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Základní údaje
Muzeum východních Čech v Hradci Králové je příspěvkovou
organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem, která svým
charakterem naplňuje literu zákona 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy. Muzeum získává, shromažďuje, trvale
uchovává, eviduje a odborně zpracovává sbírky muzejní
povahy. V současné době má muzeum v 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.:
+420 495 512 391, +420 495 512 392
e-mail: muzeum@muzeumhk.cz; info@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz
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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
Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 78-7777510247/0100
Zřizovatel: Královéhradecký kraj

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

Bilance činnosti:
Rok 2012 proběhl v Muzeu východních Čech v Hradci
Králové v pokračování trendů nastartovaných v roce 2011.
Lze konstatovat, že rok 2012 byl úspěšný a byla realizována
řada projektů a akcí, které zaznamenaly pozitivní ohlas veřejnosti a vytváří dobré jméno celé instituci, která je zřizovaná
Královéhradeckým krajem.
V březnu 2012 byla otevřena nová expozice v Muzeu války
1866 na Chlumu, čímž byla učiněna pomyslná tečka za projektem „Vybudování prezentační soustavy Muzea války 1866
na Chlumu jako specifické destinace cestovního ruchu“, který
byl finančně podpořen z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Autorem námětu
expozice byl vedoucí historického oddělení Mgr. Jan Jakl.
Slavnostního otevření se kromě zástupců Královéhradeckého
kraje a města účastnil velvyslanec Rakouské republiky
v ČR J. E. Ferdinand Trauttmansdorff, zástupci vojenského
výzkumného ústavu v Postupimi a historikové vojenské školy
v Drážďanech.
V roce 2012 byl zahájen projekt dalšího vzdělávání pracovníků kulturních institucí, financovaný z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je
poskytnutí dalšího vzdělávání zaměstnancům muzeí, galerií
a Národního památkového ústavu, které je trvale podhodnoceno. Dalším probíhajícím projektem je spolupráce archeologů Muzea východních Čech a Musea Slaska Opolskiego
v Opoli na digitalizaci archivních dokumentů v rámci přeshraniční spolupráce ČR – PR Cíl 3.
Důležitou zprávou roku 2012 je skutečnost, že Muzeu východních Čech v Hradci Králové byl Radou pro vědu a výzkum
přiznán statut výzkumné organizace 1. stupně. Zvyšuje se
tak prestiž instituce a současně nároky na pracovníky, aby
tato skutečnost byla prakticky naplňována. V prosinci 2012
proběhlo ustavující zasedání Rady Muzea východních
Čech v Hradci Králové. Rada MVČ slouží jako poradní orgán

ředitelky muzea v oblastech vymezených zřizovací listinou,
tedy zejména získávání, shromažďování, trvalého uchovávání, evidování, odborného zpracování a zpřístupňování sbírek
muzejní povahy. Jejím cílem je taktéž v těchto intencích přispívat k rozvoji instituce v oblasti vědeckého výzkumu.

Odborné přírodovědecké studie byly publikovány v recenzovaném periodiku Acta Musei Reginaehradecensis, s. A č. 34
a byla vydána také první dvě čísla recenzovaného časopisu
Archeologie východních Čech, který nahrazuje Zpravodaj
muzea v Hradci Králové.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové se chce přiblížit
celosvětovému trendu muzeí jako institucí, které skýtají prostor pro celoživotní vzdělávání a které jsou místem výzkumu
a bádání.

V rámci instituce dochází postupně k realizování změn započatých v roce 2011. Je vytvářena účelná struktura organizace
a dochází k realizaci personální politiky, která má za cíl posílit
odpovědnost zaměstnanců za své pracovní výsledky a současně odstranit nerovnováhu v odměňování zaměstnanců.
Na základě podepsané kolektivní smlouvy byly dohodnuty
benefity pro zaměstnance jako např. zdravotní volno z důvodu zdravotní indispozice, tzv. sick days. Cílem je vytvoření
efektivně řízené instituce, která využívá kvalitní lidský potenciál, je dobrým zaměstnavatelem a hospodářem.

Muzea jsou místa, kde je možné „výzkum vidět“ 1, a to nejen
ve výstavním prostoru:
Dlouholetý pracovník, muzejník a světově uznávaný paleontolog RNDr. Stanislav Štamberg objevil při své práci, při sběru
fosilií dobře zachovanou hlavu neobvyklého temnospondylního obojživelníka. Přední odborníci z Bratislavy a Paříže zjistili, že se jedná o zcela nový druh Sclerocephalus stambergi.
Druh nese jméno objevitele. Nebo jiný příklad: numismatik
PhDr. Vojtěch Brádle byl na sklonku roku 2012 oceněn cenou
České numismatické společnosti za rok 2011 v kategorii mladých badatelů do 35 let za rozbor depotu pražských grošů
Vladislava II. Jagellonského z obce Kosičky. Katalog Nález
mincí z obce Kosičky vydalo Muzeum východních Čech jako
FONTES MUSEI REGINAEHRADECENSIS 19.
Výzkum bylo možné pozorovat také při práci archeologů,
kteří se od června do listopadu 2012 podíleli na terénní
části záchranného archeologického výzkumu na dostavbě
dálnice D11. Celková plocha výzkumu činila 3,6 hektaru.
Prozkoumáno bylo cca 500 objektů obsahujících nálezy nejméně ze čtyř období pravěku až středověku. Výzkum proběhl
v souladu s harmonogramem stavby.
Rok 2012 byl bohatý také na náhodně objevené hromadné
nálezy. Za tři mincovní poklady a depot 50 seker ze starší
doby bronzové vyplatil Krajský úřad Královéhradeckého kraje
nálezcům odměnu. Soubory byly předány muzeu a mincovní
poklady posléze převedeny do numismatické sbírky.
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Bilance činnosti, výhled na rok 2013

V průběhu roku 2012 se podařilo realizovat také zahájení
oprav strážního domku na Chlumu, který je součástí areálu
Památníku války 1866, z investičního fondu Muzea východních Čech v Hradci Králové. Muzeum východních Čech
v Hradci Králové v roce 2012 investovalo také do obnovy
kamerového systému výstavního prostoru díky dotaci
Ministerstva kultury; byl zakoupen badatelský mikroskop
a z investičních prostředků byly placeny také mříže na novou
budovu Muzea války 1866 na Chlumu. V roce 2012 probíhalo obnovení a modernizace výpočetní techniky.
V průběhu roku 2012 byla zpracována koncepce činnosti
Muzea východních Cech v Hradci Králové na léta 2012-2017.
Jednou z priorit pro příští období je rekonstrukce objektu
Gajerových kasáren, ve kterém jsou uloženy sbírkové předměty, o které muzeum pečuje. Snahou je budovou proměnit
v moderní depozitář s kvalitním zázemím pro administrativu,
konzervátorské dílny, ale také s výstavním prostorem.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové navštívilo v roce
2012 celkem 42 594 osob, z toho 13 327 navštívilo Muzeum
války 1866 na Chlumu včetně rozhledny.
1) Název materiálu německého spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum „Museen – Forschung die sich sehen lässt“ Bonn 2012.
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Bilance činnosti, výhled na rok 2013
Výhled na další rok:
Rok 2013 se ponese v rámci oslav sta let od předání muzejní budovy do užívání. Budova muzea je považována
za nejvýznamnější stavbu Hradce Králové a vrcholné dílo
Jana Kotěry, v roce 1995 byla budova prohlášena národní
kulturní památkou. Pro návštěvníky je připravena celá řada
zajímavých akcí, které se této tématice budou věnovat.
V rámci spolupráce s Muzeem užitého umění ve Vídni je připravován společný výstavní projekt a mezinárodní konference k centeniu otevření muzejní budovy.
Pro badatele je zpřístupněna pozůstalost Jana Kotěry, která
se do muzea dostala díky daru vnuka slavného architekta,
Johna Kotěry (1946 Praha – 2012 Calgary). Z více než čtyř
stovek sbírkových předmětů budou také některé představeny v rámci výstavní činnosti.
Stěžejním úkolem pro rok 2013 je práce na investičním
záměru rekonstrukce objektu Gajerových kasáren, aby bylo
splněno základní poslání instituce, která řádně pečuje
a uchovává sbírkové předměty.
Tradiční akce jako muzejní noc, muzejní adventní trhy, Den
země, Noc pro netopýry, mykologická poradna, ale i nově
zavedené muzejní neděle, byly realizovány v průběhu roku
2012 za velkého ohlasu veřejnosti a počítá se s nimi také pro
další rok.
Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům Muzea východních Čech v Hradci Králové za jejich práci, představitelům
Královéhradeckého kraje za podporu a přízeň a vedoucímu
oddělení kultury a památkové péče PhDr. Pavlu Mertlíkovi
a MgA. Martině Kluhavé za spolupráci a otevřenou komunikaci.
Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph. D.
ředitelka muzea
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Personální obsazení; profily jednotlivých oddělení
Muzeum bylo v roce 2012 členěno
do těchto oddělení:
Interní audit
Oddělení správy a ochrany sbírek
Ekonomicko-provozní oddělení
Výstavní a prezentační oddělení
Archeologické oddělení
Historické oddělení
Přírodovědecké oddělení
Památník bitvy 1866 na Chlumu

Od 1. 1. 2011 je ředitelkou muzea Mgr. Naděžda Machková
Prajzová, Ph.D.

Ekonomicko-provozní oddělení
Od 1. 2. 2012 byla organizační změnou sloučena dvě dříve
samostatná oddělení. Na pozicích došlo k personálním
změnám. Vedoucímu ekonomicko-provozního oddělení,
vzešlému z výběrového řízení, byl pracovní poměr ukončen ve zkušební době. Dočasným řízením byla pověřena
Bc. Ilona Krpatová, která zastávala pozici interní auditorky.
Ekonomicko-provozní oddělení bylo rozčleněno na ekonomický a provozní úsek. Vedoucím provozního úseku byl
jmenován Ing. Rudolf Drahorád. K 31. 10. 2012 bylo zrušeno
místo všeobecné účetní.
Ekonomický úsek 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 pracovalo v roce 2012 ve složení:
hlavní účetní a personalistka/administrativní pracovnice.
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Ekonomické oddělení v průběhu roku 2012 zavádělo nový
informační systém. Jednalo se o náročnou a systémovou
změnu, která vyžadovala maximální vstřícnost a pozitivní
přístup všech zaměstnanců, kteří byli změnou dotčeni.
Na tomto místě je třeba jim poděkovat. Nový informační
systém v konečném důsledku vede k větší transparentnosti,
průkaznosti a sdílení dat v rámci celé organizace.

odlitky a repliky sbírkových předmětů. Zajišťuje konzervaci
a restaurování, včetně průběžné kontroly stavu sbírek uložených v depozitářích a péče o uložené sbírkové předměty.
Do oddělení patří pět pracovníků – muzejní fotograf, dokumentátor a tři pracovnice konzervátorských dílen.

Provozní úsek 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. Provozní úsek má včetně vedoucího sedm pracovníků ve
složení: uklízečky, údržbář, truhlář, řidič.

Výstavní a prezentační oddělení
Výstavní a prezentační oddělení bylo vytvořeno k 1. 6. 2011.
Klade si za cíl zvýšit povědomí o instituci, zkvalitnit komunikaci s návštěvníkem a koordinovat výstavy a akce napříč
celou institucí.
Oddělení je složeno z vedoucího oddělení, výtvarníka, muzejní pedagožky a od roku 2010 také z pracovníků na recepci
a ve výstavních sálech – kustodů. Oddělení sestavuje výstavní plán. Vedoucím oddělení je Mgr. Stanislav Hrbatý. V roce
2012 nedošlo v rámci oddělení k organizačním ani personálním změnám.

Oddělení správy a ochrany sbírek
Od 1. 10. 2012 došlo ke změně názvu a posunu činností
v rámci oddělení. Oddělení integrovaného systému ochrany
a správy sbírek bylo přejmenováno na Oddělení správy
a ochrany sbírek. Bylo doplněno o konzervátorské pracoviště. Oddělení je řízeno zástupcem ředitelky, Jaroslavem
Zámečníkem, Dis. 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 a digitalizaci sbírkových předmětů, terénní obrazovou dokumentaci a dokumentaci činnosti muzea. Součástí oddělení je
i konzervátorské pracoviště, které zabezpečuje nezbytné
konzervátorské a restaurátorské práce na sbírkách muzea,
včetně jejich dokumentace a evidence, zhotovuje též kopie,

Archeologické oddělení
Archeologické oddělení vede PhDr. Miroslav Novák.
Archeologické oddělení shromažďuje, eviduje, řádně spravuje, odborně zpracovává, trvale uchovává a zpřístupňuje
sbírky muzejní povahy a příslušnou dokumentaci o stavu
a vývoji osídlení, společnosti a lidské činnosti na území východních Čech od nejstarších dob po středověk, případně
včetně novověku zejména na základě vlastních výzkumů.
Oddělení provádí archeologické výzkumy formou povrchových průzkumů a výzkumů, záchranných akcí a archeologických dohledů, případně systematických výzkumů. Pracovníci
archeologického oddělení jsou odbornými garanty oprávnění k provádění archeologických výzkumů uděleného
Ministerstvem kultury ČR. V oddělení pracují čtyři archeologové včetně vedoucího a jedna dokumentátorka.

Historické oddělení
Historické oddělení získává, shromažďuje, eviduje, řádně
spravuje a odborně zpracovává, trvale uchovává a zpřístupňuje sbírky muzejní povahy dokumentující zejména historický vývoj společnosti od středověku do současnosti na území
východních Čech, a to 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.

vede dokumentátor-knihovník. Kromě veřejných knihovnických a informačních služeb se spolupodílí na plnění nabídkové povinnosti muzea a zajišťuje mezinárodní výměnu
publikací. Vedoucím oddělení je RNDr. Bohuslav Mocek,
entomolog. V oddělení působí také laborantka a dokumentátorka se specializací na mykologii.

Památník bitvy 1866 na Chlumu
Památník bitvy 1866 na Chlumu je od roku 1993 pobočkou
MVČ v HK. Vedoucím památníku je p. Aleš Chvojka. V Muzeu
války 1866 pracuje kromě vedoucího také správce objektu.
Sezónně jsou zaměstnávány pokladní, průvodci a uklízečky.

výroční zpráva
mvč 2012

Personální obsazení; profily jednotlivých oddělení

Kromě vedoucího, kterým byl v roce 2012 Jan Jakl, pracuje v oddělení 6 historiků, 1 správkyně depozitáře a vedoucí
společenskovědní knihovny. Společenskovědní knihovna
je součástí oddělení, poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a zajišťuje též agendu ISBN.

Přírodovědecké oddělení
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) – 2 odborní pracovníci, botanika
(včetně mykologie) a zoologie (zejména entomologie, malakologie, obratlovci) – 2 odborní pracovníci. V rámci oddělení
funguje specializovaná přírodovědecká knihovna, kterou

Poklad bronzových seker před konzervací (17.-18. stol. př. n. l.)
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III. Úkoly v hlavní činnosti

Výroční zpráva 2012 Muzea východních Čech v Hradci Králové
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výroční zpráva
mvč 2012

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. V roce 2012 byly vlastním
výzkumem získány důležité kolekce nálezů nadregionálního
významu z období neolitu z Kopidlna a Lochenic. Důležité
jsou i hroby ze starší doby bronzové z Lochenic a z D11
u Plačic. Ze Smiřic byly získány nálezy datované do doby římské, z Plačic a Starého Bydžova pak velmi kvalitní soubory ze
13. století. Z výzkumů ostatních oprávněných organizací byl
převzat soubor nálezů z Nového Bydžova od ZIP o.p.s., který
byl ve velmi nevyhovujícím stavu, část nálezů z organických
materiálů byla z bezpečnostních důvodů skartována a následná reklamace konzervátorských zásahů dosud není uzavřena. Evidovány, ale dosud fyzicky nepředány, jsou soubory
vesměs pozdně středověkých až novověkých nálezů z archeologických výzkumů společnosti Labrys o.p.s. na Trutnovsku.
Jediným předaným souborem jsou nálezy z Kuksu, a to z důvodů participace muzea na zpracovatelské fázi výzkumu.
Podíl předmětů se sbírkovou hodnotou je v tomto souboru
velmi malý a vyžádá si časově náročnou revizi. Velký nárůst
oproti předchozímu období zaznamenaly individuální povrchové nálezy amatérských spolupracovníků muzea, především rozsáhlé kolekce středověkých železných předmětů
různé funkce pocházející z tvrzí a zaniklých vsí. V roce 2012
nebyl realizován žádný nákup.
Poradní sbor
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel 23. listopadu
2012 a vzal na vědomí informaci o složení a struktuře přírůstků
za uplynulý rok.
Chronologická evidence
V rámci chronologické evidence byla zapsána přírůstková
čísla A1/2012 až A129/2012, což představuje přibližně 6 200
jednotek (mimo soubor z výzkumu Labrys o.p.s. ve Dvoře
Králové n. L.).
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Systematická evidence
V rámci systematické evidence byly zpracovány přírůstky
A1/2009 až A131/2009, kterým byla přidělena inventární čísla
A104432 až A104588, což celkem představuje 982 kusů sbírkových předmětů.

Chronologická evidence
Do přírůstkové knihy historického oddělení bylo za rok 2012
zapsáno 347 přírůstkových čísel H1/2012 až H347/2012,
zahrnujících 2 174 kusů sbírkových předmětů.

Inventarizace sbírek
V roce 2012 byly inventarizovány soubory z výzkumů Hradec
Králové – pivovar, celkem 4 152 sáčků včetně kompletní fotografické dokumentace a přípravy zpracování do systematické
evidence, dále 1 559 sáčků s 20 418 jednotkami uloženými
v depozitáři č. 102 a stará středověká sbírka (kovy) s 1 200
položkami. Celkem tedy inventarizací prošlo 6 911 sbírkových předmětů.

Systematická evidence
V rámci systematické evidence bylo zpracováno celkem 8 622
kusů sbírkových předmětů, které představují 4 641 záznamů
v databázovém programu Demus. Průběžně byla prováděna
kontrola digitálních záznamů v programu Demus (II. stupeň
evidence), průběžně opravovány chyby, doplňovány záznamy a data připravována k exportu pro tištěnou podobu II.
stupně evidence ve všech sbírkových fondech. Celkem je
v historickém oddělení zapsáno v systému Demus Katalog
94 796 záznamů, tj. 138 215 kusů sbírkových předmětů.

Centrální evidence sbírek
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2012 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové
knihy v roce 2012 v rozsahu A1/2012 až A129/2012. V rámci
kontroly Centrální evidence sbírek byly zkontrolovány všechny zápisy přírůstkových čísel nahlášených do CES od roku
2001 včetně příslušných inventárních čísel, zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.

Inventarizace sbírek
V roce 2012 prošlo řádnými inventarizacemi v historické podsbírce celkem 19 230 kusů sbírkových předmětů, zapsaných
pod 16 201 inventárními čísly. Nad stanovený plán bylo
inventarizováno celkem 2 085 kusů sbírkových předmětů
zapsaných pod 1 797 inventárními čísly.

Historické oddělení
Historická podsbírka byla soustavně doplňována v souladu se zřizovací listinou muzea a sbírkotvornými programy,
a to nákupy, vlastním sběrem, dary, převody a zaevidováním starých fondů. Mezi významné akvizice získané v roce
2012 patří např. kovaný secesní květinový stolek z roku 1902,
kované secesní nástěnné rameno lampy, nábytek jídelny
ve stylu Gerstl (příborník, sekretář, jídelní stůl, 6 židlí, stolek
a 2 křesílka) vyrobený královéhradeckou firmou Nevyhoštěný
v roce 1920, dětský kočárek s proutěnou korbou, přelom 19.
a 20. století, či regionální literatura z let 1794-1857 a časopis
Česká wčela, ročník 1847-1848.
Křeslo (prvorepubliková
jídelna ve stylu Gerstel)

Celkem bylo v historické podsbírce inventarizováno 21 315
kusů sbírkových předmětů, zapsaných pod 17 998 inventárními čísly.
Centrální evidence sbírek
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2012 nahlášena přírůstková čísla ze 4. čtvrtletí roku 2011
a přírůstková čísla z prvních tří čtvrtletí roku 2012, dále byla
nahlášena inventární čísla všech sbírkových předmětů zapřírůstkovaných v letech 2009 (79 přírůstkových čísel, 613 kusů)
a 2010 (266 přírůstkových čísel, 945 kusů).
V rámci kontroly Centrální evidence sbírek byly zkontrolovány všechny zápisy přírůstkových čísel nahlášených do CES
od roku 2001 včetně příslušných inventárních čísel, zjištěné
nedostatky byly odstraněny.
Poradní sbor
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se v roce 2012 sešel 12. 12. Posoudil šest návrhů na úplatné nabytí věcí
movitých do historické podsbírky a doporučil zakoupení
předmětů za nabídkovou cenu 88 450 Kč. Dále se vyjádřil
k bezúplatnému nabývání věcí movitých do historické podsbírky za období od 1. 12. 2011 do 12. 12. 2012 a konstatoval, že všechny akvizice byly v souladu se strategií sbírkotvorné činnosti muzea vyplývající ze zřizovací listiny muzea.
Posoudil návrh na vyřazení vybraných sbírkových předmětů
ze sbírkové evidence muzea z důvodu neupotřebitelnosti.

Přírodovědecké oddělení
Sbírkové fondy přírodovědecké podsbírky byly v roce 2012
doplněny o 2 845 kusů sb. př., tj. 18 př. č. Z toho 89 % tvoří
vlastní sběry, 6 % dary a 5 % nákup. Největší podíl podle počtu kusů (položek, exemplářů) náleží fondům botaniky (56 %)
a entomologie (39 %). Významnými akvizicemi jsou fosílie
a dokumentační paleontologické, entomologické a botanické sběry získané vlastním terénním výzkumem a dary.

Průběžné sběry uhynulých obratlovců získané vlastní činností a od spolupracovníků byly zapisovány do knihy nálezů a jsou připraveny na externí preparaci (v roce 2012 bylo
získáno 113 kusů obratlovců, z nichž byl 1 kus vypreparován
a kůže 2 dalších kusů byly zpracovány provizorně).
Chronologická evidence
V přírůstkové knize přírodovědecké podsbírky bylo evidováno 18 přírůstkových čísel (P-1/2012 až P-18/2012, zápis byl
proveden v písemné i digitální formě. Zápisy v přírůstkové
knize byly autorizovány a uzavřeny 3. 1. 2013.
Systematická evidence
V přírodovědecké podsbírce bylo katalogizováno celkem 18
přírůstkových čísel, což představuje 14 343 kusů sbírkových
předmětů. Ve sbírkovém fondu geologie a paleontologie
bylo zpracováno 6 přírůstkových čísel, která představují 96
sbírkových předmětů. Ve sbírkovém fondu botanika a mykologie bylo zkatalogizováno 10 přírůstkových čísel, která
představují 1 967 sbírkových předmětů. Ve sbírkovém fondu
entomologie byla katalogizována 2 přírůstková čísla, která
zahrnují celkem 12 280 kusů sbírkových předmětů.
Inventarizace sbírek
V rámci přírodovědecké podsbírky bylo v roce 2012 inventarizováno celkem 28 806 kusů sbírkových předmětů. Řádné
inventarizace proběhly dle stanoveného plánu a ve fondu
geologie byla inventarizována část mineralogické sbírky
o celkovém počtu 3 628 inventárních čísel, což představuje
6 586 kusů sbírkových předmětů. Ve sbírkovém fondu botanika proběhla inventarizace u 3 119 inventárních čísel, což
představuje 4 819 kusů sbírkových předmětů a 1 700 položek hub a lišejníků. Ve sbírkovém fondu entomologie proběhla inventarizace sbírky Coleoptera – Scarabaeoidea (coll.
Z. Tesař), tj. 18 přírůstkových čísel zahrnujících celkem 14 847
exemplářů. Ve sbírkovém fondu zoologie byly inventarizovány tekutinové preparáty obojživelníků, plazů a savců, představující celkem 371 inventárních čísel, což je 854 kusů.

Centrální evidence sbírek
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2012 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové
knihy v roce 2012 v rozsahu P1/2012 až P18/2012. V rámci
kontroly Centrální evidence sbírek probíhá důsledná kontrola všech zápisů přírůstkových čísel nahlášených do CES
od roku 2001 včetně příslušných inventárních čísel, zjištěné
nedostatky jsou průběžně odstraňovány.

výroční zpráva
mvč 2012

1. Sbírkotvorná činnost

Poradní sbor
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost přírodovědecké podsbírky jednal dne 11. 12. 2012. Byly projednány a schváleny
dva návrhy nákupu sbírkových předmětů a jeden návrh na
vyřazení sbírkových předmětů. Poradní sbor posoudil bezúplatné nabývání sbírek za období od 1. 1. 2012 do 11. 12.
2012 a konstatoval, že akvizice byly v souladu se strategií
sbírkotvorné činnosti, vyplývající ze zřizovací listiny. Poradní
sbor byl seznámen se současným stavem uložení sbírek
a záměrem zřízení nového entomologického depozitáře
a následné redislokace entomologického sbírkového fondu.
Poradní sbor vyslovil souhlas se závěry vyplývajícími z interní
kontroly depozitářů a evidence sbírek.

Celkem bylo v roce 2012 ve sbírce muzea odborně
zpracováno 32 339 kusů sbírkových předmětů, evidovaných pod 5 310 inventárními či přírůstkovými čísly.
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1. Sbírkotvorná činnost
Ochrana a zabezpečení sbírek

Historické oddělení

Archeologické oddělení

V depozitáři č. 019 bylo přeorganizováno uložení nábytku
z důvodu lepší přehlednosti. V depozitáři č. 307 (textil) byly
sbírkové předměty v rámci inventarizací baleny do ochranných textilních obalů z režného neběleného plátna, ramínka,
na kterých jsou v tomto depozitáři předměty pověšeny, byla
balena do odkyseleného papíru, aby nedocházelo k poškození oděvů; prapory byly namotávány na papírové roury,
prokládány odkyseleným papírem, zabaleny do neběleného
plátna a uloženy do regálů, ke každému praporu byla připevněna fotografie s inventárním číslem sbírkového předmětu.
V depozitáři č. 308 (textil) byly sbírkové předměty v rámci inventarizací překládány, aby nedocházelo k poškození textilu.
V depozitáři č. 315 (militaria) byla část sbírkových předmětů
s tématikou války 1866 nově uspořádána podle druhu zbraní. V depozitáři č. 319 (umělecký průmysl) byla nově uložena
část uměleckoprůmyslové sbírky tak, aby bylo zpřehledněno
uložení jednotlivých tématických sbírkových řad, nově byla
uložena část fondu Etnografie-folkloristika (sbírková řada
EF/EM, podmalby na skle). V depozitářích č. 322 a 323 byly
vybrané předměty ochráněny plátěným obalem. V depozitáři č. 327 bylo třeba zajistit opravu chladírenského agregátu;
při té příležitosti bylo servisním pracovníkem konstatováno,
že současný agregát dosluhuje a hrozí výpadky chlazení,
situaci je třeba vyřešit alespoň provizorně pořízením
náhradního kompresoru ke stávajícímu zařízení. Do depozitáře č. 414 byly na konci roku zakoupeny čtyři kovové skříně
na spisy formátu A0, instalovány budou v prvním čtvrtletí
roku 2013. Ve všech depozitářích byly řádně vedeny knihy
depozitárních režimů, stejně tak i knihy pohybu sbírek, kde
je zapsáno datum zapůjčení a datum vrácení, k jakému účelu
a kdo má předmět zapůjčen z depozitáře. V depozitáři č. 302
se nepodařilo vyřešit uložení lustrů, pro které je třeba vyrobit
na zakázku speciální samonosný systém.

V roce 2012 proběhl přesun, revize a reorganizace sbírkových
předmětů mezi depozitáři č. 106 a č. 121 v počtu 950 keramických nádob a 4 900 sbírkových předmětů ve 135 bednách.
V depozitářích č. 101 a č. 102 pokračovala tvorba lokačního
seznamu spojená s reorganizací depozitáře v objemu cca
12 %. Celkově bylo zpracováno přes 60 % nálezů uložených
v těchto depozitářích. Depozitáře č. 19 se dotkla přebírka více
než 150 beden nálezů od ZIP, o.p.s. z Nového Bydžova spojená s revizí přebíraného fondu a prostorovou reorganizací
depozitáře. V I. až III. čtvrtletí proběhla konzervace 207 převážně železných detektorových nálezů od soukromých dárců, ošetření dřevěného potrubí z Hradce Králové – Velkého
náměstí, kostí mamuta ze Svobodných Dvorů a subdodávky
pro Labrys, o.p.s. z výzkumu tvrze Orlice u Letohradu (7 ks)
a pro ÚAPPSČ (15 ks).

Ke konzervátorskému ošetření byly předány sbírkové
předměty určené na výstavu „Prokop Nováček“, „Josef
Drahoňovský“, více než 900 kusů numismatického materiálu, část sbírky železných předmětů, soubor školních obrazů
Archeologický depozitář
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z daru ZŠ Lužany, školní modely hub, soubory získané z pozůstalostí apod.
O odborný posudek k ukládání textilu byla požádána restaurátorka textilu Marie Foltýnová, která schválila dosavadní postupy a vypracovala o nich zprávu.
Byla zpracována žádost o dotaci z prostředků MKČR v rámci
výběrového dotačního řízení pro ISO na restaurování kubistické šatní skříně od architekta Josefa Gočára, výše požadované dotace byla 50 000 Kč.

Přírodovědecké oddělení
Byl zakoupen ukládací mobiliář do místnosti č. 207 (entomologický depozitář II). Celkem bylo nově preparováno cca
2 600 kusů nebo položek přírodnin. Základním ošetřením,
včetně karanténní desinfekce (mimo celkové plynování depozitářů), prošlo 5 300 kusů přírodnin. Ve dnech 4. 5. a 19. 10.
2012 proběhlo plynování depozitářů. Průběžně probíhala
karanténní desinsekce paradichlorbenzenem v desinsekční
bedně cca 2 350 položek vyšších rostlin a hub, 3 000 exemplářů hmyzu (vystavené exempláře, karanténa exemplářů
z pracoven), 8 dermoplastických preparátů a 3 lebek (vrácené reversy, vystavené předměty). Ve sbírkovém fondu
botanika probíhaly standardní práce jako: lepení sched
nových herbářových položek (1 107 položek); lepení sched
Mühlsteinových sběrů (260 položek); zařazení přírůstků rostlin z roku 2011 (cca 3 000 položek) do systematické sbírky;
revidování, dourčování a lokalizování starších nedeterminovaných položek hub (cca 450 položek); zapsání semen do databáze a zařazení do sbírky v doprovodné dokumentaci (50
položek); sběr exsikátů druhů Vulpia myuros, Spergula arvensis
subsp. arvensis, Spergula arvensis subsp. sativa, Lycopsis arvensis, Spergularia rubra, Erigeron acris; revidování položek:
Valerianella a Veronica (J. Danihelka, Moravské zemské muzeum v Brně), Agrostis a Calamagrostis (M. Štech, Jihočeská
univerzita). Ve sbírkovém fondu entomologie bylo signováno

1 000 kusů exemplářů lokalitními lístky. Dále proběhlo ošetření, setřídění a systematické srovnání nelokalizovaného výstavního materiálu po předchozích výstavách; výběr a ošetření exponátů na výstavu „Labe – jedna řeka, dva příběhy“ (cca
150 exemplářů), zařazení cca 200 exemplářů po ukončení výstav (Cizinci a vetřelci, Labe – jedna řeka, dva příběhy); zařazení sběrů z roku do systematické sbírky – 500 kusů; vytřídění
4 lihových vzorků z pastí z průzkumů 2012 (pískovna Plačice),
třídění a etiketáž lihových sběrů z let 2011-2012; revize
a výpis faunistických dat do databáze chráněných a ohrožených druhů z území Hradec Králové – cca 1 000 údajů; signace krabic katalogizačními čísly. Ve sbírkovém fondu zoologie
obratlovců proběhl výběr, vyzvednutí a vrácení sbírkových
předmětů pro účely výstav „Labe – jedna řeka, dva příběhy”
a „Obratlovci z Australské oblasti ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové” a pro část výstavního
cyklu „Zvykoslovný rok”.
Externě bylo zhotoveno 5 dermoplastických preparátů –
preparát konipasa bílého (Motacilla alba) ve standardní posici, preparáty volavky popelavé (Ardea cinerea) a vlaštovky
obecné (Hirundo rustica) v letové pozici, balky dudka chocholatého (Upupa epops) a labutě zpěvné (Cygnus cygnus);
2 kůže vyder říčních (Lutra lutra) byly zatím zpracovány
pouze provizorně (vše J. Trojan, Nové Město nad Metují).

Kontrola depozitářů

Badatelský servis

V roce 2012 byla realizována jedna interní kontrola depozitářů, jejíž výsledky byly sumarizovány v závěrečné zprávě Zápis
z 9. interní kontroly depozitářů a ostatních prostor s uloženými sbírkovými předměty v Gayerových kasárnách konaná
dne 28. 2. 2012.

V archeologické podsbírce bylo evidováno 114 badatelů při
368 návštěvách.

Podmínky v depozitářích byly průběžně monitorovány systémem Hanwell. Naměřené vlhkostní a teplotní hodnoty odpovídaly hodnotám příslušného ročního období.

Výpůjčky sbírkových předmětů jiným
subjektům

V rámci historické podsbírky bylo evidováno 40 badatelů při
47 návštěvách. Kromě sbírkových předmětů byla badatelům
ke studiu poskytnuta též literatura, inventáře sbírek (DEMUS),
digitální vyobrazení sbírkových předmětů (ISO), regionální
tiskoviny (program Kramerius) a vlastní pomocný materiál.
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V rámci přírodovědecké podsbírky bylo evidováno 360 badatelských návštěv, z toho cca 46 pracovalo se sbírkovým fondem (studium herbářů, mineralogických, entomologických
a zoologických sbírek).

V roce 2012 bylo v rámci archeologické podsbírky evidováno
13 výpůjčních smluv, díky kterým bylo zapůjčeno 908 kusů
sbírkových předmětů. V roce 2012 bylo v rámci historické
podsbírky evidováno 24 výpůjčních smluv, díky kterým bylo
zapůjčeno celkm 247 kusů sbírkových předmětů. V roce 2012
bylo v rámci přírodovědecké podsbírky evidováno 12 výpůjčních smluv, z toho 6 má stanoven výpůjční termín přesahující
do dalšího období. Bylo půjčeno 196 kusů sbírkových předmětů. Vráceno bylo 7 výpůjček, což představuje 120 kusů
sbírkových předmětů, které byly po ošetření a karanténní
desinfekci zařazeny zpět do systematických sbírek.

Vyřazování ze sbírek
V roce 2012 bylo v rámci přírodovědecké podsbírky navrženo k vyřazení celkem 29 herbářových položek z důvodu neupotřebitelnosti; v rámci historické podsbírky bylo navrženo
k vyřazení celkem 236 kusů sbírkových předmětů z důvodů
neupotřebitelnosti a 27 kusů sbírkových předmětů z důvodu
přebytečnosti.
Preparát konipasa bílého (Motacilla alba)
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Činnost oddělení správy a ochrany
sbírek

Nedílnou součástí práce oddělení byly práce na webových
stránkách instituce, zajištění počítačové techniky a její správa.

Digitalizace sbírkových předmětů pokračovala v roce 2012
podle evropských standardů digitalizace. Celkem 97 digitalizovaných sbírkových předmětů bylo zveřejněno na webových stránkách www.esbirky.cz a připravuje se zveřejnění na
evropském portálu www.europeana.com. V roce 2012 bylo
digitalizováno celkem 2 255 kusů sbírkových předmětů,
z nichž přibližně 500 bude zveřejněno na webovém portálu
www.esbirky.cz.

Konzervátorské pracoviště zabezpečovalo nezbytné konzervátorské a restaurátorské práce na sbírkách muzea, včetně
jejich dokumentace a evidence, zhotovilo též kopie, odlitky
a repliky sbírkových předmětů. Zajistilo konzervaci a restaurování dle požadavků kurátorů sbírek, včetně průběžné kontroly stavu sbírek uložených v depozitářích, a péči o uložené
sbírkové předměty. Podílelo se na instalaci výstav, např. balení
sbírkových předmětů pro zajištění bezpečného transportu.

V roce 2012 proběhla fotodokumentace a skenování 966
kusů sbírkových předmětů. Veškeré snímky pořízené v rámci
digitalizace a fotodokumentace sbírkových předmětů byly
zařazeny do interní databáze integrovaného systému ochrany sbírkových předmětů instituce.

V roce 2012 byly prováděny konzervátorské práce pro firmy
Labris, Boii o. s. a Ústav archeologické památkové péče středních Čech.

Dále bylo fotograficky dokumentováno 17 akcí instituce
o celkovém počtu 1 310 záběrů, které byly zpracovány do
tiskové podoby.

V roce 2012 prošlo konzervátorským pracovištěm ze sbírky
MVČ HK celkem 1 075 kusů sbírkových předmětů sanační
konzervací a 734 kusů sbírkových předmětů preventivní konzervací.

Oddělení správy a ochrany sbírek dále zajišťovalo podstatnou část grafických prací tiskovin instituce od letáků, plakátů,
dílčích podkladů pro výstavy až po vydávané publikace.

Digitalizovaný skleněný negativ
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Restaurovaná stříbrná spona pro klenotnici výstavy Pravěk je kůůl!

Fotografická dokumentace archeologického nálezu

Interní výzkumné úkoly
Archeologické oddělení

nula další priorita v rámci interního záměru, a to vyhodnocení
nálezů z lužického hradiště v Hradci Králové a jeho zázemí.
Zpracování nálezů z halštatského sídliště v Luňanech bylo
připraveno do tisku.

Zpracování podkladů archeologické památkové
péče pro potřeby územních plánů
Řešitelé: PhDr. Jiří Kalferst, Mgr. Radek Bláha, PhDr. Miroslav
Novák
Charakteristika: Zpracování a analýza hmotných a písemných pramenů vztahujících se k archeologickému dědictví
Královéhradeckého kraje, příprava podkladů pro digitalizaci
dat a kartogramu.
Výsledky: Proběhla aktualizace podkladů a připomínkování
konceptu územního plánu Hradce Králové (cca 400 lokalit).
Byly zpracovány podklady pro územní plány obcí – 47 katastrů. Databáze „Excerpta“ byla doplněna o 1 700 nových položek. Do databáze bylo vloženo a revidováno 7 000 záznamů
(celkově 71 tis. záznamů). Dokončena byla databáze lokalit
Královéhradeckého kraje (celkově cca 4 500 záznamů). Dále
je průběžně aktualizována.

Veřejná prostranství v Hradci Králové
Řešitel: Mgr. Radek Bláha
Výsledky: V roce 2012 proběhl výzkum horkovodu na Velkém
náměstí včetně zpracování nálezové zprávy. Proběhlo vyhodnocení sondáže na náměstí 28. října v Hradci Králové.

Sídlištní struktura východočeské skupiny
popelnicových polí
Řešitel: PhDr. Miroslav Novák
Výsledky: Vlastní výzkumný projekt byl ukončen a odevzdán
jako dizertační práce. Ze závěrečného vyhodnocení vyply-

Historické oddělení
Iluminované rukopisy 16. a 17. století ze sbírek MVČ
Řešitelka: PhDr. Markéta Pražáková, vlastní výzkumný program
Termín dokončení: 2014 (přerušeno)
Charakteristika: Vzácný soubor 62 hudebních rukopisů, uložených ve sbírkách Muzea vých. Čech, obsahuje také 17 rukopisů iluminovaných. Pozornost badatelů si získaly, co se
umělecké výzdoby týče, pouze dva - tři exempláře (Franusův
kancionál, Graduál český Matouše Radouše a Graduál latinský). Nicméně sbírka Muzea východních Čech obsahuje další
rukopisy více či méně shodné kvality, které stojí mimo zájem
odborné veřejnosti. Z toho důvodu bych chtěla zpracovat
a zprostředkovat pohled na tyto, v depozitáři uložené, sbírkové exponáty. Cílem programu je vytvořit soupis iluminovaných rukopisů, provést jejich formální rozbor, stylovou
analýzu se zaměřením na výzdobu iluminací a jejich začlenění do širšího kontextu rukopisů podobných po stylové
a obsahové stránce.
Výsledky: Vytvořen soupis rukopisů a základní kodikologický rozbor, k nim přiřazena prozatím dohledaná literatura,
probíhaly konzultace s odbornicí na iluminované rukopisy
16. a 17. století Mgr. Martinou Šárovcovou, Ph. D.
Výstup: Katalog rukopisů (podle rozsahu by mohl být vydán
samostatně nebo začleněn do řady Fontes musei reginaehradecensis), krátkodobá výstava rukopisů nebo výstava
fotografických reprodukcí iluminací doplněná krátkodobě
vystavovanými originály rukopisů.

Úkol byl změněn na:
Umělecké kovářství a zámečnictví. Odborná škola pro
umělecké zámečnictví v Hradci Králové – tradice českého
odborného školství v evropském kontextu
Řešitelka: PhDr. Markéta Pražáková, vlastní výzkumný program
Termín dokončení: 2014
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Charakteristika: Připravovaný projekt se zaměřuje na historii jednoho z významných a tradičních oborů uměleckého
řemesla v oblasti zpracování kovů. Tradice odborné školy
pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové, jedné z nejvýznačnějších škol v tomto oboru ve střední Evropě, je dodnes
živá nejen v činnosti bezprostřední pokračovatelky, turnovské střední uměleckoprůmyslové školy, ale i v řadě dalších,
podobně zaměřených školních zařízení. Projekt má přiblížit
fenomén této školy, která spolupracovala se školními zařízeními v celém tehdejším Předlitavsku (dnes ČR a Rakousko).
Její absolventi prošli řadou evropských zemí (Německo,
Švýcarsko, Francie, Rusko), kde šířili dobré jméno českého
odborného školství a řemesla. Komplexní zdokumentování
nejen vývoje školy, ale také kovářské a klempířské práce pomůže k dalšímu určování a připsání jednotlivých předmětů,
po kterém už delší čas volají některé instituce. Katalog by
mohl rovněž sloužit jako učební pomůcka pro odborné školy
zaměřené tímto směrem. Výstava by se měla uskutečnit
v roce 2014, kdy bude 140. výročí založení školy.
Výsledky (rok 2012): Sběr a třídění materiálu, studium materiálu, příprava ke katalogu výstavy, fotografická dokumentace archivních materiálů (školních zpráv 1898/99 – 1909/10,
výročních zpráv (1883/84 – 1896/97, 1910/11 – 1915/16,
1919/20 – 1937/38, 1947/48), výkresů a návrhových i studijních kreseb (Okresní archív v Hradci Králové, cca 780 kusů),
fotografická dokumentace literatury (Miloslav Oehm, „Sbírka
starých a moderních prací umělecko zámečnických a kovářských“, část 1, Josef Růžička, Památník sjezdu absolventů
1925, Střední škola stavební 1980-81), fotografická dokumentace kovaných stavebních artefaktů v Hradci Králové
a okolí (cca 120 ks), na základě výzvy v novinách doplňování
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materiálu (předměty, dokumentace, fotografie, vzpomínky)
od pamětníků, absolventů školy, rodinných příbuzných, známých i badatelů, uměleckých kovářů a zámečníků či jejich
potomků. Zpracovávání medailonků významnějších učitelů a žáků školy (Josef Hudec, Josef Langr, Ladislav Haněl,
Miloslav Oehm, Adolf Haller, Prokop Nováček), představení
projektu na kovářském symposiu Hefaiston na Helfštýně,
získávání kontaktů.

Mincovní depot z Radče
Řešitel: PhDr. Vojtěch Brádle
Termín dokončení: 2013

Výstupy: Výstava o historickém vývoji školy a jejím místě
v soudobém užitém umění a odborné symposium k této
tématice.

Výsledky: V roce 2012 bylo provedeno: předběžné rozdělení
mincí do příslušných typologických skupin; studium zpracování strukturou podobných mincovních depotů s důrazem na typologii bílých penízů Vladislava II. Jagellonského
(Neustupov, Jičíněves, Zhoř u Polné, Hodov, Praha 1
– Bartolomějská ulice, Sněžné, Hlavice, Tábor a další); určení variant skupiny dvoustranných bílých penízů a postupné
určování variant jednotlivých skupin jednostranných bílých
penízů; porovnání určení mincí z Radče s mincemi z nálezu
ze Sněžného a s mincemi z nálezu z Hlavice (Muzeum
Českého ráje v Turnově); zjišťování parametrů mincí (hmotnost, maximální a minimální průměr); studium napodobenin
bílých penízů pánů z Diepholzu a hrabat z Hardeka; práce
na textu studie k depotu; zahájení jednání k zajištění financí
pro publikaci.

Územní plány Hradce Králové
Řešitel: Jan Jakl
Dlouhodobý výzkumný úkol
Výsledky: Byla provedena pasportizace regulačních plánů
uložených v Archivu architektury Národního technického
muzea v Praze a proveden soupis všech autorských plánů
architekta Josefa Gočára vztahujících se k regulaci Hradce
Králové v letech 1925-1931, rozdělení plánů na skupiny
(dílčí plány řešící prostor Ulrichova náměstí, Labské kotliny,
Orlické kotliny, a dalších městských částí, celkové regulační
plány atd.), vypracován seznam regulačních plánů z období
1918-1938, u části plánů proveden zápis parametrů (popis,
rozměry, technika, datace ap.). Studium literatury, konzultace s architekty (NTM, Odbor hlavního architekta a Odbor
památkové péče Magistrátu HK, ing. arch. František Toman
atd.).
Výstup: Přednáška a výstava (v roce 2014 uplyne 130 let od
vypsání soutěže na první regulační plán HK a od počátku
boření pevnostních hradeb).
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Charakteristika: Zpracování mincovního depotu (přír. č.
H826/1989; 481 mincí a 34 jejich zlomků, zbytky textilie
a nádoby) z počátku 16. století představujícího významný
soubor bílých penízů Vladislava II. Jagellonského.

Historie ochotnických divadelních spolků existujících
v rámci teritoria statutárního města Hradce Králové
v 19. a 20. století (JDO Klicpera, DS Tyl, Dělnické divadlo
na Pražském Předměstí)
Řešitelka: PhDr. Jaroslava Pospíšilová, vlastní výzkumný program
Termín dokončení: spolek Klicpera 2013, poté postupně další
divadelní spolky
Výsledky: Byla provedena excerpce regionálního tisku – Kraj
královéhradecký, roč. 1942, 1943, 1944 (září). Získané poznatky doplněny do DEMUS – fond Divadlo, případně do
databází Výstavy MVČ a Události. Akvizice materiálů k historii
činnosti Jednoty divadelních ochotníků Klicpera (fotografie

a programové letáky z let 1920-1955, jejich výběr a třídění.
Zpracována pozůstalost divadelního historika dr. Františka
Černého – činnost JDO Klicpera a DS Tyl. Získané informace zpracovány do přehledu činnosti spolku zpracovávané
od roku 1918, v loňském roce zpracována činnost za roky 1942,
1943, 1944 (září) a poválečná činnost spolku za roky 19451962. Termín dokončení u spolku Klicpera nebyl v roce 2012
splněn z důvodu jiných úkolů.
Výstup: studie, výstavy, přednášky.

Členové JDO Klicpera v kostýmech ze hry V+W Vest pocket revue, 1928.

Lidový nábytek ze sbírek MVČ
Řešitelka: Mgr. Martina Vlčková, vlastní výzkumný program
Termín dokončení: 2013
Výsledky: Byla nastudována příslušná dostupná česká odborná literatura, zahraniční zatím nikoliv. S fotografem muzea
opět konzultována možnost dokumentace jednotlivých kusů
nábytku, vzhledem k jeho omezeným časovým možnostem
a obtížnější manipulaci jednotlivých předmětů dokumentace
prozatím odložena. Z typologického hlediska bylo zahájeno
zpracování malovaných skříní (34 kusů). Popis jednotlivých
charakteristických rysů v konstrukci i dekoru byl proveden
také u skříní podkrkonošského regionálního typu (9 kusů).
Výstup: Fontes Musei Reginaehradecensis, studie a přednáška

Dívčí vzdělávání
Řešitelka: PhDr. Pavla Koritenská
Termín dokončení: 2013
Výsledky: Probíhal sběr materiálu v SOA Hradec Králové
a u pamětníků, soustřeďování zápůjček, nových přírůstků
atd. pro připravovanou výstavu Cesta dívek za vzděláním.
Příspěvek do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové s pozvánkou na výstavu a s žádostí o pomoc při sběru materiálů ze soukromých sbírek, podobně i výzvy v regionálním
tisku (Mladá fronta Dnes – 18. 10. 2012, Radnice č. 7/2012,
Hradecký deník 19. 10. 2012).

Didaktické pomůcky ve školách v Národním pedagogickém
muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze a příspěvek
Školní sbírky královéhradeckého gymnázia v 1. polovině
20. století do sborníku z této konference. Získání grantu
Elektrárny Opatovice, a. s., využití dotace 45 000 Kč na restaurování části souboru unikátních školních obrazů z 19. a poč.
20. století, výběr a zadání restaurátorských prací v NPMKJAK
v Praze (restaurátorka Kateřina Hrdličková).
Výstup: Fontes školní obrazy (příp. katalog sbírky s rozpracováním jednotlivých oborů sbírky), fotodokumentací (Dějepis,
názorné vyučování, Zeměpis, Tělověda, přírodopis atd.)

Výzkum konstrukcí německých zbrojí z 1. pol. 15. století.
Řešitel: Mgr. Stanislav Hrbatý, vlastní výzkumný program
Termín dokončení: 2013
Výsledky: Konzultace nad výsledky metalografické analýzy
kastenbrustu (SZ Frýdlant) v laboratoři VŠCHT Praha, odborná konzultace kastenbrustu ze SZ Frýdlat s dr. Dirkem
Bredingem (Metropolitní muzeum New York), dokumentace plastiky Fridricha III. Habsburského z roku 1445,
Theresianischen Militärakademie (Wiener Neustadt) a příprava článku o závěrech výzkumu ve spolupráci s VŠCHT Praha.
Výstup: Vyhodnocení celého výzkumu formou přednášky
a příspěvku v odborném periodiku.

Fontes školní obrazy (sbírka MVČ)
Řešitelka: PhDr. Pavla Koritenská
Termín dokončení: 2014
Výsledky: V roce 2012 vyšel tiskem příspěvek přednesený na konferenci Vyjděte ze školních lavic Přerov 2010 KORITENSKÁ, Pavla. Škola hrou řídícího učitele Františka
Jirsáka. In: Vyjděte ze školních lavic! Komenského muzeum v Přerově: Přerov, 2012, s. 84-88. Účast na konferenci

Výstup: článek v odborném periodiku, přednášková činnost.

Přírodovědecké oddělení
Pracovníci přírodovědeckého oddělení pracovali na následujících výzkumných úkolech, řada z nich je dlouhodobého
charakteru.

Výstup: výstava, katalog. V roce 2013 bude realizována výstava,
přednáška k výstavě, komentované prohlídky výstavy
Další publikační aktivity: Sborník Královéhradecko, 2012 –
příspěvek Městská vyšší škola pro ženská povolání hospodářská v Hradci Králové (vyjde 2013), Věstník Panorama 2013
– odborný článek Městská vyšší škola pro ženská povolání
hospodářská v Hradci Králové (vyjde 2013), příprava cyklu
příspěvků na téma dívčí školství v Hradci Králové pro časopis Scan (cyklus bude vycházet od č. 1-2/ 2013). Publikační
výstupy (odevzdané): sborník Královéhradecko, 2012 –
příspěvek Městská vyšší škola pro ženská povolání hospodářská v Hradci Králové (vyjde 2013); věstník Panorama 2013
– odborný článek Městská vyšší škola pro ženská povolání
hospodářská v Hradci Králové (vyjde 2013).

Jurij Jefimov, Yulia Igina a konzultace erbovní výzdoby
na zbroji z dílny Pompeo della Ceca, Prof. Marco Merlo
(Universita Pisa).
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Výzkum tzv. soupravy Dianiny
Řešitel: Mgr. Stanislav Hrbatý, vlastní výzkumný program
Termín dokončení: 2013
Výsledky: Výzkum a dokumentace částí zbrojí z estenské sbírky ve zbrojnici The State Hermitage Museum (St. Petersburg)

Mykologický terénní výzkum východních Čech
Řešitelé: Bc. Tereza Tejklová, RNDr. Věra Samková, Ph.D.
a mykologický klub
Zaměření: Mykologický průzkum na vybraných lokalitách
Orlických hor a východního Polabí. Doplňování mykologické
sbírky dokladovými položkami získanými terénním výzkumem, mykofloristické studie v odborném tisku, ve spolupráci
s orgány ochrany přírody, údaje k územní ochraně a plánům
péče, data do nálezových databází AOPK, popularizační
články.
Fotodokumentace druhů a stanovišť – digitální snímky
k herbářovým položkám, využitelné k výstavním, tiskovým
a popularizačním účelům.
Výsledky: V rámci projektu došlo k vyhodnocení sběrů z lokality Rožmitál a zpracování autorského článku do monotématického čísla Acta č. 34. (Samková, Tejklová, Slavíček:
Houby lomu Rožmitál na Broumovsku). Byla zpracována
nálezová databáze chráněných druhů na území města Hradec
Králové: Zpracování seznamu taxonů chráněných zákonem.
Excerpce literárních údajů z časopiseckých studií v regionálních přírodovědeckých časopisech, především Acta Musei
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Reginaehradecensis s. A, Práce a studie – Východočeský přírodovědný sborník, Panorama, Mykologické listy. Výpis mykofloristických údajů ze sbírek. Celkem bylo zpracováno 111
záznamů.

Permokarbonské paprskoploutvé ryby, jejich anatomie
a taxonomie
Řešitel: RNDr. Stanislav Štamberg, CSc.
Zaměření: Studium taxonomie a anatomie permokarbonských ryb sk. Actinopterygii.
Výsledky: Výsledkem projektu je získání grantového příspěvku na výzkum permokarbonské fauny od Českého komitétu
pro mezinárodní geologické korelační programy (cestovné
ve výši 12 000 Kč). Terénním výzkumem byly získány nové
vzorky paprskoploutvých ryb, ale i další doprovodné fauny
a flory. Pokračovalo srovnávací studium fauny aktinopterygií
podkrknošské pánve a příprava rekonstrukcí jednotlivých
druhů. Spolupráce na projektu s Univerzitou ve Varšavě
„Fosilní stopy a fauna v permu vnitrosudetské pánve“, kromě odborných výstupů je v přípravě naučná stezka na
Broumovsku a v přilehlé části Polska. Zpracování závěrečné
zprávy ukončeného grantu DE06P04OMG003 (Grant MK
ČR): „Paprskoploutvé ryby podkrkonošské permokarbonské
pánve – vědecké a muzeologické zhodnocení souborů aktinopterygií ve sbírkách muzeí České republiky“. Vypracování
návrhu projektu grantového projektu pro Grantovou agenturu ČR – „Detailní morfologie identifikovatelných rybích
kosterních elementů (zuby, šupiny, kosti) a tkání z českých
stefanských pánví. (Ve spolupráci s J. Zajícem, AV ČR a R.
Lojkou, Geol. služba Praha).

Fauna obratlovců východních Čech
Řešitel: Mgr. Josef Hotový
Zaměření: Dokumentace fauny obratlovců vybraných lokalit východních Čech standardními zoologickými metodami.
Sčítání netopýrů na zimovištích, kontrola známých letních
kolonií netopýrů a nalezení nových letních úkrytů netopýrů,
odchyty drobných zemních savců na vybraných lokalitách
východních Čech, spolupráce na probíhajícím mapování
hnízdního rozšíření ptáků Hradce Králové.
Výsledky: Probíhala terénní činnost: sčítání netopýrů na zimovištích (pevnost Dobrošov, štola Portál, Komenského jeskyně
u obce Bílá Třemešná, hospital Kuks), kontrola známých letních kolonií netopýrů (půdní prostory budovy Městského
úřadu Dvůr Králové nad Labem, hospital Kuks, kostel v obci
Žireč, vila Sklenářka u Kostelce nad Orlicí). Monitoring výskytu
netopýrů v letním období a doplnění dlouhodobých datových řad z lokalit (ve spolupráci s ČESON). Odchyty drobných zemních savců na lokalitě Josefovské louky. Koordinace
probíhajícího mapování hnízdního rozšíření ptáků na území
města Hradce Králové. Nálezová databáze chráněných druhů
na území města HK, excerpce literárních údajů a faunistických údajů z databáze (sbírek) DEMUS ZOO, z průzkumů
deponovaných v muzeu a ochranářských a samosprávných
orgánech. Zpracováno bylo 600 faunistických dat.

Floristická dokumentace lokalit východních Čech
Řešitel: RNDr. Věra Samková, Ph.D.
Zaměření: dokumentace druhového složení vyšších rostlin
na lokalitách východního Polabí a Podorličí.
Výsledky: Byly realizovány terénní průzkumy vybraných lokalit v okolí Hradce Králové (PP Na Plachtě, lokality na území
města HK), v CHKO Broumovsko (Rožmitál) a okolí Lázní
Bohdaneč. Sbírky byly doplněny dokladovými herbářovými
položkami získanými terénním výzkumem – cca 200 polo-
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žek. Fotodokumentace druhů a stanovišť – digitální snímky
využitelné k výstavním, tiskovým a popularizačním účelům
– cca 500 záznamů k archivaci. Nálezová databáze chráněných druhů na území města HK, excerpce literárních údajů
a floristických údajů z databáze (sbírek) DEMUS BOT, excerpce
údajů z nepublikovaných interních zpráv z průzkumů deponovaných v muzeu z ochranářských datových zdrojů (nálezová databáze ochrany přírody - NDOP). Celkem bylo zpracováno 2 210 záznamů. Monitoring vyšších rostlin v biokoridoru
podél Labského kanálu v lokalitě Plačice. Uspořádání floristického kurzu v Kopidlně, mapování lokalit v okolí města –
zpracování výsledků terénních exkurzí z floristického kurzu
ve formě publikačního výstupu v časopise Východočeský
botanický zpravodaj (vydavatel J. Kučera, Dobré). Závěrečné
vyhodnocení floristických průzkumů v lomu Rožmitál z let
2000-2001 a 2009-2011. Dokončení rukopisu článku „Flóra
lomu Rožmitál“ pro 34 číslo čas. Acta.

Entomofaunistická dokumentace východních Čech.
Řešitelé: RNDr. Bohuslav Mocek, Miroslav Mikát
Charakteristika: Sběr a dokumentace vybraných skupin
hmyzu (mykoxylofágní Coleoptera, Lepidoptera, Diptera,
Odonata) na vybraných lokalitách východních Čech.
Výsledky: Proběhly průzkumy vybraných lokalit ve východním Polabí, CHKO Orlické hory a CHKO Broumovsko.
Monitoring entomofauny biokoridoru podél Labského kanálu v lokalitě Plačice – zpracování entomologické části zprávy. Inventarizační průzkum fauny vážek (Odonata) a motýlů
s denní aktivitou (Lepidoptera) na lokalitě NPP Šejval u obce
Radhošť. Zpracování výsledků ve 2 samostatných zprávách.
Fotodokumentace druhů a stanovišť – digitální snímky
využitelné k výstavním, tiskovým a popularizačním účelům
– cca 1000 digitálních záznamů. Nálezová databáze chráněných druhů na území města HK, excerpce literárních údajů
a faunistických údajů ze sbírek, excerpce údajů z nepublikovaných interních zpráv z průzkumů deponovaných v mu-

zeu a ochranářských a samosprávných orgánech, nálezové
databáze AOPK (NDOP), Bylo zpracováno 2 500 záznamů.
Závěrečné vyhodnocení entomologických průzkumů v lomu
Rožmitál z let 2000-2001 a 2009-2011. Dokončení rukopisů
5 článků pro 34. číslo časopisu Acta (Mocek, Mikát + externí
spoluautoři). Účast na celostátním semináři odonatologů
v oblasti Chřibů, 28. 6. – 1. 7. 2012.

Herbářové položky hořců Gentiana pneumonathe
a Gentiana cruciata jako jedinečné doklady o historickém
výskytu kriticky ohrožených modrásků Maculinea alcon
a Maculinea rebeli
Řešitel: Jaroslav Zámečník, DiS.
Charakteristika: Na herbářových položkách hořců Gentiana
pneumonathe a Gentiana cruciata se zachovala nakladená
vajíčka kriticky ohrožených a vymírajících druhů modrásků
Maculinea alcon a Maculinea rebeli. Díky práci řady botaniků
tak byl neúmyslně doložen výskyt výše uvedených druhů motýlů na řadě lokalit, které nejsou lepidopterologům vůbec známy.
Výsledky: V roce 2012 probíhalo zpracování digitalizovaných
herbářových položek a přepsání údajů do databáze. Celkem
bylo zpracování 321 záznamů. V případě nečitelných sched
(kurent, nečitelné písmo, identifikace autora sběru apod.) byl
osloven správce herbářové sbírky.

Výzkum a dokumentace rodu Taraxacum v regionu
východních Čech se specializací na sect. Palustria,
Erythrosperma, Hamata a Celtica
(doprovodně také sect. Ruderalia)
Řešitel: Jaroslav Zámečník, DiS.
Charakteristika: Rod Taraxacum patří mezi taxonomicky velice
komplikované a doposud nedostatečně probádané skupiny
cévnatých rostlin. Botaniky byla tato skupina dlouhou dobu

opomíjena a v herbářových sbírkách se nachází minimální
množství dokladů, které jsou navíc poměrně nekvalitně
preparovány. Pampelišky sekce Palustria patří mezi kriticky
ohrožené a vymírající druhy. Z regionu východních Čech je
v herbářových sbírkách doloženo naprosto minimální množství druhů rodu Taraxacum a informace o recentním rozšíření
jsou kusé a nedostatečné. Cílem práce je revize všech historických lokalit pampelišek sect. Palustria na území České
republiky, sect. Erythrosperma, Hamata a Celtica na území
východních Čech.
Výsledky: V roce 2012 byla provedena dokumentace (foto,
sběr a herbarizace) všech kultivovaných druhů vysetých
v letech 2010 a 2011. Následně byla většina kultivací ukončena a založeny nové. V současné době je kultivováno celkem 52 druhů (typů) o celkovém počtu 1 200 exemplářů.
V rámci založení nových kultivací byly provedeny rozsáhlé práce při přípravě substrátu (vytvoření optimálního pH,
sterilizace) a následně pak vysévány vybrané typy. Podařilo
se získat nažky druhů z Francie, Slovenska a Makedonie,
které byly následně kultivovány a získané exempláře
budou jedinečným srovnávacím materiálem sekcí, které
doposud nebyly součástí herbářové sbírky. Jedná se o druhy ze sect. Erythrosperma, Erythrocarpa, Dioszegia, Alpina
a Alpestre. Přibližně 400 nažek vybraných druhů bylo poskytnuto ke kultivaci Botanickému ústavu AVČR v Průhonicích.
V rámci výzkumu rodu Taraxacum byly realizovány následující terénní exkurze (95 % nebylo hrazeno z finančních
prostředků instituce): 17. 4. - Slovensko, Veĺké Leváre, NPR
Abrod; 20. až 22. 4. - Bělá pod Bezdězem, Vrchbělá, Hradčany
- Hradčanské stěny, Mladá Boleslav - NPP Radouč; 28. 4. Hradišťko II. - Proudnický rybník, Kersko, NPP Slatinná louka
u Velenky; 29. 4. - Strašov - Strašovský rybník; 30. 4. - Trusnov,
rybník Lodrant; 1. 5. - Rosovice - Sychrov, Sychrovský rybník, Koněprusy, PR Lom na Kobyle; 3. 5. - Vysoké Chvojno,
Petrovičky, České Meziříčí, Rožmitál; 5. 5. - Hrušová, Zámrsk,
Rzy, Vysoké Chvojno, HK - PP Na Plachtě, Hradišťko II. Proudnický rybník; 7. 5. - Rosovice - Sychrov, Sychrovský rybník, Koněprusy, PR Lom na Kobyle; 10. 5. - Hluboká, rybník
Doubravník; Radostín, NPR Radostínské rašeliniště, PR Štíří

důl; 12. 5. - Hluboká, NPR Dářko a nejbližší okolí. Vzhledem
k velmi suchému a výrazně teplému jaru byla realizována
pouze část plánovaných exkurzí. Množství získaného materiálu ke studiu je neuspokojivé, přesto umožňuje výsledky
v podobě publikací. Celkem bylo získáno 510 herbářových
položek, které jsou kompletně oschedovány, determinovány
a připraveny k distribuci k revizi jednotlivým specialistům.
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Průběžně probíhají rozsáhlé práce na třech floristických publikacích týkajících se druhů skupiny Taraxacum sect. Palustria.

Flora exsiccata Rei publicae Bohemorum
a Museo Bohemiae orientalis in Hradec Králové –
exsikátová sbírka
Řešitelé: Jaroslav Zámečník, DiS., RNDr. Věra Samková, Ph.D.
(interní výzkumný program)
Charakteristika: Cílem exsikátové sbírky Muzea východních
Čech v Hradci Králové je získání srovnávacího herbářového
materiálu jednotlivých druhů cévnatých rostlin především
z Evropy v souladu se sbírkotvorným plánem fondu botanika.
Botanická sbírka instituce tak bude rozšířena o kvalitní srovnávací a dokladový materiál, který je nezbytný pro kvalitní
odbornou botanickou práci a zvýší se národní význam krajské herbářové sbírky, která je vedena ve světovém seznamu
herbářových sbírek pod zkratkou „HR“.
Výsledky: V roce 2012 byl proveden sběr 9 exsikátů o celkovém počtu 630 herbářových položek, které byly maximálně
kvalitně preparovány. Průběžně probíhají práce na cizojazyčných textech sched a připravuje se vydání první centurie,
včetně jeho soupisu do odborného časopisu.
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Publikace
Archeologické oddělení
Články odevzdané v r. 2012 a zatím nevydané:
BLÁHA, Radek – SKALA, Jan – HEJHAL, Petr. Raně středověké olověné artefakty z katastru Roudnice (okr. Hradec
Králové), Argenti fossores et alii – znaczenie gospodarcze
wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców
Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza
(X-XII wiek), v tisku
BLÁHA, Radek – SLAVÍK, Jan. Jihozápadní část středověkého
opevnění Hradce Králové, Dějiny staveb 2012, v tisku
HORNIK, Pavel. – JÍLEK, Jan. Sídliště z časné doby římské
v Plotištích nad Labem, okr. Hradec Králové (nález parohové postranice typu Mildenberger I). Archeologie barbarů, v tisku
HORNIK, Pavel. Strachotice (spona s obdélníkovitou nožkou).
Přehled výzkumů. v tisku
HORNIK, Pavel. Sídliště z mladší a pozdní doby římské ve
Smiřicích (okr. Hradec Králové), Archeologie východních
Čech 3, 2012, v tisku.
KALFERST, Jiří. Silicitová dýka z Černožic nad Labem.
Archeologie východních Čech 3, 2012, v tisku.

BLÁHA, Radek – KALFERST, Jiří – SIGL, Jiří. Archeologické přírůstky v roce 2008, Archeologie východních Čech 2011,
č. 1, 112-127.
BLÁHA, Radek – KALFERST, Jiří – SIGL, Jiří. Archeologické přírůstky v roce 2009, Archeologie východních Čech 2011,
č. 2, 108-121.
KALFERST, Jiří. Neolitické osídlení v oblasti Boháneckého
Chlumu, Archeologie východních Čech 2/2011, 5-14.
Hradec Králové.
KALFERST, Jiří. Archeologie v regionálním tisku VI (výběrová
bibliografie). Severovýchodní Čechy (2. část) – Periodika
královéhradeckého kraje a archeologie, Zprávy české
archeologické společnosti – Supplementum (v tisku).
Praha.
NOVÁK, Miroslav. Sídliště z mladší doby bronzové a pozdní
doby halštatské v Jaroměři. Archeologie východních
Čech 2, Hradec Králové: Muzeum východních Čech
v Hradci Králové, 2011, s. 41-87.
NOVÁK, Miroslav. Archeologický výzkum parkánové hradby v Lázeňské ulici v Chrudimi a jeho dopad na pozná-

Články vyšlé tiskem v roce 2012:
BLÁHA, Radek. Výstava Ludvík Domečka – příběh prvorepublikového muzejníka, Archeologie východních Čech 2011,
č. 2, 107.
BLÁHA, Radek. kapitola v knize „Nejstarší historie území
v okolí dnešních Malšovic“ Doubek, Z. – Rezková, H.,
2012: Malšovice. Hradec Králové, s. 7-8.
BLÁHA, Radek. Náměstí 28. října na Pražském předměstí
v Hradci Králové, Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 85, Archeologické výzkumy v Čechách
2011, 32.
BLÁHA, Radek – HORNIK, Pavel. Drobné archeologické výzkumy v Hradci Králové a okolí v roce 2011, Zprávy České
archeologické společnosti, Supplément 85, Archeologické výzkumy v Čechách 2011, 33.
Časopis Archeologie východních Čech 1/2011
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ní halštatského osídlení regionu. In Zdeněk Měřínský,
Jan Klápště. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/
Pragensesque, Supplementum II, Moravskoslezská škola
doktorských studií, Seminář 2. Brno: Masarykova univerzita, 2011. od s. 109-116, 8 s. ISBN 978-80-210-5671-8.
NOVÁK, Miroslav. K otázce reparací pravěké keramiky.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M,
Řada archeologická, Brno: Masarykova univerzita v Brně,
2011, 16, od s. 377-388, 12 s. ISSN 1211-6327. 2011.

Historické oddělení
BRÁDLE, Vojtěch. Sbírka ocenění prof. MUDr. Jaroslava
Procházky, DrSc., Sběratelské zprávy 133, 2012, s. 43–47.
BRÁDLE, Vojtěch. Poznámka k mincovním nálezům z Čistěvsi
(okr. Hradec Králové), Sběratelské zprávy 134, 2012,
s. 69–70.

BRÁDLE, Vojtěch. Význam kladské vládní mince ve struktuře oběživa v Čechách druhé poloviny 17. století,
Východočeský sborník historický 21, 2012, s. 151–162.
BRÁDLE, Vojtěch – MILITKÝ, J.: Nález římské mince v obci
Svinary (okr. Hradec Králové), Numismatický sborník
26/1, 2012, s. 137–138.
BRÁDLE, Vojtěch – SKALA, J.: Nález parvu Václava II. v Boharyni,
část Homyle (okr. Hradec Králové), Numismatický sborník
26/1, 2012, s. 143–144.
BRÁDLE, Vojtěch. Česká mince v nálezech druhé poloviny 17. století v rakouských zemích a Horních Uhrách,
Numismatický sborník 26/1, 2012, s. 149–153.
BRÁDLE, Vojtěch – SKALA, J.: Nález mincí Václava II. u obce
Petrovice (okr. Hradec Králové), Numismatický sborník
26/2, 2012, s. 306–308.
BRÁDLE, Vojtěch – SMĚLÝ, T.: Napodobenina bílého groše
Rudolfa II. z panství Frinco, Numismatické listy 67, 2012
(v tisku).
KORITENSKÁ, Pavla. Škola hrou řídícího učitele Františka
Jirsáka. In: Vyjděte ze školních lavic! Komenského muzeum v Přerově: Přerov, 2012, s. 84-88.
KORITENSKÁ, Pavla. Černobílé poklady z archivu muzea (3) –
Nová nemocnice od dostavby 1928 do roku 1938. Scan,
2012, roč. 22, č. 2, s. 12-13.
KORITENSKÁ, Pavla. Městská vyšší škola pro ženská povolání hospodářská v Hradci Králové. In: sborník
Královéhradecko, 2012 (vyjde 2013).
KORITENSKÁ, Pavla. Městská vyšší škola pro ženská povolání
hospodářská v Hradci Králové. In: věstník Panorama 201
(vyjde 2013).
POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava. Historické opony ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové, In: Věstník AMG 1/2012.
POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava - BRUNCLÍK, Jan. Oběti let 1938-1945
na Královéhradecku (rukopis, připraveno k tisku).
RESLOVÁ, Martina. Benediktinské panství Broumov v 2. polovině 17. století. Urbář jako pramen. In Stopami dějin
Náchodska 14, 2010 [2012], s. 139-404.
ŠRÁMEK, Josef. Na okraj počátků Břetislavovy fundace
v Rajhradě. Příspěvek ke vztahu rajhradského a břevnovského kláštera v 11.-13. století. Documenta Pragensia

Supplementa II. Kapituly v zemích Koruny české
a v Uhrách ve středověku. Praha 2011, s. 45-73.
ŠRÁMEK, Josef. Několik poznámek k počátkům benediktinského kláštera ve Vilémově (Příspěvek k diskusi
o fundační činnosti rané české šlechty ve 12. století).
Havlíčkobrodsko 26, 2012, s. 7-73.
ŠRÁMEK, Josef. Památník bitvy 1866 na Chlumu u Hradce
Králové. Místo paměti na „válku Němců s Němci.“ Dějiny
a současnost 11, 2012, s. 10.
ŠRÁMEK, Josef. Poznámka k událostem na Chrudimsku za
prusko-rakouské války roku 1866 bezprostředně po bitvě u Hradce Králové. Chrudimské vlastivědné listy 4,
2012, s.
ŠRÁMEK, Josef. Vita activa, vita contemplativa. Středověké
mnišství v interakci mezi normou a reformou. Církevní
dějiny 10, 2012, s. 21-45.
ŠRÁMEK, Josef - recenze: Hieronymus Roth: Osmdesát dnů
v pruském zajetí a bitva u Trutnova 27. června 1866.
Trutnov 2011. Dějiny a současnost 7, 2012, s. 47.
ŠRÁMEK, Josef - recenze: Jaroslav Dvořák: Jan Nepomuk
Steinský. Otec válečných hrobů z roku 1866. Hradec
Králové 2011. Časopis Společnosti přátel starožitností 1,
2012, s.
ŠRÁMEK, Josef - recenze: Jaroslav Dvořák: Libellus honoris c.k. důstojníků padlých ve válce roku 1866. Hradec
Králové 2011. Dějiny a současnost 9, 2012, s. 46.
ŠRÁMEK, Josef - recenze: Michael Viktořík: Táborová pevnost
Olomouc. Modernizace olomoucké pevnosti v 19. století. České Budějovice 2011. Časopis Matice moravské 2,
2012, s. 410-413.
ŠRÁMEK, Josef - recenze: Ota Konrád: Německé bylo srdce
monarchie... Rakušanství, němectví a střední Evropa v rakouské historiografii mezi válkami. Praha 2011. Dějiny
a současnost 3, 2012, s. 47.
VLČKOVÁ, Martina. Taneční mistr Zdeněk Lála a kurzy společenského tance v Hradci Králové. In Ve víru tance,
Pardubice 2012, s.165-176.
VLČKOVÁ, Martina. Na cestě do slezského Jeruzaléma.
Mariánské poutní místo Vambeřice (příspěvek na VII.
pardubickém bienále v Potštejně - Poutě a poutní místa

v českých zemích jako téma kulturních dějin, 19.-20. 4.
2012)
ZIKMUND, Jiří. Hradec Králové na fotografiích Josefa Sudka.
In Historická fotografie. R.11/2012, s. 40-49.
ZIKMUND, Jiří. Přehled fotografického zobrazování těla
v dlouhém 19. století. In Sborník Dějiny těla v dlouhém
19. století (v tisku).
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Přírodovědecké oddělení
BEZOUŠKOVÁ J. & JURÁČEK J. (2012): Moře na Havlíčkobrodsku. – Cesta vrchovinou, Regionální týdeník, 52, 12,
5. Havlíčkův Brod.
BEZOUŠKOVÁ J. & JURÁČEK J. (2012): Relikty křídových sedimentů u Havlíčkova Brodu a Přibyslavi. – In: Hladilová
Š., Doláková N., Dostál O., eds: 13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář. Sborník příspěvků, 11–12.
Brno.
HALDA J. P. & SAMKOVÁ V. (2012): Hodnocení činnosti
Východočeské pobočky ČBS za rok 2011. – Východočes.
Bot. Zprav., Dobré, 12/2012: 26 – 28.
HOŞGÖR Izzet, ŠTAMBERG Stanislav, GÖNCÜOĞLU Mehmet
Cemal: Actinopterygians in the late Middle Permian
sediments of the Cukurca anticline in SE Turkey: A palaeo-connection between the Paleo-tethys and the
Zechstein Sea?
JURÁČEK J. (2012): O přírodní poloze hradu Lipnice. –
Panorama Lipnice, Oficiální zpravodaj Obecního úřadu
v Lipnici nad Sázavou, 5, 4. Lipnice nad Sázavou.
JURÁČEK J. (2012): Přibyslavsko na pobřeží křídového moře.
– Přibyslavský čtvrtletník.
JURÁČEK J. (2012): Vybrané aspekty geomorfologického vývoje údolí horní Sázavy. − In: Uhlířová H., Malíková R.,
Ivanov M., eds: 18. kvartér. Sborník abstrakt, 24. Brno.
JURÁČEK J. (2012, v tisku): Křídové sedimenty u Přibyslavi. –
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, xx−xx.
Brno.
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KOPECKÝ T. & MIKÁT M. (2012): Nález dvou boreálních
druhů brouků – Micrambe longitarsis (Coleoptera:
Cryptophagidae) a Elateroides flabellicornis (Coleoptera:
Lymexylonidae) – v Krkonoších. Records of two boreal beetle species – Micrambe longitarsis (Coleoptera:
Cryptophagidae) and Elateroides flabellicornis
(Coleoptera: Lymexylonidae) – in the Giant Mts. – Opera
Corcontica 49: 215-218.
MÁLKOVÁ J., RYBÁŘ P. & SAMKOVÁ V. (2012): RNDr. Helena
Faltysová – 60 let. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré,
12/2012: 31 – 32.
MOCEK B. (2012): Lom Rožmitál – významná přírodovědecká
lokalita Broumovska. – Krkonoše 45 (6): 38-39. (Správa
KRNAP a AOPK Praha).
SAMKOVÁ V. & KAPLAN Z. (2012): Botanická exkurze Na
Křivinu. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 12/2012: 16 – 20.
SAMKOVÁ V. & ŠŤASTNÝ M. (2012): Botanická exkurze údolím
Kamenice na Návarov za Hackelia deflexa. – Východočes.
Bot. Zprav., Dobré, 12/2012: 13 – 16.
SAMKOVÁ V. (2012): Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. – In:
Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram
Reipublicae Bohemicae. X. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 47:
101 – 102.
ŠTAMBERG, S. (2012): Permské aktinopterygijní ryby a jejich
využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních
obzorů podkrkonošské pánve. – Zprávy o geologických
výzkumech v roce 2011/ C – Paleontologie, 149 –150.
TEJKLOVÁ T. et KRAMOLIŠ J. (2012): Vzácné a zajímavé pavučince: Pavučinec červánkový – Cortinarius solis-occasus
nalezen v České republice. – Mykologické listy, Praha,
121: 1–6.
TEJKLOVÁ T. et KRAMOLIŠ J. (2012): Zajímavé a vzácné nálezy hub z lesa „V Poustkách“ nedaleko Rychnova nad
Kněžnou II. – Orlické hory a Podorlicko, Rychnov nad
Kněžnou, 18(2011): 203–210.
TKOČ M., MOCEK B. & BARTÁK M.: New and rare records of
the flat-footed flies (Diptera: Platypezidae) from the
Czech Republic and Slovakia. [Nové a vzácné nálezy stlačenkovitých (Diptera: Platypezidae) z České republiky
a Slovenska]. – Klapalekiana, in press.

VRBA P., ČÍŽEK O., MARHOUL P., ZÁMEČNÍK J., BENEŠ J. et
KONVIČKA M. (2012): Opuštěné vojenské prostory jako
významná refugia motýlí fauny. Živa, 5: 251-254.
MARHOUL P. & ZAMEČNÍK J. (2012): Abandoned military areas. Introduction. – In.: Jongepierová I., Pešout P.,
Jongepier J. W. & Prach K. (eds.): Ecological restoration in
the Czech Republic. – Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky, Praha, 111-113 p.
ZÁMEČNÍK J. & MARHOUL P. (2012): Disturbance management, a way to preserve species-rich communities in
abandoned military areas. – In.: Jongepierová I., Pešout P.,
Jongepier J. W. & Prach K. (eds.): Ecological restoration in
the Czech Republic. – Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky, Praha, 114-116 p.
ČÍŽEK O., ZÁMEČNÍK J., TROPEK R., KOČÁREK P. & KONVIČKA
M. (2012): Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows.
Journal of Insect Conservation, 16: 215-226.
ZÁMEČNÍK J. (2012): Botrichium lunaria Sw. In. Hadinec J. &
Lustyk P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae.
X. Additions to the flora of the Czech Republic. IX. Zprávy
České botanické společnosti, Praha: 47: 52.

Labe v Hradci Králové – příroda řeky
ve městě a okolí, vydáno k výstavě
Labe – jedna řeka, dva příběhy

Vzdělávací a přednášková
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Archeologické oddělení
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•

•
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•
•
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•
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•

•

•

•

•

•

Přednáška pro Spolek přátel starého Hradce (8. 2. 2012).
Edukační program Lidé z královského města pro
Soukromé jazykové gymnasium v HK (14. 2. 2012).
Labe ve středověkém Hradci Králové,
veletrh cestovního ruchu Aldis (16. 3. 2012).
Komentovaná prohlídka pro školy výstavy
Labe – jedna řeka, dva příběhy (18. 4. 2012).
Přednáška pro Tyflocentrum Hradec Králové (23. 4. 2012).
Vernisáž výstavy Pravěk je kůůl! s kulturním programem
a komentovanou prohlídkou (18. 5. 2012).
Noc kostelů (24. 5. 2012), přednáška „Archeologické
nálezy v okolí Staré Vody“.
Muzejní noc v duchu pravěku (25. 5. 2012). Cyklus
odborných přednášek, dvě módní přehlídky pravěkého oblečení a výzbroje, stanoviště zaměřená na reálie,
komentované prohlídky výstavy Pravěk je kůůl!
Den otevřených dveří na AO (26. 5. 2012).
Pravěká neděle (27. 5. 2012), charitativní projekt
UNICEF – Adoptuj panenku a zachráníš dítě, prohlídka
výstavy Pravěk je kůůl!
Bádání v českých zemích nejen o lovcích mamutů,
(30. 5. 2012). Paleontologická přednáška Doc. Martina
Olivy z Moravského zemského muzea.
Cesta za pokladem starého Hradce (5. 6., 12. 6., 19. 6.
a 26. 6. 2012). Zajímavosti z historie města a plnění
zábavných úkolů.
Výstavka archeologických nálezů s komentářem
v rámci oslav 140. výročí Sboru dobrovolných hasičů
v Lochenicích (23. 6. 2012).
Fotovýstava zachranného archeologického výzkumu
v Kopidlně, pro město Kopidlno, Kopidlenské slavnosti
(23. 6. 2012).
Pravěký čtvrtek v muzeu (19. 7. 2012). Akce pro děti se
zaměřením na pravěké reálie v rámci projektu Prázdniny
v muzeu.

•
•

•

•

Středověký čtvrtek v muzeu (16. a 17. 8. 2012).
Akce pro děti v rámci projektu Prázdniny v muzeu.
Zahájení výstavy Zlaté a stříbrné nálezy s komentovanou prohlídkou (14. 10. 2012).
Pravěká neděle s Kelty a Římany (14. 10. 2012).
Kreativní dílna ve výstavě Pravěk je kůůl!
Středověká neděle v muzeu (21. 10. 2011).
Kreativní dílna v dětském ateliéru.
Zahájení výstavy Křehká krása pravěkého skla
s komentovanou prohlídkou (2. 11. 2012).
Výklad k exposici Královské město nad soutokem
pro ZŠ Nová Paka a Gymnasium J. K. Tyla (18. 12. 2012).
Prohlídky archeologického oddělení pro Gymnasium
Dvůr Králové a studenty archeologie Univerzity
ve Wroclawi.
Komentované prohlídky výstavy Pravěk je kůůl! 1x pro
střední školu SION Hradec Králové , 2x střední floristická
škola Hradec Králové, 1x Gymnázium Habermannova,
1x gymnasium Jaroměř.
Střední průmyslová škola stavební a Společnost
ochránců památek ve východních Čechách,
akce obnova císařské stezky (pokračování z r. 2011).

Odborný kurz archeologie
při Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
• 17. 9. 2011, úvod, seznámení s oborem, vývoj
archeologie, prameny, informační zdroje, literatura
• 8. 10. 2011, paleolit, mezolit, geologie,
přírodní prostředí v pravěku
• 22. 10. 2011, terén, povrchové sběry
• 12. 11. 2011, terén, povrchové sběry
• 3. 12. 2011, neolit, nové technologie, keramika,
štípaná a broušená kamenná industrie, zemědělství
• 14. 1. 2012, eneolit
• 4. 2. 2012, doba bronzová a halštatská,
archeologie v muzeu, péče o sbírky
• 18. 2. 2012, doba laténská
• 10. 3. 2012, terén, povrchové sběry
• 31. 3. 2012, doba římská a stěhování národů
• 21. 4. 2012, slovanská archeologie
• 12. 5. 2012, středověk
• 2. 6. 2012, závěrečný kurz
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Historické oddělení
Pracovníci historického oddělení se podíleli na zajištění
následujících vzdělávacích a přednáškových akcí:
• Muzejní neděle – Neděle s literátským bratrstvem (18. 3.
2012). V expozici Královské město na soutoku proveden
výklad o působení literátských bratrstev a hudebních
rukopisech ve sbírce muzea. Připraven doprovodný
materiál (fotografie z kancionálů, kopie dokumentů).
• Zajištění a organizace Velikonoc v muzeu 2012
(31. 3. 2012). Přehlídka tradičních řemesel (malba
na sklo, zdobení vajíček, pečení perníků, pletení
z orobince nebo proutí, předení, paličkování,
výroba figurek z kukuřičného šustí).
• Muzejní noc: Muzejní pranoc (25. 4. 2012).
Pomoc při organizaci akce (přehled návštěvnosti).
• Zajištění a organizace 23. Muzejního adventního trhu
(30. 11. 2012 – 2. 12. 2012). Zajištění přihlášek, výběr
prodejců, zajištění administrativy, rozmístění trhovců,
účast na vlastní organizaci trhu během jeho konání.
• 1913... Otevíráme (6. 12. 2012) – informace k vystaveným
předmětům z pozůstalosti Jana Kotěry.
• Komentovaná prohlídka hlavní budovy v rámci akce
1913... Otevíráme (6. 12. 2012).

Komentovaná prohlídka budovy muzea (1913... Otevíráme)
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Přednášky
• Václav Kliment Klicpera – osobnost nejen čítanková
(14. 11. 2012). Po přednášce prohlídka vitríny věnované
V. K. Klicperovi s komentářem.
• Cyklus tří přednášek v rámci programu Zvykoslovného
roku.
• Křesťanská a lidová tradice Velikonoc (21. 3. 2012).
Seznámení se nejen s časem zábavy v podobě
masopustního období, ale také s průběhem postního
období a samotných Velikonoc.
• Poutě a poutní místa (4. 9. 2012). Poutě a putování
na svatá místa představovaly v různých náboženstvích
významnou složku duchovního života. S rozvojem
poutnictví byl spjat i vznik poutních areálů, mnohdy
budovaných podle slavných vzorů.
• Svátky adventního času (12. 12. 2012). Seznámení se
s jednotlivými svátky adventního období (sv. Ondřej,
sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Ambrož, sv. Lucie) a jejich
významem v lidové tradici.
• Tzv. císařská cesta (20. 9. 2012). Přednáška pro Občanské
sdružení Spolek za staré město Hradec Králové
s následnou procházkou v exteriéru.
• Staré město Hradec Králové (19. 9. a 20. 9. 2012).
Přednášky a následné prohlídky starého města
s důrazem na dějiny architektury a kulturní tradice
pro studenty Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.
• Komentované prohlídky budovy muzea a výstav.
• Výstava Měšťanské Vánoce. 2 komentované prohlídky
pro veřejnost.
• Výstava Korunová měna na našem území. 21 komentovaných prohlídek pro školní a podobné kolektivy.
4 komentované prohlídky pro veřejnost a kolektivy
dospělých.
• Expozice Od pevnosti k salonu republiky. 3 komentované prohlídky – pro odborový svaz pracovníků ve školství
a Historický ústav Univerzity Hradec Králové (2x).
• Budova muzea. 6 komentovaných prohlídek – pro
veřejnost a pro školy (ZŠ, Obchodní akademie HK,
Gymnázium Jaroměř).

•

Památník války 1866 na Chlumu. Komentovaná prohlídka
pro členy Bundeswehru.

Přírodovědecké oddělení
•

•
•

•

Pracovníci přírodovědeckého oddělení zajistili cca 30 komentovaných prohlídek v přírodovědeckých výstavách.
Dále se podíleli na organizování následujících akcí:
Den Země (18. 4. 2012) – celodenní program vázaný
na výstavu Labe.
Den Země v muzeu: 4 x komentované prohlídky
ve výstavě „Labe“ pro školní kolektivy (celkem 120 žáků),
1 komentovaná prohlídka pro veřejnost (10 účastníků).
Výstavky „Živé přírodniny“ ve vestibulu muzea (obojživelníci, měkkýši, hmyz, rostliny, houby).

Tématické exkurze pro veřejnost:
• Brigády v PP Na Plachtě (26. 3. a 21. 4., 20. 10. 2012) –
příprava a realizace ve spolupráci s AOPK ČR, středisko
Hradec Králové a dalšími environmentálně-ochranářskými
organizacemi. Managementové práce ve prospěch
bezlesých stanovišť, úklid lokality, exkurze po lokalitě.
Účast cca 100 lidí na každé akci.
• Realizace akce „Mezinárodní noc pro netopýry“ –
v Hradci Králové (1. 9. 2012) a na Znojemsku (8. 9. 2012).
• Odpoledne v královéhradecké přírodě (25. 4. 2012)
– exkurze pořádaná královéhradeckou pobočkou
Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ)
k novohradeckým rybníkům (40 účastníků).
• Celodenní výlet se STUŽ (2. 6. 2012 ) (pořádáno
královéhradeckou pobočkou Společnosti pro trvale
udržitelný život): Jaroměř (Záchranná stanice ČSOP)
a Ornitologický park Josefovské louky (15 účastníků).
• Noční Josefov (1. 6. 2012) (pro veřejnost pořádáno ČSOP
Jaro Jaroměř, A Rocha). Tankodrom Josefov: Zajištění
programu – v noci aktivní hmyz u světelného zdroje.
(20 účastníků).

•

•

Vedení terénní exkurse pro veřejnost v rámci Evropského
festivalu ptactva pořádané Českou společností ornitologickou na Josefovských loukách (6. 10. 2012).
Vedení terénní exkurse pro veřejnost “Vítání ptačího
zpěvu” pořádané Českou společností ornitologickou
ve Dvoře Králové nad Labem (6. 5. 2012).

•

Z dalších významnějších akcí pro školy:
• Projektový den „Jak se dělá muzeum“ pro studenty
Biskupského gymnázia B. Balbína (24. 10. 2012) – preparace přírodnin (příprava a realizace entomologické části
programu, 13 studentů).
• Pět exkurzí na pracoviště PO - ukázky terénních metod
práce, výzkum, tvorba sbírek (2 x Přírodovědecká fakulta
Univerzity Hradec Králové, 1x zahraniční studenti
Farmaceutické fakulty UK, 1x OPVK), 1x program
pro 2 třídy žáků ZŠ Milady Horákové, ukázky
z botanických a zoologických sbírek.
• Exkurze s výkladem o dřevinách v Žižkových sadech
pro žáky ZŠ Mandysova v Hradci Králové.
•

botanika: 2x přednáška Houby a rostliny ve východních
Čechách pro žáky Speciální základní školy Hradecká
v Hradci Králové (11. 1. 2012), 2x přednáška Houby
a rostliny ve východních Čechách pro žáky Základní
školy Štefánikova v Hradci Králové (1. 2. a 27. 2. 2012).

•

zoologie: „Tvary v živé přírodě” pro Klub NATURA Dvůr
Králové nad Labem (21. 1. 2012); „Savci ČR” pro studenty
SOŠ veterinární Hradec Králové (3. 5. 2012); přednáška
„Rybník a jeho zvířena” pro Klub NATURA Dvůr Králové
nad Labem (24. 11. a 15. 12. 2012).
Účast na konferencích a seminářích.

Přednášková činnost:
• geologie: „Naše země v prvohorách“ (24. 10. 2012)
– MVČ, „Vývoj života v prvohorách“ pro 1. soukromé
jazykové gymnasium Hradec Králové (18. 12. 2012).
•

•
•

entomologie: 3x „Přírodou Kostariky“ (11. 2. 2012),
Výměnný den České společnosti entomologické,
DK Barikádníků (22. 2. 2012), pro STUŽ, královéhradeckou regionální pobočku Praha (31. 3. 2012),
pro VČ pobočku České společnosti entomologické.
„Přírodou Ekvádoru“ (8. 2. 2012), pro ZŠ Karlovka,
Nový Bydžov.
5x „Tvary v živé přírodě“ (29. 10. 2012), 4 přednášky
v Městském muzeu ve Skutči, celkem 140 posluchačů;
(6. 12. 2012), 2 přednášky na Střední veterinární škole
v Hradci Králové – Kuklenách, cca 100 posluchačů.

mykologie: 10 mykologických přednášek: 2x Zajímavé
nálezy hub z okolí Rychnova nad Kněžnou pro členy
Mykologického klubu v Hradci Králové (12. 3. 2012),
účast 8 osob; veřejnost v Moravském zemském muzeu
v Brně (13. 3. 2012), účast 35 osob; Houby jedlé, nejedlé
i jedovaté v městské knihovně v Náchodě (11. 6. 2012),
účast 25 osob; Hřibovité houby v klubu důchodců
v Náchodě (6. 9. 2012), účast 20 osob; Vzácné houby
východních Čech (Some interesting and rare fungus
findings from east Bohemia) pro přírodovědce z Itálie
a další účastníky tzv. Malých mykologických dnů
(23. 6. 2012) v České Třebové, účast 40 osob;
Pozoruhodné druhy hub v údolí Divoké Orlice
v Orlickém Záhoří (12. 10. 2012), účast 20 osob; Jedlé
a jedovaté houby ve Vítějevsi (19. 10. 2012), účast 25
osob; exkurze s demonstrací aktuálně rostoucích hub
(20. 10. 2012), účast 15 osob; Zajímavé a vzácné druhy
Pardubického kraje a jejich ekologie (6. 11. 2012), účast
35 osob.

•
•
•

•

•

13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář, (18.− 19. 10. 2012), Brno; Masarykova univerzita
− Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty
MU−Mendelovo muzeum MU.
Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky
(1.−4. 10. 2012) Opava, Rejvíz; Asociace muzeí a galerií
České republiky, Geologická komise − Slezské zemské
muzeum.

•
•

botanika:
Seminář muzejních botaniků v národním parku Podyjí.

•
•

zoologie a entomologie:
Seminář zoologů museí a ochrany přírody pořádaný
v Havraníkách (12–14. 9. 2012, 2 pracovníci).
Mezinárodní odonatologický seminář v Buchlovicích.

•
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geologie a paleontologie:
18. Kvartér (23. 11. 2012), Brno; Ústav geologických věd
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity − Česká
geologická společnost.
Labe – jedna řeka, dva příběhy,
komentovaná prohlídka pro školní kolektivy
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Odborná vyjádření, posudky,
konzultace
Archeologické oddělení
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•
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Odborné posudky a vyjádření v oblasti památkové
péče – 77.
Podklady pro územní plány obcí – 47 katastrů.
Připomínkování konceptu územního plánu Hradce
Králové (revize 400 lokalit včetně ekonomického
vyhodnocení dopadů jejich plné zástavby).
Metodické vyjádření ke způsobu provedení hromadné
evidence fragmentárního keramického materiálu
pro Regionální muzeum v Jičíně (únor 2012).
Analýza stavu archeologické památkové péče
pro KÚ KHK (Dr. Mertlík) duben 2012.
Připomínkování prováděcích předpisů k novele zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v rámci komise
AMG.
Určování typu a datace náhodných archeologických
nálezů soukromým nálezcům (obvykle spojeno
s převzetím předmětů do sbírky) – cca 40x.
Nálezové zprávy a vyjádření pro KÚ KHK týkající
se tří mincovních a jednoho pravěkého depotu
v rámci správního řízení o vyplacení nálezného.
Posudky 10 bakalářských prací studentů UHK,
UPCE a UK.
Recenze odborných statí pro časopisy Studia
Archaeologica Brunensia, Východočeský sborník
historický.
Koncepční materiály – ekonomické vyhodnocení terénní
činnosti AO za roky 2005-2010 s variantami udržitelnosti
(březen 2012), vnitřní předpis o nakládání s výsledky
výzkumu a vývoje (červen 2012 v rámci přihlášky NAKI),
koncepce AO (8 str., červenec 2012), strategie budování
archeologické podsbírky MVČ (8 str., červenec 2012),
výkaz odborné činnosti a priority pro rok 2013
(4 str., prosinec 2012).

Historické oddělení
Zpracování interních materiálů:
Koncepce činnosti historického oddělení
Správa a evidence sbírek, inventarizace, ochrana a zabezpečení sbírek, výstavní činnost, odborná, publikační a popularizační činnost.
Program tvorby historické podsbírky
Členění podsbírky, její vývoj, chronologické a geografické
vymezení, odborná a kulturně historická hodnota, fyzický
stav, stav evidence a odborného zpracování a cíl správy
historické podsbírky, rozpracování pro všech 22 sbírkových
fondů historické podsbírky.

Přírodovědecké oddělení
Pracovníci PO průběžně prováděli v rámci svých
specializací kozultační a a poradenskou činnost
pro veřejnost a a instituce: např.
• Pojednání o houbách na území CHKO Orlické hory
pro Správu CHKO Orlické hory (Tejklová, Samková).
• Hmyz z uzavřených hygienicky sterilních prostor firmy
ELLA s. r. o. (Ing. Podlipný, výkonný ředitel).
• Roztoč ze stěru scrota pacienta pro kliniku
parazitologie FN Hradec Králové (dr. Baxová).
• Štěnice z bytových prostor panelového domu
v Březhradě.
• Determinace materiálu čel. Phoridae a zpracování
zprávy k projektu forensní entomofauny (fauna mrtvol)
– ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem Policie ČR,
Praha, ppl. Ing. H. Šulákovou.
• Determinace cca 20 digitálních fotografií hmyzu, zejména
vážek a motýlů pro p., Sedláčka (Týniště nad Orlicí),
F. Bártu (Železné hory).
• Bibliografie k lokalitě Na Plachtě (student V. Vencl).
• Vyjádření k požerkům hmyzu na kládách v PR Rohová.

Písemná odborná vyjádření a zprávy:
SAMKOVÁ V., MIKÁT M. & MOCEK B. (2012): Zpráva z monitoringu flóry a fauny v biokoridoru u Labského náhonu
v lokalitě Plačice za období 2010-2012. Ms., 25 pp.,
[Depon. in: Hradecký písek a.s., Brno a Muzeum východních Čech v Hradci Králové, přírodovědecké oddělení].
MOCEK B., SAMKOVÁ V., MIKÁT M., TEJKLOVÁ T. et HOTOVÝ J.
[eds.] (2012): Databáze chráněných a ohrožených druhů
flóry a fauny na území města Hradce Králové. Verze 1
(2012). – CD-ROM: Tabulka nálezů EXCEL 2000 (12 listů,
5 451 záznamů) + Tabulka druhů – EXCEL 2000 (13 listů,
1 145 záznamů). Textová část a legenda. Depon. in:
Magistrát Města Hradce Králové et Muzeum východních
Čech v Hradci Králové, přírodovědecké oddělení.
MIKÁT M. (2012): Výsledky průzkumu fauny ve dne aktivních
motýlů (Lepidoptera: Zygaenidae a Papilionoidea) v PP
Šejval v roce 2012. Ms., 10 pp. + CD. Depon. in: Krajský
úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí
a Muzeum východních Čech, přírodovědecké oddělení.
MOCEK B. (2012): Vážky Odonata) PP Šejval,. Ms.: 11 pp. +
CD. Depon. in: Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor
životního prostředí a Muzeum východních Čech v Hradci
Králové, přírodovědecké oddělení.
SAMKOVÁ V., TEJKLOVÁ T., MIKÁT M., MOCEK B. et LEMBERK V.
(2012): Revitalizace lázeňského parku a jeho okolí v Lázních
Bohdaneč. Výsledky botanického, mykologického a zoologického průzkumu v letech 2011 - 2012. – Ms., 76 pp.
+ CD., Hradec Králové, Pardubice. [Depon. in: Léčebné
lázně Bohdaneč a.s. et Muzeum východních Čech
v Hradci Králové, přírodovědecké oddělení].
JURÁČEK J. (2012): Geologické poměry lokality Hradec
Králové - Plačice – pro AO MVČ.
JURÁČEK J. (2012): Přírodní poměry archeologické lokality
Kopidlno − předběžná zpráva pro AO MVČ.

Recenze a oponentské posudky:
• 6 recenzí botanických a zoologických článků pro
časopisy Východočeský botanický zpravodaj), Orlické
hory a Podorlicko (17/2010), Lynx, Práce a studie VČM

•
•

Pardubice, Přírodovědecký sborník severočeského
muzea v Liberci, Západočeské entomologické listy
4 oponentské posudky na bakalářské a diplomové
práce studentů Univerzity Hradec Králové
Recenze příspěvku : Dudycha M. & Dudychová B.:
Motýli s denní aktivitou katastrů Trhová Kamenice
a Rohozná u Trhové Kamenice, 35 str.
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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 (29. 3., 30. 3., 10. 4., 12. 4. a 11. 5. 2012).
Podíl na přípravě a realisaci krajského kola Ekologické olympiády (22. a 23. 3. 2012 v Krňovicích).
Práce v porotě a příprava zoologických objektů pro okresní
kola (31. 5., 6. 6. a 7. 6. 2012) a krajské kolo (13. 6. 2012) soutěže v poznávání rostlin a živočichů (organisátor Biskupské
gymnasium Bohuslava Balbína HK).

Z obsáhlejších materiálů zpracovaných v oddělení PO
v rámci organizační a řídící činnosti:
• Zpracování podmínek pro výběrové řízení na pracovní
pozici geologa, průběžná korespondence - odpovědi
na dotazy uchazečům, účast ve výběrové komisi –
osobní pohovory.
• Vyhodnocení dotace KÚ k ediční činnosti (Acta)
• Zpracování návrhu a cenové nabídky k veřejné soutěži
na inventarizaci fauny NPP Šejval (KÚ Pardubického
kraje).
• Zpracování projektu a podání žádosti o jeho podporu
z dotačního programu “Euroregion Glacensis”
(ve spolupráci s museem v Opole).
• Zpracování materiálu: Analýza činnosti přírodovědeckého
oddělení MVČ, 8 str. (7. 9. 2012).
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Spolupráce s jinými organizacemi
Archeologické oddělení
Česká archeologická společnost při AV ČR
• Práce ve výboru a pořadatelství zasedání členů
východočeské pobočky.
Východočeská regionální archeologická komise – VRAK
• Aktivity, zasedání komise každý 3. pátek v měsíci,
pořadatelství střídavě s VČM Pardubice.
MŠMT
• Porota celostátního kola „Středoškolské odborné činnosti“
– SOČ.
Klub Augusta Sedláčka
• Pořadatelství seminářů.
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
• Účast v muzejní radě.
Městské muzeum v Hořicích
• Účast ve výběrové komisi na ředitele a metodické vedení
péče o archeologické fondy.
Katedra archeologie UHK
• Přednášky – Archeologie v muzeu, Regionální archeologie, Archeologie středověku.
NPÚ Josefov a Odbor památkové péče Magistrátu města
Hradce Králové
• Konzultace – lokalizace archeologických nalezišť
ve východních Čechách pro potřeby odborných
vyjádření a správních úkonů.
UHK, UK, UPCE
• Vedení a oponentury studentských prací – 11 studentů
s tématy středověké archeologie, doby římské a počítačové podpory v archeologii, 10 denní muzejní
(12 studentů) a terénní praxe (cca 50 studentů).
Labrys, o.p.s.
• Konzervace, určování a datace archeologických nálezů
(nálezy z městského prostředí ze Dvora Králové, Vrchlabí,
České Skalice, Úpice, …), 7x v MVČ, 4x v Praze, konzervace
nálezů z tvrze Orlice u Letohradu.
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
• Konzervace nálezů z Mladé Boleslavi.

Archeopark pravěku ve Všestarech
• Technická spolupráce a konzultace při výstavbě depozitáře, účast na kontrolních dnech, odborné konzultace
a výpůjčky sbírkových předmětů za účelem zhotovení
replik.
Výměna publikací
• Cca 50 tuzemských a 12 zahraničních institucí.

Historické oddělení:
Ministerstvo kultury ČR, odbor regionální
a národnostní politiky
• Regionální pracoviště pro tradiční lidovou
kulturu Královéhradeckého kraje, výsledky činnosti,
žádosti o granty, Seznam nemateriálních statků
Královéhradeckého kraje.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
• Ocenění Zlatý kolovrat a plnění Koncepce účinnější péče
o tradiční lidovou kulturu.
Národní muzeum v Praze
• Výběr předmětů a fotografií pro výstavu Monarchie
• Opakovaná jednání o postupu zpracování denárového
depotu z Hradce Králové z roku 1970 a o jeho publikování.
• Jednání o poskytnutí vybraných fotografií bílých penízů
pro potřeby zpracování radečského depotu.
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
• Příprava zápůjčky pro putovní výstavu harrachovského
skla „Z nového světa do celého světa“.
• Příprava zápůjčky pro dlouhodobou expozici českého
kubismu.
Národní technické muzeum v Praze
• Studium materiálů k Prokopu Nováčkovi a k astronomickým hodinám.
• Pasportizace regulačních plánů Hradce Králové
uložených v NTM.

•

Spolupráce na přípravě expozice hutnictví,
zájem o kampanologickou sbírku.
Krkonošské muzeum v Jilemnici
• Výběr předmětů pro výstavu Krkonošské vánoce.
• Výběr předmětů k připravované výstavě harrachovského
skla.
Městské muzeum v Jaroměři
• Výběr předmětů pro výstavu s tématikou odsunu Židů
a holocaustu.
• Konzultace k domu navrženém arch. Vladimírem
Fultnerem.
Východočeské muzeum v Pardubicích
• Příspěvek do Východočeského sborníku historického
a jeho korektury (význam kladské mince v oběživu
2. pol. 17 stol. v Čechách).
• Výpůjčka figurín.
Galerie moderního umění v Hradci Králové
• Informace z databáze Výstavy MVČ, akvizice uměleckých
předmětů pro městskou obrazárnu v Hradci Králové
v letech 1942-1944.
Severočeské muzeum v Liberci
• Konzultace s PhDr. Janem Mohrem o připravované výstavě Zámečnické školy, jednání o připravované výstavě.
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
• Korespondence o dokumentaci ke sbírkovým předmětům
ze sbírkové řady U/S (sklo).
Městské muzeum Železný Brod
• Zpracování žádosti na bližší určení fotografie a výstavy,
která se konala v Hradci králové v roce 1929, dohledání
citací literatury k této výstavě, příprava zápůjčky figurek
Jaroslava Brychty na výstavu a zároveň do připravované
monografie umělce.
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
• Pomoc při výběru zápůjčky barokních plastik na výstavu
(zatím nerealizováno).
• Výpůjčka barokního klekátka a stolu.
Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
• Připravení výpůjčky na výstavu „Život a smrt starých
Slovanů“ (denárový depot z Čistěvsi).

Muzeum Českého ráje v Turnově
• Prohlídka depotu z Hlavice (pro potřeby zpracování
radečského depotu).
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
• Dohledávání informací a mincí z nálezu v TrutnověPoříčí, komentář k padělání zhořeleckých městských
penízů v 16. století.
Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského v Praze
• Realizace grantu restaurování školních obrazů
s restaurátorkou muzea K. Hrdličkovou, výměna
materiálů z oblasti dějin školství a spolupráce
na přípravě výstavy Cesta dívek za vzděláním.
GASK Kutná Hora
• Výběr předmětů a administrativní zajištění výpůjčky
pro výstavu Europa Jagellonica (výpůjčka nerealizována).
Moravská galerie v Brně
• Převzetí výstavy Jan Kotěra – Ohlasy lidového umění.
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
• Výpůjčka kolekce mučících nástrojů.
České muzeum stříbra v Kutné Hoře
• Výpůjčka školní tabule.
Magistrát města Hradce Králové
• Příprava turistických procházkových okruhů, konzultace
s památkáři.
Knihovna města Hradce Králové
• Fotografie knihovny města ve sbírce MVČ.
Státní okresní archiv Hradec Králové
• Provedena inventura předmětů vedených v Národním
archivním dědictví (NAD), vyplněny formuláře (Literární
a hudební archiv včetně rukopisů, Mapy).
• Dokumentace k tématu „Zámečnické školy“ - výroční
zprávy, školní zprávy, matriky, soupisy abiturientů,
fotodokumentace návrhových prací a fotografií.
• Informace k Prokopu Nováčkovi, cizelérovi a učiteli
na Odborné škole pro umělecké zámečnictví.
• Studium pramenů k problematice architektonických
soutěži na regulační plány města HK.
• Studium písemných pramenů v rámci dohledávání informací o starých mincovních souborech z Hradce Králové

a Královéhradecka (dobový tisk).
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
• Plnění Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu.
Český svaz bojovníků za svobodu
• Autorská spolupráce s J. Brunclíkem na publikaci Oběti
let 1938-1945 na Královéhradecku (pracovní název).
Okresní pobočka Svazu PTP-VTNP
• Stálá spolupráce, třikrát účast na setkáních příslušníků
svazu, sběr a určování materiálů o činnosti PTP, účast
na celostátním setkání příslušníků PTP-VTNP ve Svaté
Dobrotivé.
Městská policie Hradec Králové
• Realizace malé prezentace na Magistrátu města
k 20. výročí činnosti Městské policie.
Sion-mladá generace
• Výběr předmětů s tématikou holocaustu na výstavu
k 70. výročí transportů Židů z Hradce Králové.
Obecní úřad v Lochenicích
• Výstava Historie obce Lochenic ke 140. výročí založení
hasičského sboru - výběr materiálů, realizace včetně
osobní účasti (23. 6. 2012), výklad k vystaveným
lochenickým kancionálům.
Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných
v Trutnově
• Pozůstalost ve Velkém Vřešťově.
Aukční dům Dorotheum v Praze
• Konzultace o cenách předmětů uměleckoprůmyslového
charakteru.
Centrum medievistických studií AV ČR a UK Praha
• Příspěvky do Numismatického sborníku a jejich korektury (nálezy Boharyně, Petrovice a Svinary, zastoupení
české mince v depotech z 2. pol. 17. stol. na území
Rakouska a Slovenska).
Česká numismatická společnost,
pobočky Hradec Králové a Praha
• Opakovaná jednání se členy ohledně odborné numismatické literatury, nálezů mincí na Královéhradecku,
regionálních účelových ražeb, vydání medaile k výročí
existence muzejní budovy a možnosti uspořádání
numismatického dne v budově muzea, pro zájemce

z řad členů uspořádání dvou prohlídek s cílem
představit fungování numismatiky v MVČ a zdejší
numismatickou sbírku.
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
• Návštěva numismatického depozitáře pro historický
kroužek gymnázia, v rámci ní představení stručných
dějin peněz s ukázkami ze sbírky MVČ a numismatiky
jako vědy.
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta,
Katedra speciální pedagogiky
• Spolupráce na připravovaném sborníku o českých
a československých učitelích.
Univerzita Hradec Králové, Historický ústav
• Realizace souvislé a průběžné praxe studentů univerzity
v muzeu, komentované prohlídky muzea pro studenty
UHK.
Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice
• Redakce časopisu Scan, spolupráce, příspěvky, vyhledávání pramenů.
• Sběr materiálů – ošetřovatelská škola, okresní nemocnice,
historie ošetřovatelství.
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná
škola Turnov
• Zajištění praxe pro praktikantku se specializací
na ošetření kovů.
Klub lidové tvorby Hradec Králové
• Spolupráce při muzejní akci Velikonoce v muzeu.
Česká televize 1
• Výběr fotografií s tématem Hradec Králové za protektorátu pro pořad o K. Nesnídalovi (2. odboj S21B) ze seriálu
Neznámí hrdinové.
• Výběr fotografií a článků z regionálního tisku, osobní
účast při natáčení pořadu „Tajemství rodu Terezy
Kostkové“ pro nový seriál ČT Tajemství rodu - informace
o herečce A. Winterové, nar. v HK a jejím manželovi Karlu
Želenském a kočovných divadlech v Hradci Králové
v 80.- 90. letech 19. století.
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Přírodovědecké oddělení:

Školní obraz restaurovaný K. Hrdličkovou (Národní pedagogické
muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze)
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Mykologický klub a poradna
• Členové se sešli 37x na pravidelných schůzkách. Bylo
zajištěno fungování houbařské poradny. Uskutečnily
se přednášky T. Tejklové Zajímavé nálezy hub z okolí
Rychnova nad Kněžnou v Hradci Králové na mykologickém klubu a v Brně v Moravském zemském muzeu. Josef
Slavíček přednesl přednášku Zajímavé a vzácné houby
z inventarizačních průzkumů Orlických a Jizerských hor.
P. Brůžek přednesl přednášku Podzemky, hvězdovky
a palečky. Při výstavě hub přednesl V. Janda přednášku
Hřibovité houby. Dále se uskutečnilo 5 přednášek
T. Tejklové: Houby jedlé, nejedlé i jedovaté v Náchodě,
Hřibovité houby v Náchodě, Vzácné houby východních
Čech v České Třebové, Pozoruhodné druhy hub v údolí
Divoké Orlice v Orlickém Záhoří, Zajímavé a vzácné druhy hub Pardubického kraje a jejich ekologie
v Pardubicích.
Východočeská pobočka České botanické společnosti
• V rámci činnosti Východočeské pobočky České botanické společnosti proběhla v muzeu výroční členská schůze
spojená s přednáškou Libora Ekerta Novinky a zajímavosti o kapradinách naší květeny aneb co se nedočtete
v prvním dílu Květeny ČR za účasti 25 lidí. Uskutečnila
se lichenologická exkurze do Hoříněveské bažantnice za
účasti 6 lidí, botanická exkurze Na bahenní pampelišky
od Hrušové po Hradec Králové za účasti 10 lidí, čtyřdenní floristický minikurz v Kopidlně za účasti 22 lidí, dále
2 botanické exkurze do lesů jižně od Bělče nad Orlicí
(účast 15 lidí) a lesů v okolí Lišic (účast 4 lidí), dendrologická exkurze do alpina v Litomyšli (účast 19 lidí).

Česká společnost ornitologická, východočeská pobočka
• Společné akce, organizační zajištění a vedení (Vítání
ptačího zpěvu, Příroda po setmění, mapování ptáků HK
apod.).
Česká společnost entomologická,
východočeská pobočka
• Pravidelný kontakt se členy východočeské pobočky –
spolupráce při determinaci, zpracování faunistických
údajů pro databázi chráněných druhů z HK, informace
o lokalitách.
• Management písčitých ploch v ochranném pásmu elektrovodů mezi EOP (elektrárna Opatovice) a obcí Čeperka.
Účast 10 členů (2 muzejní pracovníci) (31. 3. 2012).

Památková a terénní činnost
Archeologické oddělení
V rámci záchranných a předstihových výzkumů bylo provedeno 716 kontrol na 213 stavebních akcích, a to převážně v rámci okresu Hradec Králové, okrajově na Jaroměřsku,
Jičínsku, Královédvorsku a Přeloučsku. Z tohoto počtu bylo
110 kontrol (15,4 %) provedeno na rodinných domcích, tedy
na náklady MVČ. V případě 43 kontrol (6 %) byly zjištěny
archeologické situace.
V případech, kdy probíhala stavební činnost na území se známými archeologickými nálezy, proběhl v rozsahu předmětné stavby záchranný archeologický výzkum. Z rozsáhlejších
výzkumů je možné jmenovat: ČOV a kanalizace Kopidlno (32
pracovních dnů), kanalizace Lochenice (56 pracovních dnů),
jízdárna Smiřice-Holohlavy, infrastruktura pro kolonii RD Starý
Bydžov, sondáž v místě náhodného nálezu v Michnovce, sondáž v místě náhodného nálezu v Kuklenách, havárie na hradeckých terasách za Adalbertinem, rekonstrukce horkovodu
na Velkém náměstí, rekonstrukce náměstí 28. října a přilehlých ulic.
Od června do listopadu 2012 (109 pracovních dnů) probíhala
terénní část plošně nejrozsáhlejšího záchranného archeologického výzkumu na dostavbě dálnice D11, a to na nalezišti 24, které je vymezeno úsekem dálnice km 88,400-88,650
a přeložkou silnice III/32326 mezi Plačicemi a Vlčkovicemi.
Celková plocha výzkumu činila 3,6 hektaru. Prozkoumáno
bylo cca 500 objektů obsahujících nálezy nejméně ze čtyř
období pravěku až středověku. Výzkum proběhl v souladu s harmonogramem stavby. V rámci výzkumu proběhla
rovněž terénní archeologická praxe studentů I. a II. ročníků
archeologie Univerzity Hradec Králové. Odborné zpracování
výzkumu a vyhodnocení přírodovědných analýz bude pokračovat i v roce 2013.

V rámci výkonu archeologické památkové péče bylo v rámci komunikace s investory rozesláno 421 dopisů a uzavřeno
177 písemných dohod.
Pro památkové odbory městských úřadů obcí s rozšířenou
působností bylo zpracováno 77 odborných vyjádření, zpracovány podklady pro územní plány obcí u 47 katastrálních
území a zrevidováno cca 400 lokalit v rámci připomínkování
konceptu územního plánu Hradce Králové.

Regionální odborné pracoviště pro
tradiční lidovou kulturu
Historické oddělení
Činnost pracoviště zajišťovala Mgr. Martina Vlčková.
V rámci pracoviště byla podána žádost o výběrové dotační řízení na projekt Příprava nominace„stínání kohouta“ na Krajský
seznam nemateriálních statků TLK v Královéhradeckém kraji
– žádaná dotace 22 000 Kč.

výroční zpráva
mvč 2012

2. Odborná činnost

Byla podána žádost o výběrové dotační řízení na projekt Identifikace a dokumentace dívčí koledy (velikonoční
obchůzky s lítem) v Královéhradeckém kraji, žádaná dotace –
62 000 Kč.

Letecký snímek čtvercové sítě - průzkum splachové vrstvy, dálnice D11

Mykologická poradna
Přírodovědecké oddělení
Činnost krajské mykologické poradny byla zajištěna v roce
2012 z grantu Královéhradeckého kraje. Během roku proběhlo 37 setkání spojených s určováním hub. Poradnu navštívilo
celkem 160 lidí, dalších 71 dotazů bylo zodpovězeno telefonicky nebo elektronicky. Byla uspořádána tradiční podzimní
výstava živých hub (účast 1 357 lidí). Probíhaly komentované
prohlídky výstavy pro školy (15x) a další přednášky (14x).
Činnost poradny zajišťuje RNDr. Věra Samková, Ph.D. a Bc.
Tereza Tejklová.

Probíhala práce na nominaci Ing. Josefa Komárka na ocenění
Nositel tradice lidových řemesel udělovanou Ministerstvem
kultury ČR, konzultováno s Mgr. Martinem Šimšou z NULK ve
Strážnici. Nominace měla být odeslána do konce roku 2012.
Z osobních důvodů Ing. Komárka byla práce na nominaci dočasně přerušena, měla by se podat ke konci roku následujícího, tj. 2013.
Probíhalo zpracování „stínání kohouta“ v Lípí u Náchoda
a příprava jeho nominace na Krajský seznam nemateriálních
statků TLK v Královéhradeckém kraji.
Byla konzultována možnost vypracování nominačního návrhu krajkářství Mgr. Martinou Rejzlovou, etnografkou Muzea
a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.
Mgr. Martina Vlčková spolupracovala s NULK ve Strážnici na
vytvoření mapy etnografických oblastí a podoblastí Čech,
Moravy a Slezska. Pro oblast Královéhradeckého kraje chybí
dostatek podkladů, pramenů, literatury - konzultace s dalšími kolegy - tato otázka se částečně řešila na listopadové
poradě zástupců MKČR, NULK a regionálních pracovišť.
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V rámci pracoviště byly poskytnuty konzultace jiným regionálním pracovištím ohledně vytvoření krajských seznamů
nemateriálních statků.
V rámci spolupráce s Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje byla vypracována nominace řemeslníků na cenu Zlatý
kolovrat 2012, regionální pracoviště navrhlo kováře z Police
nad Metují pana Josefa Drašnara, schůzka s nominovanými
řemeslníky společně s panem Josefem Zárubou z krajského
úřadu (Dvůr Králové nad Labem, Police nad Metují).

Digitalizace hudebních rukopisů
Historické oddělení
Pro rok 2012 byl získán z Ministerstva kultury ČR, odboru
knihoven a literatury grant VISK 6 ve výši 67 000 Kč na digitalizaci hudebních rukopisů. Muzeum pokračovalo díky
projektu v digitalizaci svých významných hudebních památek. Byly digitalizovány 4 hudební rukopisy ze 16. století:
Hr-26 (II A 26), Hr-27 (II A 27), Hr-28 (II A 28), Hr-29 (II A 29)
pocházející z provenience literátského bratrstva při kůru
chrámu sv. Ducha o celkovém rozsahu 1 034 stran. Jejich
zpřístupnění v digitální knihovně Manuscriptorium umožní
studium širokému okruhu badatelů a zároveň je významnou
formou ochrany těchto rukopisů před devastačními procesy.
Digitalizace proběhla na pracovišti provádějící firmy AiP
Beroun s. r. o. v Národní knihovně ČR v Klementinu. Náklady
činily 66 941 Kč, nedočerpaná finanční částka ve výši 59 Kč
byla vrácena na účet MK ČR. Před transportem na místo digitalizace a po něm byla provedena prohlídka a základní ošetření rukopisů konzervátorkou muzea Danou Barvovou. Popis
rukopisů zajistila a konzultovala PhDr. Jaroslava Pospíšilová.
Pro badatelnu v pobočce muzea Depozitář Gayerova kasárna
byl zakoupen monitor s vyšší rozlišovací schopností, umožňující kvalitnější prohlížení rukopisů jak z internetu (www.
manuscriptorium.com), tak z dodaných nosičů (DVD) za cenu.
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Průzkum na trase dálnice D11

Hudební rukopisy (Motteta a písně - bas)

KNIHOVNY
Společenskovědní knihovna
V průběhu roku 2012 byl doplňován knihovní fond veškerou
dostupnou literaturou a periodiky v souladu se zaměřením
knihovny a muzea. Byly zpracovány veškeré přírůstky a zajišťována řádná evidence knihovního fondu, ve studijním fondu
bylo zpracováno 360 nových kj, celkem 42 993 kj, převedeno
do specializovaného fondu 3 kj, ve specializovaném fondu
bylo zpracováno 153 kj, celkem 10 564 kj. Pokračovala celková rekatalogizace fondu podle nových pravidel AACR; úplná
rekatalogizace 152 kj, menší úpravy u 1 465 kj.
Byla provedena nápravná opatření z inventury výpůjček
pracovníků – dohledány 3 výpůjčky. Byla ukončena inventarizace studijního fondu sign. 7001-14 000, celkem 9 836 kj.
V souladu s Knihovním řádem byly poskytovány veřejné
služby celkem 84 badatelům při 164 návštěvách a 35 pracovníkům při 57 návštěvách. Bylo zodpovězeno téměř 150 telefonických a e-mailových dotazů.

Spolupráce se Studijní vědeckou knihovnou v Hradci Králové
na digitalizačním projektu Královéhradeckého kraje. Grant je
stále v přípravné fázi.
Byla podepsána Smlouva o spolupráci se Souborným katalogem ČR. Do Souborného katalogu bylo odesláno 195 nových
záznamů monografií, doplněno u 120 knih. Provedena kontrola záznamů seriálů SK a doplněna aktualizace dle stávajících odběrů a zaktualizováno dalších 20 jednotlivých záznamů. Aktualizace Adresáře knihoven ČR.
Knihovnice se účastnila jednání Komise knihovníků muzeí
a galerií při AMG – konzultace v konferenci KOMIG. Výbor
se sešel čtyřikrát při přípravě 36. semináře knihovníků
v Uherském Hradišti. Účast na mezinárodní konferenci
Knihovny se otvírají v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí – návrhy přeshraniční spolupráce. Účast na rozšířené redakční
radě knihovnického časopisu U nás. Spoluúčast na Týdnu
knihoven v Hradci Králové.
V rámci knihovny došlo k převzetí skladu publikací s veškerou agendou.

Přírodovědecká knihovna
Ke dni 31. 12. 2012 je v knihovně PO MVČ evidováno 20 490
knihovních jednotek, z toho je 6 215 monografií a 14 275
periodik. Byl průběžně doplňován fond knihovny PO.
Zapsáno 150 nových přírůstkových čísel (př. č. 2012/0001
až 2012/0150). Z toho bylo: 28 př. č. monografií (získáno
především nákupy), 122 př. č. periodik (získáno především
výměnou).
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Realizováno 272 zápůjček z fondu PO MVČ. Realizováno 10
výpůjček v rámci MVS (požadované námi) z knihovny NM
Praha.
Finálně byly zpracovány výsledky revize fondu periodik
knihovny PO (viz „Protokol o provedení revize knihovního
fondu – fond periodik PO“ + příloha, č. j. 12/00065)
Průběžně byla doplňována příchozí čísla již zapsaných ročníků. Průběžně byl aktualizován adresář výměnných institucí.
Do vazby byl předáno 111 svazků periodik.

Hlavní témata: archeologie, archeologická periodika, dějiny
regionu, dějiny města, genealogie, jezuité, katastry, regionální dějiny, biskupství, adresáře, válečné dějiny 1866, architektura Hradce Králové, místopis.
Zkompletovány byly noviny a časopisy, do vazby bylo předáno 107 svazků novin a časopisů.
Do výběrového dotačního programu Ministerstva kultury
(oddělení literatury a knihoven) Veřejné informační služby knihoven – podprogram 3 – Informační centra veřejných
knihoven byl podán grant „Zkvalitnění veřejných služeb pro
uživatele společenskovědní knihovny Muzea východních
Čech v Hradci Králové“. Byla udělena dotace ve výši 70 000
Kč. Během roku bylo zabezpečeno naplnění grantu.
Přírodovědecká knihovna
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Vybudování prezentační soustavy
Muzea války 1866 na Chlumu jako
specifické destinace cestovního
ruchu
Projekt „Vybudování prezentační soustavy Muzea války 1866
na Chlumu jako specifické destinace cestovního ruchu“ 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 jsou promítány filmy a k dispozici jsou také infokiosky s dotykovými
obrazovkami. Výsledkem projektu jsou nové 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. Oba projekty jsou ukončeny a jsou ve fázi
udržitelnosti.

Využití multidisciplinární
prospekce kulturní krajiny pro
prevenci konfliktů mezi ochranou
archeologického kulturního
dědictví a územním rozvojem

Digitalizace a internetová
prezentace archivních fondů
vztahujících se k archeologickým
památkám

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“. Projekt nebyl vybrán k financování. Rada pro vědu a výzkum udělila na základě žádosti Muzeu východních v Hradci
Králové statut výzkumné organizace I. stupně.

V roce 2012 pokračoval projekt „Digitalizace a internetová
prezentace archivních dokumentů vztahujících se k archeologickým památkám“, který je financován z Operačního
programu Česko – polská spolupráce 2007-2013, Cíl 3. Projekt
byl podpořen částkou 21 748,95 EUR. Výsledkem projektu
bude zveřejnění některých archivních dokumentů prostřednictvím internetového portálu. Partnerem projektu
je Muzeum Slaska Opolskiego v Opolu.

Archeopark pravěku ve Všestarech
Projekt „Archeopark pravěku ve Všestarech“ byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v rámci 14. kola výzvy,
oblasti podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Investorem a příjemcem dotace je Královéhradecký kraj. Partnery projektu
jsou Univerzita Hradec Králové, Muzeum východních Čech
v Hradci Králové a Obec Všestary.
V rámci projektu byl v areálu archeoparku pro Muzeum
východních Čech vybudován archeologický depozitář.
Kinosál Muzea války 1866 na Chlumu
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Další vzdělávání pracovníků
kulturních institucí
Královéhradeckého kraje
Dne 1. 2. 2012 byl zahájen projekt Další vzdělávání pracovníků kulturních institucí Královéhradeckého kraje financovaný
z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je vytvoření specifického vzdělávacího
programu v oblasti kultury, která je trvale podhodnocena v oblasti dalšího vzdělávání. V průběhu projektu dojde
k vytvoření metodik pro jednotlivé výukové moduly
(Typologie a identifikace předmětů kulturního dědictví,
Typologie sbírkových předmětů, Ochrana movitých předmětů kulturního dědictví, Tvorba a využití digitální fotodokumentace a IT technologií, Efektivní komunikace s klientem,
Kulturní a finanční management), které budou ověřovány
a jejich správnost testována v rámci pilotních kurzů na vybrané skupině pracovníků čtyř významných kulturních institucí
v kraji, které jsou jako partneři zapojeny do projektu. Moduly
jsou cíleny na potřeby zaměstnanců a vyplývají z profesní
skladby institucí. Současně bude docházet k provázání a výměně zkušeností mezi jednotlivými institucemi zapojenými
do projektu tak, aby z jejich praxe bylo v metodikách využito to nejlepší. Po skončení těchto modulů budou v rámci
udržitelnosti projektu nabídnuty za pomoci vyškolených
lektorů kurzy pro další zájemce z řad jiných kulturních institucí či z řad širší veřejnosti. Projekt byl podpořen částkou
2 404 913,16 Kč a potrvá do ledna 2014. Partnery projektu
jsou: Národní památkový ústav – územní pracoviště Josefov,
Regionální muzeum a galerie v Jičíně a Galerie moderního
umění v Hradci Králové.

ICOM
Muzeum východních Čech v Hradci Králové obnovilo členství
v Českém výboru Mezinárodní rady muzeí ICOM, ředitelka
MVČ se v březnu účastnila valného shromáždění českého
výboru, na kterém proběhly volby do předsednictva.
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AMG
MVČ je členem Asociace muzeí a galerií. V roce 2012 se jednotliví pracovníci účastnili aktivit pracovních komisí dle profesního zájmu a ředitelka muzea jako předsedkyně krajské
sekce zasedání senátu a volebního sněmu v Opavě.

Zahraniční spolupráce
V průběhu roku 2012 pokračovala zahájená spolupráce s Militärschule in Dresden, s Militärgeschichtliches
Forschungsamt k problematice války 1866 a spolupráce
s Muzeem Slaska Opolskiego v Opoli. Vzájemnou spolupráci
archeologů doplnily také kontakty pracovníků přírodovědeckého oddělení s polskými přírodovědci, které vyústily v přípravu projektu v rámci Česko-polské spolupráce, Cíl 3.
Ke konci roku byla navázána spolupráce s Muzeem užitého
umění ve Vídni (MaK Wien). Proběhla jednání o možnostech
spolupráce v rámci projektu „Po stopách moderny“ spočívající v uspořádání společného výstavního projektu a odborné
konference v roce 2013.

Projekt Další vzdělávání pracovníků kulturních
institucí Královéhradeckého kraje
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Expozice

Výstavy

V roce 2012 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.

20. ledna – 27. května 2012
KORUNOVÁ MĚNA NA NAŠEM ÚZEMÍ
V roce 2012 jsme si připomněli 120 let od zavedení korunové
měny v tehdejším Rakousku-Uhersku. Výstava „Korunová
měna na našem území“ přehledným způsobem představila celkový vývoj této měny, která je úzce spojena s našimi
moderními dějinami. Návštěvník měl možnost se seznámit
se všemi typy korunových platidel. Vystavena byla jak platidla papírová, tak i kovové mince, a to včetně ukázek ražeb
pamětních a obchodních.

24. února – 19. srpna 2012
LABE – JEDNA ŘEKA, DVA PŘÍBĚHY
Tato výstava představila v první části návštěvníkům život
na nejvýznamnějším říčním toku východočeského regionu.
Seznámila je se základními typy prostředí a významnými druhy organismů, životem pod hladinou, na hladině i v okolí řeky
Labe. Faunu a flóru na řece a jejích březích přiblížily dioramatické instalace přírodních stanovišť. Druhá část pak provedla
návštěvníka proudem času od dob, kdy se na březích Labe
objevil první člověk, až na práh novověku. Cílem výstavy
bylo ukázat důležité fenomény a zlomové události, které provázely soužití člověka a řeky v dobách dávno minulých.

9. února – 4. března 2012
SLAVNÉ VILY ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Připravila agentura FOIBOS BOOKS s.r.o. a Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Výstava Slavné vily Čech, Moravy
a Slezska provedla návštěvníky prostřednictvím informativních panelů a bohaté obrazové dokumentace 120 nejvýznamnějšími stavbami rodinného bydlení, které od druhé
poloviny 19. století až do dneška vznikaly na českém území.

8. března – 3. června 2012
MISTŘI ČESKÉ MALBY
Česká spořitelna a.s. zahájila 7. března 2012 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové výstavu výtvarných děl ze svého
fondu. Představila zde především obrazy, kresby a grafiky
umělců, kterým je dnes oprávněně věnována stále větší
pozornost a kteří zasvětili svoji tvorbu krajině a životu ve
venkovských městech země.

Chronologicky navazující expozicí, přestože instalovanou
o rok dříve, je část „Od pevnosti k salonu republiky“. Dějiny
architektury města Hradec Králové od poloviny 18. století
do počátku 2. světové války.
V březnu 2012 byla otevřena nová expozice Muzea války 1866
na Chlumu. Nová expozice poskytuje návštěvníkům základní
informace o průběhu prusko-rakouské války i bitvy u Hradce
Králové, přibližuje základní výstroj rakouské pěchoty, dělostřelectva, jezdectva i dalších jednotek, jejich výzbroj včetně střeliva a dělostřelecké munice i dobovou ikonografii. Expozice
je doplněna promítáním dvou filmů s tématikou války 1866
a rozšiřující informace je možné získat v infokioscích.

od 31. března 2012
NOVÁ EXPOZICE MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU
Od dubna byla pro návštěvníky otevřena nová expozice
Muzea války 1866 na Chlumu.
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5. dubna – 6. května 2012
STŘEVA MĚST – KANÁLY V KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH
SOUVISLOSTECH
(Převzata z Národní technické knihovny)
Výstava Střeva měst představila fenomén kanalizace.
Kanalizování odpadních vod a splašků bylo nejen podivuhodným výtvorem inženýrského ducha 19. století, ale proměnilo prostorovou skladbu měst. Výstava prezentovala kanalizaci nejen v urbanistických, ale i v kulturně-historických
souvislostech. Podivuhodný podzemní systém měl nejen
veřejností nevnímané architektonické kvality (např. klenební
systémy), ale také literární, filmové a jiné souvislosti.
18. května 2012 – 21. dubna 2013
PRAVĚK JE KŮŮL! Když o něm víte víc!
Výstava poodhalila prostřednictvím bohaté škály archeologických nálezů obrazy ze života dávných obyvatel východních Čech a proti tomu postavila obraz současné krajiny,
dodnes ukrývající množství pravěkých památek. Vrcholem
výstavy byla klenotnice, kde se postupně představily bronzové poklady, nejcennější detektorové nálezy, zlato a stříbro
z archeologických sbírek, křehká krása pravěkého skla, unikáty z keramiky a předměty dovezené do východních Čech
ze vzdálených zemí.

6. března – 10. června 2012
VĚRA DVOŘÁČKOVÁ – KVETOUCÍ KRAJKA
Paličkované obrázky Věry Dvořáčkové vycházející z přírodních námětových okruhů.
8. června 2012 – 6. ledna 2013
ŽIVOT V JEZERECH A MOČÁLECH MLADŠÍCH PRVOHOR
Paleontologická výstava připravovaná ve spolupráci s Národním muzeem. Výstava umožnila nahlédnout do
tajemného prostředí mladších prvohor, do doby před 300
miliony let. Vedle fosilních pozůstatků bujné vegetace obklopující tehdejší jezerní pánve a močály zde návštěvník mohl
uvidět i rozmanitou faunu zastoupenou zejména vzácnými
nálezy ryb, sladkovodních žraloků, obojživelníků a dalších
živočichů.

11. – 30. června 2012
MATURITNÍ PRÁCE HRADECKÉ „UMPRUMKY“
Zadáním praktické maturitní práce absolventů roku 2012 oboru uměleckého řezbářství na Střední uměleckoprůmyslové
škole hudebních nástrojů a nábytku byla florentinská řezba
– krajka ze dřeva. Kromě řezbářů maturovali také kytaráři
a designéři interiéru. Výběr ze všech těchto děl byl k vidění
na této výstavě.

15. června – 12. září 2012
UNIKÁTY Z NÁLEZŮ AMATÉRSKÝCH ARCHEOLOGŮ
Zahájení nové části výstavy PRAVĚK JE KŮŮL, ve které byly
představeny nejlepší nálezy amatérských spolupracovníků
muzea a individuálních dárců, které obohatily sbírky Muzea
východních Čech v posledních letech.
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22. června – 2. září 2012
VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA
„Každá doba má své potřeby a podle toho lidé uzpůsobují charakter měst“. Ve školním roce 2010/2011 realizovala
ZŠ Habrmanova Hradec Králové projekt Vzduchoplavec
Kráčmera. Připravilo jej občanské sdružení Antikomplex ve
spolupráci s Českou televizí a občanským sdružením JOB.
Projekt umožnil studentům vyzkoušet si pestrou škálu aktivit od vyhledávání informací a psaní scénáře přes realizaci
vlastního filmu až po tvorbu výstavy. Děti shromažďovaly
informace o historii svého města, významných osobnostech,
historických událostech, stavbách. Stejnojmenný televizní pořad, který vznikl na základě podkladů ze školy, sloužil
také jako učební pomůcka pro výuku na prvních stupních
ZŠ v České republice.
10. – 29. července 2012
HLAVA NEHLAVA
Putovní výstava linorytů Petra T. Palmy. Významným společným projektem svazku obcí Česká inspirace je již mnoho let
putovní výstava, která během jednoho roku navštíví všech
osm členských měst sdružení.
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31. srpna – 18. listopadu 2012
LABE A ORLICE – DVĚ ŘEKY, JEDEN PŘÍBĚH
Výstava představila proměnu Labe a Orlice v Hradci Králové
od konce 19. století do 50. let 20. století. Seznámila návštěvníky s průběhem úprav obou řek po zrušení královéhradecké
pevnosti a s historií jejich jezů. Řeka Labe od pramene po
Hřensko byla prezentována souborem uměleckých fotografií. Výstavu k příležitosti vyhlášení roku 2012 rokem Labe
pořádalo Muzeum východních Čech ve spolupráci se státním
podnikem Povodí Labe.
4. – 7. října 2012
HOUBY ŽIVÉ, JEDLÉ I JEDOVATÉ
Ukázka jejich pěstování a určování donesených vzorků.
Výstava byla doplněna přednáškou Ing. Václava Jandy
z České mykologické společnosti v Praze.

6. září – 28. října 2012
ARCHITEKT VLADIMÍR FULTNER
Vladimír Fultner (1887-1918) patřil i přes své mládí k tvůrcům, kteří se významně podíleli na kvalitní královéhradecké architektuře na počátku 20. století. Nečetný soubor
Fultnerových staveb v rodném městě dokládá jeho snahu
o nové umělecké přístupy, které se mladý architekt nebál
uplatnit ani v rámci historické zástavby.
14. září – 31. října 2012
ZLATÉ A STŘÍBRNÉ POKLADY
Od 14. září do 31. října se návštěvníci mohli těšit na obměněnou pravěkou pokladnici. Tentokrát byly vystaveny archeologické nálezy vyrobené z drahých kovů, tedy ze zlata a ze
stříbra.
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26. září 2012 – 27. ledna 2013
PJETTET
V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity 2012 jsme Vám představili tvorbu pěti dam, které
mají jeden společný zájem – malbu. Potkaly se na Univerzitě
třetího věku a založily sdružení „Pjettet”. Svá díla společně vystavovaly v prostorách muzejní kavárny.

7. prosince 2012 – 7. dubna 2013
JAN KOTĚRA. OHLASY LIDOVÉHO UMĚNÍ.
PO STOPÁCH MODERNY.
Výstava představila ne zcela známou kapitolu tvorby Jana
Kotěry. Ačkoli je tento architekt známý především svou
racionální modernou, je inspirace lidovým uměním patrna
především na začátku jeho kariéry, kdy vytvořil několik pozoruhodných staveb, jako jsou Trmalova a Suchardova vila
v Praze nebo dům Ferdinanda Tondera v St. Gilgenu. K lidovému umění se obracel i těsně po první světové válce v návrzích domu Václava Rydla v Dobrušce. Výstava byla převzata
z Moravské galerie.
8. prosince 2012 – 3. února 2013
KOUZLO BETLÉMŮ
Návštěvníkům byly představeny betlémy ze sbírek muzeí
Královéhradeckého kraje. Mohli se seznámit nejen s jejich
historickým vývojem, ale také se základní typologií a nejznámějšími betlemářskými oblastmi.

Přednášky a akce pro veřejnost
8. února 2012
Lucie Furchová & Miloš Lammr
MALAJSIE, SINGAPUR
Cestopisná přednáška o nejvyspělejších zemích jihovýchodní
Asie – Singapuru a Malajsii.
22. února 2012
Radko Chadima
NÁRODNÍ PARKY USA – část II.
Cestopisná přednáška – putování ze Salt Lake City přes
Yellowstone, Crater Lake, Red Wood, St. Hellen, Mt. Rainier,
Olympic do Seattlu.

28. března 2012
Lucie Furchová & Miloš Lammr
ČTRNÁCTIMĚSÍČNÍ CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM
cestopisná přednáška
31. března 2012
VELIKONOCE V MUZEU
Na sobotu 31. 3. připravilo Muzeum východních Čech
v Hradci Králové program Velikonoce v muzeu. S tradičními
řemesly seznámili návštěvníky nejen nositelé ocenění udělovaného Radou Královéhradeckého kraje Zlatý kolovrat,
ale i další výrobci. Součástí akce byl i bohatý doprovodný
program pro děti i dospělé.

21. dubna 2012
DEN ZEMĚ V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE NA PLACHTĚ
Tradiční brigáda v přírodní památce Na Plachtě na Novém
Hradci Králové, která byla pořádána v rámci aktivit ke Dni
Země. Akci spolupořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Hradec Králové, Muzeum východních Čech
v Hradci Králové, za vydatné podpory dalších organizací
a sdružení (ČSOP JARO Jaroměř, Středisko ekologické výchovy SEVER, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci
Králové a dalších). Hlavním cílem byly zásahy ve prospěch
vřesovišť, písčin, suchých trávníků a mokřadů.
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7. března 2012
Sláva Groh
JIŽNÍ AFRIKOU NEJEN ZA SLONY
Cestopisná přednáška – Jihoafrická republika, Botswana,
Zimbabwe, Zambie a Namibie.
14. března 2012
Vladimír Socha
PRVOHORY: PRAVĚK PLANETY ZEMĚ
Přednáška o vývoji života v období před 540 – 250 milióny
let. Jednalo se o dobu prvních obratlovců, vzniku ryb, obojživelníků a plazů; prvních lesů ale i obřích členovců a známých
trilobitů, zakončenou největším masovým vymíráním v dějinách Země.
21. března 2012
Mgr. Martina Vlčková
KŘESŤANSKÁ A LIDOVÁ TRADICE VELIKONOC
Na přednášce se návštěvníci mohli seznámit nejen s časem
zábavy v podobě masopustního období, ale také s průběhem postního období a samotných Velikonoc.

11. dubna 2012
Vladimír Socha
DRUHOHORY: STŘEDOVĚK PLANETY ZEMĚ
Přednáška – „Éra dinosaurů“.
18. dubna 2012
DEN ZEMĚ – TERÉNNÍ EXURZE K LABI
Pro předem objednané školní kolektivy byla nabízena možnost prohlédnout si výstavu „Labe – jedna řeka, dva příběhy“
s doprovodným výkladem autorů výstavy. Pro zájemce byla
připravena exkurze na břeh Labe, spojená s pozorováním
vodních živočichů.

9. května 2012
Vladimír Socha
TŘETIHORY: NOVOVĚK ZEMĚ
Přednáška patřící zejména moderním savcům a dinosauřím
potomkům – ptákům. Závěrečná přednáška a vývoji života
na naší planetě.
13. května 2012
DEN RODINY
V rámci Dne rodiny měli návštěvníci možnost prohlédnout
si výstavu LABE – JEDNA ŘEKA, DVA PŘÍBĚHY. V dětském ateliéru byl připraven program pro děti.
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25. května 2012
V. KRÁLOVÉHRADECKÁ MUZEJNÍ NOC
V DUCHU PRAVĚKU
V rámci muzejní noci si návštěvníci mohli prohlédnout
všechny výstavy a expozice zdarma. Byl pro ně připraven mimořádný program: např. ukázka štípání pazourku, stopování
zvířat, hod oštěpem, výtvarná dílna, odborná přednáška atd.

3. června 2012
AKORDEON ORCHESTR
Jarní koncert k 20. výročí založení souboru při ZUŠ Na
Střezině v Hradci Králové
18. června 2012
HOUSLOVÝ KONCERT
Petr Čelakovský, člen ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové.
1. září 2012
EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY
Osvětová akce pro děti i dospělé, jejímž záměrem bylo
přiblížit zajímavá a pro mnohé tajuplná zvířata - netopýry.
Součástí programu byla vycházka spojená s ukázkou detekce
netopýřích echolokačních signálů a nárazové sítě pro odchyt
netopýrů. Akce byla pořádána v rámci Evropské noci pro
netopýry ve spolupráci s Českou společností pro ochranu
netopýrů.

15. září 2012
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
(European Heritage Days)
V rámci roku Labe byly letošní Dny evropského kulturního
dědictví věnovány zejména vodě a královéhradeckým mostům, které jsou nejen díly význačných architektů, ale mají
i zajímavou historii. Na téma „Mosty přes Labe a Orlici“ byly
v muzeu připraveny odborné přednášky, doplněné komentovanými prohlídkami budovy muzea.
20. – 21. září 2012
KONFERENCE „ARCHITEKTURA VE SLUŽBÁCH
MOTORISMU“
Odborná konference zabývající se dopady motorismu na
obraz měst a silniční sítě, charakter výroby a distribuce vozu,
firemní a propagační strategii, a zejména pestrou stavební
kulturu služeb motorismu. Setkání usilovalo o otevření dosud opomíjeného tématu specifického stavebního dědictví
a propojení aktivit odborné veřejnosti a motoristických nadšenců. Konferenci pořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, Národní památkový ústav ÚOP
v Liberci, Severočeské muzeum v Liberci a Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
24. října 2012
Mgr. Bc. Jan Juráček
NAŠE ZEMĚ V PRVOHORÁCH
První část čtyřdílného přednáškového seriálu věnovaného historii Země. Zájemcům byl přiblížen vývoj neživé
a živé přírody ve starších a mladších prvohorách v kontextu
s nejstarším obdobím vývoje Země i poznatky o prahorách
a starohorách.

5. září 2012
Mgr. Martina Vlčková
POUTĚ A POUTNÍ MÍSTA
Přednáška na téma poutě a putování na svatá místa.
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14. listopadu 2012
PhDr. Jaroslava Pospíšilová
VÁCLAV KLIMENT KLICPERA – osobnost nejen čítanková
Přednáška přiblížila zájemcům zajímavé životní osudy
a i tvorbu tohoto plodného autora padesáti sedmi divadelních her, z nichž hlavně veselohry se staly trvalou součástí

repertoáru jak ochotnických, tak profesionálních souborů
až do současnosti. Pozornost byla věnována Klicperovu
působení v rodišti samém a zejména pak v Hradci Králové,
kde prožil více než dvacet pět šťastných i smutných let
a zanechal zde řadu stop.
16. – 17. listopadu 2012
CINEMA OPEN
Festival nezávislých filmů, který představil návštěvníkům
proud nekomerční kinematografie. Akce byla pořádána střediskem amatérské kultury IMPULS ve spolupráci s Muzeem
východních Čech v Hradci Králové.
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30. listopadu – 2. prosince 2012
XXIII. MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH
XXIII. Muzejní adventní trh se uskutečnil ve dnech 30. listopadu až 2. prosince v budově Muzea východních Čech v Hradci
Králové i venku na Eliščině nábřeží.

9. prosince 2012
AKORDEON ORCHESTR
Vánoční koncert souboru AKORDEON ORCHESTR pod vedením pana Jiřího Klimenta.
Muzejní adventní trh – výroba proutěných košíků
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Doprovodné programy k muzejním
výstavám a expozicím pro předem
objednané skupiny
18. a 25. ledna 2012
MĚŠŤANSKÉ VÁNOCE – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Výstavou Měšťanské Vánoce provedla autorka výstavy
Mgr. Martina Vlčková. Návštěvníci se seznámili s průběhem
vánočních příprav a jejich významem v adventním období.

MUZEJNÍ NEDĚLE
19. února 2012
MASOPUSTNÍ NEDĚLE
Účastníci nedělní dílny s názvem masopustní neděle se
dozvěděli, jak probíhal masopust a vyrobili si zvířecí masky
využívané při masopustním reji. Program byl určen dětem
od 8 let.

jekt UNICEF Adoptuj panenku, zachráníš dítě, mohlo každé
dítě vyrobit svého „pračlověka“. Tuto panenku v ceně 600 Kč
bylo možno věnovat do internetové aukce nebo na místě
zakoupit. Program byl určen pro děti od 8 let.

15. února 2012
KORUNOVÁ MĚNA – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Během komentované prohlídky seznámil autor výstavy PhDr.
Vojtěch Brádle zájemce s vývojem korunových platidel, která
na území dnešní České republiky používáme již 120 let.
18. dubna 2012
LABE – JEDNA ŘEKA, DVA PŘÍBĚHY
Komentovaná prohlídka výstavy.
25. dubna 2012
KORUNOVÁ MĚNA
Komentovaná prohlídka výstavy.
4. října 2012
HŘIBOVITÉ HOUBY
Přednáška Ing. Václava Jandy z České mykologické společnosti v Praze.

18. března 2012
NEDĚLE S LITERÁTSKÝM BRATRSTVEM
Účastníci této muzejní neděle si mohli poslechnout výklad
o literátských bratrstvech v Hradci Králové a dovědět se,
co je to kancionál. Poté se sami na chvíli stali středověkým
písařem nebo iluminátorem a zhlédli ukázku knižní vazby.
Program byl určen pro děti od 8 let.
1. dubna 2012
VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Účastníci nedělní dílny s názvem Aprílová neděle si mohli
poslechnout povídání o zvycích a tradicích Velikonoc.
Program byl určen pro děti od 6 let.
27. května 2012
PRAVĚKÁ NEDĚLE
Muzejní neděle o životě pravěkých lidí doplněná odborným
výkladem v nové výstavě Pravěk je kůůl! Pro charitativní pro-
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24. června 2012
TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
Účastníci nedělní dílny si pod vedením lektorek mohli vyrobit
svůj vlastní originální deník cestovatele, ale také se seznámit
s historií a výrobou deníků a památníků z různých oblastí
společnosti. Program byl určen pro děti od 8 let.
16. září 2012
CESTA DO KARBONU
Zářijová muzejní neděle byla zahájena odborným výkladem ve výstavě ŽIVOT V JEZERECH A MOČÁLECH MLADŠÍCH
PRVOHOR. Tvůrčí dílna proběhla v dětském ateliéru, kde
se účastníci pomocí vlastní tvorby přenesli do tajemných
prvohor. Domů si odnesli grafický list a vlastní zkamenělinu.
Program byl určen pro děti od 6 let.
14. října 2012
MUZEJNÍ NEDĚLE S KELTY A ŘÍMANY
Účastníci této dílny podnikli dobrodružnou výpravu za Kelty
a Římany, která začala ve výstavě Pravěk je kůůl! a pokračovala v dětském ateliéru kreativní „keltskou“ dílnou. Program
byl určen pro děti od 6 let.

16. prosince 2012
VÁNOCE V MUZEU – PROCESÍ S LUCIEMI
Účastníci nedělního programu si mohli vyrobit masku „Lucek“,
které 13. prosince chodily jako procesí v bílých plachetkách
a maskách se svíčkami a kontrolovaly hospodyně a děti v adventní době. Součástí dílny byla i výroba vánočního přáníčka
a netradiční vánoční dekorace. Program byl určen pro děti
od 6 let.

2013 bude rozčleněn na programy ke zvykoslovnému
období a programy ke krátkodobým výstavám a stálým
expozicím, a to pro všechny věkové kategorie. Pro tento rok
je připravován literárně zaměřený program pro střední školy
Společenskovědní knihovna muzea, ve které budou studenti
seznámeni nejen s historií knihovny, ale také s osobnostmi
národního obrození, které působily v Hradci Králové, a také
se sbírkou hudebních rukopisů muzea. Nově jsou v plánu
také speciální Dny pro seniory s nabídkou aktivit pro tuto
cílovou skupinu obyvatel.

Muzejní edukace

MUZEJNÍ STEZKY
Ve stálé nabídce jsou dvě „stezky muzeem“ připravené 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. 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.
Se skupinami dospělých návštěvníků absolvují odborní pracovníci muzea komentované prohlídky muzejní budovy.
Pro rok 2013 se muzeum zaměřilo na rozvoj a profesionalizaci edukačních aktivit. Projekt Doprovodných programů

V roce 2012 se edukační aktivity muzea soustředily na cílovou skupinu základních a mateřských škol, začala se rozvíjet
i spolupráce se středními školami. Se studenty vysokých
škol byla spolupráce vedena zejména na úrovni absolvování
průběžné a souvislé praxe, a to se studenty různých oborů Univerzity Hradec Králové, ale také z dalších univerzit.
Rozvíjela se úspěšně také edukace pro cílovou skupinu rodičů s dětmi a organizované skupiny, pokračovala spolupráce
s Tyfloservisem aj. Muzejní pedagožka připravila dva projekty
– projekt „Doprovodné programy ke stálým expozicím, krátkodobým výstavám a interaktivní programy k jednotlivým
zvykoslovným obdobím roku“ a projekt „Muzejní neděle“.
Oba projekty byly podpořeny pro rok 2012 z dotačních
programů Královéhradeckého kraje. V rámci edukačních
programů probíhaly v roce 2012 k vybraným výstavám také
výtvarné soutěže pro děti a mládež všech věkových kategorií (O nekrásnější masopustní figuru, Houby aj.). Vybrané práce
byly vyhodnoceny odbornou komisí a vítězové byli odměněni věcnými cenami.

MŠ a ZŠ a pro širokou veřejnost. Dva programy seznamovaly
se zvykoslovným obdobím (Od masopustu do Velikonoc
a Vánoce v muzeu – Betlémy), ke krátkodobým výstavám
byly realizovány plánované programy Labe. Jedna řeka, dva
příběhy (přírodověda) a Pravěk je kůůl! (archeologie), druhý
uvedený program byl pro velký zájem připraven ve dvou
variantách – jako varianta I. - doprovodný interaktivní program a varianta II. - program s kreativní dílnou. Navíc byl připraven doprovodný program Jezera a močály mladších prvohor. Ve stálé nabídce je program ke stálé expozici zaměřený
na všední život obyvatel 19. století Život v pevnosti.
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Projekt „Muzejní neděle 2012“ zahrnoval celkem 7 jednorázových akcí - Masopustní neděle, Neděle s literátským bratrstvem, Aprílová neděle, Pravěká neděle – projekt UNICEF, Cesta
do karbonu, Neděle s Kelty a Římany, Vánoce v muzeu – procesí
s Luciemi. O letních prázdninách byla součástí projektu speciální doprovodná akce nazvaná „Prázdniny v muzeu“, která
byla připravována pro organizované skupiny dětí a mládeže, příměstské tábory, letní tábory dětí a mládeže, rodiny
s dětmi a širokou veřejnost: Prázdninové čtvrtky s pravěkem
a prázdninové úterky Co žije v Labi.

V roce 2012 byl realizován projekt „Doprovodné programy
ke stálým expozicím, krátkodobým výstavám a interaktivní
programy k jednotlivým zvykoslovným obdobím roku“ byl
úspěšně realizován od února do prosince 2012. Programy
byly připraveny pro jednotlivé věkové kategorie, zejména
Komentovaná prohlídka výstavy Labe – jedna řeka, dva příběhy

45

výroční zpráva
mvč 2012

4. Prezentační činnost muzea
Návštěvnost
Tabulka návštěvnosti
(druh vstupného / počet návštěvníků)

2012

plné

snížené

senioři

do 6 let

ZTP

zdarma

programy MŠ

programy ZŠ

přednášky

rodiny

neděle

rozhledna

leden

230

229

174

29

40

36

15

únor

278

352

118

12

21

42

57

135

74

303

138

březen

242

303

171

60

41

25

duben

169

338

247

27

12

41

177

484

68

92

345

5

květen

917

1 414

155

9

17

červen

484

588

382

20

39

34

106

286

153

122

158

červenec

810

427

407

51

21

srpen

735

555

413

71

21

25

-

29

12

září

473

449

232

37

8

380

-

říjen

309

433

143

47

30

32

28

celkem

26

-

-

988

27

37

-

1 385

18

8

-

1 597

23

31

-

1 330

23

135

13

-

3 109

-

37

-

1 068

3 051

224

-

164

-

1 989

4 118

112

-

171

-

1 443

3 562

47

3

44

36

446

2 155

306

10

59

60

411

1 868

listopad

273

286

108

52

13

170

15

407

9

27

-

-

1 360

prosinec

5 098

1 618

54

7

6

46

195

504

13

21

-

-

7 562

10 018

6 992

2 604

422

269

1 013

819

3 311

343

752

185

5 357

32 085

celkem

1 150

Graf návštěvnosti
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489

Adventní trhy (zdarma)

100

Muzejní soirée

2 500

CELKEM

Konference, semináře

Muzejní pranoc

150

1913... Otevíráme

150

Netopýří noc

50

Den seniorů

400

Akordeon orchestr 2x

200

Acoustic show

800

Školní besídky

500

Ozvěny ekofilmu

480

Vernisáže

1 350

Houby – výstava

2 256

Rodiny * 4 osoby

42 660

Výstupy v médiích
Tištěná média
Pravidelné pozvánky na výstavy, muzejní akce či populárně
naučné příspěvky otiskovaly v roce 2012 především: Radnice,
Hradecký deník, Deník Právo, MF Dnes, Lidové noviny, Orlický
týdeník, 5+2 týdeník.

výroční zpráva
mvč 2012

4. Prezentační činnost muzea

Rozhlas
V éteru se Muzeum východních Čech v Hradci Králové objevovalo především na vlnách Českého rozhlasu Hradec
Králové a Parubice, rádia Černá Hora a rádia Blaník. V Českém
rozhlasu, Rádio Leonardo proběhl rozhovor o dramatikovi
V. K. Klicperovi, jeho tvorbě a působení v Hradci Králové.

Televize
Česká televize natočila snímek o doprovodných programech
k muzejním výstavám pro děti do seriálu Přelety vrabčáka
Lojzy, který je vysílán v rámci pořadu Studio Kamarád. ČT24
odvysílala vzácný archeologický objev - nález nezvykle bohatého hrobu z doby bronzové. Východočeská televize,
Internetovka.cz, TV Nova odvysílaly především krátké spoty
a upoutávky. V Královéhradeckém Kinožurnálu byla odvysílána upoutávka na Muzeum stoleté.

Archeologický nález nezvykle bohatého hrobu z doby bronzové
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IV. Hospodaření organizace

Výroční zpráva 2012 Muzea východních Čech v Hradci Králové
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Personální oblast
Struktura a počty zaměstnanců

Pohyb zaměstnanců
2012

Přírůstek zaměstnanců (osob)

14

8

Úbytek zaměstnanců (osob)

16

9

16

9

-

-

2012

61

61

základním

4

2

ukončení pracovního poměru (osob)

vyučených

5

3

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

vyučených s maturitou

1

2

úplným středním všeobecným

6

6

úplným středním odborným

22

23

vysokoškolským

16

16

s vědeckou kvalifikací

7

9

neuvedeným

-

-

61

61

Celkový počet zaměstnanců (fyzických osob)

v tom se vzděláním

2011

2011

Celkem

Stav přepočtených zaměstnanců byl dodržen.

Průměrné platové třídy, průměrné mzdy
Platová třída

Celkem

50

Počet zaměstnanců

Průměr za třídu

Průměrná mzda

Počet zaměstnanců

(fyzický stav)

(Kč)

(Kč)

(fyzický stav)

Platový tarif
přiznaný (Kč)

Platový tarif zúčtovaný
k výplatě (Kč)

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2

3

10 320

11 690

3

10 320

9 727

3

3

5 410

5 615

-

5 410

-

4

12

7 120

7 966

10

10 210

6 641

6

2

14 005

17 405

7

14 077

8 167

7

6

12 936

16 204

7

14 936

13 799

8

2

15 427

18 098

1

14 450

13 916

9

8

18 291

22 613

8

18 300

19 476

10

6

19 362

24 545

4

20 510

19 603

11

14

19 911

26 628

15

18 628

18 643

12

3

22 957

32 917

4

21 683

25 672

13

2

25 645

33 895

2

25 645

21 510

19 780

61

61

Oblast výnosů organizace (Kč)
VÝNOSY 2011

Celkem k
31. 12. 2011

VÝNOSY 2012

602 010 Tržby za služby za hlavní činnost
602010 tržby – vstupenky

333 510

z toho: vstupenky Muzeum

Celkem k
31. 12. 2012

z toho

z toho
hospodářská
činnost

Plán % plnění
na rok ročního
2012
plánu

9 305 483

-

-

2 285 000

407%

-

375 137

-

-

-

602012 tržba vstupenky Chlum

263 555

z toho: vstupenky Chlum

-

319 870

-

-

-

602013 tržba vstupenky Adventní trh

378 090

z toho: vstupenky Adventní trh

-

270 230

-

-

-

602016 tržba – přednášky
602020 tržby – nájemné sál
602031 edukační činnost
602050 tržby AO
602060 tržby – přefakturace teplo

21 470
180 640
9 530
1 568 149
767 502

602070 tržby z ostatních služeb

64 431

602071 příjem z reklam

34 510

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

z toho: vstupenky přednášky

-

8 420

-

-

-

z toho: archeologie

-

8 308 161

-

-

-

z toho: ostatní (edukační činnost atp.)

-

27 655

-

-

-

870 233

-

870 233

870 000

100%

75 000

-

-

-

-

10 250 716

9 309 474

870 233

3 155 000

325%

241 166

241 166

-

100 000

241%

368 468

-

-

100 000

368%

z toho: Muzeum

-

206 506

-

-

-

z toho: Chlum

-

21 098

-

-

-

-

-

140 864

105 000

134%

78 218

-

-

115 210

68%

Tržby za služby hospodář. činnost
602 020
– výměník + kavárna
602 070 Výnosy z reklam

858
3 621 235

CELKEM ZA Su :602
603 010

604000 výnosy z prodaného zboží hlavní budova

107 159

604100 tržba za komisní zboží

122 858

604120 prodej zboží Chlum

18 103

602070 prodej zboží kavárna

28 109

60405 prodej komise kavárna

20 378

CELKEM ZA Su :603 – Výnosy z pronájmu

604 010 Tržby za vlastní zboží

t toho: kavárna

CELKEM ZA Su :604

296 607

CELKEM ZA SKUPINU :60

604 100 Tržba za komisní zboží
z toho: Muzeum

-

33 472

-

-

-

z toho: Chlum

-

44 746

-

-

-

CELKEM ZA Su :604
CELKEM ZA SKUPINU :60

621000 aktivace materiálu a zboží

82 011

CELKEM ZA Su :621

82 011

624000 aktivace dlouhodobého hmotného majetku

45 001

CELKEM ZA Su :624

45 001

CELKEM ZA Su :643 pohledávky union banka

výroční zpráva
mvč 2012

Výnosy a náklady

-

446 687

305 822

140 864

320 210

139%

10 938 569

9 856 462

1 011 097

3 575 210

306%

-

-

-

CELKEM ZA Su :621

-

CELKEM ZA Su :624

-

-

-

-

-

CELKEM ZA Su :643 pohl. Union banka

-

-

-

-

-

646 100 výnosy z prodeje dlouhodobého majetku

1 000

-

-

-

-
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Výnosy a náklady
VÝNOSY 2011

Celkem k
31. 12. 2011

VÝNOSY 2012

648 010

Čerpání RF na provozní účely

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

672xxx Účelové provozní dotace
CELKEM 672: provozní dotace
provozní účelová dotace: přístavba Chlum
VÝNOSY CELKEM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CELKEM ZA Su :648
649 000

Výnosy za ostatní

161 000

-

-

-

-

1 149 490

-

-

-

-

-148 313

-

-45 000

-

-

649 010 Přijaté náhrady škod

1 243

-

-2

-

-

CELKEM ZA Su :649

-147 070

-

-45 002

-

-

208 222
62
293 373
662 100

Úroky z BÚ

662 300

Úroky z účtu CEP

2 232

CELKEM ZA Su :662

25 991 800

CELKEM 663 – Kurzové zisky

672 100 Výnosy z nároků na prostř. rozpočtů ÚSC

56

-

-

-

-

2

-

-

-

-

27

-

-

-

-

84

-

-

-

-

133

-

-

-

-

26 450 000

-

-

26 449 992

100%

28 114 699

-

-

26 449 992

106%

9 856 462

966 095

30 025 202

133%

236 374
26 228 174

CELKEM 672: provozní dotace

562 881

Předfinancování, dotace a granty
VÝNOSY ZA BĚŽNÉ KALENDÁŘNÍ
OBDOBÍ CELKEM

31 454 514

*) Dotace
přijaté:

*)Dary:

52

-

-

663 010
672000 provozní dotace

987 490

Plán % plnění
na rok ročního
2012
plánu

-

662 320 Úroky z účtu FKSP
CELKEM ZA Su :662 připsané úroky na účtech

z toho
hospodářská
činnost

648 050 Zúčtování dotací ÚP na mzdy

323 000
85 089

z toho

648 070 Zúčtování fondu finančních darů
648 100 Zúčtování fin. příspěvků na akce *)
CELKEM ZA Su :648 rezervní fond použití

Celkem k
31. 12. 2012

1 664 699
40 055 904

Statutární město Hradec Králové:
Rok Labe

20 000

-

-

-

-

Cyklotrasa k Roku Labe

36 000

-

-

-

-

Chráněné a ohrožené druhy fauny a flóry

50 000

-

-

-

-

příspěvek na Adventní muzejní trhy

10 000

-

-

-

-

Elektrárna Opatovice nad Labem

45 000

-

-

-

-

Oblast nákladů organizace v roce 2012 (Kč)
NÁKLADY 2011

501010 spotřeba materiálu foto
501012 materiál kavárna
501013 materiál: cyklotrasa rámy: vlastní zdroje
501014 spotřeba materiálu „Muzejní noc" vl. zdroje

Celkem k
31. 12. 2011

NÁKLADY 2012

Celkem k
31. 12. 2012

z toho

z toho
hospodářská
činnost

Plán % plnění
na rok ročního
2012
plánu

58 180
1 154
10 611

501020 spotřeba materiálu Expozice

126 142

501 020 Spotřeba materiálu expozice

72 008

-

-

250 000

29%

501030,31 spotřeba materiálu auto, PHM

138 687

501 030 Spotřeba mat. – ND na auta

9 001

-

-

12 000

75%

155 998

-

-

132 000

118%

501 031

Spotřeba PHM

501015 spotřeba materiálu – edukační činnost

21 108

501040 spotřeba materiálu úklidové prostředky

17 945

501 040 Úklid

501050 spotřeba materiálu kanc. potřeby

21 416

501 050

Spotřeba mat. – KP, Ú, PC, kopír., propag

65 177

-

250

73 200

89%

50106 spotřeba materiálu bezp. technik,ochrané p.

3 722

501 061

Spotřeba mat. – OOP

27 043

-

-

25 200

107%

501011 spotřeba materiálu – mykologická poradna

26 596
501 070 Spotřeba mat. na údržbu budov

5 265

-

-

12 000

44%

501 090 Spotřeba mat. – DROBNÝ do 2 999 Kč

1 976

-

-

-

-

501070 spotřeba materiálu na údržbu

15 453

501008 spotřeba materiálu – počítač

25 345

501090 drobný hmotný majetek do 40 000,501081 materiál kopírka
501098 evidovaný majetek elektro

105 787
13 165
32 561
1 354 011

501 098 Spotřeba materiálu elektro
501 100

Spotřeba materiálu na činnost oddělení

501 110 Sp. mat. – NÁKUP DO KNIHOVEN
501 900
501011 tradiční lidová kultura. Gočár: účel. Dotace
501102 materiál pevnost, cizinci a vetřelci, zlatý kol.
501103 nákup materiálu:zakázky k přefakturaci

-

-

-

-

-

13 262

91 200

584%

64 940

-

-

38 000

17%

306 393

-

63

24 000

1 277%

27 647

501106 materiál – konzervátorské dílny

12 574

501110 spotřeba materiálu knihovna – knihy

25 556

501111 spotřeba materiálu – knihy př. oddělení

2 223

501120 spotřeba materiálu knihovna – časopisy

5 165

501260 přefakturace materiálu: Univerzita Hk

Spotřeba materiálu – ostatní

42 942
473 846

8 107

501105 spotřeba materiálu Chlum, DHIM

501220 spotřeba materiálu – tiskoviny pro útvary

výroční zpráva
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Výnosy a náklady

12 666
-
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Výnosy a náklady
NÁKLADY 2011

501160 dotace CHLUM
CELKEM 501: MATERIÁL
502012 spotřeba energie – elektřina Chlum
502013 spotřeba elektřina: přefakturace: PARADOS

502021 spotřeba energie-plyn Chlum
502020 spotřeba energie – plyn HB

Celkem k
31. 12. 2011

1 153 567
92 714

CELKEM 501: MATERIÁL
502 010

2 851

10 253
419 893
956 780

Sp. en. – EE

39 229

2 301 521

504010 prodej zboží – vlastní

122 929
97 856
220 785

2 370
41 716

51104 opravy ostatní, výměník

13 476

51107 údržba a oprava laser. čističky LAMBDA

54

3 675 874

51102 opravy auto
511042 oprava počítač, tiskárna,kopírka

-

13 575

657 600

186%

946 385

-

-

987 600

96%

-

605 198

-

-

-

-

253 509

-

-

-

z toho: Chlum

-

86 610

-

-

-

z toho: depozitář Jaroměř

-

1 068

-

-

-

127 388

-

-

120 000

106%

502 020 Sp. en. – plyn – topné médium Chlum
502 030

Sp. en. – topení EOP

1 539 121

-

-

1 320 700

117%

-

478 618

-

-

-

z toho: depozitáře GK

-

599 339

-

-

-

z toho výměník – hospodářská činnost

-

-

461 164

-

-

39 230

-

-

42 000

93%

z toho: Muzeum

502 040 Spotřeba vody
z toho: Muzeum

-

15 380

-

-

-

z toho: depozitáře GK

-

19 785

-

-

-

CELKEM 502 ENERGIE
504 010 Prodej zboží – vlastní
504 100 Prodané zboží – komise
CELKEM ZA Su :504
CELKEM ZA Su :507

51101 opravy HB, GK

1 224 587

z toho: Muzeum

507 000 aktivace oběžného materiálu
CELKEM ZA SKUPINU :50

Plán % plnění
na rok ročního
2012
plánu

691 143

504020 prodej zboží – komise
CELKEM ZA Su :504

z toho
hospodářská
činnost

z toho: depozitáře GK

z toho: Chlum
CELKEM 502 ENERGIE

z toho

4 185

502030 spotřeba energie – topení HB

502040 spotřeba energie voda:

Celkem k
31. 12. 2012

299 640

502110 spotřeba energie – topení GK

502010 elektřina HK

NÁKLADY 2012

1 110
-

CELKEM ZA SKUPINU :50
511 010 Opravy a údržba budov
511 020 Opravy a udržování DOPRAVNÍ PR.
511 040 Opravy a udržování – STROJE
511 041 Opravy a údržba STROJE – z toho IT

-

4 065

-

-

-

2 652 124

2 063 572

461 164

2 470 300

107%

118 336

-

63 456

128 500

92%

74 291

-

-

93 000

80%

192 627

-

63 456

221 500

87%

-13 409

-

-

-

-

-13 409

-

-

-

-

4 055 929

2 063 572

538 195

3 349 400

121%

213 276

-

13 754

12 000

1 777%

66 074

-

-

38 600

171%

117 004

-

16 578

15 000

780%

18 971

-

-

-

-

NÁKLADY 2011

51103 údržba konzervátorské práce
51133 opravy Chlum:
CELKEM 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ:

Celkem k
31. 12. 2011

27 179

NÁKLADY 2012

511 030 Opravy a udržování – konzerv. práce

512000 cestovné

72 628
11 252

CELKEM: 512 CESTOVNÉ

83 880

513 náklady na reprezentaci:

33 630

CELKEM: 513 REPREFOND

33 630

CELKEM 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ:
512 010 Cestovné zaměstnanců
z toho: cestovné hrazené z dotací a grantů
CELKEM: 512 CESTOVNÉ
513 010 Náklady na reprezentaci LIMIT
518 010 Nákup sbírkových předmětů

518016, 198 účel. dotace Město

81 660

518020 vazba knih, časopisů

27 622
92 530

518010,11 sbírkové předměty

29 714

518019 služby Muzejní noc

14 844

51803 služby ostraha GK

351 617

518031 ostraha HB

648 071

51805 055 pomocné AO práce

45 795
109 309

51806 služby telefon pevná linka

145 910

518061 služby mobilní operátor

62 952

518070 stočné
518080 služby pro výměník VSA4
518100 služby revize
518111 tisk VITRINA, publikace
51812 tisk plakáty,pozvánky

z toho
hospodářská
činnost

Plán % plnění
na rok ročního
2012
plánu

-

-

-

-

-

415 325

-

30 332

65 600

633%

153 467

-

-

38 400

400%

-

59 207

-

-

-

153 467

59 207

-

38 400

400%

46 456

-

-

50 000

93%

46 456

-

-

50 000

93%

100 462

-

-

18 000

558%

61 586

-

-

-

-

518 020

Služby – vazba knih

518 030

Služby – ostraha

979 749

-

-

1 161 200

84%

518 031

Služby – úklid

180 077

-

-

180 000

100%

4 800

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

51804 přepravné

z toho

6 283
92 134

512 cestovné z dotací

518172 účel. dotace Štamberg

Celkem k
31. 12. 2012

výroční zpráva
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108 936

518 040 Služby: balné, přepravné, manipul. popl.
518 050 Služby – subdodávky AO

19 624
2 062 302

-

-

285 000

724%

518 055 Služby – pomocné práce pro střediska

123 404

-

-

-

-

518 060 Telefony pevné i mobilní

204 811

-

-

174 000

118%

36 503

-

-

124 800

29%

518 070 Stočné

16 598
53 704
130 030

518 100 Revize zařízení

229 042

-

19 122

250 000

92%

518 110

354 044

-

-

120 000

295%

Služby tisku, grafické úpravy, propagace

20 485
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Výnosy a náklady
NÁKLADY 2011

Celkem k
31. 12. 2011

518131,40 různé, k výstavní činnosti

58 613

518150 služby inzerce

34 250

518160,63 pronájmy, mikroprocesor

4 980

NÁKLADY 2012

518 150 Inzerce
518 120 Služby v oblasti IT, licence, www
518 160 Pronájem movitostí

z toho

z toho
hospodářská
činnost

Plán % plnění
na rok ročního
2012
plánu

40 815

-

-

31 200

131%

180 892

-

-

144 000

126%

1 789

-

-

24 000

518 164 Pronájem nemovitostí

18 251

-

-

24 000

76%

518170 poštovné, balné, manipulační poplatky

27 050

518 170 Známky a poštovné

24 203

-

-

30 000

81%

518171 spotřeba známky

27 405

5 805

-

-

6 000

97%

64 800

-

-

64 800

100%

518164 pronájem vyhlídková věž Chlum

518180 služby -výstavy

38 650

518190 služby ostatní

176 612

518191 služby ostatní Chlum, splátky traktor

114 745

518370 dotace Ex libris

-

518196 revize výměníku VOLTR

32 400

51820 předplatné

76 628

518201 poplatky za rozhlas a televizi

16 200

518202 členské příspěvky

12 080

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

190 254
67 052

518221 služby za programové vybavení VEMA

27 593

518231 výzkum Město (k přefakturaci)
518240 úprava a roční poplatek za www stránky
518250 subdodávky k AO pracím

7 694
431 470

518260 služby BOZP

70 200

518270 konference, aktivy, školení

13 570

51828 vstup. prevent. prohlídka smluvního lékaře
518290,91 nehmorný inv. majetek drobný
518300 náklady na stravné

518 200 Poplatky Rádio, Televize

2 562

518220 elektroúdržba ERMAK
518230 fotoslužby

56

Celkem k
31. 12. 2012

1 300
54 851
277 332

518 260 BOZP
518 270 Školení, konference, aktivy
518 280 Vstupní a preventivní prohlídky lékařem
518 290 DNHIM 7 000–60 000 Kč

8 017

-

-

12 000

67%

-

-

-

-

-

22 800

-

-

-

-

NÁKLADY 2011

518310 kopírování velkoplošné
518320 služby pro přednáškový sál
51835 služby software – TAZCON ing. Fiala
51838 úklid HB
51840 připojení do sítě internet UK Praha
518691 cyklotrasa
518370 dar EOP: Cizinci a vetřelci
51890 služby historie: AO p. Čermák (fa r. 2006)
518950 služby právnické
518293 Chlum: Přístavba Muzea, prezent. systém

Celkem k
31. 12. 2011

NÁKLADY 2012

Celkem k
31. 12. 2012

z toho

z toho
hospodářská
činnost

931 012

-

1 852

Plán % plnění
na rok ročního
2012
plánu

2 133
7 800
61 903

výroční zpráva
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Výnosy a náklady

166 734
72 000
130 005
18 554
-21 978
10 000
172 821

518232 soudní náklady
518195, 518192 účel. dotace: Gočár, TLK
518 900

Služby ostatní

253 200

368%

CELKEM 518 SLUŽBY

4 275 422

CELKEM 518 SLUŽBY

5 649 990

-

20 974

2 878 200

196%

CELKEM ZA SKUPINU :51

4 485 065

CELKEM ZA SKUPINU :51

6 265 237

59 207

51 305

3 032 200

207%

12 534 614

-

41 812

13 617 280

92%

115 485

-

-

482 500

24%

521010 mzdové náklady základní

9 401 431

521 010 Mzdové nákladny základní

52102 mzdové náklady – osobní příplatek

2 095 710

521 020 Mzdové nákladny – osobní příplatek

52103 mzdové náklady – fond odměn

365 884

521 030 Mzdové náklady – fond odměn

511 000

-

-

-

-

52104 mzdové náklady – příplatek za vedení

432 974

521 040

232 278

-

-

-

-

33 153

198 000

1 110%

-

-

-

mzdové náklady dohoda o prac. činnosti

52105 mzdové náklady – příplatky za SO a NE

138 559

521 060 Mzdové náklady – DPP

2 198 662

52106 mzdové náklady – dohody

317 235

521 070 Mzdové náklady – dovolená, náhrady

1 219 677

521061 OON účelové dotace
52107 mzdové náklady – dovolená, náhrady

8 000
1 399 187

521 080 Mzdové náklady – náhrady za svátky

43 054

-

-

-

-

521 090 Mzdové náklady – za dočas. PN

85 147

-

-

-

-

52108 náhrady za svátky

48 912

521 100

Studium při zam. s náhradou mzdy

52109 náhrada za dočasnou prac. neschopnost

51 982

521 110

Odstupné

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

122 611

CELKEM ZA Su :521
524 zákonné sociální pojištění

14 382 485
4 732 441

-

521 120 Proplacení dovolené ukonč. prac. poměrů
CELKEM ZA Su :521

-

-

-

-

-

297 802

-

-

200 000

149%

57 937

-

-

-

-

17 295 656

-

74 965

14 497 780

-

524 100 Zákonné zdravotní pojištění 9 %

1 300 800

-

-

1 268 980

103%

524 200 Zákonné pojistné OSSZ 25 %

3 613 973

-

-

3 524 945

103%
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Výnosy a náklady
NÁKLADY 2011

CELKEM ZA Su :524

Celkem k
31. 12. 2011

NÁKLADY 2012

4 453 943

CELKEM ZA Su :524
525 000 povinné úrazové pojištění
CELKEM ZA Su :525

527 zákonné sociální náklady, 528 ost. soc. nákl.

139 201

527 100 1% z objemu mezd na FKSP

165

549 ostatní náklady z činnosti
54905 rozdíl při použití koeficientu na vstupu

8 471
38 968
242 568

CELKEM ZA Su :527

156 544

-

-

140 998

111%

528 010 Doplatky prac. úrazů

-

-

-

-

-

CELKEM ZA SKUPINU :52
538 100 spotřeba kolky, dálniční známky
CELKEM 538 OST. DANĚ A POPLATKY
542 100 jiné pokuty a penále
CELKEM ZA Su :541 + 542
549 000

jiné ostatní náklady

549 010 Předpis odškodnění prac. úraz
549 020

Pojištění motorových vozidel

549 050 Zúčtování koeficientu DPH, ostatní
549 100
CELKEM ZA Su :549
CELKEM ZA SKUPINU :54

58

290 407
119 561

551 odpisy dlouhodobého majetku

1 122 519

55101 odpisy z 02201

103%
-

547 000 manka a škody
54904 předpis zákonné poj. Kooperativa

39 479

98%

541 100 smluvní pokuty a úroky z prodlení
CELKEM ZA Su :542

103%

-

-

538 300 jiné daně a poplatky

165

39 479
-

40 524

103%

140 998

19 254 127

542000 penále z neuhrazených faktur

4 793 925

-

CELKEM ZA Su :528

3 842

-

-

528 331 soc. náklady na zaměstnance

CELKEM 538 OST. DANĚ A POPLATKY

-

-

528 100 Zákonné soc. náklady – KOOP

3 842

4 914 773
40 524

Plán % plnění
na rok ročního
2012
plánu

-

ochrana a bezp. zdraví, lékař. prev

528 200 Náklady na stravné

CELKEM ZA SKUPINU :52

z toho
hospodářská
činnost

17 695

275 908

538 ostatní daně a poplatky (kolky, dál. známka)

z toho

138 849

527 200
CELKEM ZA Su :527

Celkem k
31. 12. 2012

Povinné autorské výtisky vlastního zboží

-

-

-

-

-

274 626

-

-

292 760

94%

1 079

-

-

-

-

275 705

-

-

292 760

94%

22 683 202

-

74 965

19 764 942

115%

5 000

114%

5 700
1 115

-

-

-

-

6 815

-

-

5 000

136%

831

-

-

-

-

-

-

-

-

-

832

-

-

-

-

1 230

-

519

-

-

347 863

-

-10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 000

-

456 843

-

-

108 000

423%

-

-

-

-

-

CELKEM ZA Su :549

805 936

-

509

114 000

707%

CELKEM ZA SKUPINU :54

813 582

-

509

119 000

684%

942 999

-

-

-

-

551 000 odpisy k účtu 021000

1 820 057

551 010 Odpisy

1 978 683

-

-

3 756 660

53%

551011 odpisy z 022011

12 208

551 011 Odpisy

-

-

-

-

-

551014 odpisy z 022014

4 032

551 014 Odpisy

336

-

-

-

-

NÁKLADY 2011

Celkem k
31. 12. 2011

551016 odpisy z 022016

783 877

55102 odpisy z 02102

115 716

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

NÁKLADY 2012

551 016 Odpisy

z toho

z toho
hospodářská
činnost

482 831

-

-

Plán % plnění
na rok ročního
2012
plánu
-

-

551 020 Odpisy

115 716

-

-

-

-

551 030 Odpisy

116 809

-

-

-

-

CELKEM ZA Su :551

3 637 374

-

-

3 756 660

97%

CELKEM ZA Su :552

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

900 778

-

-

-

-

3 858 409
4 654
4 654

556 tvorba a zúčtování opravných položek

-143 575

CELKEM ZA Su :556

-143 575

557 náklady z odepsaných pohledávek

-

CELKEM ZA Su :557

-

556 010 Tvorba a zúčtování opravných položek
CELKEM ZA Su :556
557 010 Náklady z odepsaných pohledávek
CELKEM ZA Su :557
558 010

Spotřeba DHIM – do 40 000 Kč

558 098 Spotřeba DHIM do 40 000 Kč – elektro
CELKEM ZA Su :558
CELKEM ZA SKUPINU :55

Celkem k
31. 12. 2012

2 880 386

CELKEM ZA SKUPINU :55
562 010 Úroky z úvěru traktor
562 100 Úroky – ostatní
CELKEM ZA Su :562
563 010 kuzové ztráty
CELKEM ZA Su :563

-

-

-

-

900 778

-

-

-

4 538 152

-

-

3 756 660

121%

3 187

-

-

3 000

106%

-

-

-

-

-

3 187

-

-

3 000

106%

230

-

-

-

-

230

-

-

-

-

569 ostatní náklady: správní poplatek, ověření:

2 562

569 040

OFN: vedení účtu exekuce SBD

-

-

-

-

-

56906 poplatky FKSP k přeúčtování na bú

1 836

569 100

OFN: vedení účtu KB

-

-

-

-

-

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

13 849
953

56910 ostatní finanční náklady: soudní poplatek

12 284

CELKEM ZA Su :569

31 484

CELKEM ZA SKUPINU :56

45 848

591, 595 daň z příjmů

-30 980

569 300 OFN: vedení účtu CEP

-

-

-

-

-

569 320

OFN: poplatky k přeúčtování FKSP

-

-

-

-

-

CELKEM ZA Su :569

-

-

-

-

-

3 417

-

-

3 000

114%

2 400

-

-

-

-

CELKEM ZA SKUPINU :56
591 100

DPPO – řádná

–za rok 2011

CELKEM ZA Su :591

-30 980

CELKEM ZA Su :591

2 400

-

-

CELKEM ZA SKUPINU :59

-30 980

CELKEM ZA SKUPINU :59

2 400

-

-

-

-

38 361 921

2 122 779

664 974

30 025 202

128%

NÁKLADY CELKEM
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31 439 182

NÁKLADY CELKEM

-
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Výnosy a náklady
REKAPITULACE ZA ČINNOST (Kč)
2010

2011

2012

NÁKLADY celkem

41 809 443

31 439 182

38 361 921

VÝNOSY celkem

41 809 443

31 454 514

40 055 905

-

15 332

1 693 984

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Komentář
Výnosy
Muzeum hospodařilo v roce 2012 s příspěvkem od zřizovatele ve výši 26 450 tis. Kč. Oblast výnosů z nároků na prostředky
rozpočtů územních samosprávných celků navýšilo předfinancování projektu EU OPVK – Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Obdržené příspěvky krajských dotačních programů, ostatních dotačních programů a grantů dosáhly výše
1 665 tis. Kč.
V průběhu roku 2012 byl podepsán dodatek smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic o provedení archeologického výzkumu. To se významně projevilo v hospodaření muzea za rok
2012. Práce budou pokračovat i v roce 2013.
Doplňkové činnosti, kterými jsou přefakturace tepelné energie a provoz kavárny, byly v roce 2012 ziskové.

Náklady
Náklady vzrostly neplánovaně, ale logicky, vzhledem ke zvýšeným výnosům. Jejich růst souvisí s prováděním archeologického průzkumu pro Ředitelství silnic a dálnic. To je nejvíce
patrné u účtu 518050, služby a subdodávky archeologickému
oddělení. Proti plánu vzrostly o 724 %. V době sestavování plánu nebylo ještě zřejmé, zda se výzkum D11 uskuteční a plán
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s ním nepočítal. Totéž bylo promítnuto v položce 501 100 –
spotřeba materiálu na činnost oddělení. V souhrnném čísle
473 tis. Kč je náklad archeologického oddělení (AO) cca 67 tis.
Kč, náklady na projekty, granty a dotace 194 tis. Kč. V položce
501 900 je realizován dlouho odkládaný a plánovaný nákup
policových skříní do depozitáře přírodovědeckého oddělení
v sumě celkem 192 tis. Kč.
Pokud porovnáme celkem účet 501 – materiálové náklady za
rok 2011 a 2012, pak, i přes zvýšenou aktivitu, nedošlo k výraznému nárůstu nákladů (1 154 tis. Kč v 2011, 1 225 tis. Kč
v 2012).
Spotřeba plynu pro vytápění Památníku 1866 na Chlumu
výrazně vzrostla v souvislosti s budováním a uvedením
do provozu nové expozice. Tato byla slavnostně otevřena
31. 3. 2012.
Celkově náklady na energie vzrostly, i přes realizovaný centrální nákup energií. Důvodem je průběh zimy 2012 a zároveň
se v celkových částkách roku 2012 objevily doplatky za rok
minulý.
Významnou položkou v rozpisu účtu 511 010 – Opravy
a údržba budov je oprava septiku v Památníku 1866 na Chlumu, která činila 78 tis. Kč. Náklad opravy je požadován po dodavateli technologie v rámci reklamačního řízení.
Oprava světel schodiště, 31 tis. Kč, byla přeúčtována Městu
Hradec Králové v roce 2013. Opravy strojů byly způsobeny
havarijním stavem a běžným opotřebením – oprava plošiny

pro invalidy, oprava laseru, oprava elektroinstalace, oprava
výměníku, oprava chladící techniky v depozitářích, oprava
projekční techniky. Tyto opravy si vyžádaly celkový náklad
117 tis. Kč, do zařízení nebylo v minulých letech investováno.
Náklady na účet 512010- cestovné významně vzrostly především v souvislosti s náklady na archeologický průzkum, cca
50 tis. Kč, a cestovným hrazeným z grantů – cca 60 tis. Kč.
V minulých letech bylo z důvodu ekonomické situace instituce rezignováno na základní poslání muzea. V minulém roce
proběhla akviziční činnost nákupem. Nákup sbírkových předmětů byl uskutečněn za 100 tis. Kč.
Zrušením pracovních pozic vrátných v depozitáři Gayerových
kasáren byly ušetřeny mzdové prostředky. Provozní náklady
na ostrahu zajišťovanou formou outsorcingu proti roku 2011
nevzrostly, naopak, podařilo se uspořit cca 20 tis. Kč. Na jednotlivé budovy pak připadá náklad: hlavní budova 410 tis. Kč,
depozitář 554 tis. Kč a Chlum 15 tis. Kč.
Náklady na účtu 518110 – služby tisku a reprografické práce
jsou též vyšší v souvislosti s vyšší výstavní aktivitou, reprografické tisky plakátů a bannerů do výstav činily cca 99 tis. Kč
a též publikační činnost k Roku Labe, hrazená z grantu města,
činila cca 30 tis. Kč. Celkově byly z grantů a dotací hrazeny tisky
v hodnotě 90 tis. Kč. Významnou položkou účtu je i vydání
dvou dílů archeologické publikace v hodnotě cca 99 tis. Kč.
Vysoké mzdové náklady, účtované na účtu 521 060 – Náklady
na dohody o provedení práce, jsou tvořeny zejména náklady
na vyplacené mzdy brigádníků AO, pracujících na výzkumu,
refundovaném Ředitelstvím silnic a dálnic v souvislosti s výstavbou dálnice D11.
Mzdové náklady evropských projektů činí 525 tis. Kč u projektu EU OPVK a 166 tis. Kč u projektu Euroregion Glacensis.
Vyplacení odstupného propuštěným zaměstnancům v roce
2011 se v důsledku jejich dlouhodobé nemoci prolongovalo
do roku 2012. Zároveň je na účtu evidováno i odstupné 1 zaměstnance, propuštěného v roce 2012.

Vzhledem k vysokým fakturacím AO a přijatým nákladovým
fakturám, a k nízkému koeficientu krácení DPH na rok 2012
(69 %), je do nákladů roku 2012 zúčtováno neuplatnitelné
DPH v hodnotě 457 tis. Kč.
I v roce 2012 pokračovala obnova technického vybavení –
zejména počítačů. Další náklady, které přispějí k lepšímu
zabezpečení provozu muzea, vznikly s vybavením uklízeček.

Schodiště budovy muzea, 1913
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V roce 2012 byla otevřena nová expozice v Muzeu války 1866
na Chlumu, byla zahájena výstava „Pravěk je kůůl“ a na samém
konci roku 2012 zahájeny oslavy 100 let budovy muzea.
Tyto významné akce nesou sebou mírné zvýšení provozních
nákladů, které bylo hrazeno z výnosů roku 2012.
Od 1. 9. 2012 probíhají veškeré revize a kontroly zařízení,
které ze zákona musí organizace provádět. Změnila se osoba
zajišťující dohled nad provozem výměníkové stanice.
Osobní náklady vycházejí ze stanoveného rozpočtu zřizovatele. V roce 2012 bylo zažádáno o zvýšení limitu mzdových
nákladů, a to právě v důsledku probíhajícího archeologického výzkumu. Veškeré náklady byly refundovány Ředitelstvím
silnic a dálnic.

Odpisy
Navýšení odpisů bylo způsobeno zařazením nové budovy
na Chlumu, zařazením GPS pro archeologické oddělení
a zařazením Chlum II. „Prezentační systém“ do užívání.
I přes navýšení některých nákladových položek organizace
hospodařila se ziskem ve výši 1 693 tis. Kč.
K výraznému zlepšení finanční situace posloužily i obdržené
dotace a granty.
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Dotace
Královéhradecký kraj poskytl Muzeu východních Čech
v Hradci Králové 26 450 000 Kč příspěvek na provoz.
V roce 2012 se podařilo výrazně čerpat z grantů a dotací:

Granty – Královéhradecký kraj

Granty – Město Hradec Králové

Kč

15 000

Rok Labe

20 000

Krajská mykologická poradna

50 000

Cyklotrasa k Roku Labe

36 000

Muzejní neděle

23 000

Chráněné a ohrožené druhy fauny a flóry

50 000

20 000

příspěvek na Adventní muzejní trhy

Akce pro děti a mládež ve volném čase
Dotace na neuznatelné náklady projektu Euroregion Glacensis

194 004

Dotace na neuznatelné náklady projektu Euroregion Glacensis

30 996

Předfinancování projektu EU OPVK

Granty - Ministerstvo kultury

Kč
70 000

VISK 6

67 000
-59

Tradiční lidová kultura

22 000

vratka nedočerpaného grantu v roce 2013

-3 182

Jiné granty a dotace

10 000

CELKEM

116 000

1 357 944

VISK 3
vratka nedočerpaného grantu v roce 2013
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Kč

Královéhradecká muzejní noc

Kč

Česká geologická společnost

12 000

Investiční dotace Ministerstva kultury

59 852

Granty jiných právních subjektů
Elektrárna Opatovice nad Labem

Kč
Restaurování starých
školních obrazů

45 000

investiční dotace Královéhradeckého kraje
Investiční dotace KHK

Kč

v roce 2012 nebyly poskytnuty

-
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Investice

Tvorba a čerpání peněžních fondů
Stav fondů (Kč):
Název fondu
FRIM
Rez. fond
RF Z OSTAT. TITULŮ

PZ K 1. 1. 2012

tvorba fondu

čerpání fondu

KZ K 31. 12. 2012

krytí

4 224 589

3 748 103

5 537 052

2 435 640

2 435 640

54 517

15 332,58

-

69 850

-

-

211 000

161 000

50 000

119 850

Fond odm.

987 490

-

987 490

-

-

FKSP:

186 854

163 570

15 143

174 426

174 426

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

241100

 Název účtu

BU KB 78-7777510247

241104

BU sbírka 2. 107-22552602

241300

BU KB CEP Chlum

241400

BÚ EU KB 107-1459060247/0

241401

Unicreditbank - dotace MK

243020

Běžný účet FKSP

Ceniny (Kč):
Č. účtu

 Název

Stav
k 31. 12. 2011

Stav
k 31. 12. 2012

(Poč. st. sled. obd.)

(Kon. stavy)

8 074 060,02

10 792 568,08

263010

Ceniny, známky, kolky

-

263020

Ceniny – stravenky a 50,-

794,98

-

-

332 915,81

-

-

229 675,39

134 295,57

V organizaci proběhla ve dnech od 29. 10. 2012 do 6. 11. 2012
kontrola hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011
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Stav
k 31. 12. 2012

KZ minulého obd.

KZ sled. období

Fyzickou inventurou cenin nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Kontrolní činnost
Organizaci nebyla stanovena žádná výše odvodů za porušení
rozpočtové kázně, nebyla stanovena pokuta a penále.

Stav
k 31. 12. 2011

a 2012 prováděná Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje. Dne 18. 12. 2012 byla zahájena veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace prováděná Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje. Tato kontrola bude probíhat i v následujícím roce.

2 664

2 800

100 000

125 850

Zakázka 2012

Dodavatel

Kč

Kované mříže do Památníku 1866-Chlum

Vondrouš Petr

Oprava a stavební úpravy objektu č.p. 33 na pozemkové parcele č.p. 39 v k.ú. Lípa u Hradce Králové

Revist s.r.o.

348 187,46

Dodávka a instalace audiovizuálního centra Muzea války 1866

PPSU s.r.o.

1 762 397

92 654,00
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Zakázky

Autoprovoz
Provoz vozidel včetně PHM a oprav ve 2012:
Náklady
CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY AUTODOPRAVY

Náklady

Kč
206 236

Ujeto km

Náklady na 1 km v Kč

PHM v Kč

Opravy v Kč

Škoda Forman

16 099

2,72

38 450

5 321

Škoda Felicia

18 010

3,05

37 409

17 564

Ford Focus

10 639

2,72

26 412

2 543

Ford Transit

18 864

4,16

Celkem

63 612

43 306

35 232

145 576

60 660
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Provoz a obnova budov
MuzeUM války 1866 na Chlumu
Muzeum východních Čech v Hradci Králové má ve svém
vlastnictví budovu Muzea války 1866 na Chlumu; související
pozemkové parcely a budovy pak užívá na základě Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje.
V březnu 2012 bylo usnesením Rady kraje RK/11/431/2012
schváleno použití investičního fondu ve výši 1 620 tis. Kč na
stavební úpravy strážního domku za účelem jeho dalšího
využití jako informačního centra. Na základě poptávkového
řízení byla dne 19. 7. 2012 vybrána firma Petr Bořke – atelier BOŘKE HK, která následně zpracovala projektovou dokumentaci k provedení oprav, stavebních úprav a změny účelu
užívání objektu strážního domku na informační centrum.
Dne 31. 10. 2012 byla uzavřena smlouva o dílo s vítězem
výběrového řízení firmou REVIST s. r. o. , jejímž předmětem
je provedení oprav a úprav objektu spočívajících především
v celkové výměně výplní otvorů, výměně střešního pláště, provedení sanačních omítek, instalací nových rozvodů
a podlah. Smlouva o dílo včetně jejich dodatků je uveřejněna na webových stránkách muzea. Zahájení prací proběhlo
v říjnu a celkově bylo v roce 2012 proinvestováno 426 tis. Kč.
V průběhu roku byla provedena údržba elektrických rozvodů,

provedena oprava septiku a zemního filtru z důvodu havárie a provedena instalace mříží. S dodavatelem již stávající
přístavby Muzea války 1866 firmou REDOMO a.s. bylo řešeno
a částečně i dořešeno několik reklamací vad díla spočívajících především v netěsnosti střešního pláště a výskytu trhlin
na vnějších omítkách.

Historická budova muzea
Historická budova muzea stojící na Eliščině nábřeží je ve
vlastnictví Města Hradce Králové. Uvnitř budovy byla v roce
2012 provedena obnova kamerového systému hrazená částečně z investiční dotace č. ev. 134D511200-0005 z programu ISO Ministerstva kultury ve výši 120 tis. Kč. Dále byla provedena oprava světel na schodištích budovy. S vlastníkem
budovy proběhla jednání, při kterých bylo poukázáno na
havarijní stav opěrné zdi dvora a prostor předávací stanice.
Vlastník tyto opravy bude řešit v následujícím roce. V rámci reklamačních řízení, které zajišťovala Správa nemovitostí
Hradec Králové, byly provedeny opravy střechy a přetěsnění
skleněných průhledů.

Inventarizace majetku a závazků
Pro inventarizaci majetku byl vydán příkaz ředitelky č. 22/2012
s termínem provedení inventur k 31. 12. 2012.

majetek byl fyzicky dohledán a zinventován. Nebyly zjištěny
žádné inventarizační rozdíly.

Podkladem k inventurám byly seznamy evidovaného majetku vyhotovené správcem majetku pro zaměstnance a jejich
pracoviště.

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, které se uskuteční v březnu
2013. Případná fyzická likvidace vyřazeného majetku, navržená škodní a likvidační komisí, proběhne v 2. čtvrtletí roku
2013.

Vlastní fyzická inventarizace proběhla v době od 2. 1. 2013
do 10. 1. 2013. K vyhodnocení fyzických inventur se ÚIK sešla
dne 17. 1. 2013, kdy konstatovala, že všechen inventovaný
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Budova depozitáře
Budova depozitáře muzea stojící v Opletalově ulici je ve
vlastnictví Královéhradeckého kraje. V budově byla rozšířena
telefonní ústředna vč. nových rozvodů, provedeny doplňující
instalace rozvodů datových sítí a dále provedeny opravy předávací stanice nutné k zabezpečení jejího provozu. Budova
se nachází v celkově špatném stavu, je třeba provést výměnu střešního pláště, opravu komínových těles, odvlhčení
objektu, částečnou výměnu výplní otvorů a opravu vnějších
omítek. Tyto opravy a výhled celkové rekonstrukce budovy
budou řešeny v následujícím roce.

Sklad archeologického materiálu
Sklad archeologického materiálu SO-06 v areálu Archeoparku
Všestary užívá Muzeum východních Čech v Hradci Králové
na základě smlouvy o výpůjčce. Budova je ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje. Ve skladovacích prostorách budou
umístěny depozitáře archeologického oddělení. Stěhování
sbírkového fondu v roce 2012 neproběhlo.
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