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I. Úvod
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Editorial
Svět muzeí, neobjevený svět skrytých či vystavených pokladů. Vstoupila jsem do něj v lednu roku 2011 a od té doby
žasnu nad jeho rozmanitostí a jsem ráda, že jsem dostala
tuto příležitost.
Svět muzeí se mění. Muzea se otevírají veřejnosti, usilují
o atmosféru, která vychází vstříc návštěvníkům, snaží se plnit
služby veřejné instituce a stále více se orientovat na zákazníka.
Za poslední rok se změnilo mnohé. Muzeum východních
Čech v Hradci Králové překlenulo obrovskou finanční tíseň, ve
které se nacházelo v roce 2010. Dík patří krajskému zastupitelstvu, v čele s panem hejtmanem Bc. Lubomírem Francem,
jež svým rozhodnutím nezablokovalo další vývoj instituce,
ale umožnilo tak její rozvoj.
Když v únoru 2011 přišlo Muzeum východních Čech v Hradci
Králové s nabídkou edukačního programu k výstavě Soumrak
zemské hotovosti, stoupla návštěvnost školních tříd a kolektivů okamžitě o 300 prodaných dětských vstupenek za měsíc.
Edukační činnost otevírá brány muzea žákům mateřských,
základních a středních škol, které do té doby trochu opomíjelo. Současně se zvyšuje zájem o instituci jako takovou
a muzeum si vychovává budoucí návštěvníky. Těší nás to
a především mě těší, že tento zájem nepolevil, ale pokračuje dál. Muzeum tyto návštěvníky neztrácí, ale dále získává.
Projevuje se to jak na počtu prodaných vstupenek, tak na
pozitivním vnímání muzea jako instituce.
Přesto není edukační činnost hlavní činností muzea. Je jedním ze čtyř pilířů, na kterých muzeum stojí. Prvním pilířem je
činnost sbírkotvorná. Muzeum je podle definice Mezinárodní
rady muzeí stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává,
uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání,
výchovy a potěšení. Muzeum zkoumá, muzeum ale také vystavuje. To je další rozměr muzeí, který je návštěvníkům nejvíce na očích.

Odborný rozsah Muzea východních Čech je velký. Rady z mykologické poradny, archeologické průzkumy, určování druhů
rostlin, živočichů, etnografie, historie města a regionu, historie války 1866 a další… Na všechny tyto činnosti má muzeum své specializované odborníky, kteří publikují, podílejí se
na tvorbě naučných stezek, ať už po městě či např. v Lomu
Rožmitál, připravují výstavy a doprovodné programy.
V roce 2011 muzeum dokončilo projekt financovaný z ROP
NUTS II. Severovýchod „Vybudování prezentační soustavy Muzea války 1866 na Chlumu jako specifické destinace
cestovního ruchu“, začátkem roku 2012 bude dokončeno
vybudování nové stálé expozice.
V roce 2011 došlo v rámci struktury k organizačním změnám.
Ve výstavní oblasti byl vytvořen plán výstav do roku 2016
s vymezením témat pro daný rok.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové je bohatá instituce. Bohatá co do skrytých pokladů, lidského vědění a schopnosti předávat poznatky a informace. Přijďte se podívat, přijďte si poslechnout, jaké jsou příběhy předmětů a vnímejte,
jak bohatý je váš kraj. Muzeum o to všem umí vyprávět.
Muzea nejsou svět sám pro sebe. Muzea jsou tady pro vás.

Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph. D.
ředitelka muzea
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Základní údaje
Muzeum východních Čech v Hradci Králové je příspěvkovou
organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem, která svým
charakterem naplňuje literu zákona 122/200 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy. Muzeum získává, shromažďuje, trvale
uchovává, eviduje a odborně zpracovává sbírky muzejní povahy. V současné době má muzeum v archeologických, přírodovědeckých a historických sbírkách přibližně tři miliony
sbírkových předmětů. Od roku 1993 je součástí muzea také
Památník bitvy 1866 na Chlumu.
Základní identifikační údaje:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
adresa: Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
tel./fax.: +420 495 512 462, +420 495 512 391-392
e-mail: muzeum@muzeumhk.cz; info@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz

Odborná oddělení:
adresa: Opletalova 334, 500 01 Hradec Králové 1
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

IČO: 00088382

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

Působnost: krajská

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

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

Výroční zpráva 2011 – MVČ

4

Bilance činnosti, výhled na rok 2012
Vize:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové je otevřenou
a vstřícnou institucí, uznávané odborné pracoviště s kvalifikovaným personálem neslevující ze své profesionality
a odbornosti, s edukačním potenciálem. Je to místo přitažlivé a atraktivní pro širokou cílovou skupinu, jež se vrací za
poučením, poznáním a krásou.

V listopadu 2011 se podařilo otevřít muzejní kavárnu, která
slouží návštěvníkům muzea.

•
V listopadu 2011 byla také v rámci efektivity a zkvalitnění řízení instituce provedena organizační změna s účinností od
1. 2. 2012, která umožnila efektivnější využití pracovních míst
sloučením oddělení a převedením některých agend.
Došlo ke změně webových stránek, které pružněji reagují na
změny v muzeu a jsou uživatelsky přívětivější.

Bilance činnosti:
V roce 2011 se podařilo nastartovat edukační činnost v muzeu. Díky tomu vzrostla návštěvnost a přitažlivost instituce
jako takové.
V roce 2011 se podařilo zařazení adventních trhů do
Calendaria reginae pro rok 2012.
V roce 2011 proběhla změna zřizovací listiny. Jejím doplněním se rozšířil záběr činnosti o provoz kavárny, provozování
truhlářské dílny a poskytování služeb GPS.

Celkový počet návštěvníků vzrostl z 38 092 osob na 43 953
za rok 2011, co se projevilo na růstu tržeb o cca 60 tis. Kč.
Systematicky se začal zpracovávat výstavní plán, který je
k dispozici do roku 2016.

Výhled na další roky:
•
•

Na konci roku 2011 se podařilo dokončit projekt Vybudování
prezentační soustavy Muzea války 1866 na Chlumu jako specifické destinace cestovního ruchu financovaného z ROP
NUTS II Severovýchod a proinvestovat schválenou výši dotace 5 246 560 Kč. Projekt byl uzavřen a 31. 3. 2012 dojde
k otevření nové expozice v |Muzeu války 1866 na Chlumu.
Proběhlo výběrové řízení na místo historika na tématiku války 1866, který nastoupil v lednu 2012 na částečný úvazek;
spravuje fond militaria v historickém oddělení.

•
•

Podařilo se obnovit vydávání periodik: Acta Musei
Reginaehradecensis a sborník Královéhradecko a Zpravodaje
Muzea v Hradci Králové.

•

Došlo k drobným nákupům sbírkových předmětů.

•

•
•
•
•

•
•

Měnit muzeum na instituci orientovanou na návštěvníka.
Vytvářet kvalitní, moderně pojaté výstavy s řadou doprovodných aktivit.
Nabízet edukační programy pro školy a veřejnost.
Zapojit se výrazněji do zahraniční spolupráce a činnosti
v rámci Českého výboru ICOM.
Zvýšit prestiž instituce v odborné činnosti, definovat
vědecko-výzkumné úkoly, zlepšit publikační činnost.
Stát se odborným pracovištěm pro problematiku války
1866.
Využít potenciál budovy – národní kulturní památky.
Vybudovat novou stálou expozici zaměřenou na přírodovědecké sbírky.
Zdokonalovat prostorové a technické podmínky pro ukládání sbírek.
Využívat možnosti vícezdrojového financování.
Vést promyšlenou politiku nákupů a získávání sbírkových
předmětů.

Zvýšit povědomí o muzeu jako pracovišti pro tradiční
lidovou kulturu.
Být atraktivním místem pro návštěvníky i zaměstnance.

Definovat jednu profilovou výstavu s komplexem
doprovodných aktivit ročně:
2012 – Pravěk je kůůl!
2013 – Muzeum stoleté
2014 – Zámečnická škola
2015 – Příroda ve městě
2016 – 150. výročí bitvy u Hradce Králové

Stanovit témata pro jednotlivé roky:
2012 – Rok Labe
2013 – Muzeum stoleté
2014 – Rok baroka, otvírání Festivalu muzejních nocí ČR
2015 – Rok přírodovědců
2016 – 150. výročí bitvy na Chlumu

Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům za jejich práci
pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové a současně
PhDr. Pavlu Mertlíkovi a MgA. Martině Kulhavé za spolupráci
a otevřenou komunikaci v roce 2011.
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Výroční zpráva 2011 Muzea východních Čech v Hradci Králové
6

Personální obsazení; profily jednotlivých oddělení
Muzeum bylo v roce 2011 členěno do těchto oddělení:
• Útvar ředitele
• Interní auditor
• Oddělení integrovaného systému ochrany a správy sbírek
• Ekonomické oddělení
• Provozní oddělení
• Oddělení výstavní a prezentační
• Archeologické oddělení
• Historické oddělení
• Přírodovědecké oddělení
• Památník bitvy 1866 na Chlumu

Od 1. 1. 2011 je ředitelkou muzea Mgr. Naděžda Machková
Prajzová, Ph.D. Do útvaru ředitele v roce 2011 patřila personalistka a správkyně počítačové sítě/programátorka.
Organizační změnou v listopadu 2011 byl útvar ředitele
zrušen. Personalistka byla částečně převedena na jinou pracovní pozici a místo správkyně počítačové sítě/programátorky bylo zrušeno.

Od 1. 4. 2011 je v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
zaměstnána interní auditorka, která zodpovídá za nezávislé
a objektivní přezkoumání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému organizace. Je jí Bc. Ilona Krpatová.

Oddělení Integrovaného systému ochrany a správy sbírek je řízeno zástupcem ředitelky, Jaroslavem Zámečníkem,
Dis. Toto oddělení řídí a koordinuje správu, evidenci a dokumentaci v rámci všech sbírkotvorných oddělení muzea, centralizuje evidence jednotlivých částí sbírky v informačních
databázích, včetně vazby na centrální evidenci sbírek, řídí
systém ukládání a činnosti v oblasti prevence a ochrany sbírek, zajišťuje obrazovou dokumentaci sbírkových předmětů,
terénní obrazovou dokumentaci a dokumentaci činnosti muzea. Do oddělení patří také muzejní fotograf a dokumentátor.

Ekonomické oddělení zodpovídá za řádné hospodaření instituce. Zajišťuje ekonomické plánování a výkaznictví, vede
průkazné účetnictví, provádí výplaty platů zaměstnancům
i veškeré odvody, platby i poplatky. Dále zajišťuje provoz
hotovostních pokladen a vedení skladového hospodářství
(včetně distribuce povinných a pracovních výtisků vydávaných publikací). Ekonomické oddělení vedla v roce 2011
Ludmila Čistá, Dis. V oddělení pracovala účetní a 3 recepční.

Provozní oddělení zajišťuje správu a údržbu všech objektů
užívaných muzeem, jejich ostrahu a technický provoz, zejména vytápění, dodávky energií i vody. Zajišťuje činnost
truhlářské dílny, řídí 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. Oddělení vedl v roce 2011 pan Jiří Bláha, struktura
zaměstnanců byla: 2 správci budovy, 3 uklízečky – došlo ke
snížení stavu na 2, 1 truhlář, 1 řidič, 2 vrátní – od roku 2011
byla toto pozice zrušena.
Organizační změnou v listopadu 2011 byla obě oddělení
sloučena do Ekonomicko-provozního s účinností od 1. 2.
2012. Na pozicích došlo k personálním změnám.

Výstavní a prezentační oddělení bylo vytvořeno k 1. 6.
2011. Klade si za cíl zvýšit povědomí o instituci, zkvalitnit
komunikaci s návštěvníkem a koordinovat akce napříč celou
institucí.
Oddělení je složeno z vedoucího oddělení, výtvarníka,
muzejní pedagožky a od nového roku také z pracovníků
na recepci a ve výstavních sálech – kustodů. Je to oddělení,
které ukazuje tvář muzea návštěvníkům. Oddělení sestavu-

je výstavní plán. V současné době existuje výstavní plán do
roku 2016, podrobný plán na rok 2013 bude vydán na konci
roku 2012 v brožuře „1913 MUSEUM 2013“.
Propagace muzea probíhala v roce 2011 především pomocí nově upravených webových stránek www.muzeumhk.cz.
Struktura stránek prošla výraznými úpravami, byl zde vytvořen prostor pro prezentaci jednotlivých aktivit. Propagace
dále probíhala oblíbeným tradičním formátem Vitrína, která
začala v průběhu roku 2011 být po grafické stránce připravována výstavním a prezentačním oddělením muzea. Dalším
propagační aktivitou se staly reklamní šoty v MHD. K prezentaci slouží místní tiskoviny (Géčko, Radnice) a další noviny
a deníky. V roce 2011 se oddělení soustředilo na zkvalitnění
služeb v souvislosti s pronájmem a vytvořením nového ceníku
a smlouvy o pronájmu. Byla nadále oslovována veškerá místní
a krajská média. Vedoucím oddělení je Mgr. Stanislav Hrbatý.

Archeologické oddělení vede PhDr. Miroslav Novák.
Archeologové jsou odbornými garanty oprávnění k provádění archeologických výzkumů uděleného Ministerstvem
kultury ČR.
AO provádí archeologické výzkumy formou povrchových
průzkumů a výzkumů, záchranných akcí a archeologických
dohledů, případně systematických výzkumů, zejména na
základě vlastních výzkumů pak shromažďuje sbírky a příslušnou dokumentaci o stavu a vývoji osídlení, společnosti a lidské činnosti na území východních Čech od nejstarších dob
po středověk, případně včetně novověku. Zajišťuje základní
ošetření archeologického materiálu, konzervaci a restaurování, včetně průběžné kontroly stavu sbírek uložených v depozitářích a péče o uložené sbírkové předměty. V oddělení
pracují i s vedoucím 3 archeologové, 1 dokumentátorka a 1
konzervátorka. Od konce roku 2011 bylo oddělení posíleno
pozicí terénní archeolog.
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Personální obsazení; profily jednotlivých oddělení
Historické oddělení v čele s Janem Jaklem 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 zejména
v oborech historie, etnografie, historie uměleckých řemesel,
numismatika, případně dalších, které jsou členěny do téměř
třiceti tématických 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.

a životní prostředí. V rámci oddělení funguje specializovaná
přírodovědecká knihovna.
Kromě veřejných knihovnických a informačních služeb se
spolupodílí na plnění nabídkové povinnosti muzea a zajišťuje mezinárodní výměnu publikací – kumolovaná funkce
dokumentátor/správce knihovny. Vedoucím oddělení je
RNDr. Bohuslav Mocek, entomolog. V oddělení působí také
laborantka a došlo k posílení o část úvazku na pozici dokumentátorky se specializací na mykologii.

Památník bitvy 1866 na Chlumu je od roku 1993 pobočkou MVČ v HK. Vedoucím památníku je p. Aleš Chvojka.
Na Chlumu pracuje kromě vedoucího také správce objeku,
4 pokladní, 2 průvodci a 1 uklízečka.

Součástí oddělení je i konzervátorské pracoviště, které zabezpečuje nezbytné konzervátorské a restaurátorské práce
na sbírkách muzea, včetně jejich dokumentace a evidence,
zhotovuje též kopie, odlitky a repliky sbírkových předmětů.
Kromě 2 konzervátorek, knihovnice a vedoucího, pracuje
v oddělení 5 historiků a 1 správkyně depozitáře.
Součástí oddělení je i tzv. společenskovědní knihovna, která
vedle poskytování veřejných knihovnických a informačních
služeb zajišťuje též agendu ISBN.

Přírodovědecké oddělení dokumentuje vývoj přírody,
její stav a proměny sbírkotvornou činností nesbírkovými
formami, tj. zejména terénním pozorováním, mapováním,
obrazovou i jinou dokumentací, shromažďováním nálezových zpráv a vytvářením nálezových archivů, rešeršemi.
Odbornou dokumentaci sbírek a shromážděné údaje zpracovává v rámci vnitřního informačního systému.
Svou odbornou činnost provádí v základních přírodovědeckých oborech a vyhlášených specializacích – geologie (petrografie, mineralogie, paleontologie) – 1 odborný pracovník ,
botanika (včetně mykologie) a zoologie (zejména entomologie, malakologie, obratlovci) – 2 odborní pracovníci, ekologie
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III. Úkoly v hlavní činnosti
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1. Sbírkotvorná činnost
Evidence a správa sbírek
Archeologické oddělení:
Archeologická podsbírka byla doplňována vlastním terénním výzkumem a sběrem. V menším měřítku byla sbírka rozšiřována dary soukromých nálezců. Nákupy sbírkových předmětů se neuskutečnily.

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost AO se v roce 2011
sešel 25. 11. 2011. Komise byla seznámena s přírůstky za rok
2011, se současným stavem uložení sbírkových předmětů a s
koncepcí v oblasti archeologické podsbírky. Komise vyslovila souhlas se závěry, vyplývající z interní kontroly depozitářů
a evidence sbírek.

V roce 2011 byla provedena přestavba databáze elektronické
evidence archeologické podsbírky a proběhly přípravné práce pro nový systém registrace a přijímání nálezů do sbírky.
Začalo přečíslování inventárních čísel přírůstků z let 2000 až
2007, tak aby odpovídaly systému užívanému pro zbývající
část sbírky. Nová struktura elektronické přírůstkové knihy
bude lépe propojitelná s databází Archeologického ústavu
a umožní v souladu s platnou legislativou přijímat archeologické nálezy od ostatních organizací oprávněných k provádění archeologických nálezů.

Historické oddělení:

Chronologická evidence I. stupně: V chronologické evidenci I. stupně bylo v AO zpracováno 106 přírůstkových čísel
(1/2011 –106/2011), tj. celkem 3 630 kusů sbírkových předmětů.

Chronologická evidence I. stupně: Do přírůstkové knihy
historického oddělení bylo zapsáno 91 přírůstkových čísel
H1/2011 až H91/2011, zahrnujících 1 294 ks sbírkových předmětů. Z toho bylo 20 př. č. (111 kusů) získáno vlastním sběrem, 52 př. č. (728 kusů) darem, 8 př. č. (107 kusů) převodem,
10 př. č. (14 kusů) nákupem a 1 př. č. (334 kusů) pocházelo ze
starých fondů muzea.

Systematická evidence II. stupně: V AO byly zpracovány
přírůstky z roku 2008 (A1 až 163/2008 obsahující celkem
4 355 kusů předmětů). Probíhá převádění soupisů sáčků z výzkumů do elektronické podoby (Holohlavy, výzkum z roku
1982) jako podklad pro evidenci II. stupně. Dále proběhlo
zpracování do systematické evidence výzkum - HK – Šatlava
z roku 2005. Proběhlo přečíslování přírůstků z let 2000
až 2007 (5709 souborů). U nově zapisovaných sbírkových
předmětů je zajištěna průkaznost vedení záznamů II. stupně
ve smyslu platných právních předpisů a příkazu ředitele č.
9/2010. Starší nevyhovující záznamy jsou doplňovány podle
časových a finančních možností.
Inventarizací prošlo 37 265 sbírkových předmětů archeologické podsbírky.

Historická podsbírka byla doplňována především vlastním
sběrem.
Do centrální evidence sbírek na MK ČR byla nahlášena přírůstková čísla ze 4. čtvrtletí roku 2010, z prvních tří čtvrtletí
roku 2011 a inventární čísla všech předmětů zapřírůstkovaných v roce 2008 (260 přír. čísel, 1 190 kusů sbírkových předmětů).

Všechny zápisy byly provedeny také v elektronické verzi přírůstkové knihy.
Systematická evidence II. stupně: V systému DEMUS bylo
pořízeno celkem 3216 záznamů II. stupně evidence, což je
16818 kusů sbírkových předmětů. Celkem je v historickém
oddělení zapsáno v systému DEMUS 89 134 záznamů, tj.
124 217 kusů sbírkových předmětů.
Inventarizováno bylo celkem 10 053, tj. 11 691 kusů a 1 072
knihovních jednotek.

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel na svém
jednání 30. listopadu 2011. Doporučil zakoupení polychromované plastiky sv. Františka z Assisi (11000,- Kč) a rukopisu „Zločiny gestapa, SD a německé kriminální policie ve východních Čechách“ (5000,- Kč). Dále konstatoval, že všechny
akvizice za rok 2011 byly v souladu se sbírkotvornou činnosti
muzea a schválil vyřazení celkem 498 sbírkových předmětů
z důvodu přebytečnosti nebo neupotřebitelnosti.

Přírodovědecké oddělení:
Sbírkové fondy přírodovědecké podsbírky byly v roce 2011
doplněny o 2 619 kusů sb. př., tj. 25 př. č. Z toho 84 % tvoří
vlastní sběry, 13 % dary a 3% nákup. Největší podíl podle počtu kusů (položek, exemplářů) náleží fondům botaniky (47%)
a entomologie (38 %).
Významnými akvizicemi jsou fosílie a dokumentační paleontologické, entomologické a botanické sběry získané vlastním
terénním výzkumem a dary.
V oboru zoologie jsou sběry uhynulých obratlovců získané
vlastní činností a od spolupracovníků zapsány do knihy kadáverů a připraveny na externí preparaci, zápis do přírůstkové
knihy bude proveden v roce 2012 po provedení preparace.
Chronologická evidence I. stupně: V přírůstkové knize PO
evidováno 25 přírůstkových čísel (P-1/2011 až P-23/2011),
zápis byl proveden v písemné i digitální formě. Zápisy v přírůstkové knize byly autorizována a uzavřeny 28. 12. 2011.
Systematická evidence II. stupně: Z přírodovědecké podsbírky bylo katalogizováno celkem 27 př. č. nebo inv. č., což
představuje 15 655 kusů a položek.
Inventarizováno bylo celkem 33 469 sb. př. přírodovědecké
podsbírky.
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1. Sbírkotvorná činnost
Sbírkotvorná komise pro přírodovědeckou podsbírku jednala 10. 11. 2011. Byl projednán a schválen návrh nákupu
99 herbářových položek vyšších rostlin (Tracheophyta)
od Mgr. Michala Gerži. Komise byla seznámena se současným
stavem uložení sbírek a s koncepcí v oblasti přírodovědecké
podsbírky zpracovanou v lednu 2011 pro účely dlouhodobého plánu Muzea východních Čech. Komise vyslovila souhlas
se závěry vyplývající z interní kontroly depozitářů a evidence
sbírek.

Celkem bylo v roce 2011 ve sbírce muzea odborně zpracováno 36 828 kusů sbírkových předmětů, evidovaných pod
3 406 inventárními čísly.

Historické oddělení:

Kontrola depozitářů:

V depozitárních knihách byly prováděny kompletní zápisy o pohybu sbírkových předmětů v souvislosti s jejich stěhováním, novým ukládáním, konzervací, inventarizacemi, zápůjčkami apod.

V roce 2011 byla realizována jedna interní kontrola depozitářů, jejíž výsledky byly sumarizovány v závěrečné zprávě
- Zápis z 8. interní kontroly depozitářů a ostatních prostor
s uloženými sbírkovými předměty v Gayerových kasárnách
konaná dne 9.2.2011.Podmínky v depozitářích byly průběžně monitorovány systémem Hanwell. Naměřené vlhkostní a
teplotní hodnoty odpovídaly hodnotám příslušného ročního
období.

V depozitářích textilu č. 307 a 308 bylo prováděno obalování
ramínek odkyseleným hedvábným papírem a ukládání sbírkových předmětů do ochranných textilních obalů z neběleného plátna.
V depozitáři č. 319 byly uloženy předměty sbírkové řady U/D
(domácnost) a nově sbírková řada U/O (drobné ozdobné
předměty). Proběhlo uložení předmětů z výstavy Zvonařství
do depozitáře 303a zabalení fotoalb z fondu Foto-kino.
Provedeno pročíslování ukládacího mobiliáře v depozitářích
č. 301, 303 a 304, u dalších depozitářů provedeno číslování
pouze provizorně, protože vzhledem k nedostatku prostoru
bude muset dojít k jejich novému uspořádání. Úklid a celkové nové uspořádání depozitáře 019.
Restaurování bylo provedeno u 16 kusů sbírkových předmětů. Sanační konzervace u 743 kusů sbírkových předmětů.

Výpůjčky sbírkových předmětů jiným
subjektům a vyřazování ze sbírek
V roce 2011 bylo sepsáno 13 nových výpůjčních smluv, vypůjčeno bylo celkem 875 kusů (sáčků) sbírkových předmětů z archeologické podsbírky, 16 nových výpůjčních smluv
z historické podsbírky a vypůjčeno bylo celkem 367 sbírkových předmětů pro historické oddělení. Vráceno bylo celkem
906 sbírkových předmětů. Všechny sbírkové předměty byly
po kontrole jejich stavu uloženy do depozitářů.

Ochrana a zabezpečení sbírek

Přírodovědecké oddělení:

Archeologické oddělení:

Vybavení „malého“ depozitáře entomologie (místnost 207)
ukládacím mobiliářem, ani doplnění skříní do zoologického
depozitáře (místnost 201) a nástavců do herbáře (místnost
216) nebylo realizováno. Průběžná preparace a ošetření
vlastními prostředky: Celkem byl nově preparováno cca
2 500 kusů nebo položek přírodnin. Základním ošetřením,
včetně karanténní desinfekce (mimo celkové plynování depozitářů) prošlo 6 500 kusů přírodnin. Dodavatelsky proběhlo plynování depozitářů.

V roce 2011 bylo evidováno 7 smluv o výpůjčce sbírkových
předmětů v rámci přírodovědecké podsbírky, z toho 4 mají
stanoven výpůjční termín přesahující do dalšího období.
Bylo půjčeno 864 kusů sb. předmětů. Vráceno bylo 6 výpůjček, což představuje 139 sb. předmětů, které byly po ošetření a karanténní desinfekci zařazeny zpět do systematických
sbírek.

V rámci externí preparace byly zhotoveny 3 ks dermoplastických preparátů ptáků v letové pozici.

Ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové nebylo
v roce 2011 vyřazováno.

Probíhá reorganizace depozitáře kovů. Probíhají jednání
s UHK, CEP a KÚ k technickému vybavení budoucího depozitáře ve Všestarech. Byly provedeny manipulační práce se
sbírkami v depozitářích 019 a 102, kde probíhá reorganizace
beden s cílem zvýšení kapacity úložného prostoru.
Konzervace byla provedena celkem u 152 ks kožených předmětů (7 bronzových, 278 železných, 4 dřevěných, 2 kostěných a 78 pro ÚAPPSČ v Praze).

Vyřazování ze sbírek
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1. Sbírkotvorná činnost
Badatelský servis
Archeologické oddělení navštívilo cca 491 badatelů zejména
z řad studentů Univerzity Hradec Králové, Pardubické univerzity, FF Univerzity Karlovy v Praze, Slezské univerzity v Opavě
a FF Masarykovy univerzity v Brně.
Badatelnu historického oddělení navštívilo 47 badatelů v 74
návštěvách, bylo zodpovězeno asi 65 dotazů. Celkem 42 osobám a 1 instituci byly podány informace o 217 platidlech.
V přírodovědeckém oddělení bylo evidováno celkem 215 badatelských návštěv, z toho cca 50 pracovalo se sbírkovým fondem (studium herbářů, mineralogických, entomologických
a zoologických sbírek).

Činnost ODDĚLENÍ ISO
V roce 2011 bylo v rámci oddělení ISO digitalizováno celkem
578 kusů sbírkových předmětů, čítajících celkem 726 záběrů.
Dále probíhala fotodokumentace sbírek a nálezů MVČ v HK,
především pro potřeby nové expozice v Muzeu války 1866
na Chlumu. V roce 2011 bylo pořízeno celkem 1 788 záběrů,
které byly zpracovány do tiskové podoby. V rámci skenování
byly pořizovány digitální skeny diapozitivů, papírových předmětů, plánů, sbírkových fotografií v souvislosti s činností muzea. Bylo pořízeno a do tiskové podoby připraveno celkem
484 skenů. Oddělení zajistilo fotodokumentaci všech vernisáží, výstav a dalších muzejních akcí. V roce 2011 se oddělení
ISO výrazně podílelo na grafickém zpracování řady publikací
a propagačních materiálu instituce. Od roku 2011 zajišťuje
řadu prací souvisejících s provozem webových stránek (úpravy, aktualizace, optimalizace apod.). Dále zajišťuje bezproblémový chod „sbírkového“ serveru (databáze obrazové dokumentace ISO), instalace a úpravy počítačových programů.

Nový příspěvek do historické sbírky
muzea – dřevěná socha svatého
Františka z Assisi, vysoká 90 cm,
se zbytky polychromie
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2. Odborná činnost
Věda a výzkum
Archeologické oddělení

•
•

Archeolog Mgr. Radek Bláha se věnoval vlastnímu výzkumnému úkolu – Veřejná prostranství v Hradci Králové ve
středověku – výzkum Velkého náměstí a náměstí 28. října.
PhDr. Miroslav Novák pracoval na projektu sídlištní struktura východočeské skupiny popelnicových polí: vlastní
výzkum a grant GD404/09/H020 Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií II na FF MU v Brně.

•
•

•
•

Historické oddělení
•
Fotografové Královéhradecka – Mgr. Jiří Zikmund
Pokračováno ve sběru biografických údajů fotografů, také
prostřednictvím seminárních prací studentů Univerzity
Pardubice. Redakčně připraveno 7 hesel do Encyklopedie východočeských fotografů. Spolupráce v rámci grantu Ústavu
historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Tělo
v dlouhém 19. století.
Územní plány Hradce Králové – Mgr. Jan Jakl
Byla provedena pouze pasportizace regulačních plánů k urbanistickým soutěžím v roce 1884 a 1909 ve Státním okresním archivu a stavebním archivu Města Hradce Králové.
Pasportizace fondů NTM v Praze provedena nebyla.
Grošový nález Kosičky – PhDr. Vojtěch Brádle
Dokončeno zpracování grošového depotu – 206 kusů.
V průběhu roku byly dále zpracovány tyto nálezy:
• Nález mincí z Čistěvsi – 6 kusů mincí, vytvoření rukopisu
nálezové zprávy pro Sběratelské zprávy.
• Nález mince ze Dvora Králové nad Labem – příprava rukopisu o dosud neznámé severoitalské napodobenině bílé-

•

ho groše Rudolfa II. z nálezu z třicetileté války.
Nálezy mincí při regulaci Labe v Hradci králové – 26 kusů
– korektura rukopisu nálezové zprávy pro publikování
Hradec Králové – vyhledávání informací o nálezových
mincovních souborech z konce 19. a poč. 20. stol. v dobovém tisku.
Náchod – finální korektury rukopisu k nálezu pražských
grošů z roku 1928.
Radeč – nález pražských grošů Václava IV. (uložen v Muzeu
Podkrkonoší v Trutnově), sepsání stručné zprávy o charakteru depotu pro jeho možné převedení do MVČ a ocenění
nálezce.
Roudnice – nález denáru Vratislava II. (uložen v soukromé
sbírce), vytvoření rukopisu nálezové zprávy.
Svinary – nález souboru mincí při amatérské detektorové
prospekci (muzeu darována historicky nejcennější antická
ražba; H28/2011; 1 ks), vytvoření rukopisu nálezové zprávy.
Trotina – nález renesanční medaile (st. fond; 1 ks): typologické určení medaile, dohledání informací k nálezu,
vytvoření rukopisu nálezové zprávy a jeho korektura pro
publikování.
Struktura oběživa v Čechách v 2. pol. 17. stol. ve světle
mincovních nálezů: finální korektury a doplňky studie pro
publikaci v Numismatickém sborníku (vlastní text vypracován v letech 2009-2010).

Denárový depot z Hradce Králové
Ve spolupráci s numismatickým oddělením Národního muzea v Praze, které zpracovalo 413 mincí a 3 střepy. Bylo provedeno dohledávání dobových zpráv v písemných pramenech
(tisk, kronika města, interní muzejní záznamy) k nálezovým
okolnostem a jeho dalších osudech, dohledávání a zpovídání
pamětníků a vytvoření výzvy o spolupráci pro média (muzejní internetové stránky a místní tisk), studium literatury k dějinám Hradce Králové v raném středověku a přípravu rukopisu
kapitoly k této problematice, příprava rukopisu o nálezových
okolnostech a dalších osudech depotu.
Iluminované rukopisy 16. a 17. století ze sbírek MVČ
– PhDr. Markéta Pražáková

Vytvořen soupis rukopisů, k nim přiřazena prozatím dohledaná literatura (zhruba 30 titulů), probíhaly konzultace s odbornici na iluminované rukopisy 16. a 17. století Mgr. Martinou
Šárovcovou, Ph. D.
Historie ochotnických divadelních spolků v HK
– PhDr. Jaroslava Pospíšilová
Excerpce Osvěty lidu (1938-1941) a Kraje královéhradeckého (1940-1941), doplňování získaných informací do databáze Výstavy MVČ a do textu o činnosti Jednoty divadelních
ochotníků Klicpera. Zmapována činnost a přehled repertoáru JDO Klicpera od roku 1919 do konce roku 1941, shromažďovány informace i pro ostatní ochotnické spolky v Hradci
Králové, zejména Divadelní spolek Tyl.
Lidový nábytek ze sbírek MVČ – Mgr. Martina Vlčková
Studium odborné domácí i zahraniční literatury, navázání
kontaktů s odbornými pracovníky z jiných muzeí vlastnících
sbírky lidového nábytku, zjišťování možnosti získat grant
z MK ČR.

Přírodovědecké oddělení
Pracovníci přírodovědeckého oddělení pracovali na následujících výzkumných úkolech. Většina z nich je dlouhodobého
charakteru.
Herbářové položky hořců Gentiana pneumonathe
a Gentiana cruciata jako jedinečné doklady
o historickém výskytu kriticky ohrožených modrásků
Maculinea alcon alcon a Maculinea alcon rebeli
Řešitel: Jaroslav Zámečník, DiS.
Charakteristika: V roce 2011 proběhlo zpracování digitalizovaných herbářových položek a přepsání údajů do databáze.
Celkem bylo zpracování 211 záznamů.
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Taraxacologický výzkum východních Čech.
Řešitel: Jaroslav Zámečník, DiS.
Charakteristika: V roce 2011 bylo realizováno celkem 19 terénních exkurzí zaměřených především na území východočeského kraje. Byly provedeny 4 zahraniční terénní exkurze
ve spolupráci s RNDr. B. Trávníčkem (Univerzita Palackého
v Olomouci) do území jižního Polska a západního Slovenska.
Celkem bylo navštíveno 31 lokalit na nichž bylo získáno 832
herbářových položek. Proběhlo kompletní zpracování herbářového materiálu získaného v roce 2010 (celkem 751 herbářových položek), který byl předán k revizi.
Byly založeny experimentální kultivace vybraných druhů
(72/2011 až 93/2011) o celkovém počtu 350 exemplářů.
Průběžně byly ošetřovány, studovány a zpracovány rostliny
v kultivaci z roku 2010 (1/2010 až 71/2010); probíhá zpracování a vyhodnocení získaného materiálu.

Exsikátová sbírka rostlin Muzea východních Čech
v Hradci Králové
Řešitelé: Jaroslav Zámečník, DiS., RNDr. Věra Samková, Ph.D.
vlastní výzkumný program.
Charakteristika: V roce 2011 byl proveden sběr 7 exsikátů.
Byl sestaven soupis doposud nasbíraných druhů a průběžně
probíhají práce na lokalizaci materiálu.

Permokarbonské paprskoploutvé ryby, jejich anatomie
a taxonomie
Řešitel: RNDr. S. Štamberg, CSc. (interní výzkumný program)
Charakteristika: Studium taxonomie a anatomie permokarbonských ryb sk. Actinopterygii.
Dokončení a odevzdání závěrečné zprávy za grant
DE06P04OMG003 (Grant MK ČR) – Paprskoploutvé ryby podkrkonošské permokarbonské pánve – vědecké a muzeologické zhodnocení souborů aktinopterygií ve sbírkách muzeí
České republiky.
Účast na mezinárodním projektu IGCP 575: The Pennsylvanian
terrestrial habitats and biotas in southeastern Europe and
northern Asia Minor and their relation to tectonics and climate – studium svrchnokarbonských fosilií podkrkonošské
pánve, zpracování nových nálezu aktinopterygijních ryb
z permu Turecka. Terénní část výzkumu byla podpořena
grantem České geologické společnosti na výzkum fauny permokarbonu podkrkonošské pánve a boskovické brázdy.
Realizováno 45 terénní exkurzí (včetně nočních) v Královéhradeckém a Pardubickém kraji: Březhrad (Březhradské písčiny), PP Na Plachtě a bezprostřední okolí (přírodní památka, plochy investorů v okolí PP), Plačice (pískovna Hradecký
písek), Železnice u Jičína, PR Rokytno, Lázně Bohdaneč
(lázeňský areál a jeho okolí), rybníky Broumovsko, Labe
v úseku Hrdaec Králové - Pardubice).
Účast na 14. celostátním semináři odonatologů v Doupovských horách (2. – 4. 6.2011).

Mykologický terénní výzkum východních Čech
Řešitel: RNDr. V. Samková PhD. + mykologický klub (interní
výzkumný program).
Charakteristika: Doplňování sbírky hub Muzea východních
Čech a její počítačové evidence.

Fauna obratlovců východních Čech
Řešitel: Mgr. J. Hotový (interní výzkumný program).
Charakteristika: Dokumentace fauny obratlovců vybraných lokalit východních Čech standardními zoologickými metodami.
V roce 2011 byly provedeny kontroly domluvených oblastí
v rámci mapování hnízdního rozšíření ptáků Hradce Králové.
Provedeno sčítání netopýrů na zimovištích, kontroly většiny
známých letních úkrytů a v nich sčítání mateřských kolonií netopýrů. .Proveden odchyt drobných savců na lokalitě
Josefovské louky. Zdokumentována dosud neznámá kolonie
netopýrů v obci Libeň. Uskutečněno sledování výskytu netopýrů v panelových domech a jejich okolí pomocí ultrazvukového detektoru.

Floristická dokumentace lokalit východních Čech
Řešitel: RNDr. V. Samková PhD, vlastní výzkumný program.
Charakteristika: Dokumentace druhového složení vyšších
rostlin na lokalitách východního Polabí a Podorličí.
Výzkumná činnost byla zaměřena na botanickou inventarizaci chráněných a vzácných rostlin ve Východním Polabí spojenou se sběrem rostlin. V rámci exkurzí byly sbírány rostliny
na připravované výstavy Cizinci a vetřelci a výstavu o Labi.
Uskutečněno 30 jednodenních exkurzí (lom v Rožmitále,
les Morava u Lanžova, Vřešťov: les V dubech, louky u Bílých
Poličan, Černilov: les Kaltouz, Labe v Hradci Králové, PP Na
Plachtě, Plačice: pískovna Hradecký písek, Lázně Bohdaneč,
Bělá pod Bezdězem: Vrchbělá, NPP Hadce u Želivky, Sokolov,
Moravský Krumlov, Běleč nad Orlicí, Petrovice nad Orlicí, PR
U Houkvice).
Dále vedení exkurzí v rámci čtyřdenního floristického minikurzu v Králíkách v červnu 2011 (okolí Králík, Králický Sněžník,
sjezdovky nad Dolní Moravou, hadce u Raškova, vápencové
lomy u Komňátky, přírodní park Jeřáb).
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Entomofaunistická dokumentace východních Čech
Řešitelé: RNDr. B. Mocek, M. Mikát (interní výzkumný program).
Charakteristika: Sběr a dokumentace vybraných skupin
hmyzu (mykoxylofágní Coleoptera, Lepidoptera, Diptera,
Odonata) na vybraných lokalitách východních Čech.

Exsikátová sbírka Muzea východních Čech v Hradci
Králové
Řešitelé: Jaroslav Zámečník, DiS., RNDr. Věra Samková, PhD.
(interní výzkumný program)
Charakteristika: Cílem exsikátové sbírky MVČ HK by mělo
být získání srovnávacího herbářového materálu jednotlivých
druhů cévnatých rostlin z Evropy. Botanická sbírka instituce
tak bude rozšířena o kvalitní srovnávací a dokladový materiál, který je nezbytný pro botanickou práci.
V roce 2011: Sběr a preparace dalších druhů vyšších rostlin
(přibližně 20 druhů), ke kompletaci.

Výzkum konstrukcí německých zbrojí z 1. pol. 15. století.
Řešitel: Mgr. Stanislav Hrbatý, vlastní výzkumný program
Charakteristika: Vzhledem k absenci dochovaného kompletu
ve světových sbírkách a jistých nejasnostech ohledně konstrukce a kvality zbrojí německé provenience z 1. poloviny
15. století je výzkum zaměřen na sběr těchto informací z ikonografických dokumentu, ale hlavně skulpturních předmětů
výtvarného umění v muzeích a památkových objektech ČR.
Hlavním bodem je průzkum jediného dochovaného a pro
světovou veřejnost dosud neznámého exempláře předního
dílu kyrysu tzv. typu „castenbrust“.
Po úspěšném absolvování administrativní fáze, fotodokumentace, průzkumu a konzultacích s Technickým muzeem
v Brně byl stanoven další postup výzkumu, když analýza
zkoumaného předmětu byla provedena ve VŠCHT Praha (Ing.
Děd CSc.). Zkoumaný předmět bude porovnán s podobným
exemplářem z Metropolitan Museum v New Yorku (konzultace s Dr. Pyhrrem). Předpokládané ukončení výzkumu je
v roce 2012.
Výzkum tzv. soupravy Dianiny
Řešitel: Mgr. Stanislav Hrbatý, vlastní výzkumný program
Charakteristika: Jedná se o identifikaci a výzkum prací milánského mistra Pompeo della Ceca působícího v Lombardii
na přelomu 16. a 17. století na území ČR. Hlavním tématem
je identifikace velké turnajové soupravy na Konopišti, která
je unikátní platnéřskou prací světového významu.
V průběhu roku 2011 byla prováděna identifikace jednotlivých součástí a dekorů turnajové zbroje tzv. Dianiny soupravy ze zámku Konopiště, za účelem prověření původu,
výrobce a dekoratérů (s negativními výsledky byla prolustrována knihovna ve Ferraře a v Modeně). Předmět zkoumání byl rovněž dále konzultován se zahraničními odborníky
z Dělostřeleckého muzea v Petrohradu (Dr. Rimša, Dr. Igina),
a ze Stibertova muzea ve Florencii (Dr. Merlo). Výzkumný
úkol trvá.
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Publikace:

Historické oddělení

Archeologické oddělení

PhDr. Vojtěch Brádle
Regulace Labe v Hradci Králové a jeho okolí a nálezy mincí,
Sběratelské zprávy 131, 2011, s. 3-9.

V roce 2011 pracovalo AO na transformaci „Zpravodaje Muzea
v Hradci Králové“ na recenzované periodikum „Archeologie
východních Čech“. Došlo ke změně grafiky časopisu, zvětšení formátu z A5 na B5 a oddělení recenzované a zpravodajské části. K publikaci je připraveno 23 článků čítajících více
než 300 stran. Vedle anglického abstraktu přibylo německé
résume.
Odborní pracovníci měli i několik článků, z nichž část zatím
nevyšla tiskem z finančních důvodů:
BLÁHA, R. - SLAVÍK, J. (v tisku): Jihozápadní část středověkého opevnění Hradce Králové, Dějiny staveb 2011.
KALFERST, J. (v tisku): Neolitické osídlení v oblasti Boháneckého Chlumu. Archeologie východních Čech 1/2011.

Numismatická hesla (mincovna a nálezy mincí), In:
Encyklopedie města Hradec Králové, Hradec Králové 2011,
s. 338 a 372-373.
Nález mincí z obce Kosičky. Příspěvek k typologii pražských grošů Vladislava II. Jagellonského, Fontes musei
Reginaehradecensis 19, Hradec Králové 2011, 84 s.
Doplněk k nálezu pražských grošů v Náchodě z roku 1928,
Numismatické listy 66, 2011, č. 1, s. 13-16.
Struktura oběživa v Čechách druhé poloviny 17. století. K výpovědní hodnotě nálezů mincí, Numismatický sborník 25,
2011, s. 81-136.

KOVÁRNÍK, J. - BLÁHA, R. - KALFERST, J. 2011: Nález lengyelské
a malické kultury z Předměřic nad Labem, in: Praehistorica
XXIX - Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, 153-198. Praha

Starší nález medaile u vsi Trotina (okr. Hradec Králové),
Numismatický sborník 25, 2011, s. 173-174.

NOVÁK, M. 2011: Archeologický výzkum parkánové hradby
v Lázeňské ulici v Chrudimi a jeho dopad na poznání halštatského osídlení regionu. Dissertationes Archaeologicae
Brunenses/Pragensesque, Supplementum II, Moravskoslezská
škola doktorských studií, Seminář 2, 109-116.

PhDr. Jaroslava Pospíšilová
Z historie Jednoty ČsOL v Hradci Králové (1921-1949)

NOVÁK, M. (v tisku): Sídliště z mladší doby bronzové a pozdní doby halštatské v Jaroměři, Archeologie východních Čech
1/2011

61. pomocný technický prapor a jeho působení v Hradci
Králové. Sborník Hradečtí votroci otroci za Čepičky. Pétépáci
od Bílé věže. Okresní klub PTP Hradec Králové 2011.

Pracovníci AO se podílejí na konzultacích, oponenturách
a vedení studentských prací. Byla zpracována i řada recenzních posudků pro různá oborová periodika.

Historické opony ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci
Králové. Věstník AMG (vyjde 2012).

Příprava dodatku almanachu „Zápisník Ludvíkovců“ (zpracování fotodokumentace z činnosti PTP a přepis vzpomínek
F. Možného).

PhDr. Markéta Pražáková
Procházka po hradeckých hodinách (průvodce).
Text o Prokopu Nováčkovi pro sborník Pedagogické fakulty
Hradec Králové (zatím nerealizováno).
Ivana Nývltová
Muzejní knihovny Královéhradeckého kraje. U nás, roč. 20,
2011, s. 15-18.
Jiří Zikmund
Jičínští fotografové do roku 1945 – recenze. – In: Sborník
Historická fotografie, 10/2011, Praha/Brno 2011, s. 87.
Jan Jakl
Zpracování libreta expozice v Muzeu války 1866 a textu pro
propagační materiál.

Jednota ČsOL v Hradci Králové a Muzeum východních Čech v
Hradci Králové, Hradec Králové 2011.

Příprava a úpravy rukopisu Františka Vaška „Vy padlí... Oběti
1939-1945 z okresu Hradec Králové“.

Publikace Nález mincí z obce Kosičky
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Přírodovědecké oddělení
DUCHÁČEK M., KAPLAN T., PRAUSOUVÁ R. & SAMKOVÁ V.
(2011): Exkurze do Lískovického lesa aneb bloudění v lese. –
Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 11/2011: 12 – 19.
HALDA J. P. & SAMKOVÁ V. (2011): Hodnocení činnosti
Východočeské pobočky ČBS za rok 2010. – Východočes. Bot.
Zprav., Dobré, 11/2011: 27 – 29.
MIKÁT M. (2011): Motýli lokality Dehetník (Hradec KrálovéSvinary): výsledky faunistického výzkumu nelesních stanovišť a lesních okrajů podél železniční trati. Lepidoptera of
locality „Dehetník“ (Hradec Králové-Svinary, East Bohemia,
Czech Republic): results of faunistic research on forestless
habitats and forest margins along the railway line. – Acta
Musei Reginaehradecensis s. A., 33: 93-119.
MOCEK B (2011): Cizinci a vetřelci v naší přírodě (nepůvodní
druhy rostlin a živočichů). Text a foto k stejnojmenné výstavě. 12 str.
MOCEK B., MIKÁT M., SAMKOVÁ V. (2011): Lom Rožmitál.
Průvodce naučnou stezkou. Olga Čermáková, grafické studio
a vydavatelství, Hradec Králové, 70 pp.
MOCEK B. & ŠPAČEK J. (2011): Faunistické zprávy z východních Čech. Crustacea: Phyllopoda. (Faunistic records from
Eastern Bohemia. Crustacea: Phyllopoda). – Acta Musei
Reginaehradecensis. s. A, 33: 92.
SAMKOVÁ V. (2011): Výsledky botanického průzkumu lokality
na jihozápadním okraji lesa Dehetník u Svinar. – Acta Musei
Reginaehradecensis s. A., Hradec Králové, 33: 37-52.
SAMKOVÁ V. [ed.] (2011): Botanická exkurze na Kyjský hřbet,
Bradlec a okolí. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 11/2011:
19 – 24.

ŠTAMBERG S. (2011): „Upper Palaeozoic actinopterygians
and possibility of their use for biostratigraphy of continental Permo-Carboniferous basins of Central Europe“ (II.
International Obruchev Symposium –Palaeozoic Early
Vertebrates, St. Petersburg, 1-6.8.2011 (abstrakt zamýšlené
přednášky).

Encyklopedie Hradce Králové. Hesla: Vyšší rostliny, Květena,
Antonín Hansgirg, František Smotlacha (Samková); 11 hesel
entomologie a bezobratlí, 6 hesel osobnosti – entomologie,zoologie 1 heslo – historie přírodovědeckého muzea
(Mocek); Paleontologie, redakční úpravy a koordinace hesel
týkající se geologie (Štamberg)

ŠUMPICH J., LIŠKA J., SITEK J., MAREK J., SKYVA J., UŘIČÁŘ
J., FIALA F., JAKEŠ O., DVOŘÁK I., MARŠÍK L., POTOCKÝ P.,
LAŠTŮVKA A., ELSNER V., LAŠTŮVKA Z., MIKÁT M. & KAČÍREK
A. (2011): Faunistic records from the Czech Republic –
326. Lepidoptera: Psychidae, Tineidae, Gracillariidae,
Yponomeutidae, Acrolepiidae, Ypsolophidae, Oecophoridae,
Elachistidae, Coleophoridae, Momphidae, Scythrididae,
Gelechiidae,
Alucitidae,
Pterophoridae,
Tortricidae,
Cossidae, Zygaenidae, Pyralidae, Geometridae, Noctuidae. –
Klapalekiana, 47: 281-298.

ZÁMEČNÍK J., 2011: Hřbetozubec jižní – Drymonia velitaris
(Hufnagel, 1776) (Notodontidae, Lepidoptera) ve východních
Čechách a jeho historické a současné rozšíření v České republice. Drymonia velitaris (Hufnagel, 1776) (Notodontidae,
Lepidoptera) in East Bohemia, and its historical and current distribution within the Czech Republic. Acta Musei
Reginaegradecensis, s.A., 33:121-126.

ZEMAN V. & MOCEK B. (2011): Lumkovití (Ichneumononidae,
Hymenoptera) PR Buk u Vysokého Chvojna (okres Pardubice,
Česká republika). [Ichneumonidae (Hymenoptera) in the
Nature Reserve Buky u Vysokého Chvojna (distr. Pardubice,
Czech Republic)]. – Acta Musei Reginaehradecensis. s. A,
135-143.
TEREZA TEJKLOVÁ & JAN KRAMOLIŠ: Lošákovec sametový Hydnellum spongiosipes (Peck) Pouzar nalezen po 12 letech
v České republice. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A,
33(2011): 74.

ZÁMEČNÍK J., 2011: Erophila spathulata A. F. Láng. In. Hadinec
J. & Lustyk P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae.
IX. Additions to the flora of the Czech Rupublic.IX. Zprávy
České botanické společnosti, Praha, 46:51-160.
ČÍŽEK O., ZÁMEČNÍK J., TROPEK R., KOČÁREK P. & KONVIČKA
M., 2011: Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. Journal
of Insect Conservation: in press.
ZÁMEČNÍK J., 2011: Botrichium lunaria Sw. In. Hadinec J. &
Lustyk P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.
Additions to the flora of the Czech Rupublic.IX. Zprávy České
botanické společnosti, Praha: in press

TEJKLOVÁ T. et KRAMOLIŠ J.: Zajímavé nálezy hub z lesa „V
Poustkách“ nedaleko Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory
a Podorlicko, 17:128-132, 163.
TEJKLOVÁ T. et KRAMOLIŠ J.: Pavučinec kávově bílý Cortinarius balteatoalbus nalezen v České republice. Mykologické listy, 118:16-20.
Texty k tabulím naučné stezky Lom Rožmitál (Mikát, Mocek,
Samková, Rapprich).
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Vzdělávací a přednášková
Archeologické oddělení
Archeologové zrealizovali řadu přednášek k probíhajícím akcím, výkumům a výstavám. Externě se účastnili např. dětského dne v Chotěborkách – seznámení s archeologií.
Pracovníci AO v roce 2011 zrealizovali přednášku o archeologickém výzkumu na Velkém náměstí v Hradci Králové
pro Spolek přátel Starého Hradce, pro Tyflocentrum.
V Muzeu východních Čech vykonávají praxi studenti různých
škol. V archeologickém oddělení absolvovalo v průběhu roku
2011 praxi celkem 25 studentů archeologie (desetidenní praxe) a antropologie (dvacetidenní praxe). V rámci archeologického oddělení byl otevřen oblíbený kurz archeologie, který
pod vedením Dr. Kalfersta navštěvuje 8-12 účastníků.
Pracovníci oddělení poskytují kromě odborného poradenství také konzultaci a oponenturu seminárních, bakalářských
a diplomových prací studentů. PhDr. Kalferst je členem poroty celostátního kola soutěže Středoškolská odborná činnost
za obor historie.

Historické oddělení
Historické oddělení se podílelo na komentovaných prohlídkách k výstavám, expozicím a k budově muzea. Externě se
účastnilo následujících akcí:
Uspořádání semináře pro správce fotosbírek v muzeích
Královéhradeckého kraje, účast na vedení semináře k problematice fotosbírek pro pracovníky muzeí a archivů
Libereckého kraje v Semilech.

Komentovaná prohlídka se zaměřením na přelom 19. a 20.
století v rámci projektu „Vzduchoplavec Kráčmera“ – ZŠ
Habrmannova.

Konference Ve víru tance ve Východočeském muzeu
v Pardubicích, přednesen příspěvek Kurzy společenského
tance a výchovy v Hradci Králové a taneční mistr Zdeněk Lála
(M. Vlčková).

Přednáška na slavnostní schůzi Jednoty ČsOL – T. G. Masaryk
a legie.
Přednáška v exteriéru o pevnosti a lokalitě jižně od
Komenského třídy – Klub za starý Hradec Králové.
Přednáška s besedou v obci Kosičky – Muzeum v Hradci
Králové a nález mincí v obci Kosičky.

Přírodovědecké oddělení
Pracovníci přírodovědeckého oddělení mimo výrazného počtu komentovaných prohlídek k výstavám externě zajistili:
Jak se dělá herbář (28. 7. 2011).

Vysokoškolským studentům oboru archeologie představení
problematiky keltského mincovnictví na našem území a nálezů keltských mincí z prostoru Královéhradeckého kraje.
Výstavka k Roku rodiny do vitriny na Magistrátu města
Hradce Králové.
Příprava výstavy pro České centrum v ukrajinském Černigovu
a Kyjevu – výběr plánů z původní výstavy v MVČ (2010), upravení textů a popisek, konzultace k instalaci.
Numismatické konzultace:
Celkem 42 osobám a 1 instituci (Muzeum Nový Bydžov)
podány informace o 217 platidlech a příbuzném materiálu.
Konference, semináře, přednášky:
X. sjezd historiků v Ostravě – přednesen příspěvek
„Fotografické zobrazování těla v dlouhém 19. století“
(J. Zikmund).
Vedení seminářů pořádaných Českou informační společností k problematice fotosbírek pro pracovníky muzeí a archivů
Liberecka v Semilech a pro pracovníky paměťových institucí v Národním archivu v Praze (MVČ jako spolupořadatel)
(J. Zikmund).

Evropská noc pro netopýry (27. 8. 2011) - ve spolupráci
s ČESON .
Noční Josefov: noční hmyz na josefovském tankodromu,
pozorování u světelného zdroje (ve spolupráci s JARO
Jaroměř, 3. 6. 2011).
Spolupořadatelství Konference „Invazní druhy rostlin“
(KÚ Královéhradeckého kraje, Univerzita Hradec Králové,
15. 11. 2011), účast na konferenci, výklad ve výstavě „Cizinci
a vetřelci“ pro účastníky konference.
Otevření naučné stezky v Lomu Rožmitál (ZD Šonov) (29. 9.
2011), včetně exkurzí po trase stezky s lektorským výkladem
(2 skupiny).
Přednáška Z Amazonie k Pacifiku – Východočeské muzeum
v Pardubicích (13. 10. 2011).
„Odpoledne v hradecké přírodě“- přírodovědecká exkurze pro hradeckou skupinu STUŽ (Společnost trvale udržitelného života): Hradec Králové – Věkoše, Ornstova jezera
(26. 5. 2011); Hradčany (PP Báň) a NPR (19. 6. 2011).
Terénní exkurse pro veřejnost “Vítání ptačího zpěvu” pořádané Českou společnosti ornitologickou ve Dvoře Králové nad
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Labem (1. 5. 2011). Zajištění lektorského vedení exkurze zoologem.
Vedení terénní exkurse pro veřejnost “Příroda po setmění” pořádané ZO ČSOP JARO Jaroměř a Východočeskou pobočkou
České společnosti ornitologické na území Ornitologického
parku Josefovské louky (3. 6. 2011). (Výklad zoologa a entomologa).
Terénní exkurze pro Výbor životního prostředí města Hradce
Králové do PP Na Plachtě (entomologie, ohrožené druhy
hmyzu, zásady managementu, ve spolupráci sAOPK ČR,
18. 5. 2011).

Přednášky na školách:
- 8 přednášek „Houby a rostliny ve východních Čechách“ (ZŠ
Malé Svatoňovice, 18. 1. 2011; Soukromého jazykové gymnázima HK, 10. 2. 2011; ZŠ Jiráskova HK (24. 2. a 25. 2. 2011); ZŠ
Štefánikova HK, 23. 11. 2011.
- přednáška „Tvary v živé přírodě – hmyz“ v rámci biologického dne na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína
v Hradci Králové (cyklus přednášek určených studentům se
zájmem o biologii, přípravný kurz k biologické olympiádě)
(9. 12. 2011).

Terénní prezentace PP Na Plachtě: entomologie, zásady a důsledky realizovaného managementu (pro městské zastupitele, Magistrát Města Hradce Králové, ve spolupráci s MUDr. P.
Tomšíkem, 24. 6. 2011).
Tématické akce na přírodovědeckém pracovišti:
– ukázka přírodovědecké práce, herbářů, zoologických sbírek pro žáky ZŠ a dospělé z obce Dobrá Voda u Chlumce
(2. 3. 2011).
Výklad s předvedením fosilií pro členy paleontologického
kroužku (ZŠ Milady Horákové HK a SŠ Hradební ul. HK).
Přednáška a prezentace – „Přírodovědecká dokumentace
regionu“, ukázky přírodovědecké práce pro 10 zahraničních studentů Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
(29. 11. 2011).
Program pro děti z Diagnostického ústavu v Hradci Králové.
Ukázky práce zoologických a botanických oborů (metody
sběru, preparace a tvorby sbírek, demonstrace zajímavých
přírodnin).
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Odborná vyjádření, posudky,
konzultace

Determinace vzorků bezobratlých pro fakultní nemocnici HK,
firmu ASANA.

Historické oddělení

Determinace druhu Alphitobius diaperinus (Col.:
Tenebrionidae) z podestýlek v drubežářských provozech,
konzultace bionomie druhu (pro Afeed Consulting a.s.).

Posudek rukopisu Příběh obce Milovice u Hořic, autorka
Petra Pokorová, vydavatel Obec Milovice u Hořic
Recenzní posudek práce Počátek první světové války v Hradci
Králové, pro redakci sborníku Královéhradecko
Recenzní posudek práce Jiřího Pavlíka a Radka Pokorného
Status animarum – důležitý archivní pramen k vývoji obyvatelstva pevnostního Hradce Králové v první polovině 19. století, pro redakci sborníku Královéhradecko
Recenzní posudek na práci Jana Brunclíka, Jaroslavy
Pospíšilové a Františka Vaška Vy padlí, vám budiž čest a sláva (věnováno osobnostem Královéhradecka, které zahynuly
v době nacistické okupace nebo později na její následky)
Recenzní posudek práce Z. Nechanického Východočeská
numismatická falza, vyd. Česká numismatická společnost,
pobočka Hradec Králové.

Přírodovědecké oddělení
Významnější rešerže a posudky:
Revitalizace odvalů v lomu Rožmitál u Broumova (pro Správu
CHKO Broumovsko).
Ochranářský management lokality stráně u Mravína (pro o.s.
Daphne).
Území NATURA a entomofauna v katastru městyse
Častolovice v souvislosti se zpracováním územního plánu
obce (pro HBH a.s., Brno).

Determinace a vyhodnocení části materiálu (Coleoptera)
z revitalizovaného těžebního prostoru cihelny Dětenice –
Osenice (RNDr. F. Bárta leg.).
Vyjádření k záměru revitalizace parku v Lázních Bohdaneč –
popis přírodních prvků parku a doporučení.
Vyjádření k návrhu manipulačního řádu Bohdanečského
rybníka a rybníka Matka z pohledu potenciálního vlivu
na chráněné druhy entomofauny v NPR Bohdanečský ryník
(pro AOPK – středisko Pardubice a Správu CHKO Železné
hory).
Soupis entomofauny z území EVL Chrudimka v Pardubicích –
podklad správního řízení pro AOPK středisko Pardubice.
Komentovaný seznam druhů hub v NPR Bukačka a popis mykologického průzkumu (12 stran) pro Správu CHKO Orlické
hory jako podklady pro připravovaný plán péče.
Determinace Dipter, zpracování expertního posudku forensní entomologie (pro Kriminalistický ústav Praha).

MIKÁT M. (2011): Entomologický průzkum v PR Přesypy
u Rokytna a na přilehlých písčitých stanovištích v roce 2011.
Ms., 18 pp. (podlad pro plán péče o PR Přesypy u Rokytna).
MIKÁT M. (2011): Entomologický průzkum přírodně hodnotného území „Bučiny u Bradlecké Lhoty“. Zpráva za rok 2011.
Ms., 35. pp., dep. in: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor
životního prostředí.
MOCEK B. (2011): Entomologický průzkum rybníků
v Broumovské kotlině – vážky (Odonata). Ms. 20 str., 19 digitálních foto. Depon.: Pozemkový fond ČR. Studie pro: Lukáš
Merta, Mrštíkovo nám. 53, Olomouc a Pozemkový fond ČR.
Praha.
MOCEK B. (2011): Revitalizace lázeňského parku v Lázních
Bohdaneč . Charakteristika flóry a fauny parku. Ms. Depon.
Lázně Bohdaneč
SAMKOVÁ V., MOCEK B., MIKÁT M. & LEMBERK V. (2011):
Revitalizace lázeňského parku a jeho okolí v Lázních
Bohdaneč. Výsledky botanického a zoologického průzkumu
v roce 2011 a návrhy na management. – Ms., 52 p., Hradec
Králové, Pardubice.
ČÍŽEK O. & ZÁMEČNÍK J., 2011: Výsledky výzkumu vlivu lučního managementu v PR Pod Benáteckým vrchem, souhrnná zpráva. Msc. Depon in: Krajský úřad Středočeského kraje,
Praha, 64 pp.

Entomofauna areálu Thyssen Krupp v Březhradě (pro
Magistrát města Hradce Králové, útvar hlavního architekta).

ZÁMEČNÍK J., 2011: Monitoring druhu Maculinea arion
(Linnaues, 1758) (Lycaenidae, Papilionoidea, Lepidoptera)
na lokalitě Vrchbělá v roce 2011. Msc. Depon. in: Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 2 pp. + přílohy.

Písemná odborná vyjádření a zprávy:
Mikát M. & MOCEK B. (2011): Areál TURCK IMO s.r.o., Hradec
Králové. Výsledky doplňujícího entomologického průzkumu (květen – červenec 2011). 16 pp. Depon. RŽP KÚ Hradec
Králové & EKOEX Jihlava.

ZÁMEČNÍK J., 2011: Závěrečná zpráva z monitoringu modrásků rodu Maculinea – Maculinea nausithous a Maculinea
teleius ve čtvercích středoevropského síťového mapování
5758 a 5759 v roce 2011. Msc. Depon. in: Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, Praha, 2 pp. + přílohy.
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Recenze a oponentské posudky:
- 9 recenzí botanických a zoologických článků pro časopisy
Východočeský botanický zpravodaj (10/2011), Orlické hory
a Podorlicko (17/2010), Lynx, Práce a studie VČM Pardubice,
Přírodovědecký sborník severočeského muzea v Liberci,
Západočeské entomologické listy
- 3 oponentské posudky na bakalářské a diplomové práce
práci studentů Univerzity Hradec Králové (J. Petržílková,
J. Doležal, K. Mašková)

Pomoc při soutěžích a zájmové činnosti:
- práce v porotě a příprava zoologických objektů pro poznávací část okresních a krajských kol Biologické olympiády kategorií A, B, C a D.
- práce v porotě a příprava zoologických a entomologických
objektů pro okresní kola soutěže v poznávání rostlin a živočichů (pro okresy Trutnov a Hradec Králové).
- soutěž „Zlatý list“, okresní kolo: Příprava entomologických
otázek, práce na stanovišti, hodnocení odpovědí na entomologické téma (pro Biskupské gymnázium B. Balbína,
26. 4. 2011).
- příprava 10 studentů z Biskupského gymnázia B. Balbína
v Hradci Králové pro krajské kolo biologické olympiády
(30. 3. 2011)
- zajištění odborné praxe 5 studentů z přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové

- 1x konzultace ročníkové práce studentky Střední odborné
školy veterinární v Hradci Králové

Z obsáhlejších materiálů zpracovaných v oddělení PO v rámci organizační a řídící činnosti:

- pravidelné konzultace bakalářských a diplomových prací
studentů Univerzity Hradec Králové.

Současný stav a perspektivy přírodovědeckého oddělení (návrh koncepce) + 8 příloh. 34 str.

- praktické cvičení na téma “Ptáci” pro SOŠ veterinární Hradec
Králové

Projekt „Vydání časopisu Acta Musei Reginaehradecensis
s.A“ k žádosti o poskytnutí finanční podpory z programu
Královéhradeckého kraje 11KPG03 – Podpora publikační činnosti a literatury.

- určování donesených vajec pěvců pro potřeby diplomové
práce studentky Univerzity Hradec Králové
- návrh studijních ploch k studentským pracím v PP Na
Plachtě (SOČ a bakalářská práce, spolu s pracovníky AOPK
ČR, středisko Hradec Králové a učiteli (Biskupské gymnázium
B. Balbína, Univerzita Hradec Králové, 23. 3. 2011)

Ediční činnost
Přírodovědecké oddělení
- Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 33 – realizace tisku,
zajištění distribuce výměnným partnerům.
- Acta Musei Reginaehradecensis s. A, č.34 – monotématické
číslo z výzkumů v lomu Rožmitál, vydání bylo přesunuto na
rok 2012 – změna smlouvy se ZD Rožmitál (smluvní zajištění
financování).

Projekt „Krajská mykologická poradna a výstava hub v Muzeu
východních Čech v Hradci Králové“
Grantový projekt: „Detailní morfologie identifikovatelných
rybích kosterních elementů (zuby, šupiny, kosti) a tkání
z českých stefanských pánv“. (pro Grantovou agenturu
ČR, ve spolupráci s Geologickým ústavem Akademie věd
a s Geologickou službou ČR) (nebyl přijat).
Grant v rámci projektu IGCP 575 od České geologické společnosti na výzkum fauny permokarbonu podkrkonošské pánve
a boskovické brázdy (cestovné, výbrusy šupin).
Grantový projekt pro operační program „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ (J. Hotový) (nebyl přijat).
Projekt „Databáze chráněných a ohrožených druhů na území
města HK“ – pro Magistrát města HK.
Projekt doprovodného tisku: Cyklovýlet podél Labe (pro účely žádosti dotace Magistrátu města Hradce Králové).

MOCEK B., MIKÁT M., SAMKOVÁ V. (2011): Lom Rožmitál.
Průvodce naučnou stezkou. Olga Čermáková, grafické studio
a vydavatelství, Hradec Králové, 70 pp.
Konzultace:
- 2x konzultace bakalářských prací studentů katedry biologie Univerzity v Hradci Králové a Jihočeské univerzity České
Budějovice

MOCEK B.: Cizinci a vetřelci v naší přírodě (nepůvodní druhy
rostlin a živočichů). Text a foto k stejnojmenné výstavě. 12
str.
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Spolupráce s jinými organizacemi
Archeologické oddělení
Archeologické oddělení spolupracuje s Univerzitou Hradec
Králové, s Pardubickou univerzitou, Univerzitou Karlovou
a Masarykovou, s Národním památkovým ústavem, především územním pracovištěm v Josefově. Spolupráce probíhá také s Klubem Augusta Sedláčka, pracovníci oddělení
zasedají ve výboru České archeologické společnosti při AV
ČR, pracují v rámci Východočeské archeologické komise
a Muzejní rady Muzea Podkrkonoší v Trutnově.

Historické oddělení
Asociace muzeí a galerií České republiky
Národní muzeum v Praze
Muzeum hlavního města Prahy
Východočeské muzeum v Pardubicích
Regionální muzeum v Mělníku
Severočeské muzeum v Liberci
Středočeské muzeum v Roztokách
Regionální muzeum v Náchodě
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Krkonošské muzeum v Jilemnici
Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem
Muzeum Českého krasu v Berouně
Oblastní muzeum v Chomutově
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Knihovna města Hradce Králové
Magistrát města Hradce Králové
Státní okresní archiv v Hradci Králové
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Univerzita Hradec Králové
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové
Ústav pro studium totalitních režimů v Praze

Povodí Labe
Centrum medievistických studií AV ČR a UK Praha
Česká numismatická společnost – pobočka Hradec Králové
Okresní klub PTP-VTNP (Pomocné technické prapory-Vojenské tábory nucených prací)
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu
Okresní výbor Československé obce legionářské
Státní zámek Náchod
Noviny Sedmička
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost
Nakladatelství Garamon
Prim-Hodinářská a. s. Nové Město nad Metují
Zlatnictví Aura v Hradci Králové
Aukční dům Dorotheum v Praze
Klub filatelistů v Hradci Králové
Základní škola Habrmannova
Dr. Waltraud Neuwirth z Vídně
Firma Megas v Hradci Králové

Přírodovědecké oddělení

„Přírodě blízká obnova lomu Rožmitál u Broumova“ na workshopu JU České Budějovice.

Lom Rožmitál u Broumova

Činnost mykologického klubu.
Přednáška pro úředníky obcí s rozšířenou působností
Pardubického kraje
Východočeská pobočka České botanické společnosti.
Česká společnost ornitologická, východočeská pobočka.
Česká společnost entomologická, východočeská pobočka.
Spolupráce s z příslušnými obory NM v Praze.
Účast na konferenci „Ekologická obnova území po těžbě“
(4.-5.10.2011 České Budějovice) a přednesení prezentace
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Památková a terénní činnost

Mykologická poradna

Archeologické oddělení

Přírodovědecké oddělení

V rámci archeologického oddělení probíhaly záchranné
a předstihové výzkumy v Hradci Králové – nám. 28. října,
terasy za kanovnickými domy, jižní terasy ve Stěžírkách –
lokalita U lesa, Lávka přes Orlici v Hradci Králové a výzkum
v Třebechovicích pod Orebem v rámci projektu Třebechovické
muzeum betlémů.

Činnost krajské mykologické porady byla zajištěna v roce
2011 z grantu Královéhradeckého kraje. V rámci její činnosti
proběhla tradiční výstava hub, proběhlo 32 setkání. Poradnu
navštívilo celkem 51 lidí, dalších 51 dotazů bylo zodpovězeno telefonicky nebo elektronicky.

V roce 2011 získalo sdružení Muzea východních Čech
v Hradci Králové a Labrys, o.p. s. zakázku na záchranný archeologický výzkum v rámci projektu Kuks granátové jablko.
Archeologické oddělení MVČ provádí také záchranný archeologický výzkum v rámci projektu Čisté Labe Jaroměřska.
Archeologické oddělení zpracovalo během roku odborná vyjádření – korespondence se stavebníky (550 dopisů), vyjádření k záměru staveb (76 vyjádření) včetně dohledávání podkladových dat, předalo informace stavebníkům o podmínkách
dohledu při výkopových pracích, zpracovalo exportní listy.
V roce 2011 proběhlo 531 kontrol na 319 stavbách, z toho 106
tvořily rodinné domy - ze zákona bezplatná služba, jdoucí na
náklady muzea. Byly zpracovány podklady pro územní plány
obcí: 32 katastrů, podklady pro obchvat Holic – 8 katastrů, revize DUR pro R 35, proběhla konzultace prospekce na obchvatu Chrudimi a přeložce R 35 pro Airvision Technology.
V rámci oddělení probíhalo zpracovávání pokladů archeologické památkové péče pro potřeby územních plánů.
Průběžně probíhalo heuristické zpracování dat a analýza
hmotných a písemných pramenů vztahujících se k archeologickému dědictví Královéhradeckého kraje, příprava podkladů pro digitalizaci dat a kartogramu. Dokončeno bylo
zpracování podkladů pro převedení dat do prostředí GIS
z území Královéhradeckého kraje. AO zpracovalo podklady
a připomínky pro AMG, Archeologický ústav a Asociaci krajů
k novele památkového zákona.

Probíhaly komentované prohlídky výstavy pro školy a přednášky.
Činnost poradny zajišťuje RNDr. Věra Samková, Ph.D. a Bc.
Tereza Tejklová.

Regionální odborné pracoviště
pro tradiční lidovou kulturu
Historické oddělení
Činnost regionálního pracoviště zajišťuje po odborné stránce Mgr. Vlčková.
Mgr. Vlčková se účastnila na zasedáních Ministerstva kultury
ČR, Národního ústavu lidové kultury a regionálních pracovišť
v Turnově a Praze, účastnila se konference Textil v muzeu v
Technickém muzeu v Brně v červnu 2011.
Ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje, cestovního
ruchu a kultury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje byl
Radou Královéhradeckého kraje zřízen Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje.
Proběhla příprava projektů v rámci dvou výběrových dotačních řízení MK ČR na podporu tradiční lidové kultury v
roce 2012. Projekt v kategorii A „Popularizace a prezentace
lidových obyčejů a tradičních řemesel formou výchovně
vzdělávacích programů“ a projekt v kategorii B „Příprava
Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Královéhradeckého kraje“.
Projekty budou podány opakovaně.
V roce 2011 vypracovala žádost o výběrové řízení na projekt
zaměřený na podporu tradiční lidové kultury pod pracovním
názvem „Dívčí koleda - příklad obchůzek dívek s lítem jako
projev lidového obyčeje. Tradice a současný stav“, žádost
bude podána v roce 2012.
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2. Odborná činnost
KNIHOVNY
Společenskovědní knihovna
Ve studijním fondu zpracováno 284 nových knižních jednotek, celkem fond obsahuje 42 654 knižních jednotek. Ve specializovaném fondu bylo zpracováno 200 knižních jednotek,
celkem fond obsahuje 10 411 knižních jednotek.

Během r. 2011 proběhla revize fondu periodik (protokol a závěry budou vyhotoveny v 1 Q 2012).
Evidováno 357 zápůjček z fondu Přírodovědecké knihovny
PO, z toho 1 v rámci MVS.

Průběžně byl aktualizován adresář výměnných institucí.Do
vazby byla zkompletována a připravena čísla pro 65 svazků
periodik, po vazbě a po věcné a technické kontrole byla tato
periodika zpětně zařazena do fondu.

Proveden převod 40 knižních jednotek ze studijního do
specializovaného fondu. Byla provedena úplná rekatalogizace 420 knižních jednotek, menší úpravy u 230 knižních
jednotek. Pokračovala také rekatalogizace fondu podle nových pravidel AACR – úplná rekatalogizace provedena u 827
knižních jednotek (z toho 277 knižních jednotek bylo nově
zapsáno), menší úpravy provedeny u 645 knižních jednotek.
Inventarizace specializovaného fondu starých tisků – 1 101
knižních jednotek a inventarizace knihovních výpůjček pracovníků muzea. V souladu s Knihovním řádem byly poskytnuty služby 91 badatelům, kteří provedli 136 návštěv. Dále
bylo zodpovězeno 115 telefonických a 72 elektronických
dotazů.
Odborně bylo zpracováno 25 starých tisků. Byla dokončena
kompletace zhruba 200 svazků novin a časopisů. Zajištěna
vazba 40 svazků Hradeckých novin a Hradeckého deníku.

Přírodovědecká knihovna
Do knihovního fondu bylo doplněno 209 přírůstkových čísel,
z toho je 29 př. č. monografických publikací a 180 př. č. periodik. Proběhla aktualizace a doplňování katalogu monografií. Z chronologické řady převedeno a signaturami označeno
401 monografií.
Průběžně byly kompletovány ročníky (volumeny) periodik
a registrovány změny (názvy titulů atp.)

Společenskovědní knihovna
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Památník BITVy 1866 na Chlumu
Ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek války z roku 1866 došlo k opravě pomníků v areálu bojiště.
Vzpomínkové akce byly realizovány v červenci 2011. Ve
spolupráci s destinačním managementem Hradecko byly
vydány a distribuovány propagační materiály. V průběhu
roku proběhlo 38 komentovaných prohlídek. Zvýšil se také
zájem o válečné události a na bojiště začali jezdit důstojníci
Bundeswehru na výuku válečné taktiky.
Ve druhé polovině roku 2011 se pracovalo na úpravě nové
expozice. Celkem navštívilo muzeum 6 552 lidí, 6 181 lidí navštívilo rozhlednu, celkem tedy areál Památníku navštívilo
12 733 lidí.

Nové dioráma bojů Knebleovy brigády na Chlumu

Památník bitvy 1866 na Chlumu – pohled z rozhledny
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3. Projekty. Spolupráce, členství v mezinárodních a celorepublikových organizacích
Muzeum války 1866 na Chlumu

NAKI

Projekt vybudování prezentační soustavy Muzea války 1866
na Chlumu jako specifické destinace cestovního ruchu.
Na konci roku 2010 bylo rozhodnuto Regionální Radou
o přijetí a financování projetku “Vybudování prezentační
soustavy Muzea války 1866 na Chlumu jako specifické
destinace cestovního ruchu“. Projekt byl finančně podpořen
z prostředků Regionálního operačního programu NUTS
II Severovýchod částkou 5 246 560 Kč. Projekt spočíval
ve stavebních úpravách původního objektu, pořízení
moderního audiovizuálního centra, vybavení expozičních
prostor a vytyčení nového okruhu cyklotrasy procházející
mezi bojišti z roku 1866 v dané oblasti. V opraveném prostoru
původního muzea byl zřízen kinosál, kde budou promítány
filmy a k dispozici budou sloužit infokiosky s dotykovými
obrazovkami.

Pracovníci archeologického oddělení zpracovali a podali
projektovou žádost v rámci aplikovaného výzkumu národní
a kulturní identity MK ČR (NAKI) „Využití multidisciplinární
prospekce kulturní krajiny pro prevenci konfliktů mezi ochranou archeologického kulturního dědictví a územním rozvojem“.

Výsledkem projektu jsou moderní prostory muzea včetně
nejnovějších informačních technologií v audiovizuálním centru, expoziční prostory a dále rekonstruovaná a dobudovaná
cyklotrasa (okruh).
Tento projekt navazuje na již dokončený projekt „Přístavba
muzea války 1866 na Chlumu“, který byl realizován v letech
2008 až 2010 a byl též financován z prostředků Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod.

Archeopark Všestary
Muzeum východních Čech v Hradci Králové je partnerem
projektu Archeopark Všestary. V rámci projektu bude v areálu
archeoparku vybudován depozitář pro archeologické nálezy.

Digitalizace – archeologické
památky
Byla podána žádost o financování z Euroregionu Glacensis –
Digitalizace a internetová prezentace archivních fondů vztahujících se k archeologickým památkám. Žádost byla schválena. Zrcadlový projekt bude probíhat s Muzeum Slaska
Opolskiego. Archeologové obou muzeí společně pracovali
na v průběhu roku 2011 na zrcadlovém projektu, který byl
podán na obou stranách hranice.

rok 2016 – věnovaná 150. výročí bitvy u Chlumu. V Grazu byl
mimo jiné osloven také ředitel Vojenského muzea ve Vídni
s možností spolupráce v rámci tématu války 1866 a možnosti zaslání historika z MVČ k návštěvě depozitářů Arsenalu.
S ředitelem muzea Joanneum v Grazu byla předjednána možnost spolupráce v rámci připravovaného projektu „CULTURE“
k Zámečnické škole v Hradci Králové.
V průběhu roku se v rámci setkání vojenských diplomatů
z Německa, Polska, Ruska, Holandska, Velké Británie, i z Číny
a Vietnamu podařilo se oslovit zástupce německé a rakouské
ambasády, Vojenské školy v Drážďanech, kteří přislíbili další
spolupráci.

Opole
Ředitelka muzea navštívila koncem roku s vedoucí odboru
regionálního ruchu, kultury a sportu MgA. M. Kulhavou a řediteli dalších institucí (Státní vědecká knihovna, Galerie moderního umění) Opoli. Cílem setkání byla možnost navázání
a další spolupráce s partnerskými institucemi.

AMG
Muzeum východních Čech v Hradci Králové je členem
Asociace muzeí a galerií. Ředitelka muzea se jako ředitelka
krajské sekce Královéhradeckého kraje pravidelně účastní zasedání senátu AMG.

icom

Wroclav- Evropské město kultury
2016
Muzeum východních Čech bylo osloveno Wroclaví, aby se
podílelo v rámci partnerství regionů na projektu WroclavEvropské město kultury 2016. Proběhlo jednání také
s Městem Hradec Králové a byla domluvena participace na
tomto projektu.

V roce 2011 vstoupilo Muzeum východních Čech v Hradci
Králové do ICOMU – Mezinárodní rady muzeí, do podvýboru
Vojenská muzea. Zástupci muzea se v září účastnili konference ICOM v Grazu s názvem “Patří válka do muzea?” Z jednání
s exekutivou ICOMu je plánovaná mezinárodní konference na
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Expozice

Výstavy

V roce 2011 si návštěvníci mohli prohlédnout stálé expozice ve
dvou sálech hlavní budovy muzea. Od 18. 5. 2009 je k vidění
expozice Královské město nad soutokem. Hradec Králové od
počátku osídlení do stavby pevnosti, za kterou bylo muzeum
oceněno 2. místem v Národní soutěži Gloria musealis v kategorii muzejní výstava roku 2009.

V roce 2011 byly k vidění následující autorské či převzaté
výstavy:

Chronologicky navazující expozicí, přestože instalovanou od
rok dříve, je část „Od pevnosti k salonu republiky“. Dějiny architektury města Hradec Králové od poloviny 18. století do
počátku 2. světové války.

Archív výstav v muzeu
ZLATÝ KOLOVRAT
9. 3. 2011 – 24. 4. 2011 | Přehled držitelů ocenění
Královéhradeckého kraje za lidovou kulturu Zlatý kolovrat.
Cena je udělována Radou Královéhradeckého kraje od roku
2002 každoročně za mimořádný přínos v oblasti lidové kultury.
LUDVÍK DOMEČKA – PŘÍBĚH PRVOREPUBLIKOVÉHO
MUZEJNÍKA
1. 4. 2011 – 16. 10. 2011 | Ke 150. výročí narození jedné
z nejvýznamnějších královéhradeckých osobností předválečné éry – právníka, úředníka, kustoda, konzervátora, archeologa, historika a ředitele muzea, které vybudoval doslova
od základů.
PREDÁTOŘI PTAČÍ ŘÍŠE – DRAVCI A SOVY
7. 4. 2011 – 13. 11. 2011 | Výstava představí téměř všechny
druhy dravců a sov, které byly zastiženy na území ČR.
JAK SE DĚLÁ MUZEUM ZE STARÝCH ŠKOLNÍCH POMŮCEK
7. 4. 2011 – 8. 5. 2011 | Výstava je součástí projektu Jak se
dělá muzeum.
3. SALON VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE
13. 5. 2011 – 18. 9. 2011 | Reprezentativní přehlídka poskytující souhrnný přehled tvorby východočeských fotografů
za poslední období. Prezentováni jsou vybraní amatérští i profesionální fotografové, kteří bydlí a tvoří v regionu
Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Měšťanské Vánoce

HODINY V ČASE, ČAS V HODINÁCH
14. 6. 2011 – 30. 10. 2011 | Maturitní práce Sřední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci

Králové a exponáty z depozitáře uměleckého průmyslu
Muzea východních Čech v Hradci Králové.
POHÁDKA VE ŠKOLE
23. 9. 2011 – 20. 11. 2011 | Výstava školních obrazů s pohádkovými motivy ze sbírek Národního pedagogického muzea
a knihovny J. A. Komenského v Praze.
HRADNÍ FOTOARCHIV 1918-1933
30. 9. 2011 – 27. 11. 2011 | Výstava zapůjčená z Národního
muzea v Praze dokumentuje 15 let výkonu prezidentského
mandátu Tomáše G. Masaryka.
DŮVĚRNÉ IZRAEL – ČESKOSLOVENSKÁ POMOC PRO
IZRAEL 1948 – 1949
5. 9. 2011 – 2. 10. 2011 | Výstava zapůjčená Vojenským historickým ústavem v Praze.
HOUBY ŽIVÉ, JEDLÉ I JEDOVATÉ
6. 10. 2011 – 9. 10. 2011 | Ukázka jejich pěstování a určování
donesených vzorků. Výstava je doplněna přednáškou Jiřího
Polčáka, fotografiemi Miloslavy Dobešové a Jana Wiplera
a kresbami Jaroslava Svobody.
CIZINCI A VETŘELCI V NAŠÍ PŘÍRODĚ
21. 10. 2011 – 12. 2. 2012 | Nepůvodní a invazní druhy rostlin
a živočichů. Organizmy samovolně se šířící, záměrně k nám
dovezené nebo neúmyslně zavlečené. Výstava prodloužena
do 12. února 2012.
MĚŠŤANSKÉ VÁNOCE
9. 12. 2011 – 29. 1. 2012 | Oslava Vánoc v měštanské domácnosti z přelomu 19. a 20. století prostřednictvím sbírkových
předmětů z fondů historické sbírky Muzea východních Čech
v Hradci Králové.
JAN KOTĚRA V SALÓNU REPUBLIKY
21. 12. 2011 – 5. 2. 2012 | Výstava ke 140. výročí narození architekta Jana Kotěry. Výstava se věnuje především realizacím
ve městech Hradci Králové, Zlíně a Praze.
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Přednášky a akce pro veřejnost

sobota 26. a neděle 27. února 2011

úterý 8. března od 17 hodin

čtvrtek 3. února 2011 od 18 hodin

CYKLOCESTOVÁNÍ
Cyklocestovatelský festival
Festival CYKLOCESTOVÁNÍ je pořádán již od roku 2008 ve
Frýdku Místku, Brně a Hradci Králové. Jeho cílem je shromáždit všechny známé i neznámé cyklocestovatele, cykloturisty a další cyklonadšence pod jednu střechu, společně se
poznat, předat si zkušenosti formou cestovatelských besed
s promítáním, workshopů, diskuzí atd.

seznámení veřejnosti s projektem
REKONSTRUKCE VELKÉHO NÁMĚSTÍ
Akce byla pořádána ve spolupráci s Magistrátem města
Hradec Králové – tématem byla minulost, přítomnost a budoucnost Velkého náměstí v Hradci Králové. Návštěvníci se
seznámili s nejnovějšími historickými a archeologickými poznatky o vzniku a proměnách tohoto nejvýznamnějšího hradeckého veřejného prostranství. Hlavní část večera byla věnována představení projektu rekonstrukce Velkého náměstí
a přilehlých částí včetně návrhů řešení dopravy a zeleně.

Karel Starý
KLDR
Do velmi těžce přístupné země zahalené tajemstvími dostal
posluchače Karel Starý, průvodce CK Nomád. Do země, kde
by i Jára Cimrman jen zíral. Do země, kde po „velkých drahých“ vůdcích jsou pojmenovány i květiny. Do země s dálnicemi, na nichž můžete hrát fotbal a v zimě lyžovat. Do země
divukrásné přírody, která děsí, ale i vzrušuje a láká svojí výjimečností.

čtvrtek 10. února 2011 od 18 hodin
Karel Starý
MAURITIUS A REUNION
Vydejte se na návštěvu dvou perel Indického oceánu – ostrovů Mauritius a Reunion – s Karlem Starým, průvodcem CK
Nomád. Aktivní vulkány, dechberoucí soutěsky a impozantní vodopády Reunionu v kontrastu s uvolněným Mauritiem,
kosmopolitní směsice, pestré trhy a všudypřítomné doteky
vzdálené Indie… Dle Marka Twaina Bůh stvořil ráj jako obraz
ostrova Mauritius – přijďte nahlédnout do ráje.

středa 16. února 2011 od 18 hodin
Pavel Matouš
CESTOVÁNÍ NA VÝCHOD
Zajímavosti, zážitky a tipy na cestu
Přednáška občanského sdružení EAST s obrázky z cest a o
tom, proč a jak se vydat za krásami postsovětského a islámského východu. Dozvěděli jsme se, jaké jsou náklady, možnosti a rizika cestování na Ukrajině, v Rusku, Rumunsku,
Bulharsku, Turecku, Sýrii, Iránu a v dalších relativně nepříliš
vzdálených zemích. Součástí přednášky byla beseda s dotazy
k individuálnímu cestování a nabídka poznávacích cest občanského sdružení EAST v roce 2011.

středa 23. února 2011 od 18 hodin
Tomáš Kubeš – fotograf, novinář a cestovatel
SRDCE AFRIKY
Je Střední Afrika posledním pozemským rájem? Dá se projít
pralesem bez průvodce? Je řeka Sangha na své pouti k veletoku Kongo nebezpečná? Žijí Pygmejové ještě tradičním
způsobem života? Nejen na tyto otázky měla odpovědět
odvážná expedice Srdce Afriky, která vyrazila v říjnu 2009 na
svoji dva měsíce dlouhou pouť.

středa 9. března od 17 hodin

středa 2. března od 18 hodin

Davil Hainall
MONGOLSKO
Země posledních kočovníků
Pronajatým autem a s mongolským průvodcem a kamarádem Ulánchú jsme rojeli 2200 km dlouhý okruh širou stepí
středního a severního Mongolska. Navštívili jsme i věhlasný
budhistický klášter Erdendzú a zavítali k Orchonskému vodopádu. S batohem na zádech jsme došli k těžko přístupným
jezerům Najman núr, navštívíme národní park Tserchíncagán
núr a největší sladkovodní jezero Mongolska Chovsgol.
Nakonec jsme se vydali na třídenní trek v národním parku
Chentij, který se nachází na severozápad od Ulánbátaru.

Lucie Furchová – Miloš Lamr
KANADA – BRITSKÁ KOLUMBIE
Vancouver, Vancouverský ostrov, Whistler, Okanagan
Valley…
Výlet po nejzajímavějších místech této oblasti. Navštívili
jsme Vancouver i hlavní město Britské Kolumbie Victorii,
olympijské hry ve Whistleru, rozlehlé vinice v Okanagan
Valley. Viděli jsme i fotografie těch nejzapadlejších míst na
Vancouverském ostrově, kde ne lišky, ale medvědi dávají
dobrou noc… a mnohem více…

Stanislav Hrbatý
SOUMRAK ZEMSKÉ HOTOVOSTI
komentovaná prohlídka úspěšné výstavy Výzbroj a výstroj
žoldnéřských vojsk 16. až 17. století.

středa 16. března od 18 hodin
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středa 23. března od 18 hodin

s geografií, faunou, flórou i kulturními rozmanitostmi.

středa 27. dubna od 18 hodin

Vladimír Socha
BUDE JURSKÝ PARK REALITOU?
Režisér filmu Jurský park Steven Spielberg před 17 lety
ohromil diváky po celém světě svými digitálními dinosaury.
Samotná myšlenka genetického vzkříšení dávno vyhynulých
tvorů je od té doby povědomá a velmi populární. Jaká je
však skutečnost? Spatříme jednou skutečně živé dinosaury?
Nebo jde stále jen o absurdní vizi, která neměla nikdy šanci
na uskutečnění? Na tyto a mnohé další otázky odpovídal ve
své přednášce Vladimír Socha.

sobota 16. dubna od 9 do 17 hodin
VELIKONOCE V MUZEU
Výrobci ocenění Radou Královéhradeckého kraje za zachování rukodělné řemeslné tradice cenou Zlatý kolovrat předvedli, jak zdobit velikonoční vajíčka, uplést proutěný košík, příst,
tkát a paličkovat, vyrábět figurky ze šustí a slámy, malovat na
skle a vyrábět dřevěné figurky. Tyto dovednosti si návštěvníci
mohli sami vyzkoušet. K příjemné atmosféře přispělo vystoupení folklorního souboru Červánek.

VEČER S LUDVÍKEM DOMEČKOU
V rámci večera proběhl cyklus krátkých přednášek o životě
a díle tohoto právníka, úředníka, kustoda, konzervátora, archeologa, historika a ředitele hradeckého městského muzea.
Návštěvníci se například dozvěděli, jak vypadalo tehdejší
hradecké muzeum. Součástí večera byla komentovaná prohlídka výstavy.

středa 30. března od 18 hodin

sobota 16. dubna 2011

Vladimír Prachař (Gun Chief)
KANADA – SKALISTÉ HORY A INDIÁNI DNES
Přiblížení dnešního života Indiánů v rezervacích i mimo ně.
Slavnosti Powwow, spiritualita, obřady, přírodní léčení kmenů Černonožců, Krí a Shuswapy. Zazněl i buben a posvátné
písně. Budovu muzea provoněl pelyněk i jiné byliny.

DEN ZEMĚ V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE NA PLACHTĚ
Tradiční brigáda v přírodní památce Na Plachtě na Novém
Hradci Králové, která se uskutečnila v rámci aktivit ke Dni
Země. Záměrem této akce bylo odstranit zbytk ypo zimní
těžbě dřevin, stříhat náletové dřeviny na vřesovišti a úklid
odpadu.

středa 6. dubna od 18 hodin

středa 20. dubna od 9 do 16 hodin

Davil Hainall
ZAKARPATSKÁ UKRAJINA
po stopách Nikoly Šuhaje
Podkarpatská Rus byla kdysi součástí bývalého Československa. Dnes je vše jinak, ale příroda a hory zůstaly stejně
krásné a nedotčené jako kdysi.

DEN ZEMĚ V MUZEU
Doprovodné programy k nové přírodovědecké výstavě
PREDÁTOŘI PTAČÍ ŘÍŠE – DRAVCI A SOVY včetně ukázek živých dravců a sov. Možnost fotografování s některými ptáky
na ruce. K dispozici byli i pracovní listy pro základní a střední
školy.

čtvrtek 14. dubna od 18 hodin

středa 20. dubna od 18 hodin

Lucie Furchová – Miloš Lammr
ČTRNÁCTIMĚSÍČNÍ CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM
Nový Zéland, Severní, Jižní i Stewartův ostrov, exotické ostrůvky pacifického Království Tonga, bohatý Singapur, kulturně a nábožensky rozmanitá Malajsie a Thajsko plné přátelských lidí a uklidňujícího buddhismu. Cestopisná přednáška
provedla návštěvníky výše jmenovanými státy, seznámila

Kamil Čihák
NOVÁ ODYSSEA – PUTOVÁNÍ S ČÁPY ČERNÝMI
Projekt Českého rozhlasu věnovaný sledování migračních
cest čápů černých z centrální Sibiře a Mongolska do zimovišť v Indii. Přímý účastník expedice za čápy černými do
Mongolska a Indie seznámil posluchače se svými poznatky
i s přírodou a kulturou zemí, v nichž se výzkum odehrával.

DĚTSKÝ ATELIÉR V HRADECKÉM MUZEU
Návštěvníci se zde seznámily s projektem Jak se dělá muzeum s podtitulem Herna – dílna – badatelna. Ateliér slouží
jako herna pro nejmenší, dílna pro větší děti a badatelna pro
mládež. Zájemci si zde mohou po návštěvě výstav a expozic
doplnit zajímavosti o daném tématu nebo prohlédnout doprovodnou výstavu Jak se dělá muzeum ze starých školních
pomůcek. V předem oznámených termínech probíhají víkendové tvůrčí dílny, divadelní představení, přednášky, čtení pohádek, soutěže atd.

neděle 17. dubna od 9 do 11 hodin
nedělní kreativní dílna v dětském ateliéru
HODY, HODY, DOPROVODY
Děti se učily malovat kraslice včelím voskem, vyrobit si dekoraci z vrbového proutí a ozdobit si misku s jarním osením.

20. května od 18 do 24 hodin
IV. KRÁLOVÉHRADECKÁ MUZEJNÍ NOC
V rámci muzejní noci si návštěvníci mohli prohlédnout všechny výstavy a expozice.
•
•
•

prohlídka všech výstav a expozic za doprovodu zástupců
bájné ptačí říše (překvapení pro návštěvníky)
předvedení živých druhů sov s odborným výkladem sokolníka
interaktivní program k výstavě Predátoři ptačí říše –
Dravci a sovy
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•

•
•
•
•
•
•

promítání ukázek leteckých snímků z archivu muzea – pohledy na pozůstatky pravěké a středověké krajiny východních Čech z ptačí perspektivy
čtení z pohádkové knížky Pták Ohnivák a liška Ryška mladými divadelníky pod vedením Veroniky Řezníkové
výtvarná soutěž o rodinnou vstupenku do muzea na téma
PTÁCI
střelba z luku na terč
tvorba ptačích karnevalových masek, které si návštěvníci
budou moci dotvořit a odnést domů
ukázky knižních ilustrací ptáků z fondu přírodovědecké
knihovny muzea
občerstvení po celý večer ve spodním dvoře muzea

neděle 19. června od 7.30 do 10.30 hodin

PAMÁTNÍK BITVY 1866 NA CHLUMU

MUZEJNÍ NEDĚLE S PTAČÍM ZPĚVEM
Tato muzejní neděle se od ostatních odlišovala nejen časem
začátku, ale i pojetím, neboť se odehrávala v muzeu i v přírodě. Účastníci prošli pod vedením muzejního zoologa Mgr.
Josefa Hotového okruh městskými parky, kde poslouchali
ptačí hlasy a povídali si o našich běžných ptačích “sousedech”, které se pokusili též vyhledat dalekohledem. Po skončení obchůzky následovala komentovaná prohlídka výstavy
“Predátoři ptačí říše – dravci a sovy”. V muzejním dětském
ateliéru si děti mohly namalovat některého ze sledovaných
ptáků.

VZPOMÍNKOVÉ AKCE KE 145. VÝROČÍ BITVY NA CHLUMU
U HRADCE KRÁLOVÉ
se budou konat v pátek 1. července a v sobotu 2. července
2011 v Hradci Králové a na Chlumu.

neděle 26. června, 9-11 a 13-15 hodin
Památník bitvy 1866 na Chlumu:PAMÁTNÍK BITVY 1866
NA CHLUMU:
komentovaná prohlídka expozice v Muzeu války 1866 v dobových uniformách, V případě příznivého počasí výstup na
rozhlednu

neděle 8. května, 9-11 a 13-15 hodin
NEDĚLNÍ KREATIVNÍ DÍLNA V DĚTSKÉM ATELIÉRU
Dílna byla tentokrát věnována Dni matek. Děti si pod vedením odborných lektorek vyrobily přání z papíroviny a vyzdobily ho podle vlastního návrhu. Program vhodný pro děti od
6 let.

středa 1. června od 9 a od 10 hodin

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
nedělní kreativní dílna v dětském atelieru
Děti se seznámily s výrobou jednoduchého deníku, který si
samy zhotovily. Součástí kurzu byla výroba škrobového papíru na potažení jeho desek. Po prázdninách byly nejzajímavější deníky vystaveny a nejlepší byly odměněny malou verzí
koženého, ručně vázaného středověkého deníku. Program
byl určen dětem od 6 let v doprovodu rodičů.

pátek 1. července 2011
10.00 – pochod historických jednotek bojištěm
15.30 – pietní akt na hřbitově v Máslojedech
16.00 – bitevní srážka u obce Máslojedy
19.30 – slavnostní pochod historických jednotek městem
Hradec Králové
20.00 – slavnostní zahájení vzpomínkových akcí na Malém
náměstí v Hradci Králové
23.00 – pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově
sobota 2. července 2011 – bojiště Chlum
10.30 – pochod historických jednotek bojištěm
11.00 – pietní akt u Baterie mrtvých
12.00 – promenádní koncerty historických muzik
14.00 – bitevní scéna „Kancléř Otto von Bismarck v bitvě u
Hradce Králové 1866“ na motivy historických událostí z bitvy
u Hradce Králové v roce 1866
16.00 – amfiteátr Chlum: koncert country kapely Nadoraz,
písničkář Pavel Dobeš
neděle 3. července 2011
18.00 – zádušní mše za padlé v bitvě 3. 7. 1866 v kostele
Proměnění Páně na Chlumu

ČERT A KÁČA V HRADECKÉM MUZEU
Muzeum východních Čech pozvalo děti mateřských škol na
loutkové představení Čert a Káča, které předvedli členové
loutkářského kroužku školní družiny Sluníčko, ZŠ Štefcova,
Hradec Králové.
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Doprovodné programy k muzejním
výstavám a expozicím pro předem
objednané skupiny
PREDÁTOŘI PTAČÍ ŘÍŠE – DRAVCI A SOVY
Termíny: 7. 7., 12. 7., 19. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8.
ŽIVOT V PEVNOSTI
Termíny: 7. 7., 13. 7, 26. 7., 3. 8., 10. 8., 17.8.
LIDÉ Z KRÁLOVSKÉHO MĚSTA aneb Úvod do
antropologie pro děti a mládež
Termíny: 15. 7., 22. 7., 5. 8., 12. 8.
HODINY V ČASE, ČAS V HODINÁCH – komentované
prohlídky výstavy s autorkou výstavy
PhDr. Markétou Pražákovou nebo s astronomem hradecké
hvězdárny J. Veselým.

Termíny: od 18. 7. do 5. 8. dle domluvy.
CESTA ZA POKLADEM – dobrodružné putování po Hradci
Králové
Interaktivní program zaměřený na historii města Hradec
Králové a městské památky ve formě netradiční procházky
po Hradci Králové spojené s hledáním pokladu.

Termíny: 4. 7., 13. 7., 20. 7., 26. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8.
PRAVĚKÝ ČTVRTEK V MUZEU
21. 7. od 9 do 11 hodin
Přijďte navštívit dobu lovců mamutů. Program byl určen pro
děti od 8 let s doprovodem.
STŘEDOVĚKÝ ČTVRTEK V MUZEU
18. 8. od 9 do 11 hodin
Navštivte s námi dobu rytířů a urozených dam. Program byl
určen pro děti od 8 let s doprovodem

27. srpna od 19.30 a od 22 hodin

12. října od 17 hodin

NETOPÝŘÍ NOC
Výjimečná akce pro děti i dospělé, jejímž záměrem bylo
přiblížit zajímavá a pro mnohé tajuplná zvířata – netopýry.
Večerní až noční program měl být původně rozdělen do dvou
částí. V přednáškovém sále muzea se uskutečnila přednáška
s promítáním obrázků, kde se zájemci dozvěděli, kde netopýři žijí, čím se živí, které druhy žijí v České republice a mnoho
dalšího. Ke druhé části programu – vycházce do okolí muzea
spojené s ukázkou detekce netopýřích echolokačních signálů a nárazové sítě pro odchyt netopýrů – z důvodu extrémně
nepříznivého počasí, bohužel, nedošlo. Akce byla pořádána
v rámci Evropské noci pro netopýry ve spolupráci s Českou
společností pro ochranu netopýrů (www.ceson.org).

MASARYKOVY NÁVŠTĚVY V HRADCI KRÁLOVÉ
přednáška PhDr. Jaroslavy Pospíšilové o návštěvách prvního
československého prezidenta

ODBORNÝ KURZ ARCHEOLOGIE
Muzeum východních Čech v Hradci Králové pořádal pro zájemce starší 15 let odborný archeologický kurz, který probíhal ve 13 sobotních seminářích od září 2011 do června 2012.

18. září od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin
POHÁDKA V MUZEU
Nedělní kreativní dílna v dětském ateliéru
Příležitost pro děti vyrobit si masku pohádkové bytosti, ve
které se následně mohly zúčastnit zahájení výstavy Pohádka
ve škole. Mohly se stát princeznou, čarodějem nebo jakoukoliv jinou pohádkovou postavou či zvířetem.

6. října od 17 hodin
ZAJÍMAVÉ NÁLEZY HUB
přednáška Jiřího Polčáka, vynikajícího fotografa, pracovníka
muzea v Přerově

16. října od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin
STŘEDOVĚKÁ NEDĚLE V MUZEU
Nedělní kreativní dílna v dětském ateliéru
Navštívili jsme dobu rytířů a urozených dam. Program pro
děti od 8 let s doprovodem.

2. listopadu od 18 hodin
NÁRODNÍ PARKY USA – ČÁST I.
Radko Chadima
Přes Rocky Mountains, Arches, Zion, Bryce, Monument Valey,
Antilop Canyon do Grand Canyon

9. listopadu od 17 hodin
POHÁDKA VE ŠKOLE
Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou PhDr. Pavlou
Koritenskou zavedla návštěvníky nejen do školy plné pohádek, ale seznámila je i nakladateli školních obrazů s pohádkovou tematikou. Uvedla návštěvníky do světa pohádek a strašidelných příběhů, které často nekončily jen na straně dobra
a kladných hrdinů. Akce byla určena pro dospělé a děti, které
se nebojí draků, čarodějnic a zlých skřítků.

15. listopadu od 15 hodin
NEBEZPEČNÍ VETŘELCI NAŠÍ PŘÍRODY
Populárně-naučná přednáška Doc. RNDr. Jitky Málkové seznámila posluchače s nejznámějšími invazními druhy rostlin
v naší přírodě. Přednáška byla doplněna o komentovanou
prohlídku výstavy Cizinci a vetřelci v naší přírodě.
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19. listopadu od 8 do 18 hodin

14. prosince od 17 hodin

MUZEJNÍ STEZKY

SEMINÁŘ HISTORICKÉHO ODÍVÁNÍ
Tradiční setkání zájemců o historické oděvy, jejich poznávání, zkoumáni a rekonstrukce z řad amatérské i odborné veřejnosti.

KOTĚROVA BUDOVA MUZEA
Komentovaná prohlídka s historikem Mgr. Janem Jaklem
Návštěvníci měli příležitost detailně se seznámit s budovou,
která byla postavena v letech 1909 – 1912 podle projektu
architekta Jana Kotěry. O významu monumentální secesní
stavby svědčí fakt, že byla v roce 1995 vyhlášena národní kulturní památkou.

Seznamují malé i velké návštěvníky s budovou muzea, osobnostmi, které se podílely na stavbě muzejní budovy, její výzdobě a vybavení, zajímavostmi a nejzajímavějšími exponáty
stálých expozic.

20. listopadu od 15 hodin
BUDULÍNEK
Divadelní vystoupení dětí z MŠ Malšova Lhota u příležitosti
zakončení výstavy POHÁDKA VE ŠKOLE.

25. – 27. listopadu
22. MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH
Na již 22. muzejní adventní trh zavítalo na 8000 návštěvníků,
čímž se z hlediska návštěvnosti zopakovala tradice z let minulých. Sortiment nabízeného zboží byl zaměřen převážně
na lidovou tvorbu a přírodní produkty z řemeslných dílen.
V dětském ateliéru ve 3. patře muzea byla pro děti a rodiče připravena kreativní adventní dílna. Zde si malí zájemci
mohli vyrobit vánoční či novoroční přání nebo dekorativního andělíčka z papíru či barveného ovčího rouna. Nejen pro
děti byl ve dvoře muzea k vidění živý betlém – svatá trojice
Josef s Marií a malým Ježíškem, na které dohlížel oslík a dvě
ovečky. Připravena byla i ukázka starých vánočních tradic –
lití olova a skořápky ořechů se zapálenou svíčkou plující po
vodě.

18. prosince od 18 hodin

Projekt zahrnuje tři následující složky podle věku a zaměření návštěvníků: LVÍ STEZKA MUZEEM aneb HLEDEJ LVÍČKY V
BUDOVĚ MUZEA je určena pro MŠ, žáky 1. stupně ZŠ a laickou veřejnost s dětmi do cca 6 let v doprovodu rodičů či prarodičů.

AKORDEON ORCHESTR – VÁNOČNÍ KONCERT¨
Vánoční atmosféru hrou na akordeon přiblížili členové
Akordeon orchestru při ZUŠ Střezina pod vedením pana
Jiřího Klimenta.

20. prosince od 9 do 17 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ DEN PRO SENIORY
V rámci výstavy Měšťanské Vánoce měli senioři vstup zdarma
do celé budovy muzea. Mohli též využít možnost posezení v
nově otevřené kavárně.

21. prosince od 17 hodin
MĚŠŤANSKÉ VÁNOCE – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Výstavou Měšťanské Vánoce provedla autorka výstavy Mgr.
Martina Vlčková. Návštěvníci se seznámili s průběhem vánočních příprav a jejich průběhem v adventním období.

Novinkou trhu se stala nově otevřená muzejní kavárna.
Kavárna nadále pokračuje každodenním provozem v otevíracích hodinách muzea.
22. ročník tradičního muzejního adventního trhu proběhl v
klidu, vůně hřebíčku, koriandru a skořice a příjemná doprovodná hudba souborů Sarabanda, saxofonového kvintetu při
ZUŠ Habrmanova či dívčího pěveckého souboru Kantiléna
navodila nádhernou předvánoční atmosféru.
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Muzejní edukace
V roce 2011 byla nastartována edukační činnost. Muzeum
východních Čech se od ledna 2011 ve větší míře soustřeďuje na definování své role jako kulturní a vzdělávací instituce
a zpracovává svou nabídku edukačních aktivit v návaznosti
na potřeby školských a volnočasových zařízení a jejich rámcových vzdělávacích programů.
Od 1. 2. 2011 byla vytvořena pracovní pozice muzejní pedagožky (PhDr. Pavla Koritenská), která začala rozvíjet systém
komunikace s jednotlivými školskými zařízeními a koordinovat edukační aktivity uvnitř instituce. Muzejní pedagog zaštiťuje veškeré aktivity pro děti, mládež a do budoucna také jiné
cílové skupiny. Začíná se rozvíjet spolupráce s Tyfloservisem
(nevidomí a slabozrací), Danetou a v začínají akce pro seniory. Aktivní vyplnění volného času pro děti a mládež, rodiny
s dětmi nabízí muzeum formou rozšířenou nabídkou služeb
a programů, jež se zaměřují na přiblížení muzea jako instituce
a snaží se zaujmout návštěvníky přiblížením činnosti jednotlivých pracovišť. Cílem je vytvořit kvalitní nabídku v oblasti
seznámení se s obory historie, přírodovědy a archeologie.
Důraz je kladen na interdisciplinaritu a přístupnost. Hravou
a zábavnou formou, ale přesto s maximálním důrazem na
kvalitu a záběr zprostředkovaných informací se muzeum
snaží o dešifrování „muzejního kódu“ výstav a expozic do řeči
srozumitelné posluchačům a návštěvníkům. K tomu přispívá
také nové muzejní výtvarné zpracování a řešení výstav.

V rámci edukačních programů probíhaly v roce 2011 k vybraným výstavám také výtvarné soutěže pro děti a mládež
všech věkových kategorií. Vybrané práce byly vyhodnoceny
odbornou komisí a vítězové byli ohodnoceni věcnými cenami.
K výstavě Zvonařství proběhla výtvarná soutěž Zvonek bim
bam. K výstavě Pohádka ve škole byla vyhlášena výtvarná soutěž O nejkrásnější pohádkové leporelo, účastníci této
soutěže zhlédli k ukončení výstavy a jako odměnu za účast
v soutěži i loutkové představení Zlatovláska hradeckého
loutkoherce Jana Bílka.

29. 3. 2011 byl slavnostně otevřen Dětský ateliér – prostor
pro dětského návštěvníka, ale také pro edukační aktivity, které navazují na jednotlivé výstavy či muzejní programy.
Pro rok 2012 je nezbytné pokračovat v těchto aktivitách, v jejich rozvoji a profesionalizaci. Od roku 2012 bude provedena
změna, kdy na místo 3 kustodů nastoupí kustodi – lektoři, jež
budou mít v náplni práce vykonávat edukační a doprovodné
programy. V práci bude pokračovat na celý úvazek muzejní
pedagožka.
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4. Prezentační činnost muzea
Návštěvnost
Tabulka návštěvnosti
(druh vstupného / počet návštěvníků)

2011

plné

snížené

leden

211

143

únor

235

březen

490

duben
květen

akce za 30

důchodci

do 6 let

MŠ, MC

celkem
610

99

0

1 063

131

38

1 668

218

28

1 713

120

0

757

80

131

39

1 089

110

74

87

6

1 220

117

59

55

0

810

74

137

16

80

40

861

27

107

37

1 098

0

2 356

120

326

266

296

244

3 483

60

103

32

309

94

66

129

131

371

299

73

150

116

287

279

344

117

232

208

116

128

100

67

200

26

červen

145

119

206

88

281

červenec

488

214

97

144

srpen

295

86

87

111

září

168

108

238

říjen

285

173

629

listopad

377

576

1 278

celkem

volné
0

0

prosinec

studenti
61

550

418

494

266

328

112

446

354

2 968

3 647

2 924

3 866

1 213

2 220

1 157

2 822

749

18 598
7 115 Adventní trhy

4 440

12 390 Chlum
1 500 vernisáže

Graf návštěvnosti

1 500 muzejní noc
350 muzejní soirée
2 500 jednorázové akce a představení pro děti
celkem

43 953
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4. Prezentační činnost muzea
Výstupy v médiích
Pravidelné pozvánky na výstavy, muzejní akce či odbornější
tématiky (rozhovory, reportáže) otiskovaly v roce 2011 především:
Radnice, Hradecký deník, deník Právo, regionální příloha
Mladé fronty Dnes, Sedmička a Blesk, v éteru se objevovalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové na vlnách
Českého rozhlasu, Blaníku, rádia Černá Hora a Frekvence I.,
Rádio OK.
Česká televize odvysílala dva pořady věnované historickým
divadelním oponám ze sbírek muzea pro seriál „Toulky za
uměním – Malované opony českých divadel“. Jan Jakl byl
hostem pořadu České televize Historie.cs na téma Pruskorakouské války 1866. RNDr. Bohuslav Mocek vystoupil
v pořadu „Nedej se.“
Probíhala také spolupráce s televizí RTA a TV Prima.

Opona divadelního spolku Tyl z Kuklen - Hold matce Vlasti, autor neznámý, 1893
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IV. Hospodaření organizace

Výroční zpráva 2011 Muzea východních Čech v Hradci Králové
36

Personální oblast
Struktura a počty zaměstnanců k 31.12. 2011

Pohyb zaměstnanců

Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2011 (fyzických osob)

v tom se vzděláním

osob

61

základní

4

vyučených

5

vyučených s maturitou

1

úplným středním všeobecným

6

úplným středním odborným

22

vysokoškolský

16

s vědeckou kvalifikací

7

Přírůstek zaměstnanců za rok 2011

14

Úbytek zaměstnanců za rok 2011

16

ukončení pracovního poměru

16

z toho odchod do plného (invalidního) důchodu

0

Stav přepočtených zaměstnanců byl dodržen.

0

neuvedeným

61

Celkem

Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za rok 2011
Platová třída

Průměr za třídu

Průměrná mzda

(fyzický stav)

(Kč)

(Kč)

2

3

10 320

11 690

3

3

5 410

5 615

4

12

7 120

7 966

6

2

14 005

17 405

7

6

12 936

16 204

8

2

15 427

18 098

9

8

18 291

22 613

10

6

19 362

24 545

11

14

19 911

26 628

12

3

22 957

32 917

2

25 645

13
Celkem

Počet zaměstnanců

61

33 895
19 780
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Výnosy a náklady
Oblast výnosů organizace
VÝNOSY

31. 12. 2011

31. 12. 2010

602010 tržby – vstupenky

333 510

273 680

672000 provozní dotace

602012 tržba vstupenky Chlum

263 555

190 535

672xxx Účelové provozní dotace

602013 tržba vstupenky Adventní trh

378 090

391 430

21 470

38 760

180 640

352 311

9 530

0

1 568 149

4 644 271

602016 tržba – přednášky
602020 tržby – nájemné sál
602031 edukační činnost
602050 tržby AO

CELKEM ZA Su :662 připsané úroky na účtech

2 232

3 623

25 991 800

26 800 000

236 374

0

26 228 174

26 800 000

dar Červenková

0

12 300

GRANT MK Štamberg

0

41 000

MK Tradiční lidová kultura

0

97 000

0

230 790

0

20 000

CELKEM 672: provozní dotace

767 502

757 246

Město: Zvonařství, Gočár, Král. sborník

602070 tržby z ostatních služeb

64 431

146 987

Město: Muzejní noc

602071 příjem z reklam

34 510

8 999

858

858

3 621 235

6 805 377

602060 tržby – přefakturace teplo

602090 tržba za služby úhrada za telefony
CELKEM ZA Su :602

provozní účelová dotace: přístavba Chlum

562 881

417 559

dotace KÚ: projekt výběr. řízení

0

36 000

dotace od úřadu práce: mzdy Chlum

0

92 223

0

4 900 000

0

87 913

31 454 514

41 809 443

604000 výnosy z prodaného zboží hlavní budova

107 159

107 401

KÚ: půjčka na úhr. sankcí

604100 tržba za komisní zboží

122 858

126 058

dotace: Japonské ex libris

604120 prodej zboží Chlum

18 103

14 319

602070 prodej zboží kavárna

28 109

0

60405 prodej komise kavárna

20 378

0

CELKEM ZA Su :604

296 607

247 778

621000 aktivace materiálu a zboží

82 011

146 853

CELKEM ZA Su :621

82 011

146 853

624000 aktivace dlouhodobého hmotného majetku

45 001

0

CELKEM ZA Su :624

45 001

0

0

20 492

323 000

1 991 923

CELKEM ZA Su :643 pohledávky union banka
CELKEM ZA Su :648 rezervní fond použití
649000 ostatní výnosy z činnosti
649020 přijaté náhrady škod – pojišťovna
649080 přijaté poplatky za poštovné a balné
649100 nedaňový výnos historie, vratka "ZVONY"
CELKEM ZA Su :649

85 089

9 703

208 222

15 583

62

0

0

-166 674

293 373

-141 388

VÝNOSY CELKEM
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Výnosy a náklady
Oblast nákladů organizace v roce 2011
NÁKLADY
501010 spotřeba materiálu foto
501012 materiál kavárna

31. 12. 2011

31. 12. 2010

0

638

58 180

0

502013 spotřeba elektřina:přefakturace:PARADOS
502021 spotřeba energie-plyn Chlum
502020 spotřeba energie – plyn HB

2 851

1 346

10 253

686

4 185

0

419 893

497 657

1 154

422

502030 spotřeba energie – topení HB

10 611

430

502110 spotřeba energie – topení GK

956 780

955 009

501020 spotřeba materiálu Expozice

126 142

25 586

502010 elektřina HK

691 143

1 159 239

501030,31 spotřeba materiálu auto, PHM

138 687

99 527

502040 spotřeba energie voda:

39 229

38 663

21 108

88 020

CELKEM 502 ENERGIE

2 301 521

2 671 516

122 929

93 315

97 856

77 824

501013 materiál: cyklotrasa rámy: vlastní zdroje
501014 spotřeba materiálu "Muzejní noc" vl. zdroje

501015 spotřeba materiálu – edukační činnost
501040 spotřeba materiálu úklidové prostředky

17 945

55 031

504010 prodej zboží – vlastní

501050 spotřeba materiálu kanc.potřeby

21 416

3 733

504020 prodej zboží – komise

50106 spotřeba materiálu bezp. technik,ochrané p.

3 722

14 145

501011 spotřeba materiálu – mykologická poradna

26 596

0

501070 spotřeba materiálu na údržbu

15 453

16 112

501008 spotřeba materiálu – počítač
501090 drobný hmotný majetek do 40 000,-

25 345

8 597

105 787

15 484

CELKEM ZA Su :504
CELKEM ZA SKUPINU :50
51101 opravy HB, GK

2 370

21 363

41 716

28 516

51104 opravy ostatní, výměník

13 476

21 263

1 110

6 430

0

7 962

27 179

0

6 283

0

CELKEM 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ:

92 134

85 534

512000 cestovné

72 628

23 734

512 cestovné z dotací

11 252

8 466

511042 oprava počítač, tiskárna,kopírka

13 165

0

501098 evidovaný majetek elektro

32 561

8 634

1 354 011

43 199

51103 údržba konzervátorské práce

0

38 212

51133 opravy Chlum:

8 107

0

501011 tradiční lidová kultura.Gočár:účel.dotace
501102 materiál pevnost,cizinci a vetřelci,zlatý kol.
501103 nákup materiálu:zakázky k přefakturaci

171 139
3 263 817

51102 opravy auto

501081 materiál kopírka
501100 spotřeba materiálu pro útvary

220 785
3 675 874

51107 údržba a oprava laser. čističky LAMBDA

0

2 717

501105 spotřeba materiálu Chlum, DHIM

27 647

364 504

501106 materiál – konzervátorské dílny

12 574

13 896

CELKEM: 512 CESTOVNÉ

83 880

32 200

25 556

17 645

513 náklady na reprezentaci:

33 630

33 783

2 223

2 575

CELKEM: 513 REPREFOND

33 630

33 783

501110 spotřeba materiálu knihovna – knihy
501111 spotřeba materiálu – knihy př. oddělení
501120 spotřeba materiálu knihovna – časopisy
501220 spotřeba materiálu – tiskoviny pro útvary
501260 přefakturace materiálu: Univerzita Hk
501160 dotace CHLUM
CELKEM 501: MATERIÁL
502012 spotřeba energie – elektřina Chlum

5 165

900

518016, 198 účel. dotace Město

81 660

78 386

12 666

401

518020 vazba knih, časopisů

27 622

3 968

0

1 790

299 640

0

1 153 567

695 966

92 714

18 916

4 800

1 670

518193,95 účelová dotace Mykol., Zlatý kolovrat, Acta

518172 účel. dotace Štamberg

92 530

0

518010,11 sbírkové předměty

29 714

0

518019 služby Muzejní noc

14 844

39 769
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Výnosy a náklady
51803 služby ostraha GK

351 617

387 145

518260 služby BOZP

70 200

518031 ostraha HB

648 071

642 602

518270 konference, aktivy, školení

13 570

200

45 795

26 109

1 300

5 950

51805 055 pomocné AO práce

109 309

270 660

518290,91 nehmorný inv. majetek drobný

54 851

45 024

51806 služby telefon pevná linka

145 910

125 039

518300 náklady na stravné

277 332

275 594

518061 služby mobilní operátor

62 952

83 740

2 133

6 456

51804 přepravné

518070 stočné

51828 vstup. prevent. prohlídka smluvního lékaře

518310 kopírování velkoplošné

108 936

103 483

518320 služby pro přednáškový sál

518080 služby pro výměník VSA4

16 598

113 510

51835 služby software – TAZCON ing. Fiala

518100 služby revize

53 704

124 598

51838 úklid HB
51840 připojení do sítě internet UK Praha

518111 tisk VITRINA, publikace

130 030

244 000

51812 tisk plakáty,pozvánky

20 485

11 828

518131,40 různé, k výstavní činnosti

58 613

7 939

518150 služby inzerce

34 250

67 152

518160,63 pronájmy, mikroprocesor

518691 cyklotrasa
518370 dar EOP: Cizinci a vetřelci
51890 služby historie: AO p. Čermák (fa r. 2006)

7 800

18 250

61 903

55 448

166 734

272 487

72 000

72 000

130 005

0

18 554

0

-21 978

0

4 980

1 080

518164 pronájem vyhlídková věž Chlum

24 000

24 000

518293 Chlum: Přístavba Muzea, prezent. systém

518170 poštovné, balné, manipulační poplatky

27 050

10 787

518232 soudní náklady

518171 spotřeba známky

27 405

30 810

518195, 518192 účel. dotace: Gočár, TLK

518180 služby -výstavy

38 650

38 700

518190 služby ostatní

176 612

210 445

CELKEM 518 SLUŽBY

4 275 422

9 299 625

518191 služby ostatní Chlum, splátky traktor

114 745

148 763

CELKEM ZA SKUPINU :51

4 485 065

9 490 678

0

87 913

518196 revize výměníku VOLTR

32 400

27 000

521010 mzdové náklady základní

9 401 431

9 006 486

51820 předplatné

76 628

68 356

52102 mzdové náklady – osobní příplatek

2 095 710

2 111 890

518201 poplatky za rozhlas a televizi

16 200

10 800

52103 mzdové náklady – fond odměn

365 884

730 880

518202 členské příspěvky

12 080

11 080

52104 mzdové náklady – příplatek za vedení

432 974

416 251

2 562

0

52105 mzdové náklady – příplatky za SO a NE

138 559

120 992

52106 mzdové náklady – dohody

317 235

298 000

8 000

89 000

518370 dotace Ex libris

518241 kavárna
518210 revize a opravy EZS, EPS, přenos informací

518950 služby právnické

64 820

190 254

154 709

518220 elektroúdržba ERMAK

67 052

98 358

521061 OON účelové dotace

518221 služby za programové vybavení VEMA

52107 mzdové náklady – dovolená, náhrady

1 218 952
173 538

1 399 187

1 295 754

48 912

52 264

3 127 104

52109 náhrada za dočasnou prac.neschopnost

51 982

15 148

7 694

0

66 237

455 773

52112 propl. dovolené ukončených prac. práv.
poměrů, odstupné

122 611

431 470

22 903

0

300

518231 výzkum Město (k přefakturaci)

0

518250 subdodávky k AO pracím

10 000
220 428

52108 náhrady za svátky

27 593

518230 fotoslužby
518240 úprava a roční poplatek za www stránky

10 000
172 821
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Výnosy a náklady
CELKEM ZA Su :521

14 382 485

14 202 901

56910 ostatní finanční náklady: soudní poplatek

12 284

200 180

524 zákonné sociální pojištění

4 732 441

4 689 514

CELKEM ZA Su :569

31 484

217 496

CELKEM ZA Su :524

4 453 943

4 689 514

CELKEM ZA SKUPINU :56

45 848

217 496

139 201

276 015

591, 595 daň z příjmů

-30 980

36 120

275 908

276 015

CELKEM ZA Su :591

-30 980

36 120

19 254 127

19 168 430

CELKEM ZA SKUPINU :59

-30 980

36 120

31 439 182

35 966 881

527 zákonné sociální náklady, 528 ost. soc. nákl.
CELKEM ZA Su :527
CELKEM ZA SKUPINU :52
538 ostatní daně a poplatky (kolky, dál. známka)

3 842

6 170

CELKEM 538 OST. DANĚ A POPLATKY

3 842

6 170

165

91 695

542000 penále z neuhrazených faktur
CELKEM ZA Su :542

NÁKLADY CELKEM

165

91 695

8 471

1 168

38 968

38 619

54905 rozdíl při použití koeficientu na vstupu

242 568

122 868

NÁKLADY celkem

31 439 182

41 809 443

CELKEM ZA Su :549

290 407

162 655

VÝNOSY

31 454 514

41 809 443

CELKEM ZA SKUPINU :54

119 561

254 350

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

15 332

0

551 odpisy dlouhodobého majetku

1 122 519

573 547

55101 odpisy z 02201

1 820 057

1 792 629

12 208

13 668

549 ostatní náklady z činnosti
54904 předpis zákonné poj. Kooperativa

551011 odpisy z 022011
551014 odpisy z 022014

4 032

4 032

551016 odpisy z 022016

783 877

797 232

55102 odpisy z 02102

115 716

115 716

3 858 409

3 296 824

4 654

4 230

CELKEM ZA Su :551
552 zúst. cena prodaného DHIM
celkem 552 zůst. cena prodaného dlouh. majetku

4 654

4 230

556 tvorba a zúčtování opravných položek

-143 575

8 94 519

CELKEM ZA Su :556

-143 575

8 94 519

557 náklady z odepsaných pohledávek

0

2 005

CELKEM ZA Su :557

0

2 005

2 880 386

4 197 578

569 ostatní náklady: správní poplatek, ověření:

2 562

220

56906 poplatky FKSP k přeúčtování na bú

1 836

1 932

13 849

14 371

953

793

CELKEM ZA SKUPINU :55

56903 ostatní finanční náklady: za vedení účtu
569031 ostatní finanční náklady: za vedení účtu CEP

REKAPITULACE ZA ČINNOST

Komentář:
Výnosy:
Nové pojetí činnosti muzea se projevilo zvýšeným vstupným na hlavní budově i na budově Muzea války na Chlumu.
Značný pokles tržeb archeologických výzkumů nelze ovlivnit. V oblasti tržeb za zboží je stav vyrovnaný, v listopadu se
otevírala muzejní kavárna, což navýšilo celkové tržby za zboží téměř o 50 tis. Kč.
Náklady:
Spotřeba materiálu byla navýšena kvůli nutné obnově technického vybavení – zejména počítačů. Další náklady byly
způsobeny nově vzniklou kavárnou. V roce 2011 bylo uspořádáno více výstav.
S novými dodavateli energií došlo ke snížení nákladů.
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Výnosy a náklady
Od roku 2010 není patrný nárůst v oblasti služeb. V roce 2011
došlo také v drobné míře k nákupu sbírkových předmětů.
Došlo ke snížení nákladů na revize. Byly navýšeny náklady na
opravy EZS a EPS, které byly zařazeny do majektu
v roce 1996 a s technickým zhodnocením v roce 2008.
Osobní náklady vycházejí ze stanoveného rozpočtu zřizovatele.
Odpisy:
Navýšení odpisů bylo způsobeno zařazením nové budovy
na Chlumu, zařazení GPS pro archeologické oddělení a zařazením Chlum II. „Prezentační systém“ do užívání.
I při navýšení některých nákladových položek přesto organizace hospodařila se ziskem ve výši 15 332 Kč.
K výraznému zlepšení finanční situace posloužily obdržené
dotace, granty a dary.
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Dotace
Královéhradecký kraj poskytl Muzeu východních Čech
v Hradci Králové 25 991 880 Kč příspěvek na provoz.

Dotace ze státního rozpočtu:
„Prezentační systém Chlum II.“
%

Kč

Evropská unie

85

478 448,70

Státní rozpočet

7,5

42 216,06

Královéhradecký kraj

7,5

42 216,06

V roce 2011 se podařilo výrazně čerpat z grantů a dotací:

Granty – Královéhradecký kraj

Kč

Královéhradecko
– sborník pro poučenou veřejnost

15 000

IV. Královéhradecká muzejní noc

15 000

Časopis Acta musei Reginahradecensis

25 000

Akce pro děti a mládež ve volném čase

20 000

Krajská mykologická poradna

58 000

Granty – Město Hradec Králové

Celkem

562 880,82

Neinvestiční dotace byla v termínu vyúčtována.

Kč

Život v pevnosti

15 000

Cílená propagace MVČ

36 000

Dary

Kč

Veolia, a.s.

Dar na zařízení kavárny

50 000

Elektrárny Opatovice, a.s.

Příspěvek na realizaci výstavy Cizinci a vetřelci

15 000

Transped - SOC spol. s r.o.

Počítač, notebook

2 000

Miroslav Luňák

Dar bez uvedení účelu

2 000

Firma PICOP

Dar – psací stůl

3 640

Agropodnik Humburky

Publikace Kosičky

10 000

Obec Kosičky

Publikace Kosičky

10 000

STAVREKO

Publikace Kosičky

5 000

Jedlé houby, Václavíkov; MYCOP: poskytnutí ukázek hub na
výstavu HOUBY.
Lázně Bohdaneč, a.s.: množství vápenité slatiny pro taraxacologický výzkum.
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Investice
1.) investiční dotace Královéhradeckého kraje
Kč
Zateplení budovy na Chlumu II. KP/11/506

1 526 068,80

Interiéry vybavení Chlum KP/11/501

296 091,00

GPS archeologické oddělení KP/11/508

249 708,00

Investiční dotace byly v řádném termínu vyúčtovány.

2.) investiční dotace ze státního rozpočtu
„Prezentační systém Chlum II.“
%

Kč

Evropská unie

85

3 951 074,37

Státní rozpočet

7,5

348 624,21

Královéhradecký kraj

7,5

348 624,21

Celkem

4 648 322,79

Investiční dotace byla v termínu vyúčtována.

Tvorba a čerpání peněžních fondů
Stav fondů:
Název fondu

stav fondu
01.01.2011

tvorba fondu

čerpání fondu

stav fondu
k 31.12

krytí

FRIM

2 490 809

12 155 075

10 421 295

4 224 589

4 224 589

Rez. fond

1 954 744

Fond odm.

987 490

FKSP:

213 369

1 900 227

154 608

181 123

54 517

54 517

987 490

997 490

186 854

186 854

Veškeré finanční fondy organizace jsou plně kryty finančními
prostředky.
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Finanční majetek
Bankovní účty organizace:
Č. účtu

 Název účtu

241100

běžný účet KB

241200

zvláštní účet EÚ Chlum I.

241300

zvláštní účet EÚ Chlum II.

241

celkem

243020

účet FKSP

Ceniny:
Stav

Stav

k 1. 1. 2011

k 31. 12. 2010

8 074060,02

7 722 536,38

0

0

794,98

835,03

8 074 855,00

7 723 371,41

229 675,39

132 471,88

Č. účtu
263010

 Název
poštovní ceniny: známky

26302

stravenky á 50,00 Kč

263

ceniny celkem

Stav

Stav

K 1. 1. 2011

K 31. 12. 2010

2 664,00

4 869,00

100 000,00

80 300,00

102 664,00

85 169,00

Fyzickou inventurou cenin nebyly zjištěny žádné rozdíly.

V roce 2011 byla vyčerpána a vyúčtována dotace z EÚ na přístavbu Muzea války 1866 na Chlumu – účet 24120 a zahájena
druhá etapa z prostředků EÚ na „Prezentační systém Chlum“
a tím byl opět zřízen zvláštní účet 24130. Dokladovou inventurou účetnictví a výpisem KB v Hradci Králové nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Kontrolní činnost
Kontrolní systém:
Organizaci nebyla stanovena žádná výše odvodů za porušení
rozpočtové kázně, nebyla stanovena pokuta a penále.
V organizaci proběhla kontrola hospodaření příspěvkové
organizace. Na základě vydaného protokolu o kontrole byly
veškeré nedostatky v řádném termínu doloženy. Jednalo se

o srovnání majetkových účtů a účtů oprávek v systému účetnictví a majetku. Rozdíl byl dohledán a opraven na skutečný
strav odpovídající účetnictví. Byla vypracována nová směrnice o vnitřním kontrolním systému pro rok 2011.
Následnou kontrolou bylo konstatováno, že organizace
doložila odstranění nedostatků a tím došlo k jejich nápravě.
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Zakázky
Zakázka

Dodavatel

Kč

Stavební úpravy stávající budovy Muzea války 1866 na Chlumu

Redomo a.s.

2 219 457

Dodávka a instalace informačních tabulí naučné cyklotrasy

Ing. Petr Valášek

249 700

Dodávka a instalace vnitřního vybavení Muzea války 1866

Desk – In s.r.o.

996 472

Dodávka a instalace audiovizuálního centra Muzea války 1866

PPSU s.r.o.

1 762 397

Autoprovoz
Při zabezpečení hlavní i doplňkové činnosti muzea bylo
v roce 2011 najeto 49 tisíc kilometrů.

Náklady

Kč

Celkové provozní náklady autodopravy

139 000

z toho náklady na pohonné hmoty

125 000

Průměrný náklad na ujetý kilometr

2,83

Automobilový park je v dobrém stavu, průměrný věk osobních automobilů je však 13 let a do budoucna je nutno plánovat postupnou obměnu.
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Provoz a obnova budov
V průběhu roku byla provedena plánovaná úprava pláště původní budovy muzea na Chlumu a rovněž vnitřní úpravy této
části muzea.
V rámci venkovních úprav byl zateplen plášť budovy a střecha na úroveň požadavků současných norem. Současně bylo
provedeno barevné a strukturální sladění vnějšího povrchu
budovy s nově postavenou částí expozice. Celkově bylo při
této akci investováno 1526 tis. Kč z dotace Královéhradeckého
kraje.

Uvnitř budovy bylo z investiční dotace ve výši
Královéhradeckého kraje ve výši 296 tis. Kč nainstalováno
horizontální zastínění prosklené střechy a vertikální zastínění skleněných stěn.
Ostatní vlastní i pronajaté budovy byly udržovány v závislosti na celkovém stavu a potřebách provozu.

Inventarizace majetku a závazků
Pro inventarizaci majetku byl vydán příkaz ředitele č. 11/201
s termínem provedení inventur k 31. 12. 2011.
Podkladem k inventurám byly seznamy evidovaného majetku vyhotovené správcem majetku pro zaměstnance a jejich
pracoviště.
Vlastní fyzická inventarizace proběhla v době od 16. 12. 2011
do 31. 12. 2011. K vyhodnocení fyzických inventur se ÚIK sešla dne 17. 1. 2012, kdy konstatovala, že všechen inventovaný
majetek byl fyzicky dohledán a zinventován. Nebyly zjištěny
žádné inventarizační rozdíly.
Komisi byl rovněž předložen seznam předmětů vypracovaný
z podkladů DIK, které zaměstnanci navrhli k fyzické likvidaci.
Inventurní komise tento návrh předala jako podklad pro jednání Škodní likvidační komise.

Škodní likvidační komise v průběhu zasedání dne 17. 1. 2012
shlédla předměty určené k likvidaci uložené v míst. č. 1040
na hlavní budově. Na základě zjištění skutečného stavu předmětů komise jednohlasně doporučila předměty dle seznamu
vyřadit z evidence majetku a fyzicky zlikvidovat.
Výjimku tvoří dva kusy ze skupiny investičního majetku -inv.
č. 1108 a inv. č. 1132. Tyto položky jsou maringotky, nevyužitelné pro potřeby MVČ. V tomto případě komise navrhla
nabídnout tento majetek v souladu se směrnicemi zřizovatele
o nakládání s nevyužitým majetkem.
Fyzická likvidace vyřazeného majetku proběhne v 1. čtvrtletí
roku 2012.
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