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Rok 2014 přinesl Muzeu východních Čech v Hradci Králové
mimo jiné slávu muzejní. Muzeum bylo nominováno na
cenu Gloria musaealis v hlavní kategorii soutěže - muzejní
výstava roku 2013 výstavním projektem „Kotěra. Po stopách
moderny…“ V konkurenci 91 přihlášených výstav a expozic
obsadilo muzeum II. místo. Cílem soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky a Asociace muzeí
a galerií České republiky, je přispět ke všeobecnému zvýšení prestiže muzejních institucí a posílení obecného chápání
smyslu jejich existence jako strážců významné části národního kulturního dědictví. Výstava, věnovaná budově muzea
v Hradci Králové a jejímu tvůrci, arch. prof. Janu Kotěrovi
vznikla u příležitosti 100. výročí jejího otevření a byla uspořádána ve spolupráci s vídeňským Muzeem užitého umění.
Doprovodný film výstavy získal hlavní cenu přehlídky muzejních filmů MUSAIONFILM, kterou tradičně pořádá Muzeum
Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.
Hlavním výstavním projektem roku 2014 byla výstava
„Zámečnická škola. Řemeslo je umění“, prezentující výjimečné bohatství uměleckořemeslných prací dílen Odborné
školy pro umělecké zámečnictví, která vznikla před 140
lety a dosáhla věhlasu překračujícího hranice českých zemí.
Díla žáků školy jsou zastoupena v řadě sbírek českých muzeí
a takto komplexně dosud problematika nebyla zpracována.
Díky spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci vznikla
po více než třech letech intenzivního bádání, fotografování, mapování a dohledávání, výjimečná výstava zaměřená
na krásu řemeslné práce. Do celého projektu byly zapojeny
také střední školy a odborná učiliště, které tento obor vyučují.
K výstavě byl vydán rozsáhlý katalog „Minulost kovaná
ze železa“, finančně podpořený Ministerstvem kultury.
Kovářská a podkovářská práce byly také tématem muzejní
noci, odborného sympozia a exhibiční soutěže žáků středních škol „Den uměleckého kovářství“.
Ze zajímavých akvizic roku 2014 stojí jistě za zmínku nález
keramické nádobky s dobře dochovanými stříbrnými denáry
z doby krále Vladislava II. či soubor středověkých mincí
z obce Radíkovice. Zajímavým dokladem kontaktu se západní
Evropou je železné francké kopí z 9.–10. století. První světovou válku dokumentují získané deníkové zápisy, fotografie,

tiskoviny. Terénním výzkumem byla do fondu paleontologie
získána unikátní, dobře zachovaná spodní čelist a obratle
patřící prvohornímu obratlovci ze skupiny tzv. eryopoidních
ocasatých obojživelníků. Nákupem byla přírodovědecká
podsbírka obohacena o kolekci více než 6 000 exemplářů
motýlů z pozůstalosti regionální amatérského sběratele.
Díky finanční podpoře Ministerstva kultury byla zrestaurovaná šatní skříň z pozůstalosti arch. Josefa Gočára. Patří
k nábytkovému souboru, který sám navrhoval a který tvořil
součást jeho bytu. Po smrti architekta a na jeho přání, byla
skříň v roce 1947 věnována hradeckému muzeu. Nyní mají
návštěvníci možnost obdivovat restaurovaný unikátní kubistický nábytkový kus ve výstavní budově muzea.
Zájem návštěvníků přilákala výstava „Barvy v přírodě“ či
výstava vánočních ozdob „Andělské zvonění“. Sté výročí
první světové války si připomnělo muzeum výstavou „Mým
národům“. Ve spolupráci se studenty UHK proběhlo připomenutí 25. výročí 17. listopadu výstavou v rámci studentského „Projektu 45´25´- SAMETOVÁ REVOLUCE”. Od ledna do
listopadu muzeum pořádalo soutěž „Vzpomínky na 80. léta
v Československu“ v rámci projektu Národního muzea, Dotkni
se 20. století s cílem seznámit žáky a studenty s životem lidí
v osmdesátých letech. Nabídka je neustále obohacována
o nejrůznější akce, ať už tradičně oblíbenou muzejní či netopýří noc, muzejní neděle nebo novinky typu prázdninový
„Týden dětí s muzeem“ či přednášky pro seniory.
Muzeum v roce 2014 navštívilo téměř 47 tisíc návštěvníků,
přičemž nebývalý zájem překračující 8 tisíc lidí zaznamenaly
jubilejní 25. adventní trhy. Z významných osobností, které
do muzea v tomto roce zavítali, nelze nezmínit prezidenta
České republiky p. Miloše Zemana či rakouského velvyslance
v České republice J. E. Ferdinanda Trauttmansdorffa.
V roce 2014 výstavní prostory muzea zpestřila Galerie
moderního umění. Dobrá spolupráce příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje umožnila setkávání s vybraným předmětem galerijní sbírky i po dobu uzavření budovy
galerie z důvodu rekonstrukce. Edukační programy galerie
byly realizovány a probíhají v ateliéru muzea. Také knihovny

v roce 2014 využily muzeum jako prostor pro setkání.
Již 18. ročník Týdne knihoven, zaměřený právě na knihovny
muzejní, byl slavnostně zahájen u nás. Muzejní knihovna
funguje pro čtenáře již od roku 1896.
Muzeum východních Čech se v roce 2014 zařadilo spolu
s 9 českými a moravskými institucemi k dalším více než
pěti stům muzeím a galeriím, které zpřístupňují na portálu
Google Art Projekt své sbírkové předměty on-line v nejlepší
kvalitě.
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Editorial

V červenci roku 2014 byl zahájen záchranný archeologický
výzkum dálnice D11. V rámci činnosti Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu byla vypracována krajská
„Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu.“
V roce 2014 byl ukončen projekt „Další vzdělávání pracovníků kulturních institucí Královéhradeckého kraje“, financovaný
z Evropského sociálního fondu. Všechny projekty muzea se nyní
nacházejí ve fázi udržitelnosti. Současně v roce 2014 probíhala
příprava na nové programové období 2014–2020, které by
muzeum chtělo využít k rozvoji své infrastruktury. Klíčová pro
další rozvoj instituce je kompletní rekonstrukce depozitáře,
který umožní efektivní uložení sbírky a práci s ní, a přístavba
ke stávajícímu objektu Gayerových kasáren, ve kterém by
byla umístěna nová, moderní přírodovědecká expozice.
Rada Královéhradeckého kraje vzala tento záměr na vědomí
a postupně se pracuje na přípravě projektu v rámci Integrované
územní investice Hradecko-pardubické aglomerace.
Ráda bych poděkovala všem muzejním pracovníkům a spolupracovníkům Muzea východních Čech v Hradci Králové
za jejich práci, představitelům Královéhradeckého kraje
za podporu a přízeň, vedoucímu oddělení kultury a památkové péče PhDr. Pavlu Mertlíkovi za spolupráci a otevřenou
komunikaci.

Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D.
ředitelka muzea
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Charakteristika a poslání instituce
Muzeum východních Čech v Hradci Králové (dále jen MVČ)
je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým
krajem, která svým charakterem naplňuje literu zákona
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Muzeum
získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje a odborně
zpracovává sbírky muzejní povahy. V současné době má
muzeum v archeologických, přírodovědeckých a historických podsbírkách více než dva miliony sbírkových předmětů.
Od roku 1993 spravuje areál Památníku bitvy 1866 na
Chlumu včetně Muzea války 1866.
Základní identifikační údaje:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
adresa: Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
tel.:
+420 495 512 391, +420 495 512 392
e-mail: muzeum@muzeumhk.cz; info@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz
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Sbírková oddělení:
adresa: Opletalova 334, 500 01 Hradec Králové 1
tel.:
+420 495 514 624, + 420 495 514 631
e-mail:
Společenskovědní oddělení
– archeologické pracoviště:
archeo@muzeumhk.cz
– historické pracoviště:
history@muzeumhk.cz
Přírodovědecké oddělení:
natura@muzeumhk.cz

IČO: 00088382
Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 78-7777510247/0100
Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Působnost: krajská

Památník bitvy 1866 na Chlumu
adresa: Chlum č. p. 66, 503 12 pošta Všestary
tel.:
+420 495 447 058
e-mail: chlum@muzeumhk.cz
www.chlum1866.cz
Informační středisko
adresa: Lípa 33, 503 12 pošta Všestary
tel.:
+420 495 447 058
e-mail: ic.chlum@muzeumhk.cz
www.chlum1866.cz

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.

II. Organizace
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Organizační struktura
ředitelka

asistentka ředitelky

public relations

zástupce ředitelky; vedoucí oddělení ochrany a prezentace sbírkových předmětů

vedoucí společenskovědního oddělení;
kurátor

vedoucí ekonomicko-provozního oddělení

vedoucí provozního pracoviště

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

vedoucí edukačního pracoviště;
muzejní pedagog 0,5

produkce

vedoucí historického pracoviště;
kurátor

knihovnice;
společenskovědní knihovna

pracovník údržby,
Památník bitvy 1866 na Chlumu

účetní

konzervátorka-restaurátorka

lektorka

dokumentátorka,
správkyně depozitáře

kurátor,
archeolog

kurátorka

pracovník údržby

personalistka,
mzdová účetní

konzervátorka-restaurátorka

lektorka

kurátor

terénní archeolog

kurátor

pracovník údržby

pokladní HB

dokumentátor;
fotograf

průvodce,
Památník bitvy 1866 na Chlumu

kurátorka

dokumentátorka,
správkyně depozitáře

kurátor

pracovník údržby

pokladní HB

průvodce,
Památník bitvy 1866 na Chlumu

kurátorka

dokumentátorka

uklízečka GK

pokladní HB

referentka
pro práci s veřejností

kurátorka

dokumentátorka

uklízečka HB

pokladní,
Památník bitvy 1866 na Chlumu

aranžérka - výtvarnice

kurátor

laborantka,
preparátorka

kurátorka
0,5

dokumentátorka

uklízečka GK

uklízečka
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vedoucí ekonomického pracoviště;
hlavní účetní

vedoucí přírodovědeckého oddělení;
kurátor

kurátor

dokumentátor,
správce přírodovědecké knihovny

ÚTVAR ŘEDITELKY
Do útvaru ředitelky je zařazen zástupce ředitelky, Jaroslav
Zámečník, DiS., který svou činností naplňuje zejména administrativně-legislativní agendu. Je zodpovědný za správu
sbírky dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy, ve znění pozdějších předpisů, za koordinaci vědy
a výzkumu a zastupuje ředitelku v případně její nepřítomnosti.
Do útvaru ředitelky spadá také pracovník pro PR, Jiří Šinták,
který je zodpovědný za strategii komunikace a propagace
veškerých činností MVČ směrem k veřejnosti. Vytváří a realizuje koncepční řešení v oblasti marketingu a komunikace.
Součástí útvaru ředitelky je asistentka.

Ekonomicko-provozní oddělení

energií i vody. Zajišťuje činnost truhlářské a zámečnické
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. Vedoucím provozního pracoviště je Ing.
Rudolf Drahorád.

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

Zajišťuje řádné hospodaření instituce, ekonomické plánování a výkaznictví včetně vedení průkazného účetnictví.
Zabezpečuje správu a údržbu všech objektů užívaných
muzeem, včetně jejich ostrahy a technického provozu.
Vedoucí ekonomicko-provozního oddělení je Bc. Miroslava
Novotná.

Do oddělení spadá také produkční, Mgr. Stanislav Hrbatý,
který zajišťuje plánování, přípravu, propagaci a organizaci
expoziční, výstavní a další prezentační činnosti muzea,
a v součinnosti s provozním oddělením též provoz historické
budovy muzea pro veřejnost.

Ekonomické pracoviště

Pracoviště ochrany sbírkových předmětů

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). Vedoucí
ekonomického pracoviště a hlavní účetní je Bc. Lenka
Schickerová.

Kompletně zabezpečuje oblast ochrany sbírkových předmětů. Zajišťuje preventivní a sanační konzervaci a restaurování
sbírkových předmětů, zajišťuje obrazovou dokumentaci sbírkových předmětů, terénní obrazovou dokumentaci a dokumentaci činnosti muzea. Vedoucí pracoviště ochrany sbírkových předmětů je Dana Barvová.

Provozní pracoviště
Zajišťuje správu a údržbu všech objektů užívaných muzeem,
jejich ostrahu a technický provoz, zejména vytápění, dodávky

Pracoviště návštěvnický servis
Bylo zřízeno ke konci roku s účinností od 1. 1. 2015 pro zajištění většího komfortu a zajištění kvalitního poskytování
služeb návštěvníkům muzea. V jeho gesci je zajištění provozu ve výstavních prostorách MVČ, organizování veškerých

lektorských, doprovodných programů, organizování přednášek, exkurzí, vernisáží a veškerých kulturních akcí, pronájem
prostor, zajišťování propagačních předmětů. Vedoucí pracoviště návštěvnický servis je Mgr. Lenka Bičanová.

Společenskovědní oddělení
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Organizační struktura

Společenskovědní oddělení plní úkoly v oblasti archeologické a historické podsbírky, zejména správu podsbírek podle
zákona, podílí se na projektech vědy a výzkumu, zpracovává
koncepční materiály týkající se sbírkotvorné činnosti, realizuje výstavní a kulturní akce MVČ a koordinuje svěřené projekty.
Vedoucím společenskovědního oddělení je PhDr. Miroslav
Novák.

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

Historické pracoviště
Historické pracoviště získává, shromažďuje, eviduje, řádně
spravuje a odborně zpracovává, trvale uchovává a zpřístupňuje sbírky muzejní povahy dokumentující zejména
historický vývoj společnosti od středověku do současnosti
na území východních Čech, a to především v oborech histo-
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Organizační struktura
rie, 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. Vedoucím historického pracoviště je PhDr. Vojtěch
Brádle.

Společenskovědní knihovna
Knihovna je veřejně přístupnou základní knihovnou se
specializovaným knihovním fondem a poskytuje veřejné
a informační služby. K dispozici jsou katalogy v elektronické
podobě i on-line katalog. Veškeré knihovnické služby jsou
poskytovány pouze k prezenčnímu studiu.
Studijní fond obsahuje celkem 44 073 knihovních jednotek,
ve specializovaném knižním fondu je 10 796 kj. Celkový roční
přírůstek knihovny je 644 kj, knihy jsou doplňovány především nákupy, dary nebo výměnou s českými a zahraničními
institucemi.
Hlavním tématem jsou především dějiny, a to zejména
regionální a české, dále publikace k oborům archeologie,
numismatiky, etnografie, dějin řemesel, architektury, umění
a muzejnictví a s tématikou války 1866 a bitvy na Chlumu
u Hradce Králové.
Ve fondu jsou přístupná i významná východočeská periodika: Osvěta lidu, Kraj královéhradecký, Obnova, Nové směry,
Štít, Pokrok, Orlické proudy, Pochodeň, Ratibor, Obzor hospodářský, Hradecký kraj, Královéhradecko a další. Tato periodika jsou většinou dochována v jediném nebo v několika
málo exemplářích, často i neúplných, a jejich originály jsou
ke studiu předkládány pouze výjimečně. Byla digitalizována
a jsou k dispozici k prezenčnímu studiu v programu Kramerius.
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Přírodovědecké oddělení
Oddělení terénními průzkumy a sběry, formou darů i nákupů
shromažďuje přírodovědeckou podsbírku, kterou odborně
zpracovává, spravuje a eviduje, zajišťuje její doplňování,
uchování a využití. Vývoj přírody, její stav a proměny dokumentuje i nesbírkovými formami, tj. zejména terénním
pozorováním, mapováním, obrazovou i jinou dokumentací,
shromažďováním nálezových zpráv, vytvářením nálezových databází, rešerší apod. Svou odbornou činnost provádí
v základních přírodovědeckých oborech a vyhlášených
specializacích – geologie (petrografie, mineralogie, paleontologie), botanika (včetně mykologie) a zoologie (zejména
entomologie, malakologie, obratlovci), ekologie a životní
prostředí, a to v rámci regionálního i nadregionálního zaměření. Výsledky odborného zpracování podsbírky a přírodovědeckých výzkumů jsou využívány k vědeckým, badatelským,
výstavním a popularizačním účelům. Vedoucím přírodovědeckého oddělení je RNDr. Bohuslav Mocek.
V období březen 2014 – únor 2015 bylo přírodovědecké
oddělení posíleno o pracovní místo dokumentátora v rámci
odborné praxe pro mladé do 30 let, podle § 113 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně programu
„Odborné praxe pro mladé do 30 let v Královéhradeckém
kraji reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00067“, který je financován
Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Přírodovědecká knihovna
Součástí přírodovědeckého oddělení je přírodovědecká
knihovna, kterou vede dokumentátor-knihovník. Knihovna má
statut veřejně přístupné knihovny se specializovaným knihovním fondem zaměřeným na základní přírodovědecké obory
(geologie, paleontologie, botanika, entomologie, zoologie).
Knižní fond je budován převážně formou výměny periodik a publikací za titul Acta Musei Reginaehradecensis, s. A.

Z celkových 20 tisíc knižních jednotek tvoří 14 tisíc položek periodické publikace (časopisy), což představuje
asi 700 titulů časopisů. Přírodovědecká periodika patří
k nejvýznamnějším takto zaměřeným knihovním fondům
v Královéhradeckém kraji. Pro interní potřeby muzea slouží
knihovní fond k vědeckému zpracování a správě přírodovědeckých podsbírek, externě je využíván jinými odbornými
pracovišti příslušných oborů i badatelskou veřejností z oblasti
přírodních věd, ochrany přírody a ekologie.

III. Úkoly v hlavní činnosti

Výroční zpráva 2014 Muzea východních Čech v Hradci Králové
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1. Sbírkotvorná činnost
Charakteristika sbírky Muzea
východních Čech v Hradci Králové
Sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové je zapsána v Centrální evidenci sbírek pod evidenčním číslem
MVČ/001-09-26/028001. Rozpadá se na tři samostatné
podsbírky – archeologickou, historickou a přírodovědeckou, které jsou dále členěny na samostatné sbírkové fondy.
K 31. 12. 2014 je v rámci archeologické podsbírky evidováno
celkem 682 785 kusů sbírkových předmětů, vedených pod
147 916 evidenčními čísly; v rámci historické podsbírky je
evidováno celkem 310 778 kusů sbírkových předmětů,
vedených pod 140 843 evidenčními čísly a v rámci přírodovědecké podsbírky je evidováno celkem 1 077 287 kusů
sbírkových předmětů, vedených pod 89 277 evidenčními
čísly.
K 31. 12. 2014 obsahuje sbírka MVČ celkem 2 070 850
kusů sbírkových předmětů, evidovaných pod 378 036
evidenčními čísly.

ARCHEOLOGICKÁ PODSBÍRKA
Archeologická podsbírka byla doplňována vlastním terénním výzkumem a sběrem. Vlastní akvizice se na celkovém
počtu 109 přírůstků podílely 24 nálezovými soubory. V 64
případech se jednalo o předání náhodného nálezu nálezcem.
Zbývajících 12 přírůstků tvořily soubory předané jinou organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů.
Z vlastních akvizic byl nejvýznamnější nálezový soubor ze tří
lokalit zkoumaných v rámci dostavby dálnice D11 a nálezy
získané záchranným archeologickým výzkumem v lokalitě
„Slezské Předměstí – Parlament“. Všechny jmenované soubory dosud nejsou uzavřeny, neboť příslušné archeologické
výzkumy přesáhnou do roku 2015. Početně bohaté soubory
nálezů poskytl výzkum několika rodinných domů v lokalitě
U Lesa na k. ú. Stěžírky a další etapa výzkumu sídliště rodin-
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ných domů ve Hvozdnici. V centrální části Hradce Králové
přinesly nejvíce nálezů výzkumy ve vnitrobloku ulic Hořická
a Dukelská a dále na třídě ČSA.

Zcela nově byl do systematické evidence zpracován rozsáhlý
soubor nálezů z výzkumu přeložky silnice I/11 na k. ú.
Černožice a Semonice z roku 1981, a to v rozsahu 571 sáčků.

Chronologická evidence

V rámci opravy inventárních čísel s lomítky bylo nově očíslováno 2 160 jednotlivých nálezů a dále velké soubory z výzkumu v Hradci Králové, Dlouhé ulici z roku 2001 (1 561 nál. č.)
a z roku 2005 (cca 200 nál. č.).

V rámci chronologické evidence byla zapsána přírůstková
čísla A1/2014 až A109/2014, což představuje 3 430 samostatných evidenčních jednotek sestávajících zpravidla z většího
počtu jednotlivých předmětů nebo jejich zlomků.
V souvislosti s chronologickou evidencí došlo k zásadní změně ve způsobu lokalizace archeologických nálezů.
Namísto dříve užívaného systému koordinátů měřených od
okraje mapového listu základních map ČÚZK 1:10 000, byl
zaveden obecně uznávaný systém souřadnic JTSK. Do tohoto systému byly přepočítány souřadnice u 2 300 přírůstkových čísel.

V roce 2014 byla digitální verze evidenčních karet doplněná
o údaje typ předmětu, funkce a technologie, a to v počtu
43 762 záznamů. Tato činnost je součástí sjednocení struktury
dat systematické evidenci v souvislosti s přípravou nových
tiskových sestav.
Při zpracování přírůstků do II. stupně evidence bylo dále
přiděleno 322 čísel doprovodné evidence.

Systematická evidence

Inventarizace sbírek

V rámci systematické evidence byly zpracovány všechny
přírůstky z roku 2011 a dále částečně přírůstky z let 2012
až 2014 v počtu 232 sáčků obsahujících cca 2 450 jednotlivých předmětů, a to do inventárních čísel v intervalech
A48981-A49170, A49172-A49322, A49324, A49333, A49336,
A78178, A78258-A78270, A78273-A78653, A78919-A79196,
A79282-A79286,
A79322-A79324,
A102654-A103046,
A103195-A104105, A107117-A107158, A107189-A107195.

Byla provedena kontrola kovových předmětů uložených
v depozitáři č. 122. Revidováno bylo 1 206 sáčků s nálezy.
V 1 053 sáčcích by mělo být uloženo 1 223 jednotlivých předmětů nebo jejich zlomků označených inventárními čísly,
104 sáčků neslo pouze nálezové číslo a předměty v nich
nejsou tedy evidovány v systematické evidenci. Zbývajících
44 sáčků bylo zcela bez čísel nebo s nečitelnými údaji.

Do systematické evidence byly v roce 2014 zpracovány
i rozsáhlejší soubory z archeologických výzkumů:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plačice D11 2012 inv. č. 77462-78010;
Stěžírky RD Holzknecht inv. č. 90000-90002;
Stěžírky RD Pábl inv. č. 90003-90225;
Plotiště n. Labem – sběr M. Trenz, př. č. 1/2014,
inv. č 90226-90270;
Lochenice-Trotina, inv. č. 90272-90637;
Stěžírky ZAV RD Krejcar, inv. č. 90638-90643;
Černilov – ZAV Polní cesta, inv. č. 90644-90660;
Zdechovice rekonstrukce zámku inv. č. 90679-90904.

Z 1 223 předmětů zapsaných v systematické evidenci nebylo
dohledáno 52 předmětů.
Byla provedena kontrola souboru sbírkových předmětů
z lokality Opatovice nad Labem získaných v roce 1958. Jedná
se celkem o 2 169 inventárních čísel v rozmezí 71372-73537.
Byla provedena kontrola 654 jednotek (sáčků/nálezových
čísel) sbírkových předmětů uložených v depozitáři č. 132
a vedených v chronologické evidenci pod 39 přírůstkovými
čísly, a to 1/1969, 2/1969, 3/1969, 4/1969, 9/1969, 10/1969,
11/1969, 16/1969, 18/1969, 19/1969, 23/1969, 24/1969,
25/1969, 26/1969, 34/1969, 35/1969, 36/1969, 37/1969,

49/1969, 50/1969, 51/1969, 52/1969, 53/1969, 54/1969,
56/1969, 57/1969, 59/1969, 61/1969, 4/1970, 5/1970, 9/1970,
52/1970, 54/1970, 64/1970, 98/1970, 99/1970, 4/1971,
10/1971, 21/1971. Při revizi bylo zjištěno dalších 81 sáčků
s archeologickými nálezy, které nebyly evidovány v chronologické evidenci. Celkem tedy bylo zkontrolováno 735 sáčků
s archeologickými nálezy.
Byla provedena kontrola sbírkového fondu „stará středověká
sbírka keramiky“ evidovaného pod zvláštní inventární číselnou řadou S1 – S1273. Při revizi bylo na různých nádobách
zjištěno až 7 neúplných číselných řad. Za základ byla zvolena
řada zapsaná v CES a byla doplněna o předměty, které nebyly dosud v této číselné řadě vedeny. Nově bylo očíslováno
786 předmětů, a to pod čísly S1274 – S2059.

Poradní sbor
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel 16. ledna
2015 a vzal na vědomí informaci o složení a struktuře přírůstků z roku 2014. V tomto roce nebyl realizován žádný nákup
ani vyřazení sbírkových předmětů.

Výpůjčky
V roce 2014 bylo v rámci archeologické podsbírky evidováno 25 výpůjčních smluv, díky kterým bylo zapůjčeno
804 evidenčních jednotek. Převažovaly studijní badatelské
výpůjčky. Za nejvýznamnější z hlediska sbírkových předmětů
lze považovat již pátou výpůjčku reprezentativního souboru
předmětů z doby laténské pro putovní výstavu do Muzea
Podkrkonoší v Trutnově či výpůjčku paleolitického listového
hrotu z Jaroslavi pro stálou expozici Východočeského muzea
v Pardubicích.
•
•
•
•
•
•
•

A-1/2014 – Regionální muzeum Jičín
A-2/2014 – Regionální muzeum Náchod
A-3/2014 – Obec Roudnice
A-4/2014 – VŠCHT
A-5/2014 – Mgr. Pavel Burgert, Pardubice
A-6/2014 – Národní muzeum v Praze
A-7/2014 – PhDr. Naďa Profantová, ArÚ v Praze

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A-8/2014 – PhDr. Vít Vokolek, Pardubice
A-9/2014 – PhDr. Naďa Profantová, ArÚ v Praze
A-10/2014 – Regionální muzeum Trutnov
A-11/2014 – PhDr. Jiří Sigl, UPCE Pardubice
A-12/2014 – PhDr. Vít Vokolek, Pardubice
A-13/2014 – PhDr. Naďa Profantová, ArÚ v Praze
A-14/2014 – PhDr. Vít Vokolek, Pardubice
A-15/2014 – Zuzana Červenková
A-16/2014 – Národní památkový ústav,
pracoviště v hl. městě Praze
A-17/2014 – PhDr. Vít Vokolek, Pardubice
A-17/2014 – PhDr. Vít Vokolek, Pardubice
A-18/2014 – Východočeské muzeum v Pardubicích
A-19/2014 – Mgr. Pavel Burgert, Pardubice
A-20/2014 – PhDr. Vít Vokolek, Pardubice
A-21/2014 – PhDr. Jan Frolík, ArÚ v Praze
A-22/2014 – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
A-23/2014 – Mgr. Pavel Burgert, Pardubice
A-24/2014 – PhDr. Vít Vokolek, Pardubice
A-25/2014 – Ostravské muzeum

Zápůjčky
V roce 2014 nebyly realizovány žádné zápůjčky.

Badatelský servis
Archeologické pracoviště navštívilo 62 badatelů ve 371
návštěvách. Telefonické a e-mailové dotazy nejsou jednotlivě evidovány, ale v dlouhodobém průměru se pohybují na
úrovni 200 až 300. Kromě jednotlivých individuálních tazatelů byly zodpovídány i dotazy na institucionální úrovni,
např. pro Univerzitu Hradec Králové, Univerzitu Karlovu
v Praze, Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně a další.

Nejvýznamnější akvizice
Denárový depot z Královédvorska
V dubnu 2014 byla náhodným nálezcem předána keramická
nádobka s denáry z doby vlády krále Vladislava II. (2. polovina 12. století). Následovala série terénních akcí, při kterých
bylo nalezeno několik stovek mincí rozptýlených v ornici.
Přesný počet mincí zatím nebyl určen, ale počet se odha-

duje na 2 500 kusů. Mince mají poměrně nízký podíl stříbra,
velmi vysoká je ovšem jejich dochovanost a výtvarná kvalita
(podrobněji viz významné konzervátorské zásahy).

Francké kopí s křidélky ze Skochovic
V únoru 2014 byl předán nález železného franckého kopí
s křidélky z Novobydžovska. Nález je datován do 9. až 10.
století. Jedná se o nález ve středoevropském prostředí velmi
vzácný dokládající kontakty se západní Evropou. Předaný
exemplář je velmi dobře dochován.
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1. Sbírkotvorná činnost

Historická podsbírka
Historická podsbírka byla průběžně doplňována vlastním
sběrem pracovníků, dary, převody a nákupy. K nejvýznamnějším akvizicím učiněným během roku 2014 náleží busta
Bohdana Köhlera, ředitele Státní odborné školy koželužské
v Hradci Králové, deníkové zápisy Emilie Koutenské, rodačky z Dolního Přímu, odrážející vliv první světové války na
běžný rodinný život nebo soubor středověkých mincí z obce
Radíkovice. Uvést je nutno rovněž soubor nábytku získaný převodem z Galerie moderního umění v Hradci Králové,
studii ke královéhradeckému pomníku Boženy Němcové
od sochaře Josefa Škody a materiály dokumentující osobnost hoteliéra Jaroslava Urbana, někdejšího provozovatele
zdejšího Grandhotelu. O četné předměty (učební pomůcky,
školní obrazy apod.) byl rozšířen fond dokumentující dějiny školství. Kromě již uvedených zápisů E. Koutenské byly
získány mnohé další předměty vztahující se k problematice
první světové války a legií (dobové fotografie, tiskoviny
apod.). Prostřednictvím médií rozšířená výzva o sběrové akci
k tomuto tématu se u veřejnosti setkala s velkým ohlasem.
Obdobně byl o četný materiál spojený s různými ochotnickými soubory působícími na Královéhradecku obohacen fond
dokumentující dějiny divadelnictví. Z dalších akvizic je třeba
ještě alespoň obecně zmínit četné předměty dokreslující
život obyvatelstva a domácnost v průběhu 20. století (oblečení, hračky, vybavení domácnosti apod.).
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1. Sbírkotvorná činnost
Chronologická evidence
V rámci chronologické evidence historické podsbírky byla
zapsána přírůstková čísla H1/2014 až H212/2014, která představují 880 předmětů.

Systematická evidence
V rámci systematické evidence bylo zpracováno celkem
2 707 sbírkových předmětů, což představuje 2 539 inventárních čísel.

Inventarizace sbírek
V roce 2014 byly provedeny předávací inventury sbírkových
fondů, resp. jejich částí: Ekonomika (378 inv. čísel – 499 ks),
Literatura (10 273 inv. čísel – 12 519 ks), Militaria (3 378 inv.
čísel – 3 433 ks), Výtvarné umění (686 inv. čísel – 865 ks)
a Zemědělství (2 715 inv. čísel – 3 902 ks). Dále byla provedena inventarizace části fondu školství v rozsahu 476 inv. čísel
a 537 předmětů. Celkem bylo v historické podsbírce inventarizováno 21 755 sbírkových předmětů, představujících
17 906 inventárních čísel.

Centrální evidence sbírek
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2014 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové
knihy v roce 2014 v rozsahu H1/2014 až H212/2014.

Poradní sbor
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel 23. června
2014. Vzal na vědomí informaci o složení a struktuře dosavadních přírůstků historické podsbírky. Dále projednal
schválení nákupů podle nabídkových listů (kresba J. Rejchla,
anatomické modely částí lidského těla, ruční pračka firmy
Jaroslav Včelák z Libčan, staré tiskoviny, pohlednice, fotografie) v celkové výši 10 210 Kč a projednal odpisy dle předložené dokumentace.

Výpůjčky
V roce 2014 bylo v rámci historické podsbírky evidováno 24
výpůjčních smluv:

•
•

1/2014 Egerland-Museum, Marktredwitz;
2/2014 Ústav dějin umění Akademie věd
České republiky;
• 3/2014 Městské muzeum Žamberk;
• 4/2014 Muzeum Komenského v Přerově;
• 5/2014 Městské muzeum Nové Město nad Metují;
• 6/2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně;
• 7/2014 Moravské zemské muzeum Brno;
• 8/2014 Městské kulturní středisko Tišnov,
Muzeum města Tišnova;
• 9/2014 Regionální muzeum v Chrudimi;
• 10/2014 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě;
• 11/2014 Zoologická zahrada Dvůr Králové nad Labem;
• 12/2014 Uměleckoprůmyslové museum v Praze –
Muzeum textilu v České Skalici;
• 13/2014 Firma AiP Beroun;
• 14/2014 Městské muzeum Nové Město nad Metují;
• 15/2014 Městské muzeum a galerie
Julie W. Mezerové v Úpici;
• 16/2014 Regionální muzeum v Chrudimi;
• 17/2014 Bc. Zdeněk Holý, DiS.;
• 18/2014 Krajský soud v Hradci Králové;
• 19/2014 Městské muzeum a galerie Polička;
• 20/2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně;
• 21/2014 Krkonošské muzeum v Jilemnici;
• 22/2014 Krkonošské muzeum v Jilemnici;
• 23/2014 Regionální muzeum v Náchodě;
• 24/2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje;
V rámci uvedených smluv bylo zapůjčeno 549 kusů sbírkových předmětů.
Vráceno bylo 15 výpůjček představujících 242 kusů sbírkových předmětů, přičemž kromě výpůjček realizovaných
v roce 2014 byla vrácena rovněž jedna z roku 2013:
•
•
•
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13/2013 Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského v Praze;
2/2014 Ústav dějin umění Akademie věd
České republiky;
3/2014 Městské muzeum Žamberk;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4/2014 Muzeum Komenského v Přerově;
5/2014 Městské muzeum Nové Město nad Metují;
6/2014 Regionální muzeum a galerie v Jičíně;
8/2014 Městské kulturní středisko Tišnov,
Muzeum města Tišnova;
9/2014 Regionální muzeum v Chrudimi;
10/2014 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě;
12/2014 Uměleckoprůmyslové museum v Praze –
Muzeum textilu v České Skalici;
13/2014 Firma AiP Beroun;
14/2014 Městské muzeum Nové Město nad Metují;
15/2014 Městské muzeum a galerie
Julie W. Mezerové v Úpici;
17/2014 Bc. Zdeněk Holý, DiS.;
18/2014 Krajský soud v Hradci Králové.

Zápůjčky
V roce 2014 bylo v rámci historické podsbírky evidováno
17 zápůjček od jiných institucí a osob. Celkem bylo zapůjčeno 586 kusů sbírkových předmětů. V rámci přípravy
výstavy „Zámečnická škola. Řemeslo je umění“ bylo realizováno 12 zápůjček od Třebechovického muzea betlémů,
Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Západočeského
muzea v Plzni, Regionálního muzea v Chrudimi, Severočeského
muzea v Liberci, Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší
odborné školy Turnov, Střední průmyslové školy stavební
Hradec Králové, Královéhradeckého kraje, Farního sboru
Českobratrské církve evangelické v Třebechovicích pod
Orebem, L. Čížkové a P. Rabase. Pro výstavu „Andělské zvonění“ byly realizovány 4 zápůjčky od Středočeského muzea
v Roztokách u Prahy, Regionálního muzea v Chrudimi, firmy
Rautis, a. s. z Poniklé a firmy Vánoční ozdoby, DUV – družstvo
ze Dvora Králové nad Labem. V rámci zpracování mincovního depotu z Úpice byly zapůjčeny mince uložené v Muzeu
Podkrkonoší v Trutnově.

Badatelský servis
V rámci historické podsbírky bylo evidováno 52 badatelských
návštěv. Kromě vlastních sbírkových předmětů byla badatelům ke studiu poskytována rovněž příslušná odborná lite-

ratura, digitální vyobrazení sbírkových předmětů, záznamy
evidence v programu Demus, regionální tiskoviny a pomocný materiál. Na základě vznesených požadavků bylo dále
sepsáno 30 dohod o poskytnutí vyobrazení sbírkových předmětů. Zodpovězeno bylo na 150 telefonických, e-mailových,
písemných či v rámci osobních návštěv vznesených dotazů.

Nejvýznamnější akvizice
Busta Bohdana Köhlera
Autor: Josef Škoda.
Získáno darem od soukromého majitele.
Historická podsbírka – fond Výtvarné umění.
Přírůstkové číslo H24/2014.

PŘÍRODOVĚDECKÁ PODSBÍRKA

Deníkové zápisy Emilie Koutenské
Historická podsbírka – fond Politika.
Přírůstkové číslo H47/2014.

Přírodovědecká podsbírka byla v roce 2014 doplněna o 13 617
kusů sb. př., tj. 95 př. č., z toho 45 % tvoří nákupy, 39 % převod
materiálu z doprovodné evidence a 16 % vlastní sběry.

Mezi nejvýznamnější akvizice historického pracoviště patří
bezesporu deníkové záznamy Emilie Koutenské, rodačky
z Dolního Přímu, v nichž líčí život své rodiny a jejího okolí ve
válečných letech 1914–1918 s následným přesahem do roku
1922. Deník tvoří celkem pět sešitů, každý o rozsahu 80 až
120 stran. Podnětem pro vznik prvních zápisů byl odjezd
syna pisatelky na ruskou frontu v březnu 1915. Ke starším
událostem souvisejícím s válkou se tak vrací zpětně. Deníky
poskytují unikátní pohled na život civilního obyvatelstva
v období první světové války a odráží její vliv v zázemí.

Tradičně největší podíl podle počtu kusů (položek, exemplářů)
náleží fondům entomologie (86 %) a botaniky (11 %).
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Chronologická evidence
V rámci chronologické evidence byla zapsána přírůstková
čísla P1/2014 až P95/2013, což představuje 13 617 kusů nebo
položek přírodnin.

Systematická evidence

Jednu z nejvýznamnějších akvizic v loňském roce představuje keramická busta prvního ředitele Státní odborné školy
koželužské v Hradci Králové Bohdana Köhlera (22. 1. 1892
Třeboň – 30. 3. 1954 Hradec Králové). Autorem černě patinované busty je hradecký sochař Josef Škoda, který patří
k významným českým sochařům první poloviny 20. století
a jehož sochy zdobí veřejná prostranství Hradce Králové
(např. Jiráskovy sady, Žižkovy sady). Spolu s bustou bylo
získáno vázané fotoalbum k 50. narozeninám B. Köhlera,
dar zaměstnanců koželužské školy. Fotoalbum je doplněno
kolorovanou kresbou této Gočárovy budovy od hradeckého
malíře Adolfa Doležala.

V rámci systematické evidence bylo zpracováno 2 224
inventárních čísel, což je 10 840 kusů nebo položek přírodnin. Největší počet inventárních čísel náleží sbírkovému
fondu mykologie (1 997 inv. č.), kde byly zpracovány zejména sběry K. Čížka získané koupí v roce 2013. Největší podíl
z pohledu počtu zkatalogizovaných kusů nebo položek tvoří
entomologické sbírky (8 411 exemplářů) – jde o hromadnou evidenci čeledi Histeridae základní sbírky (coll. RMHK)
uspořádanou nově podle katalogu LÖBL, I. & SMETANA, A.
(ed.) (2004): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume
2. Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea. Apollo
Books, Stenstrup, 942 pp.

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

Vlastní sběry

Nákup

Převod

Staré fondy

Celkem

%

Geologie

211 / 11

16 / 9

-

–

227 / 20

2%

Botanika

1 518 / 7

–

–

–

1 518 / 7

11 %

Malakologie

–

–

–

–

–

–

Entomologie

400 / 2

6 100 / 1

5 314 / 20

–

11 814 /23

86 %

Zoologie

44 / 32

14 / 13

–

–

58 /45

1%

CELKEM

2 173/52

6 130/23

5 314 / 20

–

13 617 / 95

100 %

16 %

45 %

39 %

-

100 %

-

%
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Struktura katalogizace podle sbírkových fondů
Sbírkový
fond

Počet katalogizovaných event.
čísel

Počet katalogizovaných kusů
sb. předmětů

174

230

Entomologie

1

8 411

Mineralogie

26

85

1 997

2 020

Botanika

Mykologie
Paleontologie

16

74

Petrografie

10

20

Zoologie
obratlovců

-

-

2 224

10 840

Celkem

Inventarizace sbírek
V roce 2014 byly provedeny ve sbírkovém fondu přírodovědecké podsbírky 4 inventarizace (dle plánu inventarizací
na období 2013-2017). Celkem inventarizací prošlo 8 084
evidenčních čísel, což představuje 13 469 kusů nebo položek
sbírkových předmětů.

Struktura inventarizací dle sbírkových fondů:
Sbírkový
fond

Počet inventarizovaných event.
čísel

Počet inventarizovaných kusů
sb. předmětů

Geologie

3 072

6 490

Botanika

3 654

3 654

659

755

Entomologie
Obratlovci
Celkem

699

2 570

8 084

13 469

Centrální evidence sbírek
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2014 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové knihy přírodovědecké podsbírky v roce 2014 v rozsahu
P1/2014 – P95/2014.
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Poradní sbor
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost přírodovědeckého
oddělení se sešel 1x (15. 10. 2014). Schválil pět návrhů
kurátorů na nákupy sbírek (viz tabulka přírůstků a kapitola
významné akvizice). Poradní sbor vyjádřil souhlas se zprávou o struktuře a evidenci přírůstků přírodovědeckých sbírek
zapsaných v přírůstkové knize přírodovědecké podsbírky
v období od 21. 11. 2013 do 15. 10. 2014.

Výpůjčky
V roce 2014 bylo evidováno 23 smluv o výpůjčce sbírkových
předmětů, z toho 8 má stanoven výpůjční termín přesahující
do dalšího období. Bylo vypůjčeno 4 825 kusů sb. předmětů.
Vráceno bylo 15 výpůjček (3 z roku 2013, 12 z roku 2014),
což představuje 4 683 sb. předmětů, které byly po ošetření
a karanténní desinfekci zařazeny zpět do systematických
sbírek.

Zápůjčky
V roce 2014 byla evidována jedna zápůjčka přírodnin od
jiné instituce. Jednalo se o studijní zápůjčku 8 herbářových
položek z Východočeského muzea v Pardubicích, které byly
po revizi determinace vráceny.

Badatelský servis

Badatelské poradenství a determinace pro firmy nebo instituce, kde byl zpracován písemný posudek, jsou zařazeny pod
kapitolu expertní činnost. V badatelských návštěvách nejsou
zahrnuty návštěvníci mykologické poradny a mykologický
servis v rámci výstavy „Houby“.

Nejvýznamnější akvizice
Sbírka motýlů z pozůstalosti J. Holečka
Získáno nákupem od p. Holečkové (zastoupené pověřenou
opatrovnicí Města Náchod)
Přírodovědecká podsbírka – fond Entomologie.
Přírůstkové číslo P65 / 2014.
Systematická sbírka z pozůstalosti pana Oldřicha Holečka
(nar. 1929), regionálního amatérského sběratele a entomologa z Náchoda. Kolekce v počtu více než 6 000 exemplářů
motýlů z oblasti ČR, s převahou materiálu regionální provenience, je výsledkem jeho celoživotní odborné práce. Struktura
sbírky odpovídá jejímu zaměření a sběratelskému pojetí.
Uspořádání je systematické podle čeledí a druhů, druhové série u hojných druhů obsahují podle velikosti okolo
10-20 exemplářů. Až na výjimky jde o skupiny tzv. „velkých“
motýlů (tzv. Macrolepidoptera), čeledi drobných motýlů
(Microlepidoptera) jsou zastoupeny pouze několika desítkami kusů.

V rámci přírodovědecké podsbírky bylo evidováno 330
badatelských návštěv, z toho cca 70 pracovalo se sbírkovým
fondem (studium herbářů, mineralogických, entomologických a zoologických sbírek). K revizi druhů a studiu bylo
zapůjčeno celkem 200 položek vyšších rostlin, cca 3 000
exemplářů entomologického materiálu, 50 geologických
vzorků a fosilií a 20 sb. předmětů ze sb. fondu obratlovců.
Badatelský servis se kromě přípravy sbírek ke studiu týkal
převážně determinace donesených vzorků přírodnin (hmyz
z domácností a zahrad, kvetoucí rostliny, nálezy hornin,
uhynulých obratlovců apod.), dotazů k biologii a rozšíření
flóry a fauny v regionu a určování přírodnin dle fotografií
zaslaných e-mailovou poštou.

Krabice č. 31 ze sbírky O. Holečka – přástevníkovití (Arctiidae).

Fosilie prvohorního obojživelníka z Podkrkonoší
Získáno terénním výzkumem v rámci výzkumného úkolu
„Permokarbonské paprskoploutvé ryby, jejich anatomie
a taxonomie“ (řešitel RNDr. Stanislav Štamberg, CSc).
Přírodovědecká podsbírka – fond Paleontologie.
Přírůstkové číslo P4 / 2014.
Jedná se o zcela unikátní dobře zachovalou spodní čelist
a obratle patřící prvohornímu až 140 cm velkému obratlovci
ze skupiny tzv. eryopoidních ocasatých obojživelníků. Zvíře

podobné krokodýlovi za svého života obývalo močálovité
oblasti v okolí tehdejšího jezera, pohybovalo se na souši,
ale běžně vstupovalo za kořistí i do mělkých vod jezera.
Jílovité vrstvy obsahující popisovaný nález patří do spodního permu (stáří vrstev 290 milionů let), a to k tzv. prosečenskému souvrství. Spolu s tímto obrovským obojživelníkem se na lokalitě nalézají četné paprskoploutvé ryby rodu
Paramblypterus a vzácně též velice drobní obojživelníci
ze skupiny Branchiosauridae.

V roce 2015 bylo ve sbírce muzea odborně zpracováno
93 547 kusů sbírkových předmětů, evidovaných pod
10 939 inventárními či přírůstkovými čísly. Podrobné
členění po jednotlivých sbírkových fondech je uvedeno
v tabulce.

Název sbírkového fondu
Archeologie
Botanika

Počet inventárních čísel

Tj. počet předmětů (kusů)

6 176

80 000

174

230

Entomologie

1

8 411

Mineralogie

26

85

Mykologie

1 997

2 020

Paleontologie

16

74

Petrografie

10

20

Divadlo

44

70

Doprava – spoje

2

2

Hudba

3

18

Literatura

6

6

2 005

2 005

123

203

Numismatika
– faleristika
Politika
Stát

7

7

173

216

Tělesná kultura

88

88

Umělecký průmysl

48

52

Výroba – technika

9

9

Zdravotnictví

26

26

Zemědělství

5

5

Školství
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Pozitivní otisk spodní čelisti obojživelníka

17

výroční zpráva
mvč 2014

1. Sbírkotvorná činnost
Ochrana a zabezpečení sbírek
Pracoviště ochrany sbírkových předmětů
zajišťuje preventivní konzervaci prostřednictvím systematické kontroly a případné úpravy prostředí v depozitářích
a expozicích tak, aby předměty setrvávaly v optimálním
stavu, a vypracovává o této činnosti podrobné zprávy.
Spravuje monitoring systému Hanwell v depozitářích a ve
výstavních prostorách muzea, provádí vyhodnocení údajů
a zajišťuje servis systému. V rámci preventivní konzervace proběhla dne 4. 6. 2014 pravidelná kontrola depozitářů.
Dne 11. 4. 2014 proběhlo pravidelné plynování depozitářů
proti organickým škůdcům.
Karanténní desinsekcí paradichlorbenzenem v desinsekční
bedně prošlo cca 5 000 položek nebo kusů sbírkových předmětů (nové přírůstky z nákupů, vrácené předměty z výpůjček, exponáty z výstav).
V rámci preventivní konzervace a zkvalitnění bezpečnosti
sbírek probíhala v expozici na hlavní budově muzea každý
měsíc v roce kontrola expozic se zápisem o stavu sbírek
a požadovaných nápravných opatření.
V expozici Muzea války 1866 na Chlumu a v kostele v obci
Suchá u Nechanic, kde je nová expozice kampanologie,
proběhlo pravidelné čištění expozice a kontrola stavu exponátů před zahájením sezóny.
V nově získaném depozitáři v areálu nemocnice v Rychnově
nad Kněžnou proběhla kontrola uložených sbírek po přestěhování z Jaroměře v létě 2014. O všech kontrolách byl vyhotoven zápis.
V průběhu roku pracovnice poskytovaly odborné konzultace
pro Biskupství královéhradecké při instalaci výstavy ke 350.
výročí a pro Gymnázium J. K. Tyla, které po rekonstrukci ukládalo historické předměty ze starých kabinetů.
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Pracoviště se zabývá komplexní ochranou sbírkových předmětů, zajišťuje průzkum exponátů, jejich restaurování a sanační
konzervaci. O každém zásahu na exponátech byla vytvořena konzervátorská karta. Tato databáze je pravidelně aktualizovaná. Prioritou na počátku roku 2014 byla konzervace
železného kování pro chystanou výstavu zámečnické školy.
Konzervovány byly předměty zapůjčené pro výstavu ze školy
v Turnově a od soukromých majitelů. Dále probíhalo konzervování a restaurování předmětů vytipovaných na základě
kontroly v depozitářích, popř. požadavků odborných pracovníků. Na žádost odborných škol pracovnice metodicky vedly
práci studentů, kteří vykonávali praxi v konzervátorských
dílnách.
Pracovnice se účastnily odborných seminářů a konference
konzervátorů a restaurátorů, přednášek a školení OP VK
v rámci svého oboru a jako členky Komise konzervátorů při
AMG pořádaly výroční setkání této komise. Také se aktivně účastnily na zajišťování kulturních akcí muzea, zejména muzejních nedělí. Při přípravě výstav muzea zajišťovaly
restaurátorky-konzervátorky balení a kurýrní doprovod
exponátů a podílely se na jejich instalaci. O své práci informovaly veřejnost v rozhlasovém vysílání Českého rozhlasu.
Věra Dvořáčková připravila pro muzeum vánoční výstavu
Andělské zvonění ze své soukromé sbírky. Zájemce ze strany
veřejnosti i odborníků prováděla výstavou v rámci komentovaných prohlídek.

Archeologická podsbírka
V rámci laboratorního zpracování nových přírůstků byly ve
dvou keramických dílnách ošetřeny a částečně zkompletovány nálezy z keramiky z archeologických výzkumů v Plačicích
– nal. 25B v trase D11 (80 sáčků) , Stěžerách – nal. 26 v trase
D11 (700 sáčků), Stěžírkách (150 sáčků), Sendražicích (60
sáčků) a Hradci Králové (80 sáčků) a Slezského Předměstí
(300 sáčků). Ošetřen byl soubor lidských kosterních pozů-

statků ze Zdechovic a Chlumce nad Cidlinou v počtu cca 2
500 jednotlivých kostí pocházejících z 200 v úplnosti nebo
ve významnějším měřítku dochovaných hrobů a neznámého
počtu zničených pohřbů.
V rámci přípravy projektové žádosti byl zrevidován fyzický
stav cca 4 000 keramických nádob a vybráno 387 kusů s nejakutnější potřebou konzervace. Přebaleno bylo cca 50 beden
z germánského pohřebiště v Plotištích nad Labem.

Historická podsbírka
Do depozitáře č. 301 byly přeneseny a odpovídajícím způsobem uloženy lustry dosud umístěné v lapidáriu. V depozitáři tiskovin pokračovalo do pořízených moderních mapníků
ukládání velkoformátových tiskovin, čímž došlo ke zlepšení
podmínek jejich přechovávání a manipulace s nimi. V menší
míře proběhlo stěhování nábytku za účelem snazší manipulace a lepšího přístupu k jednotlivým kusům. V rámci inventarizace fondu Literatura byly sbírkové předměty částečně
uloženy do nových archivních krabic. Pokračovalo namotávání praporů na kobercové roury, jejich prokládání odkyseleným papírem, balení do neběleného plátna a uložení.
V průběhu roku bylo třeba zajistit další opravu chladírenského agregátu pro chlazený depozitář č. 327. Po provedení
opravy byl agregát ještě zkontrolován odborným technikem,
aby byla prověřena jeho funkčnost a tím stálost podmínek
v chlazeném depozitáři.
Ve všech depozitářích byly 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.

Přírodovědecká podsbírka
Bylo realizováno lepení sched nových a dosud neadjustovaných herbářových položek – přibližně 3 000 kusů. Zařazování
herbářových položek rostlin z roku 2013 do základní sbírky
(cca 600 položek studentka Hátlová). Zařazení zrevidovaných
položek rodu Centaurea do základní sbírky.

Přehled počtu předmětů prošlých konzervačními či restaurátorskými zásahy v roce 2013
Materiál

Počet předmětů
(interní zásahy)

Počet předmětů
(externí zásahy)

102

-

Malované a polychromované předměty ze dřeva

2

-

Umělecko-historické předměty z organických materiálů

20

-

Umělecko-historické předměty z kovů a kovových slitin

110

51

Předměty lidové kultury z organických materiálů

32

-

Numismatika

501

60

Archeologický materiál – keramika, sklo

40 010

-

Archeologický materiál – kosti

2 500

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

Archeologický materiál – železo

245

97

Archeologický materiál – barevné a drahé kovy

77

-

Textil

30

-

Nábytek

88

-

Obrazy na plechu

2

-

Obrazy na plátně

9

1

Proběhlo zrevidování asi 100 herbářových položek – např.
r. Arabis, Cerastium, Persicaria, Schoenoplectus, Veronica,
Xanthium, Alchemilla, Crepis, Vicia sylvatica, Myriophyllum,
Callitriche, Limosella, Hottonia, Hydrocotyle, Peplis, Radiola,
K. Kabátová Nuphar a Nymphaea, Centaurea sp., Spergularia sp.
Ve fondu mykologie byly revidovány, dourčovány a lokalizovány starších nedeterminované položek hub v počtu asi
500 kusů, dále provedena lokalizace položek hub ze sbírky
K. Čížka (1 045 položek),
Ve fondu entomologie probíhaly rozsáhlé práce při novém
uspořádání základní sbírky a zařazování materiálu do sytému. Třídění, nové uspořádání a zařazování velkého části sb.
fondu bylo realizováno v souvislosti se zřízením pracovního místa dokumentátora v rámci projektu „Odborné praxe
pro mladé do 30 let“ financovaného z ESF. Bylo zařazeno

Přehled počtu preparovaných a ošetřených sbírkových předmětů
přírodovědecké podsbírky v roce 2014
Skupina

Počet preparovaných
kusů

Počet sb. př.
– ošetření a
desinsekce

pozn.,
komentář

Savci

2

2

např. kosterní
preparát nutrie

Ptáci

44

90

externí preparace

Ryby

-

1 500

dolití koncentrace
lihu

600

7 000

Desinsekce nákupů,
čištění a odmaštění
cca 60 ex. v technickém benzínu

1 500

7 000

desinsekce

230

20

náročná preparace
obojživelníka rodu
Cheliderpeton sp.

2 376

15 612

Bezobratlí

Rostliny a houby
Fosílie a geologické
vzorky
Celkem
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a uspořádáno do systematických sbírek cca 35 000 exemplářů hmyzu, proveden výběr, signace lokalitami a evidenčními
údaji u 5 000 exemplářů převedených z doprovodné evidence do sb. fondu. Dále aktualizována etiketáž ve sbírce a na
500 krabicích, výběr dokladových preparovaných provizorně
lokalizovaných exemplářů – signování lokalitami u 2 000
exemplářů. Byla provedena revize stavu typového materiálu
a jeho základní ošetření (700 exemplářů)
Proběhla redislokace entomologického sbírkového fondu –
přestěhování cca 30 % sbírkového fondu do nového depozitáře.
Do lihových sběrů obratlovců a bezobratlých byly doplněny
do 25 nádob konzervační tekutiny.
Plynování depositářů zoologie, entomologie a herbářů (11.
4. a 17. 10. 2014). Zoologie (místnost 201) navíc 6. 6. 2014.
Fosílie a geologické vzorky – preparace obojživelníka.
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1. Sbírkotvorná činnost
Významné konzervátorské zásahy

Kubistická šatní skříň podle návrhu J. Gočára

Konzervace depotu denárů Vladislava II.
(1140-1172)

V druhé polovině roku 2014 Muzeum východních Čech obdrželo finanční podporu Ministerstva kultury v rámci programu
„Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“
na restaurování Gočárovy kubistické šatní skříně. V návaznosti na získanou dotaci proběhlo výběrové řízení na vhodného
dodavatele. Ze čtyř uchazečů o tuto práci komise na základě
předložených restaurátorských záměrů vybrala Bc. Zdeňka
Holého, DiS.

Začátkem dubna 2014 byl u Dvora Králové v obci Libotov
náhodně nalezen poklad mincí z druhé poloviny 12. století.
Vzápětí byl proveden průzkum depotu, laboratorní zkoušky
materiálu a návrh konzervace depotu. Odborná konzultace
proběhla na pracovišti NPÚ v Praze. V následujících měsících
bylo postupně konzervováno cca 500 ks mincí a dle předběžného odhadu jich zbývá ještě okolo 2 000 ks konzervovat.

Citlivý zásah restaurátora vrátil skříni, která patří mezi unikátní ukázky kubistického nábytku, zpět její ojedinělý charakter.
Restaurovaná skříň je vystavena v expozici muzea.

Nestabilní konstrukce byla vlivem uvolnění hlavních
konstrukčních spojů především v soklové části zpevněna lepením, a to plně reverzibilním glutinovým klihem.
Poškozené dýhování vlivem ztráty adheze původního lepidla
bylo podlepeno a doplněno, následně bylo barevně sjednoceno vodovými mořidly hnědých odstínů a akvarelových
barev pro imitaci struktury dřevní hmoty. Dno, záda a vnitřní
prostory skříně byly zkonzervovány voskovou pastou, vnější
plochy však byly vzhledem ke stavu povrchové úpravy opatřeny tenkým nánosem bezbarvé šelakové politury, která
lépe chrání velmi křehkou a narušenou původní povrchovou vrstvu. Závěrečnou celkovou montáž doplnilo očištění
mosazného kování a mechanismu zámku.

Restaurovaná kubistická šatní skříň podle návrhu J. Gočára

Konzervace depotu denárů Vladislava II. (1140-1172)
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Digitalizace
V rámci archeologického pracoviště byla provedena systematická fotodokumentace nových přírůstků i starších fondů.
V roce 2014 bylo pořízeno přes 3 000 snímků. V rámci udržitelnosti projektu „Digitalizace a internetová prezentace
archivních fondů vztahujících se k archeologickým památkám“, podpořeného prostřednictvím euroregionu Glacensis,
byl naskenován III. svazek deníku Morice Lüssnera (141
stran), 800 diapozitivů, 530 snímků na svitkovém filmu.

V rámci knihovny byl podán grant na MK ČR do knihovnického programu Veřejné Informační Služby Knihoven 3 (VISK
3) na rok 2015 s názvem Přechod knihovnického systému
Clavius z formátu UNIMARC na formát MARC21, celkové
náklady jsou 42 108 Kč, požadovaná dotace je 29 000 Kč.
Od 1. 4. 2015 knihovnictví celorepublikově přechází na nová
katalogizační pravidla a tato příprava je nevyhnutelná.
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Kresebně bylo dokumentováno přes 1 500 archeologických
nálezů z výzkumu D11, Osic, Zdechovic, Hradce Králové
a Stěžírek.
V roce 2014 se v terénní i sbírkové dokumentaci poprvé
výrazněji uplatnila i 3D dokumentace, a to fotografickou
cestou.
Projekt „Lidový malovaný nábytek a digitalizace vývozních
protokolů“ byl zaměřen na digitalizaci a zpřístupnění vývozních protokolů vystavených Muzeem východních Čech
v Hradci Králové zejména v 90. letech 20. století. Jedná se
o významný a dosud nevyužitý pramen pro studium některých typů artefaktů, zejména historického nábytku. V roce
2014 bylo naskenováno přes 7 000 protokolů, což představuje asi 1/3 celkového množství. Na digitalizaci navazuje
dílčí badatelský záměr stanovení výrobních okruhů lidového
malovaného nábytku. V rámci projektu byly zdokumentovány a přeloženy texty psané na nábytku kurentem a dále byly
provedeny analýzy použitých pigmentů.
Společenskovědní knihovna MVČ spolupracuje se Studijní
a vědeckou knihovnou v Hradci Králové na projektu
Královéhradeckého kraje „Digitalizace tisků 19. a 20. století“. Vybrané knihy byly předány k digitalizaci. Kromě jiného
bude zpřístupněno patnáctisvazkové dílo Františka Švendy
de Paula Dějiny Hradce Králové, 1799-1818.
Projekt „Lidový malovaný nábytek a digitalizace vývozních protokolů“
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archeologické pracoviště
Mapování archeologických lokalit
ve východních Čechách
Řešitelé: M. Novák, P. Sehnoutková, P. Burgert, M. Pacák
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný záměr
Charakteristika: Záměr vychází z databáze Excerpta založené J. Kalferstem, stále průběžně aktualizované a z expertní
činnosti pro potřeby tvorby podkladů pro územní plány obcí
a odborná vyjádření. Shromážděná data jsou přesně lokalizována do několika prostorových vrstev v prostředí GIS. Data
následně slouží pro edukační účely, osvětu za účelem minimalizace poškozování archeologických památek, k tvorbě
plánů a rozpočtů budoucích výzkumů, pro cílený nedestruktivní průzkum a pro potřeby dílčích badatelských záměrů.
Výsledky: Databáze Excerpta byla aktualizována o 500
nových záznamů a pokračoval její převod do prostředí MS
Access. Byly zpracovány podklady pro vyjádření k územním
plánům a komplexním pozemkovým úpravám na území
obcí Blešno, Dobré, Dřevíčko, Dubenec, Chyjice, Klamoš,
Lužec nad Cidlinou, Jinolice, Možděnice, Náchod, Osičky,
Poběžovice, Raškovice u Přelouče, Rváčov, Sopřeč, Stíčany,
Svinčany, Svobodné Hamry, Újezd u Hradce Králové, Vápno
u Přelouče, Žáravice, Želkovice, Žíželeves, podklady AOP
v rámci projektu revitalice trati Hradec Králové-Hněvčeves.
Proběhla implementace databáze do lehce přenosného
zařízení s vestavěným GPS (tablet se systémem Android)
pro potřeby okamžité informace o území. Současně je
také prováděna korekce databáze a její doplňování o dříve
geograficky přesněji nesledované typy archeologických akcí
(dohledy, detektorové průzkumy, pseudolokality).
Proběhla revize a geodetické zaměření mohylníků:
Dobřenice, Králíky, Lodín, Petroviče – východ, Petrovice –
západ, Boharyně-Zvíkov, Psinice, Kopidlno, Sukorady, valů
u Horního Přímu a hradiště Osek – Sekeřice.
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Sídlištní struktura kultury popelnicových polí
ve východních Čechách – Lužické hradiště
v Hradci Králové a jeho zázemí
Řešitel: M. Novák, M. Pleska
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný záměr
Charakteristika: Záchranný archeologický výzkum při přestavbě hradeckého pivovaru přinesl zásadní informace o podobě
i stáří hradiště kultury lužických popelnicových polí na návrší
královéhradeckého starého města. Tyto nálezy je třeba zasadit do širšího kontextu starších nálezů z návrší i okolního
osídlení a interpretovat výjimečné postavení královéhradeckého hradiště, které nemá v prostoru rozšíření této kultury
obdoby.
Výsledky: Proběhl soupis solitérních bronzových nálezů
mohylové kultury střední doby bronzové ve východních
Čechách a kresebná dokumentace nálezů z lužických žárových hrobů z Hvozdnice a Lochenic – Trotiny.
Na konferenci „Popelnicová pole a doba halštatská“ v Opavě
12. 5. 2014 byl prezentován příspěvek s názvem „Nové
poznatky k materiální náplni horizontu Hvozdnice“.

Vývoj středověkého města na území
východních Čech
Řešitel: R. Bláha, P. Sehnoutková
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný záměr
Charakteristika: Výzkum se zaměřuje na stavební vývoj
královských měst v severovýchodních Čechách s důrazem
na podobu a využití veřejných prostranství a na ně navazující
zástavby. Souvisí s mohutnou vlnou investičních akcí zaměřených na rekonstrukce veřejných prostranství jak z vlastních
výzkumů (HK – Velké náměstí, HK – Nám. 28. října, HK – Bílá
věž), tak i jiných organizací (Dvůr Králové – náměstí, Nový
Bydžov – bytový dům, Úpice – bytový dům).

Výsledky: Zpracována nálezová zpráva k výzkumům Hradec
Králové – Bílá věž, třída ČSA. Proběhla revize archeologických
nálezů z náměstí v Jaroměři a zpracovány nálezy z třídy Karla
IV.
Na I. kolokviu o vrcholně a pozdně středověké keramice
v Plzni byl prezentován příspěvek „Variabilita pohárových
nádob ve východních Čechách.“

Germánské osídlení východních Čech
Řešitel: P. Hornik
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný záměr
Charakteristika: Dlouhodobý záměr zpracování novodobých
výzkumů a revize starších nálezů z doby římské v severovýchodních Čechách, analýza sídelní struktury obyvatelstva
a studium vztahů s provinciálním prostředím na základě
importů.
Výsledky: V roce 2014 proběhlo ve spolupráci s PhDr. Janem
Jílkem, Ph.D. (Východočeské muzeum v Pardubicích)
komplexní typologicko-chronologické a statistické vyhodnocení militárií a součástí výstroje bojovníků z doby římské,
pocházející z územích východních Čech. V souvislosti s tímto
byla řešena otázka militárií jako doklad mezikulturních
kontaktů a obtíží spojených se společenskou stratifikací bojovníků v době římské. Výsledkem je společný článek
„Výzbroj a výstroj z doby římské ve východním Polabí“, jenž
bude publikován ve sborníku z IX. Protohistorické konference Archeologie barbarů 2013. V přípravě je rozšířená anglická
verze, jenž by měla být publikována v impaktovaném periodiku Journal of roman military equipment studies.
Proběhla analýza prostorové distribuce osídlení východních
Čech v časné době římské (stupeň Eggers A 40/30 – 10/5 př.
n. l.) a jeho vztah k vodním tokům, nadmořské výšce a půdnímu pokryvu, na základě čehož se podařilo definovat 4 sídlištní komory a jejich vnitřní struktury. Výsledky analýzy jsou

podány k tisku v rámci kolektivní práce: Vokolek, V – Beková,
M. – Jílek, J. – Bek, T. – Urbanová, K. – Hornik, P.: Sídliště
z časné doby římské ve Slepoticích. Archeologie východních
Čech 6.
Byla zahájena příprava publikace rozsáhlého sídelního areálu
z doby římské na k. ú. Osice. Proběhla kresebná dokumentace archeologického materiálu a jeho rámcová datace.
Na X. protohistorické konferenci archeologie barbarů konané ve Wieluni (Polsko), byly odborné veřejnosti představeny
výsledky dlouhodobého nedestruktivního výzkumu germánského pohřebiště v Michnovce (okr. Hradec Králové). Referát
byl zaměřen na typologické-chronologické představení
získaných komponent a geografického vyhodnocení naleziště v rámci mikroregionu. Druhý referát se věnoval vyhodnocení archeologickému výzkumu v Lochenicích, který proběhl v areálu dříve zkoumaného polykulturního pohřebiště.
Referát se věnoval jejich chronologickému zařazení a byla
v něm představena hypotéza o předpokládaném rozsahu
pohřebiště. Výsledky obou výzkumů budou publikovány
v konferenčním sborníku.

Vnitřní struktura sídelních areálů z období
neolitu v severovýchodních Čechách
Řešitel: M. Novák, P. Burgert, M. Pacák
Termín dokončení: 2016
Charakteristika: Výzkum navazuje na velkoplošné výzkumy
neolitických sídlišť s četnými půdorysy staveb a sledovatelným chronologickým a stavebním vývojem. Vedle novějších
výzkumů v Jaroměři a Obědovicích bude zahájeno zpracování starších souborů z Plotišť a Smiřic. Referenční soubory
pocházejí z Pardubicka [Libišany, Staré Jesenčany (obojí okr.
Pardubice)].

Výsledky: Vyšla studie P. Burgerta „Sídelní areál kultury s vypíchanou keramikou ve Starých Jesenčanech, okr. Pardubice“.
Proběhlo zpracování výzkumu a vypracování nálezové zprávy z výzkumu v areálu Kimberly-Clark v roce 2013. V rámci
revize fondu kamenných broušených nástrojů byla zahájena
příprava jeho komplexního katalogu.

historické pracoviště:
Zpracování mincovního depotu
z obce Radíkovice
Řešitel: PhDr. Vojtěch Brádle
Termín dokončení: 2015
Charakteristika: Rozbor hromadného depotu z konce 13.
století, který byl objeven u obce Radíkovice (přír. číslo
H232/2012 a H21/2014). Soubor obsahuje všechny složky
tehdy v Čechách používaného oběživa (brakteátové, denárové a fenikové mince, brakteátové svitky, slitkové stříbro).
Z tohoto důvodu je vhodný pro studium oběživa v období
krátce před zavedením grošové měny.
Výsledky: V roce 2014 bylo provedeno typologické roztřídění
dodatečně získaných ražeb a jejich zlomků (př. č. H21/2014;
65 inv. č.). Mince získané v roce 2012 byly předány k fotodokumentaci (289 inv. č.). Po vyfotografování byla provedena
kontrola pořízené dokumentace. Průběžně probíhalo studium zpracování dalších depotů obdobného složení s důrazem
na typologii brakteátových mincí, funkci různých platebních
prostředků 13. století a otázku královéhradecké mincovny. Připravovány byly přehledové tabulky a text studie
o daném mincovním souboru (katalog a hodnotící komentář). Probíhala jednání s případnými sponzory k zajištění
financí na vydání publikace o depotu. Byla provedena kontrola správnosti určení a parametrů jednotlivých mincí a zkontrolovaný materiál byl zapsán do programu DEMUS.

Zpracování mincovního depotu z Úpice
Řešitel: PhDr. Vojtěch Brádle
Termín dokončení: 2015
Charakteristika: Rozbor mincovního nálezu mincí ze 17.
a první poloviny 18. století, k jehož objevení došlo ve městě
Úpice (přír. číslo H76/2013 a H36/2014; menší část depotu
uložena v trutnovském muzeu). Nález obsahuje především
drobné nominály (krejcary a grešle) různé provenience. Vedle
převažujících vládních ražeb zde nechybí další mincovní páni
z prostoru širšího rámce střední Evropy.
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Výsledky: V roce 2014 byla ke studiu převzata část depotu uložená v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově (59 ks). Byla
provedena prohlídka těchto ražeb, část z nich (50 ks) byla
předána k očištění. Po konzervaci byly mince typologicky
roztříděny a následně vráceny trutnovskému muzeu. Mince
získané do sbírky MVČ v roce 2013 byly předány k fotodokumentaci (375 ks; v průběhu roku 2014 focení nerealizováno).
Průběžně probíhalo studium zpracování mincovních depotů
z období první poloviny 18. století pro získání srovnávacích
dat ke složení úpického depotu. Připravovány byly přehledové tabulky a text studie o daném mincovním souboru (katalog a hodnotící komentář). Byla provedena kontrola správnosti určení a parametrů jednotlivých mincí a zkontrolovaný
materiál byl zapsán do programu DEMUS.

Územní regulační plány města Hradce Králové
Řešitel: Mgr. Jan Jakl
Termín dokončení: 2015
Charakteristika: Projekt je zaměřen na detailní zhodnocení
a pasportizaci územních plánů města Hradce Králové po
zboření zdejší vojenské pevnosti. Regulační plány města
i jeho menších částí (např. Ulrichovo náměstí, Labská kotlina,
Orlická kotlina) uložené v několika institucích (MVČ, SOkA
Hradec Králové a NTM Praha) dokumentují rozvoj města jako
ukázkového příkladu moderního urbanismu.
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Výsledky: V roce 2014 probíhalo studium zápisů městského
pevnostního odboru ve Státním okresním archivu Hradec
Králové a jejich excerpce. Průběžně uskutečňovány konzultace
s arch. Františkem Tomanem a arch. Janem Faltou a odborem
památkové péče Magistrátu města Hradce Králové.

Školní obrazy ve sbírce Muzea východních Čech
v Hradci Králové
Řešitel: PhDr. Pavla Koritenská
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Rozsáhlý soubor téměř dvou tisíc školních
obrazů MVČ se řadí na třetí místo v České republice, a to
ze sbírky specializovaných pedagogických muzeí v Praze
a Přerově. Řada ze školních obrazů ve sbírce muzea patří dnes
již k unikátům. Na souboru lze sledovat vývoj této didaktické
pomůcky v období 19. a 20. století a výzkumný úkol si klade
za cíl jeho detailní zpracování.
Výsledky: V roce 2014 probíhalo studium a zpracování školních obrazů vydaných v 19. století a vyhledávání informací
o jejich vydavatelích a nakladatelích. Probíhaly odborné
konzultace v Národním pedagogickém muzeu a knihovně
J. A. Komenského v Praze, kde byly pořízeny kopie pramenů, které nejsou v jiných institucích v ČR dostupné. V rámci
výzkumného úkolu byly připraveny vybrané sbírkové předměty ke konzervaci. Kontrolován byl průběh restaurování
velkoformátových školních obrazů ze sbírky MVČ u restaurátorky Kateřiny Náprstkové v Praze (NPMKJAK). Sbírkové
předměty, které byly ošetřeny v MVČ, byly připraveny pro
fotodokumentaci a zdokumentovány M. Benešem. Nově
určeno a opraveno bylo autorství a datace cyklu školních
obrazů malých formátů, které vydal v Praze v 70. letech 19.
století Pavel Jehlička v rámci své osmidílné práce.
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Historie lékařské péče a zdravotnictví v Hradci
Králové
Řešitel: PhDr. Pavla Koritenská
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Předmětem výzkumného projektu je zpracování problematiky lékařské péče a zdravotnictví v Hradci
Králové, a to ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Hradci
Králové a Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci
Králové a s využitím sbírkového fondu MVČ. Projekt zdokumentuje proměny a vývoj zdravotnictví především v období
19. a 20. století.
Výsledky: V roce 2014 probíhalo v rámci výzkumného úkolu
studium pramenů ve Státním okresním archivu Hradec
Králové, soustředěné zejména na oblast sociálně zdravotní péče v Hradci Králové, resp. Okresní péče o mládež.
Studovány byly Výroční zprávy Sociálně zdravotní péče
v Hradci Králové z let 1921–1947. Dále byla studována historie budovy současné lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Hradci Králové. Díky výzkumu a spolupráci s dalšími institucemi a soukromými osobami (pamětníky) byla rovněž
obohacena sbírka MVČ o zajímavé exponáty vztahující se
k tematice zdravotnictví.

Kulturně-společenský život na Královéhradecku
v 19. a 20. století (Historie ochotnických
divadelních spolků v Hradci Králové)
Řešitel: PhDr. Jaroslava Pospíšilová
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Nedílnou součástí kulturně společenského
života města Hradce Králové a jeho okolí bylo divadlo, zejména činnost ochotnických spolků. Cílem projektu je detailní
zmapování tohoto kulturního fenoménu, činnosti a repertoáru jednotlivých zde působících ochotnických souborů.

Výsledky: V roce 2014 pokračovalo získávání dokladů o divadelní činnosti spolku JDO Klicpera Hradec Králové z období
20.–50. let 20. století. Do sbírkového fondu MVČ byly získány fotografie a letáky k divadelním představením spolku.
Další akvizici představuje soubor divadelních kulis pro
loutkové divadlo, jenž je dokladem zatím neznámé činnosti Loutkového divadla v Kuklenách. S činností loutkové
scény v Kuklenách mohou souviset i získané divadelní texty
pro loutková divadla. Bylo zahájeno dohledávání pramenů k činnosti tohoto loutkového divadla v Kuklenách ve
fondech Státního okresního archivu v Hradci Králové. V SOkA
Hradec Králové dále probíhalo studium pramenů k činnosti
JDO Klicpera. Prostudovány byly Protokoly schůzí, z nichž
byly provedeny výpisky, prohlédnuta byla fotodokumentace
vážící se k činnosti spolku a pořízeny její kopie jako srovnávací materiál, a dále plakáty a seznamy členů. Získané poznatky
byly zapracovány do vytvářeného přehledu o činnosti spolku. Zahájeno bylo studium pramenů k činnosti DS Tyl Hradec
Králové. Získány byly rovněž písemné materiály k činnosti
dosud nedokumentovaného ochotnického spolku Divadlo
lidu, který v Hradci Králové působil na počátku 50. let 20.
století. Do doprovodné dokumentace byly zpracovány fotografie k činnosti JDO Jirásek Slezské Předměstí. Materiály
dokumentující jednotlivé divadelní soubory získané do sbírky MVČ byly průběžně zpracovávány do I. a II. stupně evidence a jsou k dispozici v databázi DEMUS.

Odborná škola pro umělecké zámečnictví
v Hradci Králové
Řešitel: PhDr. Markéta Pražáková ve spolupráci
s PhDr. Janem Mohrem (Severočeské muzeum v Liberci)
Termín dokončení: 2014
Charakteristika: Cílem projektu je zdokumentování vývoje
školy od jejích počátků v Třebechovicích pod Orebem až
do jejího transformování do Státní školy stavební a následné přesunutí uměleckého oboru kovářství a zámečnictví na
Střední školu uměleckoprůmyslovou v Turnově. Dlouhou

dobu představovala hradecká odborná škola jediné vzdělávací zařízení ve svém oboru v českých zemích a její význam
dalece přesahoval regionální rámec.
Výsledky: V roce 2014 bylo dokončeno shromažďování materiálů pro plánovanou výstavu a publikaci, a to jak ve smyslu
studia dochovaných archivních pramenů, tak i sběrem informací a vzpomínek mezi pamětníky a rodinnými příslušníky
učitelů a žáků školy. Pokračovalo mapování jednotlivých
realizací školy na veřejných prostranstvích, v exteriérech
budov a rovněž v jejich interiérech. V trojici sálů MVČ byla
realizována rozsáhlá výstava mapující historii školy, na níž
byly domluveny a uskutečněny zápůjčky od řady institucí
a soukromých osob (viz zápůjčky). Připraveny byly podklady pro propagační materiály a projekt byl propagován také
v médiích (Český rozhlas Hradec Králové, Český rozhlas Praha,
Česká televize).
V rámci projektu se uskutečnilo sympozium pro odborné
pracovníky kulturních institucí i zástupce uměleckořemeslných institucí a spolků, zaměřené na vzdělávání v oblasti uměleckého zámečnictví a kovářství. Jeho součástí byly
prezentace restaurování jednoho z vystavovaných předmětů
(náhrobní kříž z roku 1888 z majetku Severočeského muzea
v Liberci) a restaurování secesní kašny umístěné v lázeňském
parku v Poděbradech. Současně byl uspořádán Den uměleckého kovářství, kde studenti Střední uměleckoprůmyslové
školy a Vyšší odborné školy v Turnově, Střední školy řemeslné
v Jaroměři a Střední průmyslové školy, Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště v Hradci Králové v rámci
soutěže vytvořili kopie kovaného detailu podle originálu
z Odborné školy pro umělecké zámečnictví.
K tisku byl připraven dvojjazyčný katalog výstavy (čeština,
angličtina) s názvem Minulost kovaná ze železa. V průběhu jeho přípravy byla pořízena příslušná fotodokumentace,
proběhla finalizace textových částí, korektury materiálu a po
dodání publikace kontrola doručených výtisků.

Vojensko-historický pohled na válku 1866
Řešitel: Mgr. Josef Šrámek ve spolupráci s PhDr. Karlem
Podolským (Vlastivědné muzeum v Olomouci)
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Projekt se zabývá nejen problematikou vlastního průběhu války vrcholící bitvou na Chlumu, ale jeho
ambicí je stát se pomyslnou zastřešující institucí ve věci války
1866 díky spolupráci s dalšími muzei a institucemi. Důraz
je kladen na studium pevnostních měst (Hradec Králové,
Josefov a Olomouc) co by klíčových fortifikačních objektů ve
válce 1866.
Výsledky: V roce 2014 průběžně pokračovala rešerše stávající
literatury a pramenů k dějinám prusko-rakouské války. Do
tisku byla připravena publikace „Malá encyklopedie prusko-rakouské války“ a byla zahájena příprava dvou dalších
publikací: publikace o organizaci, výzbroji a výstroji armád
Rakouska, Saska a Pruska, které se spolu střetly v roce 1866,
a publikace o srážce jízdy u Střezetic. Obě publikace vznikají ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války
roku 1866, s nímž v rámci projektu byla navázána úzká
kooperace. Pro periodikum Bellum 1866 byl vypracován
příspěvek o možnostech využití dobových pamětí a možnostech a limitech současné historiografie vojenství.

Soužití vojenského živlu s místním
obyvatelstvem
Řešitel: Mgr. Josef Šrámek ve spolupráci s PhDr. Jaroslavou
Pospíšilovou a PhDr. Pavlou Koritenskou
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

s rakousko-pruskou válku 1866 náleží otázky vývoje politických a národnostních názorů, válečné propagandy, zdravotnictví a péče o raněné.
Výsledky: V roce 2014 byla připravena a publikována studie
o poměrech ve městě Německý Brod za prusko-rakouské
války v roce 1866 v periodiku Bellum 1866 (viz publikační
činnost). Na základě dosavadního studia byly připraveny
a následně předneseny referáty na dvojici odborných konferencí (Město a válka konané v Pardubicích a Dějiny venkova
v českých zemích v 18.–20. století konané v Hradci Králové).
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Válka pohledem současníků (kroniky, zápisky,
dobový tisk)
Řešitel: Mgr. Josef Šrámek
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Výzkumný úkol se zabývá mapováním
pamětních záznamů (kronik, osobních zápisků, dobového
tisku) týkajících se rakousko-pruské války 1866, které doplňují obraz o uvedeném vojenském konfliktu a ukazují jeho
dopad na konkrétní osoby, čímž nabízejí lepší vhled dnešní
společnosti do atmosféry léta roku 1866.
Výsledky: V roce 2014 pokračovalo studium pramenů vzpomínkového charakteru, především z fondů MVČ. Na jeho
základě byly sepsány a odevzdány k tisku v periodiku Bellum
1866 dva příspěvky věnované tématu života v královéhradecké pevnosti a jejím nejbližším okolí v době prusko-rakouské války.

Charakteristika: Výzkumný projekt je zaměřen na dosavadním bádáním značně opomíjené problematiky vzájemného
soužití vojenského živlu s civilním obyvatelstvem, a to jak ve
městech, tak i na venkově. K řešeným aspektům v souvislosti
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Přírodovědecké oddělení:
Permokarbonské paprskoploutvé ryby,
jejich anatomie a taxonomie
Řešitel: RNDr. Stanislav Štamberg, CSc.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Studium taxonomie a anatomie permokarbonských ryb skupiny Actinopterygii. Sběr materiálu na
lokalitách aktinopterygií svrchního karbonu a spodního
permu podkrkonošské pánve a Boskovické brázdy, studium
mikrostruktur šupin, zubů a kostí permských aktinopterygií
a využití výsledků studia k determinaci jednotlivých druhů.
Cílem je doplňování paleontologických fondů a publikační
výstupy v našich a zejména zahraničních časopisech. Možné
popisy nových taxonů pro vědu.
Výsledky: Sběry paleontologického materiálu byly soustředěny na lokality spodního permu podkrkonošské pánve, a to
odkryvy na lokalitě Arnultovice a na lokalitách rudnického
obzoru Kundratice „Doly“ a Příkrý „Hoňkův potok“. Pozornost
byla věnována významným obzorům v severní části boskovické brázdy, kde byla nalezena řada lokalit v okolí Malé
Lhoty a sbírán paleontologický materiál.

Tektonika východní části české křídové pánve
Řešitel: Mgr. Jan Juráček
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Studium projevů povariských deformací
hornin ve východních Čechách, především usazenin české
křídové pánve, stanovení příčin a posloupnost jejich vzniku. Součástí výzkumu je dále studium přednostní orientace
křehkých poruch, jejich paleonapjatostní analýza a vztah
k velkým vrásovým strukturám a studium fluidních inkluzí
v hydrotermálních karbonátech.
Základním cílem je vytvoření katalogu geologických lokalit
východních Čech s cílem regionálně geologické dokumentace zahrnující sběry fosilií, minerálů a hornin. Na geologických
lokalitách budou hodnoceny strukturně-geologické poměry
pro účely výše uvedené tématiky.
Výsledky: V roce 2014 byl prováděn geologický výzkum na
20 lokalitách převážně na Týnišťsku, Opočensku, Dobrušsku,
Solnicku, Pardubicku, Holicku a Semilsku. Dále byl prováděn
výzkum cenomanských uhelnatých jílovců z lokality Vojnův
Městec a výzkum kalcitů z lokality Skalice u Smiřic. Na většině lokalit byly prováděny sběry minerálů, hornin a fosilií,
zejm. kalcitu, vápnitých jílovců a mlžů Inoceramus sp.

Účast na mezinárodním sympoziu „Field Meeting on
Carboniferous and Permian Nonmarine – Marine Correlation“
pořádaném ve Freibergu. Prezentace příspěvku „Fossiliferous
Early Permian horizons of the Krkonoše Piedmont Basin
and the Boskovice Graben (Bohemian Massif ) in view of the
occurrence of actinopterygians“.

Studium a rešerše z odborné literatury v knihovnách České
geologické služby, Geologické knihovna Přírodovědecké
fakulty University Karlovy. Studium regionálně-geologické
literatury, archivních posudků a vrtné dokumentace na téma
„Tektonika české křídové pánve“.

Bylo publikováno 5 odborných článků shrnující výzkumy
permokarbonských paprskoploutvých ryb v podkrkonošské
pánvi a boskovické brázdě.

Byl realizován výzkum geologických struktur na Kunětické
hoře a připraven článek pro Východočeský sborník přírodovědný, Práce a studie.
Byly publikovány 4 články (1 v impaktovaném časopise,
1 v recenzovaném neimpaktovaném a 2 ve sborníku).
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Aktivní účast na mezinárodní konferenci „Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014“, 23.-25. 4. 2014, Teplice (pořadatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
– Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd České
republiky v. v. i. – Česká asociace geomorfologů).

Mykologický terénní výzkum východních Čech
Řešitelé: Bc. Tereza Tejklová, RNDr.Věra Samková, Ph.D.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Doplňování mykologické sbírky dokladovými položkami získanými terénním výzkumem, po evidenční
a odborném zpracování materiálu se předpokládá publikování poznatků formou mykofloristických studií v odborném
tisku, ve spolupráci s orgány ochrany přírody (CHKO Orlické
hory, CHKO Broumovsko) budou sloužit údaje k územní
ochraně a plánům péče, data do nálezových databází AOPK.
Fotodokumentace druhů a stanovišť – digitální snímky
k herbářovým položkám, využitelné k výstavním, tiskovým
a popularizačním účelům.
Výsledky: V rámci mykologických průzkumů a dokumentace
lokalit východních Čech byly navštíveny lokality: Harrachova
jáma a Pančavská jáma v Krkonoších, EVL Kunětická hora,
Komáří vrch v Orlických horách, Nový Hradec Králové, PP Na
Plachtě, Vysoká nad Labem, Jiráskovy sady v Hradci Králové,
Velký Vřešťov – les V dubech, PR Buky u Vysokého Chvojna,
les Morava u Lanžova, NPR Bohdanečský rybník, Lázně
Bohdaneč a okolí, PR Kostelecký zámecký park, Borohrádek
a okolí, NPR Lichnice-Kaňkovy hory, rybník Lodrant,
PR Maštale, PR Na hradech, PP Nedošínský háj, lom Rožmitál,
PR Žernov, les V Poustkách, přírodní park Les Včelný,
Uhřínov v Orlických horách, NPR Trčkov, PR Trčkovská louka,
PR Bedřichovka, PP Kačenčina zahrádka, PR Hořečky,
NPR Ransko, CHKO Beskydy.

V roce 2014 bylo zařazeno do muzejních sbírek 2 189 herbářových položek hub. Specialisty byly zrevidovány a určeny
starší položky hub (cca 500 položek). Publikovány 4 články
v odborných časopisech.

Floristická dokumentace lokalit
východních Čech
Řešitel: RNDr. Věra Samková, Ph.D.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Dokumentace druhového složení vyšších
rostlin na lokalitách východního Polabí a Podorličí.
Předpokládané formy výstupů: Doplňování sbírky dokladovými herbářovými položkami získanými terénním výzkumem, floristické studie v odborném tisku, ve spolupráci
s orgány ochrany přírody a východočeskou pobočkou
České botanické společnosti (ČBS) údaje k druhové a územní ochraně, plánům péče k chráněným územím. Data do
nálezových databází AOPK, popularizační články. V případě
monitoringu a prací smluvně podchycených se zadavateli
botanická část biologických posudků a výzkumných zpráv.
Fotodokumentace druhů a stanovišť – digitální snímky využitelné k výstavním, tiskovým a popularizačním účelům.
Výsledky: Zapsání údajů (900 floristických záznamů) do
excelové databáze pro připravovaný komentovaný červený
seznam východních Čech.
Zpracování výsledků floristického minikurzu v Kopidlně
v roce 2012. Částečné zpracování výsledků floristického
kurzu v Nové Pace v roce 2013.
Uskutečněno 28 exkurzí (Nový Hradec Králové – Kopec sv.
Jana, Žehuňsko – Bezděkovská luka, Žehuňský rybník, Vinice
u Městce Králové, PP Na Plachtě, EVL Kunětická hora, Polabská
černava NPR, Dokesko: Jestřebské slatiny, Shnilé louky,
Janské Lázně – Bolkov, Černilov – les Kaltouz, Uhlířská Lhota,

Proudnický rybník, Pamětník, Harrachova jáma v Krkonoších,
NPP Babiččino údolí, Nechanicko – rybníky, Obědovice písník,
Panská Habrová, Piletice – les Ouliště, Černilov – rybník u lesa
Číbr, Hradec Králové, Slezské Předměstí – písčiny u trati,
Hradec Králové – Jiráskovy sady, les Morava u Lanžova, Obří
důl, Harrachova jáma a Pančavská jáma v Krkonoších, Komáří
vrch v Orlických horách, les Vražba u Habřiny).
Příprava informačních materiálů a tras pro floristický minikurz Východočeské pobočky České botanické společnosti
v Horním Bradle, vedení exkurzí v rámci čtyřdenního floristického minikurzu (Horní Bradlo okolí, PR Polom, PP Buchtovka,
PR Zubří, PR Maršálka, PR Zlatá louka, PR Mokřadlo, PP Písník
u Sokolovce) (19. 6. – 22. 6. 2014).
V roce 2014 bylo zařazeno do muzejních sbírek 200 herbářových položek rostlin. Publikovány 4 články v odborných
časopisech.

Entomofaunistická dokumentace
východních Čech
Řešitelé: RNDr. Bohuslav Mocek & Miroslav Mikát
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Sběr a dokumentace vybraných skupin hmyzu
(mykoxylofágní Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Odonata)
na vybraných lokalitách východních Čech. Předpokládané
výstupy: Doplňování entomologických fondů dokladovými
exempláři získanými terénním výzkumem (hlavní forma doplňování sbírkového fondu), faunistické studie v odborném
tisku, ve spolupráci s orgány ochrany přírody a východočeskou pobočkou České společnosti entomologické (ČSE) údaje
k druhové a územní ochraně, plánům péče k chráněným
územím. Využití údajů pro program NATURA 2000 zajišťovaný KÚ Královéhradeckého kraje (vyhlašování nových chráněných území NATURA 2000, monitoring „naturových“ druhů),
získávání dat využitelných pro samosprávné orgány (obce) –

expertízy týkající se např. kácení stromů, staveb apod. Podíl
na celostátních mapovacích akcích v programech „Vážky“
(koordinátor ČSOP Vlašim a Správa CHKO Lužické hory),
mapování motýlů (koordinátor Spolek pro ochranu motýlů a entomologická pracoviště AV ČR). Popularizační články
a informace médiích. Fotodokumentace druhů a stanovišť –
digitální snímky využitelné k výstavním, tiskovým a popularizačním účelům.
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Výsledky: Bylo realizováno cca 40 terénních exkurzí v regionu
– entomologické výzkumy byly realizovány na těchto lokalitách: Kopec Sv. Jana, Čeperka – písčiny pod elektrovody,
Kunětická hora, PP Na Plachtě, Městské lesy – PP Černá stráň,
PP Sítovka a PP U císařské studánky, kamenolom Rožmitál,
Březhrad, Pohráno, PP Meandry struhy.
Do sbírek bylo získáno vlastními sběry cca 400 exemplářů hmyzu, zejména řádů Hymenoptera, Coleoptera
a Lepidoptera. Výsledky byly zpracovány ve formě expertních zpráv (viz níže) a jsou zpracovány v nálezových databázích. Bylo publikováno 7 článků v odborném tisku (3x Mikát,
4x Mocek).

Fauna obratlovců východních Čech
Řešitel: Mgr. Josef Hotový
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: 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: Provedeno sčítání netopýrů v zimovištích.
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Prezentace výsledků výzkumu (Složení potravy motáka pilicha (Circus cyaneus) na území ČR v zimním období) formou
posteru na konferenci „Zoologické dny 2014 v Ostravě“.
Provedeno mapování výskytu netopýrů v Královéhradeckém
kraji (odchyt netopýrů do nárazových sítí, sledování výskytu
netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru, vyhledávání
netopýrů na půdách budov – na základě upozornění majitelů domů zmapovány 2 dosud neznámé letní kolonie samic
netopýrů obývající dutiny pod střechami).
Proveden odchyt drobných pozemních savců do živochytných pastí v Ornitologickém parku Josefovské louky.
Ověření výskytu plcha velkého a plšíka lískového v ptačích
budkách v Orlických horách.

Výzkum a dokumentace rodu Taraxacum
v regionu východních Čech se specializací na
sect. Palustria, Erythrosperma, Hamata a Celtica
Řešitel: J. Zámečník, DiS.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
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. Cílem práce je revize všech
historických lokalit pampelišek sect. Palustria na území
České republiky, sect. Erythrosperma, Hamata a Celtica
na území východních Čech.

Výstupy: Experimentální kultivace – v roce 2014 byla provedena dokumentace (foto, sběr a herbarizace) všech kultivovaných druhů vysetých v letech 2012 a 2013. Byly založeny
kultivace typů nasbíraných v roce 2014 pod evidenčními
čísly 205/2014 až 255/2014, tedy celkem 50 nových kultivací a celkovém počtu 600 exemplářů. U vybraných typů byla
provedena fotodokumentace nažek.
Terénní exkurze – v roce 2014 bylo realizováno celkem 14
terénních exkurzí.
Dokladový materiál – v roce 2014 bylo získáno celkem 321
herbářových položek rodu Taraxacum (položky byly oschedovány a nalepeny); pro Taraxaca Exsiccata bylo nasbíráno
T. hollandicum, T. bohemicum, T. lucidum, T. dentatum
(předáno RNDr. J. Štěpánkovi, Botanický ústav AVČR); dále
probíhalo zpracování a vyhodnocování herbářových položek
z let 2012 a 2014 – materiál byl distribuován specialistům
v rámci jednotlivých sekcí (481 herbářových položek).
Excerpce údajů z literatury a herbářů – v roce 2014 byly excerpovány do databáze údaje z veškeré dostupné literatury
(celkem 432 záznamů); fotograficky byly zdokumentovány
herbářové položky uložené v herbářích PRC a PRA. Byla zpracována závěrečná zpráva: Zámečník J., 2014: Výsledky inventarizačního průzkumu Taraxacum sect. Palustria na území
EVL Žehuňský rybník – Obora Kněžičky. – Ms., 18 pp. Depon.
in: Muzeum východních Čech v Hradci Králové & Správa
CHKO Kokořínsko.

Projek Taraxacum
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–Acta Geologica Polonica, Vol. 64 (2014), 2, 147–159.
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Hornik, P.: Objekt kultury s lineární keramikou zjištěný při stavbě ČOV v Plotištích nad Labem. Archeologie
východních Čech 7, v tisku.
Hornik, P., Bláha, R. et Novák, M. 2012: Archeologické výzkumu AO MVČ v letech 2007–2012, Archeologie východních Čech, 165–183.
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Hornik, P. et Novák, M. 2013: Nové únětické sídliště
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Minulost kovaná ze železa
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Svědectví archeologických nálezů o počátcích města Hradce Králové
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Redakční činnost
V roce 2014 byla dokončena realizace Sborníku k poctě
Jiřího Kalfersta a Archeologie východních Čech 4 a 5. Probíhá
redakční příprava Archeologie východních Čech 6 a 7. Dne
22. 11. 2014 proběhla redakční rada časopisu Archeologie
východních Čech. Byl podán návrh na zápis časopisu do
databáze ERIH.

V rámci meziknihovní výměny publikací
bylo zapojeno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
Západočeské muzeum v Plzni,
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích,
Národní muzeum Praha,
Vlastivědné muzeum Šumperk,
Muzeum Komenského v Přerově,
Archeologické centrum Olomouc,
Römisch– Germanisches Zentralmuzem Mainz,
Deutsches archäologisches Institut Berlin
(Eurasia antiqua).

z dosud málo prozkoumané oblasti Broumovska. Souborné
publikování botanických a zoologických příspěvků v tomto
čísle umožňuje sumarizovat poznatky o biodiverzitě studované lokality a z širšího hlediska vyhodnotit její význam pro
druhovou a územní ochranu v rámci CHKO Broumovsko.
Sborník obsahuje 14 původních článků z oborů mykologie,
botaniky, entomologie a zoologie, které bezprostředně navazují na výše uvedené interní zprávy. Zařazeny jsou i příspěvky
s geologickou tématikou, které vznikly v rámci samostatných
projektů (Rapprich & kol., Juráček), případně mají širší zaměření a zahrnují i data ze studované lokality (Hamet & kol.).
Společenskovědní knihovna zajistila agendu spojenou se
skladem publikací, včetně zajištění rozesílání objednaných
knih a povinných výtisků. Dále byla zajišťována správa čísel
ISBN, hlášení vydaných knih do Národní agentury ISBN a do
databáze vydaných knih České knihy.

Acta Musei Reginaehradecensis
Příprava, sazba a vydání dalšího čísla časopisu.
Projekt s finanční podporou KÚ Královéhradeckého kraje
z projektu 14KPG03 na podporu publikační činnosti a literatury. Číslo 34 přírodovědeckého časopisu, který muzeum
vydává, je věnováno publikování výsledků přírodovědeckých průzkumů v lomu Rožmitál u Broumova. Botanický
a zoologický průzkum zde probíhá od roku 2000 a je součástí
dlouhodobé spolupráce přírodovědeckého oddělení muzea
a provozovatele lomu – Zemědělským družstvem Šonov
u Broumova.
Biologické průzkumy realizované ve dvou etapách (2000,
a 2008 – 2009) byly nejprve zpracovány v samostatných
nepublikovaných zprávách, které sloužily orgánům ochrany
přírody k posouzení vlivu ukončené a nově plánované těžby
na flóru a faunu. Zároveň se terénní sběry staly cenným dokumentačním materiálem k floristickým a faunistickým studiím
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Acta Musei Reginaehradecensis, č. 34

Konzultační a poradenská činnost
Archeologické pracoviště
Během roku 2013 bylo vystaveno 123 odborných vyjádření,
a to především na adresu Odboru památkové péče magistrátu Hradce Králové. Byly zpracovány podklady pro vyjádření
k územním plánům a komplexním pozemkovým úpravám
na území obcí Blešno, Dobré, Dřevíčko, Dubenec, Chyjice,
Klamoš, Lužec nad Cidlinou, Jinolice, Možděnice, Náchod,
Osičky, Poběžovice, Raškovice u Přelouče, Rváčov, Sopřeč,
Stíčany, Svinčany, Svobodné Hamry, Újezd u Hradce Králové,
Vápno u Přelouče, Žáravice, Želkovice, Žíželeves, podklady AOP v rámci projektu revitalizace trati Hradec KrálovéHněvčeves.
Odborně konzultováno bylo několik významných stavebních
projektů, zejména rekonstrukce třídy Karla IV. v Hradci Králové,
rekonstrukce náměstí v Jaroměři, přístavba haly v Hradci
Králové, lokalitě Na Hradě č. p. 90 nebo při inženýrsko-geologickém průzkumu schodiště Bono Publico.
Odborní pracovníci archeologického pracoviště konzultovali,
oponovali či vedli 15 bakalářských, magisterských diplomových a dizertačních prací studentů UHK, FF MU, FF UK a UPCE
a dále zpracovali několik recenzních posudků pro několik
recenzovaných odborných periodik.

den výběr fotografií pro připravovaný tištěný výstup Barium.
Paradesantní výsadek Vysoká nad Labem 3. 4. 1944, zpracován text k průběhu pietního aktu převozu urny J. Šandery
z muzea v Hradci Králové do rodiště v Náměšti nad Oslavou
v roce 1946.

–
Byl zpracován recenzní posudek knihy Otakar Červený, mecenáš ruských legií J. Pavlíka. Sepsány byly lektorské posudky
k žádostem o grantovou podporu (pro Nakladatelství Veduta,
Historický ústav Akademie věd České republiky, Jaroslava
Dvořáka a Komitét pro udržování památek z války roku
1866).
Odborní pracovníci historického pracoviště průběžně poskytovali konzultace k seminárním, bakalářským, diplomovým
a rigorózním pracím studentů na různá témata (dějiny školství, moderní architektura, lidová architektura, výstavní
činnost MVČ, činnost gestapa v Hradci Králové apod.).

Přírodovědecké oddělení
Zpracování 15 expertních posudků pro veřejné
i soukromé instituce:
–

pro zdravotnická zařízení (FN Hradec Králové, KHES):
např. určení požité houby, determinace parazitického
hmyzu pro stanovení diagnosy a léčebných postupů,
determinace synantropního a parazitického hmyzu
z obytných prostor odebraných hygienickou službou.
pro deratizační a asanační firmy: 8 x determinace vzorků hmyzu z novostaveb nebo bytů pro deratizační firmy
DDD Štěpán a ASANA Hradec Králové.
znalecký posudek „Geologické poměry Obory Opočno“
pro Správu lesů Kristiny Kolloredo-Mansfeldové.

Pracovníci archeologického pracoviště utřídili, vyhodnotili
a popsali artefakty archeologické školní sbírky v ZŠ Hlušice.

–

Historické pracoviště

–

Pro Ministerstvo obrany, odbor pro válečné veterány byl ve
věci řízení o vydání osvědčení dle zákona č. 255/1945 Sb.
proveden průzkum k odbojové činnosti během let 1939–1945
a podána zpráva o jeho výsledku.

Pro státní a samosprávné orgány ochrany
přírody např.:
–

Pro pobočku Svazu bojovníků za svobodu v Hradci Králové
konzultovány dokumenty k činnosti skupiny Barium, prove-

–

Gayerových kasáren” o možný vliv záměru na životní
prostředí.
zpracování entomofaunistických dat a fotodokumentace k návrhu rozšíření území pro lesáka rumělkového
(Cucujus cinaberinus) v EVL U Pohránovského rybníka.
autorské zpracování 4 prezentačních panelů (posterů)
o ochraně přírody – pro Magistrát města Hradec Králové.
Výběr fotografií, příprava mapových podkladů z GIS
ve spolupráci s pracovištěm magistrátu (Ing. Struha),
autorské zpracování textů, sazba a grafický návrh, tisk
a adjustáž.
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–

vyhodnocení rizik zateplení panelového domu v Hořicích
pro netopýry a návrh vhodných opatření.
doplnění textu dokumentu ”Stavební úpravy objektu

Prezentačních panel o ochraně přírody
– pro Magistrát města Hradec Králové
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–

vyjádření k úpravám a údržbě rybníka v blízkosti areálu
lomu Rožmitál u Broumova.
vyjádření k lokalitám a záměrům na území HK a kraje
(topolová alej „Na rybárně“, odbahnění úseku Orlice
u obce Lípa).

v péči AOPK ČR a jejich monitoring, který byl podpořen
Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního
programu Životní prostředí). Objednatel: Mott MacDonald
CZ, spol. s r.o.
Terénní exkurze a sběr a determinace materiálu, získané
sběry byly zařazeny do sbírky muzea.

–

Smluvní terénní výzkumy
Entomologický průzkum
Entomologický průzkum pro plány péče o maloplošná chráněná území na území Městských lesů (PP Černá stráň, PP
Sítovka a PP U císařské studánky) na období 2015 až 2024.

Písemná zpráva: Tejklová T. (2014): Výsledky mykologického průzkumu makromycetů lokality Harrachovská jáma
v Labském dole v Krkonoších. Ms., 19 pp. Depon. in: Správa
KRNAP Vrchlabí & Muzeum východních Čech v Hradci
Králové.

Písemný materiál: Mikát M. (2014): Maloplošná chráněná území na území Městských lesů města Hradce Králové:
PP Černá stráň, PP Sítovka a PP U císařské studánky.
Entomologický průzkum v roce 2014. – Ms., 17 pp. Depon. in:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
Botanický a zoologický průzkum
Botanický a zoologický průzkum vybraných lokalit na území
města Hradce Králové. Součást projektu „Databáze chráněných a ohrožených druhů flóry fauny z území města Hradce
Králové – aktualizace a terénní průzkum“ finančně podpořeným Magistrátem města Hradec Králové. Bylo prozkoumáno
cca 20 lokalit, výsledky byly zahrnuty do databáze.
Terénní sběrné exkurze se zaměřením zjišťování prezence chráněných a ohrožených druhů rostlin, entomofauny
a obratlovců – zejména mykoxylofágních druhů brouků
a lučních druhů motýlů, preparováno cca 100 kusů hmyzu,
označeno lokalitními lístky, částečně determinováno, provedena fotodokumentace biotopů, pořízeno cca 300 fotografických záběrů.

–

–

–

–

–

Exkurze – Harrachova jáma v Krkonoších

Recenze a posudky
Pracovníci přírodovědeckého oddělení zpracovali v roce
2014 na vyžádání redakcemi odborných časopisů nebo institucí 10 recenzních posudků na odborné autorské studie,
články a posudky:
–

Mykologický průzkum
Mykologický průzkum lokality Harrachova jáma (v rámci
projektu implementace soustavy Natura 2000 v územích
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–

recenze příspěvku autorů Kočí T. & Kočová Veselská M.
(2014): Nové nálezy svijonožců z příbojové facie lokality Velim (spodní turon) a diskuse k výskytu druhu
Titanolepas tuberculatum (DARWIN) v české křídové

pánvi pro periodikum „Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013“;
recenze příspěvku „Vývoj křehkých deformací v granitu
z lomu v Ševětíně u Českých Budějovic a jejich vztah ke
vzniku Pb-Zn zrudnění“ autorů J. Zachariáše a P. Štrby
pro Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích,
Přírodní vědy;
recenze článku „Břidlicový plyn? Špinavá záležitost!“
autorů Malík J. et al. pro časopis Příroda;
3 recenze botanických prací (2x příspěvky do sborníku
Orlické hory a Podorlicko, 1x do sborníku Východočeský
sborník přírodovědný – Práce a Studie);
recenze článku Borovička J. (2014): Pavučinec habrový –
Cortinarius pseudovulpinus, vzácný symbiont habru na
vápnitých půdách. – Mykologický sborník 91(2): 40–48.;
recenze článku Kout J. (2014): Notes to polypores
from Eastern Bohemia (Czech Republic). – Acta Musei
Richnoviensis 21(1-2): in press.;
recenze článku M. Honců: Nový nález vážky široké
(Leucorrhinia caudalis, vážky, Odonata) ve vodních nádržích u letiště v Hradčanech – pro čas. Bezděz (vydavatel
Muzeum Česká Lípa);
recenze na práci Zámečník J., Kadlec T., Čížek O. (2014):
Faunisticky významné nálezy motýlů (Lepidoptera:
Geometridae, Noctuidae) v Krkonoších v letech 2012
a 2013. Faunistically important findings of butterflies
(Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae) in the Giant
Mts in 2012 and 2013. – Opera corcontica, 51: 189–198.
(pro redakci časopisu Opera corcontica).

Významné akce pro školy
či veřejnost
Přednášky
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Přednáška „Archeologický výzkum na náměstí 28. října
v Hradci Králové a archeologický výzkum ve Hvozdnici“,
v rámci setkání východočeské pobočky České archeologické společnosti.
Přednáška „Nové archeologické nálezy v Hradci Králové“,
pro Spolek přátel starého Hradce.
Archiv města Brna, konference Jak psát dějiny velkých
měst, přednáška „Archeologické prameny, jejich využití
a kombinace s jinými typy pramenů v syntéze dějin
Hradce Králové“.
Přednáška „Cesta dívek za vzděláním“ pro Sokol Pražské
Předměstí.
Přednáška „Poklad mincí z třicetileté války z Chlumce nad
Cidlinou“ pro Husův sbor Církve československé husitské
v Chlumci nad Cidlinou a veřejnost.
Přednáška „Václav Kliment Klicpera“ pro Klub seniorů.
Přednáška „Poklad z Radče a další mincovní nálezy
z Úpicka“ pro Městské muzeum a galerii Julie W. Mezerové
Úpice a veřejnost.
Přednáška „Jan Hostivít Pospíšil“ pro Klub seniorů.
Přednáška „Ignát Herrmann a jeho práce o Hradci
Králové“ pro Klub seniorů.
Přednáška „Historie školství v Hradci Králové“ pro Klub
seniorů.
Cyklus přednášek o prusko-rakouské válce a první
světové válce pro studenty Gymnázia J. K. Tyla v Hradci
Králové.
Přednáška „Odborná škola pro umělecké zámečnictví“ v rámci 33. ročníku sympozia Hefaiston; v rámci
sympozia k problematice uměleckého kovářství v MVČ;
pro Klub seniorů.
Přednáška „První světová válka ve vzpomínkách a denících ze sbírek MVČ HK“ pro Klub seniorů.
Přednáška „Historie dívčího vzdělávání v Hradci Králové
a okolí, 1. část: Dívčí školy“ pro Klub seniorů.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Přednáška „Houbařův rok“ pro širokou veřejnost v muzeu
v Jičíně.
Přednáška „Zajímavé a vzácné houby Pardubického
kraje“ pro širokou veřejnost v cyklu pořádaném Českou
mykologickou společností v Praze.
Přednáška „Problematika ochrany hub“ pro členy ČSOP
v Hradci Králové.
Přednáška „Houby jedlé a jim podobné jedovaté“, pro
širokou veřejnost.
Přednáška „Houbařův rok“ pro členy klubu zahrádkářů
v Pardubicích.
Přednáška „Tvary v živé přírodě – hmyz“, 2x v SOŠ veterinární Hradec Králové.
Přednáška „Nariño – inspirace z Amazonie“, pro VČ pobočku STUŽ.
Přednáška „Barvy v přírodě“ pro Klub seniorů.
Přednáška „Savci ČR“ v SOŠ veterinární Hradec Králové,
Sion high school a pro studenty Biskupského gymnázia
Bohuslava Balbína Hradec Králové.
Přednáška „Ochranné zbarvení“ pro žáky ZŠ.
Přednášky „Ptáci Severní Ameriky” a „Migrace ptáků”
pro 2., resp. 3. třídu ZŠ Jana Pavla II.
Přednáška „Ohrožené druhy živočichů“ v rámci konference pro učitele „Kapradí“ pořádané ekologickým centrem
SEVER.
Přednáška „Živočichové v lese“ pro Klub NATURA Dvůr
Králové nad Labem.

Komentované prohlídky
•
•
•

•

Komentované prohlídky výstavy „Mým národům!“ pro
veřejnost.
Komentovaná prohlídka výstavy „Tajemství makovice Bílé
věže“ pro veřejnost.
Komentované prohlídky architektury města pro Rehabilitační kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové
a pracovníky Komerční banky Hradec Králové.
Prohlídka pohřebiště v Plotišti n. L. pro delegaci archeologů z Belgie.

Komentované terénní exkurze v přírodě
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

Den Země v Přírodní památce Na Plachtě, ve spolupráci
především s ČSOP JARO Jaroměř, výběr míst k managementu, odborný dohled.
Odpoledne v hradecké přírodě – Přírodní park Orlice, pro
VČ pobočka STUŽ, odborný entomologický program.
Noční příroda Přírodní památky Na Plachtě v Hradci
Králové, ve spolupráci AOPK ČR, Muzea východních Čech
v Hradci Králové a ČSOP Jaro Jaroměř, entomologický
odborný program.
Noční příroda josefovských luk, pořádáno ČSO, ČSOP,
A. Rocha, odborný entomologický program, na entomologické části programu cca 30 účastníků.
Babiččino údolí – klenot východních Čech, celodenní
exkurze pořádaná VČ pobočkou STUŽ, odborný entomologický program.
Rezervace u Vysokého Chvojna, cyklistická přírodovědecká exkurze pro VČ pobočku STUŽ, odborný entomologický program.
Podzimní brigáda v Přírodní památce Na Plachtě, ve spolupráci především s ČSOP JARO Jaroměř, výběr míst k managementu, odborný dohled.
Mykologická a botanická exkurze do PP Na Plachtě.
Botanická a mykologická exkurze do Novohradeckých
lesů.
Komentovaná vycházka do parku, ukázka aktuálně
rostoucích hub a ukázka mykologické literatury pro ZŠ
v Předměřicích.
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Účast na vědeckých konferencích a seminářích
•
•

•

Příspěvek „Pruská armáda v roce 1866 pohledem
obyvatel českých měst“ na vědecké konferenci Město
a válka Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity
Pardubice.
Příspěvek „Pokusná diferencovaná měšťanská škola
v Kyšperku (1930–1941) a její absolventka Miluše Coufalová“
na vědecké konferenci Výchova, vzdělání a pedagogický
pragmatismus ve Zlíně.
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•

•

Příspěvek „Venkov za prusko-rakouské války 1866:
Venkovské, vojenské nebo sociální dějiny?“ na vědecké
konferenci Dějiny venkova v českých zemích 18.–20. století.
Historiografie, metody, problémy v Hradci Králové.
Příspěvek o výsledcích sběrové akce MVČ k výstavě
„Mým národům!“ na semináři „Velká válka 1914–1918“
v Městském muzeu v Jaroměři.

Pomoc při soutěžích a zájmové činnosti
•

•

Okresní a krajské kolo Středoškolské odborné činnosti
– účast v hodnotících komisích příslušných kol, účast
na mimořádných jednáních krajské komise.
Soutěž „Dotkni se 20. století“ – ve spolupráci s Národním
muzeem Praha účast v porotě soutěže, hodnocení výstupů
soutěžních projektů.

Botanická a mykologická exkurze do Novohradeckých lesů
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Památková terénní činnost

•
•

V rámci záchranných a předstihových výzkumů bylo provedeno 682 kontrol stavebních akcí, a to převážně v rámci
okresu Hradec Králové, okrajově na Jaroměřsku, Jičínsku,
Královédvorsku a Přeloučsku.

Počet
kontrol

Rodinné
domy

Pozitivní
kontroly

1. Q

78

19

10

2. Q

177

30

21

3. Q

237

33

10

4. Q

190

13

7

Celkem

682

95 (13,9%)

48 (7%)

V případech, kdy probíhala stavební činnost na území se
známými archeologickými nálezy, proběhl v rozsahu předmětné stavby záchranný archeologický výzkum.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Rodinné domy:
•
•
•
•
•
•
•

Archeologické výzkumy hrazené investorem:
Záchranný archeologický výzkum D11 (21. 7. – 31. 12.
2014, výzkum pokračuje do roku 2015).
Polní cesta v Černilově (4 dny).
Mžany, přestavba pivovaru (1 den).
Stěžery, kabelová přípojka do zahrádkářské kolonie
(1 den).
Hradec Králové – Bílá věž (20 dní).
Hradec Králové – kanalizace ČSA (4 dny).
Sklad pro zahradní techniku a zařízení u RD Horák na p.č.
29/6 v k.ú. Sendražice (4.-5. 9. 2014).
Zjišťovací archeologický výzkum při stavbě parku
Sv. Trojice, Chlumec nad Cidlinou (25 dní).
Park Skleněnka, Hradec Králové-Pražské předměstí
(R. Bláha, P. Hornik, M. Pleska, 6 dní).
Jaroměř Hobby centrum (2 dny).
Záchranný archeologický výzkum kanalizace Čáslavky
(3. 11.).

•
•

•

•

•

Záchranný archeologický výzkum kanalizace Rožnov
(24. 11. – 26. 11.).
AU park Hradec Králové – Koruna (prosinec 2014,
sondáž a dohled).
Záchranný archeologický výzkum při stavbě hal na
Slezském předměstí HK Parlament (13. 10. – 15. 1. 2015).

ZAV RD Hořiněves (4. 6. 2014) kNN (8. 7. 2014).
Záchranný archeologický výzkum při stavbě: RD Strnad,
Mokrovousy (5. 5. – 6. 5. 2014).
RD Ungerová k. ú. Sendražice (P. Hornik, 1 den).
RD Krejcar k. ú. Stěžírky (P. Hornik, M. Pleska, 1 den).
Novostavba rodinného domu v k. ú. Stěžírky, Seidel,
Binar (1. a 2. 10. 2014).
ZAV RD Žumárovi, Stěžírky (28. 4. 2014).
Záchranný archeologický výzkum: Novostavba rodinného domu, garáže včetně inženýrských sítí na č. p. 77/68
v k. ú. Stěžírky, Urban (28. 8. 2014).
Záchranný archeologický výzkum: Novostavba rodinného domu včetně inženýrských sítí na č. p. 77/68 v k. ú.
Stěžírky, Foffová (8.-10. 8. 2014).

Systematický výzkum:
•
•

Kosičky, ZSO Třesice, povrchová prospekce (2 dny).
Dohledávka depotu minci na Královédvorsku (9. 4. – 10. 4.,
18. 4. 2014)

Zpracovány byly nálezové zprávy k těmto
výzkumům:
•
•
•
•
•
•
•

Smiřice FWE 2010 (dokončeno).
Lužany FWE 2010 (dokončeno).
Černilov – ZAV Polní cesta (dokončeno).
Stěžírky RD Holzknecht 2013 (dokončeno).
Stežírky RD Pábl 2013 (dokončeno).
Lochenice, polní cesta 2013 (dokončeno).
Měník, plynovod 2013 (dokončeno).

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Předměřice, polní cesta 2013 (dokončeno).
Lochenice-Trotina – úprava křižovatky 2013 (dokončeno).
Jaroměř Kimberly-Clark 2013 (dokončeno).
Záchranný archeologický výzkum při stavbě: RD Strnad,
Mokrovousy (dokončeno).
Dostavba dálnice D11 na k.ú. Plačice (okr. Hradec
Králové), plošný výzkum hlavní trasy dálnice a přeložky
komunikace III/32326 Vlčkovice – Plačice NALEZIŠTĚ 24
(dokončeno).
HK Park Skleněnka (dokončeno).
Dostavba dálnice D11 na k. ú. Plačice (okr. Hradec
Králové) – sondáž a plošný výzkum staveništní komunikace NALEZIŠTĚ 25 A a B (dokončeno).
Dostavba dálnice D11 na k. ú. Stěžery (okr. Hradec
Králové) – sondáž a plošný výzkum přeložky komunikace
I/11 – NALEZIŠTĚ 26 (dokončeno).
Lochenice – kanalizace 2012 (probíhá).
Hvozdnice, stavba sítí RD 2013 (probíhá).
Stěžírky RD Krejcar 2014 (probíhá).
HK Bílá věž (probíhá).
Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci zámku
ve Zdechovicích (okr. Pardubice) včetně 3D modelu
pohřebiště a antropologického vyhodnocení (probíhá).
Novostavba rodinného domu, garáže včetně inženýrských sítí na č. p. 77/68 v k. ú. Stěžírky, Urban (probíhá).
Novostavba rodinného domu včetně inženýrských sítí
na č. p. 77/68 v k. ú. Stěžírky, Foffová (probíhá).
Sklad pro zahradní techniku a zařízení u RD Horák na č. p.
29/6 v k. ú. Sendražice (probíhá).
Chlumec nad Cidlinou – rekonstrukce parku sv. Trojice
(probíhá).

výroční zpráva
mvč 2014

3. Odborná expertní činnost

Antropologické analýzy:
•
•

Bylo dokončeno základní laboratorní zpracování kosterního materiálu z projektu Zdechovice.
Bylo (bez fotodokumentace a závěrečné zprávy) celkově
nebo částečně zpracováno v rámci projektu Zdechovice
49 kosterních souborů.

37

výroční zpráva
mvč 2014

3. Odborná expertní činnost
•
•
•
•
•

Regionální pracoviště pro tradiční
lidovou kulturu

Byl zpracován (bez fotodokumentace a závěrečné zprávy) všechen kosterní materiál z projektu „Bílá věž“.
Byl zpracován veškerý kosterní materiál z projektu Horní
Neděliště.
Bylo vypreparováno 44 hrobových objektů v projektu
výzkumu dálnice D11.
Byl laboratorně ošetřen kosterní materiál z projektu
Chlumec nad Cidlinou – Svatá Trojice.
Byl zpracován kosterní materiál zaslaný z muzea
v Pardubicích pocházející z projektu Zdechovice.

Činnost pracoviště zajišťovala Mgr. Martina Vlčková (t. č.
na rodičovské dovolené) ve spolupráci s dokumentátorkou Ladou Fialovou. V rámci pracoviště byla podána žádost
o výběrové dotační řízení na projekt „Dokumentace obyčeje s kohoutem v Královéhradeckém kraji, varianta tlučení
kohouta“. K jeho realizaci dojde v průběhu roku 2015.
Proběhlo zpracování nominačního návrhu na ocenění
v oblasti tradiční lidové kultury pro Ing. Josefa Komárka, který
se zabývá řezbou a restaurováním králických betlémových
figurek. Na přípravu této nominace obdrželo MVČ finanční
podporu MKČR v rámci výběrového dotačního řízení.

Během výkonu archeologické památkové péče bylo v rámci
komunikace s investory rozesláno 373 dopisů a uzavřeno
180 písemných dohod a 36 objednávek. Součástí administrativy archeologické památkové péče je rovněž vkládání
záznamů do databáze archeologických zásahů, kterou vede
Archeologický ústav AV ČR. S vedením archeologických
výzkumů úzce souvisí i jejich personální zajištění, tedy příprava dohod o provedení práce včetně souvisejících školení
PO a BOZP.

Zástupkyně regionálního pracoviště MVČ se zúčastnila dvou
porad zástupců Ministerstva kultury, Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a regionálních pracovišť pověřených
péčí o tradiční lidovou kulturu, a to v Praze a ve Strážnici.
Probíhala spolupráce s Oddělením kultury a památkové péče
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ohledně nominací řemeslníků na cenu Zlatý kolovrat 2014. Nominováni
byli řezbář loutek a betlémů Jan Vokoun a řezbář králických
betlémových figurek Ing. Josef Komárek. Zpracování jejich
nominace si vyžádalo osobní návštěvu pracovníků MVČ a KÚ,
byla provedena fotodokumentace. Oba nominovaní ocenění
převzali 9. prosince 2014.

Mykologická poradna
Pokračovala činnost mykologického klubu, členové se sešli
více než třicetkrát na pravidelných schůzkách. Bylo zajištěno fungování houbařské poradny. Uskutečnily se přednášky
H. Deckerové Šťavnatkovité houby v ČR a V. Antonína: Naše
muchomůrky. T. Tejklová prezentovala během roku celkem
osm přednášek v různých městech a obcích východních
Čech, ale i v Praze a Brně. Její přednášky navštívilo téměř
300 zájemců o problematiku determinace, ekologie hub
a jejich užití. Činnost poradny a uspořádání tradiční podzimní výstavy živých hub byly finančně podpořeny grantem KÚ
Královéhradeckého kraje.
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V roce 2014 byla vypracována krajská „Koncepce péče
o tradiční lidovou kulturu“, která byla předána KÚ. V roce
2015 se počítá s jejím přijetím a schválením Radou
Královéhradeckého kraje.

Přednáška Naše muchomůrky

Knihovny
Společenskovědní knihovna

Přírodovědecká knihovna

V průběhu roku 2014 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 548 nových kj, celkem 44 073 kj, ve
specializovaném fondu bylo zpracováno 96 kj, celkem 10 796
kj. Pokračovala celková rekatalogizace fondu podle nových
pravidel AACR; úplná rekatalogizace u 917 kj.

Ke dni 31. 12. 2014 je v knihovně PO MVČ evidováno 20 830
knihovních jednotek, z toho je 6 306 monografií a 14 524
periodik. V roce 2014 byl fond knihovny PO doplněn o 165
nových přírůstkových čísel (2014/0001-2014/0165), z toho
59 přír. č. monografií (získáno především nákupy) a 106 př. č.
periodik (získáno především výměnou).

Byla ukončena inventarizace studijního fondu sign. 20 001 až
26 500, celkem 6 125 kj.
Poskytovány veřejné služby uživatelům v souladu s Knihovním
řádem: 81 badatelů (+ 9 kolegů), návštěv 155 (+ 28) návštěv –
studenti archeologie – periodika (celé řady), dějiny regionu,
HK, katastry, regionální dějiny, noviny 1900-1950, architektura
HK, místopis. Badatelům bylo půjčeno 528 knih. Kolegům 54.
Bylo zodpovězeno téměř 69 telefonických a 42 e-mailových
dotazů.
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, z ekonomických
důvodů nebyly dány na vazbu.
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K nejvýznamnějších akvizicím patřil v roce 2014 nákup několika titulů zahraniční mykologické literatury, který byl hrazen
z prostředků získaných za mykologický průzkum lokality
Harrachovy jámy v Labském dole v Krkonoších, který financovala správa KRNAP.
Průběžně byla doplňována příchozí čísla již zapsaných ročníků. Průběžně byl aktualizován adresář výměnných institucí.
V roce 2014 bylo realizováno 423 zápůjček z fondu přírodovědecké knihovny.
Plánovanou fyzickou kontrolou fondu monografií prošlo
podle evidenčních podkladů (katalogy, přírůstkové seznamy) z cca 90 % monografií, dokončení revize a vyhotovení
zprávy se předpokládá v 1. čtvrtletí 2015.
Z finančních důvodů nebyla zadána vazba časopisů. Pořádání
nových periodik bylo realizováno ukládáním do papírových
kancelářských boxů (provizorní řešení).
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Projekty financované z ROP NUTS II. Severovýchod, které
muzeum realizovalo v minulém programovacím období EU –
Přístavba muzea války 1866 na Chlumu, projekt Vybudování
prezentační soustavy muzea války 1866 na Chlumu jako
specifické destinace cestovního ruchu a partnerský projekt
s Univerzitou Hradec Králové Archeopark pravěku ve
Všestarech, jsou ve fázi udržitelnosti.

Pro splnění cíle byl vytvořen soubor vzdělávacích a metodických materiálů, které žákům a studentům pomohly navázat
základní vztah k minulosti, interpretovat události 20. století
z různých hledisek a konfrontovat „velké“ a „malé“ dějiny
prostřednictvím různých lidských příběhů, a uvědomit si
význam jednotlivých okamžiků moderních dějin pro život
člověka.

Dne 12. května přijely všechny přihlášené kolektivy do
Muzea východních Čech v Hradci Králové své projekty
prezentovat na společné soutěžní setkání. Vítězové, žáci
kvarty z Gymnázia Lovosice a studenti kvinty z Gymnázia
ve Frýdlantu, získali příležitost v listopadu 2014 realizovat
své školní výstavy v Severočeském muzeu v Liberci a Muzeu
města Ústí nad Labem.

V rámci udržitelnosti projektu Digitalizace a internetové
prezentace archivních fondů vztahujících se k archeologickým památkám ve východních Čechách a Śląsku Opolskim
pokračují práce na digitalizaci archiválií. Ve vysokém rozlišení
byl naskenován III. svazek deníku Morice Lüssnera a pokračuje digitalizace svitkových filmů a inventárních karet z 20. let
20. století. Pro potřeby internetové prezentace byl připraven
rejstřík pro inventární knihy inv. č. 18001-30000.

Do soutěže se zapojilo 489 žáků základních a středních škol
z různých koutů České republiky. Celkem se zúčastnilo 22
soutěžních kolektivů z 11 škol. Výsledkem půlroční práce
žáků druhých stupňů základních a středních škol byly školní výstavy založené na sebraných vzpomínkách a různém
materiálu (fotografie, dokumenty, osobní předměty) v rodinném zázemí.

Projekt po téměř ročním trvání hodnotíme jako velmi úspěšný. Jeho prostřednictvím jsme dosáhli nejen popularizace
výuky moderních dějin, její zinteraktivnění a atraktivní uchopení. Napomohli jsme i tomu, aby žáci v domácím prostředí
navázali mezigenerační dialog a otevřeli témata, o kterých
by třeba neuvažovali, nebo by je nepovažovali za zajímavá.
Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost se rovněž nachází ve fázi udržitelnosti. V roce 2014 byly vypsány nabídky kurzů pro další zájemce
z řad jiných kulturních institucí a veřejnosti.

Digitalizace hudebních rukopisů
Muzeum východních Čech v Hradci Králové pokračovalo díky
projektu VISK 6 (program Memoriae mundi Series Bohemica)
v digitalizaci hudebních rukopisů, psaných na papír a ohrožených tak jeho degradací. V roce 2014 bylo digitalizováno
pět hudebních rukopisů z 16. a počátku 17. století: Hr-30
(II A 24), Hr-31 (II A 25), Hr-32 (II A 26a), Hr-33 (II A 26b), Hr-34
(II A 27). Všechny rukopisy pocházejí z provenience literátského bratrstva při kůru chrámu Sv. Ducha v Hradci Králové.
Celkový počet digitalizovaných obrazů byl 1 223. Zpřístupnění
rukopisů v digitální knihovně NK Manuscriptorium usnadní jejich studium širokému okruhu badatelů. Zároveň je
významným příspěvkem ochrany těchto rukopisů před
devastačními procesy. Digitalizace proběhla na pracovišti
firmy AiP Beroun s. r. o. v Národní knihovně České republiky
– Klementinu. Náklady na digitalizaci činily 64 466 Kč (dotace
Ministerstva kultury České republiky – 64 000 Kč).

Pro další programovací období 2014-2020 jsou aktivně
vyhledávány možnosti rozvojových projektů a připravovány
projektové žádosti.

Vzpomínky na 80. léta
v Československu
Od ledna do listopadu 2014 probíhal soutěžní projekt
„Vzpomínky na 80. léta v Československu“, který byl výsledkem vzájemné spolupráce Muzea východních Čech v Hradci
Králové a Národního muzea v rámci projektu „Dotkni se 20.
století!“. Záměrem soutěže bylo seznámit žáky a studenty
s životem lidí v 80. letech 20. století, přiblížit jim podstatu
a význam listopadových událostí roku 1989 a poukázat na
změny, které po sametové revoluci nastaly.
Vzpomínky na 80. léta v Československu – Gymnázium ve Frýdlantu

40

Lidový malovaný nábytek
a digitalizace vývozních protokolů
(dotace z Ministerstva kultury)
Projekt je zaměřen na digitalizaci a zpřístupnění vývozních
protokolů vystavených Muzeem východních Čech v Hradci
Králové zejména v 90. letech 20. století. Jedná se o významný a dosud nevyužitý pramen pro studium některých typů
artefaktů, zejména historického nábytku. V roce 2014 bylo
naskenováno přes 7 000 protokolů, což představuje asi 1/3
celkového množství.

Krajská mykologická poradna
a výstava hub v Muzeu východních
Čech v Hradci Králové (dotace
Královéhradeckého kraje)
Bylo zajištěno fungování Krajské mykologické poradny (za
rok se členové mykologického klubu sešli 32x). Poradnu
navštívilo 173 osob, přes e-maily a telefony bylo zodpovězeno dalších 300 dotazů. Determinace hub probíhala rovněž při
podzimní výstavě hub a také zde byly uskutečněny komentované prohlídky výstavy pro školy (10x).

Na digitalizaci navazuje dílčí badatelský záměr stanovení
výrobních okruhů lidového malovaného nábytku. V rámci
projektu byly zdokumentovány a přeloženy texty psané
na nábytku kurentem a dále byly provedeny analýzy použitých pigmentů.

Příprava a realizace výstavy Houby živé, jedlé i jedovaté
(2.–5. 10. 2014). Vystaveno bylo 534 druhů hub. Výstavu
navštívilo 1 237 lidí. V průběhu celé výstavy byly určovány
donesené exempláře hub, byl prováděn odborný výklad pro
návštěvníky a doplňovány exponáty. Při výstavě proběhly
vědomostní a výtvarná soutěž pro děti. Ukázky pěstovaných
hub a sadeb věnovala firma Jedlé houby z Dolan.

Osídlení kultury s vypíchanou
keramikou v Plotištích n. L.

V rámci krajské mykologické poradny proběhla řada doprovodných akcí pro veřejnost, od přednášek po komentované
exkurze v terénu.

Projekt řešený v rámci smlouvy o spolupráci AV ČR
a Královéhradeckého kraje má za cíl převést do digitální formy dokumentaci archeologického výzkumu sídliště
z mladší doby kamenné v Plotištích nad Labem. Součástí
projektu jsou rovněž analýzy vzorků C14 z uvedeného výzkumu. Jedná se o dva klíčové kroky vedoucí ke komplexnímu zpracování uvedené významné archeologické lokality.
Na projekt naváže vydání rukopisných pamětí truhláře
Františka Róna, prozatím málo známého pojizerského
písmáka z r. 1729.

Databáze chráněných a ohrožených
druhů flóry A fauny z území města
Hradce Králové – aktualizace
a terénní průzkum
Projekt s finanční podporou města Hradec Králové z Fondu
na podporu veřejně prospěšných projektů (smlouva č.
2014/0929).
Hlavním cílem byla průběžná správa, editace a verifikace dat o chráněných a ohrožených druzích flóry a fauny na
území města Hradec Králové obsažených v 1. verzi databáze.
Porovnání a průběžné sjednocení dat v položkách, údržba

odkazového aparátu – bibliografie a ostatních zdrojů informací byla prováděna při doplňování nových údajů a odkazů
na prameny. Postupně byly začleněny další převzaté nepublikované údaje a provedena excerpce dat z nových zdrojů.
Zdrojem dat byl především botanický a zoologický průzkum
lokalit vytipovaných a vybraných na základě první verze
databáze a ve spolupráci s referátem životního prostředí MM
HK (např. ZCHÚ v městských lesích, lesní rybníky a nádrže,
slepá ramena a louky přírodního parku Orlice).
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První digitální verze databáze byla předaná Muzeem východních Čech v Hradci Králové Magistrátu města Hradce Králové
v lednu 2013. Obsahovala tabulku nálezů s 5 451 záznamy;
tabulku druhů s 1 145 záznamy a seznam původních pramenů a bibliografií (23 str.). Databáze byla prezentována na
zasedání výboru Zastupitelstva města Hradec Králové pro
životní prostředí dne 6. 3. 2013, bylo doporučeno v projektu
pokračovat a akci finančně podpořit.
Druhá verze databáze byla doplněna o 1 200 záznamů a 35
druhů flóry a fauny, z toho botanických je 629 nálezů a 21
druhů a zoologických 571 (14 druhů). Celkem má druhá verze
6 651 nálezových dat o výskytu 1 210 chráněných a ohrožených druhů flóry a fauny na území Hradce Králové a pozemcích v jeho majetku (zejména Městské lesy).
Tento rozsah znalostí je využitelný pro koncepci a strategii
ochrany přírody na území města, jednotlivá správní řízení, volbu způsobu hospodaření, zpracování nebo doplnění plánů péče o biotopy a lokality s výskytem chráněných
druhů, posouzení vhodnosti záměrů z hlediska možných
střetů s legislativní druhovou ochranou.
Ve spojení s navazujícím průzkumem je kompletace dosud
známých poznatků využitelná k osvětové a popularizační
činnost a enviromentální výchově. Jedná se např. o informační letáky a tisky o přírodě města, naučné tabule k naučným
stezkám, podklady k výstavám a expozicím.
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Příroda Kunětické hory
Podpořeno EOP a.s. z programu na podporu projektů pro rok
2014 v oblasti „Kultura“
Tématika projektu zahrnovala terénní přírodovědecký
průzkum lokality se zaměřením na entomofaunu a popularizaci výsledků formou výstavní prezentace a doprovodného
tisku.

Odborná část – terénní průzkum

K výstavě byl vydán doprovodný tisk (skládačka o rozsahu
12 stran, náklad 500 ks), který je k dispozici zájemcům o tuto
problematiku po dobu trvání výstavy.
Projekt „Příroda Kunětické hory“ hodnotíme jako velice
přínosný z odborného hlediska i podle ohlasů veřejnosti a návštěvníků muzea. Popularizace přírodních poměrů
Kunětické hory přispěje k lepší informovanosti veřejnosti
o opomíjených a málo známých hodnotách této návštěvnicky atraktivní lokality.

Terénní průzkum lokality probíhal v období březen-říjen 2014, odborní pracovníci muzea realizovali celkem 15
terénních exkurzí. Průzkum zahrnoval zjišťování druhového
spektra flóry a fauny standardními botanickými a zoologickými metodami (pozorování, inventarizace a registrace
druhů). Výsledky průzkumu doplňují dřívější výzkumy z let
2007 a 2008 a budou zahrnuty do odborných publikací.
Do sbírek muzea bylo z lokality získáno více než 300 exemplářů různých skupin hmyzu a několik desítek herbářových
dokladů, archívováno bylo 500 fotografických záběrů biotopů, rostlin a bezobratlých.
Geologickým průzkumem skalních útvarů Kunětické hory,
které jsou odkryty těžbou kamene v minulosti, byly zjištěny
nové souvislosti s vývojem útvaru a údolní nivy Labe, které
budou po dokončení analýzy prezentovány publikačně.

Prezentační část – výstava, doprovodný tisk
Cílem prezentační části projektu byla popularizace přírodních poměrů známé krajinné dominanty Polabí.
Výstava „Kunětická hora – sopečný ostrov v Polabí“ byla
otevřena vernisáží 23. 10. 2014, pro veřejnost je výstava
přístupná od 24. 10. do 15. 3. 2015.
Charakteristika výstavy, včetně zveřejnění odkazů na finanční podporu z projektu jsou dostupné na webových stránkách
MVČ.
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Z vernisáže výstavy Kunětická hora – sopečný ostrov v Polabí

Galerie moderního umění v Hradci Králové
- z důvodu rekonstrukce objektu galerie se aktivity této krajské příspěvkové organizace přesunuly do Muzea východních
Čech. Galerie v muzeu seznamuje jedenkrát měsíčně zájemce s vybraným uměleckým dílem ze své sbírky a realizuje
v prostorách MVČ své edukační programy.

Okresní archiv v Hradci Králové, Univerzita
Hradec Králové, Nakladatelství Lidové noviny

Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
a Východočeské muzeum v Pardubicích
– konzultace – datování archeologických nálezů.

Ústav Antropos, Moravské zemské muzeum
– metodická pomoc při budování internetové prezentace
archiválií.

Katedra archeologie Univerzity Hradec Králové

– příprava publikace Dějiny Hradce Králové.

– účast na interní poradě (21. 10. 2014).

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
– analýzy kovových nálezů z výzkumu ve Hvozdnici.

Východočeská regionální archeologická komise
(VRAK)

Universita Palackého v Olomouci

– koordinace archeologické terénní činnosti. Zasedání probíhá každý měsíc střídavě v MVČ a VČM v Pardubicích.

– spolupráce na projektu Gotika ve východních Čechách
1200-1550.

Klubu Augusta Sedláčka

Město Hradec Králové, odbor památkové péče,
NPÚ-ÚOP v Josefově
– dokumentace areálu bývalé koželužny v Kuklenách.

Východočeské muzeum Pardubice

Účast na muzejním knižním trhu v Pardubicích – Zámek plný
knih 2014.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Účast na 2. knihovnické konferenci Královéhradeckého kraje.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Společenskovědní knihovna MVČ spolupracovala s SVK HK
při tvorbě programů pro Klub seniorů.

Centrum medievistických studií Akademie věd
České republiky a Univerzity Karlovy v Praze
– v rámci projektu Benediktini ve střední Evropě 800-1300
probíhala spolupráce na tvorbě online databáze k tématu.

Česká archeologická společnost při Akademii
věd České republiky

Česká numismatická společnost, pobočka
Hradec Králové

– organizace setkání východočeské pobočky.

– probíhala opakovaná jednání a konzultace věnované
odborné numismatické literatuře, královéhradeckým ražbám
a dalšímu materiálu.

Východočeské muzeum v Pardubicích

Konference AMG ve Stříbře

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
a Univerzita Hradec Králové

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav
pro archeologii

Východočeské muzeum v Pardubicích

– organizace setkání regionální sekce.

– 3D scanování studní na ZAV Stéblová, vedoucí Mgr. K.
Cebová.

– diskuze nad novelou památkového zákona. Podklady pro
připomínkování paragrafového znění PZ.

a galerií v roce 2016 v MVČ. Valná hromada knihovníků
s návrhem souhlasila.

– spolupráce na projektu Laus Archaeologiae.

– průběžně probíhá plnění rámcových smluv o spolupráci
a praxích studentů. Kromě zmíněných univerzit přijímá
archeologické pracoviště praktikanty z Univerzity Pardubice
a PřF MU v Brně.
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Etnologický ústav Akademie věd České
republiky
– pro účely přípravy publikace týkající se náboženské výmalby lidového nábytku byl podle předchozí domluvy zpřístupněn lidový nábytek ze sbírky MVČ. Pro plánovanou výstavu
podmaleb na skle bylo domluveno a posléze realizováno
studium podmaleb na skle ze sbírky MVČ.

– převzetí a postupné zpracování souboru nálezů z doby
římské z Nového Bydžova – Chudonic, které tvořily součást
staré fakultní sbírky.

Komise knihovníků muzeí a galerií při AMG
– konzultace v konferenci KOMIG.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Třebechovicích pod Orebem

Podklady pro naučné tabule ve Zdechovicích

Komise knihovníků muzeí a galerií při AMG

– byla realizována spolupráce na
„Zámečnická škola. Řemeslo je umění“.

– kostrové pohřebiště z 13. stol. v areálu zámku ve
Zdechovicích.

Tři jednání výboru Komise a 38. semináře ve Frýdku Místku.
Byl podán návrh na konání 40. semináře knihovníků muzeí

přípravě

výstavy
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Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové
– realizována byla pro studenty gymnázia série přednášek
k problematice prusko-rakouské války a první světové války
s diskusí.

Husův sbor Církve československé husitské
v Chlumci nad Cidlinou
– na základě nově objevených dokumentů bylo domluveno
jejich studium. Dohodnuta a následně realizována byla přednáška s diskusí věnovaná nálezům mincí z Chlumecka.

Muzeum Mladoboleslavska

Městské kulturní středisko Tišnov,
Muzeum města Tišnova

– spolupráce při zpracování mincovního depotu z Úpice;
převzetí materiálu z trutnovské sbírky, jeho typologické
roztřídění a následné vrácení.

– proběhly konzultace k možnému materiálu a následně byla
realizována zápůjčka na tamní výstavu.

Komitét pro udržování památek
z války roku 1866

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Úpice

– průběžně se uskutečňovala spolupráce na poli dějin prusko-rakouské války, pietních oslav na Chlumu a plánována
byla koordinace aktivit ve vztahu ke 150. výročí v roce 2016.

– v rámci nové publikace o depotu z Radče byla realizována
přednáška s diskusí věnovaná nálezům mincí z Úpicka. Na
tamní výstavu byla domluvena zápůjčka předmětů ze sbírky
MVČ.

Krajský soud v Hradci Králové

– v rámci zpracování depotu z Radíkovic (viz interní výzkumné úkoly) byly zjišťovány informace o nálezu slitkového stříbra z Pískové Lhoty.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Muzeum textilu v České Skalici, pobočka
Uměleckoprůmyslového musea v Praze
– zápůjčka na tamní výstavu věnovanou dílu malíře J. Vlčka.

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského v Praze
– průběžně probíhala spolupráce, konzultace, výměna informací a materiálů v rámci řešení výzkumného úkolu Školní
obrazy ve sbírce Muzea východních Čech v Hradci Králové
(viz interní výzkumné úkoly). Dojednáno bylo převzetí výstavy „Hurá do školy!“. Spolu s restaurátorkou muzea řešeny
otázky restaurování školních obrazů.

– byl zapůjčen materiál na slavnostní připomenutí otevření
budovy soudu.

Městské muzeum a galerie Polička

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Městské muzeum a knihovna Čáslav

– pokračovala úzká spolupráce na poli ochrany tradiční lidové kultury. Podle pokynů byla zajištěna zápůjčka betlému
pro vestibul sídla krajského úřadu.

– probíhala výměna materiálů s tématikou školství a dívčího
vzdělávání a rovněž konzultace ke sbírce lékařských nástrojů
čáslavského muzea.

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Městské muzeum Nové Město nad Metují

– uskutečňovány konzultace k materiálu na tamní výstavy
a zapůjčeny vhodné předměty ze sbírky MVČ.

– byly zapůjčeny fotografie Z. Menece na výstavu a předměty spjaté s dějinami školství.

– v průběhu roku probíhaly opakované konzultace k nálezovému materiálu numismatické povahy. Vyhledávány a připraveny byly předměty sportovního a volnočasového charakteru ze sbírky MVČ na tamní výstavu. Zapůjčeny byly rovněž
betlémy na vánoční výstavu.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci
Králové

Městské muzeum Žamberk

Regionální muzeum Mělník

– pro tamní výstavu byla realizována zápůjčka předmětů ze
sbírky MVČ.

– byla dojednávána možnost zápůjčky ze sbírky MVČ na
tamní výstavu připravovanou na rok 2015.

Moravské zemské muzeum

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

– na výstavu v Moravském zemském muzeu byl zapůjčeny
sbírkové předměty vztahující se k první světové válce.

– pro tamní připravovanou výstavu byl dohledáván a následně zapůjčen vhodný materiál.

Muzeum Komenského v Přerově

Regionální muzeum v Chrudimi

– byl zapůjčen nábytkový soubor J. Gočára ze sbírky MVČ.

– pro chrudimským muzeem připravované výstavy byly

– probíhaly konzultace k připravované výstavě k výročí LF UK
(2015) a chystané výstavě se zdravotnickou tématikou (2017).
Pro akci „25 let poté“ k výročí sametové revoluce byl vybrán
vhodný fotografický materiál a vyhotoveny popisky.

Město Hradec Králové
– v roce 2014 probíhala opakovaná jednání a řešení problematiky turistického okruhu městem věnovaného zdejší
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vojenské pevnosti, byl dohledáván odpovídající fotografický materiál a řešeny korektury předloženého materiálu.
Po zhodnocení byly poskytnuty údaje o materiálu ukrytém
v pouzdrech Bílé věže. Připraveny byly podklady pro uzavření smlouvy o uložení předmětů ve vlastnictví města v MVČ.

– realizována zápůjčka betlému na výstavu.

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

dohledávány a posléze zapůjčeny vhodné předměty.
Realizována byla rovněž spolupráce na výstavě „Zámečnická
škola. Řemeslo je umění“ v MVČ.

Regionální muzeum v Náchodě
– uskutečněna zápůjčka vybraného materiálu ze sbírky MVČ.

Severočeské muzeum v Liberci
– ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci (PhDr.
Jan Mohr) průběžně probíhaly práce na výzkumném úkolu
„Odborná škola pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové“
(viz interní výzkumné úkoly). V rámci tohoto úkolu byla
připravena výstava a doprovodný katalog.

Studentský historický klub Univerzity Hradec
Králové

Ústav dějin umění Akademie věd České
republiky

– pro projekt k 45. výročí smrti Jana Palacha a 25. výročí listopadových událostí 1989 (Projekt 45´25´) byl vybrán odpovídající materiál.

– zapůjčen soubor fotografií J. Sudka ze sbírky MVČ.

Vlastivědné muzeum Olomouc

– realizován cyklus přednášek na různá témata a komentované prohlídky výstav MVČ pro Klub seniorů.

– ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci průběžně probíhaly práce na výzkumném úkolu „Vojensko-historický
pohled na válku 1866“ (za Vlastivědné muzeum Olomouc
PhDr. Karel Podolský) a na problematice pevnostních měst.

Třebechovické muzeum betlémů

Východočeské muzeum v Pardubicích

– spolupráce na přípravě výstavy „Zámečnická škola. Řemeslo
je umění“.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Státní okresní archiv Hradec Králové

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

– konzultace k zápůjčce perníkářských forem na připravovanou výstavu, dohledávána dokumentace ke sbírkovým předmětům, účast na zasedání redakční rady Východočeského
sborníku historického.

– průběžně probíhalo studium archivních materiálů k nejrůznějším tématům (mincovní nálezy na Královéhradecku,
Odborná škola pro umělecké zámečnictví, ochotnické divadelní soubory, městský pevnostní odbor, dějiny zdravotnictví).

– spolupráce při přípravě výstavy „Zámečnická škola.
Řemeslo je umění“.

Západočeské muzeum v Plzni

Univerzita Hradec Králové

– spolupráce při přípravě výstavy „Zámečnická škola.
Řemeslo je umění“.

Střední průmyslová škola stavební v Hradci
Králové
– spolupráce na přípravě výstavy „Zámečnická škola. Řemeslo
je umění“.

Střední průmyslová škola, Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště v Hradci
Králové
– spolupráce při přípravě Muzejní noci v MVČ a soutěže
během Dne uměleckého kovářství.

Střední škola řemeslná v Jaroměři
– spolupráce na výstavě „Zámečnická škola. Řemeslo je
umění“ a rovněž Dni uměleckého kovářství.

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší
odborná škola v Turnově

– ve spolupráci s MVČ byla připravena a uskutečněna odborná konference zaměřená na problematiku dějin venkova
18.–20. století. Probíhaly konzultace k plánované konferenci
k 150. výročí prusko-rakouské války 1866 (2016). Za vzájemné spolupráce bylo realizováno 3D skenování předmětů ze
sbírky MVČ.
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Zoologická zahrada Dvůr Králové nad Labem
– zapůjčen materiál ze sbírky MVČ.

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
– ve spolupráci s MVČ byla připravována a následně realizována odborná konference zaměřená na dějiny venkova
18.–20. století.

Univerzita Palackého v Olomouci
– v průběhu roku probíhala spolupráce při mapování pozdně gotického a raně renesančního umění ve východních
Čechách a realizován byl restaurátorský průzkum na předmětech ve sbírkách MVČ. Na badatelské rovině probíhala
spolupráce na projektu „Konfesijní kultura mezi středověkem
a moderní dobou“.

– spolupráce na výstavě „Zámečnická škola. Řemeslo je
umění“ a rovněž Dni uměleckého kovářství.
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ICOM

AMG

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je členem
Českého výboru mezinárodního svazu muzeí. V září 2014
proběhla odborná exkurze s finanční podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti: Blízká i vzdálená – muzea
severního Německa. Exkurze se zúčastnilo 38 muzejních
pracovníků, z toho 13 ředitelů, včetně ředitelky MVČ.

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

Z odborné exkurze Blízká i vzdálená – muzea severního Německa

7. Zahraniční spolupráce
V květnu 2014 se uskutečnila odborná exkurze pracovníků
muzea do muzeí v Budyšíně a Drážďanech. Prohlídky některých muzeí proběhly za účasti ředitelů či jiných pracovníků
německých institucí.
Dne 6. října navštívil Muzeum východních Čech v Hradci Králové
rakouský velvyslanec v ČR J. E. Ferdinand Trauttmansdorff.
Po krátké prohlídce muzea následovalo jednání s 1. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. O. Rumlem
a předsedou Výboru pro kulturu p. Františkem Kinským.
Tématem jednání byly přípravy na 150. výročí bitvy u Hradce
Králové v roce 2016 a další možnosti spolupráce.

Egerland-Museum, Marktredwitz
V rámci přípravy výstavního projektu věnovaného problematice historických betlémů byla domluvena a následně
realizována zápůjčka předmětů ze sbírky MVČ, vč. připravení podkladů pro povolení vývozu do zahraničí. Poskytnuty
byly další informace k problematice spjaté se západočeskými
betlémy.

Muzeum narodowe we Wroclawiu
Během příprav výstavy věnované kováři Jaroslavu Vonkovi
ve vratislavském národním muzeu byly poskytnuty informace o jeho osobě a díle a poskytnuta byla pomoc při doplnění
vhodného fotografického materiálu k výstavě a jejímu katalogu.

Field Meeting on Carboniferous
and Permian Nonmarine – Marine
Correlation
Účast RNDr. Stanislava Štamberga na mezinárodním
sympoziu „Field Meeting on Carboniferous and Permian
Nonmarine – Marine Correlation“ pořádaném ve Freibergu.
Prezentace příspěvku „Fossiliferous Early Permian horizons
of the Krkonoše Piedmont Basin and the Boskovice Graben
(Bohemian Massif ) in view of the occurrence of actinopterygians“.

X. protohistorická konference
archeologie barbarů konané
ve Wieluni (Polsko)
Účast Mgr. P. Hornika na X. protohistorické konferenci archeologie barbarů konané ve Wieluni (Polsko), kde byly odborné
veřejnosti představeny výsledky dlouhodobého nedestruktivního výzkumu germánského pohřebiště v Michnovce
(okr. Hradec Králové).
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Rakouský velvyslanec v ČR J. E. Ferdinand Trauttmansdorff

Památník bitvy 1866 na Chlumu
Výstřelem horského děla a malou přehlídkou uniformovaných jednotek rakouských a pruských vojáků byla dne
29. března 2014 zahájena návštěvnická sezóna 2014. Díky
zájmu návštěvníků se tato akce bude řadit k pravidelným
aktivitám muzea.
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Ve spolupráci s klienty Domu Matky Terezy v Hradci Králové
byly provedeny úpravy zeleně u budovy Muzea války 1866
na Chlumu a na hřbitově pruských důstojníků. V rámci revitalizace zeleně u Ossaria byly odstraněny nemocné a nebezpečné stromy. Ve spolupráci se studenty gymnázia ze Dvora
Králové, byla provedena nová výsadba.
V rámci Královéhradecké muzejní noci bylo 30. května 2014
zpřístupněno muzeum a návštěvníci měli možnost využít
i rozhledny na Chlumu. Ve spolupráci se členy hist. C.k. 18.
Pěšího pluku z Hradce Králové byl 31. května 2014 zorganizován „Den C.k. řadového pěšího pluku č. 18“ s praktickými
ukázkami výcviku a života vojáků v táboře rakouské armády.
Dne 5. 7. 2014 proběhla již tradiční vzpomínková akce věnovaná padlým vojákům války r. 1866, včetně bitevní ukázky
střetu rakouských a pruských vojsk.
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Hlavním tématem výstavní činnosti muzea v roce 2014 bylo
připomenutí Odborné školy pro umělecké zámečnictví, která
působila v Hradci Králové v letech 1880 až 1954. Rozsáhlá
výstava pod názvem „ZÁMEČNICKÁ ŠKOLA. ŘEMESLO JE
UMĚNÍ“ představila ve třech výstavních sálech výjimečné bohatství uměleckořemeslných prací vzešlých z těchto
dílen. Projekt dokumentoval jednu z nejvýraznějších kapitol
uměleckého řemesla a školství v Hradci Králové a připomněl
i založení školy v roce 1874 v Třebechovicích pod Orebem.
Velkým přínosem bylo i zmapování prací studentů a profesorů, které se významnou měrou vepsaly do tváře města
a jeho okolí. Další z projektů roku 2014 byla výstava „MÝM
NÁRODŮM“, kterou si muzeum připomnělo 100 leté výročí zahájení první světové války. Rozsáhlý soubor dobových
fotografií doplněný o výzbroj a výstroj vojáků ilustroval nejen
život na válečných frontách, ale i nelehký úděl jejich rodin
v zázemí. Vedle hlavních témat byla realizována i celá řada
výstav tematicky velmi pestrých zahrnujících přírodovědná
a společenskovědní témata.

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

také stylizované prvky secesních stojanů. K vánočním dekoracím z kovu patřilo také andělské zvonění, které se umisťovalo vedle či na vrchol stromku nebo volně na stůl. Výstavku
doplňovaly skřipce na svíčky a lamety.

KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM

PODOBY VÍRY

Expozice dokumentuje nejstarší dějiny osídlení našeho regionu, přerod v jedno z nejvýznamnějších měst českého království až po založení královehradeckého biskupství v 18. století.

12. 12. 2013 – 26. 1. 2014

OD PEVNOSTI K SALÓNU REPUBLIKY
Expozice představuje město na konci 18. století, kdy se mění
v barokní pevnost, dokumentuje její upadající význam až po
její likvidaci. Závěr této části expozice je věnován nově vznikající urbanistické zástavbě v první třetině 20. století, kdy
město bylo nazýváno Salónem republiky.

MUZEUM VÁLKY 1866 NA CHLUMU
Expozice poskytuje návštěvníkům základní informace
o průběhu prusko-rakouské války a bitvy u Hradce Králové.
Ukázka základní výstroje a výzbroje rakouské a pruské
pěchoty, dělostřelectva, jezdectva i dalších jednotek, je doplněna dobovou ikonografií.

Výstavy
PRAHA JINAK
1. 9. 2013 – 31. 1. 2014
Nostalgie a poklidná atmosféra víkendového odpoledne
dýchala z poetických fotografií oken, zdí a pražských dvorků.
Výstava Marcely Rakové představila známá i neznámá pražská zákoutí a scenérie na 14 fotografiích.

HISTORICKÉ STOJÁNKY NA VÁNOČNÍ OZDOBY
3. 12. 2013 – 26. 1. 2014
Výstavka představila výběr nejkrásnějších stojánků a dekorací z kovu. Jejich tvar podléhal trendům doby a tak zde byly
k vidění výrazné tvary a dekory inspirované přírodou, ale
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Fotografická výstava etnografa Pavla Popelky z cest
po Balkánu, východním Slovensku a Moravě byla zaměřená na jednotlivé podoby víry a její ztvárnění. Soustředila
se především na nejvelkolepější z těchto artefaktů, jako
jsou kostely (chrámy), doklady víry, pojetí liturgie a zároveň
i dokumenty dobové architektury, malířství a sochařství.

BARVY V PŘÍRODĚ
20. 12. 2013 – 20. 4. 2014
V zimě, kdy naše příroda barvami příliš nehýří, určitě
každého potěšila výstava, která si nekladla za cíl pouze
představit barevnost přírody, ale také základní fyzikální
a chemické podstaty jednotlivých barev. Návštěvníci se zde
dozvěděli, jaké významy barvy či jejich kombinace v přírodě
mají a která přírodní barviva lidé využívají.

JIŘÍ VAVŘINA: OBRAZY – PANDÁNY
6. 2. 2014 – 30. 3. 2014

doplnila ve středu 30. 4. 2014 od 18.00 hodin přednáška
PhDr. Jaroslavy Pospíšilové a Mgr. Radka Bláhy.

V precizně provedených malbách Jiřího Vavřiny má hlavní
úlohu figura, situovaná ponejvíce do imaginárního prostředí
plného tajemnosti...

KAMIL LHOTÁK, AUTOMOBIL, 1968
13. 5 2014 – 9. 6. 2014 od
Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor a spisovatel Kamil Lhoták
(1912–1990) proslul svou láskou k starým dopravním
prostředkům, jimž věnoval nejen řadu obrazů, ale i několik
útlých knížek.

4. SALON VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE
15. 2. 2014 – 6. 4. 2014

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Vrcholová regionální přehlídka, která veřejnosti i odborníkům představila kvalitní současnou fotografickou tvorbu
autorů z východních Čech.

18. 5. 2014 – 2. 6. 2014
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Výstava prací soutěžících krajského kola 36. ročníku soutěže
Středoškolská odborná činnost vyhlašované Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy a garantované od ledna 2014
Národním institutem pro další vzdělávání.

FRANTIŠEK MUZIKA, ZÁTIŠÍ, 1927
ZÁMEČNICKÁ ŠKOLA. ŘEMESLO JE UMĚNÍ.
8. 5. 2014 – 17. 12. 2014
Výstava představila výjimečné bohatství uměleckořemeslných prací vzešlých z dílen Odborné školy pro umělecké
zámečnictví, která působila v Hradci Králové v letech 1880
až 1954.

10. 6. 2014 – 30. 6. 2014
Poznejte magický realismus v díle malíře, kreslíře, grafika,
typografa a ilustrátora, scénografa a také výtvarného kritika
Františka Muziky (1900-1974), který se stal jedním z nejvýraznějších výtvarných umělců generace Devětsilu.

MÝM NÁRODŮM!
20. 6. 2014 – 16. 11. 2014

PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ 1924 – 2014
18. 3. 2014 – 16. 10. 2014
V roce 2014 jsme si připomněli 90. výročí povýšení obce
Pražské Předměstí na město. Minulost této dnešní hradecké městské čtvrti představily archeologické nálezy, archivní
dokumenty i historické fotografie.

Výstava připomínající sté výročí první světové války. Ukázky
vojenské výzbroje a výstroje, dobové fotografie či dokumenty ilustrující život vojáků na válečných frontách, ale i nelehký
úděl jejich rodin v zázemí.

DAGMAR JIROUSKOVÁ – KRAJINA
3. 4. 2014 – 29. 6. 2014
Autorka ve volné tvorbě do svých ručních papírů vkládá
květiny, listy i kousky dřeva s pamětí jako v herbáři života.

TAJEMSTVÍ MAKOVICE BÍLÉ VĚŽE
24. 4. 2014 – 4. 5. 2014
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si předměty ukryté
v průběhu několika staletí v makovici Bílé věže. Výstavku
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ALOIS WACHSMAN, OBRAZ, 1931

HUGO DEMARTINI, RELIÉF, 1967-68

1. 7. 2014 – 3. 8. 2014

2. 9. 2014 – 5. 10. 2014

Snový svět surrealistů se představuje v magickém Obraze
od Aloise Wachsmana. Bělostné kosmické vejce tančící mezi
barevnými útvary připomíná zrození, prvopočátek kosmu,
vznik hmoty.

Umění je abstrakce, říká Zdeněk Primus a tvorba českých
umělců 60. let tomu s vervou přitakává. Jedním z nich byl
i sochař, performer a konceptuální umělec Hugo Demartini
(1931-2010)…

SVĚT OČIMA MICHALA POTŮČKA

HOUBY ŽIVÉ, JEDLÉ I JEDOVATÉ

KUNĚTICKÁ HORA
– SOPEČNÝ OSTROV V POLABÍ

4. 7. 2014 – 28. 9. 2014

2. 10. 2014 – 5. 10. 2014

24. 10. 2014 – 15. 3. 2015

Mladý začínající autor odhaluje své nitro v obrazech. Výtvarník
při vlastní tvorbě nachází inspiraci především v impresionismu.

Výstava v přírodě rostoucích a pěstovaných hub. Připraven
byl odborný výklad pro návštěvníky, určování donesených
hub a soutěže pro děti.

Výstava přiblížila přírodní hodnoty významné dominanty
Polabí formou originálních exponátů z geologických, botanických a zoologických sbírek muzea a fotografiemi biotopů
a dalších pozoruhodných rostlin a živočichů.

BOHUMIL KUBIŠTA, HARLEKÝN
A KOLOMBÍNA, 1911

LIDÉ HRADCE KRÁLOVÉ.
PORTRÉT JAKO BRÁNA DO DUŠE.

JIŘÍ KOLÁŘ – ROLÁŽ I – II

5. 8. 2014 – 31. 8. 2014

3. 10. 2014 – 6. 12. 2014

Dvě hlavní postavy z proslulé italské barokní Comedia del
Arte využil Bohumil Kubišta k rozehrání dramatu barvy
a tvarů v dramaticky napjaté kompozici…

Ve čtrnácti portrétech se projekt „Lidé Hradce Králové“ pokusil poukázat na mezigenerační rozdíly v názorech na aktuální
sociální témata.

Jiří Kolář – básník a výtvarník v jedné osobě, který si rád hraje
s číslicemi, notami a písmeny, stříhá je, muchlá, skládá a lepí
do hravé koláže.

STŘÍBRNÝ POKLAD

FRANTIŠEK HUDEČEK,
VZPOMÍNKA NA SAMARKAND, 1967
7. 10. 2014 – 2. 11. 2014
Hledání řádu v chaosu a skryté zákonitosti v řetězení náhod
je vlastní většině kultur, jen míra výtvarnosti se liší...

15. 7. 2014 – 3. 8. 2014
V dubnu 2014 učinil šťastný nálezce objev, který zůstane
natrvalo zapsán do dějin východočeské archeologie a numismatiky...
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4. 11. 2014 – 30. 11. 2014

PROJEKT 45´25´- SAMETOVÁ REVOLUCE
21. 11. 2014 – 1. 2. 2015
Výstava byla další částí „Projektu 45´25´, 1969–1989 u vás…“,
v němž studenti reflektovali události, jejichž výročí jsme si
v roce 2014 připomněli – úmrtí Jana Palacha a události roku
1989.

Přednášky a akce pro veřejnost
SEMINÁŘ NA TÉMA BARVY V PŘÍRODĚ
25. 1. 2014
Seminář byl zaměřen na přípravu na Biologickou olympiádu
kategorií C a D, ale zváni byli všichni ostatní zájemci o toto
téma. Po skončení přednášek můžete absolvovat komentovanou prohlídku stejnojmenné výstavy.

HLEDEJ ZVÍŘE
26. 1. 2014
První kreativní dílna pro děti v roce 2014 byla zahájena
prohlídkou výstavy BARVY V PŘÍRODĚ. V dětském ateliéru si
pak každý účastník vyrobil vlastní barevnou koláž.

REPUBLIKA MARIJ EL
19. 2. 2014
Kraj pokrytý lesy, který ve své svébytnosti skrývá prastarého ducha pohanského náboženství. O historii i současnosti
Marijské kultury vyprávěla dobrovolnice z Marij El – Olga
Tarasova.

VČELA A LIDSKÉ ZDRAVÍ
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12. 3. 2014
Přínos včel nejen pro člověka, složení včelstva a jeho činnosti, obor včelařství a včelí produkty právě s ohledem na medicínské využití v přednášce Lukáše Poura.

OZVĚNY MUSAIONFILMU
14. 3. 2014
Přednáška s projekcí dokumentárních filmů oceněných cenou
Černý Janek.

JARNÍ PRÁZDNINY V MUZEU

JOSEF LADA, DĚTSKÉ RADOVÁNKY

4. 3. 2014 – 7. 3. 2014

2. 12. 2014 – 4. 1. 2015

Akce pro děti o jarních prázdninách, 4. – 7. 3. 2014, zajímavé
interaktivní programy, informace o masopustu a Velikonocích.
Vysvětlení významu barev v přírodě, návštěva středověké
výstavy Královské město nad soutokem, výroba maškarní
masky či středověké hračky a možnost na chvilku se proměnit
ve středověkou dámu nebo rytíře...

Ladovská zima se stala pojmem, symbolem krásného, venku
prožitého dětství. S obrázky od Josefa Lady se díky pohádkovým knížkám i školním čítankám setkal snad každý z nás.

ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ
12. 12. 2014 – 1. 2. 2015
Pohled do historie vánočních ozdob ze skla, vaty, papíru,
vosku a kovu, z nichž některé jsou starší více než 100 let.

ZLATÁ HOREČKA

BARVY V PŘÍRODĚ

12. 2. 2014

16. 3. 2014

Kdo z Vás by v mládí nečetl dobrodružné knihy Jacka
Londona o drsném severu, kam touha po zbohatnutí hnala
tisíce mužů... Bonanza, Eldorádo, Klondike... Při cestopisné
přednášce Ing. Radko Chadimy si posluchači prošli nesmírně
náročnou pouť oněch dávných zlatokopů.

Muzejní neděle byla tentokrát věnována zajímavostem
z oblasti přírodních barviv, do jejichž tajů byly děti zasvěcené nejen ve výstavě Barvy v přírodě, ale také v muzejní
barvířské dílně.

MASOPUSTNÍ NEDĚLE – KARNEVAL VE SVĚTĚ
16. 2. 2014
Děti se seznamovaly nejen s tradicemi masopustu v Čechách
i ve světě, ale i s významem dračích masek v Číně a vlastní
dračí masku si v kreativní dílně také vyrobily
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ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2014 NA CHLUMU

PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KNIHY

CESTOU NECESTOU

29. 3. 2014

24. 4. 2014

24. 5. 2014

Malá přehlídka jednotek rakouských a pruských vojáků,
divadelní představení KAŠPÁREK A SV. JIŘÍ, komentované
prohlídky expozice a další akce doprovodily slavnostní zahájení návštěvnické sezóny 2014 v MUZEU VÁLKY 1866 NA
CHLUMU.

Kniha s názvem VY PADLÍ... VÁM BUDIŽ VĚČNÁ ČEST A SLÁVA!
autorů Jana Brunclíka, Jaroslavy Pospíšilové a Františka Vaška
byla představena ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 ve 13 hodin
v hlavní budově muzea na Eliščině nábřeží.

Z cyklu Sobotní výtvarná dopoledne pro rodiče a děti Galerie
moderního umění v Muzeu východních Čech.

DEN RODINY V MUZEU
11. 5. 2014
„Navštivte novou rozsáhlou výstavu Zámečnická škola
a vytvořte si svůj vlastní návrh uměleckého dekoračního kování.“
Tak znělo pozvání na akci do muzea, kdy rodiny měly zvýhodněné vstupné.

VZPOMÍNKY NA 80. LÉTA V ČESKOSLOVENSKU
12. 5. 2014

VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Společné soutěžní setkání žáků přihlášených do vzdělávací
aktivity připomínající 25. výročí listopadových událostí 1989
pořádané v rámci projektu Dotkni se 20. století! Vstupné
zdarma.

KRÁLOVÉHRADECKÁ MUZEJNÍ NOC 2014
30. 5. 2014
Královéhradecká muzejní noc byla již 7. ročníkem, kterým se
muzea a galerie v Hradci Králové a okolí připojily do celorepublikového cyklu muzejních nocí.

KOVÁŘSKÁ NOC V MUZEU
30. 5. 2014
Bohatý program pro děti i dospělé zaměřený na krásu
kovářského řemesla. Na nábřeží před hlavní budovou měli
návštěvníci možnost obdivovat práci kovářů a podkovářů
a některé činnosti si mohli i sami vyzkoušet.

13. 4. 2014
Muzejní neděle seznámila účastníky s tradicemi českých
Velikonoc. V kreativní dílně si děti vyrobily několik zajímavých velikonočních dekorací.

JAK SE VYBARVIT ABYCH PŘEŽIL?
16. 4. 2014
Jakým způsobem ovlivňuje zbarvení kořisti, zda bude predátorem napadena? Je lépe nebýt viděn? A proč nám vlastně
tak dlouho trvá, než najdeme prvního hříbka a proč další již
nalézáme snáz? Přednáška Mgr. Kateřiny Hotové Svádové,
Ph.D. pořádaná v rámci Dne Země.
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DEN C.K. ŘADOVÉHO PĚŠÍHO PLUKU č.18
31. 5. 2014

DEN ZEMĚ V MUZEU – 2014

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ 2014

16. 4. 2014

18. 5. 2014

Předem objednaným školním kolektivům byla nabídnuta
možnost prohlédnout si výstavu „Barvy v přírodě” s doprovodným výkladem autorů výstavy.

V neděli 18. května 2014 oslavila muzea na celém světě
a jejich pracovníci svůj mezinárodní den. V Muzeu východních Čech v Hradci Králové bylo možno tento den navštívit
výstavy a expozice zdarma.

Praktické ukázky výcviku infanterie rakouské armády z roku
1866 s možností prohlídky dobového tábora a unikátního souboru jedenácti portrétů majitelů pluku od konce
17. století do 19. století v Muzeu války 1866 na Chlumu.

O KAŠPÁRKOVI

TÝDEN DĚTÍ S MUZEEM VÝCHODNÍCH ČECH

ZOCELTE SE V RECYKLACI

5. 6. 2014

25. 8. 2014 – 29. 8. 2014

12. 9. 2014 – 14. 9. 2014

Při příležitosti Mezinárodního dne dětí uvedlo Muzeum
východních Čech v Hradci Králové pro všechny milovníky
pohádek loutkové představení O Kašpárkovi.

Návštěva archeologů na pravěkých a středověkých nalezištích, pozorování přírody a hvězd na noční obloze, noc
v muzeu a dobytí Chlumu. Procházka historií od pravěku po
moderní dějiny ve výstavách či expozicích…to byl program
prázdninové akce pro děti.

Staňte se hrdinou železného týdne – doneste vysloužilý
elektrospotřebič k recyklaci a obdržíte jednu vstupenku
do Muzea východních Čech v Hradci Králové zdarma…

JAK POZOROVAT PŘÍRODU

ODRAZY, DOPADY, OTISKY

8. 6. 2014

13. 9. 2014

Netradiční muzejní neděle během přírodovědné vycházky
naučila účastníky poznávat přírodu ve městě. Zjistili společně s muzejními odborníky, jak pozorovat ptáky a zvířata
hradeckých parků.

Setkání s dílem Huga Demartiniho – Reliéf, spojené s výtvarnou dílnou. Z cyklu Sobotní výtvarná dopoledne pro rodiče
a děti Galerie moderního umění v Muzeu východních Čech.

DĚJINY VENKOVA V ČESKÝCH ZEMÍCH 18. – 20.
STOLETÍ: HISTORIOGRAFIE, METODY, PROBLÉMY

13. 9. 2014

MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY 2014
Kde žijí netopýři? Čím se živí a které druhy žijí v České republice? Zajímavá a pro mnohé jistě tajuplná zvířata přiblížila
osvětová akce v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Akce byla pořádána ve spolupráci s Českou společností pro
ochranu netopýrů.

13. 6. 2014 – 14. 6. 2014
Mezinárodní vědecká konference. Vstupní konference, ideově navazující na uherskohradišťské mezinárodní agraristické
konference.

ZÁTIŠÍ A JEHO PROMĚNY

SYMPOZIUM K UMĚLECKÉMU KOVÁŘSTVÍ

DO MUZEA S RODINOU

21. 6. 2014

5. 9. 2014

14. 9. 2014

Z cyklu Sobotní výtvarná dopoledne pro rodiče a děti.

Sympozium věnované tématu Odborné školy pro umělecké
zámečnictví. V bloku přednášek zazněla témata související s
historií školy, jejími významnými představiteli nebo restaurováním náhrobních křížů.

Výrazná 50% sleva na vstupném do Muzea východních Čech
v Hradci Králové platila v neděli 14. září 2014 pro držitele
Rodinných pasů po předložení platného pasu a kuponu.

DEN UMĚLECKÉHO KOVÁŘSTVÍ

16. 9. 2014

S VYSVĚDČENÍM DO MUZEA
27. 6. 2014
Malí i velcí školáci nosili svá vysvědčení do Muzea východních Čech v Hradci Králové a měli tak vstup zdarma. Navíc
mezi 13 a 16 hodinou si mohli prohlédnout i odnést domů
nádherné strašilky ďábelské.

148. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ
3. 7. 2014 – 5. 7. 2014
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6. 9. 2014
Žhnoucí výhně, údery kladiv a především um a zručnost
uměleckých kovářů byly k vidění v sobotu 6. září 2014 na
exhibiční soutěži žáků středních škol před budovou Muzea
východních Čech v Hradci Králové.

DO JIRÁSKOVÝCH SADŮ NEJEN ZA HOUBAMI
Pozvánka na procházku do Jiráskových sadů za houbami,
stromy a rostlinami. Vstup zdarma.

Ve dnech 3. – 5. července 2014 se uskutečnily vzpomínkové
akce na 148. výročí krvavé bitvy, které se zúčastnilo téměř
půl milionu vojáků a kde bylo zabito, zmrzačeno, pohřešováno a zajato na 50 000 vojáků.
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KOVOTEPECKÁ DÍLNA

ANDĚLÉ

OBRAZ A JEHO PROMĚNA

21. 9. 2014

10. 11. 2014 – 9. 12. 2014

22. 11. 2014

Uměleckým kovářem a kovotepcem. Děti s rodiči si prohlédli
výstavu Zámečnická škola. Řemeslo je umění a vyzkoušeli si
tajemství drátování a kovotepectví.

Výtvarná soutěž na téma „Andělé“ pro děti od 6 do 15 let.

Setkání s dílem Jiřího Koláře – volná představivost se smyslem pro výtvarné dobrodružství. Z cyklu Sobotní výtvarná
dopoledne pro rodiče a děti.

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
1. 10. 2014

TANKEM I KOSOU ZA PLACHTU PESTŘEJŠÍ
18. 10. 2014
Otevření nové naučné stezky a tradiční podzimní brigáda
v přírodní památce Na Plachtě v Hradci Králové.

23. 11. 2014

Komentovaná prohlídka muzejní budovy, po které následovala volná diskuze v muzejní kavárně. Vstup zdarma.

Poznávání zvyků a obyčejů adventního času a výroba adventního kalendáře v kreativní dílně.

NAŠE MUCHOMŮRKY

SAMETEM S PRSTEM NA SPOUŠTI

2. 10. 2014

25. 11. 2014

Mezi muchomůrkami najdeme jedlé, nejedlé i jedovaté
druhy. Jejich rozlišení, ekologii a další zajímavosti přiblížil
předseda České vědecké společnosti pro mykologii a autor
mnoha odborných publikací RNDr. Vladimír Antonín, CSc.

Královéhradečtí fotografové Ladislav Chytrý a Miroslav
Podhrázský zavzpomínali, jak před 25 lety dokumentovali
události listopadových dnů. Vstup zdarma.

TÝDEN KRÁLOVÉHRADECKÝCH KNIHOVEN 2014

26. 11. 2014

VČELÍ PRODUKTY A JEJICH VYUŽITÍ V MEDICÍNĚ

6. 10. 2014 – 10. 10. 2014
Již 18. ročník královéhradecké části celostátní akce Týden
knihoven 2014 byl tento rok věnován muzejním knihovnám a především se zaměřil na celosvětové téma 100. výročí
začátku 1. světové války.

KRÁSA ORNAMENTU

XXV. MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2014

Volná představivost se smyslem pro řád. Setkání s dílem
Františka Hudečka. Z cyklu Sobotní výtvarná dopoledne pro
rodiče a děti.

28. 11. 2014 – 30. 11. 2014

19. 10. 2014
Mimořádná muzejní neděle. Účastníci na vlastní kůži poznali
všední život obyvatel královéhradecké pevnosti v 19. století.
Domů si odnesli malé překvapení.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V MUZEU!
ZA HOUBAMI DO NOVOHRADECKÝCH LESŮ
11. 10. 2014
Mykologická exkurze do Novohradeckých lesů s odborným
komentářem nálezů hub popř. rostlin.

Člověk byl již v dávných dobách schopen docenit přínos
pozoruhodného včelího společenství... Přednášel Lukáš Pour,
student Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

18. 10. 2014

JAK SE ŽILO ZA CÍSAŘE PÁNA

54

ADVENTNÍ NEDĚLE V MUZEU

29. 10. 2014
Jak se bubnovalo do útoku? Co je to podtele? Jak vypadal
granátník a jak bubeník? Vyprávění se zajímavým programem pro děti.

Již čtvrt století měli návštěvníci možnost prožít si první
adventní víkend předvánočního času v sepětí s tradicí
v neopakovatelné atmosféře ojedinělé stavby ve společnosti
poctivých řemeslníků. Jednotné vstupné 25 Kč.

JOSEF LADA, DĚTSKÉ RADOVÁNKY, 1947

MÚZY CHRÁM

2. 12. 2014 – 4. 1. 2015

10. 12. 2014

Ladovská zima se stala pojmem, symbolem krásného, venku
prožitého dětství. S obrázky od Josefa Lady se díky pohádkovým knížkám i školním čítankám setkal snad každý z nás.
Z cyklu Sobotní výtvarná dopoledne pro rodiče a děti.

Komentovaná prohlídka výjimečné krásy architektury budovy muzea a její poutavá historie v širších souvislostech než
je běžné.

KLUB SENIORŮ – PŘEDNÁŠKA HISTORIE
DÍVČÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ
A OKOLÍ

14. 12. 2014

MÚZY CHRÁM

4. 12. 2014

Komentovaná prohlídka modernistické stavby muzea z pohledu zasvěceného průvodce a odborníka, se kterým jsme navštívíli i běžně nepřístupné prostory.

Přednáška v prostorách Studijní a vědecké knihovny na
téma Historie dívčího vzdělávání v Hradci Králové a okolí
pro členy a příznivce Klubu seniorů.

KŘEST KATALOGU
MINULOST KOVANÁ ZE ŽELEZA

NEDĚLE ANDĚLSKÉHO ZVONĚNÍ
14. 12. 2014
Prohlídka nové výstavy „Andělské zvonění“, výroba a zdobení
ozdob z přírodních materiálů, skla, korálků a papíru v kreativní dílně pro děti a rodiče.

17. 12. 2014
Křest katalogu výstavy „Zámečnická škola. Řemeslo je
umění“, který dokumentuje jednu z nejvýraznějších kapitol uměleckého řemesla a školství v Hradci Králové…

Akce pro děti a mládež
ve volném čase
Muzejní neděle 2014 – muzejní programy a dílny pro rodiče s dětmi. V roce 2014 byl tento tradiční projekt muzea –
Muzejní neděle 2014 podpořen Královéhradeckým krajem
(Akce pro děti a mládež ve volném čase -14SMR02). V rámci
projektu proběhly všechny naplánované programy – zvykoslovné programy Masopustní neděle, Velikonoční neděle,
novinkou byla muzejní neděle na téma Adventní kalendář, Neděle Andělského zvonění zavedla návštěvníky do
výstavy Andělské zvonění. V rámci interaktivních programů
se děti seznamovaly s tajemstvím přírody – Barvy přírody
a Jak pozorovat přírodu, zažily na vlastní kůži život v pevnostním městě – Jak se žilo za císaře pána. Kreativní dílny – Hledej
zvíře a Kovotepecká dílna byly inspirovány výstavami Barvy
v přírodě a Zámečnická škola. Řemeslo je umění.
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KLUB SENIORŮ – NÁVŠTĚVA VÝSTAVY
ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ
18. 12. 2014
Nahlédnutí do historie vánočních ozdob ze skla, vaty, papíru, vosku a kovu, z nichž některé jsou starší více než 100 let,
spojené s návštěvou výstavy „Andělské zvonění“ v Muzeu
východních Čech v Hradci Králové.
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Doprovodné programy
Doprovodné programy ke stálým expozicím,
krátkodobým výstavám a interaktivní programy
k jednotlivým zvykoslovným obdobím roku –
pro rok 2014.
Tento projekt muzea byl pro rok 2014 podpořen Královéhradeckým krajem (Podpora a rozvoj profesionálních
a neprofesionálních kulturních aktivit-14KPG01).
Projekt úspěšně splnil cíl vytvořit kvalitní nabídku programů a podrobně seznámit s historií, přírodou a archeologií.
Byla realizována nabídka programů pro mateřské, základní
a střední školy. Novinkou bylo navázání spolupráce se
Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a příprava
přednášek a návštěv výstav a expozic muzea pro Klub seniorů. Rozšířena byla i nabídka pro handicapované občany
a organizované skupiny. Novinkou byl subprojekt Týden dětí
s muzeem, který nahradil jednorázové dosavadní programy pro rodiče s dětmi a organizované skupiny (Prázdniny
v muzeu).
V roce 2014 bylo připraveno 12 různých doprovodných
edukačních programů k výstavám, expozicím a zvykoslovným obdobím, realizováno bylo celkem 145 programů pro
různé cílové skupiny.
K expozicím o historii Hradce Králové byly připraveny zajímavé doprovodné programy. K expozici „Královské město
nad soutokem“ jsou již dlouhodobě realizovány dvě varianty programu. První varianta je zábavná prohlídka výstavy, během níž si mohou žáci prohlédnout kopie středověkých oděvů a doplňků. Druhá varianta spočívá v prohlídce
expozice doplněné kreativní dílnou v Dětském ateliéru, kde
si žáci vytvoří hračku z hlíny, podobnou hračkám středověkým, které viděli v expozici.
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Doprovodný program k výstavě „Kotěra. Po stopách moderny… seznámil s životem a dílem Jana Kotěry, který pro
Hradec Králové vyprojektoval budovu muzea, v současné
době jedinou Národní kulturní památku na území města.
Ke krátkodobé výstavě „Vše za 100 let“, věnované historii
muzea a jeho jednotlivým oddělením, byly připraveny interaktivní programy, kde si žáci mohli vyzkoušet, jak pracuje
muzejník, a zjistit, jaké předměty se v muzeu uchovávají a proč.
Během programu „Barvy v přírodě“ žáci nahlédli do tajů
přírody, zjistili, s jakými barvami se mohou v přírodě setkat
a jaký mají význam. Program byl obohacen interaktivními
prvky, které byly součástí výstavy.
Výstava „Zámečnická škola. Řemeslo je umění.“ byla doplněna komentovanou prohlídkou s interaktivními prvky nebo
s řemeslnou dílnou.
Téma první světové války zprostředkoval program k výstavě
„Mým národům!“ doplněný krátkými čtenými úryvky dobových deníků a tématickým dnem.
Kromě programů k výstavám a expozicím jsou každoročně
připravovány také velmi oblíbené interaktivní a kreativní
programy ke zvykoslovnému období masopustu a Velikonoc
(S beránkem od masopustu do Velikonoc) a adventu a Vánoc
(Od Adventu do Tří králů). Během těchto programů se žáci
seznámili s tradicemi a zvyky jednotlivých období a v kreativní části se věnovali tvorbě dekorací nebo přání. Pojetí
programu ke zvykoslovným obdobím je každoročně obměňováno tak, aby tyto akce byly stále atraktivní a školní skupiny se k nám vracely.
V roce 2014 byl také realizován interaktivní program k expozici Muzea války 1866 na Chlumu. Žáci se během něj seznámili nejen s historickými okolnostmi války, ale např. i s živo-

tem vojáků a stavem dobové zdravotní péče. Vyzkoušeli si
také repliky dobové vojenské výstroje.
Vedle školních skupin byli častými návštěvníky našich výstav
klienti Tyfloservisu, pro něž byl vždy připraven speciální
program. Dalšími skupinami, které navštěvovaly v roce 2014
Muzeum východních Čech v Hradci Králové opakovaně je
Klub českých turistů, TJ Sokol Hradec Králové, Junák – svaz
skautů a skautek ČR, Liga proti rakovině, DANETA a další.
Pro děti mateřských škol pořádalo muzeum loutkové představení O Kašpárkovi ve spolupráci se členy loutkového
kroužku ZŠ Štefcova v Hradci Králové.
Jako novinku pro rok 2014 připravilo edukační pracoviště
Týden dětí s muzeem v podobě „příměstského tábora“, který
formou her, soutěží a výtvarných aktivit seznámil účastníky
s muzejními výstavami, expozicemi a Muzeem války 1866
na Chlumu. U příležitosti jarních a podzimních prázdnin
a vysvědčení byly připraveny speciální jednodenní tématické
akce pro rodiče s dětmi.
Dále edukační pracoviště realizovalo interaktivní programy
v rámci narozeninových oslav v expozici „Královské město
nad soutokem“.

Muzeum v médiích

Hradecký deník, 22. 2. 2014

Hradecký deník, 26. 4. 2014

Tištěná media (výběr)

Salon východočeské fotografie
láká návštěvníky do muzea

Muzeum východních Čech láká na poklady z Bílé věže

Pravidelné pozvánky na výstavy, muzejní akce či populárně
naučné příspěvky otiskovaly v roce 2014 především Radnice,
Hradecký deník, Deník Právo, MF Dnes či Lidové noviny.
Hradecký deník, 12. 1. 2014

Výstava chce návštěvníkům ukázat
také barevnost přírody
Až do 20. dubna je možné navštívit v Muzeu východních
Čech v Hradci Králové výstavu Barvy v přírodě. Přístupná je
denně mimo pondělí vždy od 9 do 17 hodin…
Hradecký deník, 23. 1. 2014

Muzeum sbírá vaše vzpomínky.
Chystá výstavu k Velké válce
V letošním roce uplyne 100 let od vypuknutí prvního celosvětového válečného konfliktu, který bývá nazýván také
Velkou válkou. Muzeum východních Čech v Hradci Králové
chce toto výročí připomenout výstavou s názvem Mým národům! 1. světová válka 1914-1918 na frontách i v zázemí…
Hradecký deník, 29. 1. 2014

Pořádat výstavu? Někdy je to podle
Koritenské jako detektivka
Depozitáře muzea exponáty ze škol mají, ale Pavla Koritenská
se chtěla věnovat těm dívčím, takže s pomocí veřejnosti
pátrala po dalších…

Již 4. Salon východočeské fotografie se koná od 15. února
do 6. dubna v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 22. února
ve 14 hodin. Úvodní slovo si vezme MgA. Ivo Gil, v programu vystoupí mužská část hradeckého Českého chlapeckého sboru…
Hradecký deník, 27. 2. 2014

Fotografové z celého kraje
lákají návštěvníky do muzea
Krajina, výtvarná fotografie, obrazová imaginace, sociální dokument, koncept i abstrakce, tak lze v jednoduchosti popsat v pořadí další ročník reprezentativní přehlídky
souhrnného přehledu fotografické tvorby, která se udála ve
východočeském regionu za uplynulé tři roky…
Hradecký deník, 27. 3. 2014

Zahájí návštěvnická sezona
Muzea války 1866 na Chlumu
Malá přehlídka jednotek rakouských a pruských vojáků, divadelní představení Kašpárek a sv. Jiří, komentované prohlídky expozice a další akce doprovodí slavnostní zahájení
návštěvnické sezony 2014 v Muzeu války 1866 na Chlumu
u Hradce Králové. Akce se uskuteční v sobotu 29. března od
14 hodin…

Měděné tubusy, které ukrývala po staletí Bílá věž, vydaly
v minulých dnech svá tajemství. Jaké poklady schránky skrývaly, si mohou přijít lidé prohlédnout do Muzea východních
Čech, kde budou předměty vystaveny až do neděle 4. května…
Hradecký deník, 11. 5. 2014

Návrat ke kořenům. Zámečníci připomínají staré časy
Rozsáhlá výstava konající se v hradeckém muzeu připomíná
výjimečné bohatství umělecko-řemeslných prací vzešlých
z dílen Odborné školy pro umělecké zámečnictví, která působila v Hradci Králové v letech 1880 až 1954…
Hradecký deník, 13. 5. 2014

Obrazem: Schwarzenberg v muzeu
mluvil o eurovolbách
Do Hradce, přesněji do sálu Muzea východních Čech
v pondělí zavítal Karel Schwarzenberg spolu s dalšími, aby
Hradečákům připomněli důležitost voleb do Evropského
parlamentu. Diskutovalo se i o situaci na Ukrajině…
Hradecký deník, 24. 5. 2014

Vítězné práce studentů se zabydlely
v Muzeu východních Čech
K nedávnému mezinárodnímu Dni muzeí si nadělilo Muzeum
východních Čech v Hradci Králové hned dva dárky…
MF DNES, 22. 5. 2014

Hradecký deník, 31. 3. 2014

Kotěrova výstava uspěla v soutěži muzeí

Hradecký deník, 18. 2. 2014

Originální novinky: Nové cesty i tábor, láká Chlum

Výstava chce návštěvníkům ukázat
také barevnost přírody

Památník bitvy na Chlumu chystá samé novinky: Tématické
dny, dětský tábor, nové výstavy i stezky okolím…

Královéhradecké muzeum východních Čech získalo v národní soutěži Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku
2013 druhou cenu za výstavu Kotěra. Po stopách moderny…,
která trvala od září 2013 do konce letošního ledna….

Až do 20. dubna je možné navštívit v Muzeu východních
Čech v Hradci Králové výstavu Barvy v přírodě. Přístupná je
denně mimo pondělí vždy od 9 do 17 hodin…
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Lidovky.cz, 20. 4. 2014

Mince i dokumenty. Pouzdra z Bílé věže
odkryla svůj poklad

Kováři u Kotěry rozpálí výhně

Pouzdra snesená z makovice umístěné na vrcholu historické Bílé věže v Hradci Králové, která od loňského podzimu
prochází rekonstrukcí, ukrývala historické dokumenty, mince
či fotografie. …

Sedmý ročník muzejní noci si v pátek vyžádá i částečnou
uzavírku nábřeží. Právě venku totiž budou výhně a kovadliny, díky kterým své umění předvedou učni střední řemeslné
školy v Jaroměři. „Zkrátka chceme ukázat naživo tak trochu

MF DNES, 26. 5. 2014
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vymírající kovářské řemeslo“, řekl vedoucí oddělení ochrany
a prezentace sbírkových předmětů muzea Stanislav Hrbatý…
Hradecký deník, 27. 5. 2014

Kam na výlet? C. k. řadový pěší pluk
č. 18 se ukáže na Chlumu
Den C. k. řadového pěšího pluku č. 18 se uskuteční v sobotu
31. května v Muzeu války 1866 na Chlumu u Hradce Králové.
První z tematických dnů sezony 2014 bude věnován regimentu C. k. řadového pěšího pluku č. 18…
MF DNES, 29. 5. 2014

Muzejní noc: výheň a kladiva
Muzejní noc v kraji otevře zítra památky a kuriozity.
Středobodem bude tradičně Muzeum východních Čech.
Vloni tady vládlo retro a návrat do první republiky, letos
elegantní aerovky bez střechy a dámy v róbách nahradí
žhnoucí kovářské výhně, kladiva a dokonce i živý kůň….
MF DNES, 16. 6. 2014

Mým národům!
Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravilo další
výstavu, která se tematicky pojí k 100. výročí vypuknutí první
světové války. Dobové dokumenty a předměty, fotografie,
plakáty, periodika, vzpomínky pamětníků, ukázky vojenské
výzbroje a výstroje přiblíží návštěvníkům nejen život vojáků
v zákopech, ale i nelehký úděl jejich rodin…
Hradecký deník, 19. 6. 2014

Zveme vás: První válka má výročí
- muzeum láká na výstavu
Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve čtvrtek večer
zahajuje výstavu nazvanou Mým národům, která je věnována první světové válce. Koná se u příležitosti letošního stého
výročí od vypuknutí tohoto válečného konfliktu. Otevřena
bude do 16. listopadu, informovala o tom Dana Mylerová
z hradeckého muzea…
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MF DNES, 19. 6. 2014

Hradecký deník, 1. 10. 2014

Výstava o velké válce

Výstava v muzejní kavárně odhalí
portréty i názory lidí různého věku

Dnes od 16 hodin můžete zajít do Muzea východních Čech
na vernisáž výstavy Mým národům! k 100. výročí vypuknutí
první světové války.

Trest smrti nebo povinná vojenská služba. Lidé HK proti sobě
staví názory dvou generací…

MF DNES, 23. 6. 2014

Hradecký deník, 2. 10. 2014

S vysvědčením do muzea
pro vstup zdarma i malý dárek

Muzeum východních Čech je během výstavy plné hub

… Některé organizace připravují pro děti speciální akce.
Například Muzeum východních Čech připravilo už na pátek
akci nazvanou S vysvědčením do muzea. Školáci, kteří přinesou své vysvědčení, budou mít vstup zdarma a dostanou
malý dárek.
Hradecký deník, 24. 6. 2014

Na frontě i v zázemí.
Výstava o válce otevřela domácí archivy
Letos uplyne rovných sto let od začátku prvního moderního celosvětového válečného konfliktu. Dříve byl znám
jako Velká válka, později se o něm ve školách učilo jako o 1.
světové válce. Významné události si je třeba připomínat, na
což mysleli i autoři výstavy pojmenované Mým národům!
v Muzeu východních Čech…

Výstava v přírodě rostoucích a pěstovaných hub se uskuteční
v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Otevřena bude
od 2. do 5. října denně vždy od 9 do 17 hodin. Vstup zdarma.
Deník Právo, 24. 10. 2014

Kunětická hora pohledem vědců
Dominantou východního Polabí je od nepaměti Kunětická
hora, jejíž charakteristický tvar už od 15. století dotváří zřícenina gotického hradu. Královéhradečtí muzejníci
se však rozhodli představit tuto lokalitu i jako unikátní
přírodní biotop s řadou vzácných rostlin, živočichů a zajímavého geologického složení. Vernisáž výstavy Kunětická hora
– sopečný ostrov Polabí, která bude v Muzeu východních
Čech v Hradci Králové přístupná do 25. ledna, se koná dnes,
ve čtvrtek, od 17 hodin.
Hradecký deník, 28. 10. 2014

Hradecký deník, 25. 7. 2014

Víme o tom: Prázdniny v muzeu? S historií a řemeslem

Nová výstava v muzeu?
Kunětická hora – sopečný ostrov v Polabí

Týden s historií, tradicemi, řemeslem i archeology si mohou
užít děti, které rodiče přihlásí na Týden dětí s Muzeem
východních Čech. Akce se koná od 25. do 29. srpna a
některé dny jsou ještě volné. Na každý den je připraven jiný
program…

Výstava s názvem Kunětická hora – sopečný ostrov v Polabí
se koná ve dnech 24. října 2014 až 25. ledna 2015 v Muzeu
východních Čech v Hradci Králové. Otevřena je denně mimo
pondělí vždy od 9 do 17 hodin…

Hradecký deník, 15. 9. 2014

Ohlédnutí: Muzejní adventní trhy
lákaly v Hradci řadu nedočkavců

Hradecký deník, 30. 11. 2014

Pravdu o tajemných netopýrech
odhalili v hradeckém muzeu
Netopýr za noc spořádá dva až pět tisíc komárů. To se dozvěděli návštěvníci v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
o sobotní noci, která patřila tentokrát tajemným netopýrům. Nejdříve se o nich něco dozvěděly děti, později v noci
i dospělí…

Tisíce lidí zavítaly o uplynulém víkendu do Muzea východních Čech v Hradci Králové, kde se uskutečnily jubilejní
25. muzejní adventní trhy…

Hradecký deník, 15. 11. 2014

Výtvarná soutěž pro děti na téma Andělé
již odstartovala, trvá měsíc
Zapojte se do výtvarné soutěže Muzea východních Čech
v Hradci Králové a vytvořte výtvarné dílo na téma Andělé…
Hradecký deník, 25. 11. 2014

Fotovzpomínku na revoluci
v Hradci představí muzeum
Jak probíhaly listopadové události před dvaceti pěti lety
v Hradci? O tom se můžete přesvědčit v Muzeu východních
Čech, kde v úterý přesně v 17 hodin začíná fotografická
výstava pojmenovaná Sametem s prstem na spoušti…
Hradecký deník, 8. 12. 2014

S malířem Ladou a s jeho Dětskými radovánkami
se můžete setkat v muzeu

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

Informace o výstavě „Zámečnická škola. Řemeslo je umění“
byly vysílány na Českém rozhlase Hradec Králové a Českém
rozhlase Praha. Informace o výstavě „Mým národům!“
a sběrové akci k ní se vysílaly na Českém rozhlase Hradec
Králové a Českém rozhlase Vltava.

Hradecký deník, 14. 12. 2014

Výběr z archivu Českého rozhlasu:

„Vůbec první vánoční ozdobu jsem si schovala ještě za
mých studií na Střední umělecko-průmyslové škole sklářské
v Železném Brodě. Tehdy jsem si zrovna nemyslela, že budu
mít takovouhle sbírku,“ řekla při zahájení výstavy historických vánočních ozdob Andělské zvonění její autorka Věra
Dvořáčková….
Hradecký deník – zveřejněno ve 13 vydáních

Pravidelné informace o aktuálně rostoucích houbách

TV Relax, Krajské noviny, 31. 1. 2014

Hledej zvíře v televizní reportáži
Lednovou muzejní neděli Hledej zvíře navštívil štáb regionální televize Relax. V reportáži můžete se zoologem
muzea a kurátorem výstavy Mgr. Josefem Hotovým navštívit výstavu Barvy v přírodě. Podíváte se také do dětského ateliéru, kde se i nejmenší účastníci pustili s nadšením
do tvorby náročnou technikou koláže na téma příroda
a výsledky byly obdivuhodné.
internetová TV Stream, 25. 3. 2014

Zprávy o archeologických výzkumech MVČ se objevily
opakovaně zejména ve vysílání Českého Rozhlasu Hradec
Králové, a to včetně rozhovorů a živých vstupů z lokality.

„Přišly první mrazy, přestalo se pást a ustaly i všechny
podzimní zábavy. Ale my děti jsme se už zase těšily na zimu
a na všecky radovánky, které přináší: klouzání, sáňkování,
stavění sněhuláků a koulování. Nedočkavci zkoušeli kdejakou zamrzlou loužičku, jestli je už led udrží.“…

Doma má tři tisíce vánočních ozdob.
Schovává je v krabicích

Televize
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Český rozhlas Hradec Králové
Host ve studiu, představeny jarní akce a výstavy v Muzeu
Východních Čech v Hradci Králové, 22. 4. 2014
Český rozhlas Hradec Králové
Radioporadna, mykologická poradna Terezy Tejklové, 15. 7.,
15. 8., a 1. 10. 2014

Bitva 1866 na Chlumu v pořadu televize Stream
V pořadu Národ sobě internetové televize Stream.cz, v 33.
díle věnovanému Bitvě 1866 na Chlumu, hovořil o pohnutých událostech prusko-rakouského konfliktu historik PhDr.
Jiří Rak. Za zmínku jistě stojí také inspirativní „letecké“ záběry
okolí Muzea války 1866 na Chlumu.
Česká televize, Události v regionech, 14. 5. 2014

Hradecké muzeum představuje historii Odborné školy
pro umělecké zámečnictví
Kovářské práce tehdejších žáků zdobí města po celém
Česku…
TV Prima, Zprávy FTV Prima, 30. 7. 2014

Rozhovor o aktuálně rostoucích houbách
Česká televize, Události v regionech, 26. 8. 2014

Živý rozhovor – Miroslav Novák, archeolog

Český rozhlas Pardubice
Radioporadna 26. 3., 25. 4., a 24. 7. 2014

Rozhovor s vedoucím archeologického výzkumu pod budoucí dálnicí D11. Mohou objevy archeologů budování dálnice
zdržet? Archeologický výzkum, který je svým rozsahem
v Královéhradeckém kraji ojedinělý…

Český rozhlas Pardubice
vycházka PP Na Plachtě, 12. 6. 2014

Východočeská televize V1, Východočeské zprávy,
24. 12. 2014

Tradiční kapr na svátečním stole
Český rozhlas Pardubice
rozhovor o houbách 2. 7. 2014

– rozhovor s Mgr. Martinou Vlčkovou
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Návštěvnost
Tabulka návštěvnosti
(druh vstupného / počet návštěvníků)
2014

plné
vstupné

snížené
vstupné

děti
do 6 let

rodiny/
4 osoby

senioři

programy

ZTP

průkazy zdarma/
AMG, ICOM atd.

zdarma
ostatní

rozhledna
Chlum

celkem

leden

273

205

41

128

125

217

34

7

73

-

1 103

únor

197

183

20

76

72

205

23

24

116

-

916

březen

369

534

29

192

123

587

28

25

119

201

2 207

duben

213

327

34

164

229

558

38

20

150

2

1 735

květen

861

1 098

78

552

240

417

23

16

48

1 311

4 644

červen

471

641

16

128

102

236

10

12

176

719

2 511

červenec

891

371

14

564

327

50

18

26

9

1 469

3 739

srpen

756

562

23

660

390

139

14

17

8

1 209

3 778

září

399

525

10

108

194

190

21

17

92

359

1 915

říjen

221

362

12

160

131

304

15

30

204

284

1 723

listopad

238

194

9

108

128

374

19

17

23

5

1 115

prosinec

185

381

88

120

105

393

41

11

64

-

1 388
650

Graf návštěvnosti

CELKEM

60

konference, semináře

8 051

adventní trh

2 525

muzejní noc

1 150

pronájmy – školní besídky

1 230

pronájmy – společenské akce

2 930

kulturní akce

900

vernisáže

300

akce na Chlumu

1 200

svatby

1 212

výstava Houby živé, jedlé i jedovaté

46 922

IV. Hospodaření organizace
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Personální oblast
Struktura a počty zaměstnanců

Pohyb zaměstnanců
2013

2014

Přírůstek zaměstnanců (osob)

6

10

Úbytek zaměstnanců (osob)

6

9

2

ukončení pracovního poměru (osob)

6

9

4

4

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

-

-

3

2

úplným středním všeobecným

1

1

úplným středním odborným

20

20

vysokoškolským

22

21

s vědeckou kvalifikací

9

10

neuvedeným

-

-

61

60

Rok

2013

2014

61

60

základním

2

vyučených
vyučených s maturitou

Celkový počet zaměstnanců (fyzických osob)

v tom se vzděláním

Celkem

Rok

Stav přepočtených zaměstnanců byl dodržen.

Průměrné platové třídy, průměrné mzdy
Platová třída

62

Průměr za třídu

Průměrná mzda

Počet zaměstnanců

Průměr za třídu

Průměrná mzda

(fyzický stav)

(Kč)

(Kč)

(fyzický stav)

(Kč)

(Kč)

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2

4

7 740

9 662

2

10 400

13 208

4

6

10 440

9 612

5

11 250

11 870

6

3

13 800

18 395

4

13 825

16 883

7

7

14 100

16 103

9

14 390

16 481

8

3

12 440

15 416

2

15 700

18 246

9

11

16 466

20 419

12

16 050

20 289

10

6

17 684

21 550

3

16 720

14 190

11

16

17 666

22 850

18

18 620

26 472

12

3

22 957

26 720

3

23 680

29 063

2

19 115

28 630

2

19 285

19 138

60

13
Celkem

Počet zaměstnanců

61

30 150
19 686

Oblast výnosů organizace (Kč)
VÝNOSY

602.010

Tržby za služby – hlavní činnost
z toho: vstupenky Muzeum

Celkem k
31. 12. 2014

Plán na rok
2014

% plnění
ročního
plánu

Celkem k
31. 12. 2013

Plán na rok
2013

9 655 501,26
380 888,00

% plnění
ročního
plánu

4 700 000,00

-

7 902 318,00

2 295 000,00

-

-

-

386 380,00

-

-

z toho: vstupenky Chlum

358 135,10

-

-

327 753,00

-

-

z toho: vstupenky Adventní trh

194 625,00

-

-

246 620,00

-

-

13 200,00

-

-

-

-

-

8 698 533,52

-

-

6 611 367,00

-

-

z toho: vstupenky přednášky
z toho: Záchranný archeologický průzkum
z toho: ostatní činnost

10 119,64

-

-

330 198,00

-

-

763 702,44

895 000,00

-

849 668,00

812 000,00

-

Tržby za služby – reklama

24 297,52

20 000,00

-

82 851,00

60 000,00

-

Tržby za služby – ostatní

71 906,18

50 000,00

-

-

-

-

Celkem za Su 602

10 515 407,40

5 665 000,00

185%

8 834 837,00

3 167 000,00

279%

Výnosy z pronájmu

357 335,21

70 000,00

245 049,00

350 000,00

-

245 049,00

350 000,00

70%

197 374,00

360 000,00

-

602.020

Tržby za služby – hospodářská činnost: prodej tepla

602.070
602.900
603.010

Celkem za Su 603

357 335,21

70 000,00

510%

604.010

Tržby za vlastní zboží

78 512,35

40 000,00

-

604.100

Tržby za komisní zboží

77 321,56

-

-

116 090,00

158 400,00

-

604.200

Tržby za nakoupené zboží

66 902,25

-

-

-

-

-

222 736,16

40 000,00

556%

313 464,00

518 400,00

60%

648.010

Čerpání fondů – RF na provozní účely

609 713,00

-

-

220 000,00

-

-

648.011

Čerpání fondů – Fond odměn

458 000,00

-

-

-

-

-

648.050

Čerpání fondů – zúčtování dotací ÚP na mzdy

0,00

-

-

-

-

-

Celkem za Su 604

648.070

Čerpání fondů – zúčtování fondu finančních darů
Celkem za Su 648

649.000

Ostatní výnosy z činnosti – za účtované poplatky, ostatní

649.010

Ostatní výnosy z činnosti – přijaté náhrady škod

649.020

Ostatní výnosy z činnosti – Česká geolog. společnost
Celkem Su 649

662.100

Úroky z BÚ

662.300

Úroky z účtu CEP

662.320

19 000,00

-

-

79 830,00

-

-

1 086 713,00

-

-

299 830,00

-

-

61 854,02

-

-

115 438,00

-

-

349 909,00

-

-

-

-

-

6 000,00

-

-

-

-

-

417 763,02

-

-

115 438,00

-

-

6 606,32

-

-

-

-

-

11,09

-

-

33,00

-

-

Úroky z účtu FKSP

19,45

-

-

-

-

-

Celkem za Su 662

6 636,86

-

-

33,00

-

-
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Výnosy a náklady
VÝNOSY

663.010

Celkem za Su 663

Plán na rok
2014

% plnění
ročního
plánu

Celkem k
31. 12. 2013

Plán na rok
2013

% plnění
ročního
plánu

655,18

-

-

-

-

-

655,18

-

-

-

-

-

23 117 700,00

23 118 000,00

100%

2 585 000,00

25 699 992,00

-

-

-

-

-

-

1 581 456,00

-

-

672.100

Výnosy z nároků na prostř. rozpočtů ÚSC – provozní příspěvek

672.200

Výnosy z rozpočtu města

230 000,00

-

672.300

Výnosy z rozpočtu kraje

29 406,45

-

672.400

Výnosy z rozpočtu ministerstva

672.410

Výnosy MK – čas. rozpuštění transferu

672.500

64

Kurzové zisky

Celkem k
31. 12. 2014

Výnosy z rozpočtu SR – ÚP

315 825,00

-

-

-

-

-

20 220,00

-

-

-

-

-

168 779,00

-

-

-

-

-

Celkem za Su 672

23 881 930,45

23 118 000,00

103%

27 431 456,00

25 699 992,00

107%

Výnosy celkem za běžné kalendářní období

36 489 177,28

28 893 000,00

126%

37 242 933,00

29 735 392,00

125%

Oblast nákladů organizace (Kč)
NÁKLADY

Celkem k
31. 12. 2014

Plán na rok
2014

% plnění
ročního
plánu

Celkem k
31. 12. 2013

Plán na rok
2013

% plnění
ročního
plánu

51 570,00

-

-

331 621,00

250 000,00

-

4 666,07

-

-

38 267,00

12 000,00

-

501.020

Spotřeba materiálu expozice

501.030

Spotřeba materiálu ND na auta

501.031

Spotřeba materiálu PHM

148 385,07

-

-

154 323,00

132 000,00

-

501.040

Spotřeba materiálu úklidové prostředky

49 365,62

-

-

-

-

-

501.050

Spotřeba materiálu kancel. potřeby, PC, kopírka

76 895,19

-

-

131 680,00

73 200,00

-

501.070

Spotřeba materiálu na údržbu budov

12 330,88

-

-

82 239,00

57 000,00

-

23 093,92

-

-

81 958,00

-

-

1 279,00

-

-

-

-

-

501.090

Spotřeba materiálu DHM 500 Kč do 2 999 Kč

501.091

Spotřeba materiálu DHM do 499 Kč

501.100

Spotřeba materiálu na činnost oddělení

383 321,70

-

-

238 380,00

91 200,00

-

501.110

Spotřeba materiálu nákup do knihoven

64 600,57

-

-

80 496,00

38 000,00

-

501.900

Spotřeba materiálu ostatní
Celkem Su 501

285 943,06

-

-

489 161,00

24 000,00

-

1 101 451,08

492 000,00

224%

1 628 125,00

677 400,00

240%

502.010

Spotřeba energie – elektřina

789 070,10

-

-

928 346,00

987 600,00

-

502.020

Spotřeba energie – plyn

153 539,39

-

-

74 938,00

120 000,00

-

502.030

Spotřeba energie – topení EOP

938 277,04

-

-

1 617 687,00

1 440 000,00

-

502.040

Spotřeba energie – voda

42 561,60

-

-

48 926,00

42 000,00

-

502.050

Spotřeba energie – hospodářská činnost
Celkem Su 502

596 559,00

-

-

-

-

-

2 520 007,13

2 590 000,00

97%

2 669 897,00

2 589 600,00

107%

504.010

Prodané zboží – vlastní

118 903,22

-

-

100 211,00

226 000,00

-

504.100

Prodané zboží – komise

62 058,25

-

-

74 524,00

144 000,00

-

504.200

Prodané zboží – nakoupené
Celkem za Su 504

50700

Aktivace stavu zásob
Celkem za Su 507
Celkem za skupinu 50

511.010

Opravy a udržování budov

511.011

Opravy a udržování budov – hospodářská činnost

511.020

Opravy a udržování dopravní prostředky

511.030

Opravy a udržování konzerv. práce

511.040

Opravy a udržování stroje

46 174,24

-

-

-

-

-

227 135,71

206 000,00

110%

174 735,00

370 000,00

47%

-567 614,00

-

-

-1 349,00

-

-

-567 614,00

-

-

-1 349,00

-

-

3 280 979,92

3 288 000

99%

4 471 416,00

3 637 000,00

123%

92 327,00

-

-

119 608,00

12 000,00

-

6 040,00

-

-

-

-

-

35 421,41

-

-

75 543,00

42 000,00

-

3 900,00

-

-

11 495,00

-

-

270 688,12

-

-

141 700,00

12 680,00

-
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Výnosy a náklady
NÁKLADY

511.041

Opravy a udržování stroje z toho IT

511.050

Opravy a udržování ostatní
Celkem za Su 511

512.010

Cestovné zaměstnanců
Celkem za Su 512

513.010

Náklady na reprezentaci
Celkem za Su 513

518.010

Ostatní služby – nákup sbírkových předmětů

518.030

Ostatní služby – ostraha

518.040

Ostatní služby – balné, přepravné, manipul. popl.

518.050

Ostatní služby – subdodávka AO

518.055
518.060
518.070

Ostatní služby – stočné

518.080

Ostatní služby – hospodářská činnost

518.100
518.110

Plán na rok
2014

% plnění
ročního
plánu

Celkem k
31. 12. 2013

Plán na rok
2013

% plnění
ročního
plánu

36 644,00

-

-

15 609,00

-

-

1 585,00

-

-

-

-

-

446 605,53

67 000,00

666%

363 955,00

66 680,00

546%

239 684,76

-

-

264 384,00

38 400,00

-

239 684,76

150 000,00

160%

264 384,00

38 400,00

689%

45 955,79

-

-

49 754,00

50 000,00

-

45 955,79

50 000,00

92%

49 754,00

50 000,00

100%

51 509,87

-

-

141 261,00

18 000,00

-

979 422,84

-

-

1 002 684,00

986 200,00

-

99 412,37

-

-

24 263,00

-

-

3 022 081,00

-

-

1 195 126,00

600 000,00

-

Ostatní služby – pomocné práce pro střediska

32 928,00

-

-

169 898,00

-

-

Ostatní služby – telefony pevné i mobilní

76 303,06

-

-

124 243,00

174 000,00

-

121 534,42

-

-

201 580,00

124 800,00

-

36 981,00

-

-

-

-

-

Ostatní služby – revize zařízení

142 234,10

-

-

100 285,00

332 400,00

-

Ostatní služby – tisk, grafické úpravy, propagace

727 014,72

-

-

141 957,00

240 000,00

-

518.120

Ostatní služby – IT, licence, www

145 870,90

-

-

193 962,00

144 000,00

-

518.150

Ostatní služby – inzerce

22 676,00

-

-

77 702,00

31 200,00

-

518.160

Ostatní služby – pronájem movitostí

200,00

-

-

7 000,00

5 000,00

-

518.164

Ostatní služby – pronájem nemovitostí

10 000,00

-

-

10 000,00

7 000,00

-

518.170

Ostatní služby – poštovné, známky

29 587,00

-

-

24 716,00

30 000,00

-

518.200

Ostatní služby – poplatky rádio, televize

9 180,00

-

-

9 180,00

6 000,00

-

518.260

Ostatní služby – BOZP

64 800,00

-

-

64 800,00

64 800,00

-

518.270

Ostatní služby – školení, konference

38 350,24

-

-

51 676,00

11 000,00

-

518.290

Ostatní služby – DNHM 7 000 Kč až 59 999 Kč

42 350,00

-

-

37 313,00

-

-

518.291

Ostatní služby – DNHM do 6 999 Kč

2 699,46

-

-

-

-

-

518.900

Ostatní služby – ostatní

937 069,70

-

-

1 095 695,00

14 200,00

-

6 592 204,68

2 300 000,00

286%

4 673 841,00

2 788 600,00

168%

Celkem za skupinu 51

7 324 450,76

2 567 000,00

286%

5 351 934,00

2 943 680,00

182%

Mzdové náklady – základní

10 817 831,00

-

-

10 521 172,00

13 628 280,00

-

Celkem za Su 518
521.010
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NÁKLADY

Celkem k
31. 12. 2014

Plán na rok
2014

% plnění
ročního
plánu

Celkem k
31. 12. 2013

Plán na rok
2013

% plnění
ročního
plánu

408 223,00

-

-

375 741,00

167 000,00

-

1 389 295,00

-

-

966 717,00

-

-

790 051,00

-

-

1 091 349,00

-

-

521.020

Mzdové náklady – příplatek za vedení

521.030

Mzdové náklady – prémie nepravidelné

521.040

Mzdové náklady – dohoda o pracovní činnosti

521.060

Mzdové náklady – DPP

1 850 425,00

-

-

2 105 783,00

36 000,00

-

521.070

Mzdové náklady – dovolená, náhrady

1 605 689,00

-

-

1 207 998,00

-

-

521.080

Mzdové náklady – náhrady za svátky

4 878,00

-

-

27 025,00

-

-

521.090

Mzdové náklady – náhrada za dočasnou prac. neschopnost

48 842,00

-

-

76 773,00

-

-

521.120

Proplacení dovolené ukonč. prac. poměru
Celkem za Su 521

81 689,00

-

-

35 467,00

120 000,00

-

16 996 923,00

14 633 000,00

116%

16 408 025,00

13 951 280,00

118%

524.100

Zákonné zdravotní pojištění

1 339 905,00

-

-

1 282 314,00

1 241 575,00

-

524.200

Zákonné sociální pojištění

3 721 912,00

-

-

3 556 940,00

3 448 850,00

-

5 061 817,00

4 778 000,00

106%

4 839 254,00

4 690 425,00

103%

142 796,23

-

-

130 826,00

137 953,00

-

Celkem za Su 524
527.100

Zák. soc. náklady – 1% z objemu mezd na FKSP

527.200

Zák. soc. náklady – ochrana a bezp. zdraví, lékař. prev.
Celkem za Su 527

528.100

Jiné soc. náklady – zákonné soc. náklady

528.200

Jiné soc. náklady – na stravné
Celkem za Su 528
Celkem za skupinu 52

43 592,08

-

-

85 199,00

38 627,00

-

186 388,31

200 000,00

93%

216 025,00

176 580,00

122%

42 426,00

-

-

-

-

-

237 226,00

-

-

233 982,00

278 881,00

-

279 652,00

200 000,00

140%

233 982,00

278 881,00

84%

22 524 780,31

19 811 000,00

114%

21 697 286,00

19 097 166,00

114%

538.100

Jiné daně a poplatky – kolky, dálniční známky

4 690,00

-

-

12 789,00

12 789,00

-

538.300

Jiné daně a poplatky

3 409,22

-

-

1 090,00

1 090,00

-

Celkem za Su 538

8 099,22

1 500,00

540%

13 879,00

13 879,00

100%

542.100

Jiné pokuty a penále

1 021,00

-

-

6 473,00

-

-

547.000

Manka a škody – zmařená investice
Celkem za Su 542+547

549.000

Ostatní náklady z činnosti

549.050

Ost. náklady z činnosti – zúčtování koef. DPH, ostatní

549.100

Ost. nákl. z činnosti – povinné autorské výtisky vlastního zboží
Celkem za Su 549
Celkem za skupinu 53+54

105 000,00

-

-

-

-

-

106 021,00

157 500,00

67%

6 473,00

-

-

1 990,07

-

-

20 837,00

31 170,00

-

86 375,42

-

-

43 879,00

240 000,00

-

6 576,70

-

-

-

-

-

94 942,19

100 000,00

94%

64 716,00

271 170,00

24%

209 062,41

259 000,00

81%

85 068,00

285 049,00

30%
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Výnosy a náklady
NÁKLADY

Plán na rok
2014

% plnění
ročního
plánu

Celkem k
31. 12. 2013

Plán na rok
2013

% plnění
ročního
plánu

551.000

Odpisy dlouhodobého majetku k 021000

970 632,00

-

-

972 913,00

-

-

551.010

Odpisy dlouhodobého majetku k 022010

1 395 571,00

-

-

1 692 090,00

3 756 660,00

-

551.011

Odpisy dlouhodobého majetku k 022011

2 836,00

-

-

-

-

-

551.016

Odpisy dlouhodobého majetku k 022016

104 193,00

-

-

286 300,00

-

-

551.020

Odpisy dlouhodobého majetku k 022020

47 388,00

-

-

96 479,00

-

-

551.070

Odpisy SW
Celkem za Su 551

556.010

Tvorba a zúčtování opravných položek

558.010

Spotřeba drobného hmotného majetku 3 000 Kč až 39 999 Kč
Celkem za Su 556+558

563.010

329 124,00

-

-

-

-

-

2 849 744,00

2 968 000,00

96%

3 047 782,00

3 756 660,00

81%

21 138,00

-

-

-

-

-

277 162,94

-

-

1 638 727,00

-

-

298 300,94

-

-

1 638 727,00

-

-

3 148 044,94

2 968 000,00

106%

4 686 509,00

3 756 660,00

125%

Kurzové ztráty

1 858,94

-

-

700,00

-

-

Celkem za Su 563

1 858,94

-

-

700,00

-

-

Celkem za skupinu 55

Celkem za skupinu 56
Náklady celkem za běžné období kalendářního roku
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1 858,94

-

-

700,00

-

-

36 489 177,28

28 893 000,00

126%

36 292 912,00

29 719 555,00

122%

REKAPITULACE ZA ČINNOST (Kč)
2013

2014

NÁKLADY celkem

36 292 912

36 489 177,28

VÝNOSY celkem

37 242 933

36 489 177,28

950 021

-

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Komentář:
Výnosy:
Celkové výnosy za činnost muzea byly za rok 2014 ve výši 36
489 177,28 Kč. Muzeum hospodařilo s příspěvkem od zřizovatele ve výši 23 117 700 Kč. Od července roku 2014 probíhal Záchranný archeologický průzkum na dálnici D11. Tržby
z této zakázky tvoří značnou část celkových tržeb za poskytnuté služby v roce 2014, které činily částku 8 698 533,52 Kč.
Předfakturace tepelné energie, kterou muzeum realizuje
prostřednictvím doplňkové činnosti, činila v roce 2014 částku
763 702,44 Kč. Obdržené příspěvky z dotací a grantů dosáhly
výše 764 230,45 Kč. Příkazem ředitelky muzea došlo k čerpání z Rezervního fondu na provozní účely ve výši 609 713 Kč
a k čerpání z Fondu odměn ve výši 458 000 Kč na odměny
zaměstnancům.

Náklady:
Nejvýraznější položku nákladů v roce 2014 činily mzdové náklady. Stejně jako v předešlém roce bylo i v roce 2014 zažádáno
o zvýšení limitu mzdových prostředků, a to v návaznosti
na probíhající archeologický průzkum, kde je část prací zajišťována vlastními pracovníky. Veškeré tyto mzdové náklady
jsou pak, stejně jako ostatní věcné náklady, plně hrazeny
investorem.
Náklady za dodávky energií (tepla a elektrické energie) a telekomunikačních služeb klesají, a to díky jejich centrálním dodavatelům, které zajistil zřizovatel.

U většiny výrazných položek nákladů ve skupině 51 došlo
k jejich poklesu. Tohoto bylo docíleno částečně díky výběrovým a poptávkovým řízením na dodavatele daných služeb
(ostraha, opravy a revize), tak i zavedením úsporných opatření.
Pouze položka subdodavatelů pomocných archeologických
prací pro archeologický průzkum výrazně vzrostla, zde však
dochází k jejich přímé předfakturaci investorovi.

po zásahu blesku do historické budovy muzea, z důvodu
zvýšení platových tarifů v souladu se změnou legislativy,
nákladů potřebných při zajištění bezplatného archeologického průzkumu prováděného dle zákona a na pokrytí zmařené
investice z roku 2005.

V roce 2014 pokračovala obnova technického parku,
především vozového. Došlo k vyřazení a likvidaci osobního
automobilu Škoda Forman, který byl na konci svého technického života. Vozový park byl pak rozšířen o osobní
automobily Škoda Octavia a Volkswagen Transporter. Oba
automobily byly převedeny do užívání muzea z majetku Královéhradeckého kraje. Nárůstem počtu automobilů
ve vozovém parku muzea došlo k adekvátnímu nárůstu spotřeby
pohonných hmot. Větší část těchto nákladů byla přeúčtována
investorům v rámci provádění archeologických průzkumů.

Odpisy:
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Výnosy a náklady

Odpisy jsou tvořeny z vlastního i svěřeného majetku v souladu
se zákonem a Směrnicí rady KHK č. 7.

Mírný pokles byl zaznamenán u položky cestovné zaměstnanců,
stabilně je tato položka výrazná.
Nákup sbírkových předmětů byl v roce 2014 realizován ve výši
51 509,87 Kč a nákup knih do knihoven ve výši 64 600,57 Kč.
Čerpání Rezervního fondu na provozní účely ve výši 609 713 Kč
sloužilo k pokrytí nepředvídatelných nákladů realizovaných
v roce 2014, a to především na náklady vzniklé při odstranění havárie depozitáře v Opletalově ulici, při odstranění škod
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Dotace
Granty – Královéhradecký kraj

Granty – Statutární město Hradec Králové

Kč

Muzejní neděle 2014

20 000

Zámečnická škola. Řemeslo je umění.

25 000

VII. Královéhradecká muzejní noc 2014

10 000

Informační centrum na Chlumu

15 000

Časopis Acta Musei Reginaehradecensis, scientiae naturales

10 000

Databáze chráněných a ohrožených druhů flóry a fauny

Realizace Sborníku k poctě Jiřího Kalfersta

10 000

Sympozium a den uměleckého kovářství

15 000

Doprovodné programy k expozicím, výstavám
a zvykoslovnému roku 2014

20 000

Svědectví archeologických nálezů o počátcích města
Hradec Králové

22 000

35 000

Publikace: Sborník k poctě Jiřího Kalfersta

Krajská mykologická poradna a výstava hub v MVČ v HK 2014
Celkem

Granty – Ministerstvo kultury

105 000

Kč

Celkem

Jiné granty a dotace

100 000

53 000
230 000

Kč

Příprava nominačního návrhu k udělení titulu Nositel tradice
lidových řemesel

11 979

Elektrárny Opatovice, a.s.

19 000

Dokumentace lidového malovaného nábytku ve vých. Čechách

91 846

EU OPVK

66 495

Digitalizace hudebních rukopisů

64 000

Celkem

91 495

Minulost kovaná ze železa
Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí
Celkem

Příspěvek – Úřad práce ČR
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Kč

120 000
28 000
315 825

Kč

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Královéhradeckém kraji

168 779

Celkem

168 779

Česká geologická společnost

6 000

Investiční dotace Královéhradeckého kraje
Investiční dotace Královéhradeckého kraje v roce 2014
nebyly poskytnuty.
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Investice

Tvorba a čerpání peněžních fondů
Stav fondů (Kč):
Název fondu
FRIM
Rezervní fond
RF z ostatních titulů

PZ K 1. 1. 2014

tvorba fondu

čerpání fondu

KZ K 31. 12. 2014

krytí

20 666

2 954 744

1 726 766

1 248 644

1 228 424

736 842

850 021

609 713

977 150

977 150

-

19 000

19 000

-

-

Fond odměn

846 992

100 000

458 000

488 992

488 992

FKSP

162 914

141 355

131 376

172 893

172 893

Finanční fondy organizace jsou plně kryty finančními prostředky kromě fondu reprodukce investičního majetku.
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Finanční majetek
Bankovní účty organizace (Kč):
Č. účtu

241100

 Název účtu

BU KB 78-7777510247

Ceniny (Kč):
Č. účtu

 Název

Stav
k 31. 12. 2013

Stav
k 31. 12. 2014

KZ minulého obd.

KZ sled. období

Stav
k 31. 12. 2013

Stav
k 31. 12. 2014

(Poč. st. sled. obd.)

(Kon. stavy)

7 363 507,81

7 552 422,42

263010

Ceniny, známky, kolky

924,00

0,00

263020

Ceniny – stravenky a 50,-

132,00

31 500,00

241400

BÚ EU KB 107-1459060247

521 065,17

0,00

243020

Běžný účet FKSP

140 631,01

160 576,29

Fyzickou inventurou cenin nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Kontrolní systém
Organizaci nebyla stanovena žádná výše odvodů za porušení
rozpočtové kázně. Na základě provedených kontrol nebyla
stanovena pokuta ani penále.
Dne 2. 6. 2014 byla zahájena kontrola dle ust. § 4 odst. 2, zákona č. 255/2012 Sb. a dále dle ust. § 12 zákona č. 255/2012 Sb.
prováděná Krajský úřadem Královéhradeckého kraje, odborem vnitra a krajským živnostenským úřadem. Tato kontrola
byla ukončena dne 16. 6. 2014 s konstatováním, že provedené revize a technické prohlídky jsou v pořádku, objekty jsou
řádně zabezpečeny, evidence nemovitého majetku nemá
závad a kontrola tedy nemá nedořešené nedostatky.
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Dne 3. 11. 2014 byla Okresní správou sociálního zabezpečení Hradec Králové zahájena kontrola plnění povinností
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanoveným zákonem. Kontrola
byla ukončena dne 3. 11. 2014, byl konstatován přeplatek
na odvedeném pojistném, který byl vrácen zaměstnavateli,
dále nebyly zjištěny nedostatky.
Dne 8. 7. 2014 a 23. 7. 2014 byla v rámci metodického řízení příspěvkové organizace provedena Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje kontrola. Kontrola byla zaměře-

na na vnitřní směrnice, vnitřní finanční a řídící kontrolu,
na evidenci, správu a inventarizaci movitého majetku, veřejné
zakázky, autoprovoz a pokladnu. Kontrola neshledala žádná
pochybení.

Zakázka 2014

Dodavatel

Kč

Technické zhodnocení EZS

Trade FIDES, a.s.

Multifunkční zařízení Konica Minolta Bizhub 224e

Miroslav Píša

70 230,00

Telefonní ústředna Panasonic KX NS 500

BH TEL s.r.o.

59 307,00

Soubor pažících vřeten vč. U profilů

ULMA Construcción CZ, s.r.o.

82 880,00

208 749,00
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Ukončené investiční zakázky

Autoprovoz
Provoz vozidel včetně PHM a oprav ve 2014:
Náklady
CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY AUTODOPRAVY

Náklady

Kč
173 500

Ujeto km

Náklady na 1 km v Kč

PHM v Kč

Opravy v Kč

Škoda Forman

7 414

2,92

17 439,00

4 189,11

Škoda Octavia

3 460

4,09

7 745,00

6 390,00

Ford Focus

20 405

2,18

42 571,00

1 953,00

Ford Transit

10 849

3,44

25 445,00

11 864,33

Citroën Berlingo

22 451

2,00

41 071,00

3 746,97

1 099

10,09

3 807,00

7 278,00

65 678

-

138 079,00

35 421,00

VW Transporter
Celkem
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Provoz a obnova budov
Depozitář Opletalova ul.

Historická budova

Budova depozitáře, která je ve vlastnictví Královéhradeckého
kraje, je ve velmi špatném technickém stavu.

Historická budova stojící na Eliščině nábřeží, která je ve vlastnictví města Hradce Králové, slouží k výstavní činnosti. Jsou
v ní umístěny stálé expozice MVČ a probíhají zde další
kulturní akce. K těmto účelům je budova uzpůsobena.
Během roku vlastník budovy zahájil provádění rekonstrukce
opěrné zdi dvora, která bude dokončena v roce 2015.
Z důvodu této rekonstrukce byl omezen přístup zdravotně
postižených občanů do MVČ, protože plošina umožňující
bezbariérový vstup byla mimo provoz.

V červnu z důvodu zvýšené vlhkosti zdiva a následného
výskytu plísně byl depozitář umístěný v lapidáriu budovy shledán jako nezpůsobilý. V průběhu července a srpna
proběhla celková desinfekce těchto prostor, instalace sanačních omítek a byl proveden postřik zdiva protiplísňovým
prostředkem. Část sbírkových předmětů byla umístěna zpět
do lapidária a část byla přemístěna do nového depozitáře
v Rychnově nad Kněžnou. I nadále probíhaly přípravné práce
pro rekonstrukci budovy.

Depozitář Rychnov nad Kněžnou
Depozitář se nachází v budově bývalého skladu civilní obrany
v areálu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou.
Jedná se o dvoupodlažní nevytápěnou budovu s nákladním
výtahem. V depozitáři jsou umístěny kamenné sbírkové předměty. Do správy MVČ byla budova předena v říjnu roku 2014.

Sklad archeologického materiálu
Všestary
Tato budova je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje
a muzeum ji využívá na základě smlouvy o výpůjčce od listopadu roku 2012. Archeologické pracoviště zde má deponován nálezový a pomocný materiál k zajištění archeologických
výzkumů.

Muzeum války 1866 NA ChlumU
Budova Muzea války 1866 na Chlumu a související pozemky
jsou ve vlastnictví MVČ. V průběhu roku 2014 bylo s dodavatelem přístavby a rekonstrukce stávající budovy REDOMO a. s.
řešeno několik reklamací vad díla spočívajících v netěsnosti střešního pláště, nerovnosti komunikací ze zámkových
dlažeb, vlhkosti obvodového zdiva a výskytu trhlin vnější
omítky. V rámci pojistných událostí bylo řešeno poškození
světlíků neznámou osobou.

Inventarizace majetku a závazků
Na základě příkazu ředitelky č. 11/2014 byla provedena
řádná inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2014. Jednotlivé
dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventarizaci
v období od 5. 1. 2015 do 9. 1. 2015. Inventární seznamy
byly řádně vytisknuty z účetního systému.

74

Ústřední inventarizační komise se sešla dne 30. 1. 2015.
Komise shledala, že všechen inventarizovaný majetek byl
fyzicky dohledán a zinventarizován. Nebyly shledány žádné
inventarizační rozdíly.

Během inventarizace bylo zjištěno, že se v muzeu nachází
fyzicky nebo morálně zastaralý majetek. Jednotlivé návrhy
budou předloženy likvidační a škodní komisi. Zasedání likvidační a škodní komise proběhne v prvním pololetí roku
2015.
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