644,16 5 081,90

Ford Transit 11 464 2,00 21 050,18 1 822,00

Citroën Berlingo 19 706 2,32 33 419,18 12 309,26

VW Transporter 8 855 3,92 19 835,32 14 867,76

celkem 72 442 - 130 325,99 45 160,65

náklady Kč
cELKOVé pROVOzní náKLADY AuTODOpRAVY 175 487

Autoprovoz

provoz vozidel včetně phm a oprav v roce 2016
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DEpOzITáŘ OpLETALOVA uLIcE

Depozitář muzea je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 
Jeho vlastník si je vědom jeho velmi špatného technického  
stavu, a proto pracuje na přípravě rekonstrukce včetně 
rozšíření depozitáře o přístavbu, která bude umístěna před 
hlavním vchodem budovy. V průběhu roku 2016 probíhalo 
zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí,  
muzeum se podílí jako uživatel budovy na vypracování  
projektové dokumentace potřebné pro její rekonstrukci.  
Projektovou dokumentaci zadal zpracovateli přímo 
Královéhradecký kraj. Zpracování projektové dokumentace  
pro depozitář bylo ovlivněno možností využití sousední  
totožné, pouze zrcadlově otočené, budovy pro potřeby 
muzea. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí se na budově 
v roce 2016 prováděly jen nutné drobné udržovací práce. 

DEpOzITáŘ RYchnOV nAD KněŽnOu 

Jedná se o prostory bývalého skladu civilní obrany v areálu 
Oblastní nemocnice. Muzeum je využívá od roku 2014 jako 
depozitář. Dvoupodlažní nevytápěná budova má nákladní 
výtah. V depozitáři jsou umístěny kamenné sbírkové před-
měty, materiál k tvorbě výstav, model mamuta a pomoc-
ný materiál. Po dobu provádění rekonstrukce depozitáře 

v Opletalově ulici, budou prostory rychnovského depozitáře 
využívány pro uložení sbírkových předmětů a části mobiliáře 
z depozitáře v Hradci Králové. Po rekonstrukci je plánováno 
přesunutí sbírkových předmětů a mobiliáře zpět do Hradce 
Králové.

hIsTORIcKá BuDOVA

Vlastníkem historické budovy je město Hradec Králové. 
Budova se nachází na Eliščině nábřeží a slouží převážně 
k výstavní činnosti. V průběhu roku 2016 vlastník budovy prove-
dl rekonstrukci skleněných světlíků umístěných nad výstav-
ními sály. Tato rekonstrukce neomezila přístup návštěvníků  
do budovy a ani chod instituce. Pro další období vlastník 
budovy plánuje provést opravy a rekonstrukce, které výraz-
ně omezí chod muzea. Předpokládá se, že v roce 2018 bude 
muzeum z tohoto důvodu na dobu jednoho roku uzavřeno 
veřejnosti. Při plánování uvedených oprav a rekonstrukcí 
poskytuje muzeum vlastníkovi budovy součinnost.

muzEum VáLKY 1866 nA chLumu

Budova Muzea války 1866 na Chlumu a související pozemky 
jsou ve vlastnictví MVČ. 

Budovy muzea a informačního střediska jsou v dobrém technic-
kém stavu. V průběhu roku na nich byla prováděna pravidelná  
údržba a dále nutná údržba, jež vyžadoval provoz těchto 
objektů. Související pozemky ve správě MVČ byly pravidelně  
udržovány, odbornou firmou bylo provedeno ošetření stromů  
u Ossaria a Mausolea. U Ossaria byla dále provedena pláno-
vaná revitalizace zeleně. U vybraných pomníků, ve správě 
muzea, byly provedeny restaurátorské práce (Mausoleum, 
Ossarium, jednotlivé hrobky na pruském hřbitově). 

V průběhu roku 2016 byl provoz muzea, informačního 
střediska i památníků ovlivněn akcemi 150. výročí prusko- 
rakouské války 1866.

sKLAD ARchEOLOGIcKéhO mATERIáLu 
VŠEsTARY

Budova ve Všestarech je ve vlastnictví Královéhradeckého 
kraje. Muzeum je využívá na základě smlouvy o výpůjčce  
od roku 2012. Archeologické pracoviště zde průběžně ukládá  
nálezový materiál a pomocný materiál k zajištění archeolo-
gických výzkumů.

Na základě příkazu ředitelky č. 9/2016 byla provedena řádná 
inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2016. Jednotlivé dílčí 
inventarizační komise provedly fyzickou inventuru v obdo-
bí od 5. 12. 2016 do 14. 12. 2016 a od 2. 1. 2017 do 11. 1. 
2017. Inventární seznamy byly řádně vytisknuty z účetního 
programu. 

Během inventarizace bylo zjištěno, že se v muzeu nachází 
fyzicky nebo morálně zastaralý majetek. Jednotlivé návrhy  
budou předloženy likvidační a škodní komisi. Zasedání likvi-
dační a škodní komise proběhne v prvním pololetí roku 
2017.

Inventarizace byla provedena v souladu s platnými právními 
normami. Závady nebyly zjištěny.

Provoz a obnova budov

Inventarizace majetku a závazků
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