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ZALOŽENO PŘED 135 LETY
Přímý podnět ke vzniku instituce muzea v Hradci Králové dal představitelům města výstavní
výbor úspěšné výstavy starožitností a památností konané v létě roku 1879. Návrh byl 21. 5. 1880
městským zastupitelstvem schválen a stanovy muzea byly přijaty 6. 8. 1880. Město věnovalo
muzeu své starožitné předměty a vyzvalo veřejnost, aby i ona rozmnožila jeho sbírky, které byly
zprvu uloženy ve dvou místnostech reálky. Roku 1884 se pak přestěhovaly do bývalé kaple sv.
Václava v domě č. 33 na Velkém náměstí, kde je návštěvníci mohli poprvé zhlédnout v neděli
1. 2. 1885. Největší zásluhu na jejich uspořádání měl tiskař a nakladatel Ladislav Jan Pospíšil.
Další významnou osobností byl Ludvík Domečka, který sbírky spravoval v letech 1895–1937.
Muzeum také zahájilo svou odbornou a ediční činnost, soustřeďovalo dostupné informace
o městě a věnovalo se zejména archeologickému výzkumu regionu. V roce 1896 byla instituce
rozdělena na dva samostatné ústavy: Městské historické muzeum a Průmyslové muzeum pro
severovýchodní část Království českého. Sbírky průmyslového muzea byly přeneseny do školy
pro umělecké zámečnictví spolu s muzejní čítárnou. V roce 1899 byla v domě č. 33 otevřena
nová expozice věnovaná památkám na prusko-rakouskou válku 1866. Pro stále se rozšiřující sbírky byla na žádost muzejního kuratoria v letech 1909–1912 zbudována nová budova dle návrhu
architekta Jana Kotěry. V meziválečném období vznikla v Hradci Králové další muzea (např.
župní pedagogické) a především v roce 1939 přírodovědecké. Po druhé světové válce byla
všechna muzea sloučena v jediný ústav. Ten se v roce 1959 stal krajským muzeem a od roku
1991 nese současný název Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

VÝSTAVY
do 15. listopadu 2015

NA VLNÁCH POD PLACHTAMI

Jedinečný soubor vzácných sbírkových předmětů s námořní tématikou a lodních modelů
přibližuje život na moři, stavbu a konstrukci plachetních lodí, koloniální obchod, válečné
námořnictvo a inspirativní plavby několika našich krajanů v 16.–18. století. Mezi největší rarity
patří bezpochyby 700 kilogramová kotva a lodní děla z řádových lodí maltézských rytířů.
do 15. listopadu 2015

POD HLADINOU MOŘE

Množství rozličných mořských živočichů v tvorbě a stylizaci mladých studentů Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově napříč uměleckými obory spatříte
v lapidáriu muzea. Dominují práce uměleckých zámečníků a kovářů, ale svá díla na téma mořských hlubin představí také šperkaři nebo rytci kovů a drahých kamenů.
do 15. listopadu 2015

OCHECHULE, ĎASOVÉ A DALŠÍ BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ

Moře od pradávna lidi vábilo, ale také děsilo. Únava, hlad a osamění během plaveb po moři
probouzely obrazotvornost, a tak námořníci často viděli spíše to, co si přáli vidět. Pokud tedy
chcete vědět, jak skutečný ďas či ochechule vypadají i jak si je představovali naši předkové,
navštivte tuto výstavu připravenou ve spolupráci s Národním muzeem.
do 15. listopadu 2015 / KAVÁRNA MUZEUM

STARÉ MAPY A MOŘSKÁ MONSTRA
Poutavé kolorované perokresby muzejní restaurátorky Marcely Rakové, jejichž námětem se staly
historické litografie námořních i astrologických map plné záhadných mořských monster, jsou
postupně měněny např. za variace kreseb na téma Cosmographia S. Münstera z roku 1550.
do 6. září 2015

SVOBODA PŘIŠLA V MÁJI – KVĚTEN 1945 VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

Události květnových dnů roku 1945 ve fotografiích přímých účastníků doplněné filmovými
dokumenty, ukázkami vojenské výzbroje a výstroje, a kolekcí modelů bojové techniky,
ve výstavě připomínající 70. výročí konce 2. světové války a osvobození Československa.
od 4. srpna do 7. září 2015 / GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V MUZEU

ANTONÍN PROCHÁZKA, JEZDEC NAPADENÝ LVICÍ
Antonín Procházka (1882–1945) patřil k expresionistům sdružených ve skupině Osma.
Řešil otázku, jak pokračovat po válce, která představovala konec řady avantgardních ideálů.
Cestu nalezl v návratu k bukolickým výjevům čerpajících z příběhů i estetiky antických bájí
či folklóru.

EXPOZICE
KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM

Hradec Králové od počátků osídlení do stavby pevnosti. Od 10. století se tehdejší Hradec stal
hlavním opěrným bodem přemyslovské moci v severovýchodních Čechách. Expozice obsadila
2. místo v národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii muzejní výstava roku 2009.

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY

Expozici, mapující dějiny architektury města Hradec Králové od poloviny 18. století do počátku
druhé světové války, dominují dva výpravné modely, které zachycují podobu městské vojenské
pevnosti v roce 1865 a období unikátních architektonických počinů tzv. Salonu republiky.

MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU

Zastavte se u největšího vojenského střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století v expozici Muzea války 1866, doplněné ukázkami výzbroje a výstroje rakouské a pruské armády.
Atmosféru doby a tragédii bitvy u Hradce Králové dramaticky přibližují krátké hrané filmy.

AKCE
19. srpna 2015 / od 17.00 hodin

OCHECHULE, ĎASOVÉ A DALŠÍ BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ

V komentované prohlídce stejnojmenné výstavy Vás kurátor Mgr. Josef Hotový seznámí se vznikem legend o bájných tvorech, kteří údajně ztrpčovali život námořníkům, ale také se podělí
o mnohé zajímavosti ze života mořských živočichů. Vstup: základní 50 Kč, snížené 20 Kč.
do 31. srpna 2015 / vždy od 10.30 a od 15.30 hodin v úterý, středu, čtvrtek a pátek

PROCHÁZKY MUZEEM

Pravidelné komentované prohlídky výjimečné monumentální budovy muzea vystavěné v letech
1909–1912 podle do detailů rozpracovaného návrhu architekta Jana Kotěry pro prezentaci
stále se rozšiřující sbírky tehdejšího Městského muzea. Poznejte architekturu a historii jediné
národní kulturní památky v Hradci Králové. Vstup: základní 50 Kč, snížené 20 Kč.
21. srpna 2015 / od 19.30 a od 22.00 hodin / HOSPITAL KUKS

MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY
Večerní vycházka po hospitalu Kuks a blízkém okolí spojená s ukázkou detekce netopýřích
echolokačních signálů a odchytem netopýrů do nárazové sítě. Dozvíte se, kde netopýři žijí,
čím se živí a mnoho dalšího. Akce se uskuteční za každého počasí. V případě nepříznivého
počasí: přednáška s promítáním obrázků. Program od 19.30 hodin zejména pro rodiče s dětmi
(zkrácený), od 22.00 hodin spíše pro dospělé. Akce je pořádána Hospitalem Kuks a Muzeem
východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů.

PRO DĚTI
19. srpna 2015 / od 8.00 hodin / sraz v muzeu

ZA PŘÍRODOU PO MĚSTĚ

Vycházky za přírodou, která je kolem nás, ale většinou ji přehlížíme. Exkurze do královéhradeckých parků, zejména za jejich zvířecími obyvateli v doprovodu Mgr. Josefa Hotového. Letní
náladu, vhodný oděv a svačinu s sebou. V případě nepříznivého počasí bude připraven náhradní
program v Muzeu východních Čech. Jednotné vstupné 30 Kč.

STEZKY PO MUZEU

Vydejte se s námi po stezce celou budovou hradeckého muzea, která Vám
přinese spoustu nových informací nejen o architektuře a historii.
STEZKA MUZEJNÍHO BADATELE – pro děti a mládež
LVÍ STEZKA MUZEEM ANEB HLEDEJ LVÍČKY V BUDOVĚ MUZEA
– pro předškoláky

PROGRAMY PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY

Na programy je nutno se předem objednat na edukace@muzeumhk.cz
nebo na tel. 604 513 643, 495 512 391. Určeno pro skupiny i jednotlivce.
• PROCHÁZKA DĚJINAMI – STŘEDOVĚK I. a II. – dopr. program expozice
• NA VLNÁCH POD PLACHTAMI – doprovodný program k výstavě
• OCHECHULE, ĎASOVÉ a další bájní tvorové moří – doprovodný program
• SVOBODA PŘIŠLA V MÁJI – doprovodný program k výstavě
• CENTREM MĚSTA – koment. prohlídka historických budov Hradce Králové
www.muzeumhk.cz / www.chlum1866.cz
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
ŘEDITELSTVÍ, KNIHOVNA, KAVÁRNA, EXPOZICE A VÝSTAVY
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 512 391, 495 512 392, e-mail: info@muzeumhk.cz, www.muzeumhk.cz
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí 9.00–17.00 hodin.
Vstupné: základní 50 Kč, děti a snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč (Rodinný pas 75 Kč), Senior pas 8 Kč
Letní provoz společenskovědní knihovny: v pondělí a ve středu 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin.
On-line katalog: www.muzeumhk.cz/knihovna.html
ODBORNÁ ODDĚLENÍ: Opletalova 334, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 514 624, 495 514 631
Krajská mykologická poradna je pro veřejnost otevřena každé pondělí 16.00–18.00 hodin.

PAMÁTNÍK BITVY 1866 NA CHLUMU
Chlum čp. 66, 503 12 pošta Všestary, tel.: 495 447 058, e-mail: chlum@muzeumhk.cz, www.chlum1866.cz
MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU
Otevírací doba: 1. duben – 30. září: denně mimo pondělí 9.00–17.00 hodin
1. říjen – 31. březen: soboty a neděle 10.00–16.00 hodin
Vstupné: základní 50 Kč, děti a snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč (Rodinný pas 75 Kč), Senior pas 8 Kč
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ: 1. červen – 31. srpen: denně mimo pondělí 9.00–17.00 hodin
Muzeum východních Čech v HK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem.

