VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

Obsah
I. Úvod
Editorial��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Charakteristika a poslání instituce ������������������������������������������������������������������������������������� 7
II. Organizace
Organizační struktura�����������������������������������������������������������������������������������������������������������10

IV. Hospodaření organizace
Personální oblast ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 112
Výnosy a náklady���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 113
Dotace������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 119
Investice �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120
Tvorba a čerpání peněžních fondů�������������������������������������������������������������������������������� 120
Finanční majetek ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 121
Kontrolní systém������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 121
Ukončené investiční zakázky������������������������������������������������������������������������������������������ 122
Autoprovoz �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 122
Provoz a obnova budov���������������������������������������������������������������������������������������������������� 123
Inventarizace majetku a závazků������������������������������������������������������������������������������������ 124

/ výroční zpráva mvč 2019

III. Úkoly v hlavní činnosti
1. Sbírkotvorná činnost �������������������������������������������������������������������������������������������������������14
2. Vědecko-výzkumná činnost�������������������������������������������������������������������������������������������32
3. Odborná expertní činnost�����������������������������������������������������������������������������������������������48
4. Projekty���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58
5. Spolupráce s dalšími institucemi ���������������������������������������������������������������������������������63
6. Členství v mezinárodních a celorepublikových organizacích �����������������������������69
7. Zahraniční spolupráce�����������������������������������������������������������������������������������������������������69
8. Výstavní a edukační činnosti �����������������������������������������������������������������������������������������71

1

I. Úvod

Výroční zpráva 2019 Muzea východních Čech v Hradci Králové
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Editorial

Ohlédnutí za rokem 2019 rozhodně není smutné, neboť
šlo o rok, jenž byl pro Muzeum východních Čech v Hradci
Králové velice úspěšným. Současně byl však také rokem
velmi napínavým.
Počátek roku se odehrával ve znamení dokončování rekonstrukce Kotěrovy historické budovy muzea na Eliščině
nábřeží. Stavba skončila v termínu a muzeum, které je v této
budově patřící městu platícím nájemníkem, se mohlo počátkem května nastěhovat. Některé stavební procesy v objektu
dobíhaly ještě mnoho měsíců a odstraňování některých potíží trvá dosud. Přesto jsme byli rádi, že jsme zpět a můžeme
začít s výstavní činností. V původním plánu bylo, že okamžitě
začne příprava stálé expozice dějin města Hradce Králové,
která do budovy patří. Bohužel se však městu nepodařilo
ani napodruhé vysoutěžit generálního dodavatele staveb
a zařízení v expozici. To přineslo zpoždění, jež nám zhatilo plán na společné otevření budovy veřejnosti s novou
expozicí a také s velkou výstavou Uprostřed Koruny české.
Nově vzniklý časový prostor, v němž měla stavba expozice probíhat, jsme proto zaplnili přípravou série pěti rychlých výstav a historickou budovu muzea otevřeli neplánovaně již v listopadu 2019. Byl to úctyhodný výkon a věřím,
že minimálně ta část veřejnosti, která zaznamenala důvody
celého obratu, naše bleskově připravené výstavy ocenila.

Ve výstavních aktivitách vůči veřejnosti muzeum začalo
důsledněji naplňovat závazek, že přenese svou práci i ven, na
ulici, mezi lidi. Stalo se tak jednak květnovou Muzejní nocí
v duchu rekonstrukce památek, ale zejména úspěšnou akcí
Papírová zeď 1989–2019 na Ulrichově náměstí. Tou jsme
spolu s Univerzitou Hradec Králové v listopadu připomněli
studentskou akci z prosince 1989. Překonali jsme nepřízeň
počasí (liják i vichr), kvůli níž zeď 2x spadla a ukázali spoluobčanům, že muzeum je zpět, že je zde opět otevřené a pro
všechny.
Ačkoliv výstavní činnost je to, co dělá v očích široké veřejnosti muzeum muzeem, pro nás byly v roce 2019 ty největší
výzvy úplně jinde. V prvé řadě, po celou první polovinu roku
2019, dobíhalo kompletní stěhování sbírek a pracovníků
z Gayerových kasáren, která hned po letních prázdninách
převzali stavbaři. Pracovníci vracející se do historické budovy
byli na Malém náměstí vystřídáni historickým a archeologickým oddělením. Všechny archeologické a historické sbírky
pak nalezly postupně azyl mimo Hradec Králové a nejsou
nyní běžně dostupné (i to nám stěžovalo, a ještě bude stěžovat výstavní činnost). S podzimem roku 2019 byla tedy zahájena generální rekonstrukce a dostavba Gayerových kasáren.
Stavební práce trvají dosud a ukončeny by měly být až v roce
2021. Investorem je Královéhradecký kraj.
Zatímco krajští úředníci připravovali start rekonstrukce
Gayerových kasáren, muzeum se vlastními silami pustilo
do jiné investiční stavební akce – částečné adaptace bývalé
střední školy ve Stěžerách. Aby do ní mohly být přemístěny
přírodovědecké sbírky a přestěhovat se tam mohli pracovníci

zbývajících oddělení muzea, bylo třeba provést rekolaudaci.
Ta se však „trefila“ do období zpřísňující se legislativy v oblasti
požární prevence. Tato skutečnost si nakonec vyžádala násobně větší množství stavebních prací a finančních prostředků,
než jsme původně zamýšleli. Finiš byl velice napínavý a klapnul doslova a bez nadsázky v řádu dní. Jsem velice pyšný,
že jsme i přes všechny komplikace akci nakonec skvěle zvládli
a nyní již objekt ve Stěžerách slouží svému účelu. Již si na naši
přítomnost zvykli i místní, což s sebou přineslo např. milé
zpestření v podobě exkurzí místní základní školy.
Muzeum je tedy nadále z významné části v exilu a mohlo
by se zdát, že tím nastalo období útlumu. Opak je ovšem
pravdou. Pracovníci, zejména ti, kteří nyní díky nedostupnosti sbírek nemohou příliš pomýšlet na větší aktivity,
zahájili přípravu na budoucí generální inventuru sbírky. Čas
musí být využit pro zdokonalení evidence sbírky a také pro
dokončení přechodu na nový evidenční systém Museion.
Ostatní pracovníci, jako např. konzervátorky, naopak v tomto
období svou činnost ještě zintenzivnily. Stěhování sbírky,
znovu osídlování poněkud vlhké historické budovy, plnění
úkolů spojených s rekonstrukcí Gayerových kasáren, to vše
jim, vedle běžných úkolů, přineslo ještě spoustu práce navíc.
Veřejným míněním hodně zahýbal archeologický nález tzv.
ptačí sekerky. Spustil opravdový poprask. Konzervátorky mu
proto věnovaly velké úsilí. Nešlo však jen o ni.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové je nejen sbírkotvornou paměťovou institucí, ale také vědecko-výzkumnou
organizací. K naší práci zcela samozřejmě náleží základní
i aplikovaný výzkum a grantová činnost. Ani v této oblasti
muzeum nezahálelo, ba právě naopak. S počátkem roku 2019
jsme podpořili naše postavení obnovením statutu vědeckovýzkumné organizace registrované vládou ČR. Ihned poté
jsme zahájili poprvé v novodobé historii muzea to, co ostatní vědecko-výzkumné organizace (velká sesterská muzea
nevyjímaje) již dlouho a zcela samozřejmě konají. Totiž
evidenci vědeckých publikačních výstupů našich pracovníků
do RIV. Na první pohled formalita, ale ve skutečnosti obrovský krok vpřed. Díky tomu, že naše výstupy jsou nyní zpětně
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S návratem do historické budovy se také naplno opět rozběhl kalendář akcí pro veřejnost a školy, s nimiž je budova
svázána. Výstavní činnost v roce 2019 pak vrcholila přípravou
výstavy Uprostřed Koruny české, která je výstupem grantového projektu NAKI, jehož je muzeum spolupříjemcem.
Protože byla zahájena v únoru 2020, zhodnotíme ji později.
Standardní výstavní cyklus však bude obnoven až od poloviny roku 2020.
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Editorial
od roku 2014 evidovány pod naší značkou, se nám v daleko
větší míře otevírají dveře pro zisk vědeckých grantů. Rázem
stoupla také prestiž muzea ve vědeckém světě. V minulosti
jsme byli v této oblasti významně hendikepovaní. Ačkoliv šlo
o krok formální, bylo nutné předtím splnit řadu kvalitativních
požadavků a plnit je i nadále.
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Nešlo jen o afilaci našich publikací pod naši značku. Rok
2019 přinesl v této oblasti ještě další kroky. Ve spolupráci se
Státním oblastním archivem v Zámrsku jsme obnovili vydávání historického časopisu Královéhradecko. Nyní jde však
o recenzovaný časopis s vědeckým obsahem a s teritoriálním
záběrem na celý kraj. Pokračovalo vydávání i ostatních recenzovaných časopisů přírodovědců a archeologů. Muzeum také
opět podalo grant základního výzkumu GAČR a nový projekt
aplikovaného výzkumu NAKI. Ačkoliv jsme nebyli úspěšní,
umístili jsme se velmi vysoko. Hlavně nás to ale opět posunulo vpřed v naší vědecké práci.
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Nejde však pouze o vědecké granty. Muzeum si v roce 2019
připsalo jeden významný úspěch v oblasti evropských dotací. Získali jsme rozsáhlý a mnohamilionový projekt s názvem
Digitální brána do dějin. Jde o projekt MŠMT a jeho cílem
je vytvořit digitální vzdělávací produkt, či spíše ucelený
vzdělávací systém pro školní žáky nad budoucí stálou expozicí dějin města Hradce Králové. Muzeum se tak nejen vydalo na dobrodružnou cestu v oblasti tvorby vzdělávacích
nástrojů, ale také v obecné míře na trasu digitalizace. Oblast
moderních informačních technologií, tzv. digital humanities,
je dnes běžnou součástí práce našeho oboru. MVČ rozhodně
nechce stát stranou, ostatně má ve svých řadách odborníky
právě na tento segment. Byl obnoven proces digitalizace
sbírky a muzeum se v ještě větší míře zapojilo do příprav
dalších aktivit v oblasti digital humanities. Jde např. o spolupráci s UHK na řešení projektu o věnných městech, na přípravu nové expozice v Muzeu války 1866, na tvorbě unikátních
geodatabází aj.

Ano, o muzeu na Chlumu zatím nebyla řeč. Muzeum bylo
před časem osamostatněno do podoby samostatné pobočky/oddělení MVČ. V roce 2019 obdrželo upravený název
Muzeum války 1866. Současně se začalo pracovat na projektu nové stálé expozice. Ta by měla jednoznačně sledovat
nejmodernější trendy muzejnictví včetně pokročilé informatiky. Zatím jsme však nebyli úspěšní v získávání potřebných
finančních prostředků na uvedenou akci. Nově proto zaměřujeme pozornost na oblast tzv. norských fondů. Muzeum
navázalo spolupráci s norským válečným muzeem v Narviku,
z něhož se nyní stal náš hlavní zahraniční partner. Věříme, že
do roku 2021 nová expozice vznikne, ať již v rámci norských
fondů, či v rámci jiného dotačního titulu. Pokrokem byla také
příprava osazení klimatizace ve vstupní hale, jež má za cíl
zlepšit podmínky pro návštěvníky i pracovníky pobočky.
Strategickým cílem, který muzeum v roce 2019 plnilo, pak
bylo posilování jeho klíčové role celokrajského muzea.
V očích veřejnosti a pohříchu i některých představitelů veřejného života jsme často stále vnímáni jako muzeum regionální či dokonce městské. Role MVČ je přitom jiná. Musíme
dokázat pokrýt nejen regionální a městskou roli, ale současně zajistit aktivity zastřešující obor muzejnictví pro celý
Královéhradecký kraj. To se týká nejen výstavní a sbírkotvorné činnosti, ale v prvé řadě oblasti metodiky a odborné
organizace. Muzeum proto ve spolupráci se svým zřizovatelem provedlo řadu aktivit v dané oblasti působnosti. Ať již šlo
např. o aktivity ve vztahu k Muzeu Boženy Němcové v České
Skalici, v oblasti přechodu na Museion, v oblasti archeologické péče, ale také např. v oblasti působení v rámci přípravy
nového programovacího období evropských projektů, zejm.
ITI. MVČ usiluje o to být spolu s krajem a městem nositelem
strategického projektu ITI pro vznik muzejního kampusu
v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren. Jde o rozsáhlé
téma, které může mít dopady i celonárodního významu.

Z popsaného je zřejmé, že Muzeum východních Čech v Hradci
Králové ani v komplikovaných organizačních podmínkách
nezůstalo stát na místě. A to jsem jistě na mnoho aktivit
a výzev zapomněl. Jsem pyšný na to, že se muzeu daří a že
plní stále lépe a lépe svou roli. Chci na tomto místě proto
upřímně poděkovat všem svým kolegům, všem pracovníkům
a spolupracovníkům muzea, za jejich práci. Jsem na ně lidsky
i jako ředitel muzea hrdý.
Co nás čeká dále? Rok 2020 bude rokem dalších výzev
a rokem pokračování výzev současných. Přeji Muzeu východních Čech v Hradci Králové, aby rok 2020 byl minimálně natolik dobrým, jakým byl rok 2019!
Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!
doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
ředitel muzea

Charakteristika a poslání instituce
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 podsbírce 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 03 Hradec Králové 3
tel.:
+420 495 512 391, +420 495 512 392
e-mail: muzeum@muzeumhk.cz; info@muzeumhk.cz
web:
www.muzeumhk.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, ohlédnutím za činností jednotlivých oddělení, zhodnocením výsledků
a hospodářské bilance celé instituce.

Muzeum války 1866
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
web:
www.chlum1866.cz

Muzeum války 1866

Historická budova Muzea východních Čech v Hradci Králové
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Sbírková oddělení:
adresa: Opletalova 334, 500 03 Hradec Králové 3
tel.:
+420 495 514 624, + 420 495 514 631
e-mail:
Archeologické oddělení:
archeo@muzeumhk.cz
Historické oddělení:
history@muzeumhk.cz
Přírodovědecké oddělení:
natura@muzeumhk.cz
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Organizační struktura
Stav k 31. 12. 2019

ředitel

asistentka ředitele

administrativní
a spisový pracovník

zástupce ředitele; vedoucí oddělení ochrany a dokumentace sbírkových předmětů
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vedoucí ekonomického oddělení
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vedoucí provozního oddělení

vedoucí návštěvnického
a výstavního oddělení

vedoucí návštěvnického
provozu

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

vedoucí archeologického
oddělení; kurátor

vedoucí historického
oddělení; kurátorka

kurátor,
archeolog

kurátor

vedoucí přírodovědeckého
oddělení; kurátorka

vedoucí oddělení
Muzeum války 1866

personalistka,
mzdová účetní

technický pracovník,
pracovník údržby

public relations

hlavní účetní

pracovník údržby

architekt výstav

pokladní HB

konzervátorka-restaurátorka

dokumentátor;
fotograf

kurátor,
archeolog

kurátorka

kurátor

pokladní

referent veřejných zakázek

pracovník údržby

muzejní pedagožka

pokladní HB

konzervátorka-restaurátorka

dokumentátorka

kurátor,
archeolog

kurátorka

kurátor

průvodce

účetní

řidič

muzejní pedagog

kurátorka,
archeolog

kurátor

kurátor

uklízečka HB

programový a kulturně
výchovný pracovník

kurátor,
archeolog

kurátor

dokumentátor,
správce přírodovědecké knihovny

uklízečka HB

aranžérka - výtvarnice

dokumentátorka,
správkyně depozitáře

kurátorka

kurátorka,
dokumentátorka

uklízečka MN

grafik, pracovník IT

laborant,
konzervátor keramiky

kurátorka

laborantka,
preparátorka

restaurátorka-konzervátorka

uklízečka ST

dokumentátorka,
správkyně depozitáře

uklízečka ST

knihovnice;
společenskovědní knihovna

kurátor

správce budovy a areálu

Organizační struktura
Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn zastupovat organizaci navenek, rozhoduje o vytvoření vnitřní
struktury organizace, řízení a pracovní zařazení zaměstnanců, vydává organizační, provozní a pracovní řád a další
vnitřní předpisy organizace, jmenuje svého zástupce, kterým
je Jaroslav Zámečník, DiS.
Součástí útvaru ředitele je asistentka a administrativní pracovnice – referentka vědy.

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
Zodpovídá za řádné hospodaření instituce. Zajišťuje ekonomické plánování a výkaznictví, vede účetnictví, provádí výplaty mezd zaměstnancům i veškeré odvody, platby
a poplatky. Dále zajišťuje provoz hotovostních pokladen
a vedení skladového hospodářství. Vedoucím oddělení je
Bc. Michal Jachim a hlavní účetní je Bc. Lenka Božková.

PROVOZNÍ ODDĚLENÍ
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, spravuje provoz vozidel muzea a zabezpečuje instalaci
a demontáž 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 DOKUMENTACE
SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
Oddělení ochrany a dokumentace sbírkových předmětů
plní úkoly v oblasti všech hlavních činností MVČ, které se
dotýkají práce se sbírkou. Kompletně zabezpečuje oblast
ochrany sbírkových předmětů. Konzervátorské dílny vedené
Danou Barvovou zajišťují preventivní a sanační konzervaci
a restaurování sbírkových předmětů. Pracoviště fotografa
pak zajišťuje digitalizaci, obrazovou dokumentaci sbírkových předmětů, terénní obrazovou dokumentaci a dokumentaci činnosti muzea. Je tzv. servisním oddělením muzea.
Vedoucím oddělení je Jaroslav Zámečník, DiS.

NÁVŠTĚVNICKÉ A VÝSTAVNÍ ODDĚLENÍ
Návštěvnické a výstavní oddělení zajišťuje plánování, přípravu, propagaci a organizaci expoziční, výstavní a další prezentační činnosti 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. Zároveň zajišťuje
výběr a nabídku propagačních předmětů muzea. Vedoucím
oddělení je Mgr. Stanislav Hrbatý.
Do oddělení spadá pracovnice pro PR, Mgr. Veronika
Hepnarová, která je zodpovědná za strategii komunikace
a propagace veškerých činností MVČ směrem k veřejnosti. Vytváří a realizuje koncepční řešení v oblasti marketingu
a komunikace.

ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Archeologické oddělní 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. Oddělení provádí archeologické výzkumy formou
povrchových průzkumů a výzkumů, záchranných akcí, archeologických dohledů nebo systematických výzkumů. Přijímá
nálezy z území Královéhradeckého kraje od náhodných
nálezců i jiných organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů. Získaná data odborně vyhodnocuje
a zpracovává do podoby databázových systémů a specializovaných map, které poskytuje pro badatelské, popularizační
účely nebo jako podklady pro rozhodování orgánů veřejné
správy. Oddělení zajišťuje vydávání odborného recenzovaného periodika Archeologie východních Čech. Vedoucím
oddělení je PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.

HISTORICKÉ ODDĚLENÍ
Historické oddělení získává, shromažďuje, eviduje, řádně spravuje a odborně zpracovává, trvale uchovává a zpřístupňuje
sbírky muzejní povahy dokumentující zejména historický vývoj
společnosti od středověku do současnosti na území východních Čech, a to především v oborech historie, etnografie,
historie uměleckých řemesel, numismatika, případně dalších,
které jsou členěny do téměř třiceti tematických či materiálových fondů. Oddělení 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 historického oddělení
je PhDr. Markéta Pražáková.

/ výroční zpráva mvč 2019
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Organizační struktura
Společenskovědní knihovna

Přírodovědecká knihovna

Knihovna je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem a poskytuje veřejné a informační služby. K dispozici jsou katalogy v elektronické podobě i on-line katalog. Veškeré knihovnické služby jsou poskytovány pouze k prezenčnímu studiu.

Součástí přírodovědeckého oddělení je přírodovědecká
knihovna, kterou vede dokumentátor-knihovník. Knihovna
má statut veřejně přístupné knihovny se specializovaným
knižním fondem zaměřeným na přírodovědecké obory
(geologie, paleontologie, mykologie, botanika, entomologie,
zoologie). Knižní fond je budován převážně formou výměny
periodik a publikací za titul Acta Musei Reginaehradecensis,
s. A. Z celkových 21 580 knižních jednotek tvoří 6 437 publikací monografického charakteru a 15 143 položek periodické
publikace (časopisy), což představuje 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 přírodovědeckých sbírek, externě
je využíván jinými odbornými pracovišti příslušných oborů
i badatelskou veřejností z oblasti přírodních věd, ochrany
přírody a ekologie.

Studijní fond obsahuje 46 313 knihovních jednotek, ve specializovaném knižním fondu je 11 359 knižních jednotek. Celkový
roční přírůstek knihovny byl 443 knižních jednotek. Knihy
jsou doplňovány především nákupy, dary nebo výměnou
s českými a zahraničními institucemi.
Hlavním tématem jsou dějiny, a to zejména regionální
a české, dále publikace k oborům archeologie, numismatika,
etnografie, dějiny řemesel, architektura, umění a muzejnictví
a s tematikou války 1866 a bitvy u Hradce Králové.

/ výroční zpráva mvč 2019
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Pracovníci přírodovědeckého oddělení vytvářejí terénními
průzkumy a sběry, formou darů i nákupů, přírodovědeckou
sbírku, kterou odborně zpracovávají, spravují a evidují, zajišťují její doplňování, uchování a využití. Stav a vývoj přírodních poměrů regionu dokumentují i nesbírkovými formami,
zejména terénním pozorováním, mapováním, foto i videodokumentací, shromažďováním nálezových zpráv, vytvářením nálezových databází, rešeršemi apod. Svou odbornou
činnost provádějí v základních přírodovědeckých oborech
a vyhlášených specializacích – geologie (petrografie, mineralogie, paleontologie), botanika (včetně mykologie) a zoologie (zejména entomologie, malakologie, vertebratologie),
ekologie a ochrana životního prostředí, a to v regionálním
i nadregionálním měřítku. Výsledky odborného zpracování
sbírek a přírodovědeckých výzkumů jsou využívány k vědeckým, badatelským, výstavním a popularizačním účelům.
Vedoucí oddělení je RNDr. Věra Samková, Ph.D.
Zoologický depozitář

MUZEUM VÁLKY 1866
Všestranně zabezpečuje a rozvíjí činnost Muzea války 1866
na Chlumu, a to v součinnosti s ostatními odděleními Muzea
východních Čech v Hradci Králové. Pečuje o válečné hroby
a pomníky vážící se k válce 1866, které jsou ve správě Muzea
východních Čech v Hradci Králové. Je též orgánem zajišťujícím komunikaci s laickou i odbornou veřejností – tematicky
zaměřenými kluby vojenské historie a Komitétem pro záležitosti prusko-rakouské války. Vede též edukační programy
muzejně-edukační povahy. Vedoucím oddělení je Mgr. Jan
Hrubecký.

III. Úkoly v hlavní činnosti

Výroční zpráva 2019 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 zapsána
v Centrální evidenci sbírek pod evidenčním číslem MVČ/00109-26/028001 a dělí se na patnáct samostatných podsbírek – archeologickou, antropologickou, militaria, staré tisky
a specializovaný fond, numismatika, etnografie, hospodářství a technika, veřejný život a služby, kulturní život,
bydlení-odívání, umělecký průmysl, hradecensia, geologickou,
botanickou a zoologickou.
Z administrativních důvodů zůstávají v centrální evidenci
sbírek vedeny i podsbírky historická a přírodovědecká, které
budou v budoucnu zrušeny.

/ výroční zpráva mvč 2019

K 31. 12. 2019 je v rámci archeologické a antropologické
podsbírky evidováno celkem 322 877 jednotlivých kusů
sbírkových předmětů zapsaných ve druhém stupni evidence
a 66 200 dosud nerozpracovaných souborů čítajících odhadem dalších 442 715 kusů, vedených pod 154 868 evidenčními čísly; v rámci historických podsbírek (kromě knihovní
podsbírky staré tisky a specializovaný fond) je evidováno
celkem 317 866 kusů sbírkových předmětů, vedených pod
149 689 evidenčními čísly a v rámci přírodovědeckých sbírek
evidováno celkem 1 014 859 sbírkových předmětů, vedených
pod 103 759 evidenčními čísly.
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ARCHEOLOGICKÁ PODSBÍRKA
Archeologická podsbírka byla v roce 2019 doplňována
částečně vlastním terénním výzkumem a sběrem. Významně
se podílejí nálezy předané náhodnými nálezci a spolupracovníky muzea. Největší podíl má zpracování starších, dosud
neevidovaných nálezů. Mezi hlavní nálezové soubory, získané
v roce 2019 vlastní výzkumnou činností, patří artefakty nalezené při výstavbě dvou rodinných domů v Sendražicích,
v rámci rekonstrukce schodiště Bono Publico a při výstavbě
bytového domu v ulici Průmyslová v Hradci Králové.

Chronologická evidence

Inventarizace sbírek
Byla provedena inventarizace staré pravěké inventární řady
A 1 – 3 000, kde bylo z celkového počtu 3 113 kusů zjištěno
95 nedostatků a navržena nápravná opatření. Dále byly
inventarizaci podrobeny přírůstky z let 1973, 1989 a 2004
zahrnující 5 001 jednotlivých nálezů nebo souborů nálezů.
V 19 případech byly aktualizovány neplatné údaje.

Centrální evidence sbírek
V roce 2019 probíhaly rozsáhlé administrativní práce v databázi CES on-line, které byly vyvolány stěhováním sbírky muzea
do náhradních prostor a důslednou kontrolou evidence.

V rámci chronologické evidence byla zapsána přírůstková čísla
A1/2019 až A141/2019 čítajících více než 51 000 evidenčních
jednotek, tedy sáčků nebo jednotlivých artefaktů.

Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2019 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové
knihy v rozsahu: A1/2019 až A141/2019.

Systematická evidence

Poradní sbor

V rámci systematické evidence probíhalo zpracování přírůstků převážně z roku 2016. Bylo přiděleno 920 inventárních
čísel. Pod uvedenými čísly je evidováno 6 028 jednotlivých
předmětů o celkové hmotnosti 101,12 kg.

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 2019 neproběhl žádný
nákup ani vyřazení sbírkových předmětů, byl poradní sbor
pouze informován o struktuře přírůstků v roce 2019.

Výpůjčky
V roce 2019 bylo v rámci archeologické podsbírky evidováno
osm výpůjček, díky kterým bylo zapůjčeno 258 sbírkových
předmětů. Pět výpůjček bylo provedeno za účelem poskytnutí exponátů pro výstavu. V ostatních případech se jednalo
o badatelský zájem.

K 31. 12. 2019 obsahuje sbírka MVČ celkem 1 775 440 kusů
sbírkových předmětů, evidovaných pod 408 318 evidenčními čísly.

Bronzový depot z pozdní doby bronzové z Bydžovska

•
•
•
•
•
•
•
•

A-1/2019 – Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
A-2/2019 – Muzeum Vysočiny Jihlava
A-3/2019 – Archeologický ústav Brno
A-4/2019 – Filosofická fakulta Univerzity Hradec Králové
A-5/2019 – Archeologický ústav AV ČR
A-6/2019 – Západočeské muzeum Plzeň
A-7/2019 – Muzeum Vysočiny Jihlava
A-8/2019 – Regionální muzeum v Chrudimi

1. Sbírkotvorná činnost
Zápůjčky

Raně středověká stříbrem zdobená sekera z Bašnic

V roce 2019 nebyly realizovány žádné zápůjčky.

V březnu byla náhodným nálezcem předána drobná slovanská železná sekerka, tzv. bradatice z 9. či 10. století. Jak se
ukázalo, skrývala se pod silnou vrstvou koroze zcela unikátní
výzdoba provedená technikou stříbrné tauzie. Vedle dekorativních ornamentů stojí za pozornost především výjev dvojic
ptáčků, který nemá v tomto provedení a na tomto typu předmětu obdoby v celé raně středověké Evropě.

Badatelský servis
Archeologické pracoviště zajistilo v roce 2019 z důvodu
stěhování pouze 10 badatelských návštěv, jejichž předmětem
bylo studium sbírkových předmětů. Telefonické a e-mailové
dotazy nejsou jednotlivě evidovány, ale jejich počet se dlouhodobě pohybuje kolem 200 dotazů. Kromě jednotlivých individuálních tazatelů byly zodpovídány i dotazy na institucionální úrovni, např. pro Univerzitu Hradec Králové, Masarykovu
univerzitu Brno, Západočeské muzeum v Plzni, Národní
muzeum, Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně.

Nejvýznamnější akvizice
Bronzový depot z 8. století př. n. l.

Inventář šesti hrobů z doby
stěhování národů ze Sendražic
V souvislosti s výstavbou dvou rodinných domů byly zjištěny
stopy osídlení z pozdní doby kamenné, náležející kultuře
s nálevkovitými poháry (4. tis. př. n. l.), část osady z pozdní
doby halštatské (5. stol. p. n. l.) s extrémně velkou hustotou
archeologických situací i movitých nálezů a především šest
kostrových hrobů z doby stěhování národů ze sklonku 5. století n. l. Přestože byla většina hrobů vykradena již nedlouho
po pohřbu, zachovala se část bohaté výbavy zahrnující dvojici zlatých a dvojici stříbrných spon a značné množství dalších
součástí oděvu a šperků z bronzu, kostí a skla. Na sponách
se dochovaly mimořádně vzácné zlomky textilu a kůží.
Stříbrná spona ze Sendražic s dochovaným fragmentem textilu
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Počátkem roku 2019 byl do sbírek muzea předán soubor
bronzových předmětů z území obce Hlušice. Soubor čítající
dvacítku předmětů lze datovat na přelom pozdní doby bronzové a doby halštatské, tedy do 8. století př. n. l. Mimořádně
cenný je především ozdobný hřeben a kuželka zdobící
původně bronzovou přilbu. Ta byla na naše území dovezena
z prostředí villanovské kultury ze severní Itálie a patří k nejranějším importům z této oblasti ve střední Evropě.
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Stříbrem zdobená sekera z raného středověku

1. Sbírkotvorná činnost
Antropologická podsbírka vyčleněná v roce 2017 zahrnuje
lidské kosterní pozůstatky archeologického původu. Všechny
dosud evidované sbírkové předměty pocházejí ze starších
nálezů evidovaných původně ve sbírce archeologické a dále
z novodobých archeologických výzkumů. Podsbírka nemá
zavedenu samostatnou přírůstkovou knihu. Kosterní pozůstatky jsou vyčleňovány z nálezových souborů evidovaných v archeologické přírůstkové řadě až ve druhém stupni
evidence. V roce 2019 byla zapsána inventární čísla AN113 až
AN185.

HISTORICKÉ PODSBÍRKY
Podsbírka bydlení-odívání
Chronologická evidence

Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2019 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové
knihy podsbírky bydlení-odívání v rozsahu: BO1/2018 až
BO2/2018 a BO1/2019.

Badatelský servis
V rámci podsbírky nebyly v roce 2019 evidovány žádné badatelské návštěvy. Zodpovězeno bylo 7 telefonických, emailových či písemných dotazů.

Nejvýznamnější akvizice
V roce 2019 byla získána nákupem od soukromého majitele
černě mořená komoda vykládaná perletí s motivy ptáčků ve
stylu Art deco, která byla vyrobena ve 20. letech 20. století
v Hradci Králové nábytkářskou firmou Josefa Nevyhoštěného.
Tvořila součást jídelny, kterou nechal vyrobit jako svatební
dar pro svoji dceru profesor tehdejšího Rašínova gymnázia
(dnes Gymnázium J. K. Tyla) František Říha. Osobnost F. Říhy
je spojená i se stavbou činžovního domu čp. 716 v Nerudově
ulici z roku 1927.

a zrušení dřívější historické podsbírky. Dokud k tomuto
nedojde, nemusí odpovídat aktuální výčet čísel vedených
v CESu skutečnosti.
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2019 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové
knihy podsbírky etnografie v rozsahu: E1/2019 až E2/2019.

Badatelský servis
V rámci podsbírky nebyly v roce 2019 evidovány žádné badatelské návštěvy. Zodpovězeno bylo 13 telefonických, emailových či písemných dotazů.

Nejvýznamnější akvizice
Podsbírku obohatil betlém z kukuřičného šustí, jenž představuje cenný doklad současné betlemářské výroby z přírodních
materiálů. Jeho autorka Jana Jarkovská je nositelem ocenění
Mistr tradiční rukodělné výroby.

Podsbírka hospodářství a technika

V rámci chronologické evidence bylo zapsáno do podsbírky
bydlení-odívání přírůstkové číslo BO1/2019, které představuje
1 předmět.

Podsbírka etnografie

Chronologická evidence

Systematická evidence

Chronologická evidence

V rámci systematické evidence nebyly zpracovány žádné
sbírkové předměty.

V rámci chronologické evidence byla zapsána do podsbírky
etnografie přírůstková čísla E1/2019 až E2/2019, která představují 53 předmětů.

V rámci chronologické evidence byla zapsána do podsbírky
hospodářství a technika přírůstková čísla T1/2019 až T5/2019,
která představují 46 předmětů.

Centrální evidence sbírek
V návaznosti na kontrolu čísel vedených v CESu prováděnou v roce 2018 kvůli stěhování sbírek do náhradních
prostor a rozčlenění původní jednotné historické podsbírky
na dílčí samostatné podsbírky pokračovaly kontrolní práce.
Ty budou ukončeny teprve po kompletním vyprázdnění a zrušení dřívější historické podsbírky. Dokud k tomuto
nedojde, nemusí odpovídat aktuální výčet čísel vedených
v CESu skutečnosti.

Systematická evidence

Systematická evidence

V rámci systematické evidence nebyly zpracovány žádné
sbírkové předměty.

V rámci systematické evidence nebyly zpracovány žádné
sbírkové předměty.

Centrální evidence sbírek

Centrální evidence sbírek
V návaznosti na kontrolu čísel vedených v CESu prováděnou v roce 2018 kvůli stěhování sbírek do náhradních
prostor a rozčlenění původní jednotné historické podsbírky
na dílčí samostatné podsbírky pokračovaly kontrolní práce.
Ty budou ukončeny teprve po kompletním vyprázdnění

V návaznosti na kontrolu čísel vedených v CESu prováděnou
v roce 2018 kvůli stěhování sbírek do náhradních prostor
a rozčlenění původní jednotné historické podsbírky na dílčí
samostatné podsbírky pokračovaly kontrolní práce. Ty budou
ukončeny teprve po kompletním vyprázdnění a zrušení dřívější historické podsbírky. Dokud k tomuto nedojde, nemusí
odpovídat aktuální výčet čísel vedených v CESu skutečnosti.
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1. Sbírkotvorná činnost
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2019 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové
knihy podsbírky hospodářství a technika v rozsahu: T1/2018
až T8/2018 a T1/2019 až T5/2019.

Badatelský servis

Nejvýznamnější akvizice

V rámci podsbírky byly v roce 2019 evidovány dvě badatelské
návštěvy. Zodpovězeno bylo 22 telefonických, emailových,
písemných či v rámci osobních návštěv vznesených dotazů.

Z akvizic lze uvést bustu architekta Františka Tichého, soubor
obrazů od Adolfa Doležala s hradeckou tematikou nebo
programové letáky a hudebniny z pozůstalosti skladatele
Františka Kovaříčka, které dokumentují jak hudební život
města Hradce Králové v letech 1941–1945, tak i pozdější
činnost této osobnosti.

Badatelský servis
V rámci podsbírky byly v roce 2019 evidovány dvě badatelské
návštěvy. Zodpovězeno bylo 9 telefonických, emailových,
písemných či v rámci osobních návštěv vznesených dotazů.

Nejvýznamnější akvizice
Za cennější akvizici do podsbírky můžeme označit nivelační
přístroj pro vodorovné vyměřování, který pochází z 1. poloviny 20. století.

Podsbírka hradecensia
Chronologická evidence
V rámci chronologické evidence nebyla zapsána do podsbírky hradecensia žádná přírůstková čísla.

Systematická evidence

/ výroční zpráva mvč 2019
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Centrální evidence sbírek
V návaznosti na kontrolu čísel vedených v CESu prováděnou
v roce 2018 kvůli stěhování sbírek do náhradních prostor
a rozčlenění původní jednotné historické podsbírky na dílčí
samostatné podsbírky pokračovaly kontrolní práce. Ty budou
ukončeny teprve po kompletním vyprázdnění a zrušení dřívější historické podsbírky. Dokud k tomuto nedojde, nemusí
odpovídat aktuální výčet čísel vedených v CESu skutečnosti.
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2019 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové
knihy podsbírky hradecensia v rozsahu: HK1/2018.

Podsbírka kulturní život
Chronologická evidence
V rámci chronologické evidence byla zapsána do podsbírky
kulturní život přírůstková čísla K1/2019 až K17/2019, která
představují 72 předmětů.

Systematická evidence
V rámci systematické evidence bylo zpracováno 58 sbírkových předmětů, které představují 45 inventárních čísel.

Centrální evidence sbírek
V návaznosti na kontrolu čísel vedených v CESu prováděnou
v roce 2018 a 2019 kvůli stěhování sbírek do náhradních
prostor a rozčlenění původní jednotné historické podsbírky
na dílčí samostatné podsbírky pokračovaly kontrolní práce.
Ty budou ukončeny teprve po kompletním vyprázdnění
a zrušení dřívější historické podsbírky. Dokud k tomuto nedojde, nemusí odpovídat aktuální výčet čísel vedených v CESu
skutečnosti.
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2019 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové
knihy podsbírky kulturní život v rozsahu: K1/2018 – K13/2018
a K1/2019 – K17/2019.

Badatelský servis
V rámci podsbírky bylo v roce 2019 evidováno 5 badatelských návštěv. Kromě sbírkových předmětů byla badatelům
ke studiu poskytována příslušná odborná literatura, digitální vyobrazení, záznamy evidence v programu Museion
a pracovních databázích, regionální tiskoviny a pomocný
materiál. Zodpovězeno bylo 38 telefonických, emailových,
písemných či v rámci osobních návštěv vznesených dotazů.

Podsbírka militaria
Chronologická evidence
V rámci chronologické evidence byla zapsána do podsbírky
militaria přírůstková čísla M1/2019 až M6/2019, která představují 31 předmětů.

Systematická evidence
V rámci systematické evidence nebyly zpracovány žádné
sbírkové předměty.

Centrální evidence sbírek
V návaznosti na kontrolu čísel vedených v CESu prováděnou
v roce 2018 kvůli stěhování sbírek do náhradních prostor
a rozčlenění původní jednotné historické podsbírky na dílčí
samostatné podsbírky pokračovaly kontrolní práce. Ty budou
ukončeny teprve po kompletním vyprázdnění a zrušení dřívější historické podsbírky. Dokud k tomuto nedojde, nemusí
odpovídat aktuální výčet čísel vedených v CESu skutečnosti.
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2019 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové
knihy podsbírky militaria v rozsahu: M1/2019 až M6/2019.

Badatelský servis
V rámci podsbírky nebyly v roce 2019 evidovány žádné badatelské návštěvy. Zodpovězeno bylo 7 telefonických, emailových či písemných vznesených dotazů.

1. Sbírkotvorná činnost
Nejvýznamnější akvizice

Badatelský servis

Nejvýznamnější akvizice

Nejcennější akvizici reprezentuje soubor zbrojního kabátce (Waffenrocku) a kyrysu rakouského císařského jezdectva
z 1. poloviny 19. století, který byl zakoupen od soukromého
sběratele. Jedná se o výtečně dochované originální artefakty, včetně např. původních přejímacích značení, s minimem
sekundárních úprav.

V rámci podsbírky nebyly v roce 2019 evidovány žádné badatelské návštěvy. Zodpovězeno bylo 57 telefonických, emailových či písemných dotazů.

Cenným přírůstkem je darem získaná „Biblia Sacra, To gest:
Biblj Swatá, aneb wssecka Swatá Pjsma, Starého i Nowého
Zákona, se wssj pilnostj opět přehlédnutá, ponaprawená
a w nowě wydaná“. Jedná se o bohemikum tištěné v Berlíně
roku 1860.

Z akvizic je třeba zmínit mincovní depot pražských grošů
z katastru Kyje u Hajnice. K ukrytí této hotovosti došlo někdy
v neklidné době husitských válek.

Podsbírka numismatika
Chronologická evidence
V rámci chronologické evidence byla zapsána do podsbírky
numismatika přírůstková čísla N1/2019 až N2/2019, která
představují 144 předmětů.

Systematická evidence
V rámci systematické evidence bylo zpracováno 502 sbírkových předmětů, které představují 502 inventárních čísel.

Inventarizace sbírek
V roce 2019 byla provedena řádná inventarizace podsbírky numismatika, materiálu v prvním stupni v počtu 20 005
kusů.

Centrální evidence sbírek
V návaznosti na kontrolu čísel vedených v CESu prováděnou v roce 2018 kvůli stěhování sbírek do náhradních
prostor a rozčlenění původní jednotné historické podsbírky
na dílčí samostatné podsbírky pokračovaly kontrolní práce.
Ty budou ukončeny teprve po kompletním vyprázdnění
a zrušení dřívější historické podsbírky. Dokud k tomuto
nedojde, nemusí odpovídat aktuální výčet čísel vedených
v CESu skutečnosti.
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2019 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové knihy podsbírky numismatika v rozsahu: N1/2019 až
N2/2019.

Podsbírka staré tisky
a specializovaný fond
Chronologická evidence

Podsbírka umělecký průmysl
Chronologická evidence
V rámci chronologické evidence bylo zapsáno do podsbírky
umělecký průmysl přírůstkové číslo U1/2019, které představuje 1 předmět.

V rámci chronologické evidence byla zapsána do podsbírky
staré tisky a specializovaný fond přírůstková čísla L1/2019 až
L96/2019, která představují 96 sbírkových předmětů.

Systematická evidence

Systematická evidence

Centrální evidence sbírek

V rámci systematické evidence bylo zpracováno 96 sbírkových předmětů, které představují 96 inventárních čísel.

V návaznosti na kontrolu čísel vedených v CESu prováděnou v roce 2018 kvůli stěhování sbírek do náhradních
prostor a rozčlenění původní jednotné historické podsbírky
na dílčí samostatné podsbírky pokračovaly kontrolní práce.
Ty budou ukončeny teprve po kompletním vyprázdnění
a zrušení dřívější historické podsbírky. Dokud k tomuto
nedojde, nemusí odpovídat aktuální výčet čísel vedených
v CESu skutečnosti.

Centrální evidence sbírek
V návaznosti na kontrolu čísel vedených v CESu prováděnou v roce 2018 kvůli stěhování sbírek do náhradních
prostor a rozčlenění původní jednotné historické podsbírky
na dílčí samostatné podsbírky pokračovaly kontrolní práce.
Ty budou ukončeny teprve po kompletním vyprázdnění a zrušení dřívější historické podsbírky. Dokud k tomuto
nedojde, nemusí odpovídat aktuální výčet čísel vedených
v CESu skutečnosti.

Badatelský servis
V rámci podsbírky byly v roce 2019 evidovány 3 badatelské
návštěvy. Zodpovězeno bylo 24 telefonických, emailových,
písemných či v rámci osobních návštěv vznesených dotazů.

V rámci systematické evidence nebyly zpracovány žádné
sbírkové předměty.

Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2019 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové
knihy podsbírky Umělecký průmysl v rozsahu: U1/2018 až
U18/2018 a U1/2019.

Badatelský servis
V rámci podsbírky nebyly v roce 2019 evidovány žádné badatelské návštěvy. Zodpovězeno bylo 8 telefonických, emailových či písemných vznesených dotazů.
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1. Sbírkotvorná činnost
Podsbírka veřejný život a služby

HISTORICKÉ PODSBÍRKY (společná část)

Chronologická evidence

Poradní sbor

V rámci chronologické evidence byla zapsána do podsbírky
veřejný život a služby přírůstková čísla V1/2019 až V55/2019,
která představují 187 předmětů.

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, který je pro historické podsbírky společný, se z důvodu stěhování historického
oddělení v roce 2019 nesešel.

Systematická evidence

Výpůjčky

V rámci systematické evidence bylo zpracováno 127 sbírkových předmětů, které představují 103 inventárních čísel.

V roce 2019 bylo v rámci evidence historického oddělení realizováno celkem šest výpůjček, v rámci kterých bylo
zapůjčeno 19 kusů sbírkových předmětů.

Centrální evidence sbírek
V návaznosti na kontrolu čísel vedených v CESu prováděnou v roce 2018 kvůli stěhování sbírek do náhradních
prostor a rozčlenění původní jednotné historické podsbírky
na dílčí samostatné podsbírky pokračovaly kontrolní práce.
Ty budou ukončeny teprve po kompletním vyprázdnění
a zrušení dřívější historické podsbírky. Dokud k tomuto
nedojde, nemusí odpovídat aktuální výčet čísel vedených
v CESu skutečnosti.
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2019 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové
knihy podsbírky Veřejný život a služby v rozsahu: V1/2018 až
V13/2018 a V1/2019 až V55/2019.
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V rámci podsbírky bylo v roce 2019 evidováno 7 badatelských návštěv. Kromě sbírkových předmětů byla badatelům
ke studiu poskytována příslušná odborná literatura, záznamy evidence v programu Museion a pracovních databázích,
regionální tiskoviny a pomocný materiál. Zodpovězeno bylo
42 telefonických, emailových, písemných či v rámci osobních
návštěv vznesených dotazů.

Nejvýznamnější akvizice
Získán byl unikátní soubor 45 školních obrazů z významného
nakladatelství Karla Jánského v Táboře, které náleží k cyklům
„Závěsné obrazy rostlin“ a „Nástěnné obrazy zoologické“.

•
•
•
•
•
•

1/2019 – Městys Pecka
2/2019 – Galerie moderního umění v Hradci Králové
3/2019 – Zdeněk Bláha
4/2019 – Národní galerie v Praze
5/2019 – SE.S.TA, z.s.
6/2019 – SE.S.TA, z.s.

Vráceno bylo 5 výpůjček realizovaných v posledních třech
letech 2017–2019 a představujících 18 kusů sbírkových předmětů.
•
•
•
•
•

12/2017 – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
14/2017 – Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
12/2018 – Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz
2/2019 – Galerie moderního umění v Hradci Králové
3/2019 – Zdeněk Bláha

Zápůjčky
V rámci evidence historického oddělení bylo sepsáno 13 smluv
o zápůjčkách:
•
•
•
•
•
•

ZS1/2019 – Martin Chytráček
ZS2/2019 – Spolek vojenské historie T-S 20 Pláň, z.s.
ZS3/2019 – Vladislav Severin
ZS4/2019 – Mgr. Jan Hrubecký
ZS5/2019 – Miloš Bernart
ZS6/2019 – Jiří Uhlíř

•
•
•
•
•
•
•

ZS7/2019 – Pro-Charitu, Červený Kostelec
ZS8/2019 – Město Opočno
ZS10/2019 – Římskokatolická farnost Červená Voda
ZS11/2019 – Římskokatolická farnost Jaroměřice
u Jevíčka
ZS12/2019 – Římskokatolická farnost Svitavy
ZS13/2019 – Římskokatolická farnost Jevíčko
ZS14/2019 – Chornice

Dále byly zaevidovány zápůjční smlouvy od Vlastivědného
muzea v Olomouci, Východočeského muzea v Pardubicích,
Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.
Pro připravovanou výstavu „Uprostřed Koruny české. Gotické
a raně renesanční umění východních Čech (1250–1550)“ byly
předměty zapůjčeny od těchto institucí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archidiecezia Wrocławska
Arcibiskupství olomoucké
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
Beneditinerstift Admont
Biskupství královéhradecké
Biskupství litoměřické
Františkánský klášter Hostinné
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg
Jan Kolowrat Krakovský
Kanonie premonstrátů v Nové Říši
Kuria Diecezjalna Świdnica
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum Hořice
Městské muzeum Moravská Třebová
Městské muzeum Nový Bydžov
Městské muzeum Polná
Městský úřad Chrudim
Městský úřad Opočno
Městský úřad Sobotka
Metropolitní kapitula sv. Václava v Olomouci
Moravská galerie v Brně
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moravský zemský archiv v Brně
Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Městské muzeum a galerie Polička
Muzeum Brněnska
Muzeum Broumovska
Muzeum Náchodska
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
Národní galerie v Praze
Národní knihovna České republiky
Národní muzeum Praha
Národní památkový ústav,
Územní odborné pracoviště v Kroměříži
Národní památkový ústav,
Územní památková správa na Sychrově
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Regionální muzeum v Chrudimi
Regionální muzeum Litomyšl
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Sdružení pro Vízmburk, z.s.
Státní oblastní archiv v Zámrsku
Strahovský klášter
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Vědecká knihovna Olomouc
Verwaltung Stift Stams
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc

Dohody o poskytnutí vyobrazení
Na základě vznesených a schválených požadavků bylo sepsáno celkem 27 dohod o poskytnutí vyobrazení sbírkových
předmětů.

Databáze
Vedeno bylo celkem deset pracovních databází: články
o Muzeu východních Čech (aktuálně 675 záznamů), legionáři
okresu Hradec Králové (aktuálně 2489 záznamů), lidové zvyky
Královéhradeckého kraje (aktuálně 30 záznamů), mincovní

matické evidence bylo zpracováno 101 evidenčních čísel,
což je 146 kusů sbírkových předmětů.

nálezy města Hradce Králové (aktuálně 169 záznamů),
mincovní nálezy okresu Hradce Králové (aktuálně 97 záznamů),
oběti druhé světové války okresu Hradec Králové (aktuálně
1441 osob), osobnosti Královéhradeckého kraje (aktuálně
1038 osob), stavby a místopis Hradce Králové (aktuálně 391
záznamů), události (aktuálně 791 záznamů) a výstavy Muzea
východních Čech (aktuálně 1221 záznamů).

Inventarizace sbírek

Přírodovědecké sbírky

Centrální evidence sbírek

Přírodovědecké sbírky byly v roce 2019 doplněny o 7 010 kusů
sbírkových předmětů, tj. 33 přírůstkových čísel, z toho 60 %
představují vlastní sběry, 30 % nákup a 10% dar. Největší
podíl přírůstků podle počtu kusů (položek, exemplářů) náleží
fondu entomologie (72,8 %). Struktura přírůstků za rok 2019
podle oborů a způsobu nabytí je uvedena v tabulce.

V návaznosti na kontrolu čísel vedených v CESu prováděnou
v roce 2018 kvůli stěhování sbírek do náhradních prostor
a rozčlenění původní jednotné přírodovědecké podsbírky
na dílčí samostatné podsbírky pokračovaly kontrolní práce.
Ty budou ukončeny teprve po kompletním vyprázdnění
a zrušení dřívější přírodovědecké podsbírky. Dokud k tomuto nedojde, nemusí odpovídat aktuální výčet čísel vedených
v CESu skutečnosti.

GEOLOGICKÁ PODSBÍRKA

Byla nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové
knihy podsbírky geologické v rozsahu G11/2018 až G17/2018
a inventární čísla G000001 až G000087.

Geologická podsbírka byla v roce 2019 doplněna o 146 kusů
sbírkových předmětů, tj. 18 přírůstkových čísel, z toho 89 kusů
sbírkových předmětů představují vlastní sběry, 57 kusů sbírkových předmětů bylo získáno nákupem.
V doprovodné dokumentaci byla zaevidována 4 evidenční
čísla (D-P1/2019 až D-P4/2019), což zahrnuje cca 410 předmětů fosilií.

Chronologická evidence
V rámci chronologické evidence bylo zapsáno do geologické
podsbírky 18 přírůstkových čísel G1/2019 až G18/2019, což
představuje 147 kusů sbírkových předmětů.

Systematická evidence
V roce 2019 byly evidenční záznamy fondů geologie a paleontologie převedeny do programu Museion. V rámci syste-

V roce 2019 byla provedena inventarizace (dle plánu inventarizací podsbírek přírodovědeckého oddělení na období
2018–2032). Celkem inventarizací prošlo 2 969 evidenčních
čísel, což představuje 4 744 kusů nebo položek sbírkových
předmětů.

Poradní sbor
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost přírodovědeckého
oddělení se sešel 14. 11. 2019. Schválil 5 návrhů kurátorů
na nákupy paleontologických, entomologických a vertebratologických sbírek. Poradní sbor konstatoval, že geologické
akvizice zapsané v přírůstkové knize pod přírůstkovými čísly
G11/2018 až G17/2018, G1/2019 až G9/2019 byly v souladu
se strategií sbírkotvorné činnosti muzea vyplývající ze zřizovací listiny muzea.

Výpůjčky
V roce 2019 nebyly evidovány nové smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů. Byly prodlouženy 2 výpůjčky z minulých
let a výpůjčka fosilií z roku 2018 byla vrácena.
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1. Sbírkotvorná činnost
Badatelský servis

Inventarizace sbírek

Kvůli stěhování nebyl sbírkový fond mineralogie a paleontologie polovinu roku přístupný. V rámci geologické podsbírky
byly evidovány 3 badatelské návštěvy. Badatelská činnost
spočívala v determinaci donesených vzorků hornin a fosilií
30x, v konzultaci projektu týkající se geomorfologie a geologie Podorlicka, v konzultaci ke geologii české křídové pánve,
v konzultaci ohledně spolupráce při určování neživých
přírodnin a v konzultaci k minerálům a fosiliím.

V roce 2019 byla provedena inventarizace (dle plánu inventarizací podsbírek přírodovědeckého oddělení na období
2018–2032). Celkem inventarizací prošlo 5 637 evidenčních
čísel, což představuje 5 646 kusů nebo položek sbírkových
předmětů.

Nejvýznamnější akvizice
Mimořádná akvizice je nákupem získaná fosilie obojživelníka Sclerocephalus stambergi ze spodního permu lokality Zbraslavec v boskovické brázdě. Jedná se o pozitivní
a negativní otisk části lebky a kostry. Kromě typového kusu
Sclerocephalus stambergi, uloženého v našem muzeu,
je to další kus, který má zachovanou páteř a další kosti,
které u typového kusu zachovány nejsou.

BOTANICKÁ PODSBÍRKA

/ výroční zpráva mvč 2019

Botanická podsbírka byla v roce 2019 doplněna o 1 734 kusů
sbírkových předmětů, tj. 4 přírůstková čísla, 1 000 kusů představují vlastní sběry a 734 kusů bylo získáno darem.
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Chronologická evidence
V rámci chronologické evidence byla zapsána do botanické
podsbírky 4 přírůstková číslo (B1/2019 – B4/2019), což představuje 1 734 kusů sbírkových předmětů.
V doprovodné dokumentaci bylo zaevidováno 1 evidenční
číslo (D-P5/2019), což zahrnuje 45 modelů hub.

Systematická evidence
V roce 2019 byly evidenční záznamy fondů botanika a mykologie převedeny do programu Museion. V rámci systematické evidence bylo zpracováno 1 500 evidenčních čísel, což je
1 500 kusů sbírkových předmětů.

Centrální evidence sbírek
V návaznosti na kontrolu čísel vedených v CESu prováděnou
v roce 2018 kvůli stěhování sbírek do náhradních prostor
a rozčlenění původní jednotné přírodovědecké podsbírky
na dílčí samostatné podsbírky pokračovaly kontrolní práce.
Ty budou ukončeny teprve po kompletním vyprázdnění
a zrušení dřívější přírodovědecké podsbírky. Dokud k tomuto nedojde, nemusí odpovídat aktuální výčet čísel vedených
v CESu skutečnosti.
Byla nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové
knihy podsbírky botanické B1/2019 až B3/2019 a nahlášena
inventární čísla v rozsahu P104725 až P105474 a B000001 až
B001525.

Poradní sbor
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost přírodovědeckého
oddělení se sešel 14. 11. 2019. Schválil 5 návrhů kurátorů
na nákupy paleontologických, entomologických a vertebratologických sbírek. Poradní sbor konstatoval, že botanické
akvizice zapsané v přírůstkové knize pod přírůstkovými čísly
B1/2018, B1/2019 až B3/2019 byly v souladu se strategií
sbírkotvorné činnosti muzea vyplývající ze zřizovací listiny
muzea.

Výpůjčky
V roce 2019 byly evidovány 4 smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů, z nichž jedna byla během roku vrácena, další
3 nebyly dosud vráceny – mají stanoven výpůjční termín
přesahující do dalšího období. Bylo vypůjčeno 165 kusů
sbírkových předmětů. V roce 2019 byla vrácena 1 výpůjčka
a 1 smlouva byla prodloužena.

•
•
•
•

P-2/2019 – Danny Halewaters, PhD., PřF JU České
Budějovice
P-3/2019 – Mgr. Lucie Zíbarová, Ústí nad Labem
P-4/2019 – doc. RNDr. Michal Tomšovský, Mendelova
univerzita, Brno
P-5/2019 – Ing. Jiří Danihelka, Masarykova univerzita,
ústav botaniky a zoologie, Brno

Zápůjčky
V roce 2019 byla evidována 1 zápůjčka od jiné instituce.
Jednalo se o zápůjčku 2 herbářových položek hub z herbáře
univerzity v Göteborgu.

Badatelský servis
V rámci botanické podsbírky bylo evidováno 90 badatelských
návštěv, z toho cca 6 pracovalo se sbírkovým fondem (studium herbářů). K revizi druhů a studiu bylo zapůjčeno celkem
800 položek vyšších rostlin a 30 položek hub.
Kromě přípravy sbírek ke studiu se badatelská činnost týkala
revidování herbářových položek, excerpce floristických dat
ze sbírkových předmětů nebo dokumentace k nim, determinace donesených vzorků (kvetoucí rostliny, určování
hub), dotazů k biologii a rozšíření flóry v regionu (Parnassia
palustris, Cirsium acaule), určování přírodnin dle fotografií
zaslaných e-mailovou poštou, nafocení herbářových položek
některých druhů Carex pro databázi Pladias, doplnění lokalit rodu Carex a Cerastium do databáze Pladias, vyhledávání
položek hub pro připravované články jiných autorů, vyhledávání položek z lokalit PP Chuchelská stráň, PP Na obůrce,
PR Zubří pro mykologický průzkum P. Brůžka, konzultace k pastvě v PP Na Plachtě, konzultace k lokalitě rybníka
u Hejtmánkovic.

Nejvýznamnější akvizice
Nejvýznamnější akvizicí za rok 2019 jsou položky hub darované Radkem Doležalem. Jedná se o regionální položky
z východních Čech včetně vzácných a ohrožených druhů.

Fosilie obojživelníka

/ výroční zpráva mvč 2019
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ZOOLOGICKÁ PODSBÍRKA
Zoologická podsbírka byla v roce 2019 doplněna o 5 129 kusů
sbírkových předmětů, tj. 11 přírůstkových čísel, 2 025 kusů
sbírkových předmětů bylo nakoupeno, 3 100 kusů sbírkových předmětů bylo získáno sběrem a 4 kusy sbírkových
předmětů získány darem.

Chronologická evidence
V rámci chronologické evidence bylo zapsáno do zoologické
podsbírky 11 přírůstkových čísel Z1/2019 až Z11/2019,
což představuje 5 129 kusů sbírkových předmětů.

Systematická evidence
V roce 2019 byly evidenční záznamy fondů entomologie,
malakologie a zoologie převedeny do programu Museion.
V roce 2019 nebyla evidence II. stupně fondů entomologie,
malakologie a zoologie prováděna z důvodu nepřístupnosti
sbírek kvůli jejich stěhování do náhradních depozitářů
ve Stěžerách.

/ výroční zpráva mvč 2019
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V roce 2019 byla provedena inventarizace (dle plánu inventarizací podsbírek přírodovědeckého oddělení na období
2018–2032). Celkem inventarizací prošlo ve fondu entomologie 75 evidenčních čísel, což představuje 25 901 kusů
nebo položek sbírkových předmětů. Fond obratlovců nebyl
inventarizován z důvodu absence manipulačního prostoru
v depozitáři, který vznikl po sestěhování sbírkových předmětů ze dvou do jedné místnosti kvůli havarijní vlhkosti.

Centrální evidence sbírek
V návaznosti na kontrolu čísel vedených v CESu prováděnou
v roce 2018 kvůli stěhování sbírek do náhradních prostor
a rozčlenění původní jednotné přírodovědecké podsbírky
na dílčí samostatné podsbírky pokračovaly kontrolní práce.
Ty budou ukončeny teprve po kompletním vyprázdnění
a zrušení dřívější přírodovědecké podsbírky. Dokud k tomuto nedojde, nemusí odpovídat aktuální výčet čísel vedených
v CESu skutečnosti.

Byla nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové
knihy podsbírky zoologické v rozsahu Z1/2018 až Z2/2018.

Poradní sbor
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost přírodovědeckého
oddělení se sešel 14. 11. 2019. Schválil 5 návrhů kurátorů
na nákupy paleontologických, entomologických a vertebratologických sbírek. Poradní sbor konstatoval, že zoologické
akvizice zapsané v přírůstkové knize pod přírůstkovými čísly
Z1/2018 až Z2/2018 byly v souladu se strategií sbírkotvorné
činnosti muzea vyplývající ze zřizovací listiny muzea.

Výpůjčky
V roce 2019 byly evidovány 3 smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů, které nebyly dosud vráceny – mají stanoven
výpůjční termín přesahující do dalšího období. Bylo vypůjčeno
5 771 kusů sbírkových předmětů. V roce 2019 byly vráceny
2 výpůjčky, což představuje 140 kusů sbírkových předmětů.
•
•
•

P-1/2019 – Ing. Eva Mikulková,
Klicperovo divadlo, Hradec Králové
P-6/2019 – Jan Simon Pražák, Středokluky
P-7/2019 – Bc. Vítězslav Lazar, Choryně

Badatelský servis
Kvůli stěhování nebyl sbírkový fond polovinu roku přístupný. V rámci zoologické podsbírky bylo evidováno 10 badatelských návštěv, z toho 2 osoby pracovaly se sbírkovým
fondem (studium dvoukřídlých čeledi Hippoboscidae, studium pestřenek – čeledi Syrphidae). K revizi druhů a studiu
bylo zapůjčeno celkem cca 2 000 exemplářů entomologického materiálu. Bylo evidováno 62 badatelských dotazů
(determinace donesených vzorků hmyzu, e-mailové dotazy:
determinace digitálních fotografií hmyzu, identifikace druhů
z domácností a provozů pro občany a deratizační firmu,
konzultace metod preparace motýlů, faunistické informace k nálezům, vyjádření k výskytu ochranářsky významných
druhů pro účely EIA. V rámci fondu obratlovců bylo zodpovězeno 15 dotazů (determinace druhů, praktická ochrana
obratlovců) telefonicky nebo e-mailem.
Stěhování sbírkových předmětů

Nejvýznamnější akvizice
Nejvýznamnější akvizicí jsou darem získané 4 exempláře
brouků – paratypy z čeledi krascovitých, kovaříkovitých
a nosatcovitých od Tomáše Kopeckého. Nejpočetnější je
zakoupený soubor motýlů – 2 000 kusů od Ladislava Maršíka.
Sbírka obsahuje množství faunistických regionálních dokladů k publikovaným údajům. Z vlastních terénních výzkumů
jsou cenné zejména druhově bohaté sběry z areálu
Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.

Pracovní databáze
Do faunistických databází bylo doplněno 900 záznamů. Jednalo
se o cca 500 záznamů z výzkumu v Kladrubech nad Labem
a 400 nálezových dat z PR Choltická obora. Cca 300 stávajících záznamů (terénní poznámky) bylo upřesněno nebo
doplněno o nové poznatky.
V roce 2019 bylo ve sbírce muzea odborně zpracováno 2 461
kusů sbírkových předmětů, evidovaných pod 2 379 inventárními čísly. Podrobné členění po jednotlivých sbírkových
fondech je uvedeno v tabulce.
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Obor

Struktura katalogizace podle sbírkových
fondů v roce 2019

Vlastní
sběry

Nákup

Převod

Dar

Předáno
nálezcem

Staré
fondy

Celkem

Archeologie

112

–

6

–

23

–

141

Antropologie

–

–

–

–

–

–

–

Název sbírkového
fondu

Počet
inventárních čísel

Počet
předmětů
(kusů)

Archeologie

920

6028

73

73

1500

1500

Botanika

2 (1000)

–

–

2 (734)

–

–

4 (1734)

Antropologie

Entomologie

4 (3100)

1 (2000)

–

4 (4)

–

–

9 (5104)

Botanika

Malakologie

–

–

–

–

–

–

–

Entomologie

–

–

Malakologie

–

–

Paleontologie

6 (61)

9 (57)

–

–

–

–

15 (118)

Petrografie

3 (28)

–

–

–

–

–

3 (28)

Paleontologie

89

116

12

30

–

–

Zoologie obratlovců

–

2 (25)

–

–

–

–

2 (25)

Petrografie

Bydlení – odívání

–

1 (1)

–

–

–

–

1 (1)

Zoologie obratlovců

1 (15)

–

1 (1)

–

–

–

2 (16)

Bydlení – odívání

–

–

Divadlo

22

34

Divadlo
Doprava – spoje

–

–

–

2 (2)

–

–

2 (2)

Ekonomika

–

–

–

–

–

–

–

Doprava – spoje

–

–

–

–

–

–

Etnografie – folkloristika

–

1 (23)

–

1 (30)

–

–

2 (53)

Ekonomika

Foto – kino

–

–

–

1 (42)

–

–

1 (42)

Etnografie – folkloristika

Hradecensia

–

–

–

–

–

–

–

Foto – kino

–

–

Hradecensia

128

128

Hudba

3 (15)

–

–

–

–

–

3 (15)

Kultura

–

–

–

–

–

–

–

Hudba

18

19

Kultura

5

5

Literatura

–

–

–

–

–

–

–

Militaria

–

6 (31)

–

–

–

–

6 (31)

Literatura

–

–

Militaria

–

–

502

502

Numismatika – faleristika

–

1 (1)

1 (143)

–

–

–

2 (144)

Obchod – služby

–

–

–

–

–

–

–

2 (5)

–

–

2 (2)

–

32 (99)

36 (106)

Obchod – služby

–

–

Politika

37

46

Politika
Stát

–

–

–

2 (2)

–

10 (27)

12 (29)

Školství

–

2 (11)

1 (34)

1 (3)

–

–

4 (48)

Numismatika – faleristika

Stát

14

29

Školství

48

48

Tělesná kultura

–

–

Tělesná kultura

–

–

–

–

–

–

–

Umělecký průmysl

–

–

–

1 (1)

–

–

1 (1)

Výroba – technika

–

–

1 (1)

1 (1)

–

–

2 (2)

Umělecký průmysl

–

–

Výroba – technika

–

–

Výtvarné umění
Zdravotnictví
Zemědělství

–

11 (30)

–

1 (11)

–

–

12 (41)

2 (3)

–

–

1 (1)

–

–

3 (4)

–

–

–

–

–

–

–

Výtvarné umění

–

–

Zdravotnictví

4

4

Zemědělství

–

–
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Stěhování sbírkových předmětů

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ SBÍREK

Průběžně probíhalo konzervování a restaurování předmětů
vytipovaných na základě kontroly v depozitářích, popř. požadavků odborných pracovníků nebo předmětů, které se vrací
ze zápůjček. K půjčovaným exponátům vypracovaly konzervátorky-restaurátorky průvodní kondiční listy před zápůjčkou a zkontrolovaly stav předmětů po jejich návratu a před
uložením do depozitářů.

Pracoviště ochrany sbírkových předmětů
Pracoviště ochrany sbírkových předmětů zajišťuje preventivní konzervaci prostřednictvím systematické kontroly
a případné úpravy prostředí v depozitářích a expozicích
tak, aby předměty setrvávaly v pokud možno nezměněném stavu, a vypracovává o této činnosti podrobné zprávy.
Pracoviště spravuje monitoring nového systému Testo v depozitářích a ve výstavních prostorech muzea, provádí vyhodnocení údajů a zajišťuje servis systému.
Dne 9. 5. 2019 proběhlo pravidelné plynování externích
depozitářů v Čelákovicích. Plynováním se ošetřují sbírky
proti napadení biologickými škůdci.
Dne 12. 6. a 4. 9. 2019 byly plynováním ošetřeny depozitáře
přírodovědeckého oddělení ve Stěžerách.

/ výroční zpráva mvč 2019

V expozici Památníku války 1866 na Chlumu a v kostele v obci
Suchá u Nechanic, kde je expozice kampanologie, proběhlo
pravidelné čištění a kontrola stavu exponátů před zahájením sezóny v březnu 2019. Druhá kontrola byla provedena
v polovině prosince 2019.
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Prioritou roku 2019 bylo stěhování sbírkových předmětů.
Konzervátorky zajišťovaly součinnost mezi stěhovací firmou
a jednotlivými odděleními muzea. Zúčastnily se plánování
přesunu sbírkových předmětů a dohlížely na balení těchto
předmětů. Zajišťovaly fyzický doprovod předmětů při stěhování z Gayerových kasáren do náhradních depozitárních
prostorů. Kontrolovaly připravenost náhradních depozitářů
tak, aby uložení sbírek a dalšího majetku muzea bylo bezpečné a odpovídající zákonu. O všech provedených kontrolách
byl vyhotoven zápis.
Konzervátorky-restaurátorky se účastnily pravidelných kontrolních dnů v rekonstruované budově muzea na Eliščině
nábřeží.

K úspěšné rekonstrukci přispěly nabídkou na možnost
ošetření bronzové sochy chlapce z průčelí budovy muzea.
Tato konzervace byla provedena v konzervátorských dílnách
začátkem roku 2019, těsně před jejich přesunem do náhradních prostor ve Stěžerách.
V průběhu roku konzervátorky-restaurátorky poskytovaly
odborné konzultace a posudky pro tyto instituce: VŠCHT
Praha, SUPŠ a VOŠ Turnov, Galerie moderního umění v Hradci
Králové, Garda města Hradce Králové, Komitét pro udržování
památek z války roku 1866, statutární město Hradec Králové,
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici.
Pro Místní vlastivědné muzeum v Železnici byl vypracován
záměr pro sanační konzervaci souboru archeologických nálezů,
na jehož základu proběhla konzervace sedmi předmětů.
Pro město Hradec Králové byla provedena zakázka – sanační
konzervace dvou bronzových pamětních desek z Masarykova
náměstí.
V průběhu roku 2019 zajišťovalo pracoviště ochrany sbírkových předmětů průzkum exponátů, jejich sanační konzervaci
a restaurování dle požadavků odborných kurátorů sbírek.
O každém zásahu na exponátu byla vytvořena konzervátorská karta.
Celkem bylo konzervováno 1978 předmětů ze sbírek a doprovodné dokumentace pro historické oddělení a 365 sbírkových předmětů pro archeologické oddělení.

V roce 2019 došlo k přesunu historického modelu Hradce
Králové mezi patry budovy muzea. Při této akci konzervátorky dohlížely na přesun modelu. Připravily jednotlivé díly
modelu k závěrečnému sestavení a zajistily dohled nad
konečným sestavením modelu externími pracovníky.
Při přípravě výstav muzea se konzervátorky-restaurátorky
podílely nejen na jejich instalaci, ale i na balení a na kurýrním doprovodu exponátů.
Pracoviště se aktivně podílelo na přípravě podkladů pro
rekonstrukci Gayerových kasáren. Od zahájení rekonstrukce
Gayerových kasáren se pravidelně účastní kontrolních dnů
na stavbě.
Konzervátorky-restaurátorky se aktivně účastnily na zajišťování kulturních akcí muzea:
•
•
•
•

Muzejní neděle
Muzejní noc
Adventní trhy
Nábřeží umělců

V roce 2019 se konzervátorky-restaurátorky účastnily odborných konferencí:
•

Konference Konzervátorů-restaurátorů v Rožnově
pod Radhoštěm, kde byl prezentován poster s názvem
Bronzová socha chlapce z průčelí budovy Muzea
východních Čech v Hradci Králové.
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•
•
•

•

Přednášky pro Klub seniorů (ukázka práce
v konzervátorských dílnách, vánoční workshop)
Dny otevřených ateliérů pro Centrum uměleckých
aktivit Impuls (15. 6.)
Dny otevřených dveří v rámci Evropských dnů konzervování-restaurování pořádaných evropskou organizací
E.C.C.O. (9. 10.)
Medializace prací v televizi a Českém rozhlase

Na žádost odborných škol pracovnice metodicky vedly práci
studentů, kteří vykonávali praxi v konzervátorských dílnách
(SUPŠ a VOŠ Turnov).

Přehled počtu předmětů prošlých konzervačními či restaurátorskými zásahy v roce 2019
Materiál
Knihy, grafiky, rukopisy, plány, mapy, školní obrazy

Sbírkové
předměty

Ostatní
předměty

Počet
konzervovaných
předmětů

816

1873

z toho vlastní
kapacitou

816

1873

Počet předmětů
(externí zásahy)

1801

–

–

1

–

–

Umělecko-historické předměty z organických materiálů

–

–

–

Umělecko-historické předměty z kovů a kovových slitin

5

3

–

Předměty lidové kultury z organických materiálů

–

–

–

Předměty lidové kultury z kovů a kovových slitin

–

–

–

Numismatika

–

–

–

374

–

–

Archeologický materiál - kosti

Archeologický materiál - keramika, sklo

3

–

–

Archeologický materiál - železo

84

7

–

Archeologický materiál - barevné a drahé kovy

59

–

2

Archeologický materiál - obecné kovy

Skupina

Počet předmětů
(zakázka)

Malované a polychromované předměty ze dřeva

3

–

–

182

–

–

Archeologický materiál - anorganické materiály

3

–

–

Textil

–

–

–

Keramika, sklo, porcelán

–

–

–

Šperky

–

–

–

Nábytek

–

–

–

Zbraně a lovecké potřeby

–

–

–

Fotografie a daguerrotypie

–

–

–

Obrazy na plechu

–

–

–

Obrazy na plátně

–

–

–

Archeologický materiál - organické materiály

Počty konzervovaných a restaurovaných
sbírkových předmětů v roce 2019

Počet předmětů
(interní zásahy)

externě

–

–

Hudební nástroje

–

–

–

Počet
zrestaurovaných
předmětů

–

3

Plastiky ze sádry

1

–

–

Zdravotnické pomůcky

–

–

–

z toho vlastní
kapacitou

–

3

Školní a tělovýchovné pomůcky

–

–

–

Domácnost

–

–

–

externě

–

–

Předměty do expozice

143

–

–

Celkem

816

1876

Mineralogie

23

–

–

/ výroční zpráva mvč 2019

Konzervátorky-restaurátorky představily svoji práci a sbírkové
předměty veřejnosti na těchto akcích:
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Nejvýznamnější konzervátorské zásahy
Sanační konzervace bronzové sochy z průčelí
Muzea východních Čech v Hradci Králové
Historická budova muzea na Eliščině nábřeží byla postavena
v letech 1909-1912 podle plánů význačného českého architekta Jana Kotěry (1871-1923). Budova představovala architekturu nejen slavnostně reprezentativní, ale také účelovou,
vytvářející podmínky pro provozní potřeby muzea.
Na jaře 1911 byly dokončeny ornamentální a figurální práce
z pálené glazované hlíny včetně dvou alegorických figur
sedících žen. Obě byly realizovány podle návrhu Stanislava
Suchardy. Pravá socha má umístěnou menší bronzovou
sochu v levé dlani. Tato bronzová socha znázorňuje mladíka
osvobozujícího se z těsného krunýře, jenž představuje sevření města Hradce Králové josefínskými hradbami.

/ výroční zpráva mvč 2019

Předmětem sanační konzervace byla tato 167 centimetrů
vysoká bronzová socha. Průzkum na VŠCHT v Praze ukázal,
že socha je vyrobena ze slitiny mědi, zinku a cínu, tedy
nejedná se o typickou bronzovou slitinu (Cu-Sn). Socha byla
souvisle pokrytá černou a tmavě zelenou ušlechtilou patinou
a divokou patinou světle zelené barvy.
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V konzervátorské dílně probíhalo mechanické odstraňování
divoké patiny se zachováním patiny ušlechtilé, která má bariérový účinek proti dalšímu koroznímu působení. Po očištění
následovala konzervace sochy mikrokrystalickým voskem.
Vše probíhalo za kontroly pracovníků NPÚ.
Socha byla následně navrácena do průčelí budovy muzea.

Bronzová socha po zásahu

Bronzová socha před zásahem

1. Sbírkotvorná činnost
Sanační konzervace sekery s ptáčky
Typologicky sekera náleží k velkomoravským bradaticím
(typ IA) s časovým zařazením do 9. století. Sekera je dlouhá
108 mm a je vyrobena ze slitiny železa o neznámém složení,
které bude určeno analýzou odebraného vzorku. Po částečném odstranění hlíny se ukázalo, že je sekera zdobena slitinou stříbra technikou tauzování. Motiv tauzování je na obou
stranách téměř shodný, jedná se o letící ptáčky, hvězdy, trojúhelníky a pás, který celou sekeru ohraničuje.

Konzervace sekery byla provedena akrylátovým lakem a vrstvou mikrokrystalického vosku.
Sekera byla uložena do krabice s polyethylenovým lůžkem
a zabalena do odkyseleného papíru s alkalickou rezervou.

Práce na sekerce byly zahájeny po předběžném průzkumu,
fotodokumentaci a odebrání vzorků materiálů na analýzu.
Sekera byla nejprve mechanicky očištěna od nánosů hlíny
a bláta. Na sekerce se nacházely silné krusty korozních
produktů, které musely být postupně odstraňovány.
Odstranění korozních produktů probíhalo mechanickou
cestou kombinací použití ultrazvukového skalpelu a mikropískování skleněnou balotinou. Po odstranění korozních
produktů byl odhalen zbytek poměrně dobře dochované
stříbrné výzdoby.

Sekera před zásahem

Sekera po zásahu

Sekera po zásahu

/ výroční zpráva mvč 2019

Následovala šestitýdenní desalinace v deionizované vodě.
Po několikadenním sušení byl povrch stabilizován vrstvou
tanátu.
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Dokumentace a digitalizace
V rámci digitální fotodokumentace sbírkových předmětů bylo
pořízeno 2191 záběrů a 573 skenů, které byly zařazeny do interní
databáze sbírkových předmětů. Pro publikační a výstavní účely
bylo pořízeno 250 fotografií a 1836 skenů ve vysoké kvalitě.
Pro realizované knihy bylo nafoceno 801 záběrů. Dále byla
provedena dokumentace vernisáží, výstav a dalších akcí pořádaných muzeem v rozsahu 1601 záběrů. Zbylá dokumentace, především ze stěhování Gayerových kasáren v rozsahu
1482 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 2019 bylo pořízeno cca 800 snímků, zejména se jedná
o fotodokumentaci souboru ze středověkého sídliště ve
Svobodných Dvorech a dále několik menších nálezových
souborů.

/ výroční zpráva mvč 2019

Vedle fotografické dokumentace probíhala i standardní kresebná dokumentace. Kresebně dokumentováno bylo cca
150 nálezů, zejména hrobové keramiky z lokality Hvězdnice
a solitérních bronzových nálezů.
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OCHRANA A ZABEZPEČENÍ SBÍREK
V RÁMCI ODDĚLENÍ
Archeologická a antropologická podsbírka
V roce 2019 bylo laboratorně ošetřeno cca 1400 sáčků s nálezy
získanými v závěru roku 2018 a zejména v průběhu roku
2019. Částečně nebo zcela bylo rekonstruováno 50 keramických nádob.
V rámci přípravy na stěhování sbírky pokračovala reorganizace systému ukládání nálezů podle abecedního pořádku
katastrálních území místa nálezu. Nově jsou všechny přírůstkované nálezy řazeny chronologicky. Takto bylo utříděno

a zkontrolováno 3550 přírůstkových čísel přírůstkovaných
v letech 1998 až 2018. Celkem bylo takto zpracováno cca
103 700 sáčků nebo jednotlivých předmětů.
Dále bylo reorganizováno 560 beden se sbírkovými předměty staré inventární řady A, vyjma již dříve zpracovaných předmětů ze železa a barevných kovů.

Historické podsbírky
(bydlení-odívání, etnografie, hospodářství a technika, hradecensia, kulturní život, militaria, numismatika, umělecký
průmysl a veřejný život a služby)
V rámci pokračování příprav rekonstrukce Gayerových
kasáren se nadále průběžně připravovaly, balily a následně stěhovaly sbírky historického oddělení do náhradních
prostor v Čelákovicích, Hradci Králové, Rychnově nad
Kněžnou a Stěžerách. V průběhu balení a stěhování byl
rovněž průběžně kontrolován stav předmětů. Kontrolovány
jsou pravidelně podmínky v náhradních prostorách, v nichž
jsou sbírkové předměty aktuálně uloženy. Do vystěhování
chlazeného depozitáře č. 327 byla kontrolována funkčnost chladícího agregátu v souvislosti se zajištěním stálosti
podmínek. Do realizace stěhování byly ve všech depozitářích
vedeny knihy depozitárních režimů, stejně tak i knihy pohybu sbírek, kde je zapsáno datum zapůjčení a datum vrácení,
k jakému účelu a kdo má předmět zapůjčen z depozitáře.

Společenskovědní knihovna
(včetně podsbírky staré tisky a specializovaný fond)
Knižní fond společenskovědní knihovny je z organizačních
důvodů dočasně umístěn v depozitáři Městské knihovny v Hradci Králové, kde je zajištěna i badatelská agenda.
Badatelské dny zde probíhaly jednou v týdnu (středa) s využitím jejich čtenářských klidových boxů. Do depozitáře v suterénu hlavní budovy muzea byl přestěhován fond starých
tisků. Pracovna knihovníka byla znovu otevřena v přízemí
budovy. Pravidelné badatelské dny dosud nebyly stanoveny vzhledem k tomu, že jsou k dispozici pouze nové akvizice a příručka knihovníka. Sklad knih z depozitáře SVK HK

na Pouchově byl přestěhován do dalších náhradních prostor
ve škole do Rychnova nad Kněžnou. Po přestěhování do
hlavní budovy muzea na nábřeží vznikl v části depozitáře
knihovny provizorní mezisklad, aby mohl být operativně
doplňován e-shop muzea a vyřizovány objednávky publikací. Zajištěna byla správa čísel ISBN, hlášení vydaných knih do
Národní agentury ISBN, do databáze vydaných knih České
knihy a distribuce povinných výtisků periodických i neperiodických publikací muzea.

Botanická podsbírka
Od ledna do února 2019 byly zabaleny všechny herbářové
krabice a další materiál do 57 boxů (prováděli V. Samková,
T. Tejklová, H. Šalandová, firma Stahl). Stěhování celého herbáře do Stěžer a vybalování proběhlo v květnu a červnu 2019.
Herbáře byly umístěny do skříní v místnostech č. 209 a 210.
Preparovány a nálezovými údaji byly opatřeny přírůstky
získané vlastním sběrem 1000 položek hub, lišejníků a rostlin. V roce 2019 prošlo karanténním ošetřením v desinsekční místnosti cca 3000 položek sbírkových předmětů
(darované či vlastním sběrem získané rostliny, mechorosty,
houby, lišejníky, vrácené předměty z výpůjček, exponáty
z výstav). V červenci a říjnu proběhlo pravidelné plynování
herbářů proti škůdcům. Do nových obálek bylo přebaleno
20 položek hub a opatřeno novými schedami, byly lokalizovány starší sběry (20 položek), revidovány a určovány starší
nedeterminované sběry hub (50 položek). Byly přilepeny
odlepené schedy u rostlin a revizní lístky na herbářových
položkách (200 položek). Byly zařazeny zrevidované položky rostlin do základní sbírky (2000 položek). Byly skládány
obálky pro položky hub.
M. Štech z Jihočeské univerzity zrevidoval položky rodu
Euphrasia, Parnassia, Pyrola, Rhinanthus. J. Chrtek z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích zrevidoval položky rodu
Elymus, Phleum, Setaria, Stachys. J. Danihelka a J. Dřevojan
z Masarykovy univerzity v Brně zrevidovali položky rodu
Agrostemma githago, Cerastium, Lithospermum purpurocaeruleum, Eragrostis, Kickxia, Petrorhagia, Vaccaria. Byly
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Počty konzervovaných a restaurovaných sbírkových předmětů v roce 2019
Skupina

Počet preparovaných kusů

Počet sb. př. – ošetření a desinsekce
(kromě plynování)

Obratlovci

65

70

Geologická podsbírka

Bezobratlí

2500

11500

Od ledna do února 2019 byly zabaleny všechny zásuvky
s geologickými a paleontologickými předměty do 72 boxů
(prováděli J. Juráček, S. Štamberg, firma Stahl). Stěhování
celé sbírky do Stěžer a vybalování proběhlo v květnu a červnu 2019. Sbírky byly umístěny do skříní v místnostech č. 110,
111, 112 a v krabicích do místnosti č. 004.

Rostliny a houby

1000

3000

Fosilie a geologické vzorky

125

23 (konzervace geologických vzorků)

Preparovány a nálezovými údaji byly opatřeny přírůstky
získané vlastním sběrem 89 geologických a paleontologických vzorků. Dále bylo preparováno 21 paleontologických
předmětů. Mechanická preparace za účelem odkrytí zubních
struktur u ryb z podkrkonošské pánve byla provedena
u 15 kusů. Bylo konzervováno 23 kusů geologických předmětů.

Zoologická podsbírka
Proběhla příprava entomologického fondu ke stěhování do
náhradních prostor ve Stěžerách: tj. zajištění (fixace) velkých
a cenných entomologických objektů (brouků) proti poškození při transportu (pokračování z roku 2018, v roce 2019 fixováno dalších cca 10000 objektů) ve spolupráci s 15 externisty
– členy východočeské pobočky České společnosti entomologické (19. 1. 2019, celkem cca 80 hodin dobrovolnické práce).
Ukládání entomologického materiálu do stěhovacích boxů
firmy STAHL probíhalo od 28. 1. 2019 do 8. 2. 2019, celkem
bylo uloženo 7385 entomologických krabic do 65 stěhovacích boxů, tj. kompletně všechen entomologický materiál
kromě typů a materiálu umístěného v pracovnách. Stěhování
entomologické sbírky a ukládání v náhradních depozitářích ve Stěžerách proběhlo v termínu od 30. 5. 2019 do
24. 6. 2019 (prováděli M. Mikát, B. Mocek, firma Stahl).
Sbírka obratlovců a doprovodný materiál byla zabalena
v lednu až březnu do 77 boxů (prováděli M. Paclík, firma

Stahl). Stěhování sbírky do Stěžer a vybalování proběhlo
v květnu a červnu 2019. Fond obratlovců byl umístěn do skříní v místnostech č. 203 a 204. V rámci řešení havarijní vlhkosti v místnosti č. 204 ve Stěžerách byly preparáty vystěhovány
do místností č. 203 a 205. Havárie v místnosti č. 204 je odstraňována (vysekání mokrého zdiva, větrání, snižování vlhkosti
odvlhčovačem).
Lihový materiál byl zabalen v únoru do 80 krabic tj. 20 palet
(prováděli B. Mocek, M. Paclík, firma Stahl). Stěhování sbírky
do Stěžer proběhlo v červnu 2019. Sbírky v lihu byly umístěny do podzemního podlaží místnost č. 005.
Bylo preparováno 2500 entomologických exemplářů. Základním ošetřením, včetně karanténní desinfekce prošlo 6500 kusů
přírodnin.
Pokračovaly preparace kosterního materiálu s využitím chovu
brouků kožojedů – preparovány byly diagnostické části
kostry (hrudní kosti, lebky) z cca 30 jedinců ptáků a savců.
Externími preparátory bylo preparováno 35 ryb, ptáků a savců
(10 dermoplastických preparátů, zbytek dokumentační balky,
kožky, preparáty křídel apod.).
V červenci a říjnu proběhlo pravidelné plynování depozitářů
zoologie a entomologie proti škůdcům.
Karanténní ošetření organických přírodnin je prováděno průběžně u materiálů, které byly nově nasbírány nebo z výstavních či studijních důvodů umístěny mimo depozitář. V roce

2019 prošlo karanténním ošetřením v desinsekční místnosti
cca 6500 kusů sbírkových předmětů bezobratlých a 70 kusů
sbírkových předmětů obratlovců (nové preparáty, exempláře vracející se z výstav), nasbíraný entomologický materiál,
vrácené předměty z výpůjček, exponáty z výstav). Nad rámec
běžného plynování byla opětovně ošetřena sbírka motýlů
(coll. J. Holeček, Lepidoptera, cca 5000 ex.), kde bylo v minulých letech opakovaně zjištěno masivní napadení živočišnými
škůdci. Chemicky bylo ošetřeno cca 100 sbírkových krabic in
situ (24. 1. 2019 byl aplikován insekticid Biolit). Další kontrola
a desinsekce byla zopakována ještě 5. 2. 2019 těsně před
umístěním do stěhovacích boxů.
Byly uspořádány dokumentační lihové sbírky – netříděné
vzorky z terénu z minulých let, vytříděné skupiny (řády), lihová
sbírka vážek (Odonata) a pavouků (Aranei), Diptera, čeleď
Phoridae. Byla sjednocena velikost sklenic, byly vyměněny nebo dolity konzervační tekutiny (etylalkohol), uloženy
do nových plastových boxů, označeny sklenice a boxy, doplněny čísly doprovodné evidence. Celkem bylo ošetřeno cca
500 sklenic, které jsou nově uloženy v 85 boxech.
Lokalitními štítky bylo označeno 3000 kusů exemplářů
hmyzu. Bylo vytříděno 58 lihových vzorků z pastí z průzkumů 2019 (Kladruby nad Labem, Choltice). Jedná se o výběr
části sběrů určených k repreparaci na sucho, byly rozděleny do základních řádů. Proběhlo třídění a etiketáž lihových
sběrů řádu Diptera ze sutí ČR – cca 2000 zkumavek (sběry
V. Růžičky, Entomologický ústav AV ČR České Budějovice,
1990–1995).
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zrevidovány a určeny položky některých druhů hub těmito
odborníky: V. Antonín, M. Bartůšek, P. Hrouda, I. Kautmanová,
J. Salaš, H. Ševčíková, P. Vampola, L. Zíbarová (např. Clavaria,
Corticiaceae s.l., Crepidotus, Pluteus, Polyporales).
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2. Vědecko-výzkumná činnost
Muzeum východních Čech v Hradci Králové patří mezi
vědecko-výzkumné instituce a je zapsáno do seznamu
výzkumných organizací na základě rozhodnutí Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 14. prosince 2018,
čj. MŠMT-33859/2018-5. Vědecko-výzkumná činnost tak patří
mezi jednu z priorit pro všechny odborné pracovníky Muzea
východních Čech v Hradci Králové.
Pro přímou podporu vědecko-výzkumné činnosti v Muzeu
východních Čech v Hradci Králové bylo v roce 2019 vypsáno interní výběrové řízení, v rámci kterého bylo na základě
doporučení komise jmenované příkazem ředitele č. 3/2019,
chváleno 23 projektů – v rámci archeologického oddělení
5 projektů, v rámci historického oddělení 7 projektů, v rámci
přírodovědeckého oddělení 6 projektů a dále 4 projekty
realizované pracovníky z ostatních oddělení.

Přehled vědecko-výzkumných
projektů realizovaných v roce 2019
// Projekty s archeologickou
tématikou
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Řešitel: Mgr. Radek Bláha
Interní projekt č.: 19001
Termín dokončení: dlouhodobý projekt, dílčí etapa zaměřená
na areál královéhradeckého hradu 2017–2020

věž, Chlumec nad Cidlinou), tak případně i jiných organizací
(Dvůr Králové – náměstí, Nový Bydžov – bytový dům).
Jedná se o dlouhodobý projekt. Dílčím výsledkem bude
vyhodnocení středověkého nálezového fondu z areálu královéhradeckého hradu včetně publikace formou monografie
v roce 2020. Každoročně jsou dílčí výsledky prezentovány na
konferenci Archeologické výzkumy v Čechách, formou zpráv
a jednoho až dvou příspěvků v recenzovaných periodikách.
Výsledky: V roce 2019 byl výzkum cíleně aplikován pro účely
přípravy výstavy „Uprostřed Koruny české“. Prostředků se
užilo zejména na zhotovení části podkladů pro rekonstrukci
(za použití originálních gotických stavebních fragmentů)
závěru zaniklého kostela kláštera minoritů, který stával
v místech dnešní lékařské knihovny a policejního ředitelství „Na Hradě“. Dílčí rekonstrukce dává představu o možné
podobě této významné stavby, která zanikla v roce 1419.
Dochované stavební prvky (získané při archeologických
výzkumech v letech 2000–2013), které lze datovat do druhé
poloviny 13. století, ukazují, že šlo o stavbu mimořádných
architektonických kvalit, která snesla srovnání s podobnými
objekty v českých zemích i na území střední Evropy, např.
s Anežským klášterem v Praze, cisterciáckým klášterem
v Hradišti nad Jizerou apod.
V rámci projektu proběhla aktivní účast na několika oborových konferencích:

30. 3. 2019 – Hradec Králové, Česká archeologická
společnost, východočeská pobočka
•

Charakteristika: Výzkum se zaměřuje na stavební vývoj
a hmotnou kulturu královských případně dalších měst
v severovýchodních Čechách, s důrazem na podobu a využití veřejných prostranství a na ně navazující zástavby. Souvisí
s mohutnou vlnou investičních akcí zaměřených na rekonstrukce veřejných prostranství i další výstavbu, jak z vlastních
výzkumů (HK – Velké náměstí, HK – nám. 28. října, HK – Bílá

•

Záchranný výzkum na II. etapě rekonstrukce
vodovodu a kanalizace v Hradci Králové
(spoluautor P. Sehnoutková)
Záchranný archeologický výzkum pevnostního
bastionu v Gayerových kasárnách v Hradci Králové
(spoluautor F. Šrůtek)

•

Oba referáty publikovány ve sborníku Výzkumy
v Čechách 2018. Zprávy České archeologické
společnosti, Supplément 113, Praha 2019, s. 31–33.

25. 4. 2019 – Pardubice, Univerzita Pardubice –
Proti proudu času…. Nové pohledy na dějiny Pardubic
a Pardubicka od středověku po 20. století
•

U kostela či mimo něj? Pohřebiště ze 13. století
ve Zdechovicích u Přelouče (spoluautoři P. Horník
a P. Sehnoutková)

17. 6. 2019 – Brno, Technické muzeum, 17. ročník
konference FORUM URBES MEDII AEVI s hlavním
tématem – Velké středověké a novověké výzkumy
a co s nimi?
•

Archeologie středověkého a novověkého
Hradce Králové. Minulost, současnost, výhledy
(spoluautor P. Sehnoutková).

Zpracování eneolitické kamenné broušené
industrie staré sbírky Muzea východních
Čech v Hradci Králové
Řešitel: Mgr. Ondřej Herčík
Interní projekt č.: 19002
Termín dokončení: jaro 2020
Charakteristika: Archeologické oddělení Muzea východních
Čech má ve sbírkách tisíce artefaktů kamenné broušené
industrie. V rámci zjištění zpracovatelnosti celého souboru,
bude zpracována eneolitická broušená industrie ze staré
sbírky do podoby publikačního výstupu včetně katalogu
a dokumentace. Početně jde o desítky kusů, které budou
popsány a zdokumentovány jak fotograficky, tak kresebně.
Výsledky: Závěrečná zpráva za rok 2019 (fotodokumentace
artefaktů; kresebná dokumentace artefaktů; tvorba katalogu
a textové části pro pozdější publikaci).

2. Vědecko-výzkumná činnost
Řešitel: Mgr. Ondřej Herčík
Interní projekt č.: 19003
Termín dokončení: 2016–2020
Charakteristika: Východní Čechy jsou územím, kde se vyskytují doklady aktivit z období paleolitu, jsou však dosud nedostatečně zmapované. Záměrem je vyhledávání a výzkum
lokalit všemi dostupnými archeologickými postupy s preferencí nedestruktivních metod, mapování rozložení a polohy
těchto lokalit pomocí geografických informačních systémů.
Výsledky: Závěrečná zpráva za rok 2019 (Přesná lokalizace
pozdněpaleolitické lokality Chotěvice. Lokalizace možného
výchozu suroviny pro pozdní paleolit v regionu Trutnovsko.
Publikace článku: Čechák, P. – Čecháková-Suchopárová, K.
– Herčík, O. – Toman, M. 2019: Štípaná industrie z lokality
Chotěvice (okr. Trutnov) In: Archeologie východních Čech 17.
Hradec Králové).

Germánské osídlení východních Čech
Řešitel: Mgr. Pavel Horník
Interní projekt č.: 19004
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný projekt
Charakteristika: Východní Čechy jsou územím, kde se vyskytují
doklady aktivit z období paleolitu, jsou však dosud nedostatečně zmapované. Záměrem je vyhledávání a výzkum lokalit
všemi dostupnými archeologickými postupyb s preferencí
nedestruktivních metod, mapování rozložení a polohy těchto
lokalit pomocí geografických informačních systémů.
Výsledky: V roce 2019 bylo v rámci projektu dokončeno typologicko-chronologické vyhodnocení nálezů z lokality Černčice.
K řešení jednotlivých otázek byly přizvání: PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
(spolupráce na vyhodnocení výsledků prvkové analýzy;
Ústav archeologie a muzeologie FF MUNI/VČM Pardubice),
Ing. Jiří Kmošek (prvkové složení nálezů; Fakulta Restaurování

UPCE), Mgr. Jiří Militký, Ph.D. (numismatika; Národní muzeum). V souboru byl identifikován polotovar spony a nákončí
opasku. Tyto předměty včetně jednoho dokončeného nákončí byly analyzovány metodou ED-XRF za účelem určení prvkového složení. Výsledky analýz potvrdily, že některé předměty
jsou vyrobeny z reutilizované římské mosazi (v oblasti barbarika se nepředpokládá a zatím není nijak doložena výroba
mosazi.). Období sklonku starší doby římské (střední doby
římské), kam spadá většina nálezů z Černčic, reprezentuje bezesporu jeden z vrcholů přísunu římských výrobků do
východočeského Polabí. Právě v této době intenzivních
kontaktů mohlo přirozeně docházet i k výměně inspirací,
technologií, myšlenek a samozřejmě také zboží. Z kulturně
historického hlediska je důležitý polotovar kolínkovité spony,
neboť je na tyto formy nahlíženo jako na barbarské výrobky,
vzniklé pod vlivem římsko-provinciální módy. Nález polotovaru v prostoru východních Čech tak doplňuje představu,
podle níž zejména střední Podunají představovalo hlavní
zónu setkávání římsko-provinciální kultury s tou barbarskou.
Výsledky, ke kterým autorský kolektiv dospěl, předložil
k otištění v časopisu Archeologie východních Čech, v článku:
Sídliště z doby římské v Černčicích (okr. Náchod). Doklad
výroby kolínkovitých spon a nákončí opasku na přelomu
starší a mladší doby římské?
V roce 2019 pokračovaly práce na publikaci pohřebiště
z doby římské z Hradce Králové – Slezském předměstí.
Dokončena byla katalogizace nálezů. Řešiteli se podařilo,
na základě nevelkého množství nalezených analogií, určit
funkci některých, v hmotné kultuře doby římské, velice
vzácných předmětů. Zahájena byla sazba tabulek.

Královéhradecko na přelomu střední
a mladší doby bronzové
Řešitel: PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
Interní projekt č.: 19005
Termín dokončení: 2020
Charakteristika: Podnětem k zahájení tohoto interního projektu byl výzkum pohřebiště ve Hvozdnici u Hradce Králové,
jehož moderní fáze proběhla mezi lety 2013 a 2018. Lokalita
je v souvislosti s přelomem střední a mladší doby bronzové
známa již od 30. let 20. století, současný výzkum ovšem
v tomto směru přinesl zásadní posun a další zpracování
publikace je velmi perspektivní. V souvislosti s dílčími závěry
z předchozích let bylo téma rozšířeno na Královéhradecko,
protože se ukazuje, že tvoří jednolitý svébytný celek, tvořící zázemí soudobého hradiště v prostoru historického jádra
Hradce Králové. Pro zodpovězení podstatných otázek vzniku
jedné z nejvýznamnějších pravěkých kultur – lužické kultury,
je tento region klíčový.
Výsledky: V roce 2019 bylo dokončeno laboratorní zpracování nálezů (Z. Žváková) z výzkumné sezóny 2016 na pohřebišti
ve Hvozdnici. Před koncem roku byla zahájena také kresebná
dokumentace a příprava katalogu nálezů z uvedené sezóny.
Zcela dokončeno bylo zpracování, kresebná dokumentace
a podklady pro katalog v případě nálezů z výzkumné sezóny 2015, a to v počtu 121 evidenčních čísel, zejména keramických nádob a v menším rozsahu i bronzových artefaktů. Zahájeno bylo laboratorní zpracování nálezů z poslední
výzkumné sezóny na pohřebišti v roce 2018. Veškeré odebrané výplně a vzorky z výzkumů v letech 2013–2018 byly
podrobeny flotačnímu proplavení a jsou připraveny k dalším
analýzám.
V roce 2019 dále proběhlo odborné vyhodnocení mladobronzové komponenty polykulturní lokality zkoumané v roce
2012 v Kopidlně. Nálezová situace byla interpretována jako
pozůstatky dvou keramických pecí lužické kultury zahloubených do nivních sedimentů Cidliny a obsahujících nepodařenou vsádku, sestávající ze skupiny žárem zdeformovaných
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2. Vědecko-výzkumná činnost
nádob. Jednalo by se pro uvedené období o velmi vzácný
doklad místní výroby keramiky. Výsledkem zpracování je
změna interpretace na vyklizený inventář požárem zaniklého
obydlí, zahrnující pozoruhodný příklad zásobnicové nádoby
vystupující nad povrch terénu pouze hrdlem a vypalované
patrně in situ. Rukopis je připraven k publikaci na jaře 2020.

vání údajů o mincích uložených v Národním muzeu v Praze.
Mince z Rybné byly srovnávány s ražbami z dalších nálezových celků. Průběžně probíhaly práce na rukopisu studie
o depotu a na doprovodných tabulkách. Osloveno bylo
vedení obce Rybná nad Zdobnicí za účelem možného spolufinancování tisku studie.

// Projekty s historickou tématikou

Sbírka skleněných negativů v Muzeu
východních Čech v Hradci Králové

Závěr mincovnictví denárového období
ve světle depotu z Rybné nad Zdobnicí
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Řešitel: PhDr. Vojtěch Brádle
Interní projekt č.: 19006
Termín dokončení: 2020
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Charakteristika: Problematika mincovnictví v českých zemích
před reformou Václava II., kterou byla zavedena ražba pražského groše (1300), představuje jedno z nejkomplikovanějších témat v rámci dějin peněz na našem území. Ačkoliv se
předpokládají určité sjednocující tendence, názory jednotlivých badatelů na otázky týkající se chronologie, typologie
i místní provenience mincí se poměrně zřetelně liší. Důležitým
pramenem, který může do příslušné diskuze podstatným
způsobem promluvit, je brakteátový depot z Rybné nad
Zdobnicí. Ten tvoří z velké části právě ražby, které mají reprezentovat poslední fázi předgrošového mincovnictví. Detailní
typologický a metrologický rozbor souboru spolu se srovnáním s dalšími vhodnými nálezovými celky by měl přinést
odpovědi na některé dosud nedořešené problémy.
Výsledky: V roce 2019 byl průběžně prováděn detailní typologický rozbor zachovaných mincí z rybenského depotu.
Zjišťovány byly jejich přesné parametry (hmotnost, minimální a maximální průměr) a sledována byla profilace střížků. Probíhalo studium dostupných písemných pramenů
a příslušné odborné literatury. Dohledávány byly informace
o mincích uložených mimo Hradec Králové. Proběhlo zpraco-

Řešitel: Mgr. Jan Jakl
Interní projekt č.: 19009
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

zatím nebylo provedeno. Navzdory tomuto faktu byl vytvořen inventář negativů s regionálními osobnostmi, který byl
následně přepsán do elektronické verze. Inventář osobností
obsahuje celkem 2 995 položek. Provedena byla prohlídka
negativů formátu 13x18 (610 kusů) a její výsledky byly zaznamenávány do elektronické verze inventáře. V této souvislosti došlo u části negativů k doplnění ochranných prvků
(hedvábný papír).

Reedice prací Ignáta Herrmanna „V pevnosti“
a „Něco ze vzpomínek hradeckých“
Řešitel: PhDr. Pavla Koritenská, Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.
Interní projekt č.: 19010
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Fotoarchiv patří mezi původní sbírkové fondy,
které tvořily sbírky muzea prakticky od počátku. Zvlášť cenný
je soubor skleněných negativů z přelomu 19. a 20. století,
ve kterém jsou zastoupeni významní královéhradečtí autoři.
Cílem projektu je podrobně zpracovat jednotlivé negativy,
určit zobrazené lokace, osobnosti nebo události a v maximální možné míře zjistit autorství u anonymních negativů.
Součástí výzkumného úkolu bude postupné skenování
negativů a jejich následné převedení do podoby klasického pozitivu. Projekt by měl být završen vydáním podrobného soupisu skleněných negativů v rámci řady Fontes Musei
Reginaehradecensis či reprezentativní publikace a uskutečněním odpovídající výstavy.

Charakteristika: Reedice Herrmannových prací „V pevnosti“
a „Něco ze vzpomínek hradeckých“ doplní projekt nové
expozice MVČ HK mapující historii města a úzce se pojí
i s tematikou královéhradecké vojenské pevnosti a každodenního života ve městě 19. století. Vzpomínky spisovatele
a novináře Ignáta Herrmanna (1854–1935) představují unikátní pramen pro poznání dějin města Hradce Králové v závěru jeho pevnostní éry. Obě zmíněné knihy jsou v současné
době zcela nedostupné. Vyšly v roce 1929, resp. 1936, jako
soukromý tisk a bibliofilie, a proto jsou širší veřejnosti téměř
neznámé.

Výsledky: V průběhu roku 2019 pokračovalo studium dostupné odborné literatury: Plzeň na skleněných negativech /
Tomáš Bernhardt, Petr Mazný. Plzeň 2018; České Švýcarsko
na nejstarších fotografiích / Pavel Scheufler, Petr Joza.
Praha 2006; Fotoalbum města Hradce Králové 1866–1918 /
Jiří Zikmund, Jaroslava Pospíšilová. Hradec Králové 2000;
Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české / Pavel
Scheufler, Valburga Vavřinová. Praha 2017; Restaurování
a konzervace skleněných negativů / Bronislava Bacílková et al.
Praha 2011. Probíhalo třídění skleněných negativů s tematikou
královéhradecké architektury a královéhradeckých osobností.
Pro přesné určení je však nutné jejich naskenování, které

Výsledky: V roce 2019 probíhalo shromažďování odborné literatury a pramenů. Přepisovány byly původní texty. Připravovaná
reedice byla pracovně rozdělena na dvě části (první část
Herrmannův text „V pevnosti“ a druhá část Herrmannův text
„Něco ze vzpomínek hradeckých“). Byla navázána spolupráce
s rodinou Ignáta Herrmanna a projednána možnost rozšíření
fondu Literatura případným darem materiálů z jeho pozůstalosti. Připravena byla odborná studie o osobnosti spisovatele I. Herrmanna (Havlíčkobrodsko) a odborná studie,
analyzující Herrmannovy vzpomínky na dětství v královéhradecké pevnosti ve válečném roce 1866 (Východočeský sborník historický).

2. Vědecko-výzkumná činnost
Řešitel: PhDr. Pavla Koritenská
Interní projekt č.: 19011
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Rozsáhlý soubor téměř dvou tisíc školních
obrazů MVČ HK se řadí na třetí místo v České republice, a to
za sbírky specializovaných pedagogických muzeí v Praze
a Přerově. Řada 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: Výzkumný úkol se v roce 2019 zaměřil na přípravu
samostatné publikace věnované školním obrazům v rámci
řady Fontes Musei Reginaehradecensis. Probíhaly grafické
práce, jazykové korektury a příprava tiskových dat publikace.
Zpracovávána byla produkce vybraných nakladatelů této učební pomůcky 19. století a první čtvrtiny 20. století: K. S. Amerlinga,
P. Jehličky, B. Tempského, A. Kreidla a K. Jánského v návaznosti na sbírku MVČ HK. Muzejní sbírku se podařilo rozšířit
především o produkci nakladatelství K. Jánského. Vybrané
školní obrazy ze sbírky MVČ HK byly využity v seriálu článků v časopisu Scan. Bylo připraveno druhé vydání publikace
„Pohádky a bajky první republiky“, která představila soubor
školních obrazů s pohádkovou tematikou nakladatelství
J. Ungera. Uskutečněny byly rovněž dvě přednášky s tematikou školních obrazů pro Klub seniorů.

Podnikatelská rodina Sehnoutka-Steinský
a jejich odkaz ve východočeském regionu
Řešitel: Mgr. Klára Lukášová
Interní projekt č.: 19012
Termín dokončení: 2020
Charakteristika: Podnikatelská rodina Sehnoutka-Steinský,
původem ze Smiřic, patřila mezi nejvýznačnější textilnické rody
meziválečné éry. Komplex jejich textilních závodů v Černožicích,

Hořicích a Hradci Králové (později rovněž síť prodejen Setka) lze
označit za rodinný koncern, jehož ústředí bylo v Hradci Králové
v paláci Steinských, který je dodnes dominantou Ulrichova
náměstí. Výzkumný úkol se nezaměřuje pouze na aktivity této
rodiny v oblasti textilního průmyslu, výroby a obchodu, ale
snaží se podchytit také rodinné vazby (např. s textilnickým
rodem Bartoňů) a osudy jednotlivých členů. Dále si klade za cíl
zmapovat jejich stavební a kulturní odkaz nejen v samotném
Hradci Králové, ale i v rámci celého východočeského regionu.
Výsledky: Během roku 2019 bylo realizováno zejména studium pramenů a dokumentů uložených ve Státním oblastním
archivu v Zámrsku a ve Státním okresním archivu v Hradci
Králové. Byly prostudovány například protokoly schůzí
obecního zastupitelstva v Černožicích (fond Obec Černožice
a MNV Černožice), podnikový archiv fy Sehnoutka či jednotlivé ročníky sborníku Královéhradecko z let 1924–1939.
Pokračovalo zpracování a doplňování historie jednotlivých
textilních závodů firmy Sehnoutka-Steinský v Hradci Králové,
Černožicích, Smiřicích a Hořicích. Probíhalo také mapování
vývoje bavlnářství ve východočeském kraji.

Kulturně-společenský život na Královéhradecku
v 19. a 20. století – Historie ochotnických
divadelních spolků
Řešitel: PhDr. Jaroslava Pospíšilová
Interní projekt č.: 19013
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Divadlo bylo nedílnou součástí kulturně
společenského života města Hradce Králové a jeho okolí.
Cílem projektu je zpracovat historii vzniku a působení
jednotlivých amatérských (ochotnických) souborů ve vybraných městských lokalitách tehdejšího politického okresu
Hradec Králové (Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem
a Nechanice). Na základě zjištěných skutečností se projekt
pokouší o detailní zmapování činnosti a repertoáru jednotlivých zde působících ochotnických souborů a porovnat
kulturní a společenské dění v nich.

Výsledky: V roce 2019 bylo dokončeno zpracování souboru
písemností a tiskovin z pozůstalosti dramatika a spisovatele
Jiřího Šotoly, jeho činnosti v amatérském Souboru mladých
DS Tyl v Hradci Králové z let 1944–1945 a byl proveden zápis
do databáze Museion. Ve Státním okresním archivu v Hradci
Králové byl prostudován materiál dokumentující činnost
ochotnického spolku Čtenářsko-ochotnická beseda Turinský
z Pouchova, zpracována excerpce provedených představení
a fotodokumentace vybraných předmětů.

Josef Škoda – hradecký sochař
Řešitel: PhDr. Markéta Pražáková
Interní projekt č.: 19014
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 zmapovat díla tohoto umělce,
pevně spjatého s městem Hradec Králové.
Výsledky: V roce 2019, kterým byl výzkumný úkol ukončen,
se pokračovalo v mapování a studiu literatury a dalších
pramenů týkajících se tématu. Probíhala bližší fotografická
dokumentace soch v Hradci Králové za účelem publikování dílčích výsledků v časopisu Scan Fakultní nemocnice
a Lékařské fakulty v Hradci Králové. Připraveny byly podklady pro přednášku ve Vědecké knihovně v Hradci Králové
pro Klub seniorů.
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Školní obrazy ve sbírce Muzea
východních Čech v Hradci Králové

35

2. Vědecko-výzkumná činnost
Prusko-rakouská válka 1866
Řešitel: Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.
Interní projekt č.: 19015
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Dlouhodobý projekt, který se zabývá nejen
problematikou vlastního průběhu války, ale i nejrůznějšími
aspekty a souvislostmi. Podstatnou roli mezi nimi hrají otázky soužití vojenského živlu s civilním obyvatelstvem, vývoje
politických a národnostních názorů, válečné propagandy.
Výzkumný úkol se dále věnuje mapování pamětní záznamů (kronik, osobních zápisků, dobového tisku) týkajících
se prusko-rakouské války 1866.

/ výroční zpráva mvč 2019

Výsledky: Během roku 2019 řešitel zpracoval část korespondence z pozůstalosti prof. Josefa Simona, významného historika prusko-rakouské války, která tvoří součást sbírky Muzea
východních Čech v Hradci Králové. Z hlediska výstupů v roce
2019 řešitel publikoval dva odborné texty (z toho jeden jako
spoluautor), a to v katalogu výstavy 1866: “Poklady soukromých sbírek“ a v publikaci „Souboj mečů, idejí a charakterů?
K životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého“. Tři studie pak byly
odevzdány do tisku po úspěšném recenzním řízení. Výsledky
práce byly dále prezentovány prostřednictvím osmi veřejných přednášek.
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Současný stav lokací obranných bojů
česko-slovenské branné moci a Stráže
obrany státu s maďarskými a polskými
teroristy a jednotkami Honvédu v říjnu
a listopadu 1938 a lednu a březnu 1939
Řešitel: Mgr. Jan Hrubecký; Mgr. Martin Lokaj (externí
spolupráce filozofické fakulty Ostravské univerzity)
Interní projekt č.: 19024
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Projekt využívá expedice užší skupiny badatelů v problematice branné moci republiky Československé
a sboru Stráže obrany státu v letech 1936-1939, která je cíle-

na do oblastí někdejší Podkarpatské Rusi, spojených s boji
proti jednotkám Szabaczapatoku – teroristické organizace
organizované Hlavním štábem maďarské armády, guerillám
Swiazku Stzreleckiego – teroristům organizovaným Hlavním
štábem polské armády a řadovým jednotkám Honvédu, které
se odehrály ve výše vzpomínaném časovém období. Cílem
je zmapovat nejen současný stav lokací, kde k oněm střetům došlo, ale výzkumem archiválií a terénním průzkumem
dotvořit mozaiku dramatických událostí odehrávajících se na
pozadí nacistické okupace Československa. Důraz je kladen
na probádání účasti rodáků z východních Čech v těchto
událostech a osvětlení jejich role.
Výsledky: Ve dnech 12. – 20. 4. 2019 podniknuta expedice
za využití archivních podkladů Ministerstva vnitra ČSR uložených v NA Praha za pomoci Mgr. Davida Hubeného, Ph.D.,
vědeckého pracovníka NA a Mgr. Pavlo Khudishe, Ph.D.,
vědeckého pracovníka univerzity v Užhorodě po popisovaných lokacích. Ze závěrů a fotografického materiálu expedice byla uspořádána přednáška s názvem „Bránili jsme republiku… i když žila už jen v nás“, přednesená v SVK Hradec
Králové dne 22. 5. 2019 pod záštitou a propagovaná PR kanály MVČ a Královéhradeckého kraje s návštěvností 45 osob.
Totožná přednáška s obdobnou návštěvností byla přednesena 26. 11. 2019 na půdě Historického ústavu Filozofické
fakulty Ostravské univerzity.
V roce 2020 se stanou zmíněné fotografické a archivní materiály podkladem pro rozsáhlejší vědeckou studii, u níž se
předpokládá publikování v roce 2021.

Ferdinand II. Tyrolský
Řešitel: Mgr. Stanislav Hrbatý
Interní projekt č.: 19008
Termín dokončení: 2019
Charakteristika: Projekt má za úkol zmapovat působení arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského v letech 1547–1567, kdy sídlil
jako místodržící v Praze. Dále jeho veškeré aktivity spojené s rozvojem českého království a především jeho přínos
v oblasti architektury, kultury a umění, který významnou
měrou ovlivnil život naší metropole a na niž navázal jeho
synovec císař Rudolf II. K tomuto projektu jsem byl přizván
jako odborník na renesanční militaria, která byla na popředí
zájmu arcivévody. Hlavním cílem je zmapování rozvoje platnéřského řemesla založením dvorské platnéřské dílny. Dále
pak rozsah sbírky zbraní a zbrojí a její strukturu za arcivévodova pobytu v Praze. Zmapování prostor Pražského hradu
včetně přestaveb a určení pravděpodobných lokalit, kde byly
jednotlivé zbrojnice umístěny a jakou měly funkci.
Výsledky: Rok 2019 byl posledním rokem tohoto tříletého
projektu. Veškerá činnost se soustředila na splnění všech
závazků z tohoto plynoucích. Především finalizace článku
v recenzovaném periodiku (Zbroj Alfonsa II. d´Este na státním zámku Konopiště v kontextu platnéřské produkce pro
ferrarský vévodský dvůr v 16. století) a korektury anglické
verze článku (Archduke Ferdinand‘s Collection of Armories
during his Prague Stay) do sborníku z konference z roku 2018
„Archduke Ferdinand II of Austria (1529–1595) and his cultural patronage between Prague and Innsbruck“. Dále pak na
přípravě příspěvku (Le armature lombarde nella collezione
del castello di Konopiste) do sborníku z konference konané
v Itálii v roce 2018 „ Il Museo Marzolli e le armi lombarde“.

2. Vědecko-výzkumná činnost
Řešitel: Mgr. Stanislav Hrbatý
Interní projekt č.: 19007
Termín dokončení: 2021
Charakteristika: Zbrojnice zámku v Opočně patří mezi největší
sbírky renesančních a raně barokních militarií v České republice.
Svým bohatým fondem patří mezi přední šlechtické sbírky
královéhradeckého regionu. Její fond obsahuje zhruba 3000
položek militarií, z toho plátová zbroj zaujímá zhruba 450 kusů.
Projekt má za úkol zmapovat historii sbírky zbraní rodu
Colloredo–Mannsfeld na zámku Opočno. Zpracovat a zhodnotit plátové zbroje nalézající se ve fondu. Jejich vzájemné
srovnání, identifikace falz a romantických doplňků. Porovnání
s přístupnými archivními prameny týkajících se akvizic militarií. Dále pak srovnání v celorepublikovém kontextu dochovaných zámeckých zbrojnic. Tato práce výrazně přispěje
k zhodnocení fondu militarií a pochopení akviziční činnosti
šlechty na přelomu 19. a 20. století. Jako výstup je plánován
souborný katalog tohoto fondu ve spolupráci s NPÚ. Projekt
je plánován jako tříletý (2019–-2021). Náklady na vydání
publikace budou hrazeny z prostředků NPÚ.
Výsledky: V roce 2019 byly provedeny srovnávací analýzy
celé sbírky a jednotlivé předměty rozřazeny do skupin podle
typu a časového zařazení. V rámci tohoto třídění byla připravena základní struktura katalogu a identifikovány předměty,
u kterých je třeba provést fotodokumentaci. Dále byl dokončen strukturovaný popis předmětů se základními identifikačními údaji a zahájena práce na úvodním textu katalogu.

// Projekty s přírodovědeckou
tématikou
Březhradské písčiny – entomofaunistický
průzkum lokality v letech 2018 a 2019
Řešitel: Miroslav Mikát
Interní projekt č.: 190018
Termín dokončení: dvouletý výzkumný úkol
Charakteristika: V roce 2009 se řešitel spoluatorsky podílel
na posudku (nařízená doplňující studie EIA) pro předmětné
území (Mikát & Mocek 2009). Lokalita byla vyhodnocena jako
velmi hodnotné území, především pro nelesní (zejména psammofilní) entomofaunu. Další příležitostné exkurze v následném
období potvrdily hodnotu území, některé významné nálezy
byly publikovány (Bogusch & al 2011, Mertlik 2011, Mikát
2011). Souhrnné aktualizované zhodnocení entomofauny
pro tuto lokalitu dosud chybí.
Výsledky: V roce 2019 proběhlo 8 terénních exkurzí s následným zpracováním materiálu (preparace, lokalizace, determinace). V roce 2019 bylo na základě zaznamenaných pozorování a dosud determinovaných dokladů získáno 482 faunistických záznamů. Celkem je tedy z lokality 980 druhů hmyzu.
Výsledky faunistického průzkumu by měly podpořit obnovenou iniciativu, směřující k územní ochraně této lokality.

Tektonika východní části české křídové pánve
Řešitel: Mgr. Jan Juráček
Interní projekt č.: 190017
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Studium povariské tektoniky české křídové
pánve ve východních Čechách. Determinace geologických
struktur v souvislosti s prouděním podzemní vody. Porovnání
s výsledky paleonapěťových analýz v sousedních oblastech –
význam nadregionální v rámci ČR i v kontextu střední Evropy
(alpsko-karpatská oblast).

Výsledky: Vzhledem ke stěhování a akademickým povinnostem bylo uskutečněno pouze 6 terénních pracovních
cest. V terénu byla prováděna měření orientace tektonických prvků (vrstevnatosti, pukliny, zlomy, žíly) geologickým
kompasem v oblasti Jičínska, Orlickoústecka a Zaorlicka,
doplněná sběrem přírodnin. Významné geologické jevy byly
fotografovány. Kompasová data byla dále statisticky vyhodnocena.
Na mezinárodní konferenci „Stav geomorfologických výzkumů v roce 2019“, konané v Parkhotelu Skalní město u Jičína
byly prezentovány výsledky předběžné studie o morfotektonice v oblasti Hořického a Zvičinského hřbetu. Na mezinárodní konferenci CETEG 2019 v Rozdrojovicích u Brna byla
prezentována předběžná paleonapjatostní analýza v lomu
Rožmitál u Broumova.

Hnízdní biologie ptáků
v přirozených stromových dutinách
Řešitel: Mgr. Martin Paclík, Ph.D.
Interní projekt č.: 19019
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Sběr popisných údajů o hnízdění ptáků ve
stromových dutinách. Studium stromových dutin je opomíjeno kvůli nižší nabídce dutin v hospodářských lesích a vyšší
technické náročnosti kontrol dutinových hnízd. Většina
poznatků o dutinově hnízdících ptácích tak pochází ze studia
umělých hnízdních budek, při němž ale hrozí zatížení výsledků metodickými artefakty.
Výsledky: V lesích v okolí Lázní Bohdaneč byla pomocí moderní videotechniky kontrolována hnízda dutinově hnízdících
druhů ptáků. Terénní práce probíhaly cca 2krát týdně od
poloviny dubna do poloviny června. Výsledkem je soubor
hnízdních karet s historií každého sledovaného hnízda.
Po nashromáždění dostatečného vzorku budou provedeny
analýzy hnízdní úspěšnosti a dalších reprodukčních charakteristik. Publikačním výstupem za rok 2019 je níže uvede-
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ze sbírky Colloredo-Mannsfeldů

37

2. Vědecko-výzkumná činnost
ný článek v recenzovaném časopise (indexován v databázi
SCOPUS).

Lignikolní druhy vybraných lužních
lokalit Podunajské nížiny
Řešitel: Bc. Tereza Tejklová
Interní projekt č.: 190020
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

/ výroční zpráva mvč 2019

Charakteristika: Projekt navazuje na předchozí práce, které
vyústily v první souhrnný článek o diverzitě a ekologii lignikolních hub Podunajské nížiny: Tejklová T. & Zíbarová L.
2018: A contribution to the knowledge of lignicolous fungi
of Podunajská nížina Lowland (Slovakia). – Catathelasma
19: 1–80. V článku se podařilo shrnout 243 zaznamenaných
taxonů z let 2016–2017, včetně druhů pro Slovensko zatím
neznámých. Již v tomto okamžiku se za roky 2018 a 2019
podařilo shromáždit z území údaje o dalších druzích, které
nejsou uvedeny ve jmenovaném článku, a kterých je nyní
téměř 200. Další sběr přinese jednak nové údaje, ale i zpřesnění údajů stávajících, navíc pomůže dořešit taxonomické
problémy. Zároveň projekt naváže na předchozí úspěšnou
spolupráci s českými a slovenskými mykology.
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Mnohé lignikolní druhy – zejména pyrenomycety a kornatcovité houby, které jsou zaměřením projektu, jsou mykology často
spíše opomíjeny, přestože mají nezastupitelnou roli v ekosystémech. Jejich studium má však tu výhodu, že jejich výskyt
je méně závislý na aktuálním počasí, a právě i díky své malé
prozkoumanosti přináší stále nové poznatky. I přes geografickou blízkost je mykobiota slovenských lužních lesů zásadně
odlišná od té v Čechách. Zároveň se jedná o biotop akutně
ohrožený nevhodným lesnickým hospodařením, klimatickými
změnami a výstavbou rapidně rostoucí městské aglomerace.
Výsledky: Při 10 exkurzích bylo učiněno 815 zápisů a souhrnně zaznamenáno více než 380 různých taxonů. Celkově bylo
nasbíráno 207 položek, po vytřídění duplikátů a nekvalitních
položek budou zařazeny do sbírky MVČ. Probíhala příprava

publikace všech nových nálezů v cizojazyčném odborném
periodiku Catathelasma, která naváže na již zveřejněné
výsledky z minulých let (Tejklová & Zíbarová 2018). V tisku je
publikace jednoho z nejcennějších nálezů z r. 2019 (Zíbarová
& Tejklová 2019) a rozpracovaný je článek o dalším nálezu
(Zíbarová & Tejklová 2020). Vybrané vzácné nálezy byly
předány k sekvenaci v rámci projektu Barcoding Slovenska,
při zdařilé izolaci budou sekvence včetně fotografií nálezu
uloženy do databáze Barcode of Life Data System.
Výsledky získané v roce 2018 byly prezentovány na semináři Biodiverzita Slovenska 2019 na Technické univerzitě
ve Zvoleně, výsledky z let 2016–2018 byly prezentovány
na semináři Novinky studia velkých hub 2019 v Národním
muzeu v Praze.

Biodiverzita pavučinců (Cortinarius)
ve východních Čechách
Řešitel: Bc. Tereza Tejklová
Interní projekt č.: 190021
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Terénní průzkum vybraných lokalit východních
Čech zaměřený na výzkum rozšíření pavučinců (Cortinarius)
se zvláštním zřetelem na podrod pahřib (Phlegmacium).
Přestože se jedná o kritickou skupinu, druhy v ní jsou velmi
pestře zbarvené a atraktivní i pro laickou veřejnost. I díky
tomu je řada druhů sekvenována a sekvence zařazeny
v mezinárodní genové databázi GenBank a je tedy možné
je porovnat s vlastními nálezy. Tento průzkum navazuje na
již získaná data z předchozích let. Sebrané položky vhodně
doplní mykologický fond Muzea východních Čech. Projekt
předpokládá spolupráci s RNDr. Janem Borovičkou, Ph.D.
z Geologického ústavu AVČR a Ústavu jaderné fyziky AVČR,
který využije sebraný materiál pro analýzy obsahu kovů.
Výsledky: Záměrem projektu byl sběr pavučinců (Cortinarius),
především z podrodu pahřib (Phlegmacium) na vybraných
lokalitách východních Čech. Prioritně měly být navštíve-

ny lokality, odkud jsou jen velmi kusé informace o výskytu
těchto druhů. Vzhledem k nepřízni počasí na většině území
Královéhradeckého kraje byly sbírány položky na území celé
ČR. I díky pomoci externích spolupracovníků se podařilo
shromáždit více než 250 údajů o nálezech jak z východních
Čech, tak i z celé ČR, v několika případech i ze Slovenska.
Díky tomu byl získán cenný srovnávací materiál pro sbírky
Muzea východních Čech – cca 200 položek. Během návštěv
bylo zaznamenáno více než 120 různých taxonů, což představuje zhruba jednu pětinu z druhů rostoucích na území ČR.
Mezi nimi bylo i 31 druhů (z 56, tedy více než polovina) zařazených v Červeném seznamu.
Počátkem roku 2019 vyšel článek rozpracovaný již v roce
2018 (Tejklová & Kramoliš 2019), další článek o prvním nálezu
druhu Cortinarius pseudoarcuatorum je rozpracován, avšak
objevil se problém s chybně určenou, avšak zaevidovanou
položkou uloženou v NM, v současnosti v řešení. U dalšího
plánovaného článku o C. aureopulverulentus nastal problém
se sběrem z lokality V Dubech, fylogenenetická analýza ukázala na dosud nepopsanou genetickou diverzitu
a možnou přítomnost kryptického druhu, bylo proto nezbytné získat další materiál tohoto druhu – získány dva čerstvé
sběry a jedna sušená položka z Beskyd. V současnosti jsou
malé části 17 položek připravené na odeslání do Olomouce,
kde dojde k izolaci DNA, amplifikaci, přečištění a sekvenování vzorků, získané sekvence budou zapsány do jedné z mezinárodních genových databází GenBank, EMBL či UNITE.
V roce 2019 se uskutečnily dvě popularizační přednášky
„Pavučince známé i neznámé“ pro širokou veřejnost dne 6. 5.
v SNM v Bratislavě a dne 24. 5. v Náchodě. Během Celostátní
výstavy hub v Šumperku bylo veřejnosti představeno 29 druhů
pavučinců a během Pardubicko-hradecké výstavy hub
v Pardubicích 32 druhů pavučinců.

2. Vědecko-výzkumná činnost
Řešitel: Jaroslav Zámečník, DiS.
Interní projekt č.: 190022
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Pampelišky (Taraxacum) patří mezi taxonomicky velice komplikované a doposud nedostatečně probádané
skupiny cévnatých rostlin. Botaniky byla tato skupina dlouhou dobu opomíjena a v herbářových sbírkách muzeí v ČR
se nachází minimální množství dokladů, které jsou navíc
nekvalitně preparovány.
Bahenní pampelišky (sect. Palustria) patří mezi kriticky ohrožené a vymírající druhy vázané na zachovalé slatinné louky.
Tato stanoviště jsou jedna z nejohroženějších v celé střední
Evropě, ať již vlivem absence obhospodařování či globálními
klimatickými změnami, které způsobují vysychání a nedostatek vody na těchto „trvale“ zamokřených stanovištích.
Cílem práce je revize všech historických lokalit bahenních
pampelišek na území ČR, publikační výstupy v podobě vědeckých a popularizujících článků, získání kvalitního herbářového materiálu pro doplnění muzejní sbírky a zvýšení její
společensko-kulturní hodnoty. Výzkum na území ČR by měl
také přinést výsledky v podobě záchranných programů pro
jednotlivé druhy studované skupiny, neboť některé z nich
jsou na hranici celosvětového vymření.
Z důvodu studia sekce Palustria v celém areálu jsou realizovány v rámci „Taraxacum-Workshop“ ve spolupráci se specialisty z celé Evropy také terénní exkurze do zahraničí. Znalost
všech druhů a jejich rozšíření v rámci jednotlivých sekcí je
nezbytná pro bezchybné vyhodnocení a popis druhů vědě
doposud neznámých. Jejich následný popis pak přinese prestižní publikační výstupy v časopisech s impact factorem.
Druhy dalších sekcí (Erythrosperma, Hamata, Cetlica, Taraxacum,
Erythrocarpa) jsou studovány také, ale doprovodně.

Výsledky: V roce 2019 byly provedeny rozsáhlé výsevy studijního materiálu. Celkově bylo v roce 2019 založeno 107 kultivací Taraxacum sect. Palustria a 12 kultivací druhů z ostatních
sekcí. Celkem bylo tedy vysazeno 1284 exemplářů. Pěstovány
jsou především druhy extrémně vzácné, nebo doposud vědě
neznámé, nebo ty, které jsou na hranici vymření, a je žádoucí
získat kvalitní nažky k dlouhodobému uložení, které mohou
v budoucnosti sloužit pro záchranu jednotlivých druhů v přírodě.
Vzhledem k teplému jaru 2019 nemohla být realizována řada
plánovaných sběrných terénních exkurzí, neboť většina rostlin byla v přírodě velmi špatně vyvinuta a rychle odkvetla
(zvláště na lokalitách v nížinách).
5. až 7. 4. 2019 – terénní exkurze do severního Chorvatska
ve spolupráci s doc. RNDr. B. Trávníčkem, Ph.D. (Univerzita
Palackého v Olomouci) a s RNDr. V. Žílou (Gymnázium
Strakonice). Studium druhově bohatých a vědecky doposud
nevyhodnocených populací sekce Palustria (desítky vědě
neznámých druhů). 13. 4. 2019 – Větrušická rokle a Máslovická
stráň. Studium druhů sekce Erythrosperma. 19. až 21. 4. 2019
– terénní exkurze do Zahorie a Malých Karpat na západním
Slovensku a na slatiny v okolí městečka Moosbruun v Rakousku.
Exkurze byla zaměřena na studium zbytkových populací sekce
Palustria v panonské oblasti. Zdejší populace patří mezi jedny
z nejohroženějších ať již vlivem negativních zásahů v krajině
(zemědělství, odvodnění, rekultivace) či vlivem globálních
klimatických změn. Ve studovaném území byly objeveny dvě
bohaté lokality s populacemi sekce Palustria. V celé oblasti byli
dále studováni zástupci T. sect. Erythrosperma. 30. 4. 2019 –
slatinné louky v okolí Miletína v okrese Jičín. Na lokalitách byly
podrobně mapovány populace druhů – T. bavaricum, T. mendax,
T. vindobonense a T. skalinskanum. Všechny rostliny byly zaměřeny pomocí GPS, spočítány a byly pořízeny fytocenologické
snímky. Proběhlo fofografické zdokumentování lokality a všech
zaznamenaných druhů. 1. 5., 4. 5. a 24. 5. 2019 – rozsáhlé
mapování z leteckých snímků vytipovaných lokalit ve fytochorionu Ralsko-bezdězská tabule, podrobné mapování druhů sekce
Erythrosperma. 26. až 28. 4. 2019 – mapovaní slatinných luk na
území jižních Čech. Podrobné mapování druhů sekce Palustria.

Na navštívených lokalitách byly studovány jednotlivé druhy, byl
pořízen dokladový materiál ke studiu a byly odebrány exempláře
pro experimentální kultivaci. Na vybraných lokalitách byly pořízeny fytocenologické snímky a vybrané druhy byly dokumentovány fotograficky. 8. 5. 2019 – podrobné mapování druhů sekce
Palustria na území CHKO Žďárské vrchy. Všechny rostliny byly
zaměřeny pomocí GPS, spočítány a byly pořízeny fytocenologické
snímky. Proběhlo fofografické zdokumentování lokality a všech
zaznamenaných druhů.
Pro exsikátovou sbírku „J. Kirschner & J. Štěpánek – Taraxaca
Exsiccata“ vydávanou Botanickým ústavem Akademie věd ČR
v Průhonicích byly sebrány dva druhy – Taraxacum (Palustria)
clandestinum a T. (Hamata) lacistophylloides.
Probíhaly práce na rukopise „Pampeliška krátkokvětá –
Taraxacum brachyglossum (Dahlst.) Raunk. (sect. Erythrosperma),
nový druh pro území České republiky“ (Poznámky k rodu
Taraxacum v české republice. II.)“.
Byly provedeny rozsáhlé práce na rukopise článku „Recentní
nálezy bahenních pampelišek (Taraxacum sect. Palustria) v České
republice. (Poznámky k rodu Taraxacum v České republice. III.),
včetně kreseb listů všech druhů uvedených v práci, dále byly
zpracovány komentáře pro vybrané druhy a mapy rozšíření.
Byly dokončeny dva publikační výstupy:
Kirchner J., Štěpánek J., Vašut R. J. & Zámečník J. (2019): New
species of Taraxacum native to central Europe. – Preslia,
Praha, 91:213-230, DOI: 10.23855/preslia.2019.213. Významná práce, v které jsou popsány tři nové druhy pro
vědu, z čehož dva jsou endemické pro Českou republiku
(Taraxacum clandestinum a T. sparsum).
Zámečník J. (2019): Taraxacum disseminatum Haglund – In:
Lustyk P. & Doležal J. (2019) [eds], Additamenta ad floram
Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy České botanické
společnosti, Praha, 54: 133–134. V příspěvku je publikován komentář ke kriticky ohroženému druhu.
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Výzkum a dokumentace rodu Taraxacum
se specializací na sect. Palustria
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Řešitel: RNDr. Stanislav Štamberg, CSc.
Interní projekt č.: 190023
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Studium anatomie a taxonomie permokarbonských paprskoploutvých ryb podkrkonošské pánve včetně srovnávacího studia s faunou boskovické brázdy, vnitrosudetské pánve a ostatních obdobných pánví Evropy.
Výsledky: Hlavní pozornost byla věnována studiu materiálu
paprskoploutvých ryb ve vnitrosudetské pánvi z dřívějších
sběrů deponovaného v Muzeu východních Čech v Hradci
Králové, v Národním muzeu a na Přírodovědecké fakultě UK
v Praze. Doplňkové sběry byly zaměřeny na lokality v katastru obce Otovice. Byl nashromážděn poměrně bohatý materiál fragmentů rybovitých obratlovců (kosti, zuby, šupiny)
z lokality Tatobity v podkrkonošské pánvi. Zpráva o výzkumu kosterních zbytků z Tatobit byla publikována (viz článek
Štamberg S., Lapacík M. &Schneider J. 2019).
První zpráva o ozubení aktinopterygií byla podána na symposiu o fosilních rybách, které se konalo v Mnichově (15-18. září
2019) v rámci 90th Annual Meeting of the Paleontological
Society v Ludwig-Maximilians Universität München. Viz:
Paleo &Life, Abstracts of the 90th Annual Meeting of the
Paläont. Gesell., Munich 2019, p. 142.
Během terénních výzkumů zaměřených na paprskoploutvé
ryby jsou shromažďovány i další významné nálezy, které jsou
postupně zpracovány ve spolupráci s dalšími specialisty. Popis
zcela nového druhu branchiosauridního obojživelníka z boskovické brázdy včetně paleoekologie kochovského obzoru – je
připravován článek do tisku (Werneburg R., Schoch, Štamberg
S., Legler B. & Schneider J.: A new Dissorophoid…). Popis kostry
velkého obojživelníka z podkrkonošské pánve – je připravován článek k tisku (Werneburg R., Štamberg S. & Steyer: A new
Stereospondylomorph skeleton…).

// Ostatní odborné projekty
s historickou tématikou

tiskárna). Uskutečněno bylo vydání první dílu publikace
zachycujícího 19 tvůrců oceněných mezi lety 2002–2007.

Jevy tradiční lidové kultury Královéhradeckého
kraje. Identifikace a dokumentace vybraných
výročních obyčejů

// Ostatní odborné projekty
s přírodovědeckou tématikou

Řešitel: Mgr. Martina Vlčková
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Cílem dlouhodobého projektu je dokumentace a identifikace dosud existujících projevů tradiční lidové kultury daného regionu. Práce na projektu úzce souvisí
s činností Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při MVČ HK. Pro systematickou dokumentaci je využíván
program pro podporu tradiční lidové kultury v rámci výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury České republiky.
Výsledky: Vzhledem k rodičovské dovolené řešitele byl výzkumný úkol dočasně pozastaven.

Vydání souhrnného propagačního
materiálu nositelů krajského ocenění
Zlatý kolovrat (2002–2016)
Řešitel: Mgr. Martina Vlčková
Termín dokončení: 2020
Charakteristika: Dvouletý projekt, jehož cílem je představení profesních příběhů osobností oceněných krajskou cenou
Zlatý kolovrat v letech 2002 až 2016, a to formou reprezentativní obrazové publikace. Rozdělen je do dvou částí, přičemž
první se věnuje oceněným tvůrcům v letech 2002–2007
a druhá těm, kteří byli oceněni v letech 2008–2016. Projekt
je financován programem pro podporu tradiční lidové
kultury Ministerstva kultury České republiky.
Výsledky: V roce 2019 byly realizovány přípravné práce na
textu publikace. Zajišťována byla příslušná fotodokumentace a probíhala jednání s dalšími zapojenými subjekty (grafik,

Mykologický terénní výzkum východních Čech
Řešitel: Bc. Tereza Tejklová
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Mykologický průzkum východních Čech.
Výsledky: V rámci mykologických průzkumů a dokumentace
lokalit východních Čech byly navštíveny lokality: Černý Důl,
PR Hořečky, PR Hraniční louka, PR Choltická obora, Jahodovské
polesí, PR Jelení lázeň, PR Komáří vrch, PR Krkanka, Lázně
Bohdaneč a okolí, Lískovický les, Přírodní park Les Včelný,
PR Maštale, PR Neratovské louky, PP Na Plachtě, Novohradecké
lesy, PP Pod Zakletým, PP Rašeliniště Pod Předním
vrchem, NPR Rohová, PR Roudnička a Datlík, lom Rožmitál
a okolí, Rychnovsko, NPR Trčkov, PR U Kunštátské kaple,
PP U Pohránovského rybníka, Ústí nad Orlicí, PP Velká louka,
les V Poustkách, PR Zemská brána. Dále byly navštíveny lokality: Mladoboleslavsko, Trutnovsko, PR Pod Trlinou, Vítějeves,
Vsetínsko; Kašperské Hory a okolí, Pěnivý potok, Povydří,
Rokytská slať, Svojše, Tetřevská slať, Ždánidla (Šumava);
NPR Rejvíz (Jeseníky); NPR Salajka (Beskydy); PR Hejtmanka,
PR Průchodnice, NPR Špraněk, NPR Vrapač, PR U Senné cesty,
PR U Spálené (Litovelské Pomoraví); Bodíky, Čunovské jazera,
PR Dunajské ostrovy, Hybská těsnava, Kundrátovo, PR Ostrovné
lúčky, CHÚ Sihoť, Stará Lesná, Štrbské Pleso, NPR Šúr, Tatranská
Lomnica, Tichá dolina, PR Topoľové hony (Slovensko).
Aktivní účast na konferenci Diverzita a ekológia húb 6
na Technické univerzitě ve Zvoleně (28. 2. 2019), aktivní
účast na semináři Novinky studia velkých hub 2019 v NM v
Praze (23. 3. 2019). Účast na XXVII. Jarním setkání českých
a slovenských mykologů v CHKO Beskydy (21. – 23. 6.). Aktivní
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Paprskoploutvé ryby permokarbonských pánví
Českého masivu a jejich vztahy k fauně dalších
evropských permokarbonských pánví

41

2. Vědecko-výzkumná činnost
účast na 6. Česko-slovenské mykologické konferenci ve
Vysokých Tatrách (19. – 22. 8. 2019). Účast na schůzi expertního týmu k projektu TA ČR – Metodika druhové ochrany hub
na Masarykově univerzitě v Brně (29. 1. a 27. 8. 2019). Účast
na XX. Setkání mladých mykologů v CHKO Litovelské Pomoraví
(17. – 20. 10.). Aktivní účast na výstavách hub v Šumperku
(10. – 15. 9.) a Brně (28. 9.).

na floristickém minikurzu Východočeské pobočky ČBS v Polici
nad Metují.

V roce 2019 bylo zařazeno do muzejních sbírek 500 herbářových položek hub. Bylo publikováno 5 článků (viz Tejklová
2019, Tejklová et Kramoliš 2019, Tejklová et Zíbarová 2019a,
2019b, 2019c).

Projekt „Databáze chráněných a ohrožených druhů rostlin
a živočichů Hradce Králové“ (ve spolupráci s ostatními pracovníky PO) pro Magistrát města Hradce Králové byly doplněny
3 nálezy rostlin.

Účast na semináři muzejních botaniků v Brně (27. – 28. 11. 2018).
Účast na konferenci České botanické společnosti v Praze na
téma Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu
a praxi (30. 11. – 1. 12. 2019).

Článek o floristickém kurzu v Nové Pace byl předán do redakce časopisu Zprávy České botanické společnosti. Je připravován článek o floristickém kurzu v Polici nad Metují.
V roce 2019 bylo zařazeno do muzejních sbírek 500 herbářových položek rostlin, byly publikovány 2 práce v odborných
časopisech (viz Samková & Doležal 2019, Vávra et al. 2019).
Při terénních exkurzích bylo nasbíráno přibližně 200 položek
rostlin.
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Floristická dokumentace lokalit
východních Čech
Řešitel: RNDr. Věra Samková, Ph.D.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Floristická dokumentace východních Čech.
Výsledky: Uskutečněno 23 exkurzí (PP Na Plachtě, lom Rožmitál,
les Číbr u Černilova, les Dehetník u Slatiny, slepá ramena
v Třebši, Labská a Pančavská louka v Krkonoších, les Morava
u Lanžova, Vlčice u Trutnova, PR U Houkvice). Účast na semináři muzejních botaniků v květnu v Beskydech. Vedení exkurzí

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.
Výsledky: Bylo realizováno 27 exkurzí (mimo EVL Kladruby):
Pardubicko (cihelna Tuněchody, tzv. východočeská Sahara,
Chrudimka, Labe, PP Veská, PP Choltice, Hradecko (Třebeš,
PP Na Plachtě, Svinary: lokalita Dehetník), lom Rožmitál
u Broumova. Z výše uvedených terénních exkurzí (včetně
Kladrub) pochází část přírůstků získaných vlastním terénním
výzkumem (2300 exemplářů).

Entomofaunistická dokumentace areálu
Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem
Řešitel: RNDr. Bohuslav Mocek
Termín dokončení: čtyřletý výzkumný úkol
Charakteristika: Cílem projektu (plánovaná doba řešení:
2018–2021) je zjištění biodiverzity a druhového složení entomofauny na území evropsky významné lokality Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. Výzkum je zaměřen na vybrané
skupiny hmyzu, především mykoxylofágní Coleoptera (brouci),
Lepidoptera (zejména motýli s denní aktivitou), Diptera
(dvoukřídlí) a Odonata (vážky). Kromě standardních metod
terénního průzkumu (smyk, sklepávání, prosev) jsou pro
dokumentaci cílových skupin sběru používány odchytové
pasti exponované celé vegetační období (Malaiseho pasti,
stromové pasti) nebo jednorázově (Moerickeho pasti, zemní
pasti). Vzorky ze všech druhů pastí konzervované v 75 % etylalkoholu jsou výběrově tříděny do řádů. Část lihových sběrů
je repreparována do formy exsikátu.
Výsledky: Realizováno bylo 10 terénních exkurzí, prováděn
byl individuální sběr a odchyty do pastí, Získáno 48 vzorků
z lapacích zařízení, z nichž byl selektován a konzervován
lihový materiál pro vytřídění cílových skupin.

Kavernikolní druhy čeledi Phoridae (Diptera)
Řešitel: RNDr. Bohuslav Mocek
Termín dokončení: čtyřletý výzkumný úkol
Charakteristika: Cílem projektu je odborné vyhodnocení
studijního lihového materiálu dvoukřídlých, který byl v letech
1990–2010 postupně získán z různých terénních výzkumů
jeskyní a sutí externími spolupracovníky.
Výsledky: Lihové sběry řádu Diptera ze sutí ČR – cca 2000
zkumavek (sbíral V. Růžička, Entomologický ústav AV ČR
České Budějovice, 1990–1995) byly vytříděny a opatřeny
etiketami.

2. Vědecko-výzkumná činnost
PUBLIKACE
Jako vědecko-výzkumná instituce zapsaná na seznamu
výzkumných organizací uplatnilo Muzeum východních Čech
v Hradci Králové poprvé v roce 2019 do národního rejstříku vědeckých výsledků RIV (Rejstřík informací o výsledcích
výzkumu a vývoje v ČR) publikační výstupy za období let
2014 až 2019
Do RIVu bylo celkem nahlášeno 109 publikací (7 knih, 8 kapitol
v knihách, 2 stati ve sborníku, 3 uspořádané výstavy s kritickým katalogem a 89 článků ve vědeckých časopisech, z toho
několik s mezinárodním dopadem (tzv. impaktfaktor). Na těchto výsledcích se podílelo 16 muzejních vědců.
V následujícím seznamu publikačních výstupů jsou zahrnuty
i ty, které mají vročení 2018, ale vyšly až v roce 2019.

Publikace s impact faktorem
Kirschner J., Štěpánek J., Vašut R. J. & Zámečník J. (2019): New
species of Taraxacum native to central Europe. – Preslia,
Praha, 91:213-230. DOI: 10.23855/preslia.2019.213

Odborná kniha
Beneš M. & Pražáková M. (2019): Museum v detailu. Hradec
Králové.
Čechák, P. (2019): Starší doba kamenná ve východních Čechách.
Starý, střední a mladý paleolit. Archeologie východních
Čech – Supplementum 3. Hradec Králové.
Mocek B. (2019): Příroda z depozitářů. 80 let Přírodovědeckého muzea v Hradci Králové. Muzeum východních Čech
v Hradci Králové, 52 stran.
Vlčková M. (2019): Zlatý kolovrat I. Hradec Králové.

Kapitola v odborné knize
Drnovský P. & Šrámek J. (2019): K zániku hradů Adršpach,
Belver, Skály a Vízmburk roku 1447. In: Dejmal M., Jan L.
& Procházka R. (eds.): Na hradech a tvrzích. Miroslavu
Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. Praha:
79–89.
Kessler V. & Šrámek J. (2019): Quo vadis bellum germanicum? Zamyšlení nad historiografií prusko-rakouské války
roku 1866. In: Čechurová J., Žemlička J. & kol.: Souboj
mečů, idejí a charakterů. K životnímu jubileu prof. Ivana
Šedivého. Praha: 119–130.

Typ výsledku
J/A – Článek obsažen v databázi Web of Science společnosti Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (Jimp)

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

2

–

–

1

1

4

J/B – Článek obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ (Jsc)

–

–

1

–

2

3

J/C – Ostatní články v odborných recenzovaných periodicích (Jost)

23

11

16

12

20

82

E/A – uspořádání (zorganizování) výstavy (Enekrit)

–

1

–

1

–

2

E/B – uspořádání (zorganizování) výstavy s kritickým katalogem (Ekrit)

–

–

–

1

–

1

B – Odborná kniha

1

2

1

1

2

7

D – Stať ve sborníku

2

–

–

–

–

2

C – Kapitoly/a v odborné knize

–

–

1

3

4

8

28

14

19

19

29

109

Celkem
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Pospíšilová J. (2018): Franusův kancionál (Codex Franus).
In: Babík M. & Prokešová G. (eds.): Poklady sbírek
Královéhradeckého kraje. Jičín: 63.
Pražáková J. (2018): Ciborium se lžičkami. In: Babík M. &
Prokešová G. (eds.): Poklady sbírek Královéhradeckého
kraje. Jičín: 62.
Pražáková J. (2018): Ženský pás, zvaný Eliščin. In: Babík M. &
Prokešová G. (eds.): Poklady sbírek Královéhradeckého
kraje. Jičín: 61.
Šrámek J. (2018): Automobil značky Start. In: Babík M. &
Prokešová G. (eds.): Poklady sbírek Královéhradeckého
kraje. Jičín: 60.
Šrámek J. (2018): Husarská taška z prusko-rakouské války
1866. In: Babík M. & Prokešová G. (eds.): Poklady sbírek
Královéhradeckého kraje. Jičín: 60–61.
Šrámek J. (2018): Lovecká souprava Josefa Vágnera. In: Babík M.
& Prokešová G. (eds.): Poklady sbírek Královéhradeckého
kraje. Jičín: 59.

Šrámek J. (b. d.): Život v královéhradecké pevnosti v roce
1866. In: Balcárek R. & kol.: 1866. Poklady soukromých
sbírek. Katalog výstavy. [Hradec Králové]: 12–13.
Vlčková M. (2018): Skleník Josefa Gočára. In: Babík M. &
Prokešová G. (eds.): Poklady sbírek Královéhradeckého
kraje. Jičín: 59.

Článek ve sborníku
Holbová T., Suchopárová K. & Čechák P. (2019): Lokalita
Černčice ve východních Čechách ve světle archeologických nálezů. In: Z. Mírová, V. Záhorák, V. Němcová (eds.),
Sborník prací 2. studentské archeologické konference.
10 let archeologie na olomoucké univerzitě. Olomouc,
72–87.
Jílek J. & Horník P. (2019): Provinzialrömische Zwiebelknopffibeln in Ostböhmen und Bemerkungen zum Fund aus
Prag-Šárka. In: M. Karwowski, B. Komoróczy, P. Trebsche
(Hrsg.) Auf den Spruren der Barbaren – (Archäologie der
Barbaren 2015). Spisy AÚ AV ČR Brno 60, Brno, 225–234.

Koritenská J. (2019): Spisovatel Ignát Herrmann. – Havlíčkobrodsko 33: 103–135, Havlíčkův Brod.

Publikace v recenzovaném periodiku
Brádle V. & Novák R. (2018): Dvojice novějších grošových
nálezů z Úpicka (okr. Trutnov). – Numismatické listy 73:
85–90.
Brádle V. (2018): Oběživo v Čechách první poloviny 18. století ve světle hromadných nálezů mincí. – Numismatický
sborník 32/2: 253–274.
Brádle V. (2018): Poznámky k depotu z Nepomuku (okr. Plzeňjih). – Numismatický sborník 32/1: 97–101.
Brádle V. (2018): Poznámky k rozebrání denárového depotu
z Čistěvsi (okr. Hradec Králové). – Numismatické listy 73:
15–18.
Čechák P. (2019): Využití geodetických metod v archeologii a možnosti lokalizace archeologických nalezišť. Živá
archeologie 21, 88–96.

Čechák P. (2019): Zdeňka Nerudová: Základní příručka paleolitických technologií. Jak přežít ve starší době kamenné.
Živá archeologie 21, 101. (recenze)
Čechák P., Herčík O., Čecháková-Suchopárová K. & Toman
M. (2019): Štípaná industrie z lokality Chotěvice (okr.
Trutnov). Archeologie východních Čech 17 (2019), 5–25.
Doležal J. & Zámečník J. (2019): Nové nálezy chlupáčků
(rod Pilosella) ve východních Čechách. Část II. – Orlické
podhůří a Orlické opuky areas. – Zprávy České botanické
společnosti, Praha, 54:9–22.
Drnovský P., Mazáčková J. & Šrámek J. (2019): Hrad u Božanova
na Broumovsku a jeho možná úloha při stabilizaci broumovského klášterního dominia. – Archaeologia Historica
44: 559–605.
Horník P. & Šrůtek F. (2019): Sídliště z doby římské na k.ú.
Černilov (okr. Hradec Králové). Archeologie východních
Čech 17 (2019), 123–131.

Horník P., Jílek J. & Kašpárek, F. (2019): Soubor protihistorických hrotů šípů listovitého tvaru z Klamoše (okr. Hradec
králové). Úvaha nad funkční a chronologickou interpretaci. Archeologie východních Čech 16 (2018), 77–88.
Jílek J., Horník P. & Kopřivová J. (2019): Ein Körpergrab der
späten römischen Kaiserzeit in Lovčice (okr. Hradec
Králové/CZ). Jahrbuch des römisch-germanischen Zentralmuzeusms Mainz 61/2014, 179–198.
Kessler V. & Šrámek J. (2019): Válečný prožitek jako téma
české historiografie vojenství. Modelový příklad vzpomínek na Velkou válku z pera příslušníka pěšího pluku č. 18.
– Východočeský sborník historický 35: 27–55.
Koritenská P. (2018): Chlapecká výchovna v Hradci Králové
– příklad sociálněpedagogické činnosti v meziválečném
období. – Historia scholastika 4/2: 87–94.
Koritenská P. (2019): Městská vyšší dívčí škola pro povolání
hospodářská. – Královéhradecko 10: 209–223.
Lukášová K. (2019): František Ulrich v zrcadle rodinné korespondence. – Královéhradecko 10: 225–235.

Novák V., Mikát M. & Plecháč J. (2019): Faunistic records from
the Czech Republic – 468. (Coleoptera: Tenebrionidae:
Diaperinae). – Klapalekiana 55: 135–136.
Paclík, M. (2019): Hnízdění a zimní nocování sýkor v budkách
s různými vnitřními rozměry. – Sylvia 55: 93–102.
Samková V. J. & Doležal J. (2019): Prunus tomentosa. – In: Lustyk
P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae
Bohemicae. XVII. – Zprávy České botanické společnosti
54: 116–118.
Šrámek J. (2019): Královéhradecké zvony ve víru Velké války
(inventura problematiky). – Královéhradecko 10: 281–313.
Štamberg.S., Lapacík, M. Schneider J. (2019): Nové nálezy
obratlovců z asselu chotěvického souvrství podkrkonošské pánve. Geosciences Research Reports, 52/1 (2019):
71–74.
Tejklová T. & Kramoliš J. (2019): Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius subtortus – pavučinec olivově žlutý. –
Mykologické Listy no. 142: 1–11.
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Tejklová T. & Zíbarová L. (2019a): Notes on corticioid fungi
of the Czech Republic. II. Athelidium caucasicum
(Stephanosporaceae, Agaricales). – Czech Mycology 71(1):
91–98.
Tejklová T. & Zíbarová L. (2019b): Hlíva nejbělejší –
Cheimonophyllum candidissimum – v České republice.
– Mykologické Listy no. 143: 1–9.
Tejklová T. & Zíbarová L. (2019c): Modrospórka hladkovýtrusá – Amaurodon mustialaensis – v České republice
a na Slovensku. – Mykologické Listy no. 144: 22–30.
Tejklová T. (2019): Mladí mykologové se sešli již po devatenácté. – Mykologické Listy no. 143: 31–42.
Vávra M., Prausová R. & Samková V. (2019): Floristický průzkum
rybníka Závešťák u Královy Lhoty. – Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie 25(2019): 69–88.
Zámečník J. (2019): Cirsium eriophorum (L.) Scop. – In:
Lustyk P. & Doležal J. (2019) [eds], Additamenta ad floram
Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy České botanické
společnosti, Praha, 54: 71–72.
Zámečník J. (2019): Stachys germanica L. – In: Lustyk P.
& Doležal J. (2019) [eds], Additamenta ad floram
Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy České botanické
společnosti, Praha, 54: 130-131.
Zámečník J. (2019): Taraxacum disseminatum Haglund –
In: Lustyk P. & Doležal J. (2019) [eds], Additamenta ad
floram Reipublicae Bohemicae. XVII. – Zprávy České
botanické společnosti, Praha, 54: 133-134.
Hrbatý S. (2019): Zbroj Alfonsa II. d´Este na státním zámku
Konopiště v kontextu platnéřské produkce pro ferrarský
vévodský dvůr v 16. století. – Zprávy památkové péče
79/3 (2019): 271–278.

Publikace v nerecenzovaném periodiku
Bláha R. & Sehnoutková P. (2019): Dvě keramická akvamanilia ze sbírek MVČ HK, Archeologie východních Čech 16
(2018), 154-163.
Kravciv Š., Holbová T., Čecháková-Suchopárová K. & Čechák P.
(2019): Třetí ročník studentské archeologické konference na
Univerzitě Hradec Králové. Živá archeologie 21, 59. (zpráva)

Brádle V. (2019): Mincovní depot z Vamberka. Nová numismatická publikace. – Mince a bankovky 12/2: 22–23.
Brádle V. (2019): Vydána publikace o mincovním depotu
z Vamberka. – Vamberecký zpravodaj 56/2: 6.
Brádle V. & Dvořáčková M. (2018): Doplněk k přehledu
denních motýlů přírodní památky Oborská luka. –
Od Ještěda k Troskám 25(41)/4: 237–240.
Čechák P. (2019): Doc. Slavomil Vencl (18. 10. 1936 – 23. 6.
2019) a východní Čechy. Archeologie východních Čech
16, 3–5. (nekrolog)
Doležal J., Halda J. P., Lustyk P. & Samková V. (2019): Hodnocení
činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2018. –
Východočeský botanický zpravodaj 21/2019: 20–22.
Koritenská P. (2019): Školní obraz Kodymovo zdravotnické
desatero. – Scan 29/1: 34–35.
Koritenská P. (2019): Školní obraz Lázně Bělohrad. – Scan
29/4: 34–35.
Koritenská P. (2019): Školní obraz Mléko jako potravina. –
Scan 29/2: 30–31.
Koritenská P. (2019): Zdravotnické vzdělávání v Hradci Králové.
Část 1. Ošetřovatelská škola v Hradci Králové. – Scan
29/1: 23–25.
Koritenská P. (2019): Zdravotnické vzdělávání v Hradci
Králové. Část 2. Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola v Hradci Králové. – Scan 29/2: 22–24.
Koritenská P. (2019): Zdravotnické vzdělávání v Hradci Králové.
Část 3. Univerzita Karlova, lékařská fakulta v Hradci Králové.
– Scan 29/3: 19–21.
Koritenská P. (2019): Zdravotnické vzdělávání v Hradci Králové.
Část 4. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové. – Scan
29/4: 23–25.
Lukášová K. (2019): Neklidná studentská léta Karla Čapka
v Hradci. – Radnice č. 19: 2.
Lukášová K. (2019): Po stopách Františka Ulricha. Co skrývají
pohlednice z muzea. – Radnice č. 5: 3.
Lukášová K. (2019): Sbírky ze zrušeného textilního muzea se
po více než osmdesáti letech vrací do Dvora Králové nad
Labem. – Českoskalický zpravodaj, říjen 2019: 26.
Lukášová K. (2019): Z historie panství Stárkov. Po stopách rodu
Čertorejských z Čertorej. – Polický měsíčník, říjen 2019: 19.

Pospíšilová J. (2019): Hákový kříž nad Hradcem Králové.
(Město v prvních dnech okupace). – Radnice č. 10: 2.
Pospíšilová J. (2019): Lyrik jemného ražení. – Radnice č. 8: 3.
Pospíšilová J. (2019): Odešel velký Hradečan. – Radnice č. 21: 2.
Pražáková M. (2019): Hradec Králové ve fotografiích. Josef
Škoda II. – Scan 29/1: 26–28.
Pražáková M. (2019): Hradec Králové ve fotografiích. Josef
Škoda II. – Scan 29/2: 27–28.
Šrámek J. (2019): Dvojí výročí Františka Ulricha, otce moderního Hradce Králové. – Scan 29/3: 28–30.
Šrámek J. (2019): Dvojí výročí Františka Ulricha, otce moderního Hradce Králové (II. část). – Scan 29/4: 30–32.
Samková V. (2019): Bidens radiatus, Epipactis purpurata,
Platanthera chlorantha. – In: Kučera J. & Doležal J. [eds.],
Příspěvky ke květeně východních Čech 10, Východočeský
botanický zpravodaj 21/2019: 11–19.

Konferenční abstrakta
Bláha R. & Sehnoutková P.: Přednáška na konferenci FUMA –
Archeologie středověkého a novověkého Hradci Králové.
Minulost, současnost, výhledy
Čechák P.: Aktivní účast na konferenci World of Gravettian
Hunters v Krakově.
Juráček, J. (2019): Preliminary paleostress analysis in the
quarry Rožmitál at Broumov (Intra- Sudetic Basin, Czech
Republic). – In: Hrdličková, K. & Daňková, L. (eds): 17th
Meeting of the Central European Tectonic Groups
(CETEG), Abstract Volume, 35. Brno.
Juráček, J. (2019): Some aspects of the morphotectonics
in the Hořice-Zvičina Ridge area (Czech Republic). –
In: Klimeš, J. & Hartvich, F. (eds): Český ráj ’19, State of
geomorphological research in 2019, Book of Abstracts,
14. Prague.
Příspěvek 1: Epigravettian in Eastern Bohemia (spolu s P. Šídou
a R. Novákem).
Příspěvek 2: The Gravettian site of Svobodné Dvory (Eastern
Bohemia, the Czech Republic): Story of an old site through
the lenses of modern documentation (spolu s O. Herčíkem
a K. Suchopárovou).

Sehnoutková P.: Přednáška na konferenci Archeologie v národním obrození – Národní obrození v archeologii (Ludvík
Domečka (1861–1937), Průkopník východočeské archeologie).
Sehnoutková P.: Přednáška na Studentské archeologické konferenci – Ludvík Domečka (1861–1937) – život a dílo královéhradeckého badatele.
Sehnoutková P.: Účast na konferenci Archeologie & Antropologie IV (představení nálezu sekery tauzované stříbrem)
Štamberg, S. (2019): Teeth of actinopterygians from the
Permo-Carboniferous of the Bohemian Massif have an
important taxonomic value. – Paleo &Life, Abstracts of
the 90th Annual Meeting of the Paläont. Gesell., Munich
2019, p. 142.

Ostatní
Jakl J. (2019): Hradec Králové a vojsko na historických pohlednicích (kalendář 2020). Hradec Králové.
Koritenská P. (ed.) (2019): Pohádky a bajky první republiky.
2. vydání. Hradec Králové.
Koritenská P. & Pospíšilová J. (2019): Osudové listopady.
Hradec Králové.
Mikát M. (2019): MUDr. Alois Hamet pětaosmdesátníkem. –
Klapalekiana 55: 297–300.
Mocek B. (2019): Miroslav Mikát – šedesátiletý. – Klapalekiana
55: 323–327.
Štamberg, S. (2019): RNDr. Vojtěch Turek, CSc, 70th birthday.
– Fossil Imprint 75(1): 3–7.

Redakční činnost

Archeologie východních Čech 17
- příprava podkladů pro redakční radu
- příprava podkladů pro recenzní řízení
a rozesílání textu recenzentů
- příprava podkladů pro překlady a jazykovou korekturu
- kompletace článků pro sazbu
- realizováno tiskem

•
•
•

Archeologie východních Čech 18

•

- příprava podkladů pro redakční radu
- příprava podkladů pro recenze, komunikace se recenzenty
- příprava podkladu pro překlady abstraktů a resumé

•
•

Archeologie východních Čech – supplementum 3
- příprava podkladů k sazbě
- korektury textu
- realizováno tiskem s podporou dotace MK ČR

•

Acta Musei Reginaehradecensis, s. A.

•

Ročník 38 se vzhledem k nedostatku článků nepodařilo
vydat, aktuálně jsou v redakci 4 články do tohoto ročníku.

•

•

Královéhradecko
Ročník 10 (2019) časopisu (ISSN 1214-5211; ISBN 978-8087686-25-6; ISBN 978-80-901805-2-9) byl publikován v závěru
roku 2019. Nové číslo obsahuje za úvodním slovem 18 příspěvků:
•
•

Archeologie východních Čech 15

•

- příprava podkladů pro sazbu
- realizováno tiskem

•

Archeologie východních Čech 16

•

- předtisková příprava, korektury textů
- realizováno tiskem

•

M. Benda: Od katedry ke kronice. Životní příběh
Bohumila Málka,
R. Bláha: Nález zlomku raně středověké dlaždice
z Hradce Králové. Příspěvek k otázce nejstarších
sakrálních staveb ve městě,
P. Grulich: Titul královské věnné město a jeho
užívání na konci 19. a na počátku 20. století,
L. Holoubek: Královéhradecký biskupský seminář
v 18. a 19. století,
I. Kadleček: Hazkarat nešamot za architekta Kurta
Spielmanna a jeho realizace na severu východních Čech,

•
•

K. Kejvalová: Královéhradecká trhová kniha žlutá
1588–1602: regestový katalog,
J. Kindl: Novobydžovské soudní pře z let 1548–1564
postoupené k apelačnímu soudu,
P. Koritenská: Městská vyšší škola pro ženská povolání
hospodářská v Hradci Králové,
K. Lukášová: František Ulrich v zrcadle rodinné
korespondence,
J. Novák: Vražda českého strážníka Jaroslava Müllera
v Náchodě,
J. Pavlík: Národnostní vyhraňování v rámci královéhradeckých spolků od 40. let do poloviny 60. let 19. století,
J. Ptáček: Karel Poláček a hantýrka haluzáků
z Orlických hor,
J. Šrámek: Královéhradecké zvony ve víru velké války
(inventura problematiky),
E. Větrovská: Každodenní život na Nechanicku v době
předválečné,
E. Vodochodská: JUDr. Eduard Langer – jeho rodina
a politické aktivity,
J. Vojtíšková: Věž Kropáčka. Případová studie k zaniklým
objektům bývalého královského věnného města Hradce
Králové,
R. J. Weiniger & L. Zikmund-Lender: Pohřební „dvorana”
s kolumbáriem na židovském hřbitově na Pouchově,
L. Zikmund-Lender: Vídeňská gramatika se setkává
s internacionální funkcionalitou: architekt Kurt
Spielmann na Královéhradecku, které doplňuje
jedna personální zpráva věnovaná Jaroslavu
Prokopovi od J. Šůly.

/ výroční zpráva mvč 2019

2. Vědecko-výzkumná činnost

47

3. Odborná expertní činnost
KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
Archeologické oddělení
Během roku 2019 bylo vystaveno 158 odborných vyjádření
pro orgány státní správy a samosprávy, a to především na
adresu Odboru památkové péče Magistrátu města Hradec
Králové.
Aktualizovány byly podklady k územním plánům obcí Budčeves,
Chudeřice, Káranice, Libáň, Očelice, Skalice, Třebihošť a PSZ
obcí Černožice nad Labem, Chotělice, Klášter nad Dědinou,
Lužec nad Cidlinou, Nepolisy a Rodov.
V průběhu srpna 2019 byly shromážděny dostupné podklady
o archeologických nálezech v centrální části Velkého náměstí
a na území jižních teras v místech navrhovaného podzemního parkoviště a vyhodnoceno riziko narušení archeologických situací jako podklad pro architektonickou studii arch.
J. Krejčíka.
V rámci agendy archeologické památkové péče bylo odbaveno
548 dopisů, uzavřeno 183 dohod a 33 rámcových objednávek.
Odborné konzultace a vedení studentských prací:
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•
•
•
•

Dobrovolný spolupracovník AO J. Skala – konzultace
nálezů z Hradecka
Dobrovolný spolupracovník AO V. Dubánek – konzultace
nálezů z Hradecka
Martina Žohová, UHK, DP práce na téma raně středověké
osídlení Novobydžovska
Viktor Vojtěch, UHK, DP práce o raně středověkých
olověných předmětech
Aneta Suchánková, SŠS, středoškolská odborná práce
o chrámu sv. Ducha v HK

Historické oddělení
Vypracován byl recenzní posudek na článek „Bude nutno
výchově dáti směry nové.“ Výchova a vzdělávání v programech politických stran meziválečného Československa pro
časopis Historia scholastika; na články Die Narrationes der
Urkunden Kaiser Sigismunds für böhmische Empfänger aus
den Jahren 1433–1437 und die Umgestaltung der Erinnerung
an die Hussitenkriege a „Mit syns selbes hand (…) auch
vil andere erbar lude ermordet“ – Die Verwertung der
Absetzungsurkunde Wenzels IV. in der reichsstädtischen
Chronistik des 15. Jahrhunderts pro časopis Studia historica Brunensia; na článek František Ulrich v zrcadle rodinné
korespondence pro časopis Královéhradecko; na článek JUDr.
Eduard Langer – jeho rodina a politické aktivity pro časopis
Královéhradecko; na článek Každodenní život na Nechanicku
v době předválečné pro časopis Královéhradecko; na článek
Královské věnné město Jaroměř a jeho panství v době předbělohorské (historickogeografické aspekty dané problematiky) pro časopis Historická geografie; na článek Krátká historie roubeného pavlačového statku čp. 15 v Rohenicích a jeho
obyvatel (1786–1854) pro časopis Orlické hory a Podorlicko;
na článek Opomíjený pramen k okolnostem založení benediktinského kláštera ve Vilémově pro Archivní časopis;
na článek Suterénní prostory v jižní části areálu broumovského kláštera pro časopis Archeologie východních Čech;
na článek Štátna a dobrovoľná sociálna starostlivosť o deti
a mládež na území Slovenska v medzivojnovom období
pro časopis Historia scholastika; na článek Václav Nešpor
v kontextu městského dějepisectví první poloviny 20. století.
Analýza fungování českého nacionálního narativu v měšťanské historiografii první poloviny 20. století pro Slezský
sborník; na článek Vladimír Porš (1925–2006), vlastivědný
pracovník, regionální historik a popularizátor Komenského
odkazu pro Východočeský sborník historický. Vyhotoven byl
recenzní posudek na publikaci Kristian Stefan – Život a doba
zapomenutého vlastence. Napsána byla recenze publikace
Konfiskované vzpomínky rodiny Viktora rytíře von BaueraRohrfelden pro Sborník historické fotografie (2019, č. 18);
publikace Rokytnice v Orlických horách 1318–2018 pro časopis Orlické hory a Podorlicko (2019, č. 26).

Vypracován byl lektorský posudek na publikaci Představitelé
samosprávy Nového Hradce Králové. Vypracován byl oponentský posudek bakalářské práce Turistická stezka po rozhlednách
Orlických hor a podhůří pro Vysokou školu polytechnickou
Jihlava; disertační práce Guillaume de Beaumont a Robert
Olomoucký: Svět biskupa 13. století pro Univerzitu Palackého
v Olomouci. Odborní pracovníci historického oddělení průběžně poskytovali konzultace ke studentským pracím na různá
témata (např. raný středověk na Bydžovsku, historické techniky šermu a jejich digitalizace, 18. pěší pluk v České Lípě
a jeho činnost v roce 1918, českoslovenští legionáři padlí
v bojích na Slovensku 1919).

Přírodovědecké oddělení
EXPERTNÍ POSUDKY
Byly zpracovány: 1x expertní posudek a 1x vyjádření geologa,
9x byly determinovány vzorky hmyzu pro instituce a proběhlo
1x terénní šetření (kromě smluvních zakázek):
•

•
•

•

•

vyjádření k výskytu druhu klínatka rohatá
(Ophiogomphus cecilia) v úseku Labe u Opatovic
nad Labem z pohledu úprav koryta Labe
(pro zpracovatele EIA – dr. Lukáš Merta, Olomouc)
vyjádření geologa k výskytu podzemní vody budovy
Muzea války 1866 na Chlumu
seznámení se situací v terénu pro komisi životního
prostředí města Hradce Králové do PP Na Plachtě 3
(15. 5. 2019)
pro zdravotnická zařízení:
-- determinace hygienicky významných druhů
pro Fakultní nemocnici v Hradci Králové (3x);
-- determinace doručených vzorků parazitů
pro Krajskou hygienickou stanici Hradec Králové (2x).
pro deratizační a asanační firmy:
-- 4x determinace vzorků hmyzu pro DDD Ekoservis
Štěpán (hmyz v izolaci podkrovního prostoru
rodinného domu, hmyz ve skladech a bytech)

3. Odborná expertní činnost
Biologický průzkum lomu Rožmitál
u Broumova v roce 2019

Samková V. (2019): Přírodovědecký průzkum lomu Rožmitál
u Broumova v roce 2019. – Ms., 5 str., [Zpráva pro ZD
Šonov, depon. in: ZD Šonov & Muzeum východních Čech,
Hradec Králové].

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 ke zhodnocení rizik postupu těžby do 2. zóny CHKO a stanovení podmínek přírodě blízké rekultivace vrchu Homole. Cílem je získání nových poznatků o druhovém složení vegetace a fauny
dílčích lokalit a ověření účinnosti prováděných managementových prací. Protože během prvního pololetí roku 2019
probíhalo stěhování muzea z Gayerových kasáren do Stěžer
a dalších míst, nebylo možné zajistit tak důkladný průzkum
lokality. Proto byl sepsán dodatek smlouvy a období biologického průzkumu se prodloužilo až do konce roku 2020.
V roce 2019 bylo pěti pracovníky realizováno cca 11 exkurzí
zaměřených na sběr a dokumentaci mykoflóry, vyšších rostlin a fauny. Výsledky byly zpracovány v písemných zprávách:
Tejklová T.: Průběžná zpráva z probíhajícího inventarizačního
mykologického průzkumu makromycetů lomu Rožmitál
a jeho okolí. – Ms., 19 str. [Zpráva pro ZD Šonov, depon.
in: ZD Šonov & Muzeum východních Čech, Hradec
Králové];
Samková V.: Zpráva o botanickém průzkumu v lomu Rožmitál
a jeho okolí v roce 2019. – Ms., 26 str. [Zpráva pro ZD
Šonov, depon. in: ZD Šonov & Muzeum východních Čech,
Hradec Králové];
Mikát M.: Zpráva o entomologickém průzkumu v lomu
Rožmitál a jeho okolí v roce 2019. – Ms., 6 str. [Zpráva pro
ZD Šonov, depon. in: ZD Šonov & Muzeum východních
Čech, Hradec Králové];
Hotový J., Mikátová B.: Zoologický průzkum kamenolomu
Rožmitál – obratlovci. – Ms., 3 str. [Zpráva pro ZD Šonov,
depon. in: ZD Šonov & Muzeum východních Čech,
Hradec Králové];

Průzkum v lomu Rožmitál

Lněnička J (2019): Lokality vstavačovitých na Královéhradecku.
– Východočeský sborník přírodovědný – Práce a studie,
25: 89–100. (recenzent V. Samková)
Východočeský botanický zpravodaj 2019/21 – 26 stran (recenzent V. Samková)

RECENZE ODBORNÝCH AUTORSKÝCH ČLÁNKŮ
A OPONENTSKÉ POSUDKY
OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
Pracovníci přírodovědeckého oddělení zpracovali v roce
2019 na vyžádání redakcí odborných časopisů nebo institucí
2x recenzní posudky na odborné články, 1x recenze odborného časopisu, 1x oponentský posudek na diplomovou práci
a 1x oponentský posudek na disertační práci. Pracovnice
přírodovědeckého oddělení byla v komisi při zkouškách ze
znalosti hub na Krajské hygienické stanici v Hradci Králové
(10. 6. a 23. 9. 2019) a v Pardubicích (11. 4. 2019).

Oponentský posudek na diplomovou práci studentky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové
B. Sehnoutkové: Diverzita autochtonních a alochtonních
druhů stromů na území města Hradce Králové – oponentka
V. Samková.

OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE
RECENZE
Brignon A.: The nomenclatural status of Palaeothrissum
inaequilobum Blainville, 1818, P. parvum Blainville, 1818
and Aeduella blainvillei (Agassiz, 1833) (Actinopterygii,
Aeduellidae). – Carnets Geologie. (recenzent S. Štamberg).

Oponentský posudek na disertační práci studentky
z Univerzity Komenského v Bratislavě M. Mikudíkové:
Ontogenéza skeletu zástupcov skupiny Seymouriamorpha
(totálna skupina Amniota) a jej porovnanie s ontogenézou skupiny Temnospondyli (totálna skupina Amphibia) –
oponent S. Štamberg.
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3. Odborná expertní činnost
Významné akce pro veřejnost
Přírodovědecké oddělení
Pomoc při soutěžích a zájmové činnosti
•

•

17. 3. 2019 – edukační program na téma
„otisky zkamenělin“, akce Muzejní neděle,
(J. Juráček, L. Bičanová, M. Raková)
8. 4. 2019 – uspořádání krajského kola geologické
olympiády (J. Juráček, S. Štamberg, L. Bičanová,
I. Králíček, H. Šalandová);

Akce a terénní exkurze v přírodě pro veřejnost
•

•
•

•
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•

•

•

16. 2. 2019 – Bohdanečský rybník, terénní exkurze pro
veřejnost „Krajina jako krmítko pro ptáky“ (organizátor
Východočeská pobočka české společnosti ornitologické)
(M. Paclík)
3. 5. 2019 – Exkurze do PP Na Plachtě pro SOŠ
veterinární (J. Hotový, L. Bičanová, M. Mikát)
28. 5. 2019 – Vedení mykologicko-botanické exkurze
pro veřejnost do nivy Labe, účast 16 lidí (V. Samková,
T. Tejklová)
29. 5. 2019 – Zoologická exkurze do NPR Bohdanečský
rybník pro učitele biologie ZŠ Pardubic (B. Mocek,
M. Paclík)
7. 6. 2019 – „Noční Josefovské louky“ (hlavní
pořadatel Česká společnost ornitologická), odborný
entomologický program zaměřený na v noci aktivní
hmyz, pozorování u světelného zdroje (M. Mikát)
6. 10. 2019 – Rybníky u Lázní Bohdaneč a Bukovky,
terénní exkurze „Ptačí festival“, ve spolupráci
s Mgr. Liborem Prausem, Ph.D. (organizátor Česká
společnost ornitologická, Východočeské muzeum
v Pardubicích) (M. Paclík)
12. 10. 2019 – Vedení mykologicko-botanické
exkurze do přírodní památky Na Plachtě pro veřejnost,
účast 45 lidí (V. Samková, T. Tejklová)
28. 10. 2019 – Spolupráce na akci „Loučení s ptáky“
na Bohdanečském rybníce (organizátor Agentura
ochrany přírody a krajiny České republiky) (M. Paclík)
– viz http://vychodnicechy.ochranaprirody.cz/aktuality/
louceni-s-ptaky-2019/

Den Země v PP Na Plachtě

Brigáda ke Dni Země, PP Na Plachtě

Mykologickobotanická exkurze, PP Na Plachtě

3. Odborná expertní činnost
•

•

31. 10. 2019 – Exkurze pro učitele ZŠ na Bohdanečský
rybník (organizátor Akademie souvislostí, Pardubice)
(M. Paclík)
16. 11. 2019 – Vedení mykologické exkurze
do PP U Pohránovského rybníka pro veřejnost,
účast 24 osob (T. Tejklová)

Akce ve spolupráci s východočeskou pobočkou
Společnosti trvale udržitelného života (STUŽ)
•

•

•

•

24. 4. 2019 – „Odpoledne v hradecké přírodě“ –
exkurze STUŽ do lokalit Dehetník a Slatina,
36 účastníků (M. Mikát, V. Samková), odborný
přírodovědecký program
30. 5. 2019 – „Cykloexkurze za NATUROU 2000 –
Týnišťské Poorličí“ 34 účastníků (M. Mikát, V. Samková),
odborný přírodovědecký program
22. 6. 2019 – Přírodovědecká exkurze do PR Strádovské
peklo a PR v Krkanka v CHKO Železné hory, 22 účastníků
(M. Mikát, B. Mocek, V. Samková)
10. 12. 2019 – Komentovaná prohlídka výstavy
„Příroda z depozitářů“ – 80 let Přírodovědeckého muzea
v Hradci Králové“ (M. Mikát, B. Mocek, V. Samková)

Den Země

•

26. 4. 2019 – „Den Země v muzeu“ – prezentace biotopů
lokality a přírodnin v PP Na Plachtě, účast 100 studentů
(L. Bičanová, J. Hotový, M. Mikát, B. Mocek, V. Samková)
27. 4. 2019 – Jarní brigáda v PP Na Plachtě, hlavní organizátor ČSOP Jaro Jaroměř, spolupráce na organizaci,
přípravě a realizaci, 80 účastníků (M. Mikát, V. Samková)

Seminář muzejních botaniků v Beskydech

Tematické akce a přednášky na přírodovědeckém
oddělení, ve školách i mimo muzeum pro veřejnost
•

•

29. 1. 2019 – Přednáška „Za houbami do Labského
dolu“ v Moravském zemském muzeu v Brně,
účast 40 osob (T. Tejklová)
19. 2. 2019 – Přednáška Houby a rostliny ve východních
Čechách pro žáky Speciální základní a praktické školy
v Hradecké ulici v Hradci Králové, 45 žáků a učitelů
(V. Samková)
Exkurze pro STUŽ na Dehetník

Cykloexkurze pro STUŽ

/ výroční zpráva mvč 2019

•
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•

•

•

•

19. 2. 2019 – Přednáška Méně známé jedlé houby
pro veřejnost v Poděbradech, účast 30 osob (T. Tejklová)
28. 2. 2019 – Příspěvek Pozoruhodné nálezy lignikolních hub z Podunajské nížiny II pro veřejnost a členy
Slovenské mykologické společnosti na Technické
univerzitě ve Zvoleně, účast 50 osob (T. Tejklová)
4. 3. 2019 – Přednáška „Za houbami do Labského
dolu“ pro veřejnost v Hradci Králové, účast 17 osob
(T. Tejklová)
5. 3. 2019 – Exkurze do zázemí muzea (paleontologie
a petrografie) pro studenty Univerzity Hradec Králové
(J. Juráček, M. Havlová)
23. 3. 2019 – Příspěvek „Podunajská nížina –
pozoruhodná lokalita lignikolních hub“ pro členy
České vědecké společnosti pro mykologii v Praze,
účast 50 osob (T. Tejklová)
6. 5. 2019 – Přednáška „Pavučince známé i neznámé“
pro veřejnost v Bratislavě, účast 15 osob (T. Tejklová)
24. 5. 2019 – Přednáška „Pavučince známé i neznámé“
pro veřejnost v Náchodě, účast 25 osob (T. Tejklová)
30. 5. 2019 – Přednáška „Zajímavosti ze světa hub“
pro veřejnost ve Vítějěvsi, účast 12 osob (T. Tejklová)
30. 5. 2019 – Přednáška „Využití LiDARových dat 5. generace pro vyhledávání starých lomů“, v rámci Seminára
geológov múzeí ve Spišské Nové Vsi (J. Juráček)
1. 6. 2019 – Vedení mykologické exkurze pro veřejnost
ve Vítějevsi, účast 5 osob, (T. Tejklová)
14. – 19. 7. 2019 Tábor mladých ochránců přírody, Lyžařská Bouda, Černý Důl (organizátor Správa
Krkonošského národního parku), odborný zoologický
program (M. Paclík)
19. 8. 2019 – Příspěvek „Poznámky k rodu Clitopilus
v České republice“ na Československé mykologické
konferenci ve Staré Lesné, účast 60 osob, (T. Tejklová)
27. 8. 2019 – Exkurze a přednáška pro přírodovědecký
tábor sdružení Quercus u Moravské Třebové,
účast 20 dětí a 6 vedoucích (T. Tejklová)
13. 9. 2019 – Přednáška „Houbařův rok“ pro veřejnost
v Šumperku, účast 30 osob (T. Tejklová)

Floristický minikurz v Polici nad Metují

•
•
•

•
•

19. 9. 2019 – Přednáška „Méně známé jedlé houby“
pro veřejnost ve Svitavách, účast 45 osob (T. Tejklová)
19. 9. 2019 – Přednáška „Východní Čechy v historii
Země“, Městské muzeum Jaroměř (J. Juráček)
5. 10. 2019 – Přednáška „Zajímavosti ze světa hub“
pro veřejnost během výstavy hub v Pardubicích,
účast 25 osob, (T. Tejklová)
15. 10. 2019 – Přednáška „Méně známé jedlé houby“
pro veřejnost v Čelákovicích, účast 40 osob (T. Tejklová)
6. 11. 2019 – Přednáška „Houby a rostliny ve východních
Čechách“ pro studenty Gymnázia Boženy Němcové
v Hradci Králové, 30 studentů (V. Samková)
Floristický minikurz v Polici nad Metují
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13. 11. 2019 – Komentovaná prohlídka výstavy
„Příroda z depozitářů“ – 80 let Přírodovědeckého
muzea v Hradci Králové“ pro děti z Diagnostického
ústavu v Hradci Králové (B. Mocek)
24. 11. 2019 – Podzimní brigáda v PP Na Plachtě
(hlavní pořadatel ČSOP Jaro Jaroměř), příprava
a spolupořádání brigády, cca 80 účastníků
(M. Mikát, V. Samková)
25. 11. 2019 – Přednáška „Zajímavosti ze světa hub“
pro veřejnost v Ostravě, účast 20 osob (T. Tejklová)
10. 12. 2019 – Edukační akce „Přírodovědci se představují“ ve výstavě „Příroda z depozitářů“ – 80 let
Přírodovědeckého muzea v Hradci Králové“,
účast 64 studentů (J. Juráček, M. Mikát, B. Mocek,
M. Paclík, V. Samková, T. Tejklová)
10. 12. 2019 – Přednáška „Zajímavosti ze světa hub“
pro veřejnost v Lysé nad Labem, účast 25 osob
(T. Tejklová)

Školy ve výstavě Příroda z depozitářů

/ výroční zpráva mvč 2019

•
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Památková terénní činnost

/ výroční zpráva mvč 2019

Bylo provedeno 523 kontrol na stavebních akcích převážně
v rámci okresu Hradec Králové, okrajově na Jaroměřsku,
Rychnovsku a Královédvorsku. V případech, kdy probíhala stavební činnost na území se známými archeologickými
nálezy, proběhl v rozsahu předmětné stavby záchranný
archeologický výzkum.
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Z rozsáhlejších výzkumů je možné jmenovat:
• Písek u Chlumce nad Cidlinou – infrastruktura
pro kolonii rodinných domů – výpusť pozdně
středověkého rybníku a pravěký sídlištní objekt
(prosinec 2018 – březen 2019)
• Sendražice – Novostavba 2 rodinných domů včetně
přípojek na inženýrské sítě a příjezdové komunikace
na poz. p.č. 1253/1, 1253/2 a 1254 v k.ú. Sendražice
(okr. Hradec Králové) – halštatské sídliště, sídliště
kultury s nálevkovitými poháry, 6 hrobů z doby
stěhování národů (26. 2. – 18. 6. 2019)
• Kratonohy – kanalizace v celém intravilánu
obce – zejména v západní části obce bylo zjištěno
rozptýlené neolitické a středověké předkolonizační
osídlení (leden až červenec 2019)
• Záchranný archeologický výzkum na stavbě
Hradec Králové – sídlo ČSOB (únor až květen)
• Rodov u Smiřic – sídliště rodinných domů (březen)
• Záchranný archeologický výzkum na stavbě komunikací
a inženýrských sítí ve Hvozdnici (březen až srpen)
• Záchranný archeologický výzkum při stavbě NN
v Pálenecké ulici a na Čejkově cestě (květen až červen)
• Hradec Králové – rekonstrukce Bono Publico
– raně novověká souvrství a vrcholně středověké
městské opevnění (březen – srpen 2019)
• Záchranný archeologický výzkum při stavbě RD
Jelínka v Bříze (březen)
• Hradec Králové – administrativní objekt Průmyslová –
pozdně středověká zavážka přítoku Labe a zpevnění
břehu (listopad – prosinec 2019)

•

Hradec Králové – Gayerova kasárna – obnažení boku
pevnostního bastionu VIII v rámci projektu Smart
Muzeum (říjen – prosinec 2019)
Hvozdnice – novostavba RD na parc. p.č. 25/11 –
patrně pozdně halštatské osídlení (17. 9. 2019)
Mokrovousy – RD na parc. p.č. 113/31 – sídliště z neolitu,
eneolitu a starší doby bronzové (říjen 2019)
Předměřice nad Labem – RD na p.č. 2267/1 –
sídliště kultur s lineární a vypíchanou keramikou
(22. 11. – 3. 12. 2019)
Lípa – kanalizace – rozsáhlé soujámí z doby únětické
kultury – starší doba bronzová (listopad – prosinec 2019)
Dohledávka depotu ve Velkém Vřešťově (17. 12. 2019)

•
•
•

•
•

Památková terénní činnost 2019
období

kontrol

RD

pozitivní

1. čtvrtletí

82

20

6

2. čtvrtletí

169

36

18

3. čtvrtletí

131

31

13

4. čtvrtletí

141

24

8

CELKEM

523

111

45

%

100

21

8,6

Vedle terénní části archeologických výzkumů probíhalo
i jejich zpracování. Vedle souborů získaných v roce 2019
pokračovalo zpracování nálezů ze žárových pohřebišť
z Hvozdnice z roku 2018. Byly zpracovány nebo probíhalo
zpracování nálezových zpráv k výzkumům:
Horník P. (2019): Záchranný archeologický výzkum při akci:
Novostavba 18 bytových jednotek v obci Skřivany –
komunikace (okr. Hradec Králové). Nálezová zpráva
uložena na AO MVČ HK.
Horník P. (2019): Prodloužení vodovodu a kanalizace, včetně
přípojek pro RD na p.č. 21/2, 25/7, 270/7, 270/3“ v k.ú.
Celkový pohled na odkrytý bok bastionu VIII v Gayerových kasárnách
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Letecký snímek výzkumu hráze středověkého rybníka v Písku
Výzkum administrativní
budovy HK – Průmyslová

/ výroční zpráva mvč 2019

Olešnice u Chlumce nad Cidlinou. Nálezová zpráva uložena
na AO MVČ HK.
Horník P. et Bláha R. (2019): Novostavba rodinného domu
včetně přípojek inženýrských sítí na pozemku p. č. 103/5
k.ú. Bříza (okr. Hradec Králové). Nálezová zpráva uložena
na AO MVČ HK.
Horník P. (2019): Novostavba rodinného domu včetně přípojek inženýrských sítí na pozemku p. č. 467/2, 2047 v k. ú.
Plotiště nad Labem (okr. Hradec Králové).
Horník P.: Záchranný archeologický výzkum při akci: Rodinné
domy Nová Pálenecká, na p.č. 539/43 -539/46, v k.ú.
Svobodné Dvory
Herčík O., Horník P. et Novák M: Novostavba 2 rodinných
domů včetně přípojek na inženýrské sítě a příjezdové
komunikace na poz. p.č. 1253/1, 1253/2 a 1254 v k.ú.
Sendražice (okr. Hradec Králové)
Horník P.: Výstavba tří skladovacích hal na p.č. 691/1, 691/8,
691/11, 691/25, 691/26 k.ú. Slezské Předměstí, Hradec
Králové. II. etapa záchranného archeologického výzkumu,
p.č. 691/11 a 6911/26
Bláha R. et Sehnoutková P.: Hradec Králové, Tomanova, čp 42,
horkovod
Bláha R.: ČSOB, archeologický výzkum formou dohledu, dílčí
zpráva za I. etapu (červenec 2019)
Bláha R.: Farní kostel sv. Bartoloměje v Lovčicích u Nového
Bydžova, oprava fasády, větrací a vysoušecí kanál (červenec 2019)
Bláha R.: Hradec Králové, Sanace objektu č.p. 219 (březen
2019)
Bláha R. et Sehnoutková P.: Kanalizace Hradec Králové – Velké
náměstí – II. etapa, Vodovod Hradec Králové – II. etapa
(leden 2019)
Herčík O.: Infrastruktura pro kolonii rodinných domu v Rodově
u Smiřic
Novák M.: Infrastruktura pro kolonii rodinných domů v Písku
u Chlumce nad Cidlinou
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Mykologická poradna
Byl zajištěn provoz Krajské mykologické poradny (za rok se
členové mykologického klubu sešli 37krát). Poradnu navštívilo
77 osob, přes e-maily a telefony bylo zodpovězeno dalších
50 dotazů. Determinace hub probíhala rovněž při podzimní
výstavě hub. Uskutečnila se přednáška T. Tejklové „Za houbami
do Labského dolu“ (4. 3., účast 17 lidí).
Příprava a instalace společné pardubicko-hradecké výstavy
hub v Pardubicích. Vlastní výstava se konala 4. – 5. 10. 2019
v budově Krajského úřadu Pardubického kraje. Bylo vystaveno
399 druhů hub a přibližně 150 druhů bylin, akci navštívilo
více než 900 návštěvníků.
Aktivní účast na výstavách hub na Pastvinách (28. – 29. 9. 2019),
v Šumperku (10. – 15. 9. 2019) a v Brně (28. – 30. 9. 2019).

/ výroční zpráva mvč 2019

Regionální pracoviště
pro tradiční lidovou kulturu
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Činnost pracoviště zajišťovala Mgr. Martina Vlčková. Vzhledem
k rodičovské dovolené garanta pracoviště došlo k jeho
posílení dalším pracovníkem. V rámci pracoviště byla podána žádost o výběrové dotační řízení na projekt „Nositelé
krajského ocenění Zlatý kolovrat mezi lety 2002 až 2016 –
vydání souhrnného propagačního materiálu“, jehož cílem
je prezentace a propagace krajského ocenění spojeného
s tradiční řemeslnou výrobou v Královéhradeckém kraji.
V roce 2019 byla dokončena první část uvedeného projektu a na jeho konci byla vydána publikace Zlatý kolovrat I,
která představila 19 tvůrců oceněných touto cenou v letech
2002 až 2007. Ve spolupráci s Městským muzeem ve Dvoře
Králové nad Labem připravilo pracoviště nominaci formíře
pana Milana Bartoše na titul Nositel tradice lidových řemesel
a podílelo se i na přípravě nominace krajkářky Jany Štefkové.
Nominace „betlemářství“ byla úspěšná a v prosinci roku 2019
ji Rada Královéhradeckého kraje schválila k zápisu na kraj-

Výstava hub v Pardubicích

ský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury.
Pracoviště úzce spolupracovalo s Odborem kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje, především v otázce krajského ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby. Na základě
doporučení odborné komise pro tradiční lidovou kulturu
ocenila Rada Královéhradeckého kraje titulem Mistr tradiční rukodělné výroby paní Petru Hartmanovou z Vrchlabí
za výrobu ozdob z foukaných skleněných perlí, pana Karla
Kysilku v oboru podkovářství a kovářství a betlémáře Jana
Mertu, Jakuba Sochora a Martina Sochora z Hradce Králové.
Zástupkyně pracoviště se zúčastnila porad Ministerstva
kultury České republiky, Národního ústavu lidové kultury a regionálních pracovišť. Pro potřeby Valašského muzea
v přírodě zpracovala podklady pro publikaci o muzeích
v přírodě i činnost Metodického centra pro muzea v přírodě.
Pro potřeby ministerstva pracoviště zpracovalo návrhy na
indikativní seznam prioritních záměrů nominací na Seznam

nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Pracoviště
zodpovídalo i četné badatelské dotazy.

Knihovny
Společenskovědní knihovna
Do Souborného katalogu ČR bylo posláno celkem 707 nových
záznamů. Průběžně byl doplňován knihovní fond veškerou dostupnou literaturou i periodiky. Nové přírůstky byly
neodkladně zaevidovány podle současných knihovních
pravidel. Zajišťována byla řádná evidence knihovního fondu:
ve studijním fondu zpracováno 347 nových knihovních jednotek, celkem 46 313 knihovních jednotek, ve specializovaném
fondu zpracováno 96 knihovních jednotek, celkem 11 359
knihovních jednotek. Pokračovala celková rekatalogizace fondu
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Po přestěhování pracovny knihovnice a badatelny do opravených prostor hlavní budovy začala příprava na stěhování
studijního fondu do depozitářů. Nejmenší depozitář pro
specializovaný fond byl uvolněn pro muzejní spisovnu.
Staré tisky byly přestěhovány do knihovního depozitáře
v hlavní budově muzea. Zpočátku byla vlhkost v opraveném
depozitáři vyšší než doporučované rozmezí pro tento druh
dokumentů, ale po zakoupení a zapojení dvou odvlhčovačů
se nadále vlhkost daří v předepsaném limitu udržovat.
V souladu s Knihovním řádem byly poskytovány veřejné
služby celkem 7 badatelům a 6 badatelům-kolegům. Bylo
půjčeno 17 knihovních jednotek. Knihovna je nadále umístěna v prostorách MKHK a pro jednotlivé badatelské návštěvy jsou bezplatně zajišťovány čtenářské boxy. Vzhledem
k těmto podmínkám je využívání knihovny badateli dosti
složité. Knihovna i přes chybějící knihovní fond, který se
zatím nepodařilo přestěhovat do hlavní budovy, plně zajišťuje nové přírůstky, kterými si kolegové běžně doplňují své
příruční knihovny.
Zodpovězeno bylo 60 telefonických nebo elektronických
dotazů.
Za účasti knihovnice MVČ proběhla jednání Komise knihovníků muzeí a galerií při AMG, z.s., konzultace v konferenci
KOMIG, schůzky výboru Knihovnické komise v Praze, 43. semináře knihovníků muzeí a galerií v Opavě, Výročního semináře
Souborného katalogu ČR, krajské konference Knihovny 2019.
Na konferenci Knihovny v proudu času knihovnice připravila
příspěvek o historii knihoven muzea, který bude zveřejněn
v elektronickém sborníku. Byla zajištěna rovněž účast na
Knihovním veletrhu na Univerzitě Hradec Králové a na akci
Zámek plný knih v Pardubicích.

Průběžně byla zajišťována agenda spojená se skladem publikací, včetně rozesílání objednaných knih a výměn, které bylo
komplikováno aktuálním místem uložení knih. Zajišťována
byla správa čísel ISBN, hlášení vydaných knih do Národní
agentury ISBN a do databáze vydaných knih České knihy
a distribuce povinných výtisků.

hován celý fond knihovny PO MVČ. Standardně zpracovaný fond byl postaven v náhradních prostorách (škola
ve Stěžerách) na regály v místnostech č. 109 a 113. Dubleta
a nezpracovaný, pomocný a technický materiál byl ponechán
v banánových krabicích a složen na chodbě před knihovnou
č. 113.

V roce 2019 byly distribuovány tyto knihy a periodika:
1866, Kleine enzyklopädie, ISBN 978-80-87686-19-5, Mlhy
na Chlumu, ISBN 978-80-87686-22-5, Pohádky a bajky první
republiky, ISBN 978-80-87686-20-1, Brádle, V.: Mincovní depot
z Vamberka, ISBN 978-80-87686-17-1, Archeologie východních
Čech, 13/2017. ISSN 1805-4676, Archeologie východních Čech,
14/2017, ISSN 1805-4676, Acta musei reginaehradecensis,
Series A, č. 37, ISSN 0231-9616, Pohádky a bajky první republiky, 2. upravené vydání, ISBN 978-80-87686-23-2, Archeologie
východních Čech, 15/2018. ISSN 1805-4676, Archeologie východních Čech, 16/2018. ISSN 1805-4676, Archeologie východních
Čech, 17/2019, ISSN 1805-4676, Královéhradecko 10, ISSN
1214-5211, knihy Museum v detailu, ISBN 978-80-87686-26-3,
Příroda z depozitářů, ISBN 978-80-87686-27-0 a Osudové listopady, ISBN 978-80-87686-30-0.

Bylo realizováno 58 standardních zápůjček z fondu knihovny
PO MVČ plus 1 zápůjčka v režimu MVS. V režimu MVS požádána o zápůjčku cizí knihovna: Knihovna Národního muzea
v Praze (3 zapůjčené publikace).

Přírodovědecká knihovna
Bylo evidováno 58 nových přírůstkových čísel do fondu
knihovny (př. č. 2019/0001– 2019/0058). Z toho 19 př. č.
monografií a 39 př. č. periodik. Celkem je ve fondu přírodovědecké knihovny evidováno 21580 knižních jednotek, z toho
je 6437 publikací monografického charakteru a 15143 periodik. Novými signaturními etiketami bylo v roce 2019 označeno 484 svazků periodik (58 titulů), ve spolupráci s Vlastou
Čermákovou. Celkem je novými signaturami označeno 10225
svazků periodik (tj. 510 titulů).
Vazba časopisů nebyla z důvodu stěhování realizována.
Průběžně byla prováděna kontrola a aktualizace adres
(především výměnní partneři časopisu Acta Musei Reginaehradecensis). V termínu od 27. 2. 2019 do 13. 3. 2019 přestěPřírodovědecká knihovna
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podle nových pravidel RDA – menší katalogizační úpravy
u 329 knihovních jednotek. Zpracované knihovní jednotky
byly převáženy do prozatímního skladu v Knihovně města
Hradce Králové a zde ukládány.
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V roce 2019 pokračovaly výjezdy v rámci
projektu „Muzeum – místo vzdělávání“
(č. 2018-1-CZ01-KA104-047592).
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V únoru Mgr. M. Kozáková navštívila Národopisné muzeum
ve Vídni. Muzeum nabízí množství edukačních programů pro
školní skupiny, rodiče s dětmi a také programy pro seniory,
studenty a další skupiny. M. Kozáková absolvovala různé
druhy komentovaných prohlídek a získala nové dovednosti
při prezentaci sbírek, metody k udržení pozornosti školních
skupin a podklady pro nové edukativní materiály. Navíc kolegyně přinesla podnět z muzea ve Vídni na možnost rozšíření nabídky pronájmů dětského ateliéru i v rámci dětských
narozeninových oslav s využitím muzejního edukátora, který
zábavnou formou představí například historickou oblast
společně s tvořivou dílničkou. Další mobilitu realizovala
Mgr. L. Bičanová v březnu v Museum der Westlausitz v Saské
Kamenici. Jejich aktivní přístup k návštěvníkům a netradiční
způsob prezentace muzejních sbírek hodlá jmenovaná využít
pro svou činnost v rámci přípravy doprovodných aktivit vážících
se k připravované nové přírodovědecké expozici. Například
využije jejich osvědčené metody pro udržení pozornosti
i nejmenších návštěvníků muzea. Jmenovaná se zároveň
dozvěděla přínosné informace v rámci hospodárnosti a organizace instituce a získala informace o provozu otevřeného
depozitáře, který bude nově realizován i v MVČ. V červnu
J. Zámečník, uskutečnil mobilitu v přírodovědeckém oddělení SNM a v rámci ní prostudoval cca 150 herbářových položek pampelišek ze sekcí Palustria a Erythrosperma (určeny
byly i nedeterminované položky), excerpoval údaje ze sched,
které využil při přípravě síťových map rozšíření jednotlivých
druhů. Během terénních exkurzí navštívil historické lokality bahenních pampelišek v Podunajské nížině a zhodnotil
stav lokalit. Na nově objevené lokalitě s řadou významných panonských druhů bahenních pampelišek v Malých
Karpatech, kterou objevil v dubnu, zaznamenal fytocenologické snímky pro publikační účely.

Exkurze v Podunajské nížině – lokality bahenních pampelišek

Herbářová položka, Slovenské národné múzeum

V rámci mobility navíc 3 účastníci p. Hrbatý, p. Hrubecký
a p. Hepnarová navštívili válečné muzeum v Narviku. Tato
krátkodobá mobilita umožnila navázat dlouhodobou spolupráci pro následnou realizaci nové expozice prusko-rakouské
války na Chlumu.

Mgr. V. Hepnarové do Oslo museum, které spravuje více
výstavních a expozičních budov a z toho důvodu účastnice
získala řadu zkušeností a inspirace v marketingové strategii
pro takto rozsáhlé muzeum. Dále mobilitu využila k načerpání inspirativních podnětů v přípravě propagace výstav a šíření informací veřejnosti. Společně s pracovnicí partnerské
instituce sdílela praktické ukázky správy webového muzejního rozhraní instituce nebo vhodnost propagačních materiálů a předmětů. Tentýž měsíc se uskutečnila cesta RNDr.
S. Štamberga, CSc. v Technische Universität Bergakademie

V srpnu 2019 jsme navázali na úspěšně realizované projekty
v rámci programu Erasmus+ novým projektem s názvem
„Muzeum nové doby“ (č. 2019-1-CZ01-KA104-060795).
Počátkem měsíce srpna 2019 byla realizována cesta
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V říjnu proběhla mobilita Mgr. J. Juráčka na Uniwersytet
Wroclawski, Instytut Nauk Geologicznych. Na univerzitě
proběhly konzultace s kolegy ohledně potenciální odborné
spolupráce, bylo uskutečněno studium vybraných geologických map polské části Sudet v měřítku 1:25 000 a mikroskopické prohlížení křídových fosilií z oblasti Sudet. Poslední
mobilitou roku 2019 byla cesta Bc. T. Tejklové, kde přijímající institucí bylo Slovenské národné múzeum v Bratislavě.
Ve sbírkách jmenovaná studovala přibližně 300 položek
lignikolních druhů hub, především z území Podunajské nížiny. Dále během terénního výzkumu bylo nasbíráno celkem
171 položek makromycetů, které budou uloženy v herbáři
MVČ, včetně mnoha druhů, jež se ve východních Čechách
doposud nenašly a poslouží jako cenný srovnávací materiál
pro taxonomické studium. Získané zkušenosti budou sdíleny
nejen v rámci Mykologické poradny MVČ, kterou jmenovaná
vede.

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
výsledky výzkumu v rámci projektu budou využitelné pro
ochranu a prezentaci movitého i nemovitého kulturního dědictví sledovaného regionu. Tým badatelů sestavený z pracovníků uvedených institucí zaručuje komplexní
přístup k řešení projektu a jejich vzájemnou mezioborovou
spolupráci. Mezinárodním přínosem projektu je spolupráce
s polskými specialisty.

Studium lignikolních druhů hub, Slovenské národné múzeum

Terénní výzkum – sběr makromycetů, Podunajská nížina

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 památkovým ústavem (územní pracoviště v Josefově a Pardubicích).
Vychází z dlouhodobé potřeby systematicky řešit souhrnný
odborný výzkum a zpracování výtvarného umění středově-

V rámci projektu byl v roce 2019 na četných jednáních řešen
výběr předmětů a příprava výstavy s názvem Uprostřed
Koruny české. Gotika a raná renesance ve východních
Čechách (1250–1550), jednoho z hlavních cílů projektu.
Průběžně probíhalo jednání o její výsledné podobě, příprava
podkladů k žádostem o zápůjčky, řešení podmínek zápůjček
a jednání o smlouvách jednotlivých vypůjčitelů. Připravovány
byly podklady pro výběrová řízení na stavbu fundusu a svozy
sbírkových předmětů, podklady pro průvodce výstavou,
korektury textu, poptávková řízení na grafiku, překlady a tisk
průvodce. Připravovány byly rovněž podklady pro doprovodný kritický katalog, který má komplexně zhodnotit výtvarnou
kulturu východních Čech (sochařství, deskovou, nástěnnou
a knižní malbu, archiválie, umělecké řemeslo, architekturu).
Zpracovávána byla fotografická dokumentace předmětů pro
katalog a následně i pro výstavu. Za účelem svozů byly realizovány cesty v rámci zkoumané oblasti České republiky.

GAČR VÁLEČNÝ PROŽITEK
A KAŽDODENNOST PRUSKO-RAKOUSKÉ
VÁLKY ROKU 1866
V roce 2019 byl Grantové agentuře České republiky podán
návrh výzkumného projektu s názvem Válečný prožitek
a každodennost prusko-rakouské války roku 1866 jako
společný záměr týmu badatelů z Historického ústavu akade-
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Freiberg, Institut für Geologie. Cesta byla zaměřena na
výzkum paleontologické lokality Cabarz u města Bad Tabarz
(Duryňský Les). Na lokalitě byly odkryty vrstvy obsahující
obratlovčí faunu permského stáří. Sběr byl zaměřen jednak
na vrstvy Goldlauterského souvrství s výskytem branchiosaurních obojživelníku rodu Apateon a v menší míře pak byly
odkryty vrstvy Ilmenauského souvrství s výskytem paprskoploutvých ryb. Výsledky anatomických studií obojživelníků z lomu v Cabarzu budou porovnávány s obojživelníky
z lokalit podkrkonošské pánve a boskovické brázdy. Další
cestu v srpnu realizoval PhDr. M. Novák, Ph.D. v Muzeum
Archeologiczne w Krakowie. Toto muzeum má ve svých
sbírkách početné soubory nálezů lužické a třiněcké kultury
z přelomu střední a mladší doby bronzové, které se účastník
v rámci interních vědeckých výzkumů věnuje. Malopolsko
představuje vedle Slezska druhý významný region s kulturními vazbami na naše území, proto jsou ve zdejších muzejních
sbírkách zastoupeny četné analogie, které účastník využil
pro interpretaci východočeských nálezů. Kromě sbírkové
činnosti je instituce velmi aktivní i na poli výstavním a popularizačním, což vzhledem k přípravě nových expozic MVČ
rovněž bylo velmi přínosné a inspirativní.
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mie věd České republiky a Muzea východních Čech v Hradci
Králové. Cílem projektu byla analýza široké škály aspektů
válečné zkušenosti z doby prusko-rakouského konfliktu roku
1866. Na základě rozboru pramenů osobní povahy, ale také
lokálních kronik a dalších pramenů, bylo záměrem navrhovatelů zmapovat v českém dějepisectví doposud spíše
přehlížený fenomén dobového válečného prožitku a každodennosti. Toto téma lze přitom označit v kontextu války 1866
za unikát i mimo rámec české historické vědy. Tým badatelů měl dle vlastní odborné profilace provést nejen rešerši
a rozbor pramenů, ale následně také utřídit jednotlivá reflektovaná témata z oblasti každodennosti, mentálního světa,
ale i například tělesnosti a genderu. Výsledkem projektu tak
neměl být klasický popisný výklad dějin válečného střetnutí,
ale primárně dobová lidská výpověď. Přes pozitivní hodnocení dvou domácích a čtyř zahraničních posuzovatelů se
však kladně hodnocený projekt nepropracoval až k financování, avšak oba patrnerské posudky s ohledem na vyznění
posudků budou o podporu výzkumu této tematiky usilovat
v dalších letech.
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Vývoj efektivních metod
dokumentace a prezentace
archeologického kulturního
dědictví
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Základním cílem projektu byl vývoj nástrojů a postupů pro
efektivnější využití celospolečenského potenciálu archeologického kulturního dědictví. Ty by měly přispět k pozitivnějšímu
vnímání archeologického bádání v očích veřejnosti. Projekt
byl zaměřen na zastavení nepříznivého trendu termínového
zaostávání zpracování, vyhodnocení a prezentace archeologických nálezů za jejich masivním nárůstem generovaným záchrannými archeologickými výzkumy v souvislosti
se současným stavebním boomem. Současné konvenční
postupy zpracování a publikace archeologických nálezů již
dnes neumožňují plně využít rozsáhlý informační potenciál
těchto památek, a to z důvodu jejich časové náročnosti, ale

též subjektivního přístupu a obtížné porovnatelnosti výstupů. Velké množství investované práce a finančních nákladů
je tak znehodnoceno a obrovské množství archeologického
materiálu zůstává nepoužitelné pro následující systematické analýzy nasbíraných dat. Cílem tedy bylo nalézt dlouhodobě udržitelné postupy dokumentace archeologických
památek a jejich zpřístupnění veřejnosti cestou umožňující
identifikovat, která archeologická zjištění a v jaké formě jsou
relevantní pro společnost a její rozvoj. Efektivnější využití
výsledků archeologického bádání ve vazbě na geografické
informační systémy by mělo přispět k pochopení zákonitostí
vzniku a vývoje kulturní krajiny a ve svém důsledku podpořit
pozitivní vztah obyvatel regionu ke krajině, která je jedním
z klíčových zdrojů jejich identity.

Operační program Výzkum,
vývoj, vzdělávání / Projekt:
Digitální brána do dějin
Muzeum východních Čech (MVČ) v souladu se svou strategií a vizí předložil v roce 2019 tento projekt jako významný
prostředek k realizaci rozvoje klíčových oblastí. Jimi jsou
rozvoj moderních IT ve výstavní a expoziční činnosti a rozvoj
muzejní pedagogiky. MVČ zpřístupní v blízké budoucnosti
zcela novou stálou expozici dějin města HK. Cílem projektu je vytvořit její interaktivní digitální dětskou verzi, která
poslouží zejména ZŠ pro rozšíření výuky dějepisu o lokální
témata a pro neformální vzdělávání v muzeu.
Partnerské školy:
•
•
•

Biskupské gymnázium, církevní základní škola,
mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové
Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára,
Hradec Králové
Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694

Krví a železem. Po stopách
prusko-rakouských válek
Muzeum východních Čech v Hradci Králové je v roli partnera.
Hlavním žadatelem je město Hořice a dalším partnerem
je město Strzegom v Polsku. Cílem projektu je vytvořit
návštěvnický produkt, který by připomínal prusko-rakouské
války v 18. a 19. století na obou stranách hranice. Muzeum
východních Čech v Hradci Králové bude v případě zisku
projektu participovat garancí řady turistických aktivit a také
kompletní inovací stálé expozice v Muzeu války 1866.

Bilaterální setkání v rámci
programu kultura, Fondy
EHP 2014–2021
V září 2019 se uskutečnila přípravná cesta pracovníků Centra
války a míru v Narviku do Hradce Králové. Cílem setkání bylo
sdílení zkušeností při tvorbě expozic a edukačních programů, tedy oslovení veřejnosti a komunikace s návštěvníkem.
Dále jsme nastínili obsah budoucího projektu, spolupráci při
jeho tvorbě a realizaci aktivit.
V průběhu jednání jsme se zaměřili na porozumění smýšlení
o tématu války a míru, systému vzdělávání i přenosu informací. A to jak ve školství, tak i v rámci expozic. Byl potvrzen
odlišný pohled na prezentaci témat války a míru založený na
odlišných kulturních a společenských požadavcích a historii.
Avšak obě strany se shodly na nutnosti vnést nadhled do této
tematiky, obzvláště při její prezentaci, a to na základě potřebnosti smýšlení člověka žijícího v 21. století obklopeného jak
válkou, tak mírem.
Výsledem setkání je vzájemná domluva na tvorbě společných projektů a pomoc při inovaci expozic a edukačních
programů.
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1. Analýza rizik a zabezpečení hlavní budovy
Muzea východních Čech v Hradci Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové v souladu se svou
strategií a vizí předkládá tento projekt jako významný prostředek k realizaci ochrany a zabezpečení měkkého cíle – hlavní
budovy Muzea na Eliščině nábřeží v Hradci Králové. Obsahem
projektu je vyhotovení analýzy rizik a zabezpečení objektu
s návrhy personálních a technických opatření.
Cíl spatřujeme v získání rad, postupů a návodů k technickému
řešení bezpečnosti budovy a navržených personálních opatření.
Výstupem projektu je tedy analýza v souladu s relevantními
metodikami MV ČR zpracována odborníky z oblasti ochrany
měkkých cílů s dlouholetou praxí tak, aby celý materiál byl
užitečný a využitelný v praxi, tedy bude sloužit k doplnění
vybavení a úpravám v chodu organizace.

2. Organizace a realizace cvičení
k řešení mimořádné události v MVČ
Muzeum východních Čech v Hradci Králové v souladu se
svou strategií a vizí předkládá tento projekt jako významný
prostředek k realizaci ochrany a zabezpečení měkkého cíle
– hlavní budovy Muzea na Eliščině nábřeží v Hradci Králové.
Obsahem projektu jsou školení, nácviky a cvičení ke zvýšení
bezpečnostního povědomí a přípravy personálu v rámci
prevence. Nácviky a součinnostní cvičení jsou zaměřeny
na vzniklé mimořádné situace, útoky, ale i na první pomoc
a práci s defibrilátorem.
Cíl spatřujeme ve zvýšení bezpečnostního povědomí a připravenosti personálu na mimořádnou událost ve spolupráci
se složkami Integrovaného záchranného systému, převzetí kontroly nad mimořádnou situací, neboť první minuty
a připravenost na ně hraje zásadní roli pro zmírnění dopadu
incidentu.

Výstupem je přijetí funkčních opatření při vzniku mimořádné
události, nácvik a součinnostní cvičení k řešení mimořádné
události, vč. školení k poskytnutí první pomoci a užití defibrilátoru, proškolený personál v oblasti prevence.

3. Zpracování, tisk a distribuce
informačních a výukových materiálů
Muzeum východních Čech v Hradci Králové v souladu se
svou strategií a vizí předkládá tento projekt jako významný
prostředek k realizaci ochrany a zabezpečení měkkého cíle
– hlavní budovy Muzea na Eliščině nábřeží v Hradci Králové.
Obsahem projektu je zpracování informačních a výukových
materiálů, tisk vybraných a distribuce návštěvníkům Muzea.
Cíl spatřujeme ve zvýšení informovanosti návštěvníků
o bezpečném chování v budově Muzea a jeho okolí, a to jak
prostřednictvím webových stránek, tak poutavě zpracovanými pokyny na letácích.
Výstupem je poutavě graficky zpracovaný informační a výukový leták v českém a anglickém jazyce, doplněné webové
stránky o pokyny návštěvníkům v českém a anglickém jazyce,
3 000 ks vytištěných letáků s informacemi.

Dotační okruhy Ministerstva
kultury v rámci programu ISO:
Ochrana kulturních statků
1. Vybavování a zkvalitňování restaurátorských,
konzervátorských a preparátorských pracovišť
V rámci projektu bylo požádáno o dotaci na nákup nové
sušárny pro přesné vysoušení konzervovaných předmětů.
Veškeré předměty ve správě konzervátorského pracoviště
Muzea, které prochází mokrým konzervačním procesem,
musí být důkladně vysoušeny, aby nedocházelo k opětovné
korozi materiálu. Tato část konzervačního procesu je velmi
důležitá a náročná, předměty je nutné vysoušet i několik dnů.

Proto je sušárna nedílnou součástí vybavení konzervátorských dílen.
V současné době disponuje konzervátorské pracoviště Muzea
východních Čech sušárnou Chirana HS 401 A zakoupenou
v roce 1992 a její stav je naprosto nevyhovující a náhradní
díly se již nevyrábějí. Tato sušárna je jediným zařízením pro
vysoušení, kterým konzervátorské dílny Muzea disponují.

2. Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy
předměty movitého kulturního dědictví,
bezpečnostními systémy a mechanickými
zábranami
V rámci projektu bylo požádáno o dotaci na níže uvedené
položky:
Hlavní budova Muzea východních Čech

Systém generálního klíče:
V návaznosti na aktivity Muzea východních Čech v Hradci
Králové, které je nájemcem objektu a které směřují k posílení
bezpečnosti budovy, se řeší otázka řízeného vstupu do jednotlivých částí budovy. Jde nejen o posílení pasivní bezpečnosti sbírek a majetku umístěného v budově, ale také o oblast
ochrany návštěvníků. Současný systém nejenže nesplňuje
základní potřeby z hlediska bezpečnosti, ale navíc komplikuje
situaci při případném požárním nebezpečí, neřku-li při zásahu hasičských jednotek. Záměr je o to důvodnější, že v rámci
rekonstrukce objektu nedošlo k rekonstrukci silového vedení
elektrické energie, které je nadále opřeno o hliníkové vodiče.
Zvyšující se riziko požárního ohrožení chceme proto eliminovat i tímto řešením, které umožní snadnější přístup zasahujících jednotek, ale i snadnější evakuaci návštěvníků a zaměstnanců muzea.

Tlačítko „generálního stopu
elektrické energie“ – total stop
Z téhož důvodu zvýšení odolnosti budovy proti požárnímu
nebezpečí a zlepšení možností reakce na případný vzniklý
požár zamýšlí Muzeum východních Čech v Hradci Králové
vybudování tlačítka tzv. „generální stop el. energie“. Toto
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Dotační okruhy Ministerstva
kultury: Ochrana měkkých cílů
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4. Projekty
tlačítko slouží k vypnutí celého napájení budovy tak, aby
bylo možné v případě zahoření provést hasební zásah.
Muzeum války 1866

Branka:
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Dotyčná branka svým provedením respektuje či spíše akcentuje provedení ochranných mříží na oknech původní budovy
Muzea války 1866 z r. 1936 a jejím smyslem je zamezit nepovolanému přístupu na vyhlídkovou terasu přístavby Muzea,
ze které je velmi snadný přístup na jeho střechu. Ta je řešena
coby prosklená s komplikovanou konstrukcí ocelových nosníků.
Díky své složitosti a díky opakujícímu se přístupu nepovolaných osob, často v podnapilém stavu dle odpadových stop,
je střecha náchylná na netěsnosti, které bylo nutné v průběhu listopadu 2019 odstranit jejím přetěsněním. Do budoucna je i tak stav aktivního zatékání do budovy Muzea války
1866 nepřijatelný z důvodu tvorby nové expozice obsahující bohatou audiovizuální techniku. Rovněž ve stávajícím
stavu jsou průsaky ohroženy ty části expozice, kde se nachází
nejen audiovizuální technika, nýbrž i archeologické nálezy,
části kosterních pozůstatků padlých, nákladné repliky uniforem a náročné bitevní modely. Smyslem zřízení branky opatřené výstražným nápisem tedy je, aby primárně v kombinaci
s kamerovým systémem odradila nepovolané osoby od vstupu na střechu muzea a sekundárně, aby sloužila coby prevence úrazů na dlážděném schodišti vedoucím na zmíněnou
vyhlídkovou terasu, které by přehradila.
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Dotační okruhy Ministerstva
kultury: Podpora tradiční
lidové kultury
Vydání souhrnného propagačního materiálu nositelů krajského ocenění Zlatého kolovratu v letech 2002–2016, II. Část
Předkládaný projekt si klade za cíl prezentovat krajské
ocenění Zlatý kolovrat v podobě obrazové publikace určené široké veřejnosti, která bude zároveň propagovat tradič-

ní řemeslnou výrobu spjatou s oblastí Královéhradeckého
kraje. Projekt je zamýšlen jako dvouletý a během této doby
by měly být vydány dvě reprezentativní publikace, jejichž
obsahem budou profesní příběhy jednotlivých držitelů ceny
Zlatý kolovrat od roku 2002 do roku 2016. V roce 2019 byla
realizována první fáze projektu, kdy byla vydána publikace
Zlatý kolovrat I., Výrobci ocenění Radou Královéhradeckého
kraje v letech 2002–2007.

Dotační okruhy Statutárního města
Hradce Králové

ním programem, který podstatně rozšíří dosavadní praxi
převážně rukodělných muzejních nedělí. Nově pojaté muzejní neděle budou mít potenciál naučit lidi tomu, že v rámci
volnočasového vzdělávání v muzeu je možné prostřednictvím atraktivních a kreativních forem vzdělávání získávat
a upevňovat vědomosti, schopnosti, dovednosti, postoje
a hodnoty důležité pro život.
Přínosem projektu je fakt, že v rámci mimoškolního neformálního vzdělávání bude moci muzeum žákům ZŠ nabídnout atraktivní vzdělávací aktivity, které nad rámec běžného
školního kurikula v žácích atraktivní formou rozvinou a upevní řadu klíčových kompetencí, které jim pomohou nejen
ve školním prostředí, ale především v běžném životě.

V rámci dotačních okruhů odboru kultury a školství jsme
žádali dvěma projekty o příspěvek na:

Muzejní noc
Muzejní noc je součástí Královéhradecké muzejní noci,
kterou se muzea a galerie v Hradci Králové a okolí připojují
do celorepublikového cyklu muzejních nocí.
Záměrem této tradiční akce je propagovat muzeum jako
realizátora moderně pojatých kulturně-společenských akcí
v tradičním prostředí, partnera v pořádání kulturních a vzdělávacích akcích ve městě a vnímat muzeum jako místo otevřené setkávání široké veřejnosti.
Dále je záměrem propagovat město Hradec Králové jako živé
místo s moderními kulturními akcemi. V neposlední řadě je
naším záměrem zvýšení příjezdového cestovního ruchu.

Muzejní neděle
Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit program Muzeem
východních Čech pořádaných muzejních nedělí. Po více než rok
a půl trvajících omezení provozu způsobených rekonstrukcí
hlavní muzejní budovy chce muzeum v plném rozsahu navázat na tradici muzejních nedělí a oslovit tak nové potenciální
účastníky muzejních nedělí atraktivními tématy a atraktivMuzejní noc

5. Spolupráce s dalšími institucemi
ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Univerzita Palackého Olomouc

HISTORICKÉ ODDĚLENÍ

Výměna literatury

RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D., Katedra analytické chemie.
Analýza obsahu nádoby z depotu doby laténské ve Velkém
Vřešťově.

Arcibiskupství olomoucké

Archeologický ústav AV ČR v Praze

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

PhDr. Helena Březinová, Ph.D., Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře, Archeologický
ústav AV ČR, v.v.i. Konzervace textilu a spon z výzkumu při
stavbě RD v Sendražicích.

Benediktinské arciopatství
sv. Vojtěcha a sv. Markéty

Východočeská regionální archeologická komise

Univerzita Hradec Králové

Biskupství královéhradecké

Koordinace archeologické terénní činnosti v rámci Východočeské regionální archeologické komise (VRAK), kde jsou
zastoupeny všechny organizace oprávněné k provádění
archeologických výzkumů ve východních Čechách. Zasedání
probíhá každý měsíc střídavě v MVČ a VČM v Pardubicích.

Spoluorganizace a moderování 4. ročníku archeologické studentské konference na FF UHK (P. Čechák, A. Brožková).

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Aktivní účast na 4. ročníku archeologické studentské konference na FF UHK (příspěvek: Čechák, P.: Tahle země není
pro starý paleolit: revize a problematika nejstarších nálezů
z východních Čech).

Biskupství litoměřické

Podíl na přípravě časopisu Živá archeologie 21 – recenzní řízení
a komunikace s autory a recenzenty sedmi článků (P. Čechák).

Po dohodě byla navázána spolupráce v podobě jmenování
pracovníka historického oddělení externím členem CMS
(fellows).

Regionální sekce Klubu Augusta Sedláčka
Organizace zasedání.

Východočeská pobočka České
archeologické společnosti při AV ČR
Zajištění každoročního zasedání.

Státní pozemkový úřad
Konzultace pozemkových úprav pro Státní pozemkový úřad.

Komise archeologů při AMG
za východočeský region
Mgr. Petra Sehnoutková je členkou výboru Komise archeologů
při AMG za východočeský region.

Odbor územního plánování a stavebního
řádu KÚ Královéhradeckého kraje
Aktualizace archeologické vrstvy územně analytických podkladů na mapovém serveru.

VŠCHT v Praze

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Centrum medievistických studií

Ing. Šárka Msallamová, Ph.D., Ústav kovových materiálů
a korozního inženýrství. Analýzy materiálového složení sbírkových předmětů – depot seker ze starší doby bronzové
z Kuklen

Cyklomuzeum – Areál Žireč

Muzeum Vysočiny v Jihlavě
a Západočeské muzeum v Plzni

Česká numismatická společnost,
pobočka Hradec Králové

Spolupráce na výstavě a publikaci věnované středověkým
hračkám, příprava zápůjčky.

Průběžně probíhala komunikace ohledně odborné literatury,
periodika Sběratelské zprávy, numismatického materiálu.

Muzeum Vysočiny v Jihlavě

Česká televize

Mgr. Aleš Hoch, konzultace a zpřístupnění nálezů usní ze
středověkých výzkumů.

Proběhl výběr vhodných fotografií dokumentujících události
roku 1968 v Hradci Králové.

Domluvena a realizována byla spolupráce při přípravě výstavy
„Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole“ v MVČ HK a její
propagaci. Zapůjčeny byly vhodné sbírkové předměty.
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V roce 2019 probíhala výměna literatury za časopis
Archeologie východních Čech a další monografie vydané MVČ.
Spolupráce probíhá s cca 70 institucemi. Zastoupena jsou
muzea, univerzity, ústavy akademií (DAI Frankfurt, SAV Nitra,
PAN Wroclaw,…), státní úřady (Landesamt Dresden, NPÚ,…),
okrajově též některé významnější soukromé subjekty působící v archeologii (Archaia Praha, Brno).
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5. Spolupráce s dalšími institucemi
Česká tisková kancelář Hradec Králové

Hrad Helfštýn

Město Hradec Králové

Poskytnuty informace o průběhu sametové revoluce v Hradci
Králové.

Za účasti zástupce MVČ proběhlo hodnocení poroty 38. mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston.

Československá obec legionářská

Hradecký deník

Realizována byla spolupráce při výběru materiálů (fotografie,
dobový tisk) v rámci akce „Příjezd prezidenta T. G. Masaryka
do Hradce Králové.“

Konzultovány a poskytnuty byly fotografie z průběhu okupace 1939 v Hradci Králové.

Františkánský klášter Hostinné

Spoluorganizována byla akce „Papírová zeď 1989–2019“ na
Ulrichově náměstí.

Proveden byl výběr fotografií ke Dnům evropského dědictví
s názvem „Procházka po hradeckých budovách pro kulturu aneb jeviště, která znamenají svět“. Za účasti pracovníka
historického oddělení proběhla jednání Komise pro pojmenování ulic (30. 1., 3. 4. a 2. 10. 2019). Podány byly informace o stěhování předmětů ve vlastnictví města v MVČ HK
pocházejících z Bílé věže. Realizována byla jejich dohodnutá
kontrola a řešen byl možný restaurátorský zásah některých
z nich.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny
české“, vyřízena žádost a smlouva.

Galerie moderního umění v Hradci Králové
Konzultovány byly prameny o historii Městské galerie a sbírce biskupa Josefa Doubravy, která byla její součástí. Na jemu
věnovanou výstavu zapůjčen vybraný obraz a poskytnuty
doplňkové informace k popisce.

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny
české“, vyřízena žádost a smlouva.

Garda města Hradce Králové

/ výroční zpráva mvč 2019

Průběžně probíhala spolupráce na vzpomínkových akcích ke
153. výročí prusko-rakouské války roku 1866 a bitvy na Chlumu.
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Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
Ve spolupráci s královédvorským muzeem bylo pro studentský historický kroužek gymnázia připraveno představení
počátků ražby mincí v českém státě a dějin peněz do začátku
14. století s ukázkami dobových platidel.

Historický ústav Akademie věd
České republiky, v. v. i.
Pokračovala spolupráce při přípravě edice vzpomínkových
pramenů na první světovou válku 1914–1918 s předpokládaným publikováním v roce 2020. Provedena byla rešerše
k tematice heydrichiády na Královéhradecku a jejích obětí,
včetně činnosti královéhradecké služebny gestapa.

Impuls Hradec Králové

Kanonie premonstrátů v Nové Říši
Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny
české“, vyřízena žádost a smlouva.

Komitét pro udržování památek
z války roku 1866, z. s.
Průběžně se uskutečňovala spolupráce na poli studia a popularizace dějin prusko-rakouské války a pietních vzpomínkových akcí na královéhradeckém bojišti.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Město Chrudim
Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Město Opočno
Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Město Sobotka
Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Pokračovala úzká spolupráce na poli ochrany tradiční lidové
kultury. Poskytnuty byly konzultace k problematice ryzosti
pražských grošů a metod jejího zjišťování.

Městské muzeum a galerie Polička

Lékařská fakulta Univerzity
Karlovy v Hradci Králové

Městské muzeum a knihovna Čáslav

Spoluzajištěn byl doprovodný program XXIII. hradeckých
pneumologických dnů, pořádaných Plicní klinikou LF UK a FN
HK, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP a Českou asociací sester formou přednáškové
činnosti k historii Hradce Králové s důrazem na válku roku
1866. Pokračovala dlouholetá spolupráce na seriálu článků
s redakcí časopisu LF a FN HK Scan. Uskutečněna byla spolupráce na výstavě „Osudové listopady“ v prostorách LF v HK
a na přípravě doprovodného tiskového materiálu.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Proběhla spolupráce při přípravě nominace na titul Nositel
tradice lidových řemesel. Domluvena a realizována byla přednáška s prezentací věnovaná problematice místních mincovních nálezů. V rámci ní byly připraveny ukázky středověkých
mincí z tamní sbírky. Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu
„Uprostřed Koruny české“, vyřízena žádost a smlouva.

5. Spolupráce s dalšími institucemi
Městské muzeum Hořice

Muzeum Brněnska

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Městské muzeum Moravská Třebová

Muzeum Broumovska

Národní památkový ústav,
Územní odborné pracoviště v Kroměříži

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Městské muzeum Nový Bydžov

Muzeum Náchodska

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Národní památkový ústav,
Územní památková správa na Sychrově

Městské muzeum Polná

Muzeum Novojičínska

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Proběhly konzultace k dílu Bedřicha Fojtáška a jeho zastoupení ve sbírce MVČ HK.

Městské muzeum Skuteč

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Konzultována byla problematika mincovních nálezů z Horky
a Dřeveše a provenience dochovaných mincí.

Domluvena a realizována byla přednáška s prezentací věnovaná problematice místních mincovních nálezů. Konzultován
byl tamní mincovní nálezový materiál.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Moravská galerie v Brně
Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Moravský zemský archiv v Brně
Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
Domluvena a realizována dvojice zápůjček evidenčních
knih k numismatickým sbírkám muzeí v Kostelci nad Orlicí
a Vamberku. Probíhalo studium dalších písemných pramenů k numismatickým sbírkám regionálních muzeí (Kostelec
n. O., Rychnov n. K., Týniště n. O., Vamberk). Konzultován byl
mincovní a příbuzný materiál. Dohodnuta byla zápůjčka na
výstavu „Uprostřed Koruny české“, vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského v Praze

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Průběžně probíhala spolupráce, odborné konzultace, výměna
informací a materiálů v rámci řešení interního výzkumného
úkolu Školní obrazy ve sbírce Muzea východních Čech
v Hradci Králové a přípravě publikace věnované školním
obrazům v rámci řady Fontes Musei Reginaehradecensis.
Realizována byla spolupráce na výstavě MVČ HK „Okolo
Hradce aneb Hradečáci na kole“.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Obec Vrbatův Kostelec

Nakladatelství Garamon

Řešena byla problematika mincovního nálezu Horka a jeho
přesné lokalizace.

Připravován byl stolní kalendář na rok 2020 „Hradec Králové
a vojsko na historických pohlednicích“.

Oblastní muzeum v Litoměřicích

Národní galerie v Praze

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva. Zprostředkována byla výpůjčka
na výstavu Stanislava Suchardy ve Veletržním paláci v Praze.

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Vypracovány byly komentáře k mincím z nových regionálních nálezů. Proběhla prohlídka ražeb a konzultována
byla rovněž problematika správy numismatické sbírky a její
evidence. Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed
Koruny české“, vyřízena žádost a smlouva.

Národní muzeum

Regionální muzeum Litomyšl

Konzultována byla problematika mincovních nálezů z Horky,
Rybné nad Zdobnicí a Vamberka, písemných záznamů k nim

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Národní knihovna České republiky

/ výroční zpráva mvč 2019

Metropolitní kapitula sv. Václava v Olomouci

a vybraným ražbám. Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu
„Uprostřed Koruny české“, vyřízena žádost a smlouva.
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Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Římskokatolická farnost – děkanství Jilemnice

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Regionální muzeum v Chrudimi

Římskokatolická farnost –
děkanství Kostelec nad Orlicí

/ výroční zpráva mvč 2019

Zjišťovány byly informace k mincovnímu nálezu Horka a písemným materiálům k němu. Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu
„Uprostřed Koruny české“, vyřízena žádost a smlouva.
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Římskokatolická farnost –
děkanství Vysoké Mýto
Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Římskokatolická farnost Horní Heřmanice

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Římskokatolická farnost –
arciděkanství Chrudim

Římskokatolická farnost –
děkanství Lanškroun

Římskokatolická farnost Chornice

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Římskokatolická farnost –
arciděkanství Pardubice

Římskokatolická farnost –
děkanství Ledeč nad Sázavou

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Římskokatolická farnost Jevíčko

Římskokatolická farnost Bystré u Poličky

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Římskokatolická farnost Králíky

Římskokatolická farnost Červená Voda

Římskokatolická farnost – děkanství Opočno

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec

Římskokatolická farnost –
děkanství Broumov

Římskokatolická farnost –
děkanství Police nad Metují

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Římskokatolická farnost –
děkanství Heřmanův Městec

Římskokatolická farnost –
děkanství Rychnov nad Kněžnou

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Římskokatolická farnost – děkanství Hostinné

Římskokatolická farnost –
děkanství Ústí nad Orlicí

Římskokatolická farnost Ostřetín

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Římskokatolická farnost Jaroměřice u Jevíčka
Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč
Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Římskokatolická farnost Opatov v Čechách

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

5. Spolupráce s dalšími institucemi
Římskokatolická farnost Pohled

Severočeské muzeum v Liberci

Univerzita Hradec Králové

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Proběhla spolupráce při přípravě výstavy „Okolo Hradce aneb
Hradečáci na kole“ v MVČ HK.

Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl

Správa Kolowratského zámku
Rychnov nad Kněžnou

Realizována byla spolupráce při vzniku výstavy „Od Mnichovské
dohody k protektorátu“ a při přípravě výstavy „Aktivita
studentů tehdejší pedagogické fakulty v Hradci Králové
v období sametové revoluce“. Spoluorganizována byla akce
„Papírová zeď 1989–2019“ na Ulrichově náměstí.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Státní oblastní archiv v Zámrsku

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny
české“, vyřízena žádost a smlouva.

Římskokatolická farnost Svojanov

Realizováno bylo studium materiálů se vztahem k rodu
Sehnoutka-Steinský. Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu
„Uprostřed Koruny české“, vyřízena žádost a smlouva.

Ústav dějin umění Akademie věd České
republiky, v. v. i.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Státní okresní archiv Hradec Králové

Navázána spolupráce na řešení projektu Grantové agentury
České republiky Obraz/y v době Přemyslovců: kontexty a formy.

Římskokatolická farnost Svitavy
Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Římskokatolická farnost Vrbatův Kostelec

Realizována byla spolupráce při vzniku výstavy „Od Mnichovské
dohody k protektorátu“ a při přípravě výstavy „Aktivita
studentů tehdejší pedagogické fakulty v Hradci Králové
v období sametové revoluce“. Uskutečněno bylo studium
materiálů se vztahem k rodině Sehnoutka-Steinský a materiálů k dějinám ochotnického divadla.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Státní okresní archiv Chrudim

Římskokatolická farnost Vysoké Veselí

Konzultována byla existence možných písemných materiálů
k mincovnímu nálezu Horka.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou

Římskokatolická farnost Vamberk
Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Realizováno bylo studium písemných pramenů k mincovním nálezům Rychnovska a numismatickým sbírkám regionálních muzeí (Kostelec n. O., Rychnov n. K., Solnice, Týniště
n. O., Vamberk).

Sdružení pro Vízmburk, z.s.

Strahovský klášter

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny
české“, vyřízena žádost a smlouva.

SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Podle domluvy realizován výběr vhodných fotografií a vytvořeny příslušné popisky.

Na rok 2019 byl domluven a realizován cyklus přednášek
na různá témata a komentované prohlídky výstav MVČ HK
pro Klub seniorů.

Římskokatolická farnost Žiželice

Vědecká knihovna Olomouc
Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny
české“, vyřízena žádost a smlouva.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Domluvena a realizována byla spolupráce na výstavě „Okolo
Hradce aneb Hradečáci na kole“. Byly zapůjčeny sbírkové
předměty.

Východočeské muzeum v Pardubicích
Dohodnuta byla spolupráce na výstavě „Okolo Hradce aneb
Hradečáci na kole“. Byly zapůjčeny vybrané sbírkové předměty. Za účasti zástupce MVČ HK proběhla jednání redakční rady Východočeského sborníku historického. Dohodnuta
byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“, vyřízena
žádost a smlouva.

Západočeské muzeum v Plzni
Proběhla spolupráce při přípravě výstavy „Okolo Hradce
aneb Hradečáci na kole“ v MVČ HK.

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc
Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny
české“, vyřízena žádost a smlouva.

/ výroční zpráva mvč 2019

Dohodnuta byla zápůjčka na výstavu „Uprostřed Koruny české“,
vyřízena žádost a smlouva.
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Zpravodaj Radnice
Realizována byla spolupráce na článcích připomínajících
významné události z historie města Hradce Králové (životní
výročí starosty Františka Ulricha, 15. březen 1939, sametová
revoluce).

PŘÍRODOVĚDECKÉ ODDĚLENÍ
Východočeská pobočka České botanické
společnosti
V rámci činnosti Východočeské pobočky České botanické
společnosti:
•

•
•
•

/ výroční zpráva mvč 2019

•
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•
•

proběhla v muzeu výroční členská schůze spojená
s přednáškou J. Harčarika, A. Čejkové, J. Dvořáka
„Špicberky očima krkonošských botaniků“
(1. 3., účast 28 lidí),
lichenologická exkurze do PR Modlivý důl,
pod vedením J. Haldy (6. 4., účast 8 lidí),
botanická exkurze do Vlčic u Trutnova
pod vedením J. Harčarika (25. 5., účast 14 lidí),
botanická exkurze do Světlé pod vedením
J. Doležala (1. 6., účast 16 lidí),
dendrologická exkurze do arboreta Bukovina u Hrubé
Skály pod vedením Z. Blahníka (21. 9., účast 20 lidí),
shrnutí botanické sezóny 2019 ve východních Čechách
na Přírodovědecké fakultě UHK (8. 11., 16 účastníků).
Floristický minikurz se konal v Polici nad Metují ve dnech
13. – 16. června 2019. Byl pořádaný Východočeskou
pobočkou České botanické společnosti ve spolupráci
se Správou CHKO Broumovsko. Kurzu se zúčastnilo
celkem 29 zájemců.

Česká ornitologická společnost
Redigování 55. ročníku časopisu Sylvia. https://www.birdlife.
cz/co-delame/publikace/sylvia/obsahy-vyslych-cisel/sylvia-552019/

Východočeská pobočka České
společnosti ornitologické
Spolupořádání dvou akcí pro veřejnost.

Český svaz chovatelů
Mgr. Martin Paclík, Ph.D., je členem Rady plemenné knihy
drůbeže a výboru Klubu chovatelů českých slepic, zapojení
do programu záchrany Genových zdrojů ČR (česká slepice).

Ústav geoniky AV ČR
Dr. P. Roštínský, Ústav geoniky AV ČR, konzultace projektu
týkající se geomorfologie a geologie Podorlicka, jednání
s polskými kolegy (University of Wroclaw).

Přírodovědecká fakulta UK
Doc. J. Zachariáš, PřF UK, konzultace ke geologii české křídové
pánve.
S pracovníky Přírodovědecké fakulty UK Praha společná práce
na zpracování dat z podkrkonošské pánve a boskovické brázdy.
Příprava a vedení jednodenní exkurze pro posluchače Přírodovědecké fakulty UK Praha na karbonské a permské lokalitě
podkrkonošské pánve.

Česká geologická služba
Seminář ke geologické olympiádě.

Národní muzeum
Ve spolupráci s pracovníky Národního muzea prováděn výzkum
paleontologických lokalit v Podkrkonoší.

Východočeská pobočka České
společnosti entomologické
Setkání členů Východočeské pobočky České společnosti entomologické v muzeu, spojené s přednáškami Entomofauna
vybraných lokalit CHKO Železné hory a Broučí fauna Ománu
(19. 1. 2019)

Přírodovědecká fakulta UHK
Meeting „Blanokřídlí v českých zemích a na Slovensku“,
15. ročník, pořádaný Přírodovědeckou fakultou UHK ve dnech
31. 5. – 2. 6. 2019.
Úvodní přednáška „Východní Polabí“ (31. 5. 2019), spoluvedení terénních exkurzí ve východním Polabí (1. 6. – 2. 6. 2019:
PP Báň, PP Oškobrh, PR Vesecký kopec, Kunětická hora).
Medializováno na: https://www.uhk.cz/cs/prirodovedeckafakulta/prf-1/katedry-a-pracoviste/katedra-biologie/novinkya-udalosti/zajemci-o-blanokridly-hmyz-se-sjeli-do-hradce-zcech-i-slovenska

NÁVŠTĚVNICKÉ A VÝSTAVNÍ ODDĚLENÍ
Praxe studentů UHK
Kromě pedagogických praxí studentů PdF UHK pod vedením
Mgr. Ireny Kapustové, byla v roce 2019 uskutečněna odborná
praxe studentů FF UHK pod vedením Mgr. Lenky Horákové
Ph.D.

6. Členství v mezinárodních a celorepublikových organizacích
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.

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

RNDr. Stanislav Štamberg, CSc. je člen vědecké rady
Globálního Geoparku UNESCO – Český ráj a dále člen redakční rady časopisu Geodiversitas – vydávaného Muzeem
přírodních věd v Paříži.
Bc. Tereza Tejklová je členkou výboru České mykologické
společnosti, členkou výboru Sekce pro výzkum diverzity
a ochranu hub (mykromycetů) při České vědecké společnosti pro mykologii a dále členkou redakční rady časopisů
Mykologický sborník – vydávaného Českou mykologickou společností a Orlické hory a Podorlicko – vydávaného
Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

ARCHIDIECEZIA WROCŁAWSKA

BENEDIKTINERSTIFT ADMONT

KURIA DIECEZJALNA ŚWIDNICA

Archidiecezia Wrocławska se dohodnutou zápůjčkou artefaktu z počátku 16. století zapojila do realizace výstavy
„Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění
východních Čech 1250–1550“.

Benediktinerstift Admont byl osloven v návaznosti na
přípravu výstavy „Uprostřed Koruny české. Gotické a raně
renesanční umění východních Čech 1250–1550“. Domluveno
bylo zapůjčení cenného artefaktu souvisejícího s Albertem
ze Šternberka, mj. biskupem litomyšlským.

Do projektu zahrnujícího přípravu výstavy „Uprostřed Koruny
české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech
1250–1550“ se zapojila také Kuria Diecezjalna Świdnica.
Dohodnuto bylo vystavení cenných dobových plastik.

BALNEOLOGICKÉ MÚZEUM IMRICHA
WINTERA V PIEŠŤANECH
Na základě dohledaných dobových zpráv byla řešena problematika možného mincovního nálezu z obce Šterusy (okr.
Piešťany). Poskytnuty byly skeny z východočeských periodik
(Orličan, Posel z Podhoří), které ho zmiňují.

GERMANISCHES NATIONALMUSEUM
NÜRNBERG
Spolupráce se uskutečnila v souvislosti s přípravou výstavy
„Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění
východních Čech 1250–1550“. Významná zápůjčka, kterou
se podařilo dohodnout, je spojená s osobou arcibiskupa
Arnošta z Pardubic a Kladskem, které neodmyslitelně patří
do zkoumané oblasti, a tudíž i do konceptu výstavy.

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ W KŁODZKU
Spolupráce byla navázána s muzeem v Kłodzku z důvodu
přípravy výstavy „Uprostřed Koruny české. Gotické a raně
renesanční umění východních Čech 1250–1550“. Jmenované
muzeum na ni poskytne významné předměty, které jsou
dokladem vyspělosti zkoumané oblasti východních Čech,
k níž Kladsko v té době patřilo.
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7. Zahraniční spolupráce
VERWALTUNG STIFT STAMS
Rovněž tato instituce byla oslovena kvůli přípravě výstavy
„Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění
východních Čech 1250–1550“, do níž se zapojila zápůjčkou
artefaktu spjatého s osobou biskupa Jan Železného.

TU BERGAKADEMIE FRAIBERG;
NATURHISTORISCHES MUSEUM SCHLOSS
BERTHOLDSBURG SCHLEUSINGEN
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Spolupráce s pracovníky Bergakademie ve Fraibergu a Muzea
ve Schleusingenu na zpracování fauny z Českých a Německých
permokarbonských pánví.
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MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE
NATURELLE
Spolupráce s kolegy z Muséum national d’Histoire naturelle
v Paříži na zpracování permokarbonské fauny z pánve Brive
ve Francii a z Boskovické brázdy.

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM –
PRÍRODOVEDNÉ MÚZEUM
Spolupráce s kolegy ze Slovenského národného múzea na
průzkumu mykobioty v lužních lesích Podunajské nížiny
v okolí Bratislavy v rámci programu Erasmus+ a interního
vědeckovýzkumného úkolu.

Univerzita Wroclaw
Studijní pobyt na univerzitě ve Vratislavi v rámci programu
Erasmus+, 20. – 25. 10. 2019

8. Výstavní a edukační činnosti
Muzeum války zahájilo návštěvnickou sezónu slavnostním
aktem dne 23. 3. 2019, kdy za účasti zástupců Královéhradeckého
kraje, Muzea východních Čech v Hradci Králové, Komitétu pro
záležitosti prusko-rakouské války, klubů vojenské historie
a Gardy města Hradce Králové byla pokřtěna publikace Mlhy
na Chlumu. Připravena byla přehlídka pruských a rakouských
vojenských jednotek, konkrétně pěchoty, polních myslivců
a dělostřelců.
Dne 17. 5. 2019 proběhla Muzejní noc a v Muzeu války 1866
návštěvníkům přiblížila archeologické poznatky získané geofyzikální metodou ve spolupráci s katedrou archeologie
Univerzity Hradec Králové. Rovněž byly nasvíceny dochované okopy Baterie Mrtvých, pomník Baterie Mrtvých,

Slavnostní zahájení návštěvnické sezóny v Muzeu války 1866

novogotické Ossárium a též v prostorách Muzea války 1866
originál pamětní desky generála jezdectva Viléma prince
ze Schaumburg-Lippe. Taktéž byla stálá expozice doplněna exponáty přivezenými z depozitářů, jednalo se především o dobové kabinetní fotografie vojáků participujících
v prusko-rakouském konfliktu. Mezi jednotlivými lokacemi
návštěvníky prováděli členové 5. Praporu polních myslivců,
zapsaného spolku.
Pro dětské návštěvníky byla dne 15. června 2019 připravena
akce „Vojákem císařského vojska“. Každý účastník obdržel
vojenskou knížku, vyrobil si vojenskou čepici „čáko“, naučil se
ošetřovat zraněné, prát prádlo na valše, pochodovat podle
povelů a vystřelit z kopie historické pušky. Po splnění všech
aktivit byli účastníci propuštěni z vojenské služby a získali
odměnu na památku a projeli se kočárem.
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8. Výstavní a edukační činnosti
Areál bojiště se ve dnech 28. června až 30. června 2019 stal
místem připomenutí 153. výročí bitvy u Hradce Králové.
Dne 29. června proběhl tradiční pietní akt u Baterie Mrtvých
a následná rekonstrukce fáze bitvy, resp. posledního pokusu
I. rakouského armádního sboru dobýt obec Chlum, který
skončil krvavými ztrátami.
Dne 29. června 2019 malí i velcí školáci, kteří přinesli svá
vysvědčení, měli vstupné do Muzea války 1866 zdarma.
Netradiční prohlídka známých míst v okolí Muzea války 1866
dne 27. července přiblížila zájemcům informace o historickém bojišti u Hradce Králové v nečekaných souvislostech.
Prázdninový den 16. srpna byl v Muzeu války 1866 v roce
2019 věnovaný zajímavostem ze světa koní a výtvarné dílně.
Dne 24. srpna 2019 proběhla mimořádná komentovaná prohlídka Svíbu, místa, které bylo svědkem jednoho z nejprudších bojů
mezi Prusy a Rakušany a je současně místem posledního
odpočinku tisíců vojáků z války 1866.
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Dne 19. října 2019 byl dán prostor pro novelizaci portfolia
akcí, které Muzeum války 1866 nabízí, a to prostřednictvím
konání workshopu, zaměřeného spíše na odbornou veřejnost. V rámci něj zazněly přednášky týkající se historiografie prusko-rakouské války, série válečných konfliktů probíhajících ve druhé polovině 19. století, známých jako „druhá
třicetiletá válka“, realitě a na vojensko-historických událostech viděného obrazu rakouského vojáka, role železnice
a logistiky ve válce roku 1866 a archeologii prusko-rakouské
války. Pozvání z externích hostů přijali: Mgr. Zdeněk Munzar,
vedoucí knihovny Vojenského historického ústavu Praha,
Mgr. Ondřej Král, Ph.D., přednášející Masarykovy univerzity
v Olomouci, Mgr. Vojtěch Kessler Ph.D., vědecký pracovník
Historického ústavu Akademie věd ČR, Mgr. Matouš Holas,
doktorand katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity
Hradec Králové a Martin Tichý, jednatel společnosti TichyManufacture.

Z programu akce Noc v Muzeu války 1866

8. Výstavní a edukační činnosti
Výstavní a edukační činnost muzea v roce 2019 byla poznamenána plánovanou rekonstrukcí historické budovy muzea.
Výstavní činnost na historické budově byla zahájena slavnostním otevřením 31. 10. 2019, kdy během slavnostního
večera bylo otevřeno hned několik výstav, do kterých se
zapojila všechna odborná oddělení muzea. Největší z nich
byla výstava pod názvem „Okolo Hradce aneb Hradečáci na
kole“, která mapovala počátky cyklistiky na Královéhradecku
až do konce druhé světové války. Kromě historie cyklistiky
výstava představila i místní výrobce a prodejce kol, mechaniky a živnostníky. Další výstavy slavnostního večera, věnované

Slavnostní otevření historické budovy muzea

historické tématice, byly „Operace Barium – 2. Světová válka
a Královéhradecko“ a „ Kdo, když ne my, kdy, když ne teď“.
Přírodovědnou tématiku zde zastupovala výstava „Příroda
z depozitářů – 80 let přírodovědeckého muzea v Hradci
Králové“. Archeologické oddělení zde představilo unikátní nález tzv. ptačí sekerky, kterou prezentovalo na komorní
výstavě „Tajemství ptačí sekery – raný středověk v jednom
nálezu“. Další listopadovou akcí konanou na historické budově
byly jubilejní XXX. Muzejní adventní trhy. Konec roku 2019
byl věnován přípravě výstavních prostor pro realizaci výstavního projektu na rok 2020 „Uprostřed Koruny české – gotické
a raně renesanční umění východních Čech 1250–1550“.
Slavnostní předání historické budovy muzea
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EXPOZICE

EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

MUZEUM VÁLKY 1866

V roce 2019 pokračovaly přípravné práce na plánovaných
nových expozicích Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Expozice poskytuje návštěvníkům základní informace o průběhu prusko-rakouské války a bitvy u Hradce Králové. Ukázka
základní výstroje a výzbroje rakouské a pruské pěchoty, dělostřelectva, jezdectva i dalších jednotek, je doplněna dobovou
ikonografií.

PŘÍRODOVĚDECKÁ EXPOZICE –
PŘÍPRAVNÉ A ORGANIZAČNÍ PRÁCE
V roce 2019 proběhly další přípravné akce, zejména bylo
zakoupeno 45 modelů hub. Byly nakoupeny 3 ks modelů obojživelníků, bylo preparováno 10 ks dermoplastických preparátů
obratlovců. Proběhla preparace hmyzu pro expoziční účely –
50 ks.
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V roce 2019 probíhaly práce na výtvarném řešení archeologické
expozice ve spolupráci kurátora PhDr. Miroslava Nováka, Ph.D.
s autorkou výtvarného řešení MgA. Kristýnou Täubelovou,
Ph.D. Proběhlo 15 pracovních setkání včetně návštěv řešeného prostoru. Texty a výběr sbírkových předmětů probíhal ve
spolupráci s Mgr. Petrem Čechákem (paleolit), Mgr. Ondřejem
Herčíkem (neolit), Mgr. Kateřinou Čechákovou (doba laténská),
Mgr. Pavlem Horníkem (doba římská a stěhování národů),
Mgr. Radkem Bláhou a Mgr. Petrou Sehnoutkovou (raný středověk až novověk).
Návrh expozice předpokládá úvodní část „Příběh krajiny“,
páteřní časovou osu „Příběh kultury“ a s ní komunikačně propojených šest samostatných tématických odboček „Příběhy
lidí“. Samostatnou součástí expozice je pak edukační prostor
a herna.

Také pokračovaly práce na středověké části expozice města
Hradce Králové „Cesta k městu českých královen“. Během
několika služebních cest do depozitáře v Rychnově n. K.
byly dokumentovány a odborně zpracovány vybrané středověké a raně novověké kamenické architektonické prvky
(Mgr. Radek Bláha ve spolupráci s Mgr. Miroslavem Kovářem,
NPÚ).

Výstavy
HRADEC KRÁLOVÉ V DRAMATICKÝCH
LETECH 1968/1969
28. 11. 2018 – 31. 1. 2019 / Univerzita Hradec Králové,
budova Na Soutoku
Výstava k výročí okupace 1968 připomněla převratové okamžiky naší historie a zároveň zachytila průběh událostí v ulicích
Hradce Králové prostřednictvím dobových fotografií, letáků
a dalších dokumentů. Výstava byla připravena ve spolupráci
s Univerzitou Hradec Králové a Státním okresním archivem
Hradec Králové.

ČEST PRÁCI, PANÍ UČITELKO! ČESKOSLOVENSKÉ
ŠKOLSTVÍ V PROMĚNÁCH 20. STOLETÍ
14. 12. 2018 – 27. 1. 2019 / Galerie moderního umění
Hradec Králové
Výstava představila důležité milníky v československém školství 20. století. Jak se politické události a legislativní změny
promítly do vzdělání v ČSR v období první republiky, a poté
do poválečného československého školství. Na výstavě byl
představen výběr školních pomůcek, učebnic, fotografií a vysvědčení ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci
Králové, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A.
Komenského v Praze.

OD MNICHOVSKÉ DOHODY K PROTEKTORÁTU
1. 2. 2019 – 1. 3. 2019 / Galerie Suterén, Infocentrum
města Hradec Králové)
Výstava představila historický vývoj naší země a města
Hradce Králové v období od podepsání Mnichovské dohody
do vzniku protektorátu Čechy a Morava. Výstava byla připravena ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Státním
okresním archivem Hradec Králové.

Z výstavy Čest práci, paní učitelko!

8. Výstavní a edukační činnosti
VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ

OKOLO HRADCE ANEB HRADEČÁCI NA KOLE

KDO, KDYŽ NE MY, KDY, KDYŽ NE TEĎ

16. 9. 2019 – 29. 9. 2019

1. 11. 2019 – 22. 3. 2020

1. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Panelová výstava přichystaná pro všechny fanoušky hradecké
cyklistiky, která mapovala historii tradičního cyklistického
závodu Velká cena Hradce Králové. Výstava byla k vidění
na Ulrichově náměstí v Hradci Králové v době konání již
55. ročníku tohoto závodu.

Výstava byla zaměřena na období první republiky, kdy se
jízdní kolo stalo neodmyslitelnou součástí téměř každé královéhradecké rodiny a bylo také běžným dopravním prostředkem v okolních městech a obcích. Výstava představila místní
výrobce a prodejce kol, mechaniky a živnostníky. Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci a Cyklomuzeem
– Areál Žireč byla představena řada unikátních jízdních kol
z období 18., 19. a především 20. století.

Prostřednictvím fotografií a dobových dokumentů ze sbírek
MVČ připomněla výstava zásadní okamžiky listopadových
a prosincových dnů roku 1989 v Hradci Králové. Byla doplněna také soubory unikátních fotografií přibližujících neopakovatelnou atmosféru sametové revoluce v dalších městech
Královéhradeckého kraje a v sousedních Pardubicích.

HOUBY
Tradiční podzimní výstava jedlých, nejedlých i jedovatých
hub byla pro všechny zájemce letos připravena v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje. Výstava se věnovala ukázce aktuálně rostoucích hub a bylin, kterých členové
mykologického klubu při Muzeu východních Čech nasbírali na
300 druhů, v lesích na území východních Čech. Výstava byla
pořádána ve spolupráci s Mykologickým klubem Pardubice
a Pardubickým krajem.
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PŘÍRODA Z DEPOZITÁŘŮ –
80 LET PŘÍRODOVĚDECKÉHO MUZEA
V HRADCI KRÁLOVÉ
1. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Před 80 lety, 2. července 1939, bylo v Hradci Králové na Malém
náměstí slavnostně otevřeno samostatné Přírodovědecké
muzeum Zemědělského ústavu. Výstava, připomínající tuto
událost v historii města, umožnila návštěvníkům nahlédnout
do dobových instalací tehdejšího muzea.

Z výstavy Příroda z depozitářů

8. Výstavní a edukační činnosti

OPERACE BARIUM –
2. SVĚTOVÁ VÁLKA A KRÁLOVEHRADECKO
1. 11. 2019 – 5. 1. 2020
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Výstava přiblížila dějiny odboje v Hradci Králové – utváření
silné místní organizace Obrany národa, její rozbití a aktivizaci
působením čs. paravýsadku Barium z Velké Británie.
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TAJEMSTVÍ PTAČÍ SEKERY –
RANÝ STŘEDOVĚK V JEDNOM NÁLEZU
1. 11. 2019 – 12. 1. 2020
U příležitosti otevření opravené budovy Muzea východních
Čech měli návštěvníci možnost spatřit i unikátní stříbrem
tauzovanou miniaturní sekeru moravskou bradatici z 9. století. Nález byl zasazen do širokého kontextu raně středověké
Evropy a doplněn o výběr soudobých nálezů ze sbírky muzea.

PAPÍROVÁ ZEĎ 1989–2019
11. 11. 2019 – 18. 11. 2019 / Ulrichovo náměstí
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Výstava dobových fotografií byla zaměřena na dokumentaci stavby a podoby zdi, která vznikla na Ulrichově náměstí v prosinci roku 1989. Byla doplňkem akce „Papírová zeď
1989–2019“, kterou muzeum organizovalo společně s Univerzitou Hradec Králové a organizací Impuls Hradec Králové.
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Z výstavy Tajemství ptačí sekery

Z výstavy Papírová zeď 1989–2019

OSUDOVÉ LISTOPADY
14. 11. 2019 – 31. 12. 2019 / Lékařská fakulta
Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Výstava byla otevřena v rámci vzpomínkového večera k výročí
událostí 17. listopadu. Prostřednictvím dobových dokumentů a fotografií představila „Osudové listopady“ 1939 a 1989
nejen celkově v rámci Československé republiky, ale také

dosah a význam těchto událostí pro Hradec Králové a královéhradeckou LF. Upozornila na ustanovení Mezinárodního
dne studentstva jako jediného dne mezinárodního významu,
který byl vyhlášen na základě českých událostí.
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Přednášky a akce pro veřejnost
ČEST PRÁCI, PANÍ UČITELKO! –
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
6. 1. 2019, 17. 1. 2019, 23. 1. 2019
Komentovaná prohlídka výstavy „Čest práci, paní učitelko!“,
kterou provedla kurátorka výstavy PhDr. Pavla Koritenská.
K vidění byly například nejčastěji používané učebnice, školní
obrazy a typické dobové učební pomůcky daného období.

ZA HOUBAMI DO LABSKÉHO DOLU

MÉNĚ ZNÁMÉ JEDLÉ HOUBY

29. 1. 2019

19. 2. 2019

Přednáška v Moravském zemském muzeu v Brně, Bc. Tereza
Tejklová.

Přednáška pro veřejnost v Poděbradech, Bc. Tereza Tejklová.

HRA O TRŮNY ANEB DRAMATICKÉ
UDÁLOSTI LET 1314–1318
16. 2. 2019
Přednáška Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D.

NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ
OBJEVY NA STARÉM MĚSTĚ
26. 2. 2019
Přednáška Mgr. Radka Bláhy pro Spolek za staré město
Hradec Králové.

POZORUHODNÉ NÁLEZY LIGNIKOLNÍCH
HUB Z PODUNAJSKÉ NÍŽINY II
28. 2. 2019
Příspěvek pro veřejnost a členy Slovenské mykologické
společnosti na Technické univerzitě ve Zvoleně, Bc. Tereza
Tejklová.

ZA HOUBAMI DO LABSKÉHO DOLU
4. 3. 2019
Přednáška pro veřejnost v Hradci Králové, Bc. Tereza Tejklová.

EXKURZE PRO STUDENTY
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ
5. 3. 2019

/ výroční zpráva mvč 2019

Exkurze pro studenty Univerzity Hradec Králové do zázemí
muzea, na odborná pracoviště a ukázka edukačních aktivit.
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MINCOVNÍ NÁLEZY VE DVOŘE KRÁLOVÉ
NAD LABEM A BLÍZKÉM OKOLÍ
7. 3. 2019

SEMINÁŘ O BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

KRAJINA JAKO KRMÍTKO PRO PTÁKY

19. 1. 2019 / Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína
Hradec Králové

16. 2. 2019

Přednáška PhDr. Vojtěcha Brádle, Městské muzeum Dvůr
Králové nad Labem.

Bohdanečský rybník, terénní exkurze pro veřejnost, organizátor Východočeská pobočka české společnosti ornitologické.

ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2019 NA CHLUMU

Seminář k Biologické olympiádě kategorií C a D na téma Příjem
a výdej látek. Seminář nebyl určen jen soutěžícím, ale i zájemcům, kteří mají rádi přírodu a zajímají se, jak těla organismů
fungují.

HOUBY A ROSTLINY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
19. 2. 2019
Přednáška pro žáky Speciální základní a praktické školy
v Hradecké ulici v Hradci Králové, RNDr. Věra Samková, Ph.D.

23. 3. 2019
V rámci slavnostního zahájení návštěvnické sezóny 2019
proběhl slavnostní křest kolektivní publikace Mlhy na
Chlumu: Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie, která vznikla pod redakcí Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D.

8. Výstavní a edukační činnosti
PODUNAJSKÁ NÍŽINA – POZORUHODNÁ
LOKALITA LIGNIKOLNÍCH HUB
23. 3. 2019
Příspěvek pro členy České vědecké společnosti pro mykologii v Praze, Bc. Tereza Tejklová.

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY
KRÁLOVEHRADECKÉHO MUZEA V ROCE 2018
30. 3. 2019
Přednáška Mgr. Radka Bláhy a PhDr. Miroslava Nováka , Ph.D.
pro členy České archeologické společnosti.

ROSNICKÝ RODÁK BOHUMÍR TUHÝ: LEGIONÁŘ,
ČETNÍK, SBĚRATEL MILITARIÍ A POPULARIZÁTOR
PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY 1866
13. 4. 2019
Přednáška Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D. na 44. valné hromadě
Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, z.s.

KRAJSKÉ KOLO GEOLOGICKÉ OLYMPIÁDY
8. 4. 2019
Realizace krajského kola geologické olympiády pro úspěšné
řešitele školních kol geologické olympiády.

POKLADY TRUTNOVSKA
16. 4. 2019
Přednáška PhDr. Vojtěcha Brádle, Muzeum Podkrkonoší
v Trutnově.

BASTIONOVÉ PEVNOSTI A JEJICH ROLE
V HISTORII VOJENSTVÍ (SE ZŘETELEM
K PEVNOSTI HRADEC KRÁLOVÉ)
24. 4. 2019
Přednáška Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D., v rámci doprovodného
programu XXIII. hradeckých pneumologických dnů, pořádaných Plicní klinikou Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Fakultní nemocnicí v Hradci Králové, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP a Českou asociací
sester.

PO BITVĚ: DŮSLEDKY BITVY U HRADCE
KRÁLOVÉ 3. 7. 1866 PRO ŽIVOT CIVILNÍHO
OBYVATELSTVA (S DŮRAZEM NA ZDRAVOTNICTVÍ A PÉČI O VÁLEČNÉ HROBY)
24. 4. 2019
Přednáška Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D., v rámci doprovodného
programu XXIII. hradeckých pneumologických dnů, pořádaných
Plicní klinikou Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní
nemocnicí v Hradci Králové, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP a Českou asociací sester.

ODPOLEDNE V HRADECKÉ PŘÍRODĚ
24. 4. 2019
Exkurze STUŽ do lokalit Dehetník a Slatina, RNDr. Věra
Samková Ph.D., Miroslav Mikát

DEN ZEMĚ V MUZEU
26. 4. 2019
Prezentace biotopů lokality a přírodnin v PP Na Plachtě.

LUDVÍK DOMEČKA (1861–1937),
PRŮKOPNÍK VÝCHODOČESKÉ ARCHEOLOGIE
26. dubna 2019
Přednáška Mgr. Petry Sehnoutkové na semináři Archeologie
v národním obrození – Národní obrození v archeologii
v Památníku národního písemnictví na Strahově.

BRIGÁDA A DEN ZEMĚ V PŘÍRODNÍ
PAMÁTCE NA PLACHTĚ
27. 4. 2019
Tradiční jarní brigáda a Den Země v přírodní památce
Na Plachtě. Hlavní organizátor ČSOP Jaro Jaroměř.

EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ
3. 5. 2019
Exkurze do PP Na Plachtě pro SOŠ veterinární.

PAVUČINCE ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
6. 5. 2019
Přednáška pro veřejnost v Bratislavě, Bc. Tereza Tejklová.

/ výroční zpráva mvč 2019

a doc. Mgr. Jiřího Hutečky, Ph.D., a kterou společně vydaly
Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Filozofická
fakulta Univerzity Hradec Králové.
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8. Výstavní a edukační činnosti
MUZEJNÍ NOC STAVAŘSKÁ
17. 5. 2019
Návštěvníci si mohli užít bohatý program na motivy stavby
muzejní budovy, který proběhl před muzeem na Eliščině
nábřeží, a sérii prezentačních bloků pracovníků muzea
v přilehlém Infocentru Hradec Králové.

FRANTIŠEK ULRICH V ZRCADLE RODINNÉ
KORESPONDENCE A VE FOTOGRAFII
17. 5. 2019
Přednáška Mgr. Kláry Lukášové v rámci Muzejní noci,
Infocentrum Hradec Králové.

OSUDY POMNÍKU GENERÁLA JEZDECTVA
VILÉMA PRINCE ZU SCHAUMBURG-LIPPE
NA CHLUMU
17. 5. 2019
Přednáška Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D., v rámci Muzejní noci,
Muzeum války 1866.

NOC V MUZEU VÁLKY 1866
17. 5. 2019

/ výroční zpráva mvč 2019

Přednáška přiblížila archeologické poznatky získané geofyzikální metodou ve spolupráci s katedrou archeologie
Univerzity Hradec Králové. Rovněž byly nasvíceny dochované okopy Baterie Mrtvých, pomník Baterie Mrtvých,
novogotické Ossárium a též v prostorách Muzea války 1866
originál pamětní desky generála jezdectva Viléma prince ze
Schaumburg-Lippe.
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8. Výstavní a edukační činnosti
PAVUČINCE ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA HUB

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ

24. 5. 2019

30. 5. 2019

15. 6. 2019

Přednáška pro veřejnost v Náchodě, Bc. Tereza Tejklová.

Přednáška pro veřejnost ve Vítějěvsi, Bc. Tereza Tejklová.

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE

VYUŽITÍ LIDAROVÝCH DAT 5. GENERACE
PRO VYHLEDÁVÁNÍ STARÝCH LOMŮ

Akce se konala v Odborném pracovišti Muzea východních
Čech v Hradci Králové, Lipová 56, 503 21, Stěžery. Návštěvníci
si mohli prohlédnout restaurátorské dílny muzea a práci
našich restaurátorek.

Mykologicko-botanická exkurze pro veřejnost do nivy Labe,
RNDr. Věra Samková, Ph.D., Bc. Tereza Tejklová.

30. 5. 2019
Přednáška v rámci Seminára geológov múzeí ve Spišské
Nové Vsi, Mgr. Jan Juráček.

ZOOLOGICKÁ EXKURZE
DO NPR BOHDANEČSKÝ RYBNÍK

MYKOLOGICKÁ EXKURZE

29. 5. 2019

Exkurze pro veřejnost ve Vítějevsi, Bc. Tereza Tejklová.

Pro učitele biologie ZŠ Pardubice, RNDr. Bohuslav Mocek,
Mgr. Martin Paclík, Ph.D.

NOČNÍ JOSEFOVSKÉ LOUKY

CYKLOEXKURZE ZA NATUROU 2000
30. 5. 2019
Týnišťské Poorličí, odborný přírodovědecký program
RNDr. Věra Samková, Ph.D., Miroslav Mikát.

1. 6. 2019

7. 6. 2019
Hlavní pořadatel Česká společnost ornitologická, odborný
entomologický program zaměřený na v noci aktivní hmyz,
pozorování u světelného zdroje, Miroslav Mikát.

ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKÉHO
A NOVOVĚKÉHO HRADCE KRÁLOVÉ.
MINULOST, SOUČASNOST, VÝHLEDY.
18. června 2019
Přednáška Mgr. Petry Sehnoutkové a Mgr. Radka Bláhy na
konferenci FUMA.

KRÁLOVÉHRADECKÁ BASTIONOVÁ
PEVNOST A JEJÍ ROLE V DĚJINÁCH
20. 6. 2019
Přednáška Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D. ve Studijní a vědecké
knihovně v Hradci Králové.

/ výroční zpráva mvč 2019

28. 5. 2019
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8. Výstavní a edukační činnosti
BUDOVA MVČ HK A HISTORICKÉ
CENTRUM HRADCE KRÁLOVÉ

PRÁZDNINOVÁ VYCHÁZKA NA PLACHTU

22. 6. 2019

Vycházka do PP Na Plachtě, která díky své pestrosti stanovišť
umožnila všem zúčastněným nahlédnout do druhově bohatého světa rostlin a živočichů.

Zájemci z řad veřejnosti se během realizované komentované
prohlídky seznámili s historickou budovou dnešního MVČ HK
a historickými památkami, které se nacházejí v centru města.

PŘÍRODOVĚDECKÁ EXKURZE DO PR
STRÁDOVSKÉ PEKLO A PR KRKANKA
V CHKO ŽELEZNÉ HORY
22. 6. 2019
Exkurze STUŽ, Miroslav Mikát, RNDr. Bohuslav Mocek,
RNDr. Věra Samková, Ph.D.

153. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ
28. 6. 2019 – 29. 6. 2019
Vzpomínkové akce ke 153. výročí bitvy na Chlumu. Akce je
již tradičně součástí prestižního souboru společenských
a kulturních akcí Calendarium REGINA, který je každoročně
vyhlašován městem Hradec Králové. Bitevní scény se zúčastnilo více než 400 uniformovaných vojáků, včetně zahraničních (Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, USA), historické kanóny a oddíly jezdců na koních. V údolí na Chlumu
pod pomníkem Baterie mrtvých, kde proběhl pietní akt na
autentických místech bojů, bylo připraveno bojiště s bohatými pyrotechnickými a vizuálními efekty.

17. 7. 2019

výkon, nebo o vědeckou akci? O průběhu a hodnocení expedice
promluvil její „duchovní otec“ doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph.D.

2019 TÁBOR MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
14. – 19. 7. 2019
Lyžařská Bouda Černý Důl (organizátor Správa Krkonošského
národního parku), odborný zoologický program Mgr. Martin
Paclík, Ph.D.

POZNÁMKY K RODU CLITOPILUS
V ČESKÉ REPUBLICE
19. 8. 2019
Příspěvek na Československé mykologické konferenci ve Staré
Lesné, Bc. Tereza Tejklová.

TÝDEN DĚTÍ S MUZEEM
26. – 30. 8. 2019
Prázdninový příměstský tábor s muzejní tematikou.

EXKURZE A PŘEDNÁŠKA PRO
PŘÍRODOVĚDECKÝ TÁBOR SDRUŽENÍ
QUERCUS U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
27. 8. 2019

/ výroční zpráva mvč 2019

Bc. Tereza Tejklová
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PŘEDSTAVENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU
A NĚKTERÝCH NÁLEZŮ V RÁMCI
SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ OPRAVENÉHO
SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO
6. 9. 2019

LOVCI V PALEOLITU. JAK SE ŽILO
VE STARŠÍ DOBĚ KAMENNÉ

Prezentace Mgr. Radka Bláhy.

12. 9. 2019

PROJEKCE A BESEDA O EXPEDICI
MONOXYLON III – PŘEDNÁŠKA

Přednáška Mgr. Petra Čecháka, Ph.D. v Městském muzeu
v Novém Bydžově.

12. 9. 2019

HOUBAŘŮV ROK

V květnu a červnu roku 2019 překonal dlabaný člun expedice
Monoxylon více než 400 km v Egejském moři. Šlo o sportovní

13. 9. 2019
Přednáška pro veřejnost v Šumperku, Bc. Tereza Tejklová.

8. Výstavní a edukační činnosti
LUDVÍK DOMEČKA (1861–1937) – ŽIVOT
A DÍLO KRÁLOVEHRADECKÉHO BADATELE

MYKOLOGICKO BOTANICKÁ EXKURZE

MÉNĚ ZNÁMÉ JEDLÉ HOUBY

12. 10. 2019

19. 9. 2019

Exkurze do přírodní památky Na Plachtě pro veřejnost, RNDr.
Věra Samková Ph.D., Bc. Tereza Tejklová.

15. 10. 2019
Přednáška pro veřejnost v Čelákovicích, Bc. Tereza Tejklová.

MÉNĚ ZNÁMÉ JEDLÉ HOUBY

PARASKUPINA BARIUM –
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

19. 9. 2019

13. 10. 2019

Přednáška pro veřejnost ve Svitavách, Bc. Tereza Tejklová.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Československá
obec legionářská, v rámci cyklu akcí upomínajících na 75. výročí
seskoku československé paraskupiny Barium u Vysoké nad
Labem a její působení v Hradci Králové, uskutečnili komentovanou vycházku Hradcem Králové, kterou návštěvníky
provedl Vladislav Severin, badatel v oblasti čs. výsadků
z Velké Británie, člen ČSOL a KVH Rota Nazdar.

VÝCHODNÍ ČECHY V HISTORII ZEMĚ
19. 9. 2019
Přednáška, Městské muzeum Jaroměř, Mgr. Jan Juráček.

VZPOMÍNKA NA KRÁLOVÉHRADECKOU
PEVNOST
30. 9. 2019
Přednáška Mgr. Josefa Šrámka, Ph.D. v rámci konference
Lidé a hradby – bastionové pevnosti a jejich život, která se
konala v Terezíně.

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA HUB
5. 10. 2019

LOVCI, SBĚRAČI A JEJICH DOBA
17. 10. 2019
Přednáška Mgr. Petra Čecháka, Ph.D., o paleolitu a mezolitu
na území ČR a okolních oblastí na Univerzitě třetího věku
v Broumově.

MINULOST, SOUČASNOST
A BUDOUCNOST RECEPCE
PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY Z ROKU 1866
19. 10. 2019
Přednáška Mgr. Josefa Šrámeka, Ph.D. a Mgr. Vojtěcha
Kesslera, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd České
republiky v rámci workshopu Prusko-rakouská válka r. 1866
v náhledu historiků, archeologů a vojensko-historických
nadšenců v Muzeu války 1866 na Chlumu.

LOUČENÍ S PTÁKY
28. 10. 2019

Přednáška pro veřejnost během výstavy hub v Pardubicích,
Bc. Tereza Tejklová.

Spolupráce na akci na Bohdanečském rybníce (organizátor Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)
Mgr. Martin Paclík, Ph.D.

RYBNÍKY U LÁZNÍ BOHDANEČ A BUKOVKY

EXKURZE

6. 10. 2019

31. 10. 2019

Terénní exkurze „Ptačí festival“, ve spolupráci s Mgr. Liborem
Prausem, Ph.D., (organizátor Česká společnost ornitologická,
Východočeské muzeum v Pardubicích), Mgr. Martin Paclík,
Ph.D.

Exkurze pro učitele ZŠ na Bohdanečský rybník (organizátor
Akademie souvislostí, Pardubice) Mgr. Martin Paclík, Ph.D.

EVROPSKÉ DNY KONZERVOVÁNÍ –
RESTAUROVÁNÍ

1. 11. 2019

9. 10. 2019
Pracoviště ochrany sbírkových předmětů Muzea východních
Čech v Hradci Králové otevřelo pro veřejnost své konzervátorské dílny na odloučeném pracovišti Lipová 56, 503 21, Stěžery
v rámci Evropských dnů konzervování – restaurování.

NEJNOVĚJŠÍ ARCHEOLOGICKÉ
NÁLEZY Z LOCHENIC
Prezentace novějších archeologických nálezů z katastru obce
Lochenic a jejího okolí s Mgr. Radkem Bláhou na Obecním
úřadě Lochenice.

/ výroční zpráva mvč 2019

Přednáška Mgr. Petry Sehnoutkové na Studentské archeologické konferenci UHK.
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8. Výstavní a edukační činnosti
TAJEMSTVÍ PTAČÍ SEKERY

PŘÍRODA Z DEPOZITÁŘŮ –
80 LET PŘÍRODOVĚDECKÉHO
MUZEA V HRADCI KRÁLOVÉ

1. 11. 2019
Komentovaná prohlídka výstavy Mgr. Petry Sehnoutkové.

13. 11. 2019

BAREVNÉ OBZORY NAMIBIE – PŘEDNÁŠKA

Komentovaná prohlídka výstavy pro děti z Diagnostického
ústavu v Hradci Králové, RNDr. Bohuslav Mocek.

7. 11. 2019
Přednáška RNDr. Petra Rybáka o cestě zemí dramatických
dějin, živých pouští, skal a hor, kaňonů i jedinečných safari. Jihoafrická Namibie má krásnou a pestrou krajinu – od
mořského pobřeží, přes pouště s pásmy skalnatých pohoří,
k savaně či buši s hojnou zvířenou. To všechno a nejen to
zachytilo expediční video během 4500 km dlouhého putování.

UDÁLOSTI SAMETOVÉ
REVOLUCE V HRADCI KRÁLOVÉ
14. 11. 2019
Přednáška PhDr. Jaroslavy Pospíšilové o událostech roku
1989 byla uskutečněna pro První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové.

HOUBY A ROSTLINY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

TOMÁŠ ANTONÍN VORBES (1815–1888) –
VYCHOVATEL OPATROVNY A VZDĚLAVATEL
UČITELŮ V HRADCI KRÁLOVÉ

6. 11. 2019
Přednáška pro studenty Gymnázia Boženy Němcové v Hradci
Králové, RNDr. Věra Samková Ph.D.

15. 11. 2019
Přednáška PhDr. Pavly Koritenské v rámci konference „Škola,
učitel, žák. Proměny české školy ve 2. polovině 19. století“,
jež se uskutečnila v Kolíně.

/ výroční zpráva mvč 2019

REKONSTRUKCE PŘÍJEZDU PREZIDENTA
TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA
DO HRADCE KRÁLOVÉ
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9. 11. 2019

MYKOLOGICKÁ EXKURZE

Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Československá
obec legionářská zorganizovali rekonstrukci příjezdu
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka do Hradce Králové.
Akce se konala u příležitosti 100. výročí první návštěvy TGM
v prezidentském úřadu v Hradci Králové. Součástí byl příjezd
prezidentské kolony za účasti Selské jízdy, Sokolské stráže
a jednotky Československé armády k budově Muzea východních Čech v Hradci Králové, které si prezident před 100 lety
prohlédl. Slavnostní uvítání prezidenta představiteli města
pokračovalo přednáškou a přehlídkou historických uniforem. Program doprovodila výstava fotografií příjezdu TGM
a shrnutí průběhu jeho návštěvy.

16. 11. 2019

PAPÍROVÁ ZEĎ 1989–2019

Exkurze do PP U Pohránovského rybníka pro veřejnost,
Bc. Tereza Tejklová.

11. 11. 2019 – 17. 11. 2019

OKOLO HRADCE ANEB HRADEČÁCI NA KOLE

Připomínka významné akce sametové revoluce v Hradci
Králové „Zeď z papírových krabic“ z prosince roku 1989 na
Ulrichově náměstí, formou stavby novodobé repliky, za účasti místních studentů, škol a veřejnosti. Akce s happeningem
(17. 11. 2019) se uskutečnila ve spolupráci s Univerzitou
Hradec Králové a organizací Impuls Hradec Králové.

20. 11. 2019
Komentovaná prohlídka výstavy s PhDr. Pavlou Koritenskou
pro zaměstnance Východočeského muzea v Pardubicích.

NÁLEZ SEKERY TAUZOVANÉ STŘÍBREM
21. listopadu 2019
Mgr. Petra Sehnoutková představila nález „ptačí sekery“
na konferenci Archeologie & Antropologie IV v Praze.

8. Výstavní a edukační činnosti
HRADECKÝM SAMETEM

PŘÍRODOVĚDCI SE PŘEDSTAVUJÍ

22. 11. 2019

10. 12. 2019

Přednášku M. Hofmana pro veřejnost doprovodila komentářem PhDr. Jaroslava Pospíšilová.

Edukační akce ve výstavě „Příroda z depozitářů“ – 80 let
Přírodovědeckého muzea v Hradci Králové“, Mgr. Jan Juráček,
Miroslav Mikát, RNDr. Bohuslav Mocek, RNDr. Věra Samková
Ph.D. a Mgr. Martin Paclík, Ph.D.

PODZIMNÍ BRIGÁDA V PP NA PLACHTĚ
24. 11. 2019
Hlavní pořadatel ČSOP Jaro Jaroměř, příprava a spolupořádání brigády, cca 80 účastníků, Miroslav Mikát, RNDr. Věra
Samková Ph.D.

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA HUB

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA HUB
25. 11. 2019

TAJEMSTVÍ PTAČÍ SEKERY –
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Přednáška pro veřejnost v Ostravě, Bc. Tereza Tejklová.

11. 12. 2019

10. 12. 2019
Přednáška pro veřejnost v Lysé nad Labem, Bc. Tereza Tejklová.

V rámci komentované prohlídky seznámila Mgr. Petra
Sehnoutková všechny návštěvníky s unikátní stříbrem tauzovanou miniaturní sekerou moravskou bradaticí z 9. století.
Návštěvníci se také mimo jiné dozvěděli souvislosti vedoucí
archeology v pátrání po jejím původu.

PLÁTOVÁ ZBROJ MEZI KURÁTOREM
A RESTAURÁTOREM
25. 11. 2019
Přednáška na odborném semináři „Záludnosti konzervování-restaurování historických zbraní a zbrojí“ organizátor
(Pracovní skupina kovy, Komise konzervátorů-restaurátorů
AMG ČR ve spolupráci s Muzeem Policie ČR), Mgr. Stanislav
Hrbatý.

11. 12. 2019

OKOLO HRADCE ANEB HRADEČÁCI NA KOLE
4. 12. 2019

27. 11. 2019

Komentovaná prohlídka výstavy PhDr. Pavly Koritenské.

Přednáška PhDr. Ladislava Zikmunda-Lendera se zabývala
více než desetiletou snahou o dostavbu nové budovy
Spořitelny královéhradecké.

TAJEMSTVÍ PTAČÍ SEKERY

XXX. MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2019
29. 11. – 1. 12. 2019
Muzeum východních Čech v Hradci Králové opět přivítalo
návštěvníky v nově zrekonstruovaných prostorách muzea
na Eliščině nábřeží, v rámci tradičních (letos jubilejních) XXX.
Muzejních adventních trhů, které jsou především přehlídkou
umu a dovednosti poctivých řemeslníků z celé republiky.

Přednáška předního odborníka na raně středověkou Evropu
prof. PhDr. Petra Charváta, DrSc. Hlavním tématem byla
hedvábná stezka, která byla jednou z významných obchodních tras zprostředkujících výměnu zboží i myšlenek napříč
tehdejší Evropou a Asií.

8. 12. 2019

OPERACE BARIUM – 2. SVĚTOVÁ VÁLKA
A KRÁLOVÉHRADECKO – KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA

Komentovaná prohlídka výstavy Mgr. Petry Sehnoutkové.

18. 12. 2019

PŘÍRODA Z DEPOZITÁŘŮ –
80 LET PŘÍRODOVĚDECKÉHO
MUZEA V HRADCI KRÁLOVÉ
10. 12. 2019
Komentovaná prohlídka výstavy, Miroslav Mikát, RNDr. Věra
Samková Ph.D., RNDr. Bohuslav Mocek.

Komentovaná prohlídka s autorem výstavy Mgr. Janem
Hrubeckým představila nejen operaci Barium, význačnou
odbojovou akci úzce spjatou s Hradcem Králové, ale také
připomněla další důležitá výročí spjatá s československou
armádou ve 2. světové válce: 80 let od zrodu organizace
Obrana národa, 80. výročí vzniku Legionu Čechů a Poláků
a 1. čs. divize ve Francii.

/ výroční zpráva mvč 2019

KONEC IDYLICKÝCH ČASŮ: SPOR ARCHITEKTŮ
O NOVOSTAVBU SPOŘITELNY
KRÁLOVÉHRADECKÉ V LETECH
1930–1940 – PŘEDNÁŠKA

HEDVÁBNÁ CESTA, ANEB Z KONCE SVĚTA
DO ČECH – PŘEDNÁŠKA
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Edukační činnost

Muzejní neděle 2019

Muzeum i přes dobu rekonstrukce nabízelo řadu edukačních programů v průběhu roku pro kolektivy dětí a mládeže,
pro rodiny s dětmi i širokou veřejnost. Ke každé skupině
pedagogové a lektoři přistupovali individuálně vzhledem
k formám a metodám práce, které zvolili podle věkové kategorie, zkušeností, znalostí a dovedností skupiny.

Rovněž během roku 2019 proběhla série Muzejních
nedělí. Tento projekt seznamuje rodiny s dětmi se zvykoslovnými tradicemi během roku, s historií a přírodou
Královéhradeckého kraje, a tím rovněž vytváří smysluplné
využití volného času dětí a mládeže. Cílem je rovněž seznámení účastníků s činností muzea a jeho pracovníků. Během
roku bylo naplánováno celkem deset programů.

Nejnavštěvovanější edukační programy byly již tradičně
programy věnované zvykoslovným obdobím během roku.
Během posledního srpnového týdne opět proběhl již šestý
ročník akce „Týden dětí s muzeem“. Program byl navíc,
po loňské zkušenosti, obohacen o jeden výlet mimo Hradec
Králové.
Během roku jsme spolupracovali se studenty Univerzity
Hradec Králové a nabídli praxi studentům v Návštěvnickém
a výstavním oddělení.

Študáci a kantoři
20. 1. 2019 / Galerie moderního umění
v Hradci Králové
Interaktivní program pro děti i dospělé ve výstavě GMU
s kurátorkou výstavy PhDr. Pavlou Koritenskou.

Masopust – koblížky a masa kus
17. 2. 2019 / Gayerova kasárna
Tradiční zvykoslovný program, doplněný výrobou masky
postavy z masopustního průvodu.

Zkamenělý život
17. 3. 2019 / Gayerova kasárna

/ výroční zpráva mvč 2019

Interaktivní a kreativní program, zahrnující praktickou ukázku
vzniku zkamenělin, ukázku časové řady reálných zkamenělin
živočichů a rostlin a výrobu vlastní zkameněliny ze samotvrdnoucí hlíny.
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Bum, bum, dejte vejce nebo rum!

Cestou necestou pevnostním městem

14. 4. 2019 / Gayerova kasárna

16. 6. 2018 / Centrum Hradce Králové

Tradiční zvykoslovný program, doplněný vtipnými lidovými
říkankami a výrobou velikonočních dekorací.

Procházka historickým centrem města pro zvídavé děti
a jejich rodiče.

Lovíme na Plachtě

O myších (a lidech?)

19. 5. 2019 / PP Na Plachtě

15. 9. 2019 / PP Na Plachtě

Botanicko-zoologický program s aktivním zapojením účastníků při odchytu bezobratlých a s ukázkou kvetoucích orchidejí v PP Na Plachtě.

Přírodovědná neděle s aktivním zapojením zájemců. Odchyt
hlodavců na lokalitě a praktické určování pomocí klíče,
prohlížení dermoplastických preparátů, vše doplněné informacemi o životě hlodavců, hmyzožravců a jim podobných
drobných šelem.

Adventní kalendář zase jinak

Turnaj královny Elišky

15. 12. 2019 / Historická budova muzea

13. 10. 2019 / Historická budova muzea
Historická neděle. Interaktivní program tematicky zaměřený
na středověk, období působení královny Elišky Rejčky
v Hradci Králové. Součástí byla ukázka dobové módy, rytířský
turnaj atd.

24. 11. 2019 / Historická budova muzea
Tradiční zvykoslovný program s kreativní dílnou tentokrát
zaměřenou na výrobu netradičního adventního kalendáře.

Andělské Vánoce
Tradiční zvykoslovný program v adventním čase, připomenutí historie vánočních zvyků doplněné výrobou anděla.

/ výroční zpráva mvč 2019
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Doprovodné programy
V roce 2019 připravilo muzeum přes 30 doprovodných edukačních programů k výstavám
a zvykoslovnému roku s variantami pro jednotlivé vzdělávací stupně. Pro jednotlivé školní
kolektivy byly realizovány edukační programy
s ohledem na Rámcové vzdělávací programy.
Nabídku edukačních programů využili učitelé a žáci z mateřských, základních, speciálních a praktických škol a výchovných středisek z Královéhradeckého kraje. Mimo tyto programy byly připravené i speciální akce pro střediska volného
času, rodiny s dětmi a další návštěvníky muzea.
I v roce 2019 proběhl další ročník dětského odpoledne plného netradičních zážitků a her v areálu Muzea války 1866
„Vojákem císařského vojska“.
Muzeum se rovněž podílelo na doprovodném programu
v rámci akce „Nábřeží umělců“.

/ výroční zpráva mvč 2019

Před začátkem letních prázdnin proběhla opět akce „S vysvědčením do muzea“. Žáci a studenti, kteří přinesli do Muzea
války 1866 svá vysvědčení, měli vstupné zdarma.
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Během letních prázdnin proběhly prázdninové vycházky za
přírodou po městě a workshopy objevování mikrosvěta rostlin a živočichů.
Prázdninový den v Muzeu války 1866 byl v tomto roce věnovaný zajímavostem ze světa koní a výtvarné dílně.
Prázdninová akce „Týden dětí s muzeem“ probíhala v posledním srpnovém týdnu od 26. do 30. srpna 2019. Program byl
věnován zejména historii fotografování a práci s klasickými
mechanickými fotoaparáty na film. Během týdne se účastníci
vypravili do Opočna a na Hrádek u Nechanic, kde se naučili
renesanční tance. S mykoložkou Bc. Terezou Tejklovou
jsme zkoumali houby, které lze nalézt Na Plachtě. Každý

účastník si vyrobil svou cameru obscuru. Od pondělí do
čtvrtka účastnici zaznamenávali všechny události a detaily
na fotoaparát a poté čekali, zda se jim výsledek podařil
a hotové fotografie si odnesli domů na památku.
V roce 2019 se muzeum zapojilo do doprovodného programu cyklistického závodu Grand Prix Královéhradeckého
kraje. Pro zájemce byla připravena dětská dílna a výstava
historických jízdních kol.
S úspěchem se setkal i další ročník spolupráce se Studijní
a vědeckou knihovnou v Hradci Králové na odborných přednáškách, komentovaných prohlídkách a workshopech pro
Klub seniorů.
V pondělí a úterý 21. a 22. října na dopravním hřišti žáci
5. tříd ze ZŠ Sever soutěžili ve vědomostní soutěži ze světa
cyklistiky a poté si s příslušníky Městské policie Hradec
Králové zopakovali pravidla silničního provozu a na zapůjčených kolech vyzkoušeli své praktické dovednosti.
Nový edukační program nabízí i Muzeum války 1866. Program
„Což byla svedena bitva“ je určen pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. Formou powerpointové
prezentace a pracovních listů seznamuje s problematikou
prusko-rakouské války.
S velkou návštěvností se u mateřských i základních škol opět
setkal zvykoslovný program „Advent“, během kterého se žáci
seznámili s hlavními tradicemi tohoto období, některé zvyky
si vyzkoušeli a vyrobili si dekorační papírový stromek nebo
anděla, starší žáci šesticípou papírovou vločku.
Další edukační programy navazovaly na historii Hradce Králové,
zejména dějiny pravěku. Mateřské školy navštěvovaly zejména program „Putování dějinami – Pravěk v Hradci Králové“
Doprovodný edukační program pro mateřské školy byl připraven také ve výstavě „Čest práci, paní učitelko!“ kde se účastníci
seznámili s tím, jak vypadala školní výuka v minulosti.

Také žáci základních škol navštěvovali programy ke zvykoslovnému období „Advent“. Dále byly realizovány historické programy „Putování dějinami – Pravěk v Hradci Králové“
a „Archeologie na Královéhradecku“, během nichž si vyzkoušeli hledání zakopaných předmětů v písku a práci s pazourkovými nástroji. Mezi další navštěvované programy patřil
„Centrem města“ a „Co je to „muzeum“?“, který jim umožnil
nahlédnout do zákulisí muzea a stát se na chvíli kurátorem
sbírek. Připraveny byly i doprovodné edukační programy pro
základní školy k muzejním výstavám – „Čest práci, paní učitelko!“, „Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole“, „Příroda z depozitářů. 80 let Přírodovědeckého muzea v Hradci Králové.“
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Účastníci interaktivních programů pracovali s kopiemi sbírkových předmětů, zvětšenými fotografiemi detailů, fotokopiemi dobových tiskovin i obrazů, mapami, tiskovinami
atd., které jim názorně přibližovaly problematiku výstavních
témat.
S kladným ohlasem ze strany školních skupin se tradičně
setkaly programy s přírodovědnou tematikou „Co se děje
v trávě“, a „Za vodní žouželí“. Studenti středních škol se v rámci
programu „Savci východních Čech“ seznámili se zástupci
našich běžných druhů hlodavců, hmyzožravců a letounů.

Přírodovědecký kroužek 2019

Klub seniorů

Přírodovědecký kroužek se schází pouze v období školního
roku, proto jsme v roce 2019 zakončili třetí ročník a se stávajícími členy i s novými zájemci jsme zahájili ročník čtvrtý. V jarním
a podzimním období jsme se snažili maximálně využívat přírodu Hradce Králové a blízkého okolí – navštívili jsme mimo jiné
PP Roudnička a Datlík, PP Na Plachtě a chodili jsme též do
přírodně cenných parků v centru města. Zúčastnili jsme se
také třídenních exkurzí do Posázaví, Poodří a na jižní Moravu.
V zimním období vedla terénní exkurze do zimoviště netopýrů
v Českém krasu. Část zimy jsme se věnovali tématu 53. ročníku Biologické olympiády „Příjem a výdej látek aneb Něco
dovnitř, něco ven“, někteří členové kroužku se pak soutěže ve
své kategorii zúčastnili. Stejně jako v předchozím roce jsme
pak v zimě také využívali téměř nové mikroskopy k hlubšímu
a detailnějšímu poznání světa okolo nás.

V roce 2019 Muzeum východních Čech pokračovalo ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové na
přednáškách pracovníků muzea pro nové i stávající členy
Klubu seniorů, především v prostorách knihovny, výstavním
prostoru Galerie moderního umění a odborného pracoviště
muzea v Gayerových kasárnách. Klubová setkání a přednášky se uskutečnily 2x měsíčně ve čtvrtek od 10.00 hodin.

Školní obrazy ve sbírce Muzea východních
Čech v Hradci Králové
24. 1. 2019
Přednáška – PhDr. Pavla Koritenská.

Josef Škoda
23. 5. 2019
Přednáška – PhDr. Markéta Pražáková.

Centrum města Hradec Králové
s důrazem na historii bastionové pevnosti
6. 6. 2019
Komentovaná prohlídka města – Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.

Pohádky a bajky na školních obrazech
26. 9. 2019
Přednáška – PhDr. Pavla Koritenská.

Budova Muzea východních Čech
v Hradci Králové
21. 11. 2019
Komentovaná prohlídka – PhDr. Pavla Koritenská.

KDO, když ne my, KDY, když ne teď
21. 11. 2019
Komentovaná prohlídka výstavy – PhDr. Jaroslava Pospíšilová.

/ výroční zpráva mvč 2019

Studenti středních škol navštěvovali zejména programy
o historii města „Centrem města“ a „Komentovaná prohlídka
budovy“ a doprovodný program k výročí 17. listopadu 1989
na akci „Papírová zeď 1989–2019“.
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Muzeum v médiích

21. 2. 2019, MF DNES – Hradec Králové, str. 16

14. 3. 2019, HRADECKÝ DENÍK str. 2 (+ MUTACE JC, RK)

Hradecké Velké náměstí vzniklo ve 13. století

Symbolu znovuzrozeného Hradce Králové
se dostalo nejen očisty, ale i masáže a pedikúry

11. 1. 2019, HRADECKY DENIK

22. 2. 2019, 5 PLUS 2 – Hradecko a Jičínsko,
str. 1 (Regionální zprávy)

Hradec 2019: Lávka, banka, možná i stadion

Expozice musí počkat, do muzea prosakuje

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/symbolu-znovuzrozeneho-hradce-se-dostalo-nejen-ocisty-ale-i-masaze-a-pedikury20190314.html

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/hradec-2019-lavkabanka-a-mozna-i-stadion-20190111.html

https://www.5plus2.cz/?e=NA-HRADECK&d=22.02.2019

TIŠTĚNÁ MÉDIA

16. 3. 2019, PRÁVO – Jihozápadní Čechy str. 12
2. 3. 2019, MF DNES – Hradec Králové, str. 18

23. 1. 2019, MF DNES – Hradecký

Muzeum na Chlumu změní název i expozici
30. 1. 2019, RADNICE

Muzeum se stěhuje z Gayerek, na léto se chystá
rekonstrukce
https://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_
org=4687&id_dokumenty=67692

Bronzový chlapec prošel očistou

Dějiny Hradce? Samá voda
16. 3. 2019, HRADECKÝ DENÍK str. 3
8. 3. 2019, 5 PLUS 2 Hradecko a Jičínsko, str. 4
(Regionální zprávy)

Muzeum války 1866 otevřou salvy i křest knihy

Historie Hradce? Samá voda

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-valky1866-otevrou-salvy-i-krest-knihy-20190317.html

https://www.5plus2.cz/?e=NA-HRADECK&d=08.03
.2019#strana=4

20. 3. 2019, RADNICE 11/2019, str. 1

Bronzový mladík prochází obnovou
8. 3. 2019, PRÁVO – PŘÍLOHA VÍKEND, str. 30

1. 2. 2019, 5 PLUS 2 – Hradecko a Jičínsko,
str. 3 (Regionální zprávy)

U Střezetic emoce probouzí dojemný pomník

https://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_
org=4687&id_dokumenty=68310

Muzeum změní název i expozici

9. 3. 2019, HRADECKÝ DENÍK – Extra, str. 4

20. 3. 2019, HRADECKÝ TYDEN, str. 16

https://www.5plus2.cz/?e=NA-HRADECK&d=01.02
.2019#strana=2

Neděle budou ve znamení kreativních programů

Přednáška: Uprostřed Koruny české

12. 3. 2019 MF DNES Hradec Králové, str. 14

21. 3. 2019, PRÁVO – Severozápadní Čechy, str. 12

Muzeum války 1866 zahajuje

Muzeum na Chlumu mění název

Divoká patina bronzové sochy z průčelí
opravovaného secesního hradeckého muzea

14. 2. 2019, MF DNES – Hradecký Králové, str. 16

13. 3. 2019, RADNICE, číslo 10/2019, str. 2

Uprostřed Koruny české

Oprava secesní budovy muzea se prodraží

Hákový kříž nad Hradcem Králové.
Město v prvních dnech okupace.

22. 3. 2019, HRADECKÝ TYDEN, str. 10

15. 2. 2019, PRÁVO SEVEROZÁPADNÍ ČECHY, str. 10

Oprava muzea se prodraží

https://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_
org=4687&id_dokumenty=68224

https://media.monitora.cz/pdf-preview/5847/58976402-0d3c6a597885bf115e6c/

13. 3. 2019, HRADECKÝ TÝDEN, str. 7

Zahájí sezonu v Muzeu války 1866

Sochu připravují na návrat

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/zahajeni-sezony-vmuzeu-valky-1866-20190323.html

7. 2. 2019, PRÁVO – SEVEROZÁPADNÍ ČECHY, str. 21

/ výroční zpráva mvč 2019

21. 3. 2019, HRADECKÝ TYDEN, str. 2
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23. 3. 2019, HRADECKÝ DENÍK

18. 2. 2019, MF DNES – Hradec Králové, str. 14

Expozice musí počkat, do muzea prosakuje voda

Zahájení sezony v Muzeu války 1866

13. 3. 2019, AHA! – reg. mutace Morava, str. 5

Našel poklad Keltů

8. Výstavní a edukační činnosti
25. 3. 2019, HRADECKÝ DENÍK, str. 2

22. 5. 2019, RADNICE, str. 3

29. 6. 2019, PRÁVO, str. 15

Salvy zahájily sezonu na Chlumu.
První návštěvníky přivítal i hospitál

Muzeum je opraveno, teď se čeká na novou expozici

Zlaté světce po letech uvidí veřejnost

https://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_
org=4687&id_dokumenty=69041

4. 7. 2019, CHRUDIMSKÝ DENÍK, str.3

Svatý Petr a Pavel míří na výstavu do Hradce
22. 5. 2019, HRADECKÝ DENÍK, str.1 a 3

3. 4. 2019, HRADECKÝ TÝDEN, str. 12–13

Poklona Janu Kotěrovi

https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/svaty-petr-a-pavelmiri-na-vystavu-do-hradce-20190704.html

Nález století. Poklad starý dva tisíce let
se ukrýval na poli

23. 5. 2019, PRÁVO Severovýchodní Čechy, str. 23

10. 7. 2019, TÝDENÍK CHRUDIMSKO, str. 5

Svatý Petr a Pavel míří na výstavu do Hradce

11. 4. 2019, MF DNES Hradec Králové, str. 16

Muzeum východních Čech
se podobou vrátilo o století zpět

Zakopl o deset kop mincí z časů Karla IV. a Václava IV.

12. 7. 2019, METRO, Brno, str. 6
28. 5. 2019, HRADECKÝ DENÍK, str. 3

Hub bude letos méně

11. 4. 2019, HRADECKÝ DENÍK, str. 1 a 3

Opravené muzeum otevře své brány letos na podzim

Gayerova kasárna dostanou novou tvář

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/opravene-muzeumotevre-sve-brany-letos-na-podzim-20190528.html

https://e.metro.cz/default.aspx?d=12.07.2019&e=ME-BRNO#strana=6

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/gayerova-kasarnadostanou-novou-tvar-20190411.html

13. 7. 2019, PRÁVO, str. 15
1. 6. 2019, PRÁVO, str. 8

12. 4. 2019, TAJEMSTVÍ ČESKÉ MINULOSTI, str. 69

Bronzový poklad z přelomové doby

16. 7. 2019, MF DNES, str. 16
1. 6. 2019, BLESK, str. 6

16. 4. 2019, MF DNES Hradec Králové, str. 15

Nevykradený hrob ukrýval zlaté spony

Našli vzácnou velkomoravskou sekeru
Hrob vydal šperky z doby stěhování národů

Sekera z 9. století!

Fasáda jak za Kotěry

26. 7. 2019, HRADECKÝ DENÍK, str. 3
3. 6. 2019, MLADÁ FRONTA DNES, str. 14

Nevykradený hrob vydal cenný poklad

18. 4. 2019, 5 Plus 2

Na poli se našla zdobená sekera z dob Velké Moravy

Kotěrovy cihly, socha s brýlemi i kosti.
Muzeum je téměř hotové

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/nevykradeny-hrobvydal-cenny-poklad-20190726.html

3. 6. 2019, HRADECKÝ DENÍK, str. 3

https://www.5plus2.cz/?e=NA-HRADECK&d=18.04
.2019#strana=2

Gayerova kasárna nahlédla do budoucnosti

3. 8. 2019, HRADECKÝ DENÍK, str. 3 (+MUTACE RK)

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/gayerova-kasarnanahledla-do-budoucnosti-20190603.html

Houby sucho nezničí. Podhoubí
prý vydrží čekat na vláhu i sto let

5. 6. 2019, HRADECKÝ DENÍK, str. 5

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/houby-sucho-neznicipodhoubi-pry-vydrzi-cekat-i-sto-let-20190804.html

26. 4. 2019, PRÁVO Severovýchodní Čechy, str. 10

Muzeum mapuje chráněné majky

Opravené muzeum otevře své brány letos na podzim
7. 5. 2019, RADNICE, str. 4

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/opravene-muzeumotevre-sve-brany-letos-na-podzim-20190528.html

29. 8. 2019, Blesk, str 7.

Muzejní noc nabídne kupu zážitků
https://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_
org=4687&id_dokumenty=68964

20. 6. 2019, 21. STOLETÍ, str. 83

31. 8. 2019, HRADECKÝ DENÍK str. 3

Bronzový poklad z východních Čech
pamatuje předky Keltů

Muzeum hledá exponáty pro zahajovací výstavu

Našli 7000 let starý obchod

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-hleda-exponaty-pro-zahajovaci-vystavu-20190901.html

/ výroční zpráva mvč 2019

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/salvy-zahajily-sezonuna-chlumu-prvni-navstevniky-privital-i-hospital-20190325.html
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8. Výstavní a edukační činnosti
4. 9. 2019, MF DNES, str. 14

30. 10. 2019, HRADECKÝ DENÍK, str. 2

9. 11. 2019, HRADECKY DENÍK, str. 2

Modernizace kasáren začne na podzim

Znovuotevření výstavní budovy
Muzea východních Čech v HK

Do Hradce po sto letech přijel prezident Masaryk

12. 9. 2019, 2019 HISTORIE A VOJENSTVÍ, str. 149 a 150

https://hradecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/znovuotevreni-vystavni-budovy-muzea-vychodnich-cech-v-hk-20191028.html

Mlhy na Chlumu: prusko-rakouská válka v optice
moderní historiografie. Muzeum východních Čech
v Hradci Králové, Hradec Králové 2018. 378 s.,
ISBN 978-80-87686-22-5.

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/do-hradce-po-stu-letech-prijel-prezident-masaryk-20191109.html
9. 11. 2019, HRADECKY DENÍK EXTRA, str. 2

31. 10. 2019, HRADECKÝ DENÍK, str. 2

Parkoviště pod náměstím může narazit

Muzeum východních Čech přivítá
po rekonstrukci první návštěvníky

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/parkoviste-pod-namestim-muze-narazit-20191021.html

1. 11. 2019, Hradec Králové, str. 3

13. 11. 2019, MF DNES, str. 16–17,

Po dvou letech se dnes otvírá opravené muzeum

Moudrá velryba a Kotěra

2. 11. 2019, MF DNES, str. 18

19. 11. 2019, ASB ARCHITEKTURA
STAVEBNCTVÍ BYZNYS, str. 50–51

9. 10. 2019, HRADECKÝ TÝDEN, str. 16

Evropské dny konzervování – restaurování
10. 10. 2019, METRO – Budějovice, str. 2

Muzeum je plné exotického hmyzu a fosilií.
Za pár dní se opět otevře
https://e.metro.cz/default.aspx?d=10.10.2019&e=ME-BUDEJOVICE#strana=4/

Muzeum je plné bicyklů

Návrat krásy Kotěrova muzea
2. 11. 2019, PRÁVO, str. 13

Hradecké muzeum se otevřelo

https://www.asb-portal.cz/architektura/historicke-stavby/
navrat-krasy-koterova-muzea

23. 10. 2019, HRADECKÝ TÝDEN, str. 2

Proti parkovišti jsou archeologové

2. 11. 2019, HRADECKÝ DENÍK, str. 1

Kotěra by byl pyšný

Muzejní neděle 2019

29. 10. 2019, LIDOVÉ NOVINY, str. 5

Archeology na Hradecku
překvapil tisíce let starý nález

2. 11. 2019, HRADECKÝ DENÍK, str. 3
(+ MUTACE (JC, NA, RK, TU)

29. 11. 2019, 5+2 Hradecko a Jičínsko str. 1

Muzeum po dvou letech znovu tepe životem

Jistota, že to má smysl
https://www.5plus2.cz/?e=NA-HRADECK&d=22.11.2019

Opravené muzeum poprvé otevře

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-po-dvou-letech-znovu-tepe-zivotem-20191102.html

30. 10. 2019, RADNICE 36/2019, str. 2

8. 11. 2019, HRADECKY DENÍK str. 1

Historickou zeď ukáže přístavba

T. G. Masaryk se vrací do Hradce

https://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_
org=4687&id_dokumenty=70672

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/t-g-masaryk-se-vracido-hradce-20191108.html

30. 10. 2019, HRADECKÝ DENÍK, str. 1

8. 11. 2019, HRADECKY DENÍK, str. 3

V Hradci vyroste opět zeď z krabic

V Hradci Králové po třiceti letech vyroste zeď
z papírových krabic. Připomene listopad 1989

/ výroční zpráva mvč 2019

29. 10. 2019, MF DNES, str. 14
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22. 11. 2019, HRADECKÝ DENÍK, str. 9
(+ MUTACE NA, RK, JC, TU)

29. 11. 2019, MF DNES, str. 14

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/v-hradci-vyroste-opetzed-z-krabic-20191030.html

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/v-hradci-po-30-letechvyroste-zed-z-papirovych-krabic-pripomene-listopad-198920191108.html

Opravené Kotěrovo muzeum
láká na interiéry i výstavy
29. 11. 2019, 5+2 Trutnovsko
+ Hradecko a Jičínsko str. 30

Opravené Kotěrovo muzeum
láká na interiéry i výstavy
https://www.5plus2.cz/?e=ND-TRUTNOV&d=29.11.2019#strana=30

8. Výstavní a edukační činnosti
9. 12. 2019, MF DNES, str. 14

9. 1. 2019, ARCHIWEB.CZ

21. 1. 2019, ESTAV.CZ

Muzeum se ocitne Uprostřed Koruny české

Přestavba hradeckého muzea
v kasárnách vyjde na 237 mil. Kč

Z bývalých kasáren jsou nejčastěji byty, školy či úřady

20. 12. 2019, MF DNES, str. 2

https://www.archiweb.cz/n/domaci/prestavba-hradeckeho-muzea-v-kasarnach-vyjde-na-237-mil-kc

21. 1. 2019, MISTNIKULTURA.CZ
9. 1. 2019, IMATERIALY CZ)

Ve zkratce ze dne

Přestavbu hradeckého muzea
v kasárnách provede BAK-Geosan

http://mistnikultura.cz/ve-zkratce/ve-zkratce-ze-dne-21012019od-luk-1

https://www.imaterialy.cz/rubriky/aktuality/projekty/
prestavbu-hradeckeho-muzea-v-kasarnach-provede-bakgeosan_46528.html

23. 1. 2019, HRADECKRALOVE.CZ

8. 1. 2019, HRADECKÁ DRBNA

9. 1. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

https://zpravy.hradeckralove.cz/nazev-muzea-na-chlumu-semeni-pripravuje-i-novou-expozici-42312/

Přestavba hradeckého muzea
v kasárnách vyjde na 237 milionů korun

Přestavba hradeckého muzea
v kasárnách vyjde na 237 mil. Kč

23. 1. 2019, STAVBAWEB.CZ

https://www.hradeckadrbna.cz/zpravy/2317-prestavba-hradeckeho-muzea-v-kasarnach-vyjde-na-237-milionu-korun.html

http://dmhalo415.eu/prestavba-hradeckeho-muzea-v-kasarnach-vyjde-na-237-mil-kc/

8. 1. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

10. 1. 2019, HRADECKRALOVE.CZ

Přestavba hradeckého muzea
v kasárnách vyjde na 237 mil. Kč

Přírodovědci a archeologové se mohou těšit
na opravené sídlo v Gayerových kasárnách.
S rekonstrukcí se možná začne v létě

24. 1. 2019, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

9. 1. 2019, HRADECKÝ DENÍK

https://zpravy.hradeckralove.cz/prirodovedci-a-archeologovese-mohou-tesit-na-opravene-sidlo-v-gayerovych-kasarnach-srekonstrukci-by-se-mohlo-zacit-uz-v-lete-42271/

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/radni-doporucili-zmenu-nazvu-muzeavalky-roku-1866-na-chlumu--bude-kratsi-a-presnejsi--302516/

Nejen parkovací dům. Gayerova
kasárna čeká velká rekonstrukce

18. 1. 2019, HKCITY

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/nejen-parkovaci-dumgayerova-kasarna-ceka-velka-rekonstrukce-20190109.html

Gayerova kasárna, Vrbenského
kasárna, přestavba rekonstrukce

24. 1. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

9. 1. 2019, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

http://www.hkcity.cz/gayerova-kasarna-vrbenskeho-kasarnaprestavba-rekonstrukce/

Gayerova kasárna mají svého zhotovitele.
Stavební práce by mohly začít v létě

18. 1. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

30. 12. 2019, HRADECKÝ DENÍK, str. 3

Po stamilionové rekonstrukci bylo v listopadu znovu
otevřeno Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

ONLINE

https://www.hradeckralove.org/prestavba-hradeckeho-muzeav-kasarnach-vyjde-na-237-mil-kc/d-67497

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/gayerova-kasarna-maji-sveho-zhotovitele--stavebni-prace-by-mohly-zacit-v-lete-302162/

Název muzea na Chlumu se mění,
připravuje i novou expozici

Z bývalých kasáren jsou nejčastěji byty, školy či úřady
https://www.stavbaweb.cz/z-byvalych-kasaren-jsou-nejastjibyty-skoly-i-uady-20360/clanek.html

Radní doporučili změnu názvu Muzea války
roku 1866 na Chlumu, bude kratší a přesnější

Radní doporučili změnu názvu Muzea války
roku 1866 na Chlumu, bude kratší a přesnější
http://dmhalo415.eu/radni-doporucili-zmenu-nazvu-muzeavalky-roku-1866-na-chlumu-bude-kratsi-a-presnejsi/

VIDEO: Hradec Králové na historických fotografiích

24. 1. 2019, ORLICKY.NET (Regionální zprávy)

https://www.hradeckralove.org/video-hradec-kralove-na-historickych-fotografiich/d-65182

Radní doporučili změnu názvu Muzea války
roku 1866 na Chlumu, bude kratší a přesnější
http://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901548353048

/ výroční zpráva mvč 2019

Rok 2019 se nachýlil. Přinesl úspěchy
i některá zklamání.

https://www.estav.cz/cz/7230.z-byvalych-kasaren-jsounejcasteji-byty-skoly-ci-urady
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27. 1. 2019, HKCITY

18. 2. 2019, HRADECKADRBNA.CZ

6. 3. 2019, ARCHIWEB.CZ

Čest práci, paní učitelko. Hradecká výstava
představí totalitní školství – Hradec jsi Ty!

Hradecké Velké náměstí zakonzervovalo
pozůstatky dávného osídlení

Opravu Vrbenského kasáren by mohl
hradit Národní investiční plán

https://hradec.city.cz/akce/cest-praci--pani-ucitelko--hradeckavystava-predstavi-totalitni-skolstvi/18232

https://www.hradeckadrbna.cz/zpravy/2671-hradecke-velkenamesti-zakonzervovalo-pozustatky-davneho-osidleni.html

https://www.archiweb.cz/n/domaci/opravu-vrbenskeho-kasaren-by-mohl-hradit-narodni-investicni-plan

30. 1. 2019, STAVBAWEB.CZ

19. 2. 2019, TÝDEN.CZ

6. 3. 2019, HRADECKADRBNA.CZ

Přestavba hradeckého muzea v kasárnách

Hradecké Velké náměstí zakonzervovalo
pozůstatky osídlení ze 13. století

Opravu Vrbenského kasáren by mohl
hradit Národní investiční plán

https://www.tyden.cz/rubriky/relax/ostatni/hradecke-velkenamesti-zakonzervovalo-pozustatky-osidleni-ze-13-stoleti_514229.html

https://www.hradeckadrbna.cz/zpravy/2786-opravu-vrbenskeho-kasaren-by-mohl-hradit-narodni-investicni-plan.html

https://www.stavbaweb.cz/pestavba-hradeckeho-muzea-vkasarnach-20233/clanek.html
8. 2. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

Válečné muzeum v obci Chlum má nový název

20. 2. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

7. 3. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

http://dmhalo415.eu/valecne-muzeum-v-obci-chlum-ma-novynazev/

Hradecké Velké náměstí zakonzervovalo
pozůstatky dávného osídlení

Návštěva ministra kultury Antonína Staňka
v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren

11. 2. 2019, KUDYZNUDY.CZ

https://www.hradeckralove.org/hradecke-velke-namesti-zakonzervovalo-pozustatky-davneho-osidleni/d-68046

http://dmhalo415.eu/navsteva-ministra-kultury-antonina-stanka-v-arealu-gayerovych-a-vrbenskeho-kasaren/

Muzejní neděle v Muzeu východních
Čech v Hradci Králové

20. 2. 2019, PARLAMENTNILISTY.CZ

11. 3. 2019, HRADECKRALOVE.CZ

https://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/muzeum-vychodnich-cech-v-hradci-kralove--1-.aspx

Hradec Králové: Velké náměstí zakonzervovalo
pozůstatky dávného osídlení

Muzejní neděle – zkamenělý život

11. 2. 2019, HRADECKRALOVE.CZ

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/HradecKralove-Velke-namesti-zakonzervovalo-pozustatky-davnehoosidleni-571181

Muzejní neděle
https://kultura.hradeckralove.cz/muzejni-nedele-42405/

/ výroční zpráva mvč 2019

24. 2. 2019, IDNES.CZ
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13. 2. 2019, HRADECKADRBNA.CZ

Oprava secesní budovy hradeckého muzea se prodraží
https://www.hradeckadrbna.cz/zpravy/2619-oprava-secesnibudovy-hradeckeho-muzea-se-prodrazi.html
14. 2. 2019, NOVINKY.CZ/CESTOVÁNÍ

Kam o víkendu s dětmi: Seznamte se
s masopustními zvyky, vyrazte na pohádku
https://www.novinky.cz/cestovani/497144-kam-o-vikendu-sdetmi-seznamte-se-s-masopustnimi-zvyky-vyrazte-na-pohadku.
html

Nový šéf Muzea války 1866 slibuje
jinou expozici. Ukáže hrůzu bitvy
https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/muzeum-valky1866-pamatnik-hrubecky-bitva-chlum-kralovehradecko-kralovehradecky-reditel-expozice.A190218_458224_hradec-zpravy_tuu
5. 3. 2019, HRADECKRALOVE.CZ

Opravy vnitřních stěn prodraží opravy
muzea v Hradci Králové. Asi o milion.
https://zpravy.hradeckralove.cz/opravy-vnitrnich-sten-prodraziopravy-muzea-v-hradci-kralove-asi-o-milion-42505/

https://kultura.hradeckralove.cz/muzejni-nedele-zkamenelyzivot-42523/
11. 3. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský web
nejen pro Královéhradecký kraj

Sanační konzervace bronzové sochy z průčelí
Muzea východních Čech v Hradci Králové
http://dmhalo415.eu/sanacni-konzervace-bronzove-sochy-zpruceli-muzea-vychodnich-cech-v-hradci-kralove/
11. 3. 2019, ORLICKY.NET

Sanační konzervace bronzové sochy z průčelí
Muzea východních Čech v Hradci Králové
http://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901552313207

8. Výstavní a edukační činnosti
12. 3. 2019, HRADECKADRBNA.CZ

17. 3. 2019, HRADECKY.DENIK.CZ

19. 3. 2019, HRADECKADRBNA.CZ

Nacistickou okupaci v Hradci
provázel smutek a rezignace

Muzeum války 1866 otevřou salvy i křest knihy

Muzeum války 1866 v sobotu
zahajuje turistickou sezónu

https://www.hradeckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/2831-nacistickou-okupaci-v-hradci-provazel-smutek-a-rezignace.html

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-valky-1866otevrou-salvy-i-krest-knihy-20190317.html

https://www.hradeckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/2900-muzeum-valky-1866-v-sobotu-zahajuje-turistickou-sezonu.html

18. 3. 2019, HRADECKY.DENIK.CZ
12. 3. 2019, TYDEN.CZ

Uprostřed Koruny české

20. 3. 2019, ATLASCESKA.CZ

Obnova bronzové sochy z průčelí
hradeckého muzea skončí do pátku

https://hradecky.denik.cz/tipy/uprostred-koruny-ceske-346202.
html

Zahájení sezóny 2019 na Chlumu

https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/obnova-bronzove-sochyz-pruceli-hradeckeho-muzea-skonci-do-patku_516379.html

18. 3. 2019, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Zahájení sezóny 2019 v Muzeu války 1866
http://dmhalo415.eu/zahajeni-sezony-2019-v-muzeu-valky1866/

Muzeum války 1866 v sobotu
zahajuje turistickou sezónu

22. 3. 2019, NACHODSKY.DENIK.CZ

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/muzeum-valky-1866-v-sobotu-zahajujeturistickou-sezonu--305398/

https://nachodsky.denik.cz/kultura_region/barokni-perla-otvira
-laka-na-novinky-20190322.html
24. 3. 2019, HRADECKADRBNA.CZ¨

18. 3. 2019, VYCHODCECH.CZ
13. 3. 2019, ORLICKY.NET

Zahájení sezóny 2019 v Muzeu války 1866
http://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901552466717

Tipy Deníku: Barokní perla otvírá, láká na novinky

Zahájení sezóny 2019 na Chlumu –
sobota 23. března 2019
https://vychodocech.cz/zahajeni-sezony-2019-na-chlumu-sobota-23-brezna-2019/

14. 3. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Muzeum války 1866 zahájilo sezonu
a chystá novou expozici
https://www.hradeckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/2933-muzeum-valky-1866-zahajilo-sezonu-a-chysta-novou-expozici.html
24. 3. 2019, MOTORMIX.CZ

Zahájení sezóny 2019 v Muzeu války 1866

19. 3. 2019, MUJTIP.INFO

Nedělní ohlédnutí – otevření sezóny Muzea války 1866

https://www.hradeckralove.org/zahajeni-sezony-2019-v-muzeuvalky-1866/d-68266

Zahájení sezóny na Chlumu
https://www.mujtip.info/2019/03/zahajeni-sezony-na-chlumu/

https://www.motormix.cz/clanek/nedelni-ohlednuti-otevrenisezony-muzea-valky-1866/24607

14. 3. 2019, CZECOT.CZ

19. 3. 2019, HRADECKRALOVEDNES.CZ

25. 3. 2019, KRKONOSSKY.DENIK.CZ

Zahájení sezóny 2019 v Muzeu války 1866
https://www.czecot.cz/?page=14&id=39621&no_session=1

Muzeum války 1866 v sobotu
zahajuje turistickou sezónu

Hospitál přivítal první návštěvníky.
Salvy zahájily sezonu i na Chlumu

15. 3. 2019, INFO.CZ

https://www.hradeckralovednes.cz/zpravy/16811-muzeum-valky-1866-v-sobotu-zahajuje-turistickou-sezonu/

80 let od nacistické okupace Československa:
V Liberci armádu vítali, poučit se z toho lze i dnes

https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/salvy-zahajily-sezonu-na-chlumu-prvni-navstevniky-privital-i-hospital-20190325.
html

19. 3. 2019, VZPRAVY.CZ

https://www.info.cz/magazin/80-let-od-nacisticke-okupace-vliberci-armadu-vitali-poucit-se-z-toho-lze-i-dnes-40835.html

Zrestaurované sochy Muzea východních Čech

26. 3. 2019, VZPRAVY.CZ

http://vzpravy.cz/zpravy/hradecko/hradec-kralove/1503/
zrestaurovane-sochy-muzea-vychodnich-cech

Muzeum dostalo zpět svou 200 kilovou
sochu. Byla to pořádná fuška!
http://vzpravy.cz/zpravy/hradecko/hradec-kralove/1503/muzeum-dostalo-zpet-svou-200kilovou-sochu-byla-to-poradna-fuska

/ výroční zpráva mvč 2019

13. 3. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

https://www.atlasceska.cz/kalendar-akci/zahajeni-sezony-2019na-chlumu-vsestary-118478
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8. Výstavní a edukační činnosti
11. 4. 2019, HRADECKY.DENIK.CZ

12. 5. 2019, VYCHODOCECH.CZ

21. 5. 2019, PARLAMENTNILISTY.CZ

Gayerova kasárna dostanou novou tvář

Královéhradecká muzejní noc 2019 –
pátek 17. května 2019

Hradec Králové: Muzeum východních Čech
je opraveno, otevře na podzim

https://vychodocech.cz/kralovehradecka-muzejni-noc-2019-patek-17-kvetna-2019/

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/HradecKralove-Muzeum-vychodnich-Cech-je-opraveno-otevre-napodzim-582262

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/gayerova-kasarna-dostanou-novou-tvar-20190411.html
11. 4. 2019, IDNES.CZ

Běžec zakopl o deset kop mincí.
Ukryl je boháč za husitských válek
https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/poklad-objevmince-nalez-jicinsko-drevenice-muzeum-jicin-kralovehradecky.
A190411_469675_hradec-zpravy_tuu

14. 5. 2019, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Během Královéhradecké muzejní noci
se otevře devět muzeí a galerií
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/behem-kralovehradecke-muzejni-nocise-otevre-devet-muzei-a-galerii-306927/

21. 5. 2019, EXTRA.CZ

Houbařská sezona startuje:
Kde narazíme na hřiby a kozáky?
https://www.extra.cz/houbarska-sezona-startuje-kde-narazimena-hriby-a-kozaky

16. 4. 2019, IDNES.CZ

Muzeum v Hradci už nebude tak červené,
oprava ho vrátí blíž Kotěrovi

19. 5. 2019, BLOG.IDNES.CZ

22. 5. 2019, HRADECKRALOVE.CZ

Jak jsem prožil muzejní noc s tajemným rozuzlením

https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/muzeum-vychodnich-cech-hradec-fasada-oprava-kralovehradecky.
A190416_470687_hradec-zpravy_tuu

https://pavelvrba.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=714036

Muzeum východních Čech prošlo rekonstrukcí,
nyní vzniknou expozice

20. 5. 2019, HRADECKADRBNA.CZ

https://zpravy.hradeckralove.cz/muzeum-vychodnich-cech-proslo-rekonstrukci-nyni-vzniknou-expozice-42816/#ixzz6EmIcFkG2

Budova Muzea východních Čech je opravena,
veřejnosti se otevře na podzim

22. 5. 2019, HRADECKY.DENIK.CZ

16. 4. 2019, TV IDNES.CZ – VIDEO

Muzeum v Hradci bude opravené na podzim
https://tv.idnes.cz/domaci/muzeum-vychodnich-cech-vhradci-kralove-bude-po-opravach-bliz-secesnimu-originalu.
V190416_151257_idnestv_jda

/ výroční zpráva mvč 2019

Kotěrovo hradecké muzeum prošlo omlazovací kúrou
https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/koterovo-hradeckemuzeum-proslo-omlazovaci-kurou-20190522.html

21. 5. 2019, HRADECKY.DENIK.CZ

Stavbaři předají opravenou budovu muzea

22. 5. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/stavbari-predajiopravenou-budovu-muzea-20190521.html

Budova Muzea východních Čech je opravena,
veřejnosti se otevře na podzim

21. 5. 2019, ARCHIWEB,CZ

https://www.hradeckralove.org/budova-muzea-vychodnichcech-je-opravena-verejnosti-se-otevre-na-podzim/d-69042

Oprava muzea v H. Králové skončila,
otevře ale až na podzim

22. 5. 2019, PARDUBICKÝ SVĚT

https://www.archiweb.cz/n/domaci/oprava-muzea-v-h-kraloveskoncila-otevre-ale-az-na-podzim

Budova Muzea východních Čech je opravena,
veřejnosti se otevře na podzim

Královéhradecká Muzejní noc 2019

21. 5. 2019, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

https://www.pardubice.cz/zpravy/kultura/budova-muzea-vychodnich-cech-je-opravena-verejnosti-se-otevre-na-podzim/

http://dmhalo415.eu/kralovehradecka-muzejni-noc-2019/

Opravené Muzeum východních Čech
se veřejnosti otevře na podzim

6. 5. 2019, ORLICKY.NET

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/opravene-muzeum-vychodnich-cech-severejnosti-otevre-na-podzim-307124/

5. 5. 2019, IDNES.CZ/hradec-kralove
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https://hradecka.drbna.cz/zpravy/3364-budova-muzea-vychodnich-cech-je-opravena-verejnosti-se-otevre-na-podzim.html

Archeolog: Centrum Hradce leží na slepém rameni
Labe, poznáte ho dodnes
https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/rozhovor-archeolog-radek-blaha-muzeum-dejiny-hradec-kralove-voda-reky.
A190302_461089_hradec-zpravy_the
6. 5. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

Královéhradecká Muzejní noc 2019
https://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901557130483

8. Výstavní a edukační činnosti
22. 5. 2019, CITY.CZ

30. 5. 2019, ORLICKY.NET

31. 5. 2019, ČT24

Kotěrovo muzeum v Hradci opustili dělníci.
Novinkou je vyhlídka ze střechy na panorama města

Jak budou vypadat královéhradecké
Gayerky v budoucnu?

Hradečtí archeologové objevili unikátní
sekeru. Je zdobená stříbrem

https://hradec.city.cz/zpravodajstvi/nova-fasada--vymalba-iopravena-kasna--muzeum-vychodnich-cech-se-lidem-otevrena-podzim/19634

https://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901559210778

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2830319-hradecti-archeologove-objevili-unikatni-sekeru-je-zdobena-stribrem

30. 5. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

22. 5. 2019, ORLICKY.NET

Jak budou vypadat královéhradecké
Gayerky v budoucnu?

Budova Muzea východních Čech je opravena,
veřejnosti se otevře na podzim

https://www.hradeckralove.org/jak-budou-vypadat-kralovehradecke-gayerky-v-budoucnu/d-69107

https://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901558538824

31. 5. 2019, NEWS.OURNET.CZ

Nálezce odevzdal archeologům středověkou
železnou sekeru zdobenou stříbrem
http://news.ournet.cz/story/nalezce-odevzdal-archeologumstredovekou-zeleznou-sekeru-zdo-c4f6e526190531czcs

31. 5. 2019, HRADECKADRBNA.CZ

Opravené Muzeum východních Čech
se veřejnosti otevře na podzim
https://www.hradeckralovednes.cz/zpravy/17987-opravene-muzeum-vychodnich-cech-se-verejnosti-otevre-na-podzim/

V hradeckém kraji našli velkomoravskou
sekeru, v ČR nemá obdoby
https://hradecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/3434-v-hradeckem-kraji-nasli-velkomoravskou-sekeru-v-cr-nema-obdoby.html
31. 5. 2019, CZ.SPUTNIKNEWS.COM

28. 5. 2019, HRADECKY.DENIK.CZ

Opravené muzeum otevře své brány letos na podzim
https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/opravene-muzeumotevre-sve-brany-letos-na-podzim-20190528.html

Archeologové v České republice předvedli jedinečný
objev. Nic takového jinde ve střední Evropě není
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019053110042559archeologove-v-ceske-republice-predvedli-jedinecny-objev-nictakoveho-jinde-ve-stredni-evrope-neni/

29. 5. 2019, KRAJSKELISTY.CZ/KRALOVEHRADECKY-KRAJ

Čistá krása. Východní Čechy mají v Hradci asi
nejkrásnější muzeum u nás, dílo Jana Kotěry.
Dotační šiml ale vydatně řehtá
https://www.krajskelisty.cz/kralovehradecky-kraj/22008-cistakrasa-vychodni-cechy-maji-v-hradci-asi-nejkrasnejsi-muzeumu-nas-dilo-jana-kotery-dotacni-siml-ale-vydatne-rehta.htm

1. 6. 2019, CESKOAKTUALNE.CZ

Archeologové v České republice předvedli
jedinečný objev. Nic takového jinde ve střední
Evropě není + FOTO
https://ceskoaktualne.cz/2019/06/kultura/archeologove-v-ceske-republice-predvedli-jedinecny-objev-nic-takoveho-jinde-vestredni-evrope-neni-foto/
3. 6. 2019, HRADECKYDENIK.CZ

Gayerova kasárna nahlédla do budoucnosti
https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/gayerova-kasarna-nahledla-do-budoucnosti-20190603.html

31. 5. 2019, IROZHLAS.CZ

Nález, který nemá v Česku obdoby.
Na Královéhradecku našli sekeru
z raného středověku
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/hradeckralove-archeologove-zelezna-sekera-archeologicky-nalez_1905311534_nkr

30. 5. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

31. 5. 2019, NOVINKY.CZ

Jak budou vypadat královéhradecké
Gayerky v budoucnu?

Archeologové našli unikátní, stříbrem
zdobenou sekeru z dob Velké Moravy

http://dmhalo415.eu/jak-budou-vypadat-kralovehradecke-gayerky-v-budoucnu/

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/archeologove-nasli-unikatni-stribrem-zdobenou-sekeru-z-dob-velke-moravy-40284992

4. 6. 2019, SCIENCEMAG.CZ

Výjimečná sekera z velkomoravské doby
https://sciencemag.cz/vyjimecna-sekera-z-velkomoravske-doby/
1. 6. 2019, TN.CZ

Deštivé počasí pomohlo. V lese už najdete
i hřiby, říká mykoložka
https://tn.nova.cz/clanek/prvni-houby-jsou-tu-kde-je-jejich-nejvetsi-vyskyt-radi-expertka.html
7. 6. 2019, TV Nova – rozhovor pro hlavní zprávy

Už rostou! Houbař našel sto křemenáčů
na jednom místě
https://tn.nova.cz/clanek/houby-uz-rostou-houbar-nasel-stokremenacu-na-jednom-miste.html

/ výroční zpráva mvč 2019

24. 5. 2019, HRADECKRALOVEDNES.CZ
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8. Výstavní a edukační činnosti
8. 6. 2019, IDNES- Zpravodajství

30. 6. 2019, PRVNIZPRAVY.CZ

12. 7. 2019, STALOSETED.CZ

Počasí přeje houbám. Rostou v celém
Česku, daří se hlavně hřibům.

Medlešické sošky pocestují na výstavu

Nevykradený hrob na Hradecku
ukrýval zlaté spony i pravěké textilie

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/houby-houbari-cesko-hriby-zampiony.A190607_162406_domaci_onkr

https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/medlesicke-soskypocestuji-na-vystavu/

https://www.staloseted.cz/zpravy/zpravy-z-domova/nevykradeny-hrob-na-hradecku-ukryval-zlate-spony-i-praveke-textilie/

30. 6. 2019, PARDUBICKENOVINKY.CZ
7. 6. 2019, EXTRASTORY.CZ

Medlešické sošky pocestují na výstavu

12. 7. 2019, NOVINKY.CZ

Unikátní nález: Sekera z období
Velké Moravy je vykládaná stříbrem

http://www.pardubickenovinky.cz/zpravy/regiony/medlesickesosky-pocestuji-na-vystavu/

Nevykradený hrob na Hradecku
ukrýval zlaté spony i pravěké textilie

https://www.extrastory.cz/unikatni-nalez-sekera-z-obdobi-velke-moravy-je-vykladana-stribrem.html

30. 6. 2019, REGIONALNINOVINKY.CZ

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/nevykradeny-hrob-nahradecku-ukryval-zlate-spony-i-praveke-textilie-40289764

Medlešické sošky pocestují na výstavu
12. 6. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/regiony/medlesickesosky-pocestuji-na-vystavu/

13. 7. 2019, IROZHLAS.CZ

Přírodovědci a konzervátoři Muzea východních
Čech se stěhují do stavebně upravené budovy
bývalé školy ve Stěžerách.

4. 7. 2019, CHRUDIMSKYDENIK.CZ

Svatý Petr a Pavel míří na výstavu do Hradce

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/hrob-v-sendrazicich-na-kralovehradecku_1907132004_haf

https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/svaty-petr-a-pavelmiri-na-vystavu-do-hradce-20190704.html

18. 7. 2019, PROPAMATKY.CZ

9. 7. 2019, EPOCHALNISVET.CZ

Na Hořicku byla nalezena vzácná
zdobená sekera z období Velké Moravy

http://dmhalo415.eu/prirodovedci-a-konzervatori-muzea-vychodnich-cech-se-stehuji-do-stavebne-upravene-budovy-byvale-skoly-ve-stezerach/
12. 6. 2019, ORLICKY.NET

Přírodovědci a konzervátoři Muzea východních
Čech se stěhují do stavebně upravené budovy
bývalé školy ve Stěžerách.

Bronzový poklad z východních Čech
zřejmě pamatuje Kelty
https://epochalnisvet.cz/bronzovy-poklad-z-vychodnich-cechzrejme-pamatuje-kelty/

/ výroční zpráva mvč 2019

11. 7. 2019, IDNES.CZ
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V Jelšavě našli během archeologického
výzkumu historické artefakty
https://cz.sputniknews.com/slovensko/2019061510145938-vjelsave-nasli-behem-archeologickeho-vyzkumu-historicke-artefakty/
28. 6. 2019, NOVINYCHRUDIM.CZ

Chrudim zapůjčí do Hradce Králové dvě
vzácné sošky z medlešického zámku
https://novinychrudim.cz/2019/06/28/chrudim-zapujci-do-hradce-kralove-dve-vzacne-sosky-z-medlesickeho-zamku/

https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/kralovehradecky-kraj/zpravy-z-regionu/na-horicku-byla-nalezena-vzacna-zdobena-sekera-z-obdobi-velke-moravy/5093/
21. 7. 2019, PARLAMENTNILISTY.CZ

https://orlicky.net/?id_zpravy=13684298901560338746
15. 6. 2019, CZ.SPUTNIKNEWS.COM

Archeologové našli nevykradený hrob z doby
stěhování národů, byly v něm šperky i textilie

Poloprázdné košíky. Češi přinesli
z lesa nejméně hub od roku 2009

Muzeum východních Čech v Hradci Králové:
Grant na další vzdělávání zaměstnanců

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/houby-sber-les-jehlicnanyvoda-pruzkum-mykologie.A190710_163217_ekonomika_rko

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/
Muzeum-vychodnich-Cech-v-Hradci-Kralove-Grant-na-dalsivzdelavani-zamestnancu-589733

12. 7. 2019, IDNES.CZ

22. 7. 2019, MISTINKULTURA.CZ

Nevyloupený hrob na Hradecku
vydal šperky z doby stěhování národů

Záchranný výzkum u dvou rodinných domů
v Sendražicích na Hradecku

https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/archeolog-zachranny-vyzkum-muzeum-hradec-sperky-nalezy-halstat-eneolit-stehovani-narodu-spony-kralov.A190712_160254_hradeczpravy_tuu

http://mistnikultura.cz/zachranny-vyzkum-u-dvou-rodinnychdomu-v-sendrazicich-na-hradecku

8. Výstavní a edukační činnosti
26. 7. 2019, HRADECKYDENIK.CZ

31. 7. 2019, PARLAMENTNILISTY.CZ

19. 8. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Nevykradený hrob vydal cenný poklad

Dvouletý projekt přinese nové poznatky
a nápady nejen pro muzejní výstavy

Komitét 1866 opravil u Hradce dva pomníky
prusko-rakouské války
https://www.hradeckralove.org/komitet-1866-opravil-u-hradcedva-pomniky-prusko-rakouske-valky/d-69859

27. 7. 2019, AKTUALNE.CZ

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/
Berdychova-ANO-Dvoulety-projekt-prinese-nove-poznatky-anapady-nejen-pro-muzejni-vystavy-590781

Kde byly bouřky, může houbař uspět.
Zalévat houby je ale marná práce, říká mykoložka

1. 8. 2019, MISTINKULTURA.CZ

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/nevykradeny-hrob-vydal-cenny-poklad-20190726.html

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kvuli-suchu-houby-nerostouneni-vsak-treba-hazet-flintu-do-z/r~6b8ccf84aece11e9bb450cc47ab5f122/

26. 8. 2019, JIČÍNSKÝ DENÍK

Dvouletý projekt přinese nové poznatky
a nápady nejen pro muzejní výstavy
http://mistnikultura.cz/dvoulety-projekt-prinese-nove-poznatkya-napady-nejen-pro-muzejni-vystavy

Pozor na hřiby a žampiony. V českých
lesích mají své jedovaté dvojníky
https://jicinsky.denik.cz/z-regionu/jake-houby-se-nejvic-pletoua-ktere-jsou-nejzradnejsi-pozor-u-zampionu-a-hribu-20200826.
html

28. 7. 2019, NOVINKYKRAJE.CZ
1. 8. 2019, SEZNAMZPRAVY.CZ

https://www.novinykraje.cz/stredocesky/2019/07/28/ve-stredoceskem-kraji-zatim-moc-hub-necekejte/

Pravé hřiby v suchu nerostou.
Ale můžeme si zvykat na nové

30. 7. 2019, KRÁLOVÉHRADCKÝ KRAJ

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prave-hriby-v-suchu-nerostou-ale-muzeme-si-zvykat-na-nove-76669

Dvouletý projekt přinese nové poznatky
a nápady nejen pro muzejní výstavy

3. 8. 2019, HRADECKYVECERNIK.CZ

30. 8. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
chystá novou výstavu s názvem Okolo Hradce
aneb Hradečáci na kole

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/dvoulety-projekt-prinese-nove-poznatky-a-napady-nejen-pro-muzejni-vystavy-309286/

Dvouletý projekt přinese nové poznatky a nápady

http://dmhalo415.eu/muzeum-vychodnich-cech-v-hradci-kralove-chysta-novou-vystavu-s-nazvem-okolo-hradce-aneb-hradecaci-na-kole/

https://www.hradeckyvecernik.cz/zpravy/dvoulety-projekt-prinese-nove-poznatky-a-napady

30. 8. 2019, ORLICKY.NET

31. 7. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

4. 8. 2019, DENIK.CZ

Dvouletý projekt přinese nové poznatky
a nápady nejen pro muzejní výstavy
http://dmhalo415.eu/dvoulety-projekt-prinese-nove-poznatkya-napady-nejen-pro-muzejni-vystavy/
31. 7. 2019, ORLICKY.NET

Dvouletý projekt přinese nové poznatky
a nápady nejen pro muzejní výstavy
https://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901564582381

Houby přežijí i dlouhé sucho. Podhoubí
vydrží čekat na lepší podmínky až sto let

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
chystá novou výstavu s názvem Okolo Hradce
aneb Hradečáci na kole
https://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901567162978

https://www.denik.cz/regiony/houby-sucho-neznici-podhoubipry-vydrzi-cekat-i-sto-let-20190804.html

30. 8. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

19. 8. 2019, NOVINKY.CZ

Hradecké muzeum chystá výstavu o cyklistice,
zapojí i veřejnost

Zoolog: Hrabošům se nedaří lépe než jindy,
zemědělcům nerozumím

https://www.hradeckralove.org/hradecke-muzeum-chystavystavu-o-cyklistice-zapoji-i-verejnost/d-70016

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/zoolog-hrabosumse-nedari-lepe-nez-jindy-zemedelcum-nerozumim-40293629

1. 9. 2019, HRADECKÝ DENÍK.CZ

Muzeum hledá exponáty pro zahajovací výstavu
https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-hleda-exponaty-pro-zahajovaci-vystavu-20190901.html

/ výroční zpráva mvč 2019

Ve Středočeském kraji zatím moc hub nečekejte
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8. Výstavní a edukační činnosti
2. 9. 2019, MISTNIKULTURA.CZ

4. 9. 2019, HKCITY.CZ

16. 9. 2019, KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
chystá novou výstavu s názvem Okolo Hradce
aneb Hradečáci na kole

Rekonstrukce Gayerových kasáren
může začít, mají dotaci

Hradec Králové si připomene
sametovou revoluci sérií akcí

http://www.hkcity.cz/2019/09/04/rekonstrukce-gayerovych-kasaren-muze-zacit-maji-dotaci/

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/hradec-kralove-si-pripomene-sametovou-revoluci-serii-akci-310362/

http://mistnikultura.cz/muzeum-vychodnich-cech-v-hradcikralove-chysta-novou-vystavu-s-nazvem-okolo-hradce-anebhradecaci-na
2. 9. 2019, HRADECKADRBNA.CZ

Oprava hradeckého muzea vyšla
na 100 milionů. Expozice se ale o rok opozdí
https://hradecka.drbna.cz/z-kraje/hradecko/4144-oprava-hradeckeho-muzea-vysla-na-100-milionu-expozice-se-ale-o-rokopozdi.html
3. 9. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

https://dmhalo415.eu/dotace-schvalena-rekonstrukce-gayerovych-kasaren-muze-zacit/

Dotace schválena! Rekonstrukce
Gayerových kasáren může začít

https://www.hradeckralove.org/modernizace-gayerovych-kasaren-v-hradci-kralove-zacne-na-podzim/d-70057

4. 9. 2019, PARLAMENTNILISTY.CZ

3. 9. 2019, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/
Berdychova-Dotace-schvalena-rekonstrukce-Gayerovychkasaren-muze-zacit-594868

3. 9. 2019, HRADECKADRBNA.CZ

Modernizace Gayerových kasáren
v Hradci Králové začne na podzim
https://hradecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/4149-modernizace-gayerovych-kasaren-v-hradci-kralove-zacne-na-podzim.html
4. 9. 2019, HRADECKRALOVE.CZ

Gayerova kasárna stavebníci jen tak neopustí.
Depozitáře muzea se začnou rekonstruovat na podzim
https://zpravy.hradeckralove.cz/gayerova-kasarna-stavebnicijen-tak-neopusti-depozitare-muzea-se-zacnou-rekonstruovatna-podzim-43178/

16. 9. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

Hradec Králové si připomene
sametovou revoluci sérií akcí
https://dmhalo415.eu/hradec-kralove-si-pripomene-sametovou
-revoluci-serii-akci/

4. 9. 2019, ORLICKY.NET

https://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901567610825

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/dotace-schvalena!-rekonstrukce-gayerovych-kasaren-muze-zacit--310094/

/ výroční zpráva mvč 2019

Dotace schválena! Rekonstrukce
Gayerových kasáren může začít

Modernizace Gayerových kasáren
v Hradci Králové začne na podzim

Dotace schválena! Rekonstrukce
Gayerových kasáren může začít
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4. 9. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

16. 9. 2019, ORLICKY.NET

Hradec Králové si připomene
sametovou revoluci sérií akcí
https://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901568630134

Dotace schválena, rekonstrukce
Gayerových kasáren může začít

16. 9. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Na Hradecku jsou další dvě nově
opravené památky z války 1866
https://www.hradeckralove.org/na-hradecku-jsou-dalsi-dve-nove-opravene-pamatky-z-valky-1866/d-70204

6. 9. 2019, HKCITY.CZ

16. 9. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Velké muzejní otevření. Pět výstav,
nová terasa i kavárna

Historie cyklistického závodu
Velká cena Hradce Králové

http://www.hkcity.cz/2019/10/28/velke-muzejni-otevreni-petvystav-nova-terasa-i-kavarna/

https://www.hradeckralove.org/historie-cyklistickeho-zavoduvelka-cena-hradce-kralove/d-70200

13. 9. 2019, RODINNEVYLETY.CZ

Rodinné výlety – kam na výlet s dětmi a rodinou

16. 9. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

http://www.rodinnevylety.cz/kam-s-detmi/muzeum/muzeumvychodnich-cech-v-hradci-kralove

Historie cyklistického závodu
Velká cena Hradce Králové
https://dmhalo415.eu/historie-cyklistickeho-zavodu-velka-cena-hradce-kralove/

8. Výstavní a edukační činnosti
16. 9. 2019, ORLICKY.NET

10. 10. 2019, HRADECKYDENIK.CZ

15. 10. 2019 KUDYZNUDY.CZ

Historie cyklistického závodu
Velká cena Hradce Králové

Muzeum se otevře prvního listopadu

Znovuotevření Muzea východních Čech
v Hradci Králové

https://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901568652220

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-se-otevreprvniho-listopadu-20191010.html

19. 9. 2019, HRADECKRALOVE.CZ

13. 10. 2019, HRADECKYDENIK.CZ

Sametovou revoluci v Hradci připomene
zeď z krabic, koncerty, průvod a nově
pojmenované náměstí po Václavu Havlovi

Pomozte muzeu s výstavou Okolo Hradce

16. 10. 2019, HRADECKRALOVE.CZ

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/pomozte-muzeu-s-vystavou-okolo-hradce-20191013.html

Rozsáhlá rekonstrukce Gayerových kasáren začala.
Muzejníci se mohou těšit na moderní prostředí

https://zpravy.hradeckralove.cz/sametovou-revoluci-v-hradcipripomene-zed-z-krabic-koncerty-pruvod-a-nove-pojmenovane-namesti-43227/

14. 10. 2019, MISTNIKULUTRA.CZ

https://zpravy.hradeckralove.cz/rozsahla-rekonstrukce-gayerovych-kasaren-zacala-muzejnici-se-mohou-tesit-na-moderniprostredi-43325/

30. 9. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský web
nejen pro Královéhradecký kraj

http://mistnikultura.cz/znovuotevreni-vystavni-budovy-muzeavychodnich-cech-v-hradci-kralove

16. 10. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Tradiční podzimní výstava jedlých, nejedlých i
jedovatých hub

14. 10. 2019, HRADECKADRBNA.CZ

https://dmhalo415.eu/tradicni-podzimni-vystava-jedlych-nejedlych-i-jedovatych-hub/

Většinu pokladů v hradeckém kraji objeví lidé s
detektory kovů

https://www.hradeckralove.org/v-hradci-kralove-zacalaprestavba-gayerovych-kasaren-za-282-mil-kc/d-70529

30. 9. 2019, ORLICKY.NET

https://hradecka.drbna.cz/aktualne/4514-vetsinu-pokladu-vhradeckem-kraji-objevi-lide-s-detektory-kovu.html

Tradiční podzimní výstava jedlých, nejedlých i
jedovatých hub

15. 10. 2019, ARCHIWEB.CZ

https://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901569838097

V Hradci Králové začala přestavba Gayerových kasáren

V Hradci Králové začala přestavba
Gayerových kasáren za 282 mil. Kč

17. 10. 2019, HRADECKADRBNA.CZ

Začala přestavba Gayerových kasáren za 282 milionů
https://hradecka.drbna.cz/z-kraje/hradecko/4449-zacalaprestavba-gayerovych-kasaren-za-282-milionu.html

https://www.archiweb.cz/n/domaci/v-hradci-kralove-zacalaprestavba-gayerovych-kasaren

18. 10. 2019, IDNES.CZ

Znovuotevření výstavní budovy
Muzea východních Čech v Hradci Králové

15. 10. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

https://dmhalo415.eu/znovuotevreni-vystavni-budovy-muzeavychodnich-cech-v-hradci-kralove/

Začala rekonstrukce Gayerových kasáren,
ze zchátralé budovy vznikne moderní depozitář

https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/gayerova-vrbenskeho-kasarna-oprava-rekonstrukce-prestavba-muzeum-vychodnich-cech-hradec-kraj-kralove.A191018_508694_hradeczpravy_tuu

8. 10. 2019, ORLICKY.NET

https://dmhalo415.eu/zacala-rekonstrukce-gayerovych-kasaren-ze-zchatrale-budovy-vznikne-moderni-depozitar/

22. 10. 2019, KRALOVÉHRADECKÝ KRAJ

Znovuotevření výstavní budovy
Muzea východních Čech v Hradci Králové

15. 10. 2019, ORLICKY.NET

Základy bastionu jsou pod Gayerovými
kasárnami velmi dobře zachovalé

8. 10. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

https://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901570562739

Začala rekonstrukce Gayerových kasáren,
ze zchátralé budovy vznikne moderní depozitář
https://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901571169330

Muzeum v Hradci přestavuje Gayerova
kasárna, uchová tam torzo pevnosti

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/zaklady-bastionu-jsou-pod-gayerovymikasarnami-velmi-dobre-zachovale--311190/

/ výroční zpráva mvč 2019

Znovuotevření výstavní budovy Muzea východních
Čech v Hradci Králové

https://www.kudyznudy.cz/akce/znovuotevreni-muzea-vychodnich-cech-v-hradci-kralo
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8. Výstavní a edukační činnosti
22. 10. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

25. 10. 2019, JICINSKYDENIK.CZ + MUTACE TU, RK, NA, HK

29. 10. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Základy bastionu jsou pod Gayerovými
kasárnami velmi dobře zachovalé

Teplý podzim se pomalu loučí, teploty
mají od pondělí výrazně klesnout

https://www.hradeckralove.org/zaklady-bastionu-jsou-pod-gayerovymi-kasarnami-velmi-dobre-zachovale/d-70591

https://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/teply-podzim-se-pomalu-louci-teploty-maji-od-pondeli-vyrazne-klesnout-20191025.
html

Na Ulrichově náměstí vyroste po třiceti letech
zeď z papírových krabic. Do její stavby se může
zapojit každý

22. 10. 2019, BLESK.CZ

Václavka hlíznatá vs. další druhy václavek.
Záměna vás neohrozí, co však ano?
https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby-houby/623180/
vaclavka-hliznata-vs-dalsi-druhy-vaclavek-zamena-vas-neohrozi-co-vsak-ano.html

https://www.hradeckralove.org/na-ulrichove-namesti-vyrostepo-triceti-letech-zed-z-papirovych-krabic-do-jeji-stavby-se-muze-zapojit-kazdy/d-70647

27. 10. 2019, HRADECKADRBNA.CZ

Na Hradecku jsou další dva opravené
pomníky obětem války 1866
https://hradecka.drbna.cz/z-kraje/4528-na-hradecku-jsou-dalsidva-opravene-pomniky-obetem-valky-1866.html

23. 10. 2019, CTIDOMA.CZ

28. 10. 2019, STAVEBNISERVER.CZ

Hradeckou pevnost místní dlouho nenáviděli.
Teď na ni budou koukat prosklenou podlahou

Archeology na Hradecku překvapil
objev sídliště bošácké skupiny

https://www.ctidoma.cz/zajimavosti/pozustatky-hradeckepevnosti-budou-videt-prosklenou-podlahou-mistni-ji-dlouhonenavideli

https://www.stavebniserver.com/zpravodajstvi/archeology-nahradecku-prekvapil-objev-sidliste-bosacke-skupiny/

29. 10. 2019, SBERATEL.INFO

Většinu pokladů v hradeckém
kraji objeví lidé s detektory kovů
http://www.sberatel.info/vetsinu-pokladu-v-hradeckem-krajiobjevi-lide-s-detektory-kovu/
30. 10. 2019, KUDYZNUDY.CZ

Opravená a otevřená: která muzea už jsou
po rekonstrukci a kam se podíváte až za rok?
https://www.kudyznudy.cz/aktuality/opravena-a-otevrena-ktera-muzea-uz-jsou-po-rekonst

28. 10. 2019, HRADECKYDENIK.CZ
23. 10. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Pozůstatky hradecké pevnosti budou
vidět prosklenou podlahou

/ výroční zpráva mvč 2019

https://www.hradeckralove.org/pozustatky-hradecke-pevnostibudou-videt-prosklenou-podlahou/d-70583
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23. 10. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

Základy bastionu jsou pod Gayerovými
kasárnami velmi dobře zachovalé
https://dmhalo415.eu/zaklady-bastionu-jsou-pod-gayerovymikasarnami-velmi-dobre-zachovale/
23. 10. 2019, ORLICKY.NET

Základy bastionu jsou pod Gayerovými
kasárnami velmi dobře zachovalé
https://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901571825158

Znovuotevření výstavní budovy
Muzea východních Čech v HK
https://hradecky.denik.cz/tipy-na-kulturu/znovuotevreni-vystavni-budovy-muzea-vychodnich-cech-v-hk-20191028.html
29. 10. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

Na Ulrichově náměstí vyroste po třiceti letech
zeď z papírových krabic. Do její stavby se může
zapojit každý
https://dmhalo415.eu/na-ulrichove-namesti-vyroste-po-tricetiletech-zed-z-papirovych-krabic-do-jeji-stavby-se-muze-zapojitkazdy/

30. 10. 2019, PARLAMENTNILISTY.CZ

Hradec Králové: Na Ulrichově náměstí vyroste
po třiceti letech zeď z papírových krabic
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/HradecKralove-Na-Ulrichove-namesti-vyroste-po-triceti-letech-zed-zpapirovych-krabic-601507
30. 10. 2019, HRADECKYDENIK.CZ

V Hradci vyroste opět zeď z krabic
https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/v-hradci-vyroste-opetzed-z-krabic-20191030.html
30. 10. 2019, VYCHODOCECH.CZ

Znovuotevření výstavní budovy Muzea východních
Čech v Hradci Králové – pátek 1. listopadu 2019
https://vychodocech.cz/znovuotevreni-vystavni-budovy-muzeavychodnich-cech-v-hradci-kralove-patek-1-listopadu-2019/

8. Výstavní a edukační činnosti
1. 11. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

2. 11. 2019, HRADECKYDENIK.CZ

11. 11. 2019, HRADECKRALOVE.CZ

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
se po rekonstrukci otevírá veřejnosti.

Muzeum po dvou letech znovu tepe životem

Zeď proti blbé náladě vyroste na Ulrichově
náměstí. Připomene sametovou revoluci

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-po-dvou-letech-znovu-tepe-zivotem-20191102.html
2. 11. 2019, ORLICKY.NET

1. 11. 2019, HRADECKYDENIK.CZ

Po dvou letech se otevírá opravené muzeum
https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/po-dvou-letech-se-dnes-otvira-opravene-muzeum-20191101.html

Na Ulrichově náměstí vyroste po třiceti letech
zeď z papírových krabic. Do její stavby se může
zapojit každý
https://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901572690420

1. 11. 2019, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

5. 11. 2019, HRADECKRALOVEDNES.CZ

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
se po dvou letech znovu otevřelo veřejnosti

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
se po dvou letech znovu otevřelo veřejnosti¨

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/muzeum-vychodnich-cech-v-hradci-kralove-se-po-dvou-letech-znovu-otevrelo-verejnosti-311530/

https://www.hradeckralovednes.cz/zpravy/21275-muzeum-vychodnich-cech-v-hradci-kralove-se-po-dvou-letech-znovu-otevrelo-verejnosti/

1. 11. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

6. 11. 2019, KRAJSKELISTY.CZ

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
se dnes znovu otevřelo veřejnosti
https://dmhalo415.eu/muzeum-vychodnich-cech-v-hradci-kralove-se-dnes-znovu-otevrelo-verejnosti/

Jak slavit Listopad? Dobře, formálně, anebo…
s nápadem. V Hradci vyroste po třiceti letech
zeď z papírových krabic
https://www.krajskelisty.cz/kralovehradecky-kraj/22907-jak-slavit-listopad-dobre-formalne-anebo-s-napadem-v-hradci-vyroste-po-triceti-letech-zed-z-papirovych-krabic.htm

1. 11. 2019, ORLICKY.NET

https://zpravy.hradeckralove.cz/zed-proti-blbe-nalade-vyroste-na-ulrichove-namesti-pripomene-sametovou-revoluci43409/#ixzz6EskM2Dog
11. 11. 2019, HRADECKADRBNA.CZ

V Hradci začala stavba zdi z krabic jako
před 30 lety. Jedná se o symbol revoluce
https://hradecka.drbna.cz/z-kraje/hradecko/4624-v-hradci-zacala-stavba-zdi-z-krabic-jako-pred-30-lety-jedna-se-o-symbolrevoluce.html
11. 11. 2019, IDNES.CZ

V Hradci lidé staví „zeď nářků“.
Před 30 lety vyrostla před sídlem KSČ
https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/ksc-zed-narku-krabice-happening-vzpominkova-akce-ulrichovo-namesti-hradeckralovehradecky.A190917_502224_hradec-zpravy_tuu
11. 11. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

V Hradci Králové začala stavba zdi
z krabic jako před 30 lety
https://www.hradeckralove.org/v-hradci-kralove-zacala-stavbazdi-z-krabic-jako-pred-30-lety/d-70780

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
se dnes znovu otevřelo veřejnosti

6. 11. 2019, HRADECKYDENIK.CZ

Příjezd TGM

11. 11. 2019, SEZNAMZPRAVY.CZ

https://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901572619663

https://hradecky.denik.cz/tipy-na-vikend/prijezd-tgm-martinske-trhy-nebo-koncert-pokace-20191104.html

Po 30 letech v Hradci Králové opět roste
kartonová zeď. Tehdy měla odstínit komunisty,
nyní má spojovat lidi

7. 11. 2019, IDNES.CZ

Archeologové plesají nad tři tisíce let
starým mečem, je stále ostrý

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/po-30-letech-v-hradciopet-roste-kartonova-zed-tehdy-mela-odstinit-komunisty-nynima-spojovat-lidi-82563

https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/mec-stary-3000let-rychnovsko-nalez.A191107_134300_hradec-zpravy_klu

13. 11. 2019, ORLICKYTYDENIK.CZ

1. 11. 2019, IDNES.CZ

Muzeum v Hradci ukázalo Kotěrovu
budovu zevnitř, opravy ji rozsvítily
https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/muzeum-vychodnich-cech-hradec-oprava-vystava-stavba-pamatka-architektkotera-kralovehradecky-otevren.A191101_165300_hradec-zpravy_tuu

Prezident Masaryk navštívil o víkendu
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
http://www.orlickytydenik.cz/prezident-masaryk-navstivil-o-vikendu-muzeum-vychodnich-cech-v-hradci-kralove/

/ výroční zpráva mvč 2019

https://www.hradeckralove.org/muzeum-vychodnich-cech-vhradci-kralove-se-po-rekonstrukci-otevira-verejnosti/gs-1978
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8. Výstavní a edukační činnosti
13. 11. 2019, HRADECKADRBNA.CZ

29. 11. 2019, VYCHODOCECH.CZ

9. 12. 2019, KDYKDE.CZ

Zeď z krabic k výročí sametové revoluce
na Ulrichově náměstí se hroutí

XXX. MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2019 –
Hradec Králové 29. 11. – 1. 12. 2019

Podzimní výstavy v Muzeu východních Čech
v Hradci Králové

https://hradecka.drbna.cz/z-kraje/hradecko/4643-zed-z-krabick-vyroci-sametove-revoluce-na-ulrichove-namesti-se-hrouti.
html

https://vychodocech.cz/xxx-muzejni-adventni-trh-2019-hradeckralove-29-11-1-12-2019/

http://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/2240221-podzimni-vystavy-v-muzeu-vychodnich-cech-v-hradci-kralove

4. 12. 2019, ORLICKY.NET

10. 12. 2019, KULTURA-HRADEC.CZ

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
zve na výstavu Operace Barium – 2. světová válka
a Královehradecko, kterou je možné navštívit
až do 5. ledna 2020.

OKOLO HRADCE ANEB HRADEČÁCI NA KOLE

https://www.orlicky.net/?id_zpravy=12433179301575450474

Křest knihy: Kristian Stefan, život a doba
zapomenutého vlastence – Kulturní akce,
program v Hradci Králové

15. 11. 2019, HRADECKADRBNA.CZ

Deštěm poničená zeď z krabic opět stojí.
Pomohly desítky lidí, obchody i školy
https://hradecka.drbna.cz/z-kraje/hradecko/4654-destem-ponicena-zed-z-krabic-opet-stoji-pomohly-desitky-lidi-obchody-iskoly.html1
20. 11. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

XXX. Muzejní adventní trh 2019

6. 12. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

https://www.hradeckralove.org/xxx-muzejni-adventni-trh2019/d-70877

Unikátní soubor východočeského gotického
umění bude poprvé vystaven v rámci výstavy
Uprostřed Koruny české

20. 11. 2019, PEOPLETOGETHER – zpravodajský
web nejen pro Královéhradecký kraj

https://dmhalo415.eu/unikatni-soubor-vychodoceskeho-gotickeho-umeni-bude-poprve-vystaven-v-ramci-vystavy-uprostredkoruny-ceske/

/ výroční zpráva mvč 2019

XXX. Muzejní adventní trh
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https://dmhalo415.eu/xxx-muzejni-adventni-trh/

6. 12. 2019, ORLICKY.NET

20. 11. 2019, ORLICKY.NET

XXX. Muzejní adventní trh

Unikátní soubor východočeského gotického
umění bude poprvé vystaven v rámci výstavy
Uprostřed Koruny české

https://www.orlicky.net/?id_zpravy=13684298901574246995

https://orlicky.net/?id_zpravy=13684298901575621234

22. 11. 2019, KUDYZNUDY.CZ

9. 12. 2019, CZECOT.CZ

XXX. Muzejní adventní trh v Hradci Králové

Unikátní soubor východočeského gotického
umění bude poprvé vystaven

https://www.kudyznudy.cz/akce/xxix-muzejni-adventni-trh

https://www.czecot.cz/?page=14&id=40856&no_session=1
23. 11. 2019, HRADECKYDENIK.CZ

Opravené muzeum zve na trhy

9. 12. 2019, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-vychodnichcech-muzejni-adventni-trh231119-hk.html

Unikátní soubor východočeského gotického
umění bude poprvé vystaven v rámci výstavy
Uprostřed Koruny české
https://www.hradeckralove.org/unikatni-soubor-vychodoceskeho-gotickeho-umeni-bude-poprve-vystaven-v-ramci-vystavyuprostred-koruny-ceske/d-71011

https://www.kultura-hradec.cz/kulturni-akce/article/55222
12. 12. 2019, KULTURA-HRADEC.CZ

https://app.monitora.cz/article/73134857/dee4c27c8364069b8e47?topic_monitor=28642
20. 12. 2019, MF DNES – PF 2020 str. 2

Rok 2019 se nachýlil. Přinesl úspěchy
i některá zklamání
https://media.monitora.cz/page/pdf/5847/9621207-b04c2249128a26e39481/

8. Výstavní a edukační činnosti
ROZHLAS

15. 3. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

22. 5. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

14. 2. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

Ranní host – Jan Hrubecký – 80 let od německé
okupace Československa

Muzeum východních Čech je opraveno. Od podzimu
nabídne vyhlídku na hradecké panorama

Muž, díky kterému je Hradec Králové salonem
republiky. Skromný, mírný, ale s tahem na branku.

17. 3. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

https://hradec.rozhlas.cz/muzeum-vychodnich-cech-je-opraveno-od-podzimu-nabidne-vyhlidku-na-hradecke-7948910

Druhá republika ve východních Čechách?
Protektorát byl pracovní kolonií Velkoněmecké říše

31. 5. 2019 ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

https://hradec.rozhlas.cz/druha-republika-ve-vychodnich-cechach-protektorat-byl-pracovni-kolonii-7787766

Sekera ne za dva zlatý, ale nevyčíslitelné hodnoty.
To je artefakt z 9. století zdobený stříbrem

17. 3. 2019, ČESKÝ ROZHLAS WAVE

https://hradec.rozhlas.cz/sekera-ne-za-dva-zlaty-ale-nevycislitelne-hodnoty-je-artefakt-z-9-stoleti-7955137

Druhá republika ve východních Čechách?
Protektorát byl pracovní kolonií Velkoněmecké říše

4. 6. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

https://wave.rozhlas.cz/druha-republika-ve-vychodnich-cechach-protektorat-byl-pracovni-kolonii-7787766

Vydatné květnové srážky přály houbám. Na světlo
se klubou i druhy, které se objevují až později

23. 3. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

https://hradec.rozhlas.cz/vydatne-kvetnove-srazky-praly-houbam-na-svetlo-se-klubou-i-druhy-ktere-se-7955830

Slavnostní salvou z pušek a polního děla začíná
turistická sezóna v Muzeu války 1866 na Chlumu

4. 6. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

15. 2. 2019, ČESKÝ ROZHLAS WAVE – repríza

Muž, díky kterému je Hradec Králové salonem
republiky. Skromný, mírný, ale s tahem na branku.
https://wave.rozhlas.cz/muz-diky-kteremu-je-hradec-kralove-salonem-republiky-skromny-mirny-ale-s-tahem-7763068
18. 2. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

Vydatné srážky dělají radost lyžařům, hydrologům,
ale i houbařům. Rostou zimní druhy hub.

https://hradec.rozhlas.cz/slavnostni-salvou-z-pusek-a-polnihodela-zacina-turisticka-sezona-v-muzeu-valky-7798953

Václav Souček: Sekérečka

23. 3. 2019, ČESKÝ ROZHLAS WAVE – repríza

4. 6. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

Slavnostní salvou z pušek a polního děla začíná
turistická sezóna v Muzeu války 1866 na Chlumu

Co už o sobě prozradila vzácná sekera z dob
Velkomoravské říše? A kdy ji uvidí veřejnost?

Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. vystoupil na téma bitvy u Hradce
Králové z 3. 7. 1866, resp. její závěrečné fáze v podobě
jezdecké srážky u obce Střezetice, kterou od roku 2016
připomíná výstavný figurální pomník.
https://region.rozhlas.cz/u-strezetic-probouzi-emoce-dojemnypomnik-vztahu-cloveka-a-kone-na-bitevnim-poli-7766641?fbclid=IwAR0cMuPocGHqn_PTHCWlPnT9_JcSE59GO1P_XzqIvXaHms5aZn_ggqdGLU

https://wave.rozhlas.cz/slavnostni-salvou-z-pusek-a-polnihodela-zacina-turisticka-sezona-v-muzeu-valky-7798953

https://hradec.rozhlas.cz/co-uz-o-sobe-prozradila-vzacna-sekera-z-dob-velkomoravske-rise-a-kdy-ji-uvidi-7956367

18. 4. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

5. 6. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

Secesní perla září! Oprava budovy Muzea
východních Čech v Hradci Králové se blíží do finále

„Kulový blesk“ v Hradci Králové. Jak se stěhuje
2,5 milionu sbírkových předmětů z muzea?

https://hradec.rozhlas.cz/secesni-perla-zari-oprava-budovy-muzea-vychodnich-cech-v-hradci-kralove-se-blizi-7897128

https://hradec.rozhlas.cz/kulovy-blesk-v-hradci-kralove-jak-sestehuje-25-milionu-sbirkovych-predmetu-z-7956383

26. 2. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

18. 4. 2019, ČESKÝ ROZHLAS VLTAVA

6. 6. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

Opravy secesní budovy Muzea východních Čech
v Hradci Králové se prodražují

Pořad Mozaika

Jak by mohla vypadat budoucnost královéhradeckých
Gayerových kasáren? Podívejte se.

https://hradec.rozhlas.cz/vydatne-srazky-delaji-radost-lyzarumhydrologum-ale-i-houbarum-rostou-zimni-7764300
21. 2. 2019, ČESKÝ ROZHLAS – REGIONÁLNÍ STANICE

Česko – země neznámá

https://hradec.rozhlas.cz/opravy-secesni-budovy-muzea-vychodnich-cech-v-hradci-kralove-se-prodrazuji-7770049

https://vltava.rozhlas.cz/poslechnete-si-zaznam-mozaiky7898574

https://hradec.rozhlas.cz/vaclav-soucek-sekerecka-7955639

https://hradec.rozhlas.cz/jak-mohla-vypadat-budoucnost-kralovehradeckych-gayerovych-kasaren-podivejte-se-7955321

/ výroční zpráva mvč 2019

Ranní host – ředitel MVČ Petr Grulich – o kulatých výročích
doktora Františka Ulricha, jednoho z nejvýznamnějších
starostů v dějinách Hradci Králové.
https://hradec.rozhlas.cz/muz-diky-kteremu-je-hradec-kralovesalonem-republiky-skromny-mirny-ale-s-tahem-7763068
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12. 7. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

29. 10. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

Nevykradený bohatý ženský hrob z období
stěhování národů našli archeologové v Sendražicích.

Slavná Kotěrova budova muzea se po dvou letech
otvírá. Z terasy nabídne netradiční výhled na Hradec

https://hradec.rozhlas.cz/nevykradeny-bohaty-zensky-hrob-zobdobi-stehovani-narodu-nasli-archeologove-v-7982054

https://hradec.rozhlas.cz/slavna-koterova-budova-muzea-sepo-dvou-letech-otvira-z-terasy-nabidne-8097174

26. 7. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

4. 11. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

Maso chudých, to jsou prý houby. Když nerostou
v lese, můžete si je vypěstovat doma na zahrádce

Secesní budova Muzea východních Čech
v Hradci Králové znovu ožila. Má za sebou
opravy za 100 milionů

https://hradec.rozhlas.cz/maso-chudych-jsou-pry-houby-kdyznerostou-v-lese-muzete-si-je-vypestovat-doma-na-8024290

https://hradec.rozhlas.cz/secesni-budova-muzea-vychodnichcech-v-hradci-kralove-znovu-ozila-ma-za-sebou-8099872

19. 9. 2019, ČESKÝ ROZHLAS PARDUBICE

Houbaři si neví rady s některými nálezy.
Které houby se teď nejvíc řeší v poradnách?
https://pardubice.rozhlas.cz/houbari-si-nevi-rady-s-nekteryminalezy-ktere-houby-se-ted-nejvic-resi-v-8078217

11. 11. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

V Hradci Králové vyroste znovu zeď z papírových
krabic jako připomínka událostí roku 1989
https://hradec.rozhlas.cz/v-hradci-kralove-vyroste-znovu-zed-zpapirovych-krabic-jako-pripominka-udalosti-8107316

3. 10. 2019 ČESKÝ ROZHLAS PARDUBICE

Češi v lesích každý rok nasbírají houby za miliardy.
Za českou zálibu hrozí v Nizozemsku vězení
https://pardubice.rozhlas.cz/cesi-v-lesich-kazdy-rok-nasbiraji-houby-za-miliardy-za-ceskou-zalibu-hrozi-v-8085615
15. 10. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

/ výroční zpráva mvč 2019

Začíná dvouletá nákladná oprava budovy
Gayerových kasáren v centru Hradce Králové
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https://hradec.rozhlas.cz/zacina-dvouleta-nakladna-oprava-budovy-gayerovych-kasaren-v-centru-hradce-8090938
24. 10. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

Unikátní pozůstatky hradební zdi bývalé barokní
pevnosti byly objeveny v centru Hradce Králové
https://hradec.rozhlas.cz/unikatni-pozustatky-hradebni-zdi-byvale-barokni-pevnosti-byly-objeveny-v-centru-8094914

13. 11. 2019, ČESKÝ ROZHLAS HRADEC KRÁLOVÉ

Stovky krabic se na Ulrichově náměstí v Hradci
Králové postupně mění ve velkou papírovou zeď
https://hradec.rozhlas.cz/stovky-krabic-se-na-ulrichove-namesti-v-hradci-kralove-postupne-meni-ve-velkou-8108028

8. Výstavní a edukační činnosti
TELEVIZE

1. 11. 2019, ČESKÁ TELEVIZE Události v regionech

Muzeum východních Čech otevřeno
14. 7. 2019, ČESKÁ TELEVIZE – čas: 10:55

Události v regionech – Reklamace stavebních prací
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/219411018000714

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalostiv-regionech-praha/219411000141101-udalosti-v-regionech/
obsah/730058-muzeum-vychodnich-cech-otevrelo
1. 11. 2019, ČESKÁ TELEVIZE Události

19. 7. 2019, ČESKÁ TELEVIZE – článek

Muzeum po generální opravě

Kvůli suchu trpí hřiby, houbaři naopak
mohou narazit na nejedlé exotické druhy

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000101101/obsah/730149-muzeum-po-generalnioprave

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2873201-kvuli-suchu-trpihriby-houbari-naopak-mohou-narazit-na-nejedle-exotickedruhy
21. 8. 2019 TV Nova

Na co si dát pozor při sběru hub

1. 11. 2019, ČESKÁ TELEVIZE – ČT24

Hradec Králové otevřel opravené Kotěrovo
muzeum. Reklamuje však vysokou vlhkost

22. 8. 2019, TV V1

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2965898-hradec-kraloveotevrel-opravene-koterovo-muzeum-reklamuje-vsak-vysokouvlhkost

Houbařská sezóna se konečně rozjela:
Na co si dát pozor?

8. 11. 2019, TV V1

http://vzpravy.cz/zpravy/hradecko/hradec-kralove/1969/
houbarska-sezona-se-konecne-rozjela-na-co-si-dat-pozor

Muzeum východních Čech je opět otevřeno!
http://vzpravy.cz/zpravy/hradecko/hradec-kralove/2123/muzeum-vychodnich-cech-je-opet-otevreno

8. 10. 2019, TV V1

http://vzpravy.cz/zpravy/hradecko/hradec-kralove/2080/rekonstrukce-hradeckeho-muzea-skoncila-otevre-po-temer-dvouletech
1. 11. 2019, ČESKÁ TELEVIZE – čas: 1:26

Studio 6 – Ranní infoservis ČT
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio6/219411010101101/obsah/729915-reklamace-opravy-muzeav-hradci-kralove
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8. Výstavní a edukační činnosti
Návštěvnost
Tabulka návštěvnosti

Graf celkové roční návštěvnosti

(lokalita a druh vstupného / počet návštěvníků)

2019

Hlavní budova
platící

neplatící

1

Muzeum války 1866
programy

platící

neplatící

1

Rozhledna
Chlum

CELKEM

leden

–

–

–

46

–

–

46

únor

–

–

–

103

1

–

104

březen

–

–

–

124

149

95

368

duben

–

–

–

623

32

311

966

květen

–

–

–

293

106

481

880

červen

–

–

–

821

59

812

1 692

červenec

–

–

–

869

20

746

1 635

srpen

–

–

–

1 075

17

960

2 052

září

–

–

–

731

14

372

1 117

–

–

–

277

–

314

591

listopad

1 976

254

262

106

–

–

2 598

prosinec

669

138

167

20

–

–

994

392

429

5 088

398

4 091

říjen

2 645
CELKEM

3 466

9 577

/ výroční zpráva mvč 2019
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• 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 předložené průkazu
		 – pouze jako doprovod 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

MUZEJNÍ NOC
ADVENTNÍ TRH

149
CELKEM

1) • Děti do 6 let

450
9 500
23 142

AKCE NA CHLUMU

IV. Hospodaření organizace
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Personální oblast
Struktura a počty zaměstnanců

Pohyb zaměstnanců

Rok

2018

2019

60

68

základním

–

vyučených
vyučených s maturitou

2018

2019

Přírůstek zaměstnanců (osob)

3

9

Úbytek zaměstnanců (osob)

3

3

–

ukončení pracovního poměru (osob)

3

3

4

4

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

–

–

1

2

úplným středním všeobecným

3

5

úplným středním odborným

16

16

vysokoškolským

24

28

s vědeckou kvalifikací

12

13

neuvedeným

–

–

60

68

Celkový počet zaměstnanců (fyzických osob)

v tom se vzděláním

Rok

Celkem

Stav přepočtených zaměstnanců byl dodržen.

Průměrné platové třídy, průměrné mzdy

/ výroční zpráva mvč 2019

Platová třída
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3

Průměr za třídu

Průměrná mzda

Počet zaměstnanců

Průměr za třídu

Průměrná mzda

(fyzický stav)

(Kč)

(Kč)

(fyzický stav)

(Kč)

(Kč)

2018

2018

2018

2019

2019

2019

3

14 600

16 250

4

15 200

18 300

4

2

14 750

16 560

3

15 850

19 850

6

1

19 930

23 250

1

21 120

25 100

7

4

18 230

22 680

4

19 850

23 950

8

3

20 180

25 960

3

21 160

28 650

9

13

22 090

24 990

13

23 960

29 120

10

6

22 930

24 330

7

24 100

27 200

11

20

24 890

32 870

25

26 320

35 150

12

6

32 190

35 780

6

33 150

39 950

2

32 620

40 540

2

35 600

26 321

68

13
Celkem

Počet zaměstnanců

60

50 200
29 740

Výnosy a náklady
VÝNOSY

Celkem k
31. 12. 2019

Plán na rok
2019

% plnění
ročního plánu

Celkem k
31. 12. 2018

Plán na rok
2018

% plnění
ročního plánu

937 000,00

97,76%

836 806,37

912 000,00

91,76%

814 904,02

–

–

–

–

602.0000

Výnosy z prodeje služeb VHČ

916 011,23

602.0300

Výnosy z prodeje služeb HLČ

135 991,35

–

–

602.0301

Vstupné HLČ

860 886,00

800 000,00

107,61%

1 766 877,00

2 200 000,00

80,31%

2 866 166,00

–

–

–

–

–

30 000,00

–

–

3 679 765,58

4 137 000,00

88,95%

4 547 876,39

2 710 000,00

167,82%

4 000,00

–

–

–

–

602.0302

Archeologický výzkum HLČ

602.0440

Ostatní výnosy HLČ

602****

Výnosy z prodeje služeb

602.0000

Výnosy z pronájmu VHČ

603.0300

Výnosy z pronájmu HLČ

603****

Výnosy z pronájmu

604.0300
604.0301
604****

Výnosy z prodaného zboží

649.0300

Ostatní výnosy z činnosti HLČ

649.0310

Náhrady od ostatních subjektů HLČ

649.0311

Přijaté náhrady – pojišťovny

649.0315

Spoluúčast na pojištění HLČ

649.0340

Mimořádné výnosy HLČ

649****

Ostatní výnosy z činnosti

662.0300

Úroky HLČ

662.0301

Bežný účet HLČ

662****

Úroky

663.0300
663****
672.0500

Transfery od zřizovatele HLČ

672.0601

Výnosy územních rozpočtů z transferů/ostatní

672.0604

Výnosy územních rozpočtů z transferů

672.0810

Projekty EU HLČ

672.0820

Rozpouštění účtu 403 HLČ

672****

Výnosy vybran. místních vládních institucí
Výnosy celkem za běžné kalendářní období

54 930 011,42

192 851,27

–

–

160 338,77

–

–

196 851,27

170 000,00

115,79%

160 338,77

130 000,00

123,34%

Výnosy z prodaného zboží HLČ

165 911,30

–

–

126 030,87

–

–

Výnosy z prodaného zboží – vlastní HLČ

210 781,20

–

–

298 324,63

–

–

376 692,50

400 000,00

94,17%

424 355,50

90 000,00

471,51%

475,53

–

–

4 139,48

–

–

–

–

–

2 000,00

–

–

-32 271,88

–

–

90 480,88

–

–

–

–

–

1 000,00

–

–

–

–

–

20 492,00

–

–

-31 806,32

60 000,00

-53,01%

118 112,36

27 000,00

437,45%

13 573,24

–

–

8 093,44

–

–

103 692,86

–

–

27 076,08

–

–

117 266,10

35 000,00

335,05%

35 169,52

3 000,00

1172,32%

Kurzové zisky HLČ

153,60

–

–

8 477,92

–

–

Kurzové zisky

153,60

–

–

8 477,92

–

–

46 703 500,00

44 705 500,00

104,47%

43 222 150,00

48 665 500,00

88,81%

131 283,00

–

–

–

–

–

3 164 962,36

4 787 500,00

66,11%

960 679,31

635 000,00

151,29%

277 704,59

260 000,00

106,81%

141 793,55

–

–

313 638,74

313 600,00

100,01%

301 410,12

259 000,00

116,37%

50 591 088,69

–

–

44 626 032,98

–

–

54 555 000,00

100,69%

49 930 363,44

53 431 500,00

93,45%
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Celkem k
31. 12. 2019

Plán na rok
2019

% plnění
ročního plánu

Celkem k
31. 12. 2018

Plán na rok
2018

% plnění
ročního plánu

501.0000

Spotřeba materiálu VHČ

4 825,67

5 000,00

97%

136,00

–

–

501.0300

Spotřeba materiálu HLČ

1 084 667,61

–

–

331 822,93

–

–

501.0310

Pohonné hmoty HLČ

14 718,91

–

–

6 204,05

–

–

501.0311

Pohonné hmoty – Benzín HLČ

54 045,78

–

–

54 282,81

–

–

501.0312

Pohonné hmoty – Nafta HLČ

89 700,38

–

–

76 198,85

–

–

501.0330

Čistící prostředky HLČ

48 162,98

–

–

43 863,42

–

–

501.0341

Kancelářský materiál – kancelářský papír HLČ

16 418,67

–

–

976,00

–

–

501.0342

Kancelářský materiál – kancelářské prostředky

35 113,02

–

–

29 249,95

–

–

501.0360

Prádlo HLČ

1 550,00

–

–

–

–

–

501.0370

Knihy, tisk, předplatné HLČ

13 736,35

–

–

1 493,00

–

–

501.0371

Knihy, tisk, předplatné/učební pomůcky HLČ

–

–

–

12 073,00

–

–

501.0372

Knihy, tisk, předplatné/Knihovna HLČ

76 338,50

–

–

102 370,71

–

–

501.0373

Knihy, odborná literatura pro zaměstnance HLČ

1 690,55

–

–

2 752,00

–

–

501.0380

Materiál pro opravu, údržbu, náhradní díly HLČ

108 553,09

–

–

70 174,81

–

–

501.0381

Materiál pro opravu, údržbu, náhradní díly – ICT

17 169,42

–

–

79 388,00

–

–

501.0382

Materiál pro opravu, údržbu, náhradní díly – Motor

19 719,49

–

–

4 371,76

–

–

501.0383

Materiál pro opravu, údržbu, náhradní díly – Ostat

–

–

–

439,60

–

–

501.0385

Materiál pro opravu, údržbu, náhradní díly/ Movitý

501.0452

Materiál pro propagaci HLČ

501.0460

Léky a zdravotnický materiál

501.0461

JDDHM podrozvahová evidence

501.****

Spotřeba materiálu

502.0020

Pára a teplo VHČ

502.0040

Elektrická energie VHČ

502.0310

Voda a stočné HLČ

502.0311

Srážková voda HLČ

502.0320

Pára a Teplo HLČ

502.0330

Plyn HLČ

502.0340

Elektrická energie HLČ

–

–

–

2 313,09

–

–

51 649,38

–

–

16 395,00

–

–

5 009,00

–

–

2 742,00

–

–

49 381,15

–

–

101 603,21

–

–

1 692 449,95

1 079 200,00

157%

938 850,19

1 100 000,00

85%

670 652,35

673 000,00

100%

674 219,78

757 000,00

89%

35 650,63

35 000,00

102%

33 571,31

30 000,00

112%

153 540,33

–

–

112 061,63

–

–

89 377,20

–

–

58 512,22

–

–

750 505,36

–

–

1 172 878,75

–

–

345 272,05

–

–

223 765,09

–

–

488 815,63

–

–

349 184,75

–

–

502.****

Spotřeba energie

2 533 813,55

2 937 800,00

86%

2 624 193,53

2 700 000,00

97%

504.0300

Prodané zboží HLČ

123 318,68

–

–

86 614,37

–

–

Výnosy a náklady
504.0310

Prodané zboží vlastní HLČ

504.****

Prodané zboží

507.0300

Aktivace oběžného majetku HLČ

507.****

Aktivace oběžného majetku HLČ

511.0000

Opravy a udržování VHČ

511.0031

Ostatní movitý majetek – stroje, přístroje a zařízení VHČ

511.0300

Opravy a udržování HLČ

511.0310

Opravy ICT (kopírky, tiskárny, telefony) HLČ

511.0320
511.0330
511.0331

Ostatní movitý majetek – stroje, přístoje a zařízení

511.0340

Nemovitosti HLČ

511.****

Opravy a udržování

512.0300

Cestovné HLČ

512.0310
512.0320
512.****

Cestovné

513.0300

Náklady na reprezentaci HLČ

513.****

Náklady na reprezentaci

518.0000

Ostatní služby VHČ

518.0300
518.0302
518.0311
518.0312

Celkem k
31. 12. 2019

Plán na rok
2019

% plnění
ročního plánu

Celkem k
31. 12. 2018

Plán na rok
2018

% plnění
ročního plánu

254 405,27

–

–

251 784,44

–

–

377 723,95

350 000,00

108%

338 398,81

150 000,00

226%

-1 056 607,40

–

–

-643 317,01

–

–

-1 056 607,40

–

–

-643 317,01

–

–

–

–

–

40 535,16

30 000,00

135%

3 720,00

40 000,00

9%

–

–

–

135 545,08

–

–

364 420,39

–

–

17 063,00

–

–

78 753,85

–

–

Motorová vozidla (SPZ) HLČ

66 872,23

–

–

49 484,41

–

–

Ostatní movitý majetek HLČ

11 906,40

–

–

–

–

–

157 047,63

–

–

22 939,27

–

–

59 290,58

–

–

–

–

–

451 444,92

280 900,00

161%

556 133,08

290 000,00

192%

98 242,00

–

–

104 516,60

–

–

Tuzemské HLČ

–

–

–

591,00

–

–

Zahraniční HLČ

259 493,54

–

–

219 080,47

–

–

357 735,54

380 000,00

94%

324 188,07

295 000,00

110%

92 866,28

–

–

23 991,00

–

–

92 866,28

50 000,00

186%

23 991,00

50 000,00

48%

28 464,32

33 000,00

86%

17 387,39

20 000,00

87%

Ostatní služby HLČ

7 865 376,10

–

–

9 933 612,54

–

–

Tisk, grafické úpravy (jiné než propagační)

1 267 035,91

–

–

804 406,40

–

–

Telefonní poplatky – pevná síť HLČ

25 387,40

–

–

26 639,88

–

–

Telefonní poplatky – mobilní síť HLČ

43 077,33

–

–

21 945,91

–

–

518.0313

Internet a datové spoje HLČ

15 392,06

–

–

12 061,39

–

–

518.0324

Revize, odborné prohlídky / Hasící přístroje,

20 394,60

–

–

6 250,00

–

–

518.0325

Revize, odborné prohlídky / Výtahy HLČ

518.0327

Revize, odborné prohlídky / EPS, EZS, CCTV HLČ

518.0329
518.0330
518.0350
518.0360
518.0370

8 560,00

–

–

–

–

–

28 511,00

–

–

21 410,54

–

–

Revize, odborné prohlídky/ Ostatní

5 737,12

–

–

9 150,00

–

–

Vedení účetnictví HLČ

3 400,00

–

–

–

–

–

Právní služby HLČ

69 000,00

–

–

25 500,00

–

–

Poradenská činnost (daňová, účetní) HLČ

13 750,00

–

–

–

–

–

Úklid HLČ

68 451,53

–

–

9 882,37

–

–

/ výroční zpráva mvč 2019
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518.0380

Praní a opravy prádla HLČ

518.0390

Ostraha, vrátnice, bezpečnostní služba HLČ

518.0400

Služby v oblasti PO a BOZP HLČ

518.0410

Nájemné HLČ

518.0411
518.0416
518.0420

Svoz odpadu HLČ

518.0421

Svoz a likvidace odpadu – komunální odpad HLČ

518.0423

Svoz a likvidace odpadu – nebezpečný odpad HLČ

518.0450

Poplatky HLČ

518.0451
518.0452

Celkem k
31. 12. 2019

Plán na rok
2019

% plnění
ročního plánu

Celkem k
31. 12. 2018

Plán na rok
2018

% plnění
ročního plánu

1 264,00

–

–

7 467,16

–

–

1 382 402,31

–

–

955 702,28

–

–

93 000,00

–

–

90 000,00

–

–

2 918 062,14

–

–

1 045 370,00

–

–

Nájemné/Movité věci HLČ

2 841,00

–

–

–

–

–

Nájemné / HW, kopírky, tiskárny HLČ

1 080,00

–

–

3 114,00

–

–

67 102,97

–

–

35 153,41

–

–

–

–

–

37,19

–

–

–

–

–

273,00

–

–

1 410,00

–

–

–

–

–

Poplatky bance HLČ

23 502,48

–

–

17 909,25

–

–

Poplatky CCS HLČ

13 829,32

–

–

11 420,13

–

–

518.0460

Software – údržba, podpora HLČ

35 311,70

–

–

54 948,52

–

–

518.0470

Deratizace, dezinfekce HLČ

30 228,00

–

–

23 936,00

–

–

518.0480

Doprava a přepravné HLČ

786 936,00

–

–

9 967,00

–

–

518.0481

Doprava a přepravné – osob HLČ

518.0490

Poštovné, doručovatelské služby HLČ

63 424,00

–

–

45 956,00

–

–

518.0570

Poplatky za rozhlas a TV HLČ

7 560,00

–

–

7 560,00

–

–

518.0581

Náklady na služby spojené s propagací HLČ

280 526,23

–

–

147 987,93

–

–

518.0582

Náklady na akce organizované por klienty HLČ

–

–

–

15 205,00

–

–

518.0583

Údržba areálu HLČ

28 000,00

–

–

17 116,00

–

–

518.0585

DDNM – podrozvahová evidence HLČ

4 671,00

–

–

–

–

–

15 207 588,52

15 718 700,00

97%

13 377 369,29

17 774 500,00

75%

22 272 683,00

–

–

19 495 612,00

–

–

1 120 400,00

–

–

1 160 312,00

–

–

84 868,00

–

–

53 076,00

–

–

23 477 951,00

22 901 000,00

103%

20 709 000,00

20 709 000,00

100%

2 024 837,00

–

–

1 778 956,00

–

–

518.****

Ostatní služby

521.0300

Mzdové náklady HLČ

521.0330

Ostatní osobní náklady (DPČ, DPP) HLČ

521.0340

Náhrada mezd za DPN HLČ

521.****

Mzdové náklady

524.0310

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění HLČ

524.0320

Pojistné na sociální pojištění HLČ

524.****

Zákonné sociální pojištění

525.0310

Povinné úrazové pojištění zaměstnanců

525.****

Jiné sociální pojištění

527.0300

Zákonné sociální náklady HLČ

3 900,00

5 596 689,00

–

–

4 941 538,00

–

–

7 621 526,00

7 430 000,00

103%

6 720 494,00

6 550 000,00

103%

62 940,00

–

–

55 346,00

–

–

62 940,00

–

–

55 346,00

–

–

1 752,00

–

–

2 732,00

–

–

NÁKLADY

Celkem k
31. 12. 2019

Plán na rok
2019

% plnění
ročního plánu

Celkem k
31. 12. 2018

Plán na rok
2018

% plnění
ročního plánu

527.0310

Povinný, základní příděl do FKSP HLČ

447 151,02

–

–

390 973,76

–

–

527.0330

Stravenky, náklady na stravování zaměstnanců

436 940,00

–

–

364 705,00

–

–

527.0340

Zdravotní prohlídky, prevence HLČ

16 610,00

–

–

7 280,00

–

–

527.0350

Náklady na OOPP HLČ

50 573,00

–

–

15 360,29

–

–

527.****

Zákoné sociální náklady

953 026,02

950 000,00

100%

781 051,05

864 000,00

90%

528.0300

Jiné sociální náklady HLČ

1 250,00

–

–

–

–

–

528.****

Jiné sociální náklady

1 250,00

–

–

–

–

–

538.0310

Soudní poplatky HLČ

–

–

–

400,00

–

–

538.0320

Poplatky za využívání dálnic a vysokorychlostních silnic

7 500,00

–

–

6 000,00

–

–

538.0330

Správní poplatky HLČ

2 590,00

–

–

1 130,00

–

–

538.****

Jiné daně a poplatky

10 090,00

9 000,00

112%

7 530,00

9 000,00

84%

549.0000

Ostatní náklady z činnosti VHČ

–

–

–

–

–

–

549.0300

Ostatní náklady z činnosti HLČ

360 080,18

–

–

259 094,17

–

–

549.0310

Technické zhodnocení DPH do 40 tis. Kč HLČ

37 920,00

–

–

–

–

–

549.0370

Pojištění HLČ

27 410,50

–

–

–

–

–

549.0373

Pojištění – ostatní

1 348,00

–

–

1 681,00

–

–

549.****

Ostatní náklad z činnosti

426 758,68

260 000,00

164%

260 775,17

300 000,00

87%

551.0300

Odpisy dlouhodobého majetku – movitý HLČ

612 019,00

–

–

567 153,50

–

–

551.0301

Odpisy dlouhodobého majetku – movitý vlastní

19 164,00

–

–

17 567,00

–

–

551.0303

Odpisy dlouhodobého majetku – nemovitý HLČ

1 319 854,00

–

–

1 255 614,00

–

–

551.0310

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku HLČ

33 263,75

–

–

144 924,00

–

–

551.0311

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku vlastní

858,00

–

–

–

–

–

1 985 158,75

1 839 000,00

108%

1 985 258,50

1 803 000,00

110%

–

–

–

23 157,59

–

–

551****

Odpisy dlouhodobého majetku

558.0300

Náklady z drobného dlouhodobého majetku HLČ

558.0310

Drobný DHM HLČ

719 003,35

–

–

413 326,25

–

–

558.0320

Drobný DNM HLČ

–

–

–

54 223,37

–

–

558****

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

719 003,35

–

–

490 707,21

–

–

563.0300

Kurzové ztráty HLČ

14 721,91

–

–

597,53

–

–

563.****

Kurzové ztráty
Náklady celkem za běžné období kalendářního roku

14 721,91

–

–

597,53

–

–

54 929 441,02

54 555 000,00

101%

48 550 566,42

53 431 500,00

91%
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Výnosy a náklady
REKAPITULACE ZA ČINNOST (Kč)
2018

2019

Náklady celkem

48 550 566,42

54 929 441,02

Výnosy celkem

49 930 363,44

54 930 011,42

1 379 797,02

570,40

Hospodářský výsledek

Komentář
Výnosy

/ výroční zpráva mvč 2019

Celkové výnosy muzea dosáhly 54 930 011,42 Kč. Nejvýznamnější položku na straně výnosů tvoří provozní příspěvek od
zřizovatele ve výši 46 703 500 Kč. Oproti plánu byl v průběhu roku zřizovatelem muzea navýšen příspěvek o 502 600 Kč
na pokrytí nájemného hlavní budovy. Další významnou
položkou bylo zákonné navýšení platů a souvisejících odvodů od 1. 1. 2019 ve výši 1 108 000 Kč. Zřizovatel rovněž částečně pokryl náklady na neplacené záchranné archeologické
výzkumy v částce 550 000 Kč.
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Významný zdroj kladně ovlivňující hospodaření muzea
představují tržby za základní archeologický výzkum. Plán
předpokládaných výnosů se v této položce podařilo naplnit
z 80,31 % na celkem 1 766 877 Kč. Jedná se o pokles oproti plánovanému rozpočtu, ale i proti skutečnosti z minulého období. Naproti tomu došlo k nárůstu tržeb za vstupné
na 860 886 Kč. Tradičně se na vstupném podepsal úspěšný
adventní trh a zároveň otevření hlavní budovy pro veřejnost
v listopadu 2019. Pozitivní vliv mělo i vyšší úročení peněž
na bankovních účtech.
Významnou položku v rozpočtu tvoří dotace. V roce 2019
muzeum obdrželo dotace v celkové částce 3 573 949,95 Kč.
Všechny dotace byly poskytnuty na hlavní činnost muzea,
a to od Ministerstva kultury ve výši 3 164 962,36 Kč, od Domu

zahraniční spolupráce na projekt Erasmus+ III. a IV. ve
výši 277 704,59 Kč a od Statutárního města Hradec Králové
na projekt Stěhování modelu města v částce 131 283 Kč.
Ministerstvo kultury podpořilo projekty na vydání publikací
– Starší doba kamenná ve východních Čechách, Muzeum
v detailu a vydání souhrnného propagačního materiálu
nositelů krajského ocenění Zlatý kolovrat v letech 2002–2016.
Nejvýznamnější projekt od Ministerstva kultury byl Gotické
a raně renesanční umění ve východních Čechách (NAKI),
který probíhá od roku 2016 až do roku 2020.
Všechny ukončené projekty byly řádně vyúčtovány.
Výnosy z doplňkové činnosti představují především tržby
za teplo z výměníkové stanice, fakturované Správě nemovitostí Hradec Králové. Prodej tepla, které dodává tradičně
Elektrárna Opatovice, generuje dlouhodobě stabilní příjem
muzea. Jiné příjmy, v rámci doplňkové činnosti, představují
restaurátorské a konzervátorské práce pro externí subjekty.

Náklady
Celkové náklady muzea dosáhly 54 929 441,02 Kč. Nejvýznamnější položku představují mzdové náklady ve výši
23 477 951 Kč a související odvody ve výši 7 621 526 Kč.
Významnou nákladovou položku tvoří služby za 15 207 588,52 Kč.
Součástí této sumy je i poměrná část nákladů za vystěhování
objektu Gayerova kasárna. Do účtu služeb je rovněž zahr-

nuto nájemné náhradních prostor, a to zejména depozitáře
v Čelákovicích, budovy na Malém náměstí v Hradci Králové
a hlavní budovy za 2 918 062,14 Kč. Dočasné uzavření objektu Gayerova kasárna se naopak kladně projevilo na nižších
nákladech za energie. Náklady za ně dosáhly 2 533 813,55 Kč.
Je to přičítáno menší energetické náročnosti náhradních
prostor.
Otevření hlavní budovy pro veřejnost, a s tím související náklady na výstavní činnost, způsobily nárůst nákladů na spotřebu materiálu na celkových 1 692 449,95 Kč. Rovněž vyvstala
potřeba zakoupení nového nábytku do nově zrekonstruované
budovy. I z tohoto důvodu vzrostly náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku na celkových 719 003,35 Kč.
Odpisy dlouhodobého majetku činily 1 985 158,75 Kč a byly
tvořeny odpisy ze svěřeného majetku. Náklady na opravy
a udržování přesáhly původně rozpočtovanou částku, ale
i tak byl zaznamenán pokles oproti minulému roku.
Významnou položkou bylo cestovné ve výši 357 735,54 Kč.
Oproti minulému období bylo realizováno více zahraničních
cest, zejména díky projektu Erasmus.
Náklady z doplňkové činnosti tvoří především nakoupené
teplo. Další nákladové položky představují služby na zabezpečení licencované činnosti a náklady na údržbu a provoz
výměníkové stanice.

Výnosy a náklady
Investice
V průběhu roku byl čerpán investiční fond na akvizici sbírkových
předmětů do sbírkových fondů muzea ve výši 293 799 Kč.
V roce 2019 se podařilo ukončit muzeu celkem patnáct investičních akcí. Nejvíce jich souviselo s adaptací bývalé školy
ve Stěžerách na depozitář muzea. Pro změnu účelu užívání
stavby bylo třeba udělat řadu stavebních úprav. Důležitou
součástí bylo i zabezpečení budovy pomocí mříží, EZS, EPS
a kamerového systému (CCTV).

Další významnou akcí byl nákup nového služebního automobilu Peugeot Rifter. Nový automobil se pořizoval z důvodu
omlazení vozového parku muzea.
V roce 2019 se podařilo rovněž vytvořit nové webové stránky
muzea, které jsou zároveň připraveny na zprovoznění muzejního e-shopu.
Mezi důležité akce patřilo i zabezpečení hlavní budovy pomocí
kamerového systému, monitoring pro vnitřní kontrolu klimatu
a pořízení závěsného osvětlovacího systému do lapidária.

Kompletní soupis ukončených investičních zakázek je uveden
v tabulce „Ukončené investiční zakázky“.

Hospodářský výsledek
Organizace hospodařila v roce 2019 se ziskem ve výši
570,40 Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti dosáhl
-176 127,86 Kč a v doplňkové činnosti 176 698,26 Kč. Kladný
výsledek hospodaření bude po schválení zřizovatelem převeden do rezervního fondu.

Dotace
Starší doba kamenná ve východních Čechách
Vydání souhrn. propag. mat. ocenění Zlatý kolovrat

Kč

Kč

88 440,00

ERASMUS+ III.

162 280,49

94 000,00

ERASMUS+ IV. (dohadná položka)

115 424,10

Celkem

277 704,59

Muzeum v detailu

200 000,00

Celkem

382 440,00

Dotace investiční – Ministerstvo kultury

Granty – Dům zahraniční spolupráce

Kč

Jiné příspěvky a finanční dary

Kč

Průmyslový odvlhčovač a stereomikroskop trinokulární

171 000,00

Česká numismatická společnost

10 000,00

Celkem

171 000,00

Celkem

10 000,00

Dotace – Statutární město Hradec Králové

Kč

Stěhování modelu města

131 283,00

Celkem

131 283,00

/ výroční zpráva mvč 2019

Dotace – Ministerstvo kultury
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Investice
Investiční dotace Královéhradeckého kraje
Přijatým usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
č. ZK/17/1298/2018 ze dne 3. 12. 2018 byl schválen investiční příspěvek na nákup sbírkových akvizic Muzea východních
Čech v Hradci Králové ve výši 300 000 Kč.

Přijatým usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
č. ZK/24/1919/2019 ze dne 9. 12. 2019 byl schválen převod
části příspěvku na provoz ve výši 200 000 Kč na nákup automobilu.

Přijatým usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
č. ZK/19/1444/2019 ze dne 25. 3. 2019 byl schválen převod
části příspěvku na provoz na posílení investičního fondu ve
výši 1 700 000 Kč.

Tvorba a čerpání peněžních fondů
Stav fondů (Kč)
Název fondu

/ výroční zpráva mvč 2019

FRIM
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PZ k 1. 1. 2019

tvorba fondu

čerpání fondu

KZ k 31. 12. 2019

krytí

3 473 622,50

4 356 520,01

6 566 174,76

1 263 967,75

1 263 967,75

Rezervní fond

801 736,92

1 379 797,02

485 000,00

1 696 533,94

1 696 533,94

Fond odměn

515 994,70

–

–

515 994,70

515 994,70

FKSP

298 505,96

447 151,02

432 510,00

313 146,98

313 146,98

Finanční fondy organizace jsou plně kryty finančními prostředky.

Finanční majetek
Bankovní účty organizace (Kč)
Č. účtu

Název účtu

Ceniny (Kč)
Stav
k 31. 12. 2018

Stav
k 31. 12. 2019

(Poč. st. sled. obd.)

(Kon. stavy)

9 121 847,21

10 721 572,77

2410100

BU KB 78-7777510247

2410200

BU EU KB 115-390250207

924 169,08

1 026 713,16

2430000

Běžný účet FKSP

238 754,96

242 041,33

Č. účtu

2630020

Název

Ceniny – stravenky à 90,-

Stav
k 31. 12. 2018

Stav
k 31. 12. 2019

(KZ minulého obd.)

(KZ sledovaného obd.)

54 630,00

11 070,00

Fyzickou inventurou cenin nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém je zajišťován řídícími pracovníky
v členění příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní, a to v jednotlivých finančních fázích. Probíhala předběžná
kontrola při přípravě operací před jejich schválením, průběžná kontrola při sledování operací a následná kontrola již
uskutečněných operací. V roce 2019 nebyla evidována žádná
kontrolní zjištění.
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V roce 2019 neprobíhala v muzeu žádná veřejnosprávní kontrola. Organizaci nebyl stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně.

121

Ukončené investiční zakázky
Zakázka 2019

Dodavatel

Kč

Stavební úpravy – Stěžery

PICTOR, s.r.o., MONREKO s. r. o., Zbyněk Nosek, HASPR – CZ s. r. o.

Zabezpečení budovy mřížemi – Stěžery

Karel Bulíček

Zajištění změny užívání stavby – Stěžery

Ing. Robert Štětka

Zpracování nových webových stránek

Mgr. Vladimír Vaněk

160 000,00

Instalace systému EZS – Stěžery, Pouchov

René Franc, DAHASL s. r. o.

213 969,00

Instalace systému EPS – Stěžery

ASTOR-KOMPLEX s. r. o., DAHASL s. r. o.

525 140,00

Nákup světel a závěsného systému do lapidária – hlavní budova

Mgr. Kristian Mareš

549 356,00

Pořízení osobního automobilu

Autocentrum BARTH, a. s.

288 429,75

Monitorací systém pro kontrolu vnitřního klimatu – hlavní budova

Testo, s. r. o.

104 594,82

Kamerový systém – Stěžery, Pouchov

René Franc, Petr Křížek

93 109,65

Modernizace kamerového systému – hlavní budova

René Franc

89 495,00

Modernizace kamerového systému na vnějším plášti – hlavní budova

René Franc

50 623,00

Průmyslový odvlhčovač 2x

PERFEKTUM Group, s. r. o.

Stereomikroskop

Olympus Czech Group, s. r. o.

120 774,00

Nákup žaluzií – hlavní budova

CLIMASTYL s. r. o.

176 177,00

1 577 573,00
952 653,57
64 886,00

80 170,97

Autoprovoz
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Provoz vozidel včetně PHM, oprav a ostatních nákladů v roce 2019
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Náklady

Kč

CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY AUTODOPRAVY

Náklady
Škoda Octavia

226 133

Ujeto km

Náklady na 1 km v Kč

PHM v Kč

Opravy a ostatní náklady v Kč

14 169

2,89

26 087,54

14 806,42

Ford Focus

11 843

3,08

22 789,95

13 672,51

Ford Transit

12 281

3,71

28 949,13

16 646,59

Citroën Berlingo

26 626

2,01

39 920,96

13 730,17

VW Transporter

6 267

4,54

15 921,53

12 500,13

Peugeot Rifter

2 505

8,43

6 444,16

14 663,65

73 691

–

140 113,27

86 019,47

Celkem

Provoz a obnova budov
DEPOZITÁŘ OPLETALOVA ULICE 334

MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU

DEPOZITÁŘ V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU

Depozitáře Muzea východních Čech v Hradci Králové jsou
umístěny v budově Gayerových kasáren, která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Budova byla ve velmi špatném technickém stavu, čehož si byl vlastník plně vědom.
V součinnosti s Muzeem východních Čech v Hradci Králové
byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci
budovy. Královéhradecký kraj vyhlásil soutěž na zhotovitele rekonstrukčních prací, pro které byla vybrána firma
BAK-GEOSAN. Od začátku roku ještě pokračovalo balení
a převážení sbírkových předmětů a mobiliáře archeologického a historického oddělení specializovanou stěhovací
firmou do náhradních pronajatých skladovacích prostor
v Čelákovicích a v Rychnově nad Kněžnou. Sbírkové předměty a mobiliář přírodovědeckého oddělení byl přestěhován
do Depozitáře ve Stěžerách. Rovněž do Stěžer byl přestěhován mobiliář oddělení dokumentace a ochrany sbírkových
předmětů a mobiliář provozního oddělení. Vyklizená budova Depozitáře byla předána zřizovateli ke konci 2. čtvrtletí.
Začátek rekonstrukčních prací byl zahájen v měsíci září.

Vlastníkem muzea a souvisejících pozemků je Muzeum
východních Čech v Hradci Králové, resp. Krajský úřad
Královéhradeckého kraje. V průběhu roku byla na budově muzea a informačního centra prováděna běžná údržba
a nutné opravy, které vyžadoval provoz těchto objektů.
Související pozemky, které jsou ve správě Muzea východních
Čech v Hradci Králové, byly pravidelně udržovány. V průběhu podzimu bylo provedeno přetěsnění střechy vstupního
vestibulu – výstavního sálu. Kromě něj též proběhla oprava
motorů pohonu servisního vstupu u dílenského prostoru
zázemí Muzea, revize a oprava kotlů. U pomníků pruskorakouské války, které má Muzeum v péči, byla provedena
oprava pískovcových lvů v sousedství novogotického Ossária
obětí bitvy u Hradce Králové, dále byly opraveny následky
dopravní nehody na pomníku 46. pěšího pluku u obce Lípa
a na pruském válečném hřbitově, v centrální části bojiště
mezi obcí Chlum a Muzeem války 1866, byly opraveny a revitalizovány kovové části – vstupní brána, plůtky ohraničující
jednotlivé hroby a kříže. Všechny práce byly provedeny certifikovanými firmami.

V areálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou využívá Muzeum
východních Čech v Hradci Králové jako depozitář od roku
2014 prostory bývalého skladu civilní obrany. Budova je
dvoupodlažní, není vytápěná a má nákladní výtah. V depozitáři jsou umístěny kamenné artefakty, materiál určený k tvorbě výstav, pomocný materiál a model mamuta. Po dobu
rekonstrukce depozitární budovy v areálu Gayerových kasáren je v těchto prostorách uložena část mobiliáře pro uložení sbírek. Po rekonstrukci je plánováno přesunutí mobiliáře
a veškerých kamenných artefaktů zpět do Hradce Králové.

Budova se nachází na Eliščině nábřeží a je využívána především k výstavní a prezentační činnosti. Vlastníkem historické
budovy je město Hradec Králové. Od 2. čtvrtletí roku 2018 do
konce dubna 2019 v budově probíhala rekonstrukce, při které
byl obnoven plášť celé budovy, byla natřena okna, dále byly
obnoveny vitráže, sádrové a štukové omítky, sochy v průčelí
budovy, před Muzeem zrestaurovaná kašna, obnovená byla
příjezdová rampa a schodiště. Na střeše byla vybudována
vyhlídková terasa. Budova byla znovu pro veřejnost otevřena
1. 11. 2019 a probíhala příprava expozic a výstav.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové získalo k 1. 5. 2017
od Královéhradeckého kraje do užívání budovu bývalé školy
v obci Stěžery, včetně přilehlých pozemků sloužících jako
zahrada.
V budově byly provedeny stavební úpravy dle požadavků HZS
Královéhradeckého kraje z důvodu změny užívání stavby.

SKLAD ARCHEOLOGICKÉHO
MATERIÁLU VŠESTARY
Budova je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a Muzeum
východních Čech v Hradci Králové ji využívá na základě
smlouvy o výpůjčce od listopadu roku 2012. Archeologické
pracoviště zde má deponován nálezový materiál a pomocný
materiál k zajištění archeologických výzkumů.

Po dobu rekonstrukce depozitáře muzea v objektu Gayerových
kasáren je zde umístěna přírodovědecká podsbírka. Dále jsou
v budově bývalé školy v obci Stěžery pracovníci přírodovědeckého oddělení, pracovníci oddělení ochrany a dokumentace sbírkových předmětů, pracovníci provozního oddělení,
IT pracoviště a zástupce ředitele.
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HISTORICKÁ BUDOVA

DEPOZITÁŘ VE STĚŽERÁCH
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Provoz a obnova budov
DEPOZITÁŘ V BÝVALÉ ŠKOLE
V PŘÍRODĚ PANSKÁ HABROVÁ
V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
Od 1. 6. 2018 získalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové
do nájmu přízemní podlaží dvoupodlažní budovy v bývalé
škole v přírodě – Panská Habrová v Rychnově nad Kněžnou.
Po dobu rekonstrukce Depozitáře Muzea v Gayerových kasárnách je v budově uložen mobiliář archeologického a historického oddělení.

Inventarizace majetku a závazků
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Pro inventarizaci majetku a závazků byl vydán příkaz ředitele č. 13/2019 s termínem provedení inventur k 31. 12. 2019.
Podkladem k inventurám byly seznamy evidovaného majetku z programu FAMA, Premier a účetní sestavy z programu
Ginis.
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Vlastní fyzická inventarizace proběhla v době od 6. ledna
do 10. ledna 2020.

Z inventarizace vyplynula potřeba včasného oznamování převodů majetku mezi středisky, budovami, místnostmi
a odpovědnými osobami. Závažné závady nebyly zjištěny.
V rámci inventarizace byl vytvořen seznam předmětů určených k likvidaci. Zasedání škodní a likvidační komise se uskuteční v průběhu prvního pololetí roku 2020.
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