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I. Úvod
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Editorial

Plněna byla ale i jiná přání. Muzeu se podařilo přenést na pár
měsíců do Hradce Králové moře a celý rok plulo „Na vlnách
pod plachtami“. Většina výstav tohoto roku byla inspirována motivy moře, námořnictva, lodí a mořských tvorů. Tento
koncept, který čerpal sbírkové a umělecké předměty od
partnerských institucí jakými jsou Národní památkový ústav,
Národní muzeum, Národní technické muzeum, ale např.
také Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola
v Turnově, se těšil velkému zájmu návštěvníků a do muzea
si tak najde cestu každý rok o trochu více návštěvníků všech
věkových skupin. V roce 2015 to bylo 48 562. Těší nás zájem
Klubu seniorů o naše akce, již tradiční zájem škol mateřských, základních a středních, ale také všech, kteří se nám
rozhodli, ať už na základě výzev k jednotlivým výstavním
projektům nebo na základě své vlastní vůle darovat předměty, které mají výpovědní hodnotu pro další generace a byly
zařazeny do sbírky muzea. Na základě výzvy k výstavě připomínající výročí 1. světové války se do muzea dostaly deníkové záznamy popisující léta 1915–1918 na ruské a italské
frontě, sbírka byla obohacena o školní aktovky z období od
20. let 20. století, učební pomůcky, dokumenty, fotografie.
Numismatická sbírka muzea byla rozšířena o nálezové ztrátové mince z několika lokalit, např. z Kosiček, Michnovky nebo
Svinar. Muzeu bylo darováno také např. dámské jízdní kolo

z 30. let 20. století, sportovní potřeby, dětské křestní soupravy z druhé poloviny 19. století či předměty, které dokumentují
běžný život a vybavení domácnosti ve 20. století. Nákupem
se do sbírky muzea dostal soubor rukopisů dokumentujících
činnost hradeckého regionálního historika Zdeňka Doubka,
týkající se II. odboje v severovýchodních Čechách, dokumenty a předměty spjaté s rodinou Anny Chlebounové, československé prvorepublikové poslankyně a senátorky, nebo obraz
města od Jindry Vlčka, malíře spjatého s Hradcem Králové.
Také oral history je pro uchování paměti důležitá. Historičky
muzea měly tu čest setkat se s paní Hanou Kleinerovou,
jedním z „Wintonových dětí“, a na základě jejího vyprávění
si prohloubit znalosti o životě židovské komunity v Hradci
Králové.
O sbírkové předměty mají zájem další instituce. Muzeum
východních Čech v Hradci Králové je od prosince 2015
prezentováno v Expozici českého kubismu v Domě u Černé
Matky Boží, který nově provozuje Uměleckoprůmyslové
muzeum, Gočárovým příborníkem. Tento kus vlastního
nábytku odkázal architekt hradeckému muzeu po své smrti
a nyní je vystaven v domě, který sám Gočár navrhl. Jiný
Gočárův kus nábytku byl v roce 2015 administrativně připravován na cestu do Vídně na výstavu evropského kubismu
v galerii Belvedere.
V květnu 2015 byly ukončeny terénní práce záchranného
archeologického výzkumu D11, který muzeum realizovalo.
Archeologové pokračují ve zpracování získaných dat a nálezů.
Na rozloze 18 hektarů se podařilo zdokumentovat přes 3 000
archeologických objektů, přičemž k nejzajímavějším patří
půdorysy domů ze starší doby bronzové, baterie zásobních
jam, raritou je nádoba se zuhelnatělým obilím. Nalezeny byly
doklady osídlení v mladší době bronzové, ale také raně středověké pohřebiště se stopami mohyl a plochými kostrovými
hroby. V srpnu archeology v Plotištích nad Labem překvapil nález hutní pece z doby římské a na sklonku roku se do
muzea dostal atraktivní, ale současně mimořádně významný
mincovní depot 103 stříbrných mincí z období římské republiky a raného císařství. Mezi nejvýznamnější akvizice, které
v roce 2015 obohatily archeologickou podsbírku, patří klíčový

soubor nálezů zahrnující bohatě zdobené keramické nádoby,
osobní šperky, např. bronzové spony či stříbrný náramek, které
dokumentují kontakty zdejších obyvatel s okolními oblastmi
i s územím Římské říše či spona z Velešic, datovaná do doby
stěhování národů.
Přírodovědecká podsbírka byla rozšiřována zejména vlastním
výzkumem. Mezi nejzajímavější akvizice patří fosilie permokarbonských ryb získané terénním výzkumem nebo sběry
vyšších hub z Krkonoš, kde jsou zastoupeny vzácné druhy
z „Červeného seznamu ohrožených druhů hub ČR.“ K mimořádným výzvám patřila i výstava hub v Muzeu východních
Čech v Hradci Králové, jejíž dvacátý ročník byl výjimečně
celostátní. Přestože houby téměř nerostly, hradecké muzeum
získalo pro svou výstavu stovky druhů hub. Poprvé v tomto
roce se muzeum zařadilo k organizátorům celostátní „Noci
vědců“. Tématem byl noční život zvířat ve městě a akce přilákala řadu nadšených amatérských přírodovědců.
V roce 2015 obdrželo muzeum Cenu Alfréda Habermanna
za přínos v oboru uměleckého kovářství. Na mezinárodním
setkání uměleckých kovářů předal toto ocenění ministr
zemědělství PhDr. Markétě Pražákové, autorce výstavy
„Zámečnická škola. Řemeslo je umění“ s doprovodným katalogem „Minulost kovaná ze železa“. Výstava byla realizována
v roce 2014.
Muzeum vydalo v roce 2015 v rámci Fontes musei
Reginaehradecensis publikaci „Středověký depot z Radíkovic.
Platidla 13. století“; pokračovalo ve vydání recenzovaných
periodik Acta Musei Reginaehradecensis a „Archeologie
východních Čech“. K historii předškolního a školního vzdělávání v Hradci Králové vydalo publikaci „Hurá do školy! …
v Hradci Králové“ a ke 250. výročí od zahájení stavby královéhradecké pevnosti publikaci „Královéhradecká pevnost“.
Stěžejním počinem je revize původního katalogu sbírkových
předmětů fondu militárií z šedesátých let, jenž byl znovu
vydán v letech devadesátých: „Prusko-rakouská válka roku
1866: Výzbroj a výstroj“. Ve výpravné knize, spolufinancované Ministerstvem kultury ČR, je reprezentativně a současně
odborně prezentován fond militárií MVČ.
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V roce 2015 oslavilo Muzeum východních Čech v Hradci
Králové 135 let své existence. V srpnu roku 1880 byly městským zastupitelstvem přijaty stanovy, město věnovalo muzeu
předměty ze své historie a vyzvalo veřejnost, aby se na budování muzejních sbírek podílela. Jako pomyslný dárek k narozeninám by se dalo vnímat rozhodnutí Královéhradeckého
kraje rekonstruovat provozní a depozitární budovu muzea
v Opletalově ulici (v Gayerových kasárnách) a umožnit tak
rozvoj instituce schválením záměru vybudovat novou přírodovědeckou expozici. Dlouholeté přípravy strategického
záměru na částečné zpřístupnění také druhé muzejní budovy v Hradci Králové tak byly nastartovány veřejnou soutěží
na výběr projektantů. Současně bylo na pracovních skupinách ke Strategii integrované územní investici Hradeckopardubické aglomeraci (ITI) jednáno o začlenění a doporučení ke schválení tohoto projektového záměru.
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Editorial
Další impulsy pro práci pracovníků MVČ přinesl získaný
projekt podporující mobility osob z programu Erasmus+.
Stínování a výjezdy do zahraničních muzeí přinášejí nové
kontakty, rozhled a další podněty pro práci v muzeu. Získané
zkušenosti a nové nápady jsou přenášeny do přípravy výstav,
plánování přestavby depozitáře, nové přírodovědecké expozice, ale jsou klíčové také pro vědecký výzkum a přípravu
nových projektů.
V roce 2015 bylo Muzeum východních Čech v Hradci Králové
podrobeno kontrole Ministerstva financí ČR za účelem
přezkoumání hospodaření Královéhradeckého kraje a jím
zřizovaných organizací. Výsledek kontroly prokázal bezchybné nakládání muzea s veřejnými prostředky.
Dovolte mi poděkovat za spolupráci všem kolegům z muzea,
vedení Královéhradeckého kraje za podporu muzea v jeho
dalších plánech a vedoucím příslušného odboru a oddělení
za otevřenou komunikaci a vstřícnost.
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Cena Alfreda Habermanna za přínos v oboru uměleckého kovářství
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Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D.
ředitelka muzea

Charakteristika a poslání instituce

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
web:
www.muzeumhk.cz

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
web:
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.

Informační středisko
adresa: Lípa 33, 503 12 pošta Všestary
tel.:
+420 495 447 058
e-mail: ic.chlum@muzeumhk.cz
web:
www.chlum1866.cz
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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.
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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
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vedoucí provozního pracoviště
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vedoucí ekonomického pracoviště;
hlavní účetní

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

vedoucí pracoviště
návštěvnický servis

produkce

vedoucí historického pracoviště;
kurátor

vedoucí přírodovědeckého oddělení;
kurátor

knihovnice;
společenskovědní knihovna

pracovník údržby,
Památník bitvy 1866 na Chlumu

účetní

konzervátorka-restaurátorka

asistentka oddělení

dokumentátorka,
správkyně depozitáře

kurátor,
archeolog

pracovník údržby

personalistka,
mzdová účetní

konzervátorka-restaurátorka

muzejní pedagožka

kurátor

terénní archeolog

pracovník údržby

pokladní HB

restaurátorka

programový a kulturně
výchovný pracovník

kurátorka

dokumentátorka,
správkyně depozitáře

kurátor

pracovník údržby

pokladní HB

dokumentátor;
fotograf

aranžérka - výtvarnice

kurátorka

dokumentátorka

kurátor

pracovník údržby

pokladní HB

průvodce,
Památník bitvy 1866 na Chlumu

kurátorka

dokumentátorka

dokumentátor,
správce přírodovědecké knihovny

uklízečka GK

pokladní,
Památník bitvy 1866 na Chlumu

průvodce,
Památník bitvy 1866 na Chlumu

kurátor

laborantka,
preparátorka

uklízečka HB

kurátorka

dokumentátorka

uklízečka GK

kurátorka

kurátorka

kurátor

Organizační struktura
Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna
zastupovat organizaci navenek, rozhoduje o vytvoření vnitřní struktury organizace, řízení a pracovním zařazení zaměstnanců, vydává organizační, provozní a pracovní řád a další
vnitřní předpisy organizace, jmenuje svého zástupce, kterým
je Jaroslav Zámečník, DiS.
Do útvaru ředitelky spadá 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

laci 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.

Zodpovídá za 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 produkční, Mgr. Stanislav Hrbatý, který
zajišťuje plánování, přípravu, propagaci a organizaci expoziční, výstavní a další prezentační činnosti muzea, a v součinnosti s provozním pracovištěm též provoz historické budovy
muzea pro veřejnost.

Ekonomické pracoviště

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.

Zodpovídá za řádné hospodaření instituce. Zajišťuje ekonomické plánování a výkaznictví, vede účetnictví, provádí výplaty platů zaměstnancům i veškeré odvody, platby a 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 Božková.

Provozní pracoviště
Zajišťuje správu a údržbu všech objektů užívaných muzeem, jejich ostrahu a technický provoz, zejména vytápění,
dodávky energií i vody. Zajišťuje činnost truhlářské a zámečnické dílny, řídí provoz vozidel muzea a zabezpečuje insta-

Pracoviště ochrany sbírkových předmětů

Pracoviště Návštěvnický servis
Bylo zřízeno ke konci roku 2014 s účinností od 1. 1. 2015
z důvodu zajištění většího komfortu a kvalitního poskytování služeb návštěvníkům muzea. V jeho gesci je zajištění
provozu ve výstavních prostorách MVČ, organizování veškerých lektorských, doprovodných programů, přednášek,
exkurzí, vernisáží a kulturních akcí, dále pak poskytování

služeb v souvislosti se zajišťováním akcí v prostorách muzea
a obstarávání propagačních předmětů. Vedoucí pracoviště
Návštěvnický servis je Mgr. Lenka Bičanová.

Společenskovědní oddělení
Společenskovědní oddělení plní úkoly v oblasti archeologické a historické podsbírky, zejména správu podsbírek podle
zákona, koordinuje vědu a výzkum, zpracovává koncepční
materiály týkající se sbírkotvorné činnosti, plánuje výstavní
a kulturní akce MVČ a koordinuje svěřené projekty. Vedoucím
společenskovědního oddělení je PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.

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 recenzovaného periodika Archeologie východních Čech. Vedoucím
archeologického pracoviště je PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.

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 historie, etnografie,
historie uměleckých řemesel, numismatika, případně dalších,
které jsou členěny do téměř třiceti tématických či materiálo-
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Organizační struktura
vých fondů. Pracoviště 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.

výroční zpráva mvč 2015
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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 více
než 44 460 knihovních jednotek, ve specializovaném knižním
fondu je 10 949 kj. Celkový roční přírůstek knihovny je 540 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.

Přírodovědecké oddělení
Oddělení terénními průzkumy a sběry, formou darů i nákupů
shromažďuje přírodovědecké sbírky, které odborně zpracovává, spravuje a eviduje, zajišťuje jejich 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 sbírek a přírodovědeckých výzkumů
jsou využívány k vědeckým, badatelským, výstavním a popularizačním účelům. Vedoucím přírodovědeckého oddělení
je RNDr. Bohuslav Mocek.
Od února 2015 nastoupil na pracovní pozici kurátora zoologických sbírek Mgr. Martin Paclík, Ph.D., stávající zoolog
Mgr. Josef Hotový byl v rámci muzea začleněn do pracoviště
Návštěvnického servisu jako programový a kulturně-výchovný pracovník a je pověřený přípravou nové přírodovědecké
expozice.
V březnu 2015 skončil roční pracovní poměr 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 sbírek, 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 2015 Muzea východních Čech v Hradci Králové
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1. Sbírkotvorná činnost
Charakteristika sbírky Muzea
východních Čech v Hradci Králové

kých popelnicových polí z Hvozdnice a Jaroměře. Výzkum
v Plotištích přinesl cenné soubory nálezů z doby římské.

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. 2015 je
v rámci archeologické podsbírky evidováno celkem 636 166
kusů sbírkových předmětů, vedených pod 145 650 evidenčními čísly; v rámci historické podsbírky je evidováno celkem
311 169 kusů sbírkových předmětů, vedených pod 142 274
evidenčními čísly a v rámci přírodovědecké podsbírky je
evidováno celkem 1 082 598 kusů sbírkových předmětů,
vedených pod 94 588 evidenčními čísly.

Archeologická podsbírka byla rozšířena také o několik dosud
nezpracovaných souborů ze starších archeologických výzkumů, například nálezy z roku 1961 z Opatovic, z roku 1964
z Plotišť nad Labem či z roku 1990 z Velkého Vřešťova.

K 31. 12. 2015 obsahuje sbírka MVČ celkem 2 029 933
kusů sbírkových předmětů, evidovaných pod 382 512
evidenčními čísly.

výroční zpráva mvč 2015
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Archeologická podsbírka byla doplňována částečně vlastním terénním výzkumem a sběrem. Vysoký podíl zachovávají nálezy předané náhodnými nálezci a spolupracovníky muzea. V roce 2015 byly vlastním výzkumem získány
rozsáhlé soubory z prostoru budoucí dálnice D11 na k. ú.
Plačice a Stěžery (2 612 sáčků), ze staveb rodinných domů
v Plotištích (495 sáčků), Hvozdnici (176 sáčků), Dolním Přímu
(78 sáčků) či při výstavbě kanalizace v Jaroměři (110 sáčků).
Systematický povrchový průzkum rozsáhlé lokality jižně od
Hlušic a Hlušiček přinesl 696 sáčků s nálezy.
Za nejvýznamnější nálezy lze považovat hrobový inventář
z 11. století získaný z prostoru budoucí dálnice D11 na k. ú.
Plačice a Stěžery. Na téže ploše bylo prozkoumáno i nezvykle rozsáhlé sídliště únětické kultury ze starší doby bronzové.
Velký odborný význam mají též hrobové nálezy kultury lužic-

Chronologická evidence
V rámci chronologické evidence byla zapsána přírůstková
čísla A1/2015 až A169/2015, což představuje 6 082 samostatných evidenčních jednotek sestávajících zpravidla z většího
počtu jednotlivých předmětů nebo jejich zlomků.

Systematická evidence
V rámci systematické evidence probíhalo zpracování přírůstků z roku 2012. Bylo přiděleno 2 732 inventárních čísel a 471
čísel doprovodné evidence. Pod uvedenými čísly je evidováno 23 096 jednotlivých předmětů. V elektronické inventární
knize byly doplněny záznamy z evidenčních karet a papírových inventárních knih. Struktura záznamu byla rozšířena
o krátký popis předmětů, jejich funkci a technologii výroby.
Byly doplněny údaje o materiálovém složení (73 tis. záznamů).

Poradní sbor
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel 16. ledna
2015 a byl informován o struktuře přírůstků za rok 2015.
Vzhledem ke skutečnosti, že nabývání sbírkových předmětů vlastní terénní činností a přebírání archeologických
nálezů od soukromých nálezců podléhá ustanovení zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a v roce 2015 neproběhl žádný nákup sbírkových předmětů, vzala komise uvedené skutečnosti pouze na vědomí.

Výpůjčky
V roce 2015 bylo v rámci archeologické podsbírky evidováno
16 výpůjček, díky kterým bylo zapůjčeno 746 evidenčních
jednotek, tj. jednotlivých kusů nebo vzájemně souvisejících
souborů předmětů. Převažovaly studijní badatelské výpůjčky
a dále výpůjčky pro výstavní projekty muzeí. Za nejvýznamnější lze považovat výpůjčku bronzových a zlatých depotů
Muzeu Českého ráje v Turnově a soubor hrobových milodarů z doby stěhování národů z Lochenic Městskému muzeu
v Ústí nad Labem.

Zápůjčky
V roce 2015 nerealizovalo archeologické pracoviště žádnou
zápůjčku.

Inventarizace sbírek

Badatelský servis

V roce 2015 probíhala inventarizace pěti souborů sbírkových
předmětů, a to Skalice nad Labem – inventář pohřebiště (cca
14 tis. ks), Trutnov – Dračí ulička (cca 1 tis. ks), Chrudim –
voj. depo a Pumberka (cca 2 tis. ks), Benátky (cca 3 tis. ks),
depozitář kamenných nástrojů (cca 2 tis. ks). V případě inventarizace nálezů z Trutnova, Chrudimi a souboru kamenných
nástrojů bylo zjištěno 28 nedostatků, u nichž byla stanovena nápravná opatření. Inventarizace souborů ze Skalice
a Benátek nebyla dokončena z důvodu velkého počtu
neevidovaných kusů. Odstraňování nedostatků je v těchto
případech vhodné provádět v souběhu s inventarizací, což
si vyžádá rozložení činnosti do delšího časového úseku. Dále
pokračovala revize a tvorba lokačních seznamů v depozitářích 101 a 102.

Archeologické pracoviště zajistilo v roce 2015 celkem 411
badatelských návštěv. Telefonické a e-mailové dotazy nejsou
jednotlivě evidovány, ale jejich počet se dlouhodobě pohybuje kolem 200. Kromě jednotlivých individuálních tazatelů
byly zodpovídány i dotazy na institucionální úrovni, např.
pro Univerzitu Hradec Králové, Univerzitu Karlovu, Univerzitu
Pardubice, Národní muzeum, Severočeské muzeum v Liberci,
Archeologické ústavy AV ČR v Praze a v Brně.

1. Sbírkotvorná činnost
Nejvýznamnější akvizice
Hrobový inventář z doby římské
ze Slezského Předměstí

Historická podsbírka

Spona z Velešic
Do solitérních nálezů, které v roce 2015 obohatily sbírky
muzea, patří vzácná bronzová esovitá spona z okolí Velešic
zdobená technikou vrubořezu a hlavičkami ptáků. Spona
je datována do doby stěhování národů.

Historická podsbírka byla průběžně doplňována vlastním
sběrem pracovníků, dary, převody a nákupy. K nejvýznamnějším akvizicím učiněným během roku 2015 náleží soubor rukopisů dokumentující činnost hradeckého regionálního historika Zdeňka Doubka, týkající se II. odboje v severovýchodních
Čechách, dále různé dokumenty a předměty spjaté s rodinou
Anny Chlebounové, československé prvorepublikové poslankyně a senátorky, nebo obraz v Hradci Králové žijícího malíře Jindry Vlčka, znázorňující pohled přes zdejší Žižkovy sady.
Sbírku dokumentující události první světové války obohatily
deníkové záznamy Jana Táborského (příslušníka c. k. 21. pěšího pluku) popisující léta 1915–1918 na ruské a italské frontě.
O různé četné předměty (školní aktovky z období od 20. let
20. století, učební pomůcky, dokumenty, fotografie apod.) byl
rozšířen fond dokumentující historii školství. Numismatická

sbírka muzea byla rozšířena o nálezové ztrátové mince z několika lokalit, např. z Kosiček, Michnovky nebo Svinar. Z jiných
akvizic je možné zmínit dary historického dámského jízdního
kola z 30. let 20. století a dalších sportovních potřeb, dětských
křestních souprav z druhé poloviny 19. století či předmětů dokreslující život obyvatelstva a domácnost v průběhu
20. století (např. oblečení, hračky, vybavení).

Chronologická evidence
V rámci chronologické evidence historické podsbírky byla
zapsána přírůstková čísla H1/2015 až H144/2015, která představují 391 předmětů.

Systematická evidence
V rámci systematické evidence bylo zpracováno celkem
2 519 sbírkových předmětů, které představují 2 447 inventárních čísel.

výroční zpráva mvč 2015

Na přelomu roku 2014 a 2015 proběhl záchranný archeologický výzkum žárového pohřebiště ze starší doby římské
v lokalitě Parlament na k. ú. Slezské Předměstí. Urnové i jámové hroby poskytly bohatý a pro poznání soudobého osídlení východních Čech zcela klíčový soubor nálezů zahrnující
bohatě zdobené keramické nádoby, osobní šperky, např.
bronzové spony či stříbrný náramek, a další nástroje a zbraně. Nálezy dokumentují kontakty zdejších obyvatel s okolními oblastmi i s územím Římské říše.
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1. Sbírkotvorná činnost
Inventarizace sbírek
V roce 2015 byly provedeny předávací inventury sbírkových
fondů, resp. jejich částí: Divadlo (2 687 inv. čísel – 3 167 ks),
Hudba (3 706 inv. čísel – 3 884 ks), Kultura (2 277 inv. čísel –
3 046 ks), Politika (18 667 inv. čísel – 21 121 ks), Stát
(4 913 inv. čísel – 5 308 ks) a Výtvarné umění (8 952 inv. čísel
– 9 505 ks a materiál v prvním stupni evidence 43 752 ks).
Celkem bylo v historické podsbírce inventarizováno 46 031
sbírkových předmětů, představujících 41 202 inventárních
čísel a 43 752 sbírkových předmětů v prvním stupni.

Centrální evidence sbírek
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2015 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové
knihy v roce 2015 v rozsahu H1/2015 až H144/2015.

Poradní sbor
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel 10. června
2015. Vzal na vědomí informaci o složení a struktuře dosavadních přírůstků historické podsbírky. Dále projednal schválení nákupů podle nabídkových listů (školní obrazy, školní
vysvědčení, obalové sklo, rukopisné poznámky Z. Doubka)
v celkové výši 12 180 Kč a projednal odpisy dle předložené
dokumentace.

Výpůjčky

výroční zpráva mvč 2015

V roce 2015 bylo evidováno dvacet pět výpůjček, v rámci
kterých bylo zapůjčeno 508 kusů sbírkových předmětů:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2015 České muzeum stříbra Kutná Hora;
2/2015 Východočeské muzeum v Pardubicích;
3/2015 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě;
4/2015 Regionální muzeum v Kolíně;
5/2015 Třebechovické muzeum betlémů;
6/2015 Regionální muzeum Mělník;
7/2015 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě;
8/2015 Muzeum Vysočiny Jihlava;
9/2015 Městské muzeum v Jaroměři;
10/2015 Oblastní muzeum v Litoměřicích;
11/2015 Muzeum a galerie Orlických hor;
12/2015 Oblastní muzeum v Lounech;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13/2015 Obec Prasek;
14/2015 Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové;
15/2015 Lenka Dolanská, licencovaná restaurátorka,
Pardubice;
16/2015 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy;
17/2015 Uměleckoprůmyslové museum v Praze;
18/2015 Městské muzeum Nový Bydžov;
19/2015 Muzeum Českého ráje v Turnově;
20/2015 Krkonošské muzeum v Jilemnici;
21/2015 Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského;
22/2015 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti;
23/2015 Východočeské muzeum v Pardubicích;
24/2015 Regionální muzeum a galerie v Jičíně;
25/2015 Městské muzeum Nové Město nad Metují.

Vráceno bylo 24 výpůjček představujících 474 kusů sbírkových předmětů, přičemž kromě výpůjček realizovaných
v posledních dvou letech 2014–2015 byla vrácena rovněž
jedna starší z roku 2011:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16/2011 Městské muzeum v Jaroměři;
1/2014 Egerland-Museum, Marktredwitz;
16/2014 Regionální muzeum v Chrudimi;
19/2014 Městské muzeum a galerie Polička;
20/2014 Regionální muzeum a galerie Jičín;
21/2014 Krkonošské muzeum v Jilemnici;
22/2014 Krkonošské muzeum v Jilemnici;
23/2014 Regionální muzeum v Náchodě;
24/2014 Krajský úřad Královéhradeckého kraje;
1/2015 České muzeum stříbra Kutná Hora;
2/2015 Východočeské muzeum v Pardubicích;
3/2015 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě;
4/2015 Regionální muzeum v Kolíně;
5/2015 Třebechovické muzeum betlémů;
6/2015 Regionální muzeum Mělník;
7/2015 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě;
8/2015 Muzeum Vysočiny Jihlava;
9/2015 Městské muzeum v Jaroměři;
10/2015 Oblastní muzeum v Litoměřicích;
11/2015 Muzeum a galerie Orlických hor;

•
•
•
•

12/2015 Oblastní muzeum v Lounech;
13/2015 Obec Prasek;
14/2015 Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové;
15/2015 Lenka Dolanská.

Zápůjčky
V roce 2015 bylo v rámci historické podsbírky evidováno
20 zápůjček od jiných institucí a osob. Celkem bylo zapůjčeno 250 kusů sbírkových předmětů. V rámci přípravy výstavy „Svoboda přišla v máji“ byla realizována 1 zápůjčka od
Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.
Pro výstavu „Na vlnách pod plachtami“ bylo realizováno
14 zápůjček od soukromých osob (Jaroslava Havlíčka, Otílie
Klicnarové, Aloise Vašíčka, Petra Šimka, Pavla Bablce, Martina
Housky), Suverénního řádu Maltézských rytířů – Českého
velkopřevorství, Vojenského historického ústavu, Národního
technického muzea, Kulturních služeb města Moravská
Třebová, Vlastivědného muzea v Olomouci, Severočeského
muzea v Liberci, Národního památkového ústavu – Územní
památkové správy na Sychrově a Národního památkového ústavu – Územní památkové správy v Praze. Pro výstavu
„Hurá do školy!“ byly realizovány 2 zápůjčky od Městského
muzea a knihovny Čáslav a Národního pedagogického
muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Pro výstavu
„Pevnost královéhradecká“ byla realizována 1 zápůjčka
od Východočeského muzea v Pardubicích a pro výstavu
„Pod hladinou moře“ byly realizovány 2 zápůjčky od Střední
uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově.

Badatelský servis
V rámci historické podsbírky bylo evidováno 77 badatelských
návštěv. Kromě vlastních sbírkových předmětů byla badatelům ke studiu poskytována rovněž příslušná odborná literatura, digitální vyobrazení sbírkových předmětů, záznamy
evidence v programu Demus, regionální tiskoviny a pomocný materiál. Na základě vznesených požadavků bylo dále
sepsáno 27 dohod o poskytnutí vyobrazení sbírkových předmětů. Zodpovězeno bylo na 180 telefonických, e-mailových,
písemných či v rámci osobních návštěv vznesených dotazů.

1. Sbírkotvorná činnost
Obraz „Pohled na Hradec Králové přes Žižkovy sady“
Autor: Jindra Vlček
Získáno nákupem od soukromého majitele.
Historická podsbírka – fond Výtvarné umění.
Přírůstkové číslo H41/2015.
Rozměrný obraz (67 x 195 cm včetně rámu) představující
„Pohled na Hradec Králové přes Žižkovy sady“ namaloval
Jindra Vlček. Tento malíř se po svých studiích a zahraničních
cestách usadil v Hradci Králové. V letech krátce před první
světovou válkou zachytil ve svých dílech tehdejší podobu města, což dokládá i získaný obraz, vzniklý v roce 1913.
Za bojů na východní frontě byl zajat, ale i nadále nepřestával
tvořit. V roce 1918 se přihlásil do legií, v nichž působil jako
„malíř-reportér“. Později se opět usadil v Hradci Králové, kde

výtvarně pracoval a vystavoval až do své smrti 22. března
1968. Jeho život a dílo připomněla mj. výstava v současném
MVČ na počátku 90. let.

zejména záznamy výpovědí dnes již nežijících pamětníků
a doprovodná fotodokumentace. Materiály jsou zároveň
dokumentem přibližujícím způsob práce tohoto královéhradeckého historika a publicisty.

Dokumentace II. odboje let 1939–1945
v severovýchodních Čechách
Autor: Zdeněk Doubek
Získáno nákupem z pozůstalosti Zdeňka Doubka.
Historická podsbírka – fond Politické poměry.
Přírůstkové číslo H113/2015.
Ve čtrnácti strojopisných složkách soustředil Zdeněk Doubek
(1934–2015), významný regionální badatel, výsledky svého
dlouholetého bádání, které se týkalo činnosti partyzánské
skupiny Václavík a s ní spolupracujících oddílů. Dále obsahují cenné údaje o průběhu americké mise do Velichovek
8. května 1945 a květnového povstání 1945. Hodnotné jsou

výroční zpráva mvč 2015
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1. Sbírkotvorná činnost
PŘÍRODOVĚDECKÁ PODSBÍRKA

Struktura katalogizace podle sbírkových fondů
Sbírkový
fond

Přírodovědecká podsbírka byla v roce 2015 doplněna
o 5 311 kusů sb. př., tj. 34 př. č., z toho 38 % tvoří nákupy,
30 % vlastní sběry, 31 % převod materiálu z doprovodné
evidence a 1 % dary.

Chronologická evidence
V rámci chronologické evidence byla zapsána přírůstková
čísla P1/2015 až P34/2015, což představuje 5 311 kusů nebo
položek přírodnin.

výroční zpráva mvč 2015
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Geologie,
Paleontologie

1 245

1 503

Botanika

3 335

3 335

422

2 953

16

12 279

2 354

2 354

924

Entomologie

15

9 227

Mineralogie

15

116

Malakologie

Mykologie

5

1 778

Entomologie

Paleontologie

94

156

Obratlovci

Petrografie

19

84

Celkem

7 372

22 424

Zoologie
obratlovců

-

-

154

12 285

Celkem

Nákup

Převod

Dar

Celkem

%

Geologie

415 / 16

10 / 3

-

-

425 / 19

1

Botanika

1 175 / 5

-

-

483 / 3

1 658 / 8

31

Malakologie

-

-

-

-

-

-

Entomologie

-

2 020 / 1

1 691 / 6

-

3 711 / 7

68

Zoologie

-

-

-

-

-

-

CELKEM

1 590 / 21

2 030 / 4

1 691 / 6

483 / 3

5 311 / 34

100 %

30

38

31

1

100 %

-

Systematická evidence

Inventarizace sbírek

V rámci systematické evidence bylo zpracováno 154 evidenčních čísel, což je 12 285 kusů nebo položek přírodnin. Největší
podíl z pohledu počtu zkatalogizovaných kusů nebo položek tvoří entomologické sbírky (9 227 exemplářů) – jde
o hromadnou evidenci 12 čeledí brouků (Coleoptera) základní sbírky (coll. RMHK) uspořádanou nově podle katalogu
LÖBL, I. & SMETANA, A. (eds.).

V roce 2015 bylo provedeno ve sbírkovém fondu přírodovědecké podsbírky 5 inventarizací (4 dle plánu inventarizací
na období 2013–2017 a 1 předávací). Celkem inventarizací
prošlo 7 372 evidenčních čísel, což představuje 22 424 kusů
nebo položek sbírkových předmětů.

Inventarizace dokumentačních preparátů (balků) ptáků

Počet inventarizovaných kusů
sb. předmětů

6

Vlastní sběry

%

Počet inventarizovaných evid.
čísel

Počet katalogizovaných kusů
sb. předmětů

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

Sbírkový
fond

Počet katalogizovaných
přírůstových
nebo inv. čísel

Botanika

Tradičně největší podíl přírůstků podle počtu kusů (položek,
exemplářů) náleží fondům entomologie (68 %) a botaniky
(31 %).

Struktura inventarizací dle sbírkových fondů

Centrální evidence sbírek
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce
2015 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové knihy přírodovědecké podsbírky v roce 2015 v rozsahu
P1/2015 – P34/2014.

Poradní sbor
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost přírodovědeckého
oddělení se sešel 9. 3. 2015. Schválil dva návrhy kurátorů na
nákupy sbírek (viz tabulka přírůstků). Poradní sbor vyjádřil
souhlas se zprávou o struktuře a evidenci přírůstků přírodovědeckých sbírek zapsaných v přírůstkové knize přírodovědecké podsbírky v období od 15. 10. 2014 do 5. 3. 2015.

Výpůjčky
V roce 2015 bylo evidováno 14 smluv o výpůjčce sbírkových
předmětů, z toho 6 nebylo dosud vráceno – mají stanoven
výpůjční termín přesahující do dalšího období. Bylo vypůjčeno 1 992 kusů sb. předmětů. Vráceno bylo 15 výpůjček
(7 z roku 2014, 8 z roku 2015), což představuje 189 sb. předmětů, které byly po ošetření a karanténní desinfekci zařazeny
zpět do systematických sbírek.

1. Sbírkotvorná činnost
V roce 2015 bylo evidováno 6 zápůjček přírodnin od jiných
institucí. Jednalo se o zápůjčky 160 herbářových položek
z botanických sbírek jiných muzeí a herbáře botanického
ústavu AV ČR. Kromě toho bylo pro výstavní účely zapůjčeno 32 zoologických exponátů z dermoplastických a lihových
sbírek Národního muzea v Praze. Všechny zápůjčky byly
v termínu vráceny.

-

-

Badatelský servis
V rámci přírodovědecké podsbírky bylo evidováno 250 badatelských návštěv, z toho cca 30 pracovalo se sbírkovým
fondem (studium herbářů, mineralogických, entomologických a zoologických sbírek). K revizi druhů a studiu bylo
zapůjčeno celkem 3 350 položek vyšších rostlin, cca 2 000
exemplářů entomologického materiálu, 40 geologických
vzorků a fosilií a 30 sb. předmětů ze sb. fondu obratlovců.

-

Badatelský servis se kromě přípravy sbírek ke studiu týkal
převážně excerpce floristických nebo faunistických dat ze
sbírkových předmětů nebo dokumentace k nim, 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.

Příklady činností badatelského servisu:
-

-

determinace Acer, Erysimum, Phytolacca, Plantago
media subsp. longifolia, lokality Allium rotundum,
A. scorodoprasum, Isatis tinctoria, Scrophularia scopolii, Achillea a Taraxacum ze Slovenska, botanické údaje
z Bohdanečského rybníka, otrava kolchicinem, lokality
Morchella sp., lokalita Gladiolus imbricatus u Horního
Jelení, herbářové položky rodu Lactuca – datace, počet,
lokality, scheda Phylittis scolopendrium;
výpis významných lokalit rostlin v Českém ráji pro informační materiály pro kurz ČZU;

-

výpis herbářových položek druhu Ornithogalum pyrenaicum, výpis herbářových položek z DEMUSU mapovaných
druhů rostlin v systému Pladias;
vyhledávání herbářových položek a údajů pro připravované publikační zpracování;
studium chorošů (připraveno cca 100 položek druhů
Fomes fomentarius a Ganoderma spec. div.);
konzultace a porovnávání fosilních paleozoických dřev,
studium amonitů, studium fosílií rostlin mladšího paleozoika, studium minerálů a hornin k diplomové práci;
determinace cca 40 druhů hmyzu dle fotografií nebo
donesených vzorků (např. larvy motýla Cossus cossus
ze dřeva, kůrovci v bytových prostorách, potencionální
škůdci pokojových rostlin, roztoči v chovech roupic pro
akvaristické účely, mouchy čeledi Psychodidae v odpadech umyvadel v sídlištním bytě, parazitický červ strunovec (Gordius sp.) ve studánce apod.);
vyhledání materiálů a podkladů k dějinám chovu bource
morušového a hedvábnictví pro Náprstkovo muzeum Praha;
určení ptáků podle popisu, audionahrávky či fotografie –
cca 10x.

Nejvýznamnější akvizice
K významným akvizicím v roce 2015 patří fosilie permokarbonských ryb získaných terénním výzkumem v rámci výzkumného úkolu „Permokarbonské paprskoploutvé ryby, jejich
anatomie a taxonomie“, které doplňují bohaté studijní materiály této skupiny ve sbírkách.
K zajímavým akvizicím patří i sběry vyšších hub z Krkonoš,
kde jsou zastoupeny vzácné druhy z „Červeného seznamu
ohrožených druhů hub ČR“.

Struktura katalogizace podle sbírkových fondů
Název sbírkového
fondu
Archeologie

Tj. počet
předmětů
(kusů)

3 203

23 096

Botanika

6

924

Entomologie

15

9 227

Malakologie

0

0

Mineralogie

15

116

Mykologie

5

1 778

Paleontologie

94

156

Petrografie

19

84

Zoologie obratlovců

0

0

Bydlení – odívání

101

160

Divadlo

0

0

Doprava – spoje

2

2

Ekonomika

0

0

Etnografie – folkloristika

40

40

Foto – kino

0

0

Hradecensia

0

0

Hudba

3

5

Kultura

0

0

Literatura

4

4

Militaria
Numismatika – faleristika

0

0

2 005

2 005

Obchod – služby

29

36

Politika

41

44

Stát
V roce 2015 bylo ve sbírce muzea odborně zpracováno
37 900 kusů sbírkových předmětů, evidovaných pod
5 804 inventárními či přírůstkovými čísly. Podrobné
členění po jednotlivých sbírkových fondech je uvedeno
v tabulce.

Počet
inventárních čísel

9

9

152

152

Tělesná kultura

7

8

Umělecký průmysl

3

3

Výroba – technika

1

1

Školství

Výtvarné umění

0

0

Zdravotnictví

49

49

Zemědělství

1

1

výroční zpráva mvč 2015

Zápůjčky

19

1. Sbírkotvorná činnost
Ochrana a zabezpečení sbírek
Pracoviště ochrany sbírkových předmětů
Pracoviště ochrany sbírkových předmětů zajišťuje preventivní
konzervaci prostřednictvím systematické kontroly a případné úpravy prostředí v depozitářích a expozicích tak, aby předměty setrvávaly v pokud možno nezměněném stavu, a vypracovává o této činnosti podrobné zprávy. Spravuje monitoring
systému Hanwell v depozitářích a ve výstavních prostorách
muzea, provádí vyhodnocení údajů a zajišťuje servis systému.
V rámci preventivní konzervace proběhla dne 3.–4. 6. 2015
pravidelná kontrola depozitářů. Dne 30. 4. 2015 a 16. 10.
2015 proběhlo pravidelné plynování depozitářů zoologie,
entomologie a herbářů proti organickým škůdcům.
Karanténní desinsekcí paradichlorbenzenem v desinsekční
bedně prošlo cca 6 500 položek nebo kusů sbírkových předmětů (nové přírůstky z nákupů, vrácené předměty z výpůjček, exponáty z výstav).

Městské muzeum Letohrad, Regionální muzeum v Chrudimi,
Východočeské muzeum v Pardubicích a Sklářský ústav HK.
Pracoviště se zabývá komplexní ochranou sbírkových předmětů. V průběhu roku 2015 zajišťovalo průzkum exponátů,
jejich restaurování a sanační konzervaci. O každém zásahu
na exponátech byla vytvořena konzervátorská karta. Tato
databáze je pravidelně aktualizovaná.
Prioritou roku 2015 byla konzervace depotu denárů Vladislava
II. z druhé poloviny 12. století v celkovém počtu 2 589 kusů
stříbrných mincí. Postup konzervace byl prezentován formou
odborné přednášky na Konferenci konzervátorů a restaurátorů v Plzni.
Pravidelné čištění a kontrola stavu exponátů,
Kampanologická expozice v Suché

výroční zpráva mvč 2015

V rámci preventivní konzervace a zkvalitnění bezpečnosti
sbírek byla v expozici na hlavní budově muzea provedena
každý měsíc v roce kontrola se zápisem o stavu sbírek a požadovaných nápravných opatření.
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V expozici Muzea války 1866 na Chlumu a v kostele v obci
Suchá u Nechanic, kde je expozice kampanologie, proběhlo
pravidelné čištění expozice a kontrola stavu exponátů před
zahájením sezóny 24. března a dále na podzim roku 2015.
V depozitáři v areálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou
proběhla kontrola uložených sbírek 12. března 2015. O všech
kontrolách byl vyhotoven zápis.
V průběhu roku pracovnice poskytovaly odborné konzultace a posudky pro Vysokou školu chemicko-technologickou
v Praze, Střední uměleckoprůmyslovou školu hudebních
nástrojů a nábytku v HK, Středočeské muzeum v Roztokách,
Depozitář kamenných sbírkových předmětů v areálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou

1. Sbírkotvorná činnost
Pro Muzeum Podkrkonoší v Trutnově byla provedena rekonzervace nálezů do nové expozice.
Železné předměty pocházejí z archeologických nalezišť
v okrese Trutnov (Bolkov, Bradlo, Vestřev apod.).

Průběžně 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.

Preparace standardními metodami se týká u všech přírůstků, preparovaný entomologický materiál bude evidován po
selekci v roce 2016.

Přehled počtu předmětů prošlých konzervačními
či restaurátorskými zásahy v roce 2015
Počet předmětů
(interní zásahy)

Počet předmětů
(externí zásahy)

23

-

-

-

Umělecko-historické předměty z organických materiálů

33

10

Umělecko-historické předměty z kovů a kovových slitin

21

-

Předměty lidové kultury z organických materiálů

82

-

Předměty lidové kultury z kovů a kovových slitin

-

-

Knihy, grafiky, rukopisy, plány, mapy, školní obrazy
Malované a polychromované předměty ze dřeva

Numismatika

1 924

-

Archeologický materiál – keramika, sklo

59

-

Archeologický materiál – kosti

3

-

Archeologický materiál – železo

272

98

Archeologický materiál – barevné a drahé kovy

403

3

Textil

53

-

Keramika, sklo a porcelán

14

-

-

-

Nábytek

45

Zbraně a lovecké potřeby
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Fotografie a daguerrotypie
Obrazy na plechu

Pokračovala velice náročná preparace unikátního fosilního
permského obojživelníka r. Cheliderpeton vranyi z lokality
Arnultovice u Hostinného nalezeného v roce 2014.
Karanténní ošetření organických přírodnin je prováděno
průběžně u materiálů, které byly z výstavních nebo studijních důvodů umístěny mimo depozitář (v roce 2015 výstava
Kunětická hora, herbáře a entomologické exempláře zapůjčené k revizi apod.). Karanténnímu ošetření byl podroben
i entomologický materiál z akvizice od L. Daňka.

Přehled počtu preparovaných a ošetřených sbírkových
předmětů přírodovědecké podsbírky v roce 2015
Počet preparovaných kusů

Počet sbírkových
předmětů – ošetření
a desinsekce

Savci

-

10

-

Ptáci

-

50

-

Plazi

-

2

1

-

Obojživelníci

-

-

-

-

Ryby

Obrazy na plátně

19

4

Bezobratlí

Archeologický materiál organický

6

-

Rostliny a houby

Domácí spotřebiče

2

4

Fosílie a geologické vzorky

Hudební nástroje

9

1

Celkem

Šperky

Skupina

-

-

600

4 000

1 700

2 500

200

20

2 500

6 582
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Materiál

Konzervátorky 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. K půjčovaným exponátům vypracovávaly průvodní kondiční listy.
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Permský obojživelník Cheliderpeton vranyi z lokality Arnultovice u Hostinného po dokončení náročné preparace

DOKUMENTACE A Digitalizace
V rámci digitální fotodokumentace sbírkových předmětů
bylo pořízeno 1 039 záběrů, které byly zařazeny do interní
databáze sbírkových předmětů. Pro publikační a výstavní
účely bylo naskenováno 90 snímků. Pro realizované knihy
bylo nafoceno 1 420 záběrů. Dále byla provedena dokumentace vernisáží, výstav a dalších akcí pořádaných muzeem

v rozsahu 1 337 záběrů. Zbylá dokumentace v rozsahu 1 330
záběrů byla pořízena pro interní potřeby organizace a jako
služba veřejnosti nebo jiným kulturním institucím.

ních fondů vztahujících se k archeologickým památkám“
podpořeného prostřednictvím euroregionu Glacensis bylo
naskenováno 1 200 inventárních karet z 20. až 30. let.

Archeologické pracoviště provádí v rámci zpracování nových
přírůstků i starších fondů systematickou fotodokumentaci.
V roce 2015 bylo pořízeno cca 1 100 snímků. V rámci udržitelnosti projektu „Digitalizace a internetová prezentace archiv-

Vedle fotografické dokumentace probíhala i standardní kresebná dokumentace. Kresebně dokumentováno bylo více než
500 nálezů z archeologických výzkumů v trase D11, Slezské
Předměstí, Zdechovice, Starý Bydžov a Stěžírky 2014–2015.

1. Sbírkotvorná činnost

Zdechovice – bronzová záušnice před očištěním, po očištění a po konzervaci

Archeologická podsbírka
V roce 2015 bylo zpracováno 1 723 sáčků s nálezy získanými
v roce 2015. Celkem bylo v rámci těchto přírůstků laboratorně ošetřeno 6 604 zlomků keramiky, 121 kostí, 131 předmětů
ze železa, 252 olověných předmětů a 591 nálezů z bronzu
nebo příbuzných barevných slitin.
Dále bylo laboratorně ošetřeno 3 471 sáčků s nálezy z rozsáhlejších archeologických výzkumů z roku 2015, u nichž zatím
nebyl evidován počet obsažených předmětů. Zejména se
jedná o nálezy ze záchranného archeologického výzkumu
dálnice D11 na nalezištích 25A, 25B (Plačice) a 26 (Stěžery).

Historická podsbírka
V depozitáři č. 322 byla provedena oprava uchycení jedné
z rolet, které brání přímému ozáření sbírkových předmětů.
Ze stejného důvodu byla okna v depozitářích č. 402 a 412
zastíněna látkovými závěsy. V depozitáři č. 302 došlo k instalování staršího regálového systému pro dosud volně položené sbírkové předměty. Na chodbě 4. nadzemního patra bylo
provedeno částečné přerovnání stavebních plánů z důvodu
lepšího uložení a zlepšení průchodnosti chodby. V depozitáři
č. 404 byla přerovnána sbírka obrazů a nově sem byly uloženy
některé předměty dosud umístěné volně na sousední chodbě. Za účelem snazší manipulace a lepšího přístupu k jednotlivým kusům byl částečně v rámci stěhování nábytku upraven
depozitář č. 311. Podobným způsobem byly přestěhovány
rovněž vybrané kusy nábytku uložené v lapidáriu. V depozitářích č. 413 a 414 byly v souvislosti s předávací inventurou nově
uloženy písemnosti sbírkových řad VU/01 a VU/02. Průběžně

byla kontrolována funkčnost chladícího agregátu v souvislosti
se zajištěním stálosti podmínek v chlazeném depozitáři č. 327.
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 vyšších rostlin a hub (4 500 kusů).
Např.: Přilepení odlepených sched, rostlin a revizních lístků
na herbářových položkách rodu Avenula, Persicaria. Příprava
výpůjčky rodu Gentianella pro J. Brabce z muzea v Chebu
(77 položek), Alisma a Sagittaria pro Z. Hroudovou (76 položek) a 3 výpůjčky pro M. Oulehlovou z PřFUP v Olomouci
(820 položek).

výroční zpráva mvč 2015

Ochrana a zabezpečení sbírek
v rámci oddělení
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1. Sbírkotvorná činnost
Do systematické sbírky vyšších rostlin bylo zařazeno 800 herbářových položek rostlin ze sběrů roku 2014.
Specialisty z botanických pracovišť ČR bylo revidováno i 800
herbářových položek – např. r. Rubus, Arnica, Astragalus,
Chenopodium, Hippuris, Hydrocharis, Illecebrum, Liparis,
Nymphoides, Plantago, Sideritis, Stratiotes, Teesdalia,
Trapa, Acorus, Drosera, Calla, Hamarbya, Hippocrepis,
Salvinia, Scirpoides, Cyperus, Gratiola, Coleanthus, Montia,
Gnaphalium, Lythrum, Lycopus, Pulicaria, Gysophila, Leersia,
Carex. Epilobium, Persicaria a Veronica. Centaurium,
Spergularia rubra, Portulaca, Hordeum, Digitaria.
Ve fondu mykologie byly externími specialisty revidovány,
určovány a lokalizovány položky hub v počtu 350 kusů (např.
P. Vampola, H. Ševčíková, V. Antonín, R. Maňák, O. Jindřich,
J. Salaš, M. Tomšovský, M. Bartůšek, L. Zíbarová, K. Náplavová,
F. Kotlaba a Z. Pouzar).
Standardně probíhalo označování nově nabytých geologických a paleontologických vzorků identifikačními evidenčními údaji (cca 350 kusů).
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K dlouhodobé zápůjčce a bezpečnému uložení byla připravena
část mineralogické sbírky – ionizující minerály (cca 800 vzorků).
Předměty byly dokumentovány fotograficky, odborně zabaleny a převezeny do depozitáře mineralogického oddělení
Národního muzea v Praze.
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Byla dokončena redislokace entomologických depozitářů
(místnosti 201 a 207) a přesun všech entomologických krabic
řádu Coleoptera, jejich setřídění dle čeledí podle katalogu
Löbl & Smetana, aktualizována etiketáž ve sbírce a na krabicích – cca 7 000 entomologických krabic.
Bylo zařazeno a uspořádáno do systematických sbírek cca
20 000 exemplářů hmyzu, proveden výběr, signace lokalitami
a evidenčními údaji u 3 000 exemplářů převedených z doprovodné evidence do sb. fondu. Dále aktualizována etiketáž
cca 1 000 krabic ve sbírce .
Rozsáhlá manipulace se sbírkovým fondem zoologie a kontrola stavu probíhala v souvislosti s mimořádnou předávací
inventarizací vycpanin (cca 2 300 kusů).

Významné konzervátorské zásahy
Konzervace depotu denárů Vladislava II.
(1140–1172)
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 průběhu roku 2015
byla dokončena konzervace celkem 2 589 kusů stříbrných
denárů. Tato významná a rozsáhlá konzervátorská práce byla
prezentována formou odborné přednášky na Konferenci
konzervátorů a restaurátorů v Plzni.

Ve fondu entomologie pokračovaly 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 odborné praxe pro mladé
do 30 let.
Konzervace depotu denárů Vladislava II. (1140–1172)

1. Sbírkotvorná činnost
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Konzervace depotu denárů Vladislava II. (1140–1172)
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2. Vědecko-výzkumná činnost
archeologické pracoviště
Mapování archeologických lokalit
ve východních Čechách
Řešitelé: PhDr. Miroslav Novák, Ph.D., Mgr. Petra Sehnoutková,
Mgr. Pavel Horník
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný záměr

výroční zpráva mvč 2015

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.
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Sídlištní struktura kultury popelnicových polí
ve východních Čechách – Lužické hradiště
v Hradci Králové a jeho zázemí
Řešitel: PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
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: V roce 2015 bylo dokončeno sjednocení datové
struktury a sloučení různých verzí databáze Excerpta a posledních aktualizací z let 2013 a 2014 (2 tis. záznamů) do jednotné
tabulky v MS Access (celkem cca 93 tis. záznamů). Byl stanoven postup a plán aktualizací databáze.

Výsledky: Byla obhájena dizertační práce s názvem „Proměny
sociální a sídelní struktury obyvatelstva východočeské skupiny kultury lužických popelnicových polí“. Pokračují práce na
zpracování a vyhodnocení lokalit doby popelnicových polí
v rámci královéhradecké aglomerace. K publikaci je připraven výzkum lužického pohřebiště v Lochenicích a Hvozdnici.
Do tisku odevzdán článek o halštatském sídlišti v Lužanech,
o pohřebišti v Čáslavkách a o depotu z pozdní doby bronzové v Michnovce.

Bylo pořízeno 195 záznamů pro databázi Excerpta, z periodik:
Archeologie středních Čech, Pravěk – Nová řada, Východočeský
sborník historický, Konferenční sborníky Archeologie Barbarů,
Panorama, Z Českého ráje a Podkrkonoší.

Vývoj středověkého města
na území východních Čech

Proběhlo geodetické zaměření a revize mohylníku ve Veselici
(85 mohyl).
Byly vyhotoveny podklady pro územní plány a revidována
archeologická naleziště na k. ú. Bílé Poličany, Byzhradec,
Divec, Dolní Přím, Dohalice, Horní Dohalice, Jeřičky, Klášter
nad Dědinou, Křičov, Ledce, Libáň, Lužany nad Trotinou,
Malé Výkleky, Nepolisy, Osice, Rokytňany, Seč, Třesovice, Vlčí
Habřina, Zadražany, Zachrašťany, Železnice, Žíželeves.

Řešitel: Mgr. Radek Bláha, Mgr. Petra 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: V rámci zpracování fondu MVČ byla věnována
pozornost vývoji a typologii středověkých pohárů. Na území
Hradce Králové bylo lokalizováno přes 200 nálezů raně středověkého stáří.

Germánské osídlení východních Čech
Řešitel: Mgr. Pavel 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 rámci projektu byl do publikační podoby zpracován kostrový hrob z doby stěhování národů odkrytý v roce
2013 při archeologickém výzkumu v Lochenicích poloha
Na Šancích.
Ve spolupráci s Bc. Tomáše Bekem (Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě) a PhDr. Janem Jílkem, Ph.D. (Východočeské
muzeum v Pardubicích) je připravována publikace pohřebiště z doby římské v Třebešově (okr. Rychnov nad Kněžnou).
V současné době je prováděna kresebná dokumentace kovových nálezů. Vyhotoven byl katalog keramického materiálu
a včetně kresebné dokumentace.
Příprava podkladů pro vznik katalogu „Spony z doby římské
ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové“. Byla
vyhotovena databáze spínadel z našich sbírek. Je prováděno
typologické určení včetně deskripce jednotlivých kusů spon.
Ve spoluprácí se Středočeským muzeem Roztoky u Prahy
bylo provedeno prvkové složení a pokovení spon pomocí
rentgenové fluorescence – ED XRF. U vybraných spon bylo
prvkové složení znovu ověřeno na VŠCHT v Praze na Ústavu
kovových materiálů a korozního inženýrství, pomocí elektronového rastrovacího mikroskopu TESCA VEGA 3 s EDS analyzátorem Oxford Instrumens INCA 350.

2. Vědecko-výzkumná činnost

Ve spolupráci s PhDr. Janem Jílkem, Ph.D. (Východočeské
muzeum v Pardubicích) byly zpracovány a publikovány římsko-provinciální kaménkovité spony s cibulovitými
knoflíky z regionu východních Čech. Název článku: Jílek, J.
– Hornik, P.: Římsko-provinciální raménkovité spony s cibulovitými knoflíky ve východních Čechách a poznámky k nálezu
z Prahy Šárky. Praehistorica, v tisku.
V rámci projektu byly komplexně zpracovány nálezy spon
s očky ze straší doby římské z Královéhradecka. Text se věnuje
kolekci 6 spon s očky ze sbírek Národního muzea, Muzea
východních Čech v Hradci Králové, které hodnotí po stránce
typologické a chronologické. Název článku: Hornik, P.: Spony
s očky na Královéhradecku. Archeologie východních Čech,
v tisku.

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 2015 byly dokončeny práce na rukopisu
studie o daném mincovním souboru (katalog a hodnotící
komentář) a na přehledových tabulkách. Veškerý materiál
byl předán pro předtiskové úpravy a následně byly provedeny korektury nalámaného textu, tabulek a doplňující

fotografické dokumentace. Současně s přípravou publikace probíhala jednání o finančním zajištění jejího tisku.
Po vydání byla vytisknutá publikace zkontrolována a došlo
k předání dohodnutých výtisků obci Radíkovice. K depotu byl
připraven popularizační článek pro časopis Mince a bankovky. I v jeho případě po provedení korektur došlo k vytištění.
V souvislosti s objevem strukturou velmi podobného nového mincovního souboru z Křenova bylo realizováno jeho
studium v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě a připraven
diskusní příspěvek srovnávající oba nálezy.

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.

Zpracování mincovního depotu z Úpice

Školní obrazy ve sbírce Muzea
východních Čech v Hradci Králové

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 domácích vládních ražeb zde nechybí další mincovní
páni z prostoru širšího rámce střední Evropy.
Výsledky: V roce 2015 byly ukončeny práce na konceptu
studie o daném mincovním souboru (katalog a hodnotící
komentář) a na přehledových tabulkách. Podle pořízené
fotodokumentace byla provedena závěrečná kontrola určení
mincí a na jejím základě byl upraven text a přehledové tabulky. Celý materiál byl odeslán redakci Numismatického sborníku k publikování.

Územní regulační plány města Hradce Králové
Řešitel: Mgr. Jan Jakl
Termín dokončení: 2017
Charakteristika: Projekt je zaměřen na detailní zhodnocení
a pasportizaci územních plánů města Hradce Králové po

Výsledky: V roce 2015 pokračovalo studium zápisů pevnostního a stavebního odboru města Hradce Králové ve Státním
okresním archivu Hradec Králové a rovněž excerpce regionálního tisku (Ratibor, Královéhradecko, Kraj královéhradecký).

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
za 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 2015 probíhalo shromažďování a studium
odborné literatury a pramenů, zejména v Národním pedagogickém muzeu a knihovně JAK v Praze, kde řešitelka
zároveň absolvovala i odborné konzultace. Ve spolupráci
s M. Benešem probíhala fotodokumentace cyklu nejstarších školních obrazů – nakladatelé K. S. Amerling, P. Jehlička
a B. Tempský. Proběhla také fotodokumentace výukových
obrazů pro opatrovny a mateřské školy, které budou využity
jako pramen při studiu v oblasti předškolního vzdělávání. V rámci výzkumného úkolu byly dokumentovány
školní obrazy s motivy Abecedy a tématicky se vztahující
k vzdělávání prvních ročníků obecné (resp. základní) školy
a mateřské školy (pohádkové motivy). Jako součást projektu byla připravena výstava „Hurá do školy!“ (ve spolupráci

výroční zpráva mvč 2015

Přípravné práce pro zpracování germánského pohřebiště
na Slezském Předměstí, výběr vzorků pro analýzy, plavení
výplní, kresebná dokumentace nálezů.
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s NPMKJAK v Praze) a probíhaly práce na publikaci „Hurá do
školy!... v Hradci Králové“ (příprava textových a obrazových
podkladů, řešení grafické podoby knihy, korektury rukopisu)
vydané MVČ.

ných prostor LF. K ní byla vytvořena rovněž brožura 70. let
Lékařské fakulty v Hradci Králové vydaná LF ve spolupráci
s MVČ.

Výsledky: V roce 2015 bylo zahájeno studium archivních
pramenů ve sbírkových fondech Politické poměry a Stát
v MVČ a dílčí výsledky tohoto studia byly prezentovány na
odborných konferencích. Připraveny a odevzdány do tisku
byly příspěvky pro periodika Historia scholastica a Muzeum
a 2. světová válka. Ve dnech 20.–26. 9. 2015 uskutečnila
řešitelka za účelem studia archivních materiálů vztahujících
se k účasti obyvatel Královéhradecka na Slovenském národním povstání stáž v Muzeu Slovenského národního povstání
v Banské Bystrici na Slovensku.

Historie lékařské péče a zdravotnictví
v Hradci Králové
Řešitel: PhDr. Pavla Koritenská
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

výroční zpráva mvč 2015

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.
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Výsledky: V roce 2015 průběžně probíhalo studium oblasti
sociální a sociálně zdravotní péče v Hradci Králové, s důrazem na konec 19. století a 1. polovinu 20. století, z odborné
literatury a archivních pramenů (SOkA Hradec Králové).
Výsledkem studia byla publikovaná kapitola v knize „Hurá
do školy!… v Hradci Králové“, která je zaměřena na instituci
Okresní péče o mládež a její aktivity v péči o předškolní děti
a školní mládež. Zpracovány byly aktivity OPM a podpora Ústavu pro hluchoněmé děti Rudolfinum a Chlapecké
výchovny v Hradci Králové. Zdokumentována byla i činnost
nadací a lékařská péče v předškolních zařízeních, obecných
a měšťanských školách, Ústavu hluchoněmých a Chlapecké
výchovně. V rámci výzkumného úkolu proběhlo zpracování
historie budovy sborového velitelství (dnes sídlo Lékařské
fakulty UK HK), aktivit lékařů a odborné veřejnosti za zřízení Lékařské fakulty v Hradci Králové. Výstupem byla připravená výstava k 70. výročí založení LF v Hradci Králové, která
proběhla v prostorách Lékařské fakulty (3. 9. – 30. 11. 2015)
a následně se stala od prosince 2015 trvalou součástí veřej-

v MVČ, archivních dokumentů ve Státním okresním archivu
v Hradci Králové a v neposlední řadě sběr vzpomínek a dalšího materiálu od pamětníků.

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.
70. výročí založení Lékařské fakulty v Hradci Králové – výstavní panel

20. století na Královéhradecku
Řešitel: Mgr. Zdeňka Kulhavá
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Cíl výzkumného úkolu představuje detailní
zmapování klíčových politických událostí 20. století a jejich
odraz na Královéhradecku. Hlavním východiskem je systematické studium sbírkových fondů Politické poměry a Stát

Výsledky: V roce 2015 bylo dokončeno studium pramenů
uložených v SOkA HK, týkajících se činnosti ochotnického
spolku JDO Tyl Kukleny. Provedena byla vlastní fotodokumentace materiálů a zpracování získaných údajů.

2. Vědecko-výzkumná činnost
Řešitel: PhDr. Markéta Pražáková
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Sochař Josef Škoda patří k významným
českým sochařům první poloviny 20. století. Jeho sochy
můžeme vidět na veřejných prostranstvích Hradce Králové
(Jiráskovy sady, Žižkovy sady) a jsou nedílnou součástí
architektury města (budova nádraží, Gymnázium Boženy
Němcové). Výzkumný úkol si klade za cíl podrobně zmapovat díla tohoto umělce, pevně spjatého s městem Hradec
Králové.
Výsledky: V roce 2015 bylo zahájeno mapování a studium
literatury a pramenů týkajících se tématu. Probíhaly práce na
lokaci děl a jejich bližší dokumentace a shromažďování informací od pamětníků týkajících se autorova života i jeho díla.

Vojensko-historický pohled na válku 1866
Řešitel: Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. 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 2015 byla vydána publikace „1866: Malá
encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války
1866 na Chlumu“ a především obsáhlá publikace „Pruskorakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj“, jejíž příprava,
tj. výběr sbírkových předmětů k nafocení obrazových příloh,
editace rukopisu a konzultace grafického řešení, zabrala
většinu roku 2015. Probíhala také práce na knize „Requiem

rytířů: Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866“. Poslední dvě
publikace vznikají ve spolupráci s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866, s nímž v rámci projektu byla
navázána úzká kooperace. V periodiku Bellum 1866 byl
otištěn příspěvek o metodologických inovacích a limitech ve
studiu vojenských dějin na příkladu prusko-rakouské války
roku 1866. Zároveň probíhaly práce na přípravě 150. výročí
války 1866, tj. příprava výstav v MVČ i vzpomínkových akcí
obecně ve spolupráci s dalšími zainteresovanými institucemi.

Soužití vojenského živlu s místním
obyvatelstvem
Řešitel: Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. ve spolupráci s PhDr.
Jaroslavou Pospíšilovou a PhDr. Pavlou Koritenskou
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
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
s rakousko-pruskou válkou 1866 náleží otázky vývoje politických a národnostních názorů, válečné propagandy, zdravotnictví a péče o raněné.
Výsledky: V roce 2015 byly připraveny a publikovány studie
o poměrech ve městě Světlá nad Sázavou za prusko-rakouské války v roce 1866 a o životě venkovského obyvatelstva
v době války na základě pamětí sedláka Volfa z Máslojed.

Válka pohledem současníků
(kroniky, zápisky, dobový tisk)
Řešitel: Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.
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 2015 pokračovalo studium pramenů vzpomínkového charakteru, zejména z fondů MVČ. Na základě
studia byly připraveny pro periodikum Bellum 1866 dva
příspěvky týkající se života v královéhradecké pevnosti
a jejím okolí v době prusko-rakouské války.

Jevy tradiční lidové kultury Královéhradeckého
kraje. Identifikace a dokumentace vybraných
výročních obyčejů
Řešitel: Mgr. Martina Vlčková
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Cílem dlouhodobého projektu je dokumentace a identifikace vybraných, dosud existujících projevů
tradiční lidové kultury daného regionu. Práce na projektu
úzce souvisí s činností Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při MVČ. Pro systematickou dokumentaci je využíván program pro podporu tradiční lidové kultury
v rámci výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury
České republiky.
Výsledky: V roce 2015 byla prováděna dokumentace výskytu
„obyčeje s kohoutem“ praktikovaného v několika lokalitách Královéhradeckého kraje. Dokumentována byla varianta zvyku „tlučení kohouta“ v obci Kounov u Deštného
v Orlických horách. Došlo k navázání kontaktů se starostou
obce a také organizátorem slavnosti p. Fléglem, účasti na
vlastní akci v Kounově, pořízení fotodokumentace a videodokumentace zvyku a získání doprovodných materiálů od
organizátorů akce. Opakovaně probíhaly konzultace s PhDr.
Hanou Vincenciovou z Východočeského muzea v Pardubicích.
Sepsána byla závěrečná zpráva a vyúčtování příslušného
grantu na rok 2015 a podklady byly odeslány na MK ČR.

výroční zpráva mvč 2015

Josef Škoda – hradecký sochař

29

2. Vědecko-výzkumná činnost
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: Sběr materiálu na lokalitách Rybnice „Hrádecký
potok“, a Arnultovice v Podkrkonošské pánvi a sběr materiálu
na lokalitách Sebranice a Hluboké Dvory v Boskovické brázdě.
Sběr fosilií na nově objevené lokalitě v Ploužnici v Podkrkonošské pánvi (6 exkurzí).
Společné výzkumy s prof. J. Schneiderem (Univerzita ve Freibergu) a Dr. R. Werneburgem (Muzeum ve Schleusingenu) na lokalitách Podkrkonošské pánve a Boskovické brázdy (1 týden).

výroční zpráva mvč 2015

Studium typového a dalšího srovnávacího materiálu v Přírodovědeckém muzeu v Paříži (1 týden).
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Účast na výkopových pracích a sběr fosilií na lokalitě Sembach
v Durynském lese v Německu (1 týden).

ŠTAMBERG, S.: A new actinopterygian species of Igornichthys
Heyler, 1972 from the Permian of the Krkonoše Piedmont
Basin (Bohemian Massif, Czech Republic), and its relationship to the actinopterygians of other European PermoCarboniferous basins – Geodiversitas (vydává Přírodovědecké
muzeum v Paříži).
ŠTAMBERG, S.: Actinopterygians of the Stephanian sediments
of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif ) and relationship to the actinopterygians of other Carboniferous and
Permian basins – Bulletin of Geosciences (vydává Geologická
služba Praha).

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 2015 byl prováděn geologický výzkum na
85 lokalitách na Rychnovsku, Kosteleckoorlicku, Vambersku,
Žambersku, Letohradsku a Brandýskoorlicku. Na většině lokalit byly prováděny sběry minerálů, hornin a fosílií, zjm. kalcitu, typických hornin a mlžů. Příprava katalogu geologických
lokalit, dokončení rešerše na téma „Tektonika České křídové
pánve“, která bude po částech publikována ve sborníku Acta
Musei Reginaehradecensis.
Byl publikován 1 článek v časopise s IMPACT faktorem, 3 články v recenzovaných neimpaktovaných periodikách, 1 příspěvek v konferenčním sborníku a vytvořeny 2 manuskripty.
Bylo recenzováno 5 článků.

Účast na mezinárodním projektu IGCP 575: The Pennsylvanian
terestrial habitats and biotas in southeastern Europe and
northern Asia Minor and their relation to tectonic and climate.

Aktivní účast na mezinárodní konferenci „Role of fieldwork
in geomorphology“ v Plzni.

Byl publikován odborný článek shrnující výzkumy permokarbonských paprskoploutvých ryb v Boskovické brázdě (viz
publikace pracovníků). Do tisku byly přijaty další 2 články:

Výkopové práce a sběr fosilií na lokalitě Sembach

2. Vědecko-výzkumná činnost
Řešitelé: Bc. Tereza Tejklová, RNDr. Věra Samková, Ph.D.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Doplňování mykologické sbírky dokladovými
položkami získanými terénním výzkumem, po evidenčním
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:
Železnohorsko (Javorka, Silnice, Zbohov), PR Polom, PR
Choltická obora, PP Nemošická stráň, PR Maštale, lázeňský park v Lázních Bohdaneč, Rychnovsko, les V Dubech,
PR Buky u Vysokého Chvojna, PR U parku, PR Žernov, Holicko
(Tejklová), PP Na Plachtě, slepá ramena Labe u Třebše, lom
Rožmitál a Pančavská jáma v Krkonoších (Samková, Tejklová),
Petrovice PR U Houkvice, PR Kačerov (Samková, Wipler),
les Morava u Lanžova (Samková).
Při terénních návštěvách v roce 2015 bylo nasbíráno přibližně 2 500 sběrů vyšších hub (Tejklová, Samková, Wipler).
V roce 2015 bylo zařazeno do muzejních sbírek 1 761 herbářových položek hub. Specialisty byly zrevidovány a určeny
starší položky hub (cca 350 položek). Publikováno 5 článků
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 a pro projekt Pladias, 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.
Průzkum v Pančavské jámě v Krkonoších

Výsledky: Pro připravovaný komentovaný červený seznam
východních Čech bylo provedeno 144 úprav, přidáno 5 citací
a 3 nové druhy do excelové databáze.
Zpracování výsledků floristických minikurzů v Žacléři v roce
2009, v Kopidlně v roce 2012 a v Horním Bradle v roce 2014.
Příprava článků do Act, korektury článků a publikování.
Uskutečněno 42 exkurzí (PP Na Plachtě, Plácky, břeh Labe
u Předměřic a Věkoš, Slezské Předměstí, HK – Šimkovy
sady, písník Plačice, slepá ramena v Třebši, Kopec Sv. Jana
v Třebši, Hoříněveská bažantnice, Miletínská bažantnice,
PR Peliny, les Morava u Lanžova, lom Rožmitál, Byšičky,
Albrechtice, Petrovice, les Kaltouz u Černilova, Albrechtice,
Borohrádek, Pančavská jáma v Krkonoších, PR Zámělský
borek, Lanškrounské rybníky, Krasnice – Krasnický rybník,
Zdechovice rybník Ovčín, rybník Pazderna, Lipoltice –
Urbanický rybník, Rašovy – rybník U moře, Rozkoš u Spyt,
rybník Závešťák u Královy Lhoty).
Příprava informačních materiálů a tras pro floristický minikurz
Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici,
vedení exkurzí v rámci čtyřdenního floristického minikurzu (4.–7. 6. 2015). Účast na vícedenním semináři muzejních botaniků v Ostravě (25.–29. 5. 2015) a v Brně (20.–21.
10. 2015). Účast na konferenci České botanické společnosti
v Praze (28.–29. 11. 2015).
V roce 2015 bylo zařazeno do muzejních sbírek 924 herbářových položek rostlin.
Zpracovány údaje o nálezech Epilobium dodonaei do článku Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram
Reipublicae Bohemicae. XII. Zprávy Čes. bot. společ. 50:
23–129.
Publikovány 4 články v odborných časopisech a 4 články
ve sborníku.
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Mykologický terénní výzkum východních Čech

31

2. Vědecko-výzkumná činnost
Entomofaunistická dokumentace
východních Čech
Řešitelé: RNDr. Bohuslav Mocek, Miroslav Mikát
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Účast na odonatologickém semináři ve Slavonicích (16.–17.
7. 2015).
Prezentace příspěvku „Ekologická rekultivace v lomu Rožmitál“
na setkání Těžební unie ČR v Trutnově (12.–13. 11. 2015).

Charakteristika: Sběr a dokumentace vybraných skupin hmyzu
(mykoxylofágní Coleoptera, Lepidoptera, Diptera, Odonata)
na vybraných lokalitách východních Čech.

výroční zpráva mvč 2015

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 v médiích.
Fotodokumentace druhů a stanovišť – digitální snímky využitelné k výstavním, tiskovým a popularizačním účelům.

32

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 na zimovištích a v letních
koloniích. Bylo prohlédnuto několik nových, dosud nekontrolovaných podzemních prostor (potenciálních zimovišť
netopýrů) a také půd domů (potenciálních úkrytů letních
kolonií netopýrů). Dále bylo provedeno mapování výskytu netopýrů v Královéhradeckém kraji (odchyty netopýrů
do nárazových sítí, sledování výskytu netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru). Presentace výsledků práce na mezinárodní konferenci Zoologické dny Brno 2015 (přednáška
„Potrava sýce rousného (Aegolius funereus) v Krkonoších
a v Orlických horách“). Příprava článku o nových nálezech
bělozubky bělobřiché (Crocidura leucodon).

Urbanizace holuba hřivnáče
(Columba palumbus) v Hradci Králové

Výsledky: Bylo realizováno cca 70 terénních exkurzí v regionu – entomologické výzkumy byly realizovány zejména na
těchto lokalitách: niva Labe u Třebše, Kunětická hora, EVL
Orlice a Labe, EVL Stará Metuje, PP Na Plachtě, kamenolom
Rožmitál, Pohránov.

Řešitel: Mgr. Martin Paclík, Ph.D.
Termín dokončení: projekt probíhal v roce 2015
Charakteristika: Projekt byl zaměřen na sledování hnízdění
původně lesního druhu ptáka – holuba hřivnáče – v městském prostředí Hradce Králové. Jde o typický příklad probíhajícího procesu urbanizace, jaký byl již v historii dokumentován u dalších druhů, např. kosa černého (Turdus merula).
Cílem projektu bylo zhodnotit hnízdní úspěšnost – charakteristiku odvozovanou z přežívání hnízd mezi pravidelnými
kontrolami a používanou jako míru „kvality života“ druhu

Do sbírek bylo získáno vlastními sběry cca 800 exemplářů
hmyzu, zejména řádů Coleoptera a Lepidoptera a Odonata.
Výsledky byly zpracovány ve formě expertních zpráv (viz
níže) a jsou zpracovány v nálezových databázích. Byly připraveny do tisku 2 články.
Lom Rožmitál
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Výsledky: Na lokalitách Šimkovy a Žižkovy sady, Eliščino
a Tylovo nábřeží, Jiráskovy sady a v zástavbě spojující tyto
lokality bylo nalezeno a kontrolováno 72 aktivních hnízd
holuba hřivnáče, jejichž přežívání je dokumentováno v hnízdních kartách v podobě záznamů stavu hnízdění ke konkrétnímu datu kontroly. Pozice všech hnízd byla zakreslena do
mapy. Na budovách bylo nalezeno 5 hnízd. Kontroly probíhaly 1–2krát týdně od začátku dubna do půlky června. Hrubá
data budou teprve zpracována. Je nutné provést rozdělení
hnízd do kategorií biotopu reflektujících předpokládaný
stupeň urbanizace a následně výpočet hnízdní úspěšnosti pro tyto kategorie. Porovnáním mezi skupinami vyplyne,
jak se hřivnáčům v různých typech prostředí „daří“ a zda je
postup urbanizace nějak limitován. Všechny relevantní závěry budou následně publikovány v ornitologickém tisku.

Abnormální zbarvení peří kachen divokých
(Anas platyrhynchos)
Řešitel: Mgr. Martin Paclík, Ph.D.
Termín dokončení: projekt probíhal v roce 2015
Charakteristika: Projekt byl zaměřen na průzkum typů odchylek a frekvence abnormálně zbarvených jedinců v populaci kachny divoké v urbánním prostředí Hradce Králové
a Pardubic a ve volné krajině (řeka Labe, pískovny). Cílem
bylo dokumentovat a determinovat hlavní varianty abnormálního fenotypu (vytvořit katalog barevných odchylek),
na základě údajů o domácích plemenech kachen posoudit jejich genetický základ a s ohledem na environmentální
faktory (vazba na člověka či určitý typ vodního prostředí)
a roční dobu (hnízdní/zimní období) usuzovat na potenciál
šíření těchto variant v krajině/populaci.

Výsledky: Na Labi v Hradci Králové byly provedeny kontroly
spojené s fotografickou dokumentací barevných odchylek
kachen divokých a odhadem jejich frekvence v populaci.
Doplňkově bylo prozkoumáno Labe v Pardubicích a několik vodních ploch ve volné krajině v okolí (např. pískovny
u Dolan u Starých Ždánic). V Hradci Králové byla zjištěna
frekvence abnormálního zbarvení cca 11 % u samců a 7 %
u samic. Část dat byla (pod vedením řešitele) zpracována
v diplomové práci K. Hájkové – Odchylky ve zbarvení peří
kachny divoké (Anas platyrhynchos) – Katedra biologie,
Univerzita Palackého v Olomouci (obhájena 2015).

Mapování hnízdního rozšíření ptáků
ve východních Čechách
Řešitel: Mgr. Martin Paclík, Ph.D.
Termín dokončení: projekt probíhal v roce 2015
Charakteristika: V rámci celonárodního/evropského mapování hnízdního rozšíření ptáků (koordinuje Česká společnost ornitologická) bylo zpracováno západní okolí Hradce
Králové, tj. kvadráty mezinárodní sítě mapování organismů
č. 5760 a 5860. Při opakovaných kontrolách byl zjišťován
výskyt druhů, odhadována početnost populace a dle standardní mezinárodně platné metodiky prokazováno hnízdění
pozorovaných druhů ptáků. Výsledky poslouží pro připravovaný Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR a zároveň „evropský hnízdní atlas“.
Výsledky: V období duben–červenec byly provedeny opakované (cca 1–2krát týdně) terénní výzkumné exkurze ve
východočeském regionu. Byla shromážděna aktuální data
o složení avifauny východočeského regionu. Data byla
přepsána do internetové aplikace Birds.cz (viz http://birds.cz/
avif/atlas_sq_alloc.php).

Výzkum a dokumentace rodu Taraxacum
se specializací na sect. Palustria
Řešitel: Jaroslav Zámečník, DiS.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Rod Taraxacum patří mezi taxonomicky velice
komplikovanou a doposud nedostatečně probádanou skupinu 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 a postupné studium v rámci areálu sekce.
Výsledky: Experimentální kultivace – v roce 2015 byla provedena dokumentace (foto, sběr a herbarizace) všech kultivovaných druhů vysetých v letech 2013 a 2014. Byly založeny
kultivace typů nasbíraných v roce 2015 pod evidenčními
čísly 247/2015 až 305/2015, tedy celkem 58 nových kultivací
a celkovém počtu 696 exemplářů. U vybraných typů byla
provedena fotodokumentace nažek.
Terénní exkurze – v roce 2015 bylo realizováno celkem 15 terénních exkurzí.
Dokladový materiál – v roce 2015 bylo získáno celkem 289
herbářových položek rodu Taraxacum (položky byly oschedovány a nalepeny); dále probíhalo zpracování a vyhodnocování herbářových položek z let 2013 a 2014 – materiál
byl distribuován specialistům v rámci jednotlivých sekcí
(231 herbářových položek).
Excerpce údajů z literatury a herbářů – v roce 2015 byly
excerpovány do databáze údaje z dostupné literatury
(celkem 121 záznamů); fotograficky byly zdokumentovány
herbářové položky uložené v herbářích PRA, OL.

výroční zpráva mvč 2015

v daném prostředí – ve vztahu k umístění hnízda. Jako porovnávané skupiny slouží hnízda v parcích (prostředí nejbližší
přirozenému), v rozptýlené zeleni o různé hustotě a na budovách (nejpokročilejší stupeň urbanizace).
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Flora exsiccata Rei publicae Bohemorum
a Museo Bohemiae Orientalis in Hradec Králové
– exsikátová sbírka
Řešitel: Jaroslav Zámečník, DiS., RNDr. Věra Samková, Ph.D.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol
Charakteristika: Cílem exsikátové sbírky Muzea východních
Čech v Hradci Králové je získání srovnávacího materiálu
jednotlivých druhů cévnatých rostlin především z Evropy,
v souladu se sbírkotvorným plánem fondu botanika.
Botanická sbírka instituce tak bude rozšířena o kvalitní srovnávací a dokladový materiál, který je nezbytný pro kvalitní
odbornou botanickou práci a zároveň se zvýší i národní
význam krajské herbářové sbírky, která je vedena ve světovém seznamu herbářových sbírek pod zkratkou „HR“.

výroční zpráva mvč 2015

Výsledky: Byl proveden sběr a preparace 10 druhů cévnatých
rostlin. Průběžně probíhaly práce na schedách a taxonomických poznámkách pro vydání první centurie exsikátové sbírky.
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Vědecky doposud nepopsaný druh bahenní pampelišky
(Taraxacum sect. Palustria) od Sychrovského rybníka na Příbramsku.
Jedná se pravděpodobně o endemit a kriticky ohrožený druh,
známý doposud jen ze dvou lokalit.
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Tejklová T. & Kramoliš J. (2015): Vzácné a zajímavé pavučince
ČR. Cortinarius odorifer – pavučinec anýzový. Mykologické
listy 132, 13–21.
Zámečník J. (2015): Chenopodium vulvaria L. In. Hadinec J.
& Lustyk P.: Additamenta ad floram Reipublicae
Bohemicae. XIII. Zprávy České botanické společnosti,
Praha, 50, 35–36.
Zámečník J. (2015): Gentiana cruciata L. In. Hadinec J.
& Lustyk P.: Additamenta ad floram Reipublicae
Bohemicae. XIII. Zprávy České botanické společnosti,
Praha, 50, 58–60.
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Zámečník J. (2015): Gentianella amarella (L.) Börner subsp.
amarella. In. Hadinec J. & Lustyk P.: Additamenta ad
floram Reipublicae Bohemicae. XIII. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 50, 60.
Zámečník J. (2015): Ranunculus arvensis L. In. Hadinec J. &
Lustyk P.: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae.
XIII. Zprávy České botanické společnosti, Praha, 50, 95.
Kadlec T., Zámečník J. & Čížek O. (2015): Výškový gradient rozšíření velkých nočních motýlů (Lepidoptera) ve
vybraných krkonošských údolích. Diversity of nocturnal
moths (Lepidoptera) along altitudinal gradient in selected valleys of the Giant Mts., Czech Republic. Opera
Corcontica, in press.
Čížek O., Jor T., Kadlec T., Zámečník J., Psotová J., Baštová P.
& Malkiewicz A. (2015): Historické nálezy píďalek Glacies
alpinata (Scopoli, 1763) a Psodos quadrifaria (Sulzer,
1776) v Krkonoších a jejich recentní rozšíření v oblasti
východního krkonošského hřebene. Historical observation of Geometrids Glacies alpinata (Scopoli, 1763) and
Psodos quadrifaria (Sulzer, 1776) in the Giant Mountains,
and their recent distribution on Eastern ridge of the
Giant Mts. Opera Corcontica, in press.

Kapitola v odborné knize
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Koritenská P. (2015): Pokusná diferencovaná měšťanská škola
v Kyšperku. In: Meziválečná školská reforma v Československu. Praha, 255–270.

36

Odborná kniha
Brádle V., Bláha R. & Skala J. (2015): Středověký depot
z Radíkovic. Platidla 13. století. Fontes Musei Reginaehradecensis 21. Hradec Králové.
Chvojka A. & Šrámek J. (red.) (2015): 1866: Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války 1866
na Chlumu. Hradec Králové.
Koritenská P. (2015): 70 let Lékařské fakulty v Hradci Králové
1945–2015. Hradec Králové.
Koritenská P. (2015): Hurá do školy!... v Hradci Králové.
Hradec Králové.

Kovář M., Somer T. & Šrámek J. (2015): Benediktinské opatství
ve Vilémově. Dějiny zapomenutého kláštera na českomoravském pomezí. České Budějovice.
Kulhavá Z., Martinovský P., Kojan V., Trousilová J. & Malý I.
2014 (2015): Antologie příkladů dobré práce s výukovým
materiálem „Předměty vyprávějí“. Příklady dobré praxe
k interaktivní sadě „muzejní kufřík“. Praha.
Tuhý B., Šramar J., Šrámek J. & kol. (2015): Prusko-rakouská
válka roku 1866: Výzbroj a výstroj. Hradec Králové.
Čížek O., Malkiewicz A., Beneš J., Tarnawski D., Zamečnik
J., Kadlec T., Konvička M., Myśków E., Sala A. , Vrba P.
& Zapletal M. (2015): Denní motýli v Krkonoších, atlas
rozšíření. Motyle dzienne w Karkonoszac, atlas rozmieszczenia. Správa KRNAP & Dyrekcja KPN, 328 p.

Článek ve sborníku
Bláha R. (2015): Archeologické nálezy pozůstatků oděvů,
oděvních doplňků a ozdob z Hradce Králové jako pramen
poznání. Sborník semináře Historie odívání 2015, s. 5–17.
Bláha R. & Sigl, J. (2015): Počátky Pražského předměstí
v Hradci Králové z pohledu archeologie. Forum urbes
medii aevi VIII–1,2, Brno 2015, s. 132–151.
Bláhová Z. & Novák M. (v tisku): Nové poznatky k materiální
náplni horizontu Hvozdnice. Sborník z konference Doba
popelnicových polí a doba halštatská. Opava.
Hornik P.: Hrob z doby stěhování národů z Lochenic (okr.
Hradec Králové), Revizní výzkum v poloze „Na Šancích“.
Archeologie Barbarů X, v tisku.

Šrámek J. (2015): Když se psal rok 1866: Město Světlá
nad Sázavou v čase prusko-rakouské války. Světelsko 3.
Vlastivědný sborník, 29–37.
Juráček J. (2015): Vector analysis of valley axes in a relation
to geological structures on the Kunětická hora Hill near
Pardubice. In: Mentlík, P. & Stacke, V. (eds): Role of fieldwork in geomorphology, Abstracts, 48–49. Pilsen.

Publikace v nerecenzovaném periodiku
Bláha R., Čechák P., Horník P., Novák M. & Šrůtek F. (2015):
Pokračování archeologického výzkumu únetického
sídliště ve Stěžírkách. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické
výzkumy v Čechách 2014, Zprávy ČAS – supplément 97.
Praha, s. 29–30.
Bláha R. & Hornik P. (2015): Výzkum pozůstatku slovanského mohylníku na Slezském Předměstí v Hradci Králové.
K. (ed.). Archeologické výzkumy v Čechách 2014, Zprávy
ČAS – supplément 97, 40. Praha.
Bláha R. & Sehnoutková P. (2015): Archeologický výzkum
pod Bílou věží v Hradci Králové, In: Sklenář, K. (ed.):
Archeologické výzkumy v Čechách 2014, Zprávy ČAS –
supplément 97. Praha, s. 47–48.
Bláha R. (2015): Cihla s rytým obrazcem z Hradce Králové, in:
J. Čížek (red.), Luscinii Cantus. Samizdat příspěvků přátel
k 50. narozeninám Ing. Jiřího Slavíka, Náchod 2015,
s. 31–35.
Bláha R. (2015): Záchranný výzkum na novověkém hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice v Chlumci nad Cidlinou,
In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách
2014, Zprávy ČAS – supplément 97, 29. Praha, s. 48–49.
Brádle V. (2015): Depot mincí a slitkového stříbra z Radíkovic.
Mince a bankovky 8, č. 4, 12–15.
Brádle V. (2015): Grošový depot z Týniště nad Orlicí. Zpravodaj
Týniště nad Orlicí 54/březen, 13.
Brádle V. (2015): Numismatické památky z Bílé věže I. (mince
a papírová platidla). Sběratelské zprávy 141, 8–14.
Brádle V. (2015): Úpravy vybraných objektů královéhradecké pevnosti a nálezy mincí. Sběratelské zprávy 140,
187–192.

Hornik P. & Bláha R. (2015): Výzkum žárového pohřebiště
ze starší doby římské na Slezském Předměstí v Hradci
Králové. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy
v Čechách 2014, Zprávy ČAS – supplément 97, 35. Praha.
Hornik P. & Bláha R. (2015): Výzkum žárového pohřebiště
ze starší doby římské na Slezském Předměstí v Hradci
Králové. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy
v Čechách 2014, Zprávy ČAS – supplément 97. Praha,
s. 35.
Hornik P. & Bláha R. (2015): Výzkum žárového pohřebiště
ze starší doby římské na Slezském Předměstí v Hradci
Králové. výzkumy v Čechách 2014, Zprávy ČAS – supplément 97. Praha.
Hornik P. & Pacák M. (2015): Výzkum objektu z přelomu doby
halštatské a laténské v Sendražicích. In: Sklenář, K. (ed.):
Archeologické výzkumy v Čechách 2014, Zprávy ČAS –
supplément 97, 34. Praha.
Chutic R. & Horník P. (2015): Palcát to nebyl. Zpravodaj obcí
Zdechovice a Spytovice, 16.
Chutic R. & Horník P. (2015): Rekonstrukce obličejů. Zpravodaj
obcí Zdechovice a Spytovice, 15.
Koritenská P. (2015): Příběh budovy lékařské fakulty. Část 1.
Umístění budovy sborového velitelství v Hradci Králové.
Scan 25/1, 10–12.
Koritenská P. (2015): Příběh budovy lékařské fakulty. Část 2.
Stavba budovy sborového velitelství v Hradci Králové.
Scan 25/2, 9–11.
Koritenská P. (2015): Příběh budovy lékařské fakulty. Část 3.
Dramatické období let 1938 až 1945. Scan 25/3, 15–16.
Koritenská P. (2015): Příběh budovy lékařské fakulty.Část
4. Od myšlenky založení univerzity ke zřízení Lékařské
fakulty v Hradci Králové. Scan 25/4, 13–15.
Koritenská P. (2015): Školní sbírky a knihovny Učitelského
ústavu v Hradci Králové. Občasník Studijní a vědecké
knihovny v Hradci Králové 8, č. 1, 20–23.
Koritenská P. (2015): Zajímavosti z muzejního šuplíku o prázdninách a letních aktivitách v Hradci Králové a okolí.
Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
8, č. 2, 14–19.
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Koritenská P. (2015): Zima v Hradci Králové. Občasník Studijní
a vědecké knihovny v Hradci Králové 8, č. 3, 16–19.
Kulhavá Z. 2014 (2015): Erbovní památky rodu Leslie II.
Rodným krajem 49, 21–23.
Kulhavá Z. (2015): Erbovní památky rodu Leslie III. Rodným
krajem 50, 24–27.
Kulhavá Z. (2015): Erbovní památky Nového Města nad
Metují. Novoměstský zpravodaj č. 1–12.
Kulhavá Z. & Tomešková K. (2015): Komunikace se zákazníkem aneb Co může ovlivnit každý z nás. Věstník AMG č. 5,
25.
Novák M. & Hejhal P. (2015): Výzkum sídelní aglomerace
únětické kultury a pohřebiště lužické kultury v trase D11
v roce 2014 (k.ú. Plačice a Stěžery, okr. Hradec Králové).
Výzkumy v Čechách 2014, Zprávy ČAS – supplément 97.
Praha, v tisku.
Novák M. (2015): Nové laténské sídliště ve Hvozdnici (okr.
Hradec Králové). Výzkumy v Čechách 2014, Zprávy ČAS –
supplément 97. Praha.

Novotný D. & Šrámek J. (2015): V žáru zrozeny, žárem zničeny: Osudy chrasteckých zvonů v 18. století. Chrudimské
vlastivědné listy 4, 5–7.
Hejhal P. & Novák M. (2015): Záchranný výzkum pohřebiště z doby hradištní v trase dálnice D11 (k.ú. Stěžery, okr.
Hradec Králové). Výzkumy v Čechách 2014, Zprávy ČAS
– supplément 97. Praha, v tisku.
Pražáková M. (2015): Odborná škola pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové. Hefaiston 2014, 23–27.
Bláha R. & Sehnoutková R. (2015): Archeologický výzkum
pod Bílou věží v Hradci Králové.Výzkumy v Čechách 2014,
Zprávy ČAS – supplément 97. Praha.
Šrámek J. (2015): Vzpomínky Josefa Volfa na válku roku 1866
v kontextu vývoje moderního vojenského dějepisectví
aneb Jak sedlák z Máslojed předběhl historiky. Bellum
1866, č. 2, 36–43.
Šrámek J. (2015): „Léta Páně 1541 slit v Hradci.“ O zvonu
z kostela sv. Markéty v Podlažicích. Chrudimské vlastivědné listy 5, 9–11.

Šrámek J. (2015): „Záhada“ zvonu Vilém. Zpravodaj
Společnosti ochránců památek ve východních Čechách
1–2, 22–28.
Zikmund J., Koritenská P., Košek J., Pospíšilová J., Rademacher
T., Rezková H., Vlčková M. & Zikmund L. (2015): Fotoalbum
města Hradce Králové: 1945–1989. Hradec Králové.
Samková V. (2015): Bromus commutatus, Kicxia spuria,
Odontites vernus subsp. vernus, Platanthera chlorantha.
In: Kučera J. & Kaplan Z. [eds.], Příspěvky ke květeně
východních Čech 6, Východočes. bot. zprav., Hlinné,
16/2015, 20–21.
Samková V. & Kaplan Z. (2015): Botanická exkurze na rybníky
na Nechanicku. Východočes. bot. zprav., Hlinné, 16/2015,
11–14.
Harčarik J., Samková V. & Harčariková L. (2015): Botanická
exkurze do Bolkova. Východočes. bot. zprav., Hlinné,
16/2015, 15–17.
Doležal J., Halda J. P. & Samková V. (2015): Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2014. Východočes.
bot. zprav., Hlinné, 16/2015, 23–25.
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Redakční činnost
Archeologický časopis Archeologie východních Čech
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V roce 2015 byly redakcí odborného recenzovaného časopisu
Archeologie východních Čech realizovány svazky č. 5, 6 a 7.
V průběhu roku probíhalo redakční řízení a následné autorské revize příspěvků pro svazek č. 8. V září 2015 proběhla
uzávěrka svazku č. 9 a bylo zahájeno recenzní řízení.

40

Přírodovědecký časopis Acta Musei
Reginaehradecensis s. A
Ročník 35 časopisu byl vydán dvou číslech, dle harmonogramu. Vydání bylo podpořeno finančně Královéhradeckým
krajem z projektu 14KPG03-0007 na podporu publikační
činnosti a literatury.

Číslo 35/1 bylo v květnu 2015 v elektronické verzi dostupné na adrese http://www.muzeumhk.cz/clanky-acta-musei
-35.html, obě čísla (ve dvou samostatných obálkách) byla
v tištěné podobě vydána k 29. 12. 2015. Celkem obsahují
16 původních autorských článků a 2 biografie (nekrology).
Tématicky se příspěvky týkají základních oborů geovědních
i biologických terénních disciplín, zabývají se převážně regionální problematikou. Dle oborů jsou 4 studie se zaměřením geologickým, 5 je botanických a 7 zoologických (včetně
entomologie).

3. Odborná expertní činnost
Městu Hradec Králové byly poskytnuty pro účetní potřeby
podklady k numismatickému materiálu z Bílé věže.

Archeologické pracoviště

Odborní pracovníci historického pracoviště průběžně poskytovali konzultace k maturitním, seminárním, bakalářským,
diplomovým a rigorózním pracím středoškolských a vysokoškolských studentů na různá témata (československé legie,
srpen 1968 v Hradci Králové, výstavní činnost MVČ, Hradec
Králové za první světové války, osobnosti O. Lisky a J. Froňka,
regulační plány J. Gočára, V. Zákrejse a O. Bodeho, návrh
přístavby budovy muzea od J. Rejchla).

Během roku 2015 bylo vystaveno 120 odborných vyjádření
pro orgány státní správy a samosprávy, a to především na
adresu Odboru památkové péče magistrátu Hradce Králové.
Byly zpracovány podklady pro územní plány a komplexní
pozemkové úpravy na katastrálních územích Bílé Poličany,
Byzhradec, Divec, Dolní Přím, Dohalice, Horní Dohalice,
Jeřičky, Klášter nad Dědinou, Křičov, Ledce, Libáň, Lužany
nad Trotinou, Malé Výkleky, Nepolisy, Osice, Rokytňany, Seč,
Třesovice, Vlčí Habřina, Zadražany, Zachrašťany, Železnice,
Žíželeves.
Odborní pracovníci archeologického pracoviště konzultovali, oponovali či vedli 14 bakalářských nebo magisterských
diplomových prací studentů UHK, FF MU, FF UK a UPCE.

-

-

-

Přírodovědecké oddělení
Zpracování 30 expertních posudků pro veřejné
i soukromé instituce (kromě smluvních zakázek):

Pro zdravotnická zařízení (FN Hradec Králové, KHES):
Zpracován byl oponentský posudek na katalog stálé expozice VČM v Pardubicích „Proti proudu času, Pardubicko v pravěku a raném středověku“.

-

např. určení požité houby, determinace synantropního
a parazitického hmyzu z obytných prostor odebraných
hygienickou službou.

Pro nevládní a ekologické organizace:
-

Historické pracoviště
Na připravovanou publikaci Jiřího M. Bohdaneckého s názvem
„Očima vítězů“ k tématu prusko-rakouské války roku 1866
a na připravovaný ročník 2016 periodika Bellum 1866 byly
pro účely grantové žádosti na Královéhradecký kraj vypracovány lektorské posudky.

Pro deratizační a asanační firmy:
-

Pro státní a samosprávné orgány ochrany přírody
např.:
-

Pro časopis Speciální pedagogika (časopis pro teorii a praxi
speciální pedagogiky) na příspěvek České školství za časů
protektorátu byl vypracován recenzní posudek. Studie
z Havlíčkobrodska.
Pracovnici Regionálního muzea v Náchodě Mgr. Simoně
Henclové byly poskytnuty metodické konzultace týkající
se problematiky vedení muzejní sbírkové evidence.

10x determinace vzorků hmyzu z novostaveb, bytů,
skladových a potravinářských provozů (např. pro DDD
Štěpán a ASANA Hradec Králové).

vyjádření k projektu „Revitalizace biotopů Kunětické
hory“, účast na místním šetření realizovaného za účelem
optimalizace údržbového managementu dílčích biotopů
Kunětické hory (19. 5. 2015, pro KÚ Pardubického kraje
a dozorování projektu – M. Hanousek);
obnova tůní v městských lesích – konzultace a terénní šetření s pracovníky Městských lesů Hradec Králové,
a.s. (Ing. R. Jůza) a AOPK ČR, středisko východní Čechy,
(19. 11. 2015);

vyjádření k návrhu EVL „Bělečská střelnice“, účast na místním šetření realizovaného za účelem úprav a managementu (9. 6. 2015 – společně s AOPK, středisko východní
Čechy a ředitelstvím Městských lesů Hradec Králové);
zpracování přehledu interních výzkumných zpráv přírodovědeckého oddělení za léta 1993–2014;
kompletace digitálních a tištěných materiálů – práce na
založení knihovního fondu výzkumných zpráv – cca 150
titulů;
zpracování rešerše pro Magistrát města Hradec Králové,
odbor hlavního architekta: vyhledávání faunistických
dokladů ve sbírkách, průzkum v terénu, zpracování
písemného materiálu:
Mocek B., Samková V. & Paclík M. (2015): Posouzení
potencionálních rizik plánované trasy komunikace Jižní
spojka (lokality křižovatka silnice 37/I u Březhradu – ústí
Labského náhonu – LBC Petrofova jezera – silnice Hradec
Králové – Vysoká nad Labem) z hlediska výskytu flóry
a fauny. Ms., Depon.: Magistrát města Hradec Králové
& Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 14 str.

-

-

-

-

vyjádření ke kácení stromů v rámci projektu „Revitalizace
zámeckého parku Ratibořice“, účast na natáčení pořadu
ČT „Nedej se“ (27. 4. 2015);
entomologický průzkum a posouzení záměru cyklostezky Jičín – Železnice z hlediska vlivu na entomofaunu pro
občanské sdružení Jičínská beseda (Mgr. Kracík), 2 str., 15
foto;
vyjádření k vojenském prostoru Pardubice (Ing. Linhart
– Strana zelených a KÚ Pardubického kraje), – zpracování rešerše entomologických poznatků k tomuto území
(AOPK středisko Pardubice, RNDr. M. Růžička);
zpracování informačního textu a fotografií hmyzu pro
Off city Pardubice z. s. (webová prezentace: http://www.
offcity.cz/t-15--nejmagictejsi-misto-v-pardubicich/);
zpracování materiálu o entomofauně PR Toulovcovy
maštale – text + 4 foto pro Záchranou stanici a ekocentrum Pasíčka u Skutče.
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Smluvní terénní výzkumy

Biologický průzkum lomu Rožmitál
u Broumova v roce 2015

Paclík M., Samková V., Mocek B. (2015): Zpráva z monitoringu flóry a fauny v biokoridoru u Labského náhonu v lokalitě Plačice za období 2013–2015. 30 str.

Zadavatel: ZD Šonov – Lom Rožmitál u Broumova

Zadavatel: Magistrát města Hradec Králové, finanční podpora
z dotačního programu na podporu péče životního prostředí
a ekologické projekty

Charakteristika: Smluvní průzkum flóry a fauny areálu lomu
Rožmitál je plánován na období 2015–2020 a navazuje na
dřívější průzkumy z let 2000–2001 a 2008–2009, jejichž
výsledky sloužily k zhodnocení rizik postupu těžby do 2. zóny
CHKO a stanovení podmínek přírodě blízké rekultivace vrchu
Homole. Cílem je získání nových poznatků o druhovém složení vegetace a fauny dílčích lokalit a ověřit účinnost prováděných managementových prací.

Charakteristika: Botanický a zoologický průzkum vybraných
lokalit na území města Hradce Králové je součástí dlouhodobého projektu „Databáze chráněných a ohrožených druhů
flóry a fauny z území města Hradce Králové – aktualizace
a terénní průzkum“. V roce 2015 byla předmětem průzkumu území levobřežní labské nivy u Třebše mezi nemocnicí
a čistírnou odpadních vod.
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Písemné materiály:
Mocek B. (2015): Biologický průzkum lomu Rožmitál u Broumova
v roce 2015, sumarizace výsledků. 3 str.
Mikát M. (2015): Zpráva o entomologickém průzkumu v lomu
Rožmitál a jeho okolí v roce 2015. 16 str.
Paclík M. (2015): Výsledky faunistického průzkumu obratlovců lokality lom v Rožmitálu u Broumova za rok 2015.
9 str.
Samková V. (2015): Zpráva o botanickém průzkumu v lomu
Rožmitál a jeho okolí v roce 2015. 24 str.
Tejklová T. (2015): Průběžná zpráva z probíhajícího inventarizačního mykologického průzkumu makromycetů lomu
Rožmitál a jeho okolí. 17 str.
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Pěti pracovníky muzea bylo realizováno 50 sběrné exkurzí
se zaměřením zjišťování prezence chráněných a ohrožených
druhů rostlin, hub, entomofauny a obratlovců – zejména
mykoxylofágních druhů brouků a lučních druhů motýlů,
preparováno a do sbírek zařazeno více než 500 kusů přírodnin. Byla pořízena fotodokumentace biotopů, v rozsahu 300
fotografických záběrů.
Do nové verze databáze bylo zapsáno 300 údajů, převážně
ze zkoumaného území u Třebše, ale i jiných lokalit na území
Hradce Králové.
Písemné materiály:
Samková V. (2015): Zpráva o botanickém průzkumu v Třebši
– území na levém břehu Labe od Fakultní nemocnice
k Petrofovým jezerům. Ms., 24 str.
Tejklová T. (2015): Výsledky orientačního mykologického
průzkumu makromycetů lokality slepá ramena u Třebše.
Ms., 18 str.
Paclík M. (2015): Obratlovci okolí mrtvých ramen u Třebše
v roce 2015. Ms., 5 str.

Monitoring Labského náhonu v lokalitě Plačice
Zadavatel: Hradecký písek a.s, Brno
Charakteristika: Sledování a inventarizace flóry a fauny v okolí
Labského náhonu u písníku Plačice. Průzkum probíhá od roku
2009, předpokládaný konec v roce 2021 po ukončení těžby
a rekultivace, v intervalu 3 let je zpracována dílčí zpráva.
V roce 2015 bylo provedeno vyhodnocení ve třetí písemné
zprávě:

Botanický a zoologický průzkum labské nivy u Třebše
– aktualizace a databáze chráněných a ohrožených
druhů na území města Hradce Králové a její využití
pro prezentaci přírodních hodnot města

Průzkum v lomu Rožmitál
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Mykologický průzkum lokality Pančavská jáma
v Labském dole v Krkonoších Labský důl
Zadavatel: Správa KRNAP Vrchlabí
Charakteristika: Inventarizační mykologický průzkum lokality.
Bylo realizováno 6 terénních exkurzí, sběr a determinace
materiálu, získané sběry byly zařazeny do sbírky muzea.
Písemná zpráva: Tejklová T. (2015): Výsledky orientačního
mykologického průzkumu makromycetů lokality Pančavská
jáma v Labském dole v Krkonoších. Ms., depon in Správa
KRNAP, Vrchlabí a Muzeum východních Čech v HK, 21 str.

Recenze a posudky
Pracovníci přírodovědeckého oddělení zpracovali v roce
2015 na vyžádání redakcemi odborných časopisů nebo institucí 14 recenzních posudků na odborné autorské studie,
články, 2 recenzní posudky popularizačních naučných textů
k chráněným územím a 4 oponentské posudky na závěrečné
vysokoškolské práce.

Recenze odborných autorských článků:
Slavíček J.: Makromycety národních přírodních rezervací
Rašeliniště Jizery a Rašeliniště Jizerky (Jizerské hory).
Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy.

Tutka S. (2015): Krásná outkovečka naoranžovělá. Mykologický
sborník.
Kuba J. (2015): Experiment s lištičkou pomerančovou.
Mykologický sborník.
P. Kovář: Zprávy České botanické společnosti.
Recenze ročníku 2015/16 Východočeského botanického zpravodaje.
H. Voškerušová, V. Matějka: článek do časopisu Orlické hory
a Podorlicko.
T. Tejklová, J. Kramoliš: článek do časopisu Orlické hory
a Podorlicko.
Háva J.: Dermestidae (Coleoptera) preserved in collection J.
Volák in the East Bohemian Museum in Hradec Králové.
Dermestidae (Coleoptera) ve sbírce J. Voláka ve sbírkách
Muzea východních Čech v Hradci Králové. Acta musei
reginaehradecensis, s. A.: 35/1 (pro redakci Acta Musei
Reginaehradecensis).
Šifner F: Výkalnicovití (Scatophagidae) CHKO Orlické hory.
Acta musei reginaehradecensis, s. A., 35/1 (pro redakci
Acta Musei Reginaehradecensis).
Stárková, M., Mrázová, Š., Sidorinová, T.: Sedimenty permokarbonu v Kraskově (vrt KS-1) a jejich zdrojový materiál
(pro Zprávy o geol. výzkumech, vydává Česká geologická
služba Praha).
Šebesta D.: Geomorfologické poměry povodí Dřevíče. Práce
a studie (Východočeské muzeum Pardubice).
Rajlich P.: Abiogenní uhlovodíky v uhelné geologii a mineralogii Českého masívu. Acta Musei Reginaehradecensis s.
A.
Čech S. & Opletal M.: Zajímavé odkryvy s transgresí křídy na
fylitech, v okolí Nového Města nad Metují. Acta Musei
Reginaehradecensis s. A.
Rejšek K.: Geologické postavení a jednotky regionálněgeologického členění Orlických hor (Česká vysočina,
Krkonošsko-jesenická soustava; Český masiv, lugikum,
orlicko-kladská klenba orlicko-sněžnického krystalinika).
Acta Musei Reginaehradecensis s. A.

Recenze popularizačních textů:
-

tabule Vavrouškovy naučné stezky, sekce paleontologie
(Ing. L. Němeček, CHKO Broumovsko);
doplnění textů a fotografií k informačnímu tisku o PP
Nemošická stráň (Mgr. Ivan Hoza – ČSOP Pardubice a KÚ
Pardubického kraje).

Pracovníci přírodovědeckého oddělení zpracovali 4 oponentské posudky na bakalářské a diplomové práce studentů
Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (obory
botanika, zoologie).
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Mikát M. & Mocek B. (2015): Zpráva o entomologickém průzkumu území na levém břehu Labe v úseku mezi Fakultní
nemocnicí a Petrovými jezery v roce 2015. Ms., 48 str.
Mocek B. (2015): Vážky (Odonata) labské nivy u Třebše. Ms.,
10 str.
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Významné akce pro veřejnost

•

Společenskovědní oddělení

Muzeum bylo zastoupeno na muzejním knižním
trhu v Pardubicích – Zámek plný knih 2015.

Historické pracoviště:
Archeologické pracoviště:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

výroční zpráva mvč 2015

•

44

•

večer na téma „Kde bydlely Venuše“ v Městské
knihovně v Červeném Kostelci (13. 1. 2015);
přednáška pro Spolek přátel starého Hradce
(nové výzkumy v roce 2014) (16. 2. 2015);
setkání východočeské pobočky České archeologické
společnosti, prezentace výsledků;
archeologického pracoviště MVČ odborné i laické
veřejnosti (28. 2. 2015);
komentovaná prohlídka depozitářů pro studenty
historie PdF UHK (5. 3. 2015);
komentovaná prohlídka depozitářů pro Klub nadaných
dětí Malšovice (23. 3. 2015);
Národní muzeum, Kolokvium „Výzkumy v Čechách 2014“,
prezentace výzkumů MVČ v roce 2014“ (31. 3. a 1. 4.
2015);
přednáška pro ŘSD v Praskačce – výzkum D11
(2. 7. 2015);
komentovaná prohlídka depozitářů archeologického
pracoviště MVČ, pro studenty archeologie Univerzity
ve Wroclawi (20. 10. 2015);
Lochenice, obecní úřad – výstavka archeologických
nálezů z Lochenic včetně výkladu (31. 10. 2015);
komentovaná prohlídka výstavy „Pevnost
královéhradecká“ (11. 11. a 9. 12. 2015);
přednáška „Archeologické nálezy pozůstatků oděvů,
oděvních doplňků a ozdob z Hradce Králové jako
pramen poznání“ na semináři Historie odívání,
MVČ Hradec Králové (21. 11. 2015).

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Společenskovědní knihovna:
•
•

Týden knihoven 2015 – v knihovně MVČ proběhl
ve středu 7. 10. 2015.
V listopadu proběhla ve spolupráci s Klubem důchodců
návštěva muzejní knihovny a přednáška ve SVK HK.

•
•

komentované prohlídky budovy MVČ pro:
-- velvyslance Gruzie (3. 3. 2015),
-- veřejnost (29. 3. 2015, 19. 4. 2015, 28. 8. 2015);
komentované prohlídky výstavy „Královéhradecký
poklad. Denárová měna v českých zemích“ pro:
-- veřejnost v rámci akce „Za královéhradeckým
pokladem“ (11. 3. 2015),
-- Klub seniorů (2. 4. 2015);
komentovaná prohlídka výstavy „Svoboda přišla v máji“
pro Klub seniorů (4. 6. 2015);
komentovaná prohlídka výstavy „Pod hladinou moře“
pro akademického sochaře Igora Kitzbergera
a jeho doprovod (24. 8. 2015);
komentované prohlídky výstavy „Hurá do školy!“ pro:
-- veřejnost (4. 11. 2015),
-- Klub seniorů (17. 12. 2015);
komentovaná prohlídka výstavy „Pevnost
královéhradecká“ pro veřejnost (11. 11. 2015);
komentované prohlídky architektury města
pro Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové
a Slovenskou národní knihovnu (8. 7. 2015);
prohlídka prostor historického pracoviště s komentářem
pro studenty Univerzity Hradec Králové (5. 3. 2015);
prohlídka prostor historického pracoviště s komentářem
pro Klub nadaných dětí (23. 3. 2015);
přednáška „Historie školství v Hradci Králové“
pro Žijeme v Hradci Králové (17. 2. 2015);
přednáška „Komunikace se zákazníkem“ v rámci
projektu OP VK (18. 2. 2015);
přednáška „O pokladu a počátcích města Hradce
Králové“ pro veřejnost (4. 3. 2015, s R. Bláhou);
přednáška „Cesta dívek za vzděláním, 2. část“
pro Klub seniorů (5. 3. 2015);
přednáška „Historické památky Hradce Králové“
pro Klub seniorů (19. 3. 2015);

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

přednáška „Vybrané historické památky Hradce Králové“
v rámci akce „Týden paměti“ ve spolupráci se Studijní
a vědeckou knihovnou Hradec Králové (19. 3. 2015);
přednáška „Královéhradecký poklad“ pro Klub seniorů
(16. 4. 2015);
přednáška „V. K. Klicpera a Hradec Králové“ na symposiu
věnovaném M. D. Rettigové v rámci „IV. ročníku Svátků
knihy“ v Rychnově nad Kněžnou (16. 4. 2015);
přednáška „Josef Gočár, kubistický interiér a Hradec
Králové“ pro veřejnost (10. 6. 2015, s K. Zářeckou);
přednáška „Hradecký profesor Jakub Hron Metánovský“
pro studenty Gymnázia J. K. Tyla
v Hradci Králové (17. 6. 2015);
přednáška „Odbojová činnost paravýsadku Barium“
pro Klub seniorů (18. 6. 2015);

přednáška „Život člověka v raném novověku“
pro spolek Apeiron v Polici nad Metují (9. 7. 2015);
přednáška „Komunikace se zákazníkem aneb co může
udělat každý z nás“ pro zaměstnance muzeí a galerií
(7. 9. 2015, s K. Tomeškovou);
přednáška „Památky starého města“
pro veřejnost (9. 9. 2015);
přednáška „Středověká listinná falza – možnosti
a limity jejich interpretace“ na Ostravské univerzitě
v Ostravě (24. 9. 2015);
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•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

přednáška „Nejstarší dějiny Břevnova ve světle či stínu
falz“ na Masarykově univerzitě v Brně (23. 10. 2015);
přednáška „Historie budovy Lékařské fakulty v Hradci
Králové“ na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové
(5. 11. 2015);
přednáška „Produkce nakladatelství J. H. Pospíšila“
pro Klub seniorů (5. 11. 2015);
přednáška „Klášterní expozitury ve středověkých
Čechách a výpovědní možnosti hospodářských dějin“
na workshopu Hospodářská správa a ekonomické
myšlení středověku na Historickém ústavu Akademie
věd České republiky v Praze (2. 12. 2015);
přednáška „Jak se dělá výstava (na příkladu přípravy
a realizace výstavy Hurá do školy!)“ pro Klub seniorů
(3. 12. 2015);
příspěvek „Být učitelem je poslání“ na vědecké konferenci Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení
a systémů v Liberci (1.–2. 6. 2015);
příspěvek „Hradec Králové za protektorátu“
na semináři Sedmdesát let od konce války
v Městském muzeu v Jaroměři (25. 6. 2015);
účast na přípravě a realizaci slavnostního zahájení
návštěvnické sezóny na Chlumu (28. 3. 2015);
účast na přípravě a realizaci akcí k 149. výročí
prusko-rakouské války na Chlumu (červenec 2015);
účast na přípravě Muzejní neděle „Hurá do školy!“
s programem pro rodiče s dětmi (27. 9. 2015);
účast na přípravě programu pro ZŠ Štefcova
k výstavě „Hurá do školy!“ (6. 10. 2015).

•

zástupců vybraných řádů hmyzu pro Biskupské
gymnázium B. Balbína (6. 2. 2015);
okresní kolo soutěže v poznávání rostlin a živočichů
(pořadatel Biskupské gymnázium B. Balbína), výběr
materiálu, spolupráce při realizaci (26. 5. 2015).

•

•

•

„Noční příroda přírodní památky Na Plachtě“
(ke Dni muzeí), odborný botanický a zoologický
program, (19. 5. 2015, cca do 20 účastníků);
„Noční příroda přírodní památky Na Plachtě v Hradci
Králové“ (pořadatelé: AOPK ČR, PO MVČ a ČSOP JARO
Jaroměř) – odborný entomologický program včetně
pozorování nočního hmyzu u světelného zdroje,
(25. 5. 2015, 30 účastníků);
tématická přírodovědecká exkurze na Kopec sv. Jana,
(23. 6. 2015, účast 15 osob);

Pomoc při soutěžích a zájmové činnosti:

•

•
•

Akce a terénní exkurze v přírodě pro veřejnost:

Přírodovědecké oddělení
•

•

okresní a krajské kolo Středoškolské odborné činnosti
(20. 4. a 12. 5. 2015) – účast v hodnotících komisích
příslušných kol;
příprava studentů na BiO – entomologie (Coleoptera,
Lepidoptera, Hymenoptera), přednáška s prezentací

Tématická exkurze na Kopec Sv. Jana v HK pro veřejnost – 23. 6. 2015

•

•

•
•

botanická a mykologická exkurze do Šimkových sadů
v Hradci Králové (15. 9. 2015, účast 22 lidí);
botanická a mykologická exkurze do Novohradeckých
lesů (17. 10. 2015, účast 25 lidí);
„Noční příroda Josefovských luk“ (hlavní
pořadatel Česká společnost ornitologická),
odborný entomologický program, pozorování
nočního hmyzu u světelného zdroje, (5. 6. 2015);
„Na Plachtě – kde se potkává příroda a město“
(pořadatel BELECO, z. s.) – odborný entomologický
program (21. 6. 2015, 17 účastníků);
„Podzimní brigáda v PP Na Plachtě“ (hlavní
organizátor ČSOP Jaro Jaroměř), spolupráce
na organizaci, přípravě a realizaci (17. 10. 2015);
terénní ornitologická exkurze pro ZŠ Sezemice,
rybník Labská (19. 5. 2015);
terénní exkurze na Bohdanečský rybník
pro SPŠCH Pardubice (22. 9. 2015);
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•

•

ornitologická exkurze v rámci mezinárodního setkání
pedagogů a studentů SPŠCH Pardubice, Bohdanečský
rybník (21. 10. 2015);
ukázka kroužkování ptáků při osvětové akci
pro veřejnost při výlovu Bohdanečského rybníka,
spolupráce s AOPK ČR, stř. Pardubice (28. 10. 2015).

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

•
•

cyklovýlet „Labská niva severně od Hradce, PP Trotina
a PR Hoříněveská bažantnice“ – odborný entomologický
a botanický program (6. 5. 2015);
„Odpoledne v hradecké přírodě – Kopec Sv. Jana“
odborný entomologický program, (23. 6. 2015, 20 osob);
celodenní exkurze do areálu Národního hřebčína
v Kladrubech nad Labem – entomologický
odborný program (30. 5. 2015, 20 osob).

Den Země:
•
•

jarní brigáda v PP Na Plachtě dne 18. 4. 2015 ve spolupráci s AOPK ČR a ČSOP Jaro Jaroměř za účasti 150 lidí;
jednorázová výstava živých rostlin, hub a živočichů
na Den Země v Gayerových kasárnách) – komentovaná
prohlídka výstavy a muzejního pracoviště (22. 4. 2015,
48 studentů).

•

•

•

Tematické akce a přednášky na přírodovědeckém
oddělení a školách:
•
•

•

ukázka depozitáře, herbářů a botanických sbírek
pro žáky ZŠ Sion v Hradci Králové (16. 1., 10 žáků);
ukázka depozitáře, herbářů a botanických sbírek
pro studenty lycea a gymnázia v Hořicích
(19. 3., 17 studentů);
ukázka herbářů a botanických sbírek pro žáky
z kroužků ZŠ v Hradci Králové (24. 3., 11 žáků);

•
•

•

přednáška „Naše Země v geologické historii“,
pro žáky 9. třídy ZŠ Strž Dvůr Králové n. L.,
ukázka základních minerálů, hornin s fosílií;
přednáška na téma evoluční biologie pro SZEŠ
Veterinární, HK-Kukleny, přednáškový sál MVČ
(19. 6. 2015);
přednáška o základech ornitologie v rámci spolupráce
na projektu Erasmus+ „On the wings of Europe“ (viz také
22. 9., 20. 10. a 21. 10. 2015), Střední průmyslová škola
chemická, Pardubice (viz http://www.spsch.cz/projektyeu/mezinarodni-spoluprace/on-the-wings-of-europe-erasmus-ka2/) (17. 9. 2015);
přednáška o migraci ptáků na mezinárodním setkání
pedagogů a studentů, SPŠCH Pardubice (20. 10. 2015);
2x přednáška Houby a rostliny ve východních Čechách
pro žáky Speciální základní a praktické školy v Hradecké
ulici v Hradci Králové (19. 11. 2015, 25 žáků);
přednáška Houby a rostliny ve východních Čechách
pro žáky Základní školy Milady Horákové v Hradci
Králové (3. 11. 2015, 50 žáků).

Další spolupráce se školami a mládeží:
•
•
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•

•
•

Exkurze se STUŽ Hoříněveská bažantnice – 6. 5. 2015

pravidelné konzultace bakalářských a diplomových
prací studentů Univerzity Hradec Králové;
pravidelné konzultace bakalářských a diplomových
prací studentů Univerzity Hradec Králové a studentky
Masarykovy university Brno, oboru Muzeologie;
spolupráce na budování školní entomologické
sbírky Biskupského gymnázia B. Balbína (ošetřování,
determinace, získávání nového materiálu v terénu,
tvorba katalogu sbírky). Partneři J. Pražák, I. Králíček.
odchyt a kroužkování ptáků v rámci tábora mladých
přírodovědců KrNaP, Lyžařská bouda, k. ú. Černý Důl
(6.–12. 7. 2015);
program o holubech na dětském táboře klubu
SHM Prostějov, Světlá Hora (22. 7. 2015);
program o čižbě na dětském táboře krajských úřadů
Pardubice a Olomouc, Toulovcovy maštale (17. 8. 2015).

3. Odborná expertní činnost
Památková terénní činnost

Období

Dohledů
celkem

Rodinné
domy

Pozitivní
nálezy

1. čtvrtletí

132

13

4

2. čtvrtletí

238

39

6

3. čtvrtletí

177

32

10

4. čtvrtletí

121

28

7

CELKEM

668

112

27

V případech, kdy probíhala stavební činnost na území se
známými archeologickými nálezy, proběhl v rozsahu předmětné stavby záchranný archeologický výzkum. Z rozsáhlejších výzkumů je možné jmenovat dokončení rozsáhlého
výzkumu při stavbě hal na k. ú. Slezké Předměstí v lokalitě
Parlament (do 12. 1. 2015), v souvislosti s dostavbou dálnice
D11 na k. ú. Plačice a Stěžery (21. 5. 2014 – 31. 5. 2015), při
stavbě rodinných domů ve Stěžírkách (13. 4. – 15. 4. 2015,
11. 5. – 15. 5. 2015) a Dolním Přímu (16. 7. – 20. 7. 2015), stavbě rodinného domu ve Starém Bydžově (17. 9. – 30. 9. 2015)
nebo z fondu podpory záchranných archeologických výzkumů NPÚ podpořené výzkumy parcel v Plotištích (3. 8.–1. 9.
2015) a ve Hvozdnici (4. 11. – 13. 11. 2015).
Během výkonu archeologické památkové péče bylo v rámci
komunikace s investory rozesláno 415 dopisů a uzavřeno
197 písemných dohod. Součástí administrativy archeologické památkové péče je rovněž vkládání záznamů do databáze
archeologických zásahů, kterou vede Archeologický ústav AV
ČR. Registrováno bylo 265 akcí. S vedením archeologických
výzkumů úzce souvisí i jejich personální zajištění. V roce 2015
Záchranný archeologický výzkum ve Hvozdici – dochovaný žárový hrob 28 s překlopenou mísou
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V rámci záchranných a předstihových výzkumů bylo provedeno 668 kontrol na stavebních akcích, a to převážně v rámci
okresu Hradec Králové, okrajově na Jaroměřsku, Jičínsku,
Rychnovsku, Královédvorsku a Přeloučsku. Z tohoto počtu
bylo 112 kontrol (16,8 %) provedeno na rodinných domcích,
tedy na náklady MVČ. V případě 27 kontrol (4 %) byly zjištěny
archeologické situace.
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3. Odborná expertní činnost
bylo v souvislosti s výzkumnou činností uzavřeno 79 dohod
o provedení práce včetně souvisejících školení PO a BOZP.

Zpracovány byly nálezové zprávy
k těmto výzkumům:
•

•
•
•
•
•
•
•

výroční zpráva mvč 2015

•

48

záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci
stok zámku ve Zdechovicích – příprava k publikaci
– hlavní činnost 2.Q (cca 250 hodin, 600 stran);
záchranný archeologický výzkumu při stavbě RD
Sendražice par. č. 1399/2;
záchranný archeologický výzkumu při stavbě RD
Hořiněves, par. č. 267/21;
novostavba rodinného domu, garáže včetně
inženýrských sítí na pč. 77/68 v k. ú. Stěžírky;
novostavba rodinného domu včetně inženýrských
sítí na pč. 77/68 v k. ú. Stěžírky;
sklad pro zahradní techniku a zařízení u RD
na p. č. 29/6 v k.ú. Sendražice;
záchranný archeologický výzkum na parcele
836/39 v Michnovce (k. ú. Michnovka);
novostavba rodinného domu včetně inženýrských
sítí na pč. 77/25, 77/26, 77/27, 77/28 v k. ú. Stěžírky;
záchranný archeologický výzkumu při stavbě RD
Holohlavy par. č. 125/10.

Nálezová zpráva pro záchranný archeologický výzkum při
stavbě hal, Hradec Králové – Slezské Předměstí (8 dnů, pokračuje v roce 2016).
Průběžně probíhalo zpracování nálezů (cca 2 600 sáčků),
dokumentace (cca 2 300 plánů) a nálezové zprávy výzkumu
v trase D11.

Sada skleněných korálků z hrobu z 10.století

Terénní část záchranného archeologického výzkumu vyvolaného stavbou pokračování dálnice D11 – preparace kostrových hrobů

3. Odborná expertní činnost
•

Bylo zajištěno fungování Krajské mykologické poradny
(za rok se členové mykologického klubu sešli 33x). 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 (15x).

•

Příprava a instalace celostátní výstavy „Houby živé, jedlé
i jedovaté“. Vlastní výstava se konala 1.–4. 10. 2015 – vystaveno 370 druhů hub, zúčastnilo se 1 435 lidí.

Přednášky (13x):

•
•

vedení exkurze do Novohradeckých lesů (17. 10.,
účast 25 lidí);
spoluvedení exkurze studentů PřF MUNI do okolí
rybníka Hluboký u Holic (23. 10., účast 20 lidí);
spoluvedení exkurze studentů PřF MUNI do PR Žernov
(24. 10., účast 25 lidí);
spoluvedení exkurze studentů PřF MUNI do PR Buky
u Vysokého Chvojna a PR U parku (25. 10., účast 25 lidí).

Rozhovory (25x):
Pro rozhlas a tisk o růstu hub a výstavě hub.
•

•
•

•
•

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.

•
•

Proběhla účast a spolupráce na výstavě hub v Šumperku
(17.–19. 9.) a Pardubicích (25.–26. 9.), výklad pro zájemce,
pomoc s determinací. Uskutečnily se 4 mykologické exkurze
ve spolupráci členů klubu. 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,
tentokrát celostátní podzimní výstavy živých hub, byly
finančně podpořeny grantem Královéhradeckého kraje.

•

•

•

•
•

Aktivní účast na semináři Novinky studia velkých hub
konaném při příležitosti 50 let existence samostatného
mykologického oddělení Národního muzea (16. 5.),
na Valné hromadě České mykologické společnosti
(26. 5.) v Praze a na Setkání českých a slovenských
mykologů v Bílých Karpatech (19.–21. 6.);
vedení exkurze na Kopec Sv. Jana (23. 6., účast 35 lidí);
vedení exkurze do Šimkových sadů v Hradci Králové
(15. 9., účast 22 lidí);

•
•
•
•
•

•
•

J. Slavíček: Vzácné a zajímavé druhy Jizerských
a Orlických hor (MVČ, 23. 3., účast 20 osob);
T. Tejklová: Pavučince známé i neznámé (MZM,
31. 3., účast 29 osob);
T. Tejklová: Pavučince známé i neznámé (Praha,
21. 4., účast 25 osob);
T. Tejklová, J. Kramoliš: VKP Lodrant – nejvýznamnější
pavučincová lokalita východních Čech (NM, 16. 5.,
účast 35 osob);
T. Tejklová: Pavučince známé i neznámé (Pardubice,
19. 8., účast 15 osob);
T. Tejklová: Houby jedlé a jim podobné jedovaté
(Pardubice, 25. 9., účast 50 osob);
A. Vít: Ryzce v kuchyni (MVČ, 1. 10., účast 19 osob);
T. Tejklová: Houby Lázní Bohdaneč a okolí (Praha,
20. 10., účast 35 osob);
T. Tejklová: Houby jedlé a jim podobné jedovaté
(Lázně Bohdaneč, 25. 10., účast 25 osob);
V. Samková: Rostliny a houby východních Čech
(ZŠ Milady Horákové, 3. 11., účast 50 žáků);
V. Samková: Rostliny a houby východních Čech
(Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická
škola, Hradec Králové, 19. 11., účast 25 žáků);
T. Tejklová: Houby Lázní Bohdaneč a okolí
(Lázně Bohdaneč, 2. 12., účast 25 osob);
V. Matějka: Zajímavé nálezy mykologického klubu
Rychnov nad Kněžnou (MVČ, 7. 12., účast 25 osob).

•
•

•
•

Český rozhlas Hradec Králové – radioporadna
(7. 8., 1. 10., 13. 10., živý pořad), např.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3446941;
Český rozhlas Pardubice – radioporadna
(25. 3., 2. 9., 23. 9., živý pořad);
20. 8. aktuálně.cz – rozhovor (Tejklová) http://zpravy.
aktualne.cz/domaci/navzdory-suchu-houby-porostou-sezona-zacne-za-tyden/r~70aa2cfa468111e5a705002590604f2e/;
TV Barrandov – rozhovor pro večerní zpravodajství
(27. 8., 6. 9.);
TV Nova – živý rozhovor v pořadu Vaše téma,
poté sestřih ve večerních Televizních novinách (10. 9.)
http://tn.nova.cz/clanek/vase-tema-ptejte-se-mykolozkyna-vsechno-o-houbach.html;
TV Nova – rozhovor pro večerní Televizní noviny (6. 10.);
ČT 24 živý vstup o výstavě hub (4. 10.) http://
www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studioct24/215411058071004/.

Konzultace:
7x konzultace ohledně otravy (Nemocnice Hradec Králové,
Pardubice).

výroční zpráva mvč 2015

Mykologická poradna

49

3. Odborná expertní činnost
Regionální pracoviště pro tradiční
lidovou kulturu
Činnost pracoviště zajišťovala Mgr. Martina Vlčková. V rámci
pracoviště byla podána žádost o výběrové dotační řízení na projekt „Lidový nábytek ze sbírek Muzea východních
Čech v Hradci Králové“. Projekt je koncipován jako dvouletý.
V prvním roce proběhne základní výzkum (historický vývoj
sbírky, určení regionálních typů) a fotografická dokumentace
předmětů. Ve druhém roce bude základní výzkum dokončen a bude se připravovat vydání odpovídající publikace.
Zpracovaný nominační návrh na ocenění Nositel tradice lidových řemesel pro Ing. Josefa Komárka byl úspěšný a v září
2015 jmenovanému bylo ocenění předáno ministrem kultury Danielem Hermanem. 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 v Praze.
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Uskutečnila se schůzka členů odborné komise pro tradiční
lidovou kulturu Královéhradeckého kraje za účelem projednání krajské koncepce péče o tradiční lidovou kulturu, většího
zapojení a užší spolupráce etnografů do jejího plnění a řešily
se otázky nominací na ocenění Zlatý kolovrat v následujících
letech, propagace tradiční lidové kultury, možnost publikování
přehledu oceněných Zlatým kolovratem (16. 6. 2015).
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Pracoviště se podílelo na připomínkovém řízení k nové
Koncepci péče o tradiční lidovou kulturu v České republice
2016–2020.

Průběžně probíhala spolupráce s oddělením kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ohledně
nominací řemeslníků na cenu Zlatý kolovrat 2015. Nominováni
byli řezbář a perníkář Aleš Vostřez, výrobci modrotiskových
forem Milan Bartoš a Jaroslav Plucha. V rámci zpracování jejich
nominace byla uskutečněna osobní návštěva pracovníků
MVČ a KÚ a byla provedena fotodokumentace. Nominovaní
ocenění převzali 15. prosince 2015 v kanceláři hejtmana
Královéhradeckého kraje.

Knihovny
Společenskovědní knihovna
Průběžně byl doplňován knihovní fond veškerou dostupnou literaturou i periodiky. Veškeré přírůstky byly zpracovány a zajišťována byla řádná evidence knihovního fondu,
ve studijním fondu zpracováno 387 nových knihovních
jednotek, celkem 44 460 kj, ve specializovaném zpracováno
153 kj, celkem 10 949 kj. Pokračovala celková rekatalogizace
fondu podle pravidel AACR a částečně podle nových pravidel
RDA – menší katalogizační úpravy u 2 123 kj. Noviny a časopisy jsou kompletovány, uskutečněna vazba 45 svazků novin
a časopisů.
Byla dokončena revize studijního fondu signatura 1 až 6 000,
celkem u 9 439 knihovních jednotek.
Byla ukončena spolupráce s SVK HK na digitalizačním projektu Královéhradeckého kraje.
Do Souborného katalogu ČR bylo zasláno 1 620 záznamů
a u dalších 98 byl aktualizovaný zápis. Byl podepsán doplněk
smlouvy o deponování mikrofilmů, uložených v Centrálním
depozitáři NKP v Hostivaři.
Na rok 2015 by získán grant do VISKu 3 s názvem Přechod
knihovnického systému Clavius z formátu UNIMARC na
formát MARC21. Celkové náklady činily 42 108 Kč, požadovaPerníkář a řezbář Aleš Vostřez z Hořic

ná dotace byla 29 000 Kč. Projekt byl řádně naplněn za obě
knihovny MVČ.
Byly poskytovány veřejné služby uživatelům v souladu
s Knihovním řádem. Bylo obslouženo 55 badatelů (+12 kolegů) během 105 návštěv (+34 kolegů). Převažovala témata:
archeologie, dějiny regionu HK, HK, katastry, válka 1866
v novinách, dějiny sportu, noviny 1900–1950, architektura HK, místopis. Badatelům bylo půjčeno 349 knih, v rámci
muzea 48. Bylo zodpovězeno 52 telefonických a 45 elektronických dotazů.
Společenskovědní knihovna rovněž zajišťovala agendu
spojenou se skladem publikací, včetně zajištění rozesílání
objednaných knih a povinných výtisků, správu čísel ISBN,
hlášení vydaných knih do Národní agentury ISBN a do databáze vydaných knih České knihy.

3. Odborná expertní činnost
Přírodovědecká knihovna
Ke dni 31. 12. 2015 je v knihovně PO MVČ evidováno 20 997
knihovních jednotek, z toho je 6 348 monografií a 14 649
periodik.
V roce 2015 bylo evidováno 167 nových přírůstkových čísel
do fondu knihovny (2015/001 – 2015/0167), z toho 42 přír.
č. monografií (získáno nákupy) a 125 př. č. periodik (získáno
především výměnou).
Průběžně byla doplňována příchozí čísla již zapsaných ročníků. Průběžně byl aktualizován adresář výměnných institucí.
V roce 2015 bylo realizováno 139 zápůjček z fondu přírodovědecké knihovny.
Do vazby připraveno a předáno 18 svazků periodik.
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Byla dokončena revize fondu monografií – fyzická kontrola
fondu podle evidenčních podkladů (katalogy, přírůstkové
seznamy), včetně revize příručních knihoven pracovníků PO.
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4. Projekty
Erasmus+
V roce 2015 získalo Muzeum východních Čech v Hradci
Králové grant na projekt mobility osob s názvem „Museum
2020 – Profesionální muzea potřebují profesionální pracovníky“ v rámci projektu ERASMUS+. Vzdělávací mobility
jednotlivců probíhaly v projektovém období od 1. 6. 2015
a potrvají do 31. 5. 2016. V rámci tohoto projektu se zaměstnanci MVČ účastnili odborných stáží u partnerských organizací. Výzkum typového a srovnávacího materiálu probíhal v Přírodovědeckém muzeu v Paříži, kontakty pro další
spolupráci na výzkumu a prezentaci války 1866 byly navazovány a získávány v Centru pro vojenské dějiny v Postupimi
a ve vojenském muzeu v Drážďanech. Inspiraci pro novou
přírodovědeckou expozici, ale také pro rekonstrukci depozitární budovy přinesly návštěvy v Senckenberger muzeu
ve Zhořelci v Německu, British Museu, Victoria Albert Museu
a Natural History Museu v Londýně. Také návštěva slovenských kolegů v Banské Bystrici přinesla možnosti další spolupráce. Cesty byly v plném rozsahu financované z projektu.

Osídlení kultury s vypíchanou
keramikou v Plotištích n. L.
V rámci projektu „Osídlení kultury s vypíchanou keramikou
v Plotištích n. L.“ řešeného v rámci smlouvy o spolupráci AV
ČR a Královéhradeckého kraje byla převedena do digitální formy terénní dokumentace výzkumu a bylo provedeno
datování vybraných vzorků metodou C14. Projekt proběhl
v plném rozsahu a byl ukončen.

Botanický a zoologický průzkum
labské nivy u Třebše – aktualizace
a databáze chráněných
a ohrožených druhů na území
města Hradce Králové a její využití
pro prezentaci přírodních
hodnot města

výroční zpráva mvč 2015

Zadavatel: Magistrát města Hradec Králové, finanční podpora
z dotačního programu na podporu péče životního prostředí
a ekologické projekty
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Charakteristika: Botanický a zoologický průzkum vybraných
lokalit na území města Hradce Králové je součástí dlouhodobého projektu „Databáze chráněných a ohrožených druhů
flóry a fauny z území města Hradce Králové – aktualizace
a terénní průzkum“. V roce 2015 byla předmětem průzkumu území levobřežní labské nivy u Třebše mezi nemocnicí
a čistírnou odpadních vod.
Pěti pracovníky muzea bylo realizováno 50 sběrné exkurzí
se zaměřením zjišťování prezence chráněných a ohrožených
druhů rostlin, hub, entomofauny a obratlovců – zejména
mykoxylofágních druhů brouků a lučních druhů motýlů,
preparováno a do sbírek zařazeno více než 500 kusů přírodnin. Byla pořízena fotodokumentace biotopů v rozsahu
300 fotografických záběrů.

Darwin Centre, Natural History Museum v Londýně

Do nové verze databáze bylo zapsáno 300 údajů, převážně
ze zkoumaného území u Třebše, ale i jiných lokalit na území
Hradce Králové.
Písemné materiály:
Samková V. (2015): Zpráva o botanickém průzkumu v Třebši
– území na levém břehu Labe od Fakultní nemocnice
k Petrofovým jezerům. Ms., 24 str.
Tejklová T. (2015): Výsledky orientačního mykologického
průzkumu makromycetů lokality slepá ramena u Třebše.
Ms., 18 str.
Paclík M. (2015): Obratlovci okolí mrtvých ramen u Třebše
v roce 2015. Ms., 5 str.
Mikát M. & Mocek B. (2015): Zpráva o entomologickém průzkumu území na levém břehu Labe v úseku mezi Fakultní
nemocnicí a Petrovými jezery v roce 2015. Ms., 48 str.
Mocek B. (2015): Vážky (Odonata) labské nivy u Třebše. Ms.,
10 str.

Přírodovědecký časopis Acta Musei
Reginaehradecensis s. A
Finančně podpořeno Královéhradeckým krajem z projektu
14KPG03- 0007 na podporu publikační činnosti a literatury.
Ročník 35 časopisu byl vydán ve dvou číslech, dle harmonogramu. Číslo 35/1 bylo v květnu 2015 v elektronické verzi
dostupné na adrese http://www.muzeumhk.cz/clanky-actamusei-35.html, obě čísla (ve dvou samostatných obálkách)
byla v tištěné podobě vydána k 29. 12. 2015. Celkem obsahují
16 původních autorských článků a 2 biografie (nekrology).
Tematicky se příspěvky týkají základních oborů geovědních
i biologických terénních disciplín, zabývají se převážně regionální problematikou. Dle oborů jsou 4 studie se zaměřením geologickým, 5 je botanických a 7 zoologických (včetně
entomologie).

5. Spolupráce s jinými odbornými institucemi
Ústav archeologické památkové
péče středních Čech

Připomínkování novely
Zákona o památkovém fondu

– metodická pomoc při vedení záchranného archeologického výzkumu lužického pohřebiště v Kolíně, Mgr. Zdeněk
Beneš.

– prostřednictvím komise muzejních archeologů AMG
a Východočeské regionální archeologické komise probíhalo
připomínkování novely Zákona o památkovém fondu.

Národní muzeum Praha,
České vysoké učení technické

FF UK a MOH Rychnov ve Rojenicích

Deklaraci o vzájemné spolupráci uzavřelo MVČ a Filozofická
fakulta Univerzity Hradec Králové 6. 2. 2015.

– odborná pomoc při tvorbě digitální výstavy, Tomáš Chlup.

– konzultace a použití moderních dokumentačních metod na
archeologickém výzkumu FF UK a MOH Rychnov v Rojenicích.

Státní pozemkový úřad

Regionální muzeum Jičín ve Vršcích

V roce 2015 probíhala ve spolupráci s Ústavem dějin umění
Akademie věd ČR, Palackého univerzitou v Olomouci
a Národním památkovým ústavem příprava projektu do
programu Ministerstva kultury ČR Národní kulturní identita
(NAKI) s tématikou východočeské gotiky. Projekt, který bude
realizován v letech 2016–2020, přinese obsáhlý výzkum
k tomuto tématu a bude završen velkou výstavou v roce
2019.

– konzultace pozemkových úprav.

– archeologická komise na výzkumu Regionálního muzea
Jičín ve Vršcích.

Archeologické pracoviště
Ústav soudního lékařství, LF UK a FN Hradec
Králové, doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
– určení a vyhodnocení sečných zranění na lebkách ze ZAV
Zdechovice.

Laboratoř morfologie a forenzní antropologie,
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Výměna literatury
V roce 2015 probíhala výměna literatury za časopis
Archeologie východních Čech a další monografie MVČ, a to
s Vlastivědným muzeem Olomouc, Západočeským muzeem,
Oblastním muzeem Praha-východ, Römisch-Germanisches
Zentralmuseum Mainz (RGZM), Universität Wien, Deutsches
archäologisches Institut – Eurasie Abteilung Berlin, Muzeem
Roztoky, Muzeem Přerov, Univerzitou Palackého v Olomouci,
Slovenským národným muzeem, Západočeskou univerzitou
v Plzni, Ústavem archeologické památkové péče středních
Čech aj.

VRAK
Koordinace archeologické terénní činnosti v rámci Východočeské regionální archeologické komise (VRAK). Zasedání
probíhá každý měsíc střídavě v MVČ a VČM v Pardubicích.

Regionální sekce Klubu Augusta Sedláčka

Ústav Antropos MZM v Brně
– konzultace internetové prezentace archiválií K. Absolona
z fondu Ústavu Antropos MZM v Brně.

Gotika ve východních Čechách 1200–1550
– spolupráce na přípravě projektu s Univerzitou v Olomouci,
Ústavem dějin umění AV ČR a Národním památkovým ústavem.

Labrys, o.p.s.
– konzultace v rámci zpracování a datace archeologických
nálezů ze Dvora Králové nad Labem.

VČM v Pardubicích
– tvorba 3D modelů sbírkových předmětů pro stálou expozici
VČM v Pardubicích

– 3D rekonstrukce obličejů koster z 13. stol. ze Zdechovic.

– organizace setkání.

Obec Lochenice

Laboratoř biologie a molekulární
antropologie Ústavu experimentální biologie,
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Východočeská pobočka České
archeologické společnosti při AV ČR

– na základě dohody mezi MVČ a obcí Lochenice byla připravena malá jednodenní výstavka předmětů se vztahem k dějinám uvedené obce, zajištěn dozor a odborný výklad.

– Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá – antropologické
zhodnocení a rozbor DNA lidských ostatků z výzkumu
v Lochenicích.

– organizace setkání.

VČM v Pardubicích
– spolupráce s VČM v Pardubicích na projektu Laus Archaeologiae.

výroční zpráva mvč 2015

V lednu 2015 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci při pořádání projektu akcí u příležitosti 150. výročí bitvy
u Hradce Králové z roku 1866. Účastníky memoranda je
Královéhradecký kraj, Statutární město Hradec Králové,
Garda města Hradec Králové, Komitét pro udržování památek z války roku 1866 a Muzeum východních Čech v Hradci
Králové.
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5. Spolupráce s jinými odbornými institucemi
Společenskovědní knihovna
Komise knihovníků muzeí a galerií při AMG
– konference KOMIG;
– účast na jednání výboru Komise knihovníků na 39. semináři v Brně. Příprava 40. semináře v září 2016 v MVČ. Za tímto
účelem byl podán grant AMG;
– účast na 3. knihovnické konferenci Královéhradeckého
kraje.

Historické pracoviště
Státní okresní archiv v Hradci Králové,
Univerzita Hradec Králové, Nakladatelství
Lidové noviny
– příprava publikace Dějiny Hradce Králové.

Agentura Fifty Fifty Hradec Králové
– pro připravovaný dokument k expozici na Bílé věži proveden výběr vhodných pramenů k historii Bílé věže.

Agentura Foibos

výroční zpráva mvč 2015

– pro připravovaný katalog muzeí a galerií připraveny textové podklady a fotografický materiál týkající se MVČ.
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Česká numismatická společnost,
pobočka Hradec Králové
– probíhala opakovaná jednání a konzultace věnované
odborné numismatické literatuře, královéhradeckým ražbám
a dalšímu materiálu.

České muzeum stříbra Kutná Hora

vaná prohlídka budovy MVČ a přednáška o osobě J. H.
Metánovského.

Hradecká kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o.
– poskytnuta byla podpora při přípravě a realizaci vánočního
programu na Bílé věži s tématem betlémského příběhu.

Komitét pro udržování památek
z války roku 1866
– průběžně se uskutečňovala spolupráce na poli dějin prusko-rakouské války, pietních oslav na Chlumu a plánována byla
koordinace aktivit ve vztahu ke 150. výročí války v roce 2016.
Ve spolupráci s MVČ byly připravovány publikace „Pruskorakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj“ a „Requiem rytířů:
Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866“.

podklady k numismatickému materiálu z Bílé věže a byly
vyhotoveny podklady pro uzavření smlouvy o jejich uložení
v MVČ.

Městské muzeum a galerie v Hořicích
– v rámci vyhledávání informací o mincovních nálezech
proběhlo opakované studium písemných pramenů v hořickém muzeu a byly poskytnuty konzultace k numismatickému
materiálu a literatuře. Na základě předchozího studia pro
výstavu „Svoboda přišla v máji“ v MVČ byl poskytnut fotomateriál.

Městské muzeum a knihovna Čáslav
– domluvena a realizována byla spolupráce při přípravě výstavy k dějinám školství v MVČ.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Městské muzeum Nové Město nad Metují

– pokračovala úzká spolupráce na poli ochrany tradiční lidové
kultury. Projednávána byla krajská koncepce péče o tradiční
lidovou kulturu a připravovány nominace na cenu Zlatý kolovrat.

– dohodnuta a uskutečněna výpůjčka na tamní výstavu
s vánoční tématikou.

Krkonošské muzeum v Jilemnici
– na základě uskutečněných konzultací zapůjčeny vhodné
předměty ze sbírky MVČ na tamní výstavu k osobě kardinála
Harracha a dohledávány informace k výstavám F. Kavána.

Kulturní služby města Moravská Třebová
– domluvena a realizována byla spolupráce na výstavě „Na
vlnách pod plachtami“ v MVČ.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
v Hradci Králové

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

– probíhala průběžně spolupráce při přípravě výstavy k 70.
výročí založení LF UK, vzniku doprovodné publikace a příspěvků pro časopis Scan.

Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové

Město Hradec Králové

– realizována byla zápůjčka historického oblečení pro akci
gymnázia. Pro studenty gymnázia připravena komento-

– pro potřeby propagace byly poskytnuty konzultace k výběru témat Videožurnálu. Pro účetní potřeby byly připraveny

Městské muzeum Nový Bydžov
– pro tamní výstavu věnovanou druhé světové válce byla
domluvena a realizována zápůjčka vojenských předmětů
ze sbírky MVČ. Pro výstavu „Svoboda přišla v máji“ v MVČ
poskytnuta dohodnutá fotodokumentace.

Městské muzeum v Jaroměři
– podle předchozí domluvy uskutečněna zápůjčka kubistického nábytku. Dohledávána byla dokumentace ke hře
E. Vachka „Benedek“. Pro výstavu „Svoboda přišla v máji“
v MVČ byl poskytnut vybraný fotomateriál.

Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou
– pro tamní výstavu byla domluvena a realizována zápůjčka vhodného materiálu k tématu krajkářství. Pro výstavu
„Svoboda přišla v máji“ v MVČ poskytnut domluvený fotomateriál.

5. Spolupráce s jinými odbornými institucemi
Muzeum Českého ráje v Turnově

Obec Prasek

Regionální muzeum v Kolíně

– podle předchozích jednání realizována zápůjčka na tamní
výstavu věnovanou chovu ryb.

– pro sjezd rodáků obce zapůjčeny předměty ze sbírky MVČ.

– na základě předchozí dohody zapůjčen za účelem výstavy
materiál k problematice loupežnictví.

Muzeum textilu v České Skalici, pobočka
Uměleckoprůmyslového musea v Praze

– na základě předchozích konzultací realizována zápůjčka
vhodných předmětů ze sbírky MVČ.

Regionální muzeum v Náchodě

– proběhly konzultace a vyhledávání informací k osobě
Václava Šafáře pro tamní výstavu.

Oblastní muzeum v Lounech

Muzeum Vysočiny Jihlava

– pro tamní výstavu bylo dohodnuto zapůjčení vybraných
exponátů.

– pracovnici náchodského muzea byly poskytnuty konzultace k problematice vedení muzejní sbírkové evidence a představení chodu historického pracoviště MVČ. Pro výstavu
„Svoboda přišla v máji“ v MVČ poskytnut vhodný fotomateriál.

– pro tamní výstavu bylo dohodnuto a uskutečněno zapůjčení vybraných exponátů.

Ostravská univerzita v Ostravě

Severočeské muzeum v Liberci

Nakladatelství Garamon, Hradec Králové

– na badatelské rovině probíhala spolupráce na projektu
Kolektivní identita v sociálních sítích středověké Evropy.

– domluvena a realizována byla spolupráce na výstavě
„Na vlnách pod plachtami“ v MVČ. Vrácením zápůjčky byl
ukončen společný projekt se Severočeským muzeem v Liberci
(PhDr. Jan Mohr) „Odborná škola pro umělecké zámečnictví
v Hradci Králové“.

– pro připravovanou publikaci byl zajišťován fotografický materiál, poskytovány konzultace k němu a připraveny
textové podklady. Sbírka MVČ byla obohacena o fotografie
a negativy poskytnuté příslušným nakladatelstvím.

Národní památkový ústav
– Územní památkové správy na Sychrově a v Praze – domluvena a realizována byla spolupráce na výstavě „Na vlnách
pod plachtami“ v MVČ.

Národní památník Terezín
– uskutečněna byla spolupráce při realizaci výstavy „Svoboda
přišla v máji“ v MVČ a poskytnuty domluvené fotografie.

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského v Praze
– průběžně probíhala spolupráce, konzultace, výměna informací a materiálů v rámci řešení interního výzkumného úkolu
Školní obrazy ve sbírce Muzea východních Čech v Hradci
Králové. Realizováno bylo převzetí a doplnění výstavy „Hurá
do školy!“. Na tamní výstavu zaměřenou na studentské oběti
roku 1939 zapůjčeny domluvené předměty.
Národní technické muzeum – domluvena a realizována byla
spolupráce na výstavě „Na vlnách pod plachtami“ v MVČ.

Regionální muzeum a galerie v Jičíně
– vyhledávány a připraveny byly předměty sportovního
a volnočasového charakteru ze sbírky MVČ na tamní výstavu věnovanou zimním sportům. Pro výstavu „Svoboda přišla
v máji“ v MVČ poskytnut fotomateriál.

Regionální muzeum Mělník
– po předcházejících konzultacích byla realizována zápůjčka
ze sbírky MVČ na tamní výstavu k letní tematice.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
– pro tamní výstavu k výročí konce druhé světové války byl
dohledáván a následně zapůjčen vhodný materiál. Po domluvě bylo realizováno studium mincovního depotu z Křenova
jako srovnávacího materiálu k nálezu z Radíkovic a byly
poskytnuty konzultace k dalšímu nálezovému materiálu
v tamním muzeu.

Regionální muzeum v Chrudimi
– pro chrudimským muzeem připravovanou výstavu byly
dohledávány vhodné historické fotografie a pořizovány fotografie historických předmětů. Došlo k vrácení zapůjčeného
materiálu z výstavy „Zámečnická škola. Řemeslo je umění“
v MVČ.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
– pro výstavu byly zapůjčeny předměty dokumentující
problematiku zdravotnictví.

Správa hradu Pecka
– realizovány byly konzultace k numismatické sbírce někdejšího hradního muzea, odborné literatuře a pramenům k dějinám Pecky a jejího okolí.

Správa Pražského hradu
– dojednáváno bylo poskytnutí fotografií numismatického materiálu pro doprovodnou publikaci k tamní výstavě
„Koruna na dlani“.

Státní okresní archiv Hradec Králové
– průběžně probíhalo studium archivních materiálů k nejrůznějším tématům (např. ochotnické divadelní soubory, historie sociální péče, městský pevnostní odbor, dějiny zdravotnictví).

výroční zpráva mvč 2015

Oblastní muzeum v Litoměřicích
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5. Spolupráce s jinými odbornými institucemi
Státní okresní archiv Trutnov

Univerzita Palackého v Olomouci

– v rámci přípravy výstavy „Svoboda přišla v máji“ v MVČ
proběhlo studium a výběr vhodného obrazového materiálu.

– v průběhu roku probíhala spolupráce při mapování pozdně gotického a raně renesančního umění ve východních
Čechách a příprava podkladů pro společný grant NAKI.
Na badatelské rovině probíhala spolupráce na projektu
„Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou“.

Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola v Turnově
– byla domluvena a uskutečněna spolupráce na výstavě
„Pod hladinou moře“.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Základní škola Habrmanova Hradec Králové
– pro školní projekt „2. sv. válka a Hradec Králové“ připraven
výklad s využitím dobových dokumentů.

– domlouvána a následně realizována byla účast MVČ na mezinárodním projektu „Daguerreobase“. Ke studiu byly poskytnuty daguerreotypie ze zdejší sbírky.

Zdravotnické muzeum Národní lékařské
knihovny v Praze

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Vlastivědné muzeum Olomouc

– pokračovala spolupráce a odborné konzultace v rámci
přípravy chystané výstavy k dějinám zdravotnictví.

– na rok 2015 byl domluven a realizován cyklus přednášek
na různá témata a komentované prohlídky výstav MVČ pro
Klub seniorů.

– domluvena a realizována byla spolupráce na výstavě
„Na vlnách pod plachtami“ v MVČ. Ve spolupráci s Vlastivědným
muzeem v Olomouci průběžně probíhala spolupráce na
výzkumném úkolu „Vojensko-historický pohled na válku 1866“
(za Vlastivědné muzeum Olomouc PhDr. Karel Podolský) a na
problematice pevnostních měst a také koordinace postupu
při přípravě akcí k nadcházejícímu 150. výročí prusko-rakouské války.

– České velkopřevorství – domluvena a realizována byla spolupráce na výstavě „Na vlnách pod plachtami“ v MVČ.

Svaz bojovníků za svobodu v Hradci Králové
– proveden byl výběr fotografií a filmů pro prezentaci v MVČ
v rámci akcí ke Dni vítězství nad fašismem.

Třebechovické muzeum betlémů

výroční zpráva mvč 2015

– vyhledány byly materiály pro chystané výročí zahájení
výuky, poskytnuty digitální kopie fotografií pro chystaný
sborník k výročí školy.

– dohodnuta a realizována byla zápůjčka předmětů ze sbírky
MVČ na tamní výstavu.

Suverénní řád Maltézských rytířů
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Ústav dějin umění Akademie
věd České republiky

Základní škola a Mateřská škola Úprkova
Hradec Králové

– pro tamní výstavu bylo dohodnuto a uskutečněno půjčení
vhodných figurín. Pro výstavu „Svoboda přišla v máji“ v MVČ
poskytnut vybraný fotomateriál.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
– byla realizována spolupráce při přípravě expozice kubismu v Domě U Černé Matky Boží. Do expozice byl zapůjčen
Gočárův příborník.

Univerzita Hradec Králové
– ve spolupráci s MVČ byla připravována odborná konference
ke 150. výročí prusko-rakouské války 1866. Za vzájemné spolupráce bylo realizováno 3D skenování předmětů ze sbírky MVČ.

Vojenský historický ústav Praha
– domluvena a realizována byla spolupráce na výstavě
„Na vlnách pod plachtami“ v MVČ.

Východočeské muzeum v Pardubicích
– pro tamní vánoční výstavu a výstavu k tématu perníkářství dohodnuto zapůjčení vhodného materiálu. Opakovaně
probíhaly konzultace spojené s dokumentací zvyku „obyčeje
s kohoutem“ PhDr. Hanou Vincenciovou. Účast na zasedání
redakční rady Východočeského sborníku historického.

Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav
chemické technologie restaurování památek
– proběhla jednání ohledně možné spolupráce při zpracování kvalifikačních práci na základě restaurování vybraných
sbírkových předmětů ze sbírky MVČ.

Přírodovědecké oddělení
Východočeská pobočka České botanické
společnosti
V rámci činnosti Východočeské pobočky České botanické
společnosti proběhla v muzeu výroční členská schůze spojená s přednáškou I. Králíčka „Od Amazonky k vrcholkům And“
(účast 34 lidí), uskutečnila se botanická exkurze „Za jmelím
do Heřmanova Městce“ pod vedením Z. Blahníka (účast
17 lidí), lichenologická exkurze v PR Peliny pod vedením
J. Haldy (účast 16 lidí), botanické exkurze na bahenní pampelišky do rezervací u Lázní Bělohrad pod vedením J. Zámečníka
(účast 14 lidí), botanická exkurze do okolí Petrovic nad Orlicí
pod vedením J. Doležala (účast 10 lidí), botanická exkurze
do Zvonkového údolí pod vedením A. Čejkové a J. Kučery
(účast 9 lidí) a dendrologická exkurze do Pardubic pod vedením Z. Blahníka (účast 20 lidí).

Spolupráce s Českou ornitologickou společností
– jednání vědeckého výboru připravované konference České
společnosti ornitologické (člen výboru). Průběžně: komunikace s dalšími členy a řešení konkrétních problémů, příprava
programu konference (21. 9. 2015).

5. Spolupráce s jinými odbornými institucemi

Floristický minikurz Východočeské pobočky České botanické
společnosti v Babiččině údolí – 6. 6. 2015

Exkurze Východočeské pobočky České botanické společnosti u Lázní Bělohrad – 2. 5. 2015

výroční zpráva mvč 2015

Průběžně: redigování ornitologického časopisu Sylvia – sestavení redakční rady, komunikace s autory a recenzenty, připomínkování textů, příprava rukopisů k sazbě, finalizace čísla
atp. (viz http://www.cso.cz/index.php?ID=2851).
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6. Členství v mezinárodních a celorepublikových organizacích
ICOM

AMG

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je členem Českého
výboru Mezinárodního svazu muzeí. Český výbor Mezinárodní
rady muzeí (ICOM) financoval účast dvou pracovníků muzea
na zasedáních mezinárodních výborů: ICOMAM – mezinárodní výbor muzeí zbraní a vojenské historie a INTERCOM – mezinárodní výbor pro muzejní management.

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

výroční zpráva mvč 2015

7. Zahraniční spolupráce
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Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Egerland-Museum, Marktredwitz

Muzeum narodowe we Wroclawiu

V rámci udržitelnosti projektu „Digitalizace archivních dokumentů vztahujících se k archeologickým památkám“, který
byl spolufinancován prostřednictvím Euroregionu Glacensis,
se v roce 2015 zdigitalizovalo 1 689 kusů archivní dokumentace. V rámci společných aktivit proběhlo zasedání východočeské pobočky České archeologické společnosti, které mělo
v programu i tématický seminář k projektu. Seminář proběhl
28. 2. 2015.

V rámci ukončení výstavního projektu věnovaného problematice historických betlémů bylo dohodnuto a realizováno
zpětné převzetí předmětů ze sbírky MVČ, vč. vyřízení administrativy spjaté s ukončením povolení vývozu do zahraničí.

Na základě dříve poskytnuté pomoci při přípravě výstavy
věnované kováři Jaroslavu Vonkovi ve vratislavském národním muzeu se uskutečnila její návštěva a byly projednávány
další možnosti spolupráce na poli studia dějin uměleckého
řemesla.

INSTITUT FÜR NUMISMATIK UND
GELDGESCHICHTE, UNIVERSITÄT WIEN
V souvislosti s publikační činností MVČ na poli numismatiky probíhaly konzultace týkající se nové odborné literatury.
Byla poskytována pomoc při doplnění univerzitní knihovny
o vybrané publikace.

MUSEUM für Angewandte kunst WIEN
V návaznosti na úspěšný projekt „Po stopách moderny“
proběhlo jednání s představiteli MAK o pokračování projektu
v roce 2016.
Předhistorická mapa okolí Josefova a Králové Hradce, Josef Duška

Múzeum Slovenského národného
povstania BANSKÁ BYSTRICA
V rámci projektu ERASMUS+ uskutečnila kurátorka MVČ
ve dnech 20.–26. 9. 2015 stáž v banskobystrickém muzeu
za účelem studia archivních materiálů vztahujících se k účasti
obyvatel Královéhradecka na Slovenském národním povstání.

7. Zahraniční spolupráce
Österreichische Galerie Belvedere,
Wien
V rámci návštěvy kurátora galerie Belvedere byly pro připravovanou výstavu poskytnuty informace o kubistických předmětech ve sbírce MVČ a jejich prohlídka kurátorem. Na jejím
základě byla dohodnuta výpůjčka a zařizováno povolení
k vývozu sbírkového materiálu do zahraničí.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA
Na základě vzájemné dohody proběhlo vyhledávání materiálů k osobnosti Ľudovíta Štúra, podány byly odborné konzultace a uskutečnila se prohlídka historického centra města
Hradce Králové „Po stopách L. Štúra“.

Stredoslovenské múzeum Banská
Bystrica

Zentrum für Militärgeschichte
und Sozialwissenschaften der
Bundeswehr Postdam
V rámci projektu ERASMUS+ byla realizována ve dnech
23.–25. 11. 2015 stáž kurátora MVČ v německé Postupimi,
v průběhu které byly studovány možnosti prezentace vojenských dějin pro veřejnost. V souvislosti s touto stáží byla
uskutečněna rovněž návštěva v Militärhistorischesmuseum
der Bundeswehr (Dresden).

Militärhistorischesmuseum der Bundeswehr, Drážďany

výroční zpráva mvč 2015

Byly připravovány návrhy na možnou spolupráci s MVČ na
poli moderních dějin, edukačních a interaktivních programů.
Proběhla návštěva ředitele muzea v Hradci Králové a jednání
o možnostech spolupráce mezi oběma institucemi.
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8. Výstavní a edukační činnosti
Památník bitvy 1866 na Chlumu
Zahájení návštěvnické sezóny proběhlo dne 28. března 2015
za účasti rakouských a pruských vojáků, kteří přehlídku svých
uniformovaných jednotek zakončili slavnostní salvou a výstřelem z děla. Při příležitosti zahájení návštěvnické sezóny 2015
byla také představena nová publikace, doplňující expozici
v Muzeu války 1866, připravená pracovníky Muzea východních Čech v Hradci Králové s názvem „1866: Malá encyklopedie prusko-rakouské války“, která se setkala s vřelým přijetím veřejnosti.
V rámci Královéhradecké muzejní noci dne 22. května 2015
měli návštěvníci možnost seznámit se během komentované prohlídky s expozicí, navštívit rozhlednu a přilehlý areál.
Na muzejní noc navazovaly následující den „XXIV. C.k.
Manévry na Chlumu“, pořádané Historickým C.k. řadovým
pěším plukem č. 18, které přibližovaly život vojáků ve vojenském táboře včetně ukázky výcviku vojáků.

pomníku pěšího pluku č. 49 u obce Čistěves, který byl značně
poškozen při tragické dopravní nehodě.
V průběhu roku 2015 probíhaly přípravné akce na jubilejní
150. výročí bitvy u Hradce Králové v intencích podepsaného
Memoranda o spolupráci při pořádání projektu akcí u příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové z roku 1866, které
se stalo základem pro přípravu programu a rozpočtu seriálu vzpomínkových akcí na tuto významnou bitvu v dějinách
19. století.
Ve čtvrtek 15. 10. 2015 proběhl na Hradecku press trip pro
novináře z oblasti cestovního ruchu a historie. Jeho část se
uskutečnila v Muzeu války 1866 na Chlumu, kde byl novinářům odprezentován seriál vzpomínkových akcí 150. výročí.

výroční zpráva mvč 2015

Dětské odpoledne 20. 6. 2015 s názvem „Vojákem a markytánkou císařského vojska“ přineslo plno netradičních zážitků
nejenom pro malé návštěvníky, ale i jejich rodiče.
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Areál Památníku bitvy na Chlumu 1866 byl ve dnech 2.–4.
července 2015 jako každoročně místem vzpomínkových
akcí na 149. výročí krvavé bitvy. Závěrem proběhla bitevní
scéna „Sasové u Hradce 1866“ na motivy skutečných historických událostí. Pořádala Garda města Hradce Králové.
Na začátku listopadu byla zahájena 1. etapa revitalizace
zeleně u Ossaria. Zakončena byla dne 13. 11. 2015 výsadbou
nových stromů, která byla provedena pod vedením zahradní
architektky Zuzany Kazmirowské ve spolupráci se Společností
ochránců památek východních Čech.
V průběhu roku bylo opraveno sedm pomníků (č. 3, 67, 291,
302, 314, 315 a 343). Oprava byla realizována jejich vlastníkem, Královéhradeckým krajem, a muzeem jako jejich
správcem. V roce 2015 muzeum zajistilo dokončení opravy
Zahájení návštěvnické sezóny 2015

Slavnostní podpis Memoranda o spolupráci při pořádání projektu akcí
u příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové z roku 1866

8. Výstavní a edukační činnosti
Expozice

Výstavy

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

Součástí výstavní činnosti Muzea východních Čech v Hradci
Králové byla také prezentace sbírkových předmětů Galerie
moderního umění v Hradci Králové, která byla v roce 2015
rekonstruována.

KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM
Muzejní expozice „Královské město nad soutokem“ dokumentuje nejstarší dějiny osídlení našeho regionu, přerod v jedno
z nejvýznamnějších měst českého království až po založení
královehradeckého biskupství v 18. století.

PAVEL NEŠLEHA, OKNO 1978
/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

6. 1. 2015 – 1. 2. 2015

JOSEF VYLEŤAL, MLČÍCÍ MYSLITEL
Z KONCE 19. STOLETÍ
/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

3. 2. 2015 – 1. 3. 2015

KRÁLOVÉHRADECKÝ POKLAD
20. 2. 2015 – 21. 6. 2015
Výstava prezentovala poklad převážně českých denárů
nalezený v roce 1970 v Hradci Králové doplněný o depoty
z Čistěvsi, Hřibska, Radíkovic nebo Černožic. Tyto cenné soubory dosud pohromadě nikdy vystavovány nebyly.

OD PEVNOSTI K SALÓNU REPUBLIKY
V roce 2015 byla část expozice „Od pevnosti k salónu republiky“ ve své první části inovována. V rámci výročí 250 let
od zahájení stavby bastionové pevnosti v Hradci Králové byla
otevřena výstava „Pevnost královéhradecká“, která zachycuje
okolnosti jejího vzniku, vývoje a stavby včetně ukázek předmětů přibližující vojenství 18. století. Druhá část expozice je
věnována 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.

Z výstavy Na vlnách pod plachtami

výroční zpráva mvč 2015

Stěžejní výstavní a edukační činnost muzea v roce 2015 byla
inspirována motivem moře a tématy s tím souvisejícími. Tento
cyklus zahajovala dne 3. dubna 2015 výstava s názvem
„Na vlnách pod plachtami“, která byla zaměřena na zlatý
věk plachetních lodí v období 16.–18. století. Návštěvníci se
zde mohli seznámit s technologií stavby velkých plachetnic,
s počátky koloniálního obchodu a s rozvojem válečného
námořnictva. Nedílnou součástí bylo i připomenutí několika krajanů, kteří uskutečnili zámořské plavby. Další z tohoto
cyklu byla přírodovědná výstava „Ochechule, ďasové a další
bájní tvorové moří“, která porovnávala vyobrazení bájných
zvířat s reálnými živočichy a rozkrývala tak současně původ
některých legend o těchto tvorech. Tematický cyklus uzavírala výstava „Pod hladinou moře“, která prezentovala maturitní práce studentů Střední uměleckoprůmyslové a Vyšší
odborné školy v Turnově. Dále byla realizována celá řada
tematicky velmi pestrých výstav zahrnujících přírodovědné
a společenskovědní obory, např. „Královéhradecký poklad
– denárová měna v českých zemích“, „Svoboda přišla v máji
– květen 1945 ve východních Čechách“, „Hurá do školy!
Výstava o prvňáčcích a (nejen) pro prvňáčky“, „Houby živé,
jedlé i jedovaté“ či „Pevnost královéhradecká“.
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8. Výstavní a edukační činnosti
JAN FRIEDE – NEJVZÁCNĚJŠÍ
ORCHIDEJE ČESKÉ PŘÍRODY

EVA KMENTOVÁ, RELIÉF A RUCE, 1972 A 1977

STARÉ MAPY A MOŘSKÁ MONSTRA

/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

2. 4. 2015 – 31. 1. 2016

6. 2. 2015 – 29. 3. 2015

3. 3. 2015 – 5. 4. 2015

Výstava fotografií nejvíce ohrožených druhů čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) rostoucích v České republice.

NA VLNÁCH POD PLACHTAMI

Výstava kolorovaných perokreseb muzejní restaurátorky
Marcely Rakové, jejichž námětem se staly historické litografie
námořních a astrologických map plné záhadných mořských
monster.

3. 4. 2015 – 31. 1. 2016
Výstava přiblížila stavbu a konstrukci plachetních lodí, koloniální obchod, válečné námořnictvo a seznámila také s osudy
a zážitky našich krajanů, kteří uskutečnili několik inspirativních plaveb.

HRADEC KRÁLOVÉ OČIMA DĚTÍ
27. 2. 2015 – 31. 3. 2015

výroční zpráva mvč 2015

Výstava představila výtvarné práce žáků třetí třídy školní družiny královéhradecké Základní školy Pouchov, které namalovali
na téma „Hradec Králové očima dětí“ během uplynulého
pololetí.
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OCHECHULE, ĎASOVÉ
A DALŠÍ BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ
24. 4. 2015 – 15. 11. 2015
Moře od pradávna lidi vábilo, ale také děsilo. Kdo chtěl vědět,
jak skutečný ďas či ochechule vypadají i jak si je představovali naši předkové, mohl navštívit tuto výstavu připravenou
ve spolupráci s Národním muzeem.

NÁSTROJE NEANDERTÁLSKÝCH LOVCŮ

SVOBODA PŘIŠLA V MÁJI

POD HLADINOU MOŘE

17. 4. 2015 – 31. 5. 2015

7. 5. 2015 – 6. 9. 2015

3. 7. 2015 – 15. 11. 2015

Mimořádně důležitý objev kamenných nástrojů pocházejících
z období středního paleolitu (cca 250–40 tisíc let) z lokality
Vestřev u Hostinného v Podkrkonoší.

Události květnových dnů roku 1945 zdokumentované téměř
třemi sty fotografiemi přímých účastníků, doplněné dobovými periodiky, filmovým dokumentem, plakáty, letáky,
výzbrojí, výstrojí a modely bojové techniky ve výstavě připomínající 70. výročí konce 2. světové války a osvobození
Československa.

Množství rozličných mořských živočichů v tvorbě a stylizaci mladých studentů Střední uměleckoprůmyslové školy
a Vyšší odborné školy v Turnově napříč uměleckými obory.
Vystaveny byly práce uměleckých zámečníků, kovářů, šperkařů a rytců kovů.

VÝSTAVA PRACÍ STŘEDOŠKOLSKÉ
ODBORNÉ ČINNOSTI 2015

OTAKAR KUBÍN, POHLED NA MĚSTO
– HRAD PORQUEROLLES

16. 5. 2015 – 14. 6. 2015

/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

Práce studentů účastnících se krajského kola soutěže
Středoškolské odborné činnosti SOČ 2015 vyhlašované
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

7. 6. 2015 – 2. 8. 2015

STANISLAV PODHRÁZSKÝ, DVĚ DÍVKY, 1956

/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

RADA VLASTIMIL, VEČERNÍ HODINA, 1931
/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

7. 4. 2015 – 3. 5. 2015

VÁCLAV TIKAL, KVĚTEN 1945
/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

5. 5. 2015 – 31. 5. 2015

/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

2. 6. 2015 – 5. 7. 2015

ANTONÍN PROCHÁZKA,
JEZDEC NAPADENÝ LVICÍ
4. 8. 2015 – 6. 9. 2015

KAREL ČERNÝ, MILENCI
/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

výroční zpráva mvč 2015
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9. 9. 2015 – 4. 10. 2015

HURÁ DO ŠKOLY!

18. 9. 2015 – 31. 1. 2016
Výstava o historii předškolního a školního vzdělávání, a to
zejména na území Rakouska-Uherska a Československé republiky. Představena byla rozsáhlá kolekce slabikářů, didaktických
obrazů a pomůcek k výuce čtení, psaní, prvotního počítání
a krasopisu.

MALICH KAREL, MODRÝ KORIDOR, 1967–1968
/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

6. 10. 2015 – 1. 11. 2015

PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ
9. 10. 2015 – 1. 1. 2017
Důležitost Hradce jako opěrného bodu za prusko-rakouských válek v 18. století vedla k rozhodnutí proměnit město
v pevnost. Výstava připomíná nadcházející výročí 250 let
od zahájení výjimečné stavby královéhradecké bastionové
pevnosti.

HOUBY ŽIVÉ, JEDLÉ I JEDOVATÉ

výroční zpráva mvč 2015

1. 10. 2015 – 4. 10. 2015
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Celostátní výstava s ukázkami živých, v přírodě rostoucích hub, pěstovaných hub a určování donesených vzorků.
Vědomostní a výtvarná soutěž pro děti.

ZDENĚK SEYDL, DVĚ VDOVY, 1965
/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

3. 11. 2015 – 29. 11. 2015

JIŘÍ ANDERLE – PROSTOR A ČAS, 1983
/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

1. 12. 2015 – 3. 1. 2016

8. Výstavní a edukační činnosti
MÚZY CHRÁM
14. 1., 18. 1., 22. 2., 25. 2., 29. 3. a 19. 4. 2015

SVĚT ZA OKNEM
/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

O POKLADU A POČÁTCÍCH
MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

24. 1. 2015

4. 3. 2015
Poutavá přednáška Mgr. Radka Bláhy seznámila posluchače
s nejnovějšími výsledky archeologických výzkumů a představila nově vydanou publikaci „Svědectví archeologických
nálezů“. Kurátor PhDr. Vojtěch Brádle provedl zájemce jedinečnou výstavou „Královéhradecký poklad“.

Zájemci navštívili běžně nepřístupné prostory a poznali tak
blíže výjimečnou krásu architektury budovy muzea a její
historii v širších souvislostech než je běžné. Součástí prohlídky byla také projekce dokumentárního filmu Jan Kotěra.

STOPY VE SNĚHU
ANEB O ŽIVOTĚ ZVÍŘAT V ZIMĚ

PŘEDNÁŠKA PŘÍBĚH PANELÁKU
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

HISTORIE VÁNOČNÍCH OZDOB

HISTORIE DÍVČÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – II. ČÁST

/ KLUB SENIORŮ

/ KLUB SENIORŮ

21. 1. 2015

5. 2. 2015

5. 3. 2015

Přednáška historičky architektury Martiny Flekačové přiblížila vývoj českých panelových sídlišť s důrazem na jejich historii v Hradci Králové. Pořádalo Uměleckoprůmyslové museum
v Praze a Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Přednáška Věry Dvořáčkové o historii vánočních ozdob
v prostorách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

V přednáškovém sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové se konala 2. část přednášky PhDr. Pavly Koritenské
o historii dívčího vzdělávání v Hradci Králové a okolí.

ŽIVOT STROMU A ŽIVOČICHOVÉ
24. 1. 2015
Přípravný seminář určený pro soutěžící Biologické olympiády kategorií C a D, ale i pro všechny ostatní zájemce
o toto téma. Během semináře byli představeni všichni živočichové ze seznamu pro loňský ročník olympiády. Pořádalo
Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci
s Biskupským gymnáziem Bohuslava Balbína.

29. 1. 2015
Poutavá přednáška Mgr. Josefa Hotového o životě zvířat
v zimě. K vidění byly také vybrané preparáty zvířat z muzejních sbírek.

OD PEVNOSTI K SALÓNU REPUBLIKY
/ KLUB SENIORŮ

ZA KRÁLOVÉHRADECKÝM POKLADEM

19. 2. 2015

11. 3. 2015

Komentovaná prohlídka stálé expozice Muzea východních
Čech v Hradci Králové pro členy a příznivce Klubu seniorů
a další zájemce.

Návštěva výstavy v doprovodu kurátora PhDr. Vojtěcha Brádle
s ukázkou restaurování a konzervování mincí. Základem
výstavy byl poklad převážně českých denárů, který byl objeven v Hradci Králové.

POTICHU SI PŘEMÝŠLÍM...
/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

21. 2. 2015

výroční zpráva mvč 2015

Přednášky a akce pro veřejnost
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PROCHÁZKA HISTORICKÝM CENTREM MĚSTA

KRÁLOVÉHRADECKÝ POKLAD

DEN ZEMĚ V PŘÍRODNÍ PAMÁTCE NA PLACHTĚ

/ KLUB SENIORŮ

/ KLUB SENIORŮ

18. 4. 2015

19. 3. 2015

2. 4. 2015

Při procházce historickým centrem Hradce Králové se členové
a příznivci Klubu seniorů a další zájemci seznámili se stavebními památkami a zajímavostmi z pestré historie města.

Výstavou „Královéhradecký poklad“, která mapovala vývoj
platidel od 10. do počátku 14. století, provedl členy a příznivce
Klubu seniorů kurátor PhDr. Vojtěch Brádle.

DLANĚ ... CO UMÍ RUCE?
/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

STOPY MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ
V PLOTIŠTÍCH NAD LABEM

Tradiční jarní brigáda pro všechny zájemce, kteří chtěli
pomoci přírodě a zapojili se do práce při kosení luk, odklízení trávy, odstraňování stařiny z vřesovišť, při kácení, stříhání
náletových dřevin a úklidu odpadků. Hlavními organizátory
byli ZO ČSOP JARO Jaroměř, regionální pracoviště AOPK ČR,
Středisko ekologické výchovy SEVER a Muzeum východních
Čech v Hradci Králové.

21. 3. 2015

8. 4. 2015

ŽIVOT A VÝZNAM VČELY MEDONOSNÉ

Jedinečný objev rondelu z období kolem roku 4 700 př. n. l.
kultury s vypíchanou keramikou v přednášce doc. PhDr.
Jaromíra Kovárníka CSc. z Univerzity Hradec Králové.

25. 3. 2015
Přednáška Lukáše Poura, studenta Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Hradci Králové, o zajímavém způsobu života včel,
o jejich evoluci a způsobech orientace v přírodě.

ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2015 NA CHLUMU

DEN ZEMĚ V MUZEU 2015
22. 4. 2015
Jubilejní 25. ročník pootevřel dveře přírodovědeckého pracoviště v Gayerových kasárnách. Program byl určen především
základním a středním školám, které mají zájem o ekologickou a přírodovědeckou problematiku, ale i zájemcům z řad
veřejnosti.

28. 3. 2015

výroční zpráva mvč 2015

Malá přehlídka uniformovaných jednotek rakouských a pruských vojáků, podrobný rozbor „jehlovky“, vystoupení pěveckého sboru BONI PUERI a další akce doprovodily slavnostní
zahájení sezóny 2015 Muzea války 1866 na Clumu.
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PŘEDNÁŠKA K VÝSTAVĚ
KRÁLOVÉHRADECKÝ POKLAD
/ KLUB SENIORŮ

16. 4. 2015
V přednáškovém sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové PhDr. Vojtěch Brádle doplnil seniorům informace
o vývoji platidel od 10. do počátku 14. století a zajímavých
depotech nalezených v Hradci Králové a okolí.

HODINY VEČERA
/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

25. 4. 2015

8. Výstavní a edukační činnosti
MISTROVSTVÍ ČR LODNÍCH MODELÁŘŮ
8. 5. 2015 – 10. 5. 2015
Na 50 modelů plachetnic i válečných lodí českých lodních
modelářů, stavitelů přesných maket skutečných lodí, bylo
k vidění v muzeu v rámci mistrovství České republiky. Pořádal
Klub lodních modelářů Vysoké Mýto reg. č. 61 ve spolupráci
s Muzeem východních Čech v Hradci Králové.

NAMALUJ MOŘSKOU OBLUDU!
22. 5. 2015 – 25. 6. 2015

MUZEJNÍ NOC POD PLACHTAMI

13. 5. 2015

22. 5. 2015

Stejnojmennou výstavu prezentující mimořádně významný
objev kamenných nástrojů neandertálských lovců a sběračů
doplnila přednáška archeologa Mgr. Petra Čecháka.

V roce 2015 Muzeum východních Čech plulo na vlnách pod
plachtami. K novým výstavám byla připravena celá řada
doplňkových programů spojených s námořním řemeslem
a noční pirátské představení.

DEN RODINY
15. 5. 2015
V rodinném programu ve výstavách „Na vlnách pod plachtami“ a „Ochechule, ďasové a další bájní tvorové moří“ si bylo
možné vyzkoušet obsluhu lodního děla, vázání uzlů na lanech
a další aktivity související s mořeplavbou.

HRANICE SVĚTLA, HRANICE RÁJE
/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

29. 5. 2015

NOČNÍ PŘÍRODA PŘÍRODNÍ
PAMÁTKY NA PLACHTĚ

A ZASE KAŠPÁREK

19. 5. 2015

Pro všechny milovníky pohádek uvedlo Muzeum východních
Čech v Hradci Králové k Mezinárodnímu dni dětí loutkové
představení „A zase Kašpárek“ v podání členů loutkářského
kroužku při školní družině Sluníčko ZŠ Štefcova.

Botanicko-zoologická exkurze. Pracovníci přírodovědeckého
oddělení muzea provedli zájemce po známé chráněné lokalitě. Akce byla pořádána v rámci Mezinárodního dne muzeí.

3. 6. 2015

výroční zpráva mvč 2015

PŘEDNÁŠKA NÁSTROJE
NEADERTÁLSKÝCH LOVCŮ

Soutěžící o nejlepší výtvarná díla zobrazující jakéhokoliv
bájného mořského tvora či bytost se inspirovali ve výstavě
„Ochechule, ďasové a další bájní tvorové moří“. Soutěž byla
určena dětem od 6 do 15 let.
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SVOBODA PŘIŠLA V MÁJI
– KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

SVOBODA PŘIŠLA V MÁJI
– PARAVÝSADEK BARIUM

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ
EXKURZE NA KOPEC SV. JANA

/ KLUB SENIORŮ

/ KLUB SENIORŮ

23. 6. 2015

4. 6. 2015

18. 6. 2015

Členové Klubu seniorů si v muzeu prohlédli novou výstavu
„Svoboda přišla v máji“, která byla obrazovou kronikou nejen
květnových dnů roku 1945 ve východních Čechách, ale
připomínala i události předcházející.

V sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové přiblížila v přednášce PhDr. Jaroslava Pospíšilová protinacistický
odboj v regionu.

Na severních svazích Kopce sv. Jana se dosud vyskytují
druhově bohatá travinobylinná společenstva, dubohabrové
lesy, běžnější i vzácnější druhy rostlin a hub. Přednáška RNDr.
Věry Samkové, Ph.D. a Bc. Terezy Tejklové z přírodovědeckého oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové.

JOSEF GOČÁR, KUBISTICKÝ
INTERIÉR A HRADEC KRÁLOVÉ
10. 6. 2015
Architektovy známé a méně známé královéhradecké realizace a plány, jeho osobnost a tvorba v kontextu doby a nově
zrestaurovaná šatní skříň podle návrhu z let 1912–1914 byly
tématem přednášky Mgr. et Mgr. Kláry Zářecké, Ph.D. a PhDr.
Markéty Pražákové.

VOJÁKEM A MARKYTÁNKOU
CÍSAŘSKÉHO VOJSKA

S VYSVĚDČENÍM DO MUZEA

20. 6. 2015

30. 6. 2015

Dětské odpoledne plné netradičních zážitků v Muzeu
války 1866 na Chlumu v podobě střelby z historické pušky,
vojenského výcviku, přípravy obvazů a ošetřování ran.
Spoluorganizátorem akce byla T. J. Sokol Chlum.

Školáci a školačky, kteří přinesli svá vysvědčení měli tento
den vstup do muzea zdarma. Prožili zábavný a hravý den
s námořní a pirátskou tématikou pod vedením dobrovolníků ze Španělska a Itálie, kteří s muzeem spolupracují v rámci
projektu EVS – Evropská dobrovolná služba.

PROCHÁZKY MUZEEM
1. 7. 2015 – 31. 8. 2015 vždy od 10.30
a od 15.30 hodin v úterý, středu, čtvrtek a pátek

výroční zpráva mvč 2015

Pravidelné komentované prohlídky výjimečné monumentální budovy muzea vystavěné v letech 1909–1912 podle
do detailů rozpracovaného návrhu architekta Jana Kotěry.
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AKORDEON ORCHESTR – JARNÍ KONCERT

ANTIGONA (SOFOKLÉS) – DIVADLO NA CUCKY

14. 6. 2015

21. 6. 2015

Jarní koncert v přednáškovém sále Muzea východních Čech
v Hradci Králové. S orchestrem vystoupily stálé sólistky
na housle, flétnu a zpěv. Organizátorem tradiční akce byl
soubor Akordeon orchestr při ZUŠ Střezina pod vedením
p. Jiřího Klimenta.

Antická tragédie v ryze současném zpracování. Inscenace
vznikla na míru největší olomoucké Kanovnické rezidence a představení se uskutečnilo v rámci Open Air Programu
Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů Hradec
Králové.

8. Výstavní a edukační činnosti
ZA PŘÍRODOU PO MĚSTĚ

JULES VERNE A BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ

8. 7. 2015, 15. 7. 2015 a 19. 8. 2015

9. 9. 2015

EXKURZE DO ŠIMKOVÝCH SADŮ
NEJEN ZA HOUBAMI

Vycházky za přírodou, která je kolem nás, ale většinou ji
přehlížíme. Exkurze do královéhradeckých parků, zejména za jejich zvířecími obyvateli v doprovodu Mgr. Josefa
Hotového.

V netradiční komentované prohlídce výstavy „Ochechule,
ďasové a další bájní tvorové moří“ se mimo jiné posluchači dozvěděli, co je realita a co fikce v dílech Julese Verna
z pohledu zoologa a kurátora výstavy Mgr. Josefa Hotového.

15. 9. 2015

NÁVŠTĚVA RESTAURÁTORSKÝCH DÍLEN

PŘÍBĚHY TISÍCE A JEDNÉ NOCI

/ KLUB SENIORŮ

/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

10. 9. 2015

19. 9. 2015

Návštěva restaurátorských dílen muzea v Gayerových kasárnách seznámila s prací odborných pracovníků – restaurátorů,
zejména pak s restaurováním archeologických nálezů.

PŘEDNÁŠKA RESTAUROVÁNÍ
ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

Inspirativní mykologicko-botanická exkurze do Šimkových
sadů pod vedením RNDr. Věry Samkové, Ph.D. a Bc. Terezy
Tejklové byla zaměřena na výskyt a ekologie hub, stromů
a rostlin.

OCHECHULE, ĎASOVÉ A DALŠÍ
BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ
Komentované prohlídky stejnojmenné výstavy pod vedením jejího kurátora Mgr. Josefa Hotového zájemce seznámily
se vznikem legend o bájných tvorech, kteří údajně ztrpčovali
život námořníkům.

MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY
21. 8. 2015
Večerní vycházka po hospitalu Kuks a blízkém okolí spojená s ukázkou detekce netopýřích echolokačních signálů
a odchytem netopýrů do nárazové sítě. Akce byla pořádána
hospitalem Kuks a Muzeem východních Čech v Hradci
Králové ve spolupráci s Českou společností pro ochranu
netopýrů.

VĚŽE A VĚŽIČKY HRADCE KRÁLOVÉ
11. 9. 2015
Muzeum východních Čech u této příležitosti Dnů evropského dědictví (European Heritage Days) umožnilo náhled
do prostoru kupole či přilehlé střechy budovy s výhledem na
severozápadní část města.

/ KLUB SENIORŮ

24. 9. 2015
S konzervací předmětů z významného archeologického
nálezu hrobu šamana lužické kultury v lokalitě Michnovka
seznámila posluchače restaurátorka Muzea východních Čech
v Hradci Králové Marcela Raková v prostorách přednáškového sálu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

výroční zpráva mvč 2015

15. 7. 2015, 19. 8. 2015
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NOC VĚDCŮ ANEB NOČNÍ
ŽIVOT ZVÍŘAT VE MĚSTĚ

TÝDEN KRÁLOVÉHRADECKÝCH KNIHOVEN 2015

BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ V LITERATUŘE

7. 10. 2015

15. 10. 2015

25. 9. 2015

Jedinečná možnost prolistovat si vzácné knihy z celého
fondu Společenskovědní knihovny muzea. Zažijte knihovnu
jinak. Pořádáno v rámci 19. ročníku královéhradecké části
celostátní akce Týden knihoven 2015.

O bájných mořských tvorech v dílech autorů antických, renesančních i téměř současných v přednášce zoologa a kurátora
výstavy Mgr. Josefa Hotového.

ART LECTURES

17. 10. 2015

Mnozí živočichové jsou aktivní převážně nebo výhradně od
soumraku do svítání. Nejen to, ale i metody studia života
nočních živočichů, objasnila přednáška Mgr. Josefa Hotového
včetně exkurze do okolí muzea s ukázkami metod studia
a sběru nočních živočichů za použití světelného zdroje.

7. 10., 13. 10. a 21. 10. 2015
Cyklus přednášek Charusheely Pulito, absolventky vizuálního
umění na Univerzitě v Padově, Itálie. Pořádáno ve spolupráci
s KURO Hradec Králové.

ZA HOUBAMI DO NOVOHRADECKÝCH LESŮ
Mykologicko-botanická exkurze za přírodou Novohradeckých
lesů, kterou vedly mykoložka Bc. Tereza Tejklová a botanička
RNDr. Věra Samková, Ph.D.

OCHECHULE, ĎASOVÉ
A DALŠÍ BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ
/ KLUB SENIORŮ

8. 10. 2015
Komentovaná prohlídka stejnojmenné výstavy o legendárních tvorech, kteří údajně ztrpčovali život námořníkům.

OD SHORA AŽ DOLŮ
/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

výroční zpráva mvč 2015

17. 10. 2015
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MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 2015

135 LET S MUZEEM

1. 10. 2015

20. 10. 2015

Ve čtvrtek 1. října 2015 v rámci Mezinárodního dne seniorů
byl vstup do Muzea východních Čech v Hradci Králové pro
seniory zdarma.

Poutavou historií instituce muzea v Hradci Králové a jeho
proměnami v toku let slovem i obrazem provedla kurátorka
PhDr. Jaroslava Pospíšilová.

RYZCE V KUCHYNI – JUDr. ALEŠ VÍT
1. 10. 2015
Přednáška JUDr. Aleše Víta v rámci celostátní výstavy pořádané ve spolupráci s Českou mykologickou společností o využití a možnostech zpracování hub v kuchyni.

BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ V DÍLE HOMÉRA
14. 10. 2015

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V MUZEU

V netradiční komentované prohlídce výstavy se účastníci
pokusili zrekonstruovat průběh plavby Odyssea z bojiště
u města Tróji a především se seznámili s bájnými i reálnými
živočichy, s nimiž se tito plavci setkali.

29. 10. 2015
Prohlídka výstavy „Pevnost královéhradecká“, připomínající výročí 250 let od zahájení stavby pevnosti a seznámení
s důvody, proč vznikla právě v Hradci Králové.

8. Výstavní a edukační činnosti
ŠKOLA STALETÍMI

NÁMOŘNÍKEM NA VLNÁCH POD PLACHTAMI

4. 11. 2015

18. 11. 2015

Komentovaná prohlídka výstavy „Hurá do školy!“ s kurátorkou PhDr. Pavlou Koritenskou. Historie královéhradeckého
školství a mnohé zajímavosti ze školních škamen.

Zajímavosti o plavbě na moři a koloniálním obchodu v komentované prohlídce výstavy „Na vlnách pod plachtami“ s kurátorem Mgr. Stanislavem Hrbatým.

PEVNOSTNÍ STAVITELSTVÍ V EVROPĚ
A ČESKÝCH ZEMÍCH
2. 12. 2015
Přednáška Ing. Jiřího Slavíka z Národního památkového ústavu nejenom pro zájemce o vojenskou historii představila vývoj
fortifikace v Evropě a českých zemích do poloviny 18. století.

HURÁ DO ŠKOLY! ANEB JAK SE DĚLÁ VÝSTAVA?
/ KLUB SENIORŮ

3. 12. 2015
Na příkladu probíhající výstavy „Hurá do školy!“ se příznivci
a členové Klubu seniorů seznámili s tím, jak vzniká výstava.

PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ S KURÁTOREM
9. 12. 2015
Okolnosti vzniku, plánování, historii, vývoj a mnohé zajímavosti o královéhradecké pevnosti přiblížil zájemcům o historii Hradce Králové kurátor výstavy Mgr. Radek Bláha.

NÁVŠTĚVA SPOLEČENSKOVĚDNÍ
KNIHOVNY MUZEA

DIGITALIZACE KNIHOVNÍCH DOKUMENTŮ
/ KLUB SENIORŮ

ZIMNÍ ČAS

/ KLUB SENIORŮ

19. 11. 2015

/ GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

5. 11. 2015

Digitalizace v knihovně muzea byla tématem přednášky
v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové.

12. 12. 2015

XXVI. MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH 2015

/ KLUB SENIORŮ

BÁJNÍ TVOROVÉ MOŘÍ V DÍLE
RENESANČNÍCH PŘÍRODOVĚDCŮ
10. 11. 2015
Představení nejstarších zoologických knih a nejzajímavějších
obyvatel moří, kteří jsou v těchto knihách popsáni a často též
vyobrazeni. Přednášel zoolog a kurátor výstavy Mgr. Josef
Hotový.

VÝSTAVA HURÁ DO ŠKOLY
– KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

27. 11. 2015 – 29. 11. 2015

17. 12. 2015

První adventní víkend nadcházejícího předvánoční času
probíhal v budově muzea a prostorách před ním již tradiční
trh řemeslných a rukodělných výrobků.

Vzpomínky na školní léta se členům a příznivcům Klubu seniorů jistě vybavily při zajímavé komentované prohlídce výstavy „Hurá do školy!“ s kurátorkou PhDr. Pavlou Koritenskou.

výroční zpráva mvč 2015

Produkce významného královéhradeckého nakladatele a představitele kultury ve východních Čechách Jana Hostivíta
Pospíšila byla představena příznivcům a členům Klubu
seniorů.
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8. Výstavní a edukační činnosti
Edukační činnost
Edukační činnost byla stejně jako v předchozích letech
zaměřena jak na školní kolektivy dětí a mládeže, tak i rodiny a širokou veřejnost. Formy a metody práce s návštěvníky
různých věkových kategorií byly zvoleny tak, aby podpořily
zájem o činnost muzea a současně ukázaly široké pole jeho
působnosti. Různorodé spektrum akcí a programů nabízelo i možnost realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže.
V průběhu roku byl největší zájem o doprovodné programy
vytvořené k výstavám „Na vlnách pod plachtami“ a „Hurá do
školy!“. Zájem dětí o účast na prázdninové akci „Týden dětí
s muzeem“ výrazně převyšoval jeho kapacitu. Vysoká návštěvnost Dětského ateliéru byla zaznamenána v průběhu muzejní noci a adventního trhu, kde tématicky zaměřené kreativní
dílny pro děti a rodiče vhodně program akce doplňovaly.

Muzejní neděle 2015

výroční zpráva mvč 2015

Muzejní neděle 2015, tradiční projekt muzea, byl podpořen Královéhradeckým krajem v dotačním programu Akce
pro děti a mládež ve volném čase 15SMR02. Cílem projektu bylo seznámení se zvykoslovnými tradicemi a historií
Královéhradeckého kraje a také vytvoření smysluplné náplně dětí a mládeže ve volném čase. V průběhu roku proběhly
všechny naplánované akce.
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KARNEVAL V BENÁTKÁCH
15. 2. 2015
Tvořivá i trochu tajemná byla loňská první muzejní neděle,
která se nesla v duchu benátského karnevalu, proslaveného
typickými pestrobarevnými maskami.

VELIKONOČNÍ NEDĚLE

PODMOŘSKÝ SVĚT KAPITÁNA NEMA

29. 3. 2015

17. 5. 2015

O tradicích Velikonoc, o jaru i o zdobení vajec byla poslední
březnová neděle v muzeu. Společně vytvořené jarní dekorace si účastníci odnesli k výzdobě vlastních domovů.

Děti společně se svými rodiči tvořily ochechule, ďasy a další
bájné tvory moří inspirované návštěvou stejnojmenné výstavy
a absolvovali poučnou výpravu tajemnými hlubinami oceánů.

POD PIRÁTSKOU VLAJKOU – PANENKY UNICEF

MOŘE POD HVĚZDAMI

19. 4. 2015

7. 6. 2015

Účastníci se stali pirátskými krejčími a švadlenkami, aby
pomáhali. Společně s herečkou Klicperova divadla Martou
Zaoralovou, patronkou projektu pro rok 2015, vytvořili pirátské panenky pro děti ze třetích zemí i pro sebe.

Především návštěvníci z řad dětí vypluli společně s kapitánem obchodní lodi na plavbu do exotických zemí. Cestou
potkali mořské příšery, nakoupili cizokrajné zboží a zážitky
pak přenesli na plátno pomocí vosku a barev.

HURÁ DO ŠKOLY!

ADVENTNÍ ZVYKY

27. 9. 2015

8. 11. 2015

Děti navštívily v interaktivním programu stejnojmenné výstavy školu dvou staletí, vyzkoušely si krasopisné psaní na břidlicovou tabulku a seznámily se s řadou historických slabikářů
i rákoskou.

Adventní zvyky a především méně známá historie vzniku
a používání adventního věnce spolu s kreativním dílnou byly
náplní listopadové muzejní neděle.

STAVÍME PEVNOST

VÁNOČNÍ SVĚTÝLKA

18. 10. 2015

13. 12. 2015

Na procházce pevností zájemci o muzejní neděli potkali vojáky a její obyvatele, porovnali některá známá místa v Hradci
Králové, která před 250 lety vypadala úplně jinak, a pokusili
se sami postavit pevnost.

Povídání o svátku Sv. Lucie, Betlémském světle a židovském
svátku Chanuka zaujalo děti, které navštívily poslední muzejní neděli roku.

výroční zpráva mvč 2015

8. Výstavní a edukační činnosti
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8. Výstavní a edukační činnosti
Doprovodné programy
Projekt „Doprovodné programy k expozicím,
výstavám a zvykoslovnému roku 2015“
úspěšně navazuje na předešlé tři ročníky.
Tento projekt muzea byl pro rok 2015 podpořen
Královéhradeckým krajem (Podpora a rozvoj
profesionálních a neprofesionálních kulturních
aktivit – 15KPG01).

výroční zpráva mvč 2015

Stávající doprovodné a interaktivní programy byly rozšířeny
a doplněny o nové jednodenní akce a během letních prázdnin byl realizován příměstský tábor Týden dětí s muzeem.
Celý týden se nesl v duchu objevných a obchodních plaveb
a cest po jednotlivých světadílech. Nadále probíhá i spolupráce se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové
při organizování odborných přednášek a komentovaných
prohlídek výstav a expozic muzea pro Klub seniorů. Nabídku
programů využívají jak mateřské, základní a střední školy,
tak i školy speciální a praktické z celého Královéhradeckého
kraje. V roce 2015 bylo připraveno 14 různých doprovodných
edukačních programů k výstavám, expozicím a zvykoslovným obdobím a realizováno bylo 206 programů pro různé
cílové skupiny, které odpovídají rámcovým vzdělávacím
programům.
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Programy jsou realizovány jak v expozicích muzea věnujících
se historii Hradce Králové, tak i v krátkodobých výstavách
a v Dětském ateliéru.
K expozici „Královské město nad soutokem“ jsou připraveny
dvě varianty programu. První variantou je poutavá prohlídka
výstavy, během níž si žáci prohlédnou kopie středověkých
kachel i oděvů a doplňků. Druhá varianta zahrnuje prohlídku
expozice a doplňuje ji kreativní dílna v Dětském ateliéru, kde
si žáci vytvoří hračku z hlíny, podobnou hračkám středověkým, které zhlédli v expozici.
Expozice „Od pevnosti k salonu republiky“ byla v průběhu roku
oživena novou instalací výstavy „Pevnost královéhradecká“,

ke které byl vytvořen nový interaktivní program. Během
programu si žáci prohlédnou podobu pevnosti, jednotlivé
pevnostní prvky a jejich pozůstatky do dnešních dnů. Poté si
sami podle velkoformátového plánu mohou postavit papírovou královéhradeckou pevnost.
Realizované byly rovněž interaktivní programy v expozici
Muzea války 1866 na Chlumu. Program seznamuje nejen
s historickými okolnostmi války, ale i s životem vojáků
a stavem dobové zdravotní péče.
Program k výstavě „Denárová měna v českých zemích“
seznamoval s vývojem měnového systému v českých zemích
od 10. do 13. století, s jejím vznikem, ražbou a výpovědní
hodnotou jejich motivů.
Interaktivní doprovodný program k výstavě „Na vlnách pod
plachtami“ odhaloval žákům život námořníka, od stavby
lodi přes umění navigace, vázání uzlů až po pestrost zboží,
se kterým obchodovaly východoindické obchodní společnosti. Program využíval rovněž stálé interaktivní prvky ve
výstavě, např. možnost vrtání pomocí nebozezu, využití
jednoduchého kladkostroje při manipulaci s těžkými náklady
nebo děly na lodi.
V programu k výstavě „Ochechule, ďasové a další bájní tvorové moří“ měli žáci možnost porovnat bájné tvory s jejich reálnou předlohou.
Doprovodný program k výstavě „Svoboda přišla v máji –
květen 1945 ve východních Čechách“ připomínal výročí
Květnového povstání a osvobození Československa s důrazem na dění v Hradci Králové a okolí na dobových fotografiích v novinách a dalších muzejních sbírkových předmětech.
Změny ve vývoji předškolního a školního vzdělávání
od Rakouska – Uherska až po nedávnou minulost objevovali žáci během programu k výstavě „Hurá do školy!“.

Pro střední školy byl připraven speciální program ve
Společenskovědní knihovně muzea – Národní obrození
v Hradci Králové a jeho osobnosti. Program studenty seznamuje s rozsáhlým fondem knihovny a s významnými osobnostmi národního obrození v Hradci Králové, např. Václavem
Klimentem Klicperou a Janem Hostivítem Pospíšilem.
Střední školy měly také možnost vybrat si komentovanou
prohlídku budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové
nebo komentovanou prohlídku jakékoli výstavy či expozice.
Pozitivní ohlas ze strany zájmových skupin zaznamenaly
také interaktivní a kreativní programy ke zvykoslovným
obdobím masopustu a Velikonoc („Jarní zvyklosti a tradice“)
a adventu a Vánoc („Zimní radovánky a zvyky“). Tyto programy seznamovaly žáky s tradicemi a zvyky jednotlivých období a v kreativní části rozvíjely dětskou tvořivost při výrobě
tématických dekorací. Pojetí a náplň programu ke zvykoslovným obdobím je vždy obměňováno tak, aby programy byly
atraktivní každý rok.
Vedle školních skupin byli častými návštěvníky našich výstav
klienti Tyfloservisu, pro něž byl vždy připraven speciální
program. Dalšími skupinami, které navštěvovaly v roce 2015
Muzeum východních Čech v Hradci Králové opakovaně, jsou
Klub českých turistů, TJ Sokol Hradec Králové, Junák – český
skaut, z. s., Liga proti rakovině, DANETA a další.

8. Výstavní a edukační činnosti
Tištěná media
Pravidelné pozvánky na výstavy, muzejní akce či populárně
naučné příspěvky otiskovaly v roce 2015 především Hradecký
deník, MF Dnes, Deník Právo či Radnice.

Králové doplněný o ukázky z okolí Královéhradecka –
z Čistěvsi, Hřibska, Radíkovic a Černožic si můžete prohlédnout do 21. června letošního roku v lapidáriu Muzea východních Čech. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/spolecenska_rubrika/
nasli-ho-temer-pred-padesati-lety-ted-si-poklad-uzije-v-muzeui-verejnost-201502.html

HRADECKÝ DENÍK, 7. 1. 2015

HRADECKÝ DENÍK, 27. 2. 2015

Nad obrazem Pavla Nešlehy se sešli v muzeu.
Galerie se opravuje

Jak vypadá Hradec Králové očima
dětí ze základní školy Pouchov?

Tradiční Setkání u obrazu uspořádala v úterý v hradeckém
Muzeu východních Čech hradecká Galerie moderního umění,
která je v současné době v rekonstrukci. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/nad-obrazem-pavla-neslehy-sesesli-v-muzeu-galerie-se-opravuje-20150107.html

Ohňostroj nad Bílou věží, soutok Labe a Orlice nebo Lesní
hřbitov. To je Hradec Králové očima žáku třetích tříd Základní
školy Pouchov. Čtvrteční vernisáž v Dětském ateliéru Muzea
východních Čech zahájila expozici, která je zde k vidění až
do 31. března. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/
jak-vypada-hradec-kralove-ocima-deti-ze-zakladni-skoly-pouchov-20150227.html

HRADECKÝ DENÍK, 24. 1. 2015

Zavzpomínejte v hradeckém
muzeu na sametovou revoluci
Výstavu Sametová revoluce v hradeckém Muzeu východních
Čech připravili členové Studentského historického klubu
Univerzity Hradec Králové. Je další částí Projektu 45´25´,
1969–1989 u vás , v němž studenti reflektují události, jejichž
výročí jsme si loni připomínali – úmrtí Jana Palacha a události
roku 1989. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/spolecenska_rubrika/zavzpominejte-v-hradeckem-muzeu-na-sametovou-revoluci-20150124.html

HRADECKÝ DENÍK, 28. 2. 2015

150. výročí bitvy u Hradce připomene
dosud nejrozsáhlejší projekt
Příští rok uplyne sto padesát let od největší bitvy v historii
na území Čech a Moravy a zároveň poslední velké jezdecké
bitvy v evropských dějinách. Udála se v roce 1866 na Chlumu
u Hradce Králové. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/150-vyroci-bitvy-u-hradce-pripomene-dosud-nejrozsahlejsi-projekt-20150228.html

HRADECKÝ DENÍK, 13. 2. 2015

HRADECKÝ DENÍK, 9. 3. 2015

Staré slabikáře neházejte do sběru.
Udělají radost muzeu

Jarní prázdniny? Děti si je mohou
zpestřit v Muzeu východních Čech

Muzeum východních Čech chystá unikátní výstavu. Pomoci
mu s ní může kdokoliv. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/stare-slabikare-nehazejte-do-sberu-udelaji-radostmuzeu-20150213.html

Přemýšlíte, kam vzít o jarních prázdninách svoji ratolest, aby
se zabavila, měla smysluplný program a poznala něco nového? Běžte se s ní podívat do Muzea východních Čech. Zdroj:
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/jarni-prazdniny-deti-sije-mohou-zpestrit-v-muzeu-vychodnich-cech-20150309.html

HRADECKÝ DENÍK, 22. 2. 2015

Našli ho téměř před padesáti lety,
teď si poklad užije v muzeu i veřejnost

U Parlamentu se ukrývalo rozsáhlé pohřebiště

Poklad převážně českých denárů nalezený v roce 1970 v Hradci

Na okraji Slezského Předměstí odkryli muzejní archeologové

HRADECKÝ DENÍK, 12. 3. 2015

rozsáhlé slovanské mohylové a germánské žárové pohřebiště.
Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/u-parlamentu-seukryvalo-rozsahle-pohrebiste-20150312.html
HRADECKÝ DENÍK, 19. 3. 2015

Vzácné kousky už dorazily do Hradce.
Vystaví je v muzeu
Dvě děla a kotvu vážící půl tuny ve středu přivezli pracovníci Muzea východních Čech v Hradci Králové. Zdroj: http://
hradecky.denik.cz/zpravy_region/vzacne-kousky-uz-dorazilydo-hradce-vystavi-je-v-muzeu-20150319.html
HRADECKÝ DENÍK, 30. 3. 2015

Vojenský marš a střelba. Chlum zahájil
sezonu a láká na novinky
První letošní návštěvníky na Památníku bitvy 1866 na
Chlumu přivítal vojenský marš a slavnostní salva z pušek
rakouské a pruské armády. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/
zpravy_region/vojensky-mars-a-strelba-chlum-zahajil-sezonua-laka-na-novinky-20150330.html
HRADECKÝ DENÍK, 3. 4. 2015

Mořeplavci si v hradeckém muzeu přijdou na své
Jak vypadal život na moři v 16. až 18. století, si nyní můžete prohlédnout v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Ve čtvrtek tam totiž začala výstava s názvem Na vlnách pod
plachtami. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/moreplavci-si-v-hradeckem-muzeu-prijdou-na-sve-20150403.html
HRADECKÝ DENÍK, 9. 4. 2015

Do Hradce připlulo válečné námořnictvo.
Do půlky listopadu kotví v muzeu
Na moře narazíte až po několika stech kilometrů za
českými hranicemi. Přesto se v Muzeu východních Čech
rozhodli, že uspořádají výstavu, která přibližuje stavbu
a konstrukci plachetních lodí, koloniální obchod či válečné
námořnictvo. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/
do-hradce-priplulo-valecne-namornictvo-do-pulky-listopadukotvi-v-muzeu-20150409.html

výroční zpráva mvč 2015

Muzeum v médiích
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HRADECKÝ DENÍK, 28. 4. 2015

HRADECKÝ DENÍK, 14. 5. 2015

HRADECKÝ DENÍK, 3. 7. 2015

Ochechule našly útočiště v Muzeu východních Čech

Výzkum pod D11 se blíží ke konci. Vědci
na místě pohřebiště odkryli stovku koster

Kovářské i šperkařské umění od čtvrtka láká do muzea

„Výstava Ochechule, Ďasové a další bájní tvorové moří se
částečně vrací k počátkům muzejnictví. Je pojata ve stylu
sbírek vytvářených v období renesance a baroka, které
byly předchůdci dnešních muzeí. Představuje živočichy,
o nichž se domníváme, že byli předobrazem mýtických
tvorů a zamýšlí se nad možnými způsoby vzniku legend,“
řekl odborný pracovník Muzea východních Čech a autor
výstavy Josef Hotový. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/ochechule-nasly-utociste-v-muzeu-vychodnichcech-20150428.html
HRADECKÝ DENÍK, 8. 5. 2015

Do muzea připlují další lodě.
Modeláři se utkají o titul mistra
Na padesát modelů plachetnic i válečných lodí českých
lodních modelářů, stavitelů přesných maket skutečných lodí,
bude k vidění v muzeu v rámci mistrovství České republiky,
které se koná od pátku do neděle v Muzeu východních Čech
v Hradci Králové. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/do-muzea-pripluji-dalsi-lode-modelari-se-utkaji-o-titul-mistra-20150508.html
HRADECKÝ DENÍK, 9. 5. 2015

výroční zpráva mvč 2015

Válku i osvobození připomíná nová výstava v muzeu
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Krátkým amatérským filmem autora Miroslava Pávka Svítání
z května roku 1945 a souborem diapozitivů neznámého
autora z května stejného roku přivítá návštěvníky výstava
s názvem Svoboda přišla v máji. Zdroj: http://hradecky.denik.
cz/kultura_region/valku-i-osvobozeni-pripomina-nova-vystava-v-muzeu-20150509.html
HRADECKÝ DENÍK, 11. 5. 2015

Malé lodě dopluly do muzea. Sešli se zde mistři
Dřevěné, plastové i papírové plachetnice, válečné lodě a další
plavidla mohli obdivovat návštěvníci, kteří o víkendu zavítali
do Muzea východních Čech v Hradci Králové. Konalo se zde
totiž mistrovství České republiky lodních modelářů. Zdroj:
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/male-lode-doplulydo-muzea-sesli-se-zde-mistri-20150511.html

Práce archeologa nemusí být žádná romantika. Své o to ví
tým, který pracuje na záchranném výzkumu pod budoucí
dálnicí D11 u Hradce. V těchto dnech finišuje s odkrýváním
jednoho z největších zkoumaných pohřebišť ve východních
Čechách – čítá kolem stovky hrobů. Zdroj: http://hradecky.
denik.cz/zpravy_region/vyzkum-pod-d11-se-blizi-ke-koncivedci-na-miste-pohrebiste-odryli-stovku-koster-20150514.html

Rejnoci, chobotnice a různé druhy ryb v podání uměleckých
kovářů nebo štíři stylizovaní do sady šperků, barevné sasanky nebo drobné medaile na téma mořských hlubin ukazují
variabilitu, kvalitu zpracování a zajímavé technické možnosti
dané charakterem svých oborů Střední uměleckoprůmyslové
školy a Vyšší odborné školy v Turnově. Zdroj: http://hradecky.
denik.cz/zpravy_region/kovarske-i-sperkarske-umeni-od-ctvrtka-laka-do-muzea-20150703.html

HRADECKÝ DENÍK, 19. 5. 2015

HRADECKÝ DENÍK, 9. 7. 2015

Muzejní noc ovládnou piráti. Až do půlnoci

Kraj posvětil opravy Gayerových kasáren.
Ale váhá s přístavbou

Útok pirátů z vodní hladiny na ležení vojáků, útroby vodní
elektrárny, vlastnoručně postavená Bílá věž či hrací stroje. To je jen zlomek věcí, které čekají návštěvníky páteční
Královéhradecké muzejní noci. Letos se některé instituce
zapojily již poosmé. Vstup je zdarma. Zdroj: http://hradecky.
denik.cz/zpravy_region/muzejni-noc-ovladnou-pirati-az-dopulnoci-20150519.html

Novou přístavbu pro přírodovědeckou expozici, opravený
depozitář Muzea východních Čech v Hradci Králové a rekonstrukci budov chystá kraj v Gayerových kasárnách. Hradecký
magistrát zase chce změnit vzhled náměstí uprostřed, nebo
přistavět parkovací dům pro vozidla. Zdroj: http://hradecky.
denik.cz/zpravy_region/kraj-posvetil-opravy-gayerovych-kasaren-ale-vaha-s-pristavbou-20150709.html

HRADECKÝ DENÍK, 23. 5. 2015

Muzejní noc v Hradci? Vojáci se utábořili na nábřeží

HRADECKÝ DENÍK, 14. 8. 2015

Vojenské ležení vyrostlo v pátek před Muzeem východních
Čech v Hradci Králové v rámci osmého ročníku muzejní noci.
Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/muzejni-noc-vhradci-vojaci-se-utaborili-na-nabrezi-20150523.html

Hradecké muzeum bylo založeno před 135 lety
Letošní srpen je pro Muzeum východních Čech zvláštním
mezníkem. Bylo totiž založeno před 135 lety. Zdroj: http://
hradecky.denik.cz/zpravy_region/hradecke-muzeum-bylozalozeno-pred-135-lety-20150814.html

HRADECKÝ DENÍK, 2. 7. 2015

V muzeu se děti učily například vázat námořnické uzly

HRADECKÝ DENÍK, 21. 9. 2015

„Program pro školní skupiny a rodiče s dětmi Za vysvědčení do muzea zdarma jsme letos připravili podruhé. Akce se
nám vloni osvědčila, a tak jsme neváhali a uspořádali jsme
další. Program jsme tentokrát zaměřili na výstavu Na vlnách
pod plachtami,“ řekla Marie Havlová, která má v královéhradeckém Muzeu východních Čech na starosti průvodcování
a tvorbu školních programů. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/
spolecenska_rubrika/v-muzeu-se-deti-ucily-napriklad-vazatnamornicke-uzly-20150702.html

Kupecký krám aneb Jak se děti učily dříve matematiku
Výstava o prvňáčcích a nejen pro ně s názvem Hurá do školy!
je v těchto dnech k vidění v královéhradeckém Muzeu východních Čech. Připravena byla mimo jiné ze sbírek Národního
pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.
Zájemcům představuje kolekci slabikářů, didaktických obrazů k výuce abecedy, počítání, ale i krasopis. Zdroj: http://
hradecky.denik.cz/zpravy_region/kupecky-kram-aneb-jak-sedeti-ucily-drive-matematiku-20150921.html

8. Výstavní a edukační činnosti
Tradiční výstava Houby živé, jedlé i jedovaté, kterou připravilo Muzeum východních Čech v Hradci Králové, letos dala
organizátorům zabrat. Vzhledem k počasí totiž houby
nerostou. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/v-lesehouby-nenajdete-bezte-radeji-do-muzea-20151003.html
HRADECKÝ DENÍK, 13. 10. 2015

Muzeum láká na výstavu Pevnost Královéhradecká
Zbrusu novou výstavu pod názvem Pevnost Královéhradecká
prezentuje hradecké Muzeum východních Čech. Cílem práce
muzejníků bylo připomenout výročí 250 let od zahájení výjimečné stavby královéhradecké bastionové pevnosti. Zdroj:
http://hradecky.denik.cz/kultura_region/muzeum-laka-na-vystavu-pevnost-kralovehradecka-20151013.html
HRADECKÝ DENÍK, 16. 10. 2015

Hradec Králové – nejkrásnější pevnost v monarchii
Jak vzniklo kolem Hradce opevnění? Co velkolepé stavbě
předcházelo a jaké budovy díky ní ve městě vyrostly? Přesně
na tyto otázky odpovídá nová výstava Muzea východních
Čech Pevnost Královéhradecká. Její načasování není náhodné – bastionová pevnost se totiž začala stavět přesně před
250 lety. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/hradeckralove-nejkrasnejsi-pevnost-v-monarchii-20151016.html
HRADECKÝ DENÍK, 21. 10. 2015

Opevnění kolem Hradce vyrostlo před 250 lety
Pevnost královéhradecká. Přesně tak Muzeum východních
Čech pojmenovalo výstavu, která připomíná výročí 250 let
od zahájení výjimečné stavby – královéhradecké bastionové
pevnosti. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/kultura_region/opevneni-kolem-hradce-vyrostlo-pred-250-lety-20151021.html
HRADECKÝ DENÍK, 17. 11. 2015

V příštím roce vypuknou kulaté
150. oslavy bitvy z roku 1866
Ples s knížetem, výstavy i bitva. Krajská metropole se připravuje na vzpomínkové akce 150. výročí bitvy u Hradce Králové

z roku 1866. Průběh kulturních programů je rozsáhlý.
Nebudou chybět koncerty, výstavy, historické konference.
Projekt vyvrcholí ve dnech výročí bitvy v Hradci Králové a na
Chlumu 1. až 3. července. Lidé se mohou těšit na ceremonie,
videomappingy, ohňostroj, bitevní ukázku a řadu dalších
aktivit. Například Muzeum východních Čech připravilo několik výstav, z nichž jedna „Pevnost královéhradecká“ byla zahájena 9. října. K vidění bude do 1. ledna příštího roku. Zdroj:
http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/v-pristim-roce-vypuknou-kulate-150-oslavy-bitvy-z-roku-1866-20151117.html

iDNES.cz, 11. 1. 2015

S koželužnou zanikne část hradecké
historie, myslí si archeolog
Co mají společného rekonstrukce hradecké Bílé věže a budování kanalizace, dětského hřiště anebo obchodního centra?
Kromě tradičních průtahů a zpožďování i četné archeologické nálezy, které přibližuje archeolog Muzea východních Čech
Radek Bláha. Zdroj: http://hradec.idnes.cz/rozhovor-s-archeologem-radkem-blahou-o-nalezech-v-hradci-kralove-px0-/
hradec-zpravy.aspx?c=A150109_2129645_hradec-zpravy_kvi

HRADECKÝ DENÍK, 30. 11. 2015

iDNES.cz, 30. 3. 2015

Vánoce klepou na dveře. V neděli začal
advent, trhy přilákaly tisíce lidí

Archeologové hlásí senzační objevy
pod D11, neviděly je ani drony

Už po šestadvacáté mohli strávit nejen Hradečané první
adventní víkend na tradičních Muzejních adventních trzích.
Koupit si zde mohli nejen vánoční výzdobu, ale také dárky
pro své blízké. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/
vanoce-klepou-na-dvere-v-nedeli-zacal-advent-trhy-prilakalytisice-lidi-20151130.html

Pod obří dálniční křižovatkou na západním okraji Hradce
Králové už několik měsíců trvá rozsáhlý archeologický
výzkum. Vědci našli překvapivě mnoho stop po osídlení
z doby bronzové a z raného středověku. Dávné osady a hřbitovy odkryté na souvisle zkoumané ploše, kde bude stát
dálnice D11, jsou malou senzací. Zdroj: http://hradec.idnes.
cz/archeologicke-nalezy-u-hradce-kralove-pod-budouci-dalnici-d11-plc-/hradec-zpravy.aspx?c=A150328_2151069_hradeczpravy_pos

HRADECKÝ DENÍK, 5. 12. 2015

Tři miliony předmětů muzeum
uschová v moderním depozitáři
Moderní depozitář muzea a možná nová přírodovědecká expozice, biologická laboratoř a zázemí pro návštěvníky v přístavbě – to plánuje zřídit Královéhradecký kraj
v Gayerových kasárnách. Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/tri-miliony-predmetu-muzeum-uschova-v-modernim-depozitari-20151205.html
HRADECKÝ DENÍK, 12. 12. 2015

Muzeum čeká rekonstrukce.
Lidé se do něj rok nedostanou
Rekonstrukce oken, restaurování sádrových a štukových
omítek a také oprava rampy, kašen, schodiště a soch čeká
v budoucnu Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
Zdroj: http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-cekarekonstrukce-lide-se-do-nej-rok-nedostanou-20151212.html

iDNES.cz, 21. 4. 2015

Pravěké ledničky i sekyry, unikátní
nálezy u Hradce vejdou do učebnic
Poklady bronzových seker, prutů, sídliště nebo pohřebiště
s unikátními korálky z Blízkého východu. To jsou jen některé nálezy z malé oblasti ležící západně od Hradce Králové,
které mají jedno společné: únětickou kulturu a starší dobu
bronzovou. Archeologové na ně v poslední době upírají svou
pozornost víc než kdykoliv jindy, mohou dokonce změnit
pohled na onu dobu. Zdroj: http://hradec.idnes.cz/archeologicke-objevy-u-hradce-kralove-ve-stezirkach-fy1-/hradec-zpravy.aspx?c=A150421_2156997_hradec-zpravy_pos
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HRADECKÝ DENÍK, 3. 10. 2015

V lese houby nenajdete. Běžte raději do muzea
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iDNES.cz, 22. 5. 2015

Noc v muzeu si lze užít u parních
strojů, chystá se i bitva s piráty
Hradecká muzejní noc v pátek nabídne pirátské bojůvky,
vojenské ležení, ale i méně známé expozice sběratelů. Do
deseti muzeí a expozic bude tradičně vstup zdarma a noční
prohlídky budou v řadě z nich okořeněné i doprovodným
programem. Zdroj: http://hradec.idnes.cz/muzejni-noc-v-hradci-kralove-dgc-/hradec-zpravy.aspx?c=A150516_2162665_
hradec-zpravy_the
iDNES.cz, 17. 8. 2015

U Hradce odkryli dva tisíce let
starou huť. Postavili ji Germáni
Archeologové v Plotištích nad Labem odkrývají unikátní pozůstatky hutí z doby římské. Na svoji dobu byly velmi moderní.
Ve střední Evropě jsou hutnické areály Germánů známé hlavně z Německa, v Čechách dosud chyběly. Zdroj: http://hradec.
idnes.cz/dva-tisice-let-starou-hut-u-hradce-postavili-germanif9f-/hradec-zpravy.aspx?c=A150815_2184428_hradec-zpravy_the
iDNES.cz, 17. 12. 2015
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Vydá D11 další mamuty?
Pod budoucí dálnicí mohou být poklady

78

Ve Svobodných Dvorech u Hradce Králové, kudy povede
další část dálnice D11 na Jaroměř a dále do Polska, je bohaté archeologické naleziště. Pod budoucí dálnicí možná leží
i další kostra mamuta. Cennou lokalitu opět prozkoumají
archeologové. Zdroj: http://hradec.idnes.cz/archeologove-ocekavaji-cenne-nalezy-pod-budouci-d11-fw3-/hradec-zpravy.
aspx?c=A151217_2213023_hradec-zpravy_the
DENÍK PRÁVO, 10. 12. 2015

Hradec chystá rekonstrukci budovy
Muzea východních Čech
Odhadem 120 miliónů korun by měla stát rekonstrukce budovy Muzea východních Čech (MVČ) v Hradci Králové. Ačkoliv
od poslední generální rekonstrukce uběhlo pouze několik let,
objekt je prý v neuspokojivém stavu. Město Hradec Králové by

rádo opravu národní kulturní památky realizovalo v roce 2018.
Zdroj: http://pravo.newtonit.cz/default.asp?cache=240947
lidovky.cz, 10. 8. 2015

Že je vos víc a jsou agresivní? To je spíš
jen optický klam, říká odborník
Že by byly vosy v horkých dnech agresivní? Spíš se stahují do měst, kde hledají nektar, a tím se více vyskytují mezi
lidmi. V žádném případě na ně ale neútočí. „A neplatí to
ani u vosy útočné,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.
cz entomolog Bohuslav Mocek z Muzea východních Čech
v Hradci Králové. Zdroj: http://relax.lidovky.cz/ze-je-vos-vic-a-jsou
-agresivni-to-je-spis-jen-opticky-klam-rika-odbornik-1mg-/veda.
aspx?c=A150807_161328_ln_domov_hm
tyden.cz, 1. 10. 2015

Výstava v hradeckém muzeu
ukazuje na 300 druhů hub
Zhruba tři stovky druhů hub jsou od čtvrtka do 4. října k vidění na výstavě nazvané Houby živé, jedlé i jedovaté v Muzeu
východních Čech v Hradci Králové. Příprava expozice byla
letos extrémně náročná, protože kvůli letnímu mimořádnému suchu houby na Královéhradecku téměř nerostly, řekla
Věra Samková z hradeckého muzea. Zdroj: http://www.tyden.
cz/rubriky/relax/zabava/vystava-v-hradeckem-muzeu-ukazuje-na-300-druhu-hub_357545.html
RADNICE, 9. 12. 2015 (ČTK)
Královéhradecká radnice připravuje rekonstrukci budovy
Muzea východních Čech. Radní již schválili peníze na zaměření objektu, stavebně historický průzkum a peníze na
projektovou dokumentaci. Celkové náklady na opravy jsou
zatím odhadovány na 120 milionů korun, řekl dnes náměstek
hradeckého primátora Jindřich Vedlich.

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.
ČESKÝ ROZHLAS, 2. 1. 2015, 08:35

Host ve studiu
Ing. Miroslav Klouda – komentované prohlídky budovy Muzea
východních Čech v Hradci Králové. Zdroj: http://prehravac.
rozhlas.cz/audio/3284317
ČESKÝ ROZHLAS, 4. 2. 2015, 08:35

Host ve studiu
RNDr. Bohuslav Mocek – vedoucí přírodovědeckého oddělení, entomolog – Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
Zdroj: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3308243
ČESKÝ ROZHLAS, 6. 4. 2015, 11:15

Radioporadna: Mgr. Martina Vlčková
– tradiční a lidová kultura našeho regionu
Mgr. Martina Vlčková, etnografka Muzea východních Čech
v Hradci Králové přibližuje tradiční a lidovou kulturu našeho
regionu. Zdroj: http://www.rozhlas.cz/hradec/radioporadna/_
zprava/1473742
ČESKÝ ROZHLAS, 11. 4. 2015, 08:00

Češi vyráželi za dobrodružstvím
„Na vlnách pod plachtami“
Mgr. Stanislav Hrbatý – Plavili se po moři, zažívali dobrodružství. Cestovali do Svaté země, bojovali s piráty, jeden z nich
byl naopak podílníkem na korzárské lodi. Dnes se vydáme
do historie, konkrétně do období 16. a 17. století, kdy se
„Na vlnách pod plachtami“, jak se jmenuje výstava v Hradci
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ČESKÝ ROZHLAS, 22. 5. 2015, 11:15

Těšíte se na houbaření? Každá houba je jedlá,
některá ale jen jednou, říká Tereza Tejklová
Radioporadna – Bc. Tereza Tejklová – mykologická poradna –
každá houba je jedlá, některá však jen jednou. Zdroj: http://
www.rozhlas.cz/hradec/radioporadna/_zprava/1489884

ČESKÝ ROZHLAS, 19. 8. 2015, 08:35

Host ve studiu
Mgr. Pavel Horník, archeolog Muzea východních Čech
v Hradci Králové, hovořil s Jakubem Schmidtem nejen o úspěchu hradeckých archeologů. Podařilo se jim v Plotištích nad
Labem objevit unikátní pozůstatky z doby římské – 2000 let
starou huť, kterou postavili Germáni. Zdroj: http://prehravac.
rozhlas.cz/audio/3452935
ČESKÝ ROZHLAS, 1. 10. 2015, 14:20

Host ve studiu
ČESKÝ ROZHLAS, 22. 5. 2015, 08:35

Host ve studiu
Stanislav Hrbatý zve na Královéhradeckou muzejní noc 2015.
Zdroj: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3390669

Mykoložka Bc. Tereza Tejklová s Pavlou Kindernayovou pozvaly posluchače do Muzea východních Čech v Hradci Králové,
kde se až do neděle koná unikátní celostátní výstava hub –
„Houby živé, jedlé i jedovaté“. Zdroj: http://prehravac.rozhlas.
cz/audio/3482961

Marcela Raková – Poetické obrázky nejrůznějších mořských
oblud inspirované starými námořními a astrologickými
mapami a historickými litografiemi nabízí Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Zdroj: http://www.rozhlas.cz/
hradec/zpravy/_zprava/1507102

Svátečním hostem bude PhDr. Vojtěch Brádle, vedoucí historického pracoviště numismatiky a faleristiky Muzea východních Čech v Hradci Králové. Historická platidla na našem
území se zaměřením na 1. republiku. Zdroj: http://www.rozhlas.cz/
hradec/radioporadna/_zprava/1545657
ČESKÝ ROZHLAS, 29. 10. 2015, 14:20

Host ve studiu

Dočkáme se letos hub? Každá houba je jedlá,
některá ale jen jednou, říká Tereza Tejklová
Radioporadna – Bc. Tereza Tejklová – mykologická poradna
– každá houba je jedlá, některá však jen jednou – Rostou?
A pokud ne, tak kdy začnou? Zdroj: http://www.rozhlas.cz/
hradec/radioporadna/_zprava/1540579

Památník na Chlumu připomíná nejvýznamnější
bitvu 19. století – Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.

ČESKÝ ROZHLAS, 13. 10. 2015, 11:15

ČESKÝ ROZHLAS, 5. 8 2015, 16:53

ČESKÝ ROZHLAS, 21. 10. 2015, 08:35

Kvůli suchu vosám chybí potrava.
Obtěžují proto více lidi

Host ve studiu

RNDr. Bohuslav Mocek – Hasiči i zdravotnická záchranná
služba evidují mnohem víc výjezdů kvůli vosám než v minulých letech. Na agresivní bodavý hmyz si stěžují lesníci nebo
provozovatelé letních restaurací. Například ti v hradeckých
městských lesích rozdávají hostům k pivům a limonádám
plácačky, aby se mohli bránit. Podle odborníků sucho vosám
příliš nepřeje. Shromažďují se proto u potravy. Zdroj: http://
www.rozhlas.cz/zpravy/priroda/_zprava/kvuli-suchu-vosamchybi-potrava-obtezuji-proto-vice-lidi--1519500

ČESKÝ ROZHLAS, 28. 10. 2015, 11:15

PhDr. Vojtěch Brádle a naše historická
platidla se zaměřením na 1. republiku

Nebude to dlouho trvat a přijde zima. Mysleme i na naše
ptáky a hledání potravy jim usnadněme! Nejen o tom si
s Pavlou Kindernayovou povídal ornitolog z přírodovědeckého oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové
Mgr. Martin Paclík, Ph.D. Zdroj: http://prehravac.rozhlas.cz/
audio/3501511

ČESKÝ ROZHLAS, 5. 7. 2015, 10:45

Vezmeme vás na výstavu, kde se jen
hemží mořskými obludami

vé pevnosti. Zdroj: http://www.rozhlas.cz/hradec/navstivilinas/_zprava/1545914

Archeolog Mgr. Radek Bláha pozval posluchače i Jakuba
Schmidta na unikátní výstavu – „Pevnost královéhradecká“.
Zdroj: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3496150

ČESKÝ ROZHLAS / Česko Země neznámá, 18. 12. 2015

Kdoví, jak by vypadala dnešní Evropa nebýt války v roce
1866. Tehdy se na území Čech odehrálo několik bitev, ta
klíčová nedaleko Hradce Králové. Rozhodný boj mezi rako
uskými a pruskými vojsky 3. července 1866 připomíná dnes
památník bitvy na Chlumu. Zdroj: http://www.rozhlas.cz/
kraje/cesko/_zprava/1565795

ČESKÝ ROZHLAS, 21. 10. 2015, 11:12

ČESKÝ ROZHLAS, 24. 12. 2015, 08:35

Před 250 lety se začal Hradec Králové
měnit na vojenskou pevnost

Host ve studiu

Důležitost Hradce jako opěrného bodu za prusko-rakouských válek v 18. století vedla k rozhodnutí proměnit město v
pevnost. Výstava v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
s názvem „Pevnost královéhradecká“ připomíná výročí 250
let od zahájení výjimečné stavby královéhradecké bastiono-

Mgr. Martina Vlčková, kurátorka Muzea východních Čech
v Hradci Králové. Vánoční procházka časem. Jak se slavily
Vánoce za první republiky. Zdroj: http://prehravac.rozhlas.cz/
audio/3538712

výroční zpráva mvč 2015

Králové, plavili i Češi. Muzeum východních Čech nabízí osudy
pěti z nich. Zdroj: http://www.rozhlas.cz/krajane/clanky/_zprava/1476878
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8. Výstavní a edukační činnosti
Televize
Kromě krátkých příspěvků v rozrůstajících se internetových
televizních portálech se muzeum nevyhnulo kamerám běžných
TV kanálů, jako je ČT, Východočeská V1, ale i Rozhlas a televízia Slovenska.
ČT / Historie.cs, 14. 2. 2015, 21:05

Dvě války, dvě sestry?
Byly ve dvacátém století dvě světové války, nebo jen jedna
třicetiletá? Srovnání příčin, vývoje, strategie a techniky první
a druhé světové války. A poučitelnosti světových velmocí.
Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/215452801400006
V1 / Východočeské zprávy, 8. 5. 2015
Události z května 1945 v Hradci Králové a okolí mapuje výstava Svoboda přišla v máji, kterou otevřelo Muzeum východních Čech. Zdroj: http://vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-08-05-2015-18-00#sthash.t3mwMbGs.dpuf
ČT:D / TAMTAM, 1. 8. 2015

Pravidelný přehled nejzajímavějších víkendových akcí.
Moderují Michaela Maurerová a Marek Němec

výroční zpráva mvč 2015

„Na vlnách pod plachtami“ Zdroj: http://decko.ceskatelevize.
cz/tamtam
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Rozhlas a televízia Slovenska
Pro chystaný dokument věnovaný osobnosti Ľudovíta Štúra
byl připraven domluvený materiál. Poskytnuty byly odborné
konzultace a pomoc při vlastním natáčení v prostorách MVČ.

Výstava Na vlnách pod plachtami v pořadu Tamtam

8. Výstavní a edukační činnosti
Návštěvnost
Tabulka návštěvnosti

Graf celkové roční návštěvnosti

(lokalita a druh vstupného / počet návštěvníků)

Hlavní budova
platící

neplatící

leden

890

198

únor

411

březen
duben

programy

Chlum

rozhledna
Chlum

CELKEM

platící

neplatící

270

60

12

-

1 430

158

47

111

-

-

727

398

360

203

227

-

49

1 237

875

227

238

474

29

412

2 255

květen

1037

246

218

1 110

76

896

3 583

červen

589

380

431

1 005

124

793

3 322

červenec

702

224

119

1 125

172

1 095

3 437

1

1

srpen

956

224

132

922

119

986

3 339

září

472

132

284

789

24

462

2 163

říjen

922

537

656

398

-

359

2 872

listopad

749

295

474

162

-

-

1 680

prosinec

462

195

921

40

5

-

1 623

3 176

3 993

6 423

561

5 052

1 072

VZDĚLÁVACÍ AKCE

2 720

KULTURNÍ AKCE

1 630

SVATBY

8 463
CELKEM

15 632

12 036
27 668

797
1)
• Děti do šesti let
• Držitelé průkazek Společnosti NM, ICOM, AMG,
Národní památkový ústav, ZTP/P a jejich doprovod
• Dětské domovy, SOS dětské vesničky
• Držitelé volné vstupenky MVČ
• Publicisté po předložení novinářského průkazu
• Průvodci cestovních kanceláří po předložení průkazu
– pouze jako doprovod k zájezdu
• Studenti UHK oborů Archeologie, Archivnictví, Historie,
Počítačová podpora v archivnictví a Prezentace a ochrana
kulturního dědictví po předložení průkazu ISIC a studijního
plánu pocházejícího ze systému UHK

CELKEM

VERNISÁŽE

4 400

MUZEJNÍ NOC

7 716

ADVENTNÍ TRHY

1 280

VÝSTAVA HOUBY ŽIVÉ, JEDLÉ A JEDOVATÉ

1 279

AKCE NA CHLUMU

48 562
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Personální oblast
Struktura a počty zaměstnanců

Pohyb zaměstnanců

Rok

2014

2015

60

61

základním

2

vyučených
vyučených s maturitou

2014

2015

Přírůstek zaměstnanců (osob)

10

6

Úbytek zaměstnanců (osob)

9

3

2

ukončení pracovního poměru (osob)

9

3

4

3

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

-

1

2

2

úplným středním všeobecným

1

1

úplným středním odborným

20

18

vysokoškolským

21

23

s vědeckou kvalifikací

10

12

-

-

60

61

Celkový počet zaměstnanců (fyzických osob)

v tom se vzděláním

Rok

neuvedeným
Celkem

Stav přepočtených zaměstnanců byl dodržen.

Průměrné platové třídy, průměrné mzdy

výroční zpráva mvč 2015

Platová třída
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Průměr za třídu

Průměrná mzda

Počet zaměstnanců

Průměr za třídu

Průměrná mzda

(fyzický stav)

(Kč)

(Kč)

(fyzický stav)

(Kč)

(Kč)

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2

2

10 400

13 208

2

11 020

13 009

4

5

11 250

11 870

5

11 932

12 657

6

4

13 825

16 883

4

14 438

18 120

7

9

14 390

16 481

9

14 785

17 055

8

2

15 700

18 246

2

16 620

21 750

9

12

16 050

20 289

12

17 984

21 356

10

3

16 720

14 190

2

16 015

16 756

11

18

18 620

26 472

19

19 122

27 721

12

3

23 680

29 063

4

23 780

29 720

2

19 285

30 150

2

20 390

19 686

61

13
Celkem

Počet zaměstnanců

60

31 587
20 969

Výnosy a náklady
VÝNOSY

602.010

Tržby za služby – hlavní činnost

Celkem k
31. 12. 2015

Plán na rok
2015

% plnění
ročního
plánu

Celkem k
31. 12. 2014

Plán na rok
2014

% plnění
ročního
plánu

10 968 634,50

9 512 000,00

-

9 655 501,26

4 700 000,00

-

z toho: vstupenky Muzeum

386 861,00

-

-

380 888,00

-

-

z toho: vstupenky Chlum

317 135,75

-

-

358 135,10

-

-

z toho: vstupenky Adventní trhy

192 900,00

-

-

194 625,00

-

-

4 700,00

-

-

13 200,00

-

-

9 956 297,75

-

-

8 698 533,52

-

-

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

110 740,00

-

-

10 119,64

-

-

602.020

Tržby za služby – hospodářská činnost: prodej tepla

898 576,52

770 000,00

-

763 702,44

895 000,00

-

602.070

Tržby za služby – reklama

16 528,92

-

-

24 297,52

20 000,00

-

602.900

Tržby za služby – ostatní

115 526,22

-

-

71 906,18

50 000,00

-

Celkem za Su 602

11 999 266,16

10 282 000,00

117%

10 515 407,40

5 665 000,00

185%

603.010

Výnosy z pronájmu

445 345,46

-

-

357 335,21

70 000,00

-

Celkem za Su 603

445 345,46

432 000,00

103%

357 335,21

70 000,00

510%

604.010

Tržby za vlastní zboží

139 120,66

-

-

78 512,35

40 000,00

-

604.100

Tržby za komisní zboží

604.200

Tržby za nakoupené zboží

648.010

Čerpání fondů – RF na provozní účely

648.011
648.050

66 193,42

-

-

77 321,56

-

-

110 168,34

-

-

66 902,25

-

-

315 482,42

156 000,00

202%

222 736,16

40 000,00

556%

-

-

-

609 713,00

-

-

Čerpání fondů – Fond odměn

-

-

-

458 000,00

-

-

Čerpání fondů – zúčtování dotací ÚP na mzdy

-

-

-

-

-

-

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
649.100

-

-

19 000,00

-

-

-

-

1 086 713,00

-

-

37 160,23

-

-

61 854,02

-

-

774 744,00

-

-

349 909,00

-

-

Ostatní výnosy z činnosti – Česká geolog. společnost

20 000,00

-

-

6 000,00

-

-

Ostatní výnosy z činnosti – knihy

39 789,79

-

-

-

-

-

871 694,02

425 000,00

205%

417 763,02

-

-

9 000,42

-

-

6 606,32

-

-

Celkem za Su 649
662.100

20 000,00
20 000,00

Úroky z BÚ

662.300

Úroky z účtu CEP

662.320

Úroky z účtu FKSP

-

-

-

11,09

-

-

-1,17

-

-

19,45

-

-

výroční zpráva mvč 2015

Oblast výnosů organizace (Kč)
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Výnosy a náklady
VÝNOSY

Celkem za Su 662
663.010

výroční zpráva mvč 2015

Plán na rok
2015

% plnění
ročního
plánu

Celkem k
31. 12. 2014

Plán na rok
2014

% plnění
ročního
plánu

8 999,25

5 000,00

180%

6 636,86

-

-

Kursové zisky

3,85

-

-

655,18

-

-

Celkem za Su 663

3,85

-

-

655,18

-

-

672.100

Výnosy z nároků na prostř. rozpočtů ÚSC – provozní příspěvek

23 811 800,00

23 811 800,00

-

23 117 700,00

23 118 000,00

-

672.200

Výnosy z rozpočtu města

250 800,00

-

-

230 000,00

-

-

672.300

Výnosy z rozpočtu kraje

103 000,00

-

-

29 406,45

-

-

672.400

Výnosy z rozpočtu ministerstva

416 000,00

-

-

315 825,00

-

-

672.410

Výnosy – čas. rozpuštění transferu

1 051 632,00

1 500 000,00

-

20 220,00

-

-

672.500

Výnosy z rozpočtu SR – ÚP

36 500,00

-

-

168 779,00

-

-

672.600

Výnosy ERASMUS+

672.700

Výnosy z rozpočtu státních fondů

672.800
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Celkem k
31. 12. 2015

Výnosy ICOM

576 568,02

-

-

-

-

-

45 000,00

-

-

-

-

-

42 000,00

-

-

-

-

-

Celkem za Su 672

26 333 300,02

25 311 800,00

104%

23 881 930,45

23 118 000,00

100%

Výnosy celkem za běžné kalendářní období

39 994 091,18

36 611 800,00

109%

36 489 177,28

28 893 000,00

126%

Výnosy a náklady
Oblast nákladů organizace (Kč)
Celkem k
31. 12. 2015

Plán na rok
2015

% plnění
ročního
plánu

Celkem k
31. 12. 2014

Plán na rok
2014

% plnění
ročního
plánu

501.010

Spotřeba materiálu hospodářská činnost

-

-

-

-

-

-

501.020

Spotřeba materiálu expozice

-

-

-

51 570,00

-

-

501.030

Spotřeba materiálu ND na auta

501.031

Spotřeba materiálu PHM

501.040

Spotřeba materiálu úklidové prostředky

501.050

Spotřeba materiálu kancel. potřeby, PC, kopírka

501.061

Spotřeba materiálu OOP

501.070

Spotřeba materiálu na údržbu budov

501.090

Spotřeba materiálu DHM od 500 Kč do 2 999 Kč

501.091

Spotřeba materiálu DHM do 499 Kč

6 224,69

-

-

4 666,07

-

-

147 785,54

-

-

148 385,07

-

-

54 261,19

-

-

49 365,62

-

-

127 734,56

-

-

76 895,19

-

-

-

-

-

-

-

-

438,34

-

-

12 330,88

-

-

33 965,86

-

-

23 093,92

-

-

875,03

-

-

1 279,00

-

-

501.100

Spotřeba materiálu na činnost oddělení

511 955,02

-

-

383 321,70

-

-

501.110

Spotřeba materiálu nákup do knihoven

109 393,66

-

-

64 600,57

-

-

501.200

Spotřeba materiálu ERASMUS +

501.900

Spotřeba materiálu ostatní
Celkem za Su 501

502.010

Spotřeba energie – elektřina

502.020

Spotřeba energie – plyn

502.030

Spotřeba energie – topení EOP

502.040

Spotřeba energie – voda

502.050

Spotřeba energie – hospodářská činnost
Celkem za Su 502

504.010

Prodané zboží – vlastní

3 507,03

-

-

-

-

-

234 204,71

-

-

285 943,06

-

-

1 230 345,63

1 725 000,00

71%

1 101 451,08

492 000,00

224%

800 300,64

-

-

789 070,10

-

-

122 979,96

-

-

153 539,39

-

-

1 007 889,65

-

-

938 277,04

-

-

47 765,77

-

-

42 561,60

-

-

590 097,05

620 000,00

-

596 559,00

-

-

2 569 033,07

2 630 000,00

98%

2 520 007,13

2 590 000,00

97%

111 044,09

-

-

118 903,22

-

-

504.100

Prodané zboží – komise

56 383,42

-

-

62 058,25

-

-

504.200

Prodané zboží – nakoupené

78 004,14

-

-

46 174,24

-

-

245 431,65

290 000,00

85%

227 135,71

156 000,00

147%

-

-

-

-567 614,00

-

-

Celkem za Su 504
507.000

Aktivace oběžného materiálu

507.100

Aktivace vlastního zboží
Celkem za Su 507
Celkem za skupinu 50

511.010

Opravy a udržování budov

-1 151 764,97

-

-

-

-

-

-1 151 764,97

-

-

-567 614,00

-

-

2 893 045,38

4 645 000,00

62%

3 280 979,92

-

156%

16 678,00

-

-

92 327,00

-

-
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Výnosy a náklady
NÁKLADY

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

511.041

Opravy a udržování stroje z toho IT

511.050

Opravy a udržování ostatní
Celkem za Su 511

% plnění
ročního
plánu

Celkem k
31. 12. 2014

Plán na rok
2014

% plnění
ročního
plánu

1 095,00

-

-

6 040,00

-

-

99 710,42

-

-

35 421,41

-

-

-

-

-

3 900,00

-

-

178 850,64

-

-

270 688,12

-

-

4 585,07

-

-

36 644,00

-

-

25 939,24

-

-

1 585,00

-

-

326 858,37

75 000,00

436%

446 605,53

67 000,00

666%

239 684,76

512.010

Cestovné zaměstnanců

170 877,45

-

-

Cestovné zaměstnanců ERASMUS+

293 702,16

-

-

464 579,61

177 000,00

262%

43 472,92

-

-

43 472,92

50 000,00

67 941,88

-

121 139,10

-

-

-

-

-

1 134 382,71

-

-

979 422,84

-

-

Celkem za Su 512
Náklady na reprezentaci LIMIT
Celkem za Su 513
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Plán na rok
2015

512.100
513.010
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Celkem k
31. 12. 2015

518.010

Ostatní služby – nákup sbírkových předmětů

518.02

Ostatní služby – vazba knih

518.030

Ostatní služby – ostraha

518.040

Ostatní služby – balné, přepravné, manipul. popl.

518.050

Ostatní služby – subdodávka AO

518.055

Ostatní služby – pomocné práce pro střediska

518.060

Ostatní služby – telefony pevné i mobilní

518.070

Ostatní služby – stočné

518.080

Ostatní služby – hospodářská činnost

518.090
518.100

-

-

-

-

239 684,76

150 000,00

160%

45 955,79

-

-

87%

45 955,79

50 000,00

92%

-

51 509,87

-

-

39 319,12

-

-

99 412,37

-

-

2 808 440,71

-

-

3 022 081,00

-

-

663,60

-

-

32 928,00

-

-

61 198,62

-

-

76 303,06

-

-

126 004,07

-

-

121 534,42

-

-

34 773,20

31 800,00

109%

36 981,00

-

-

Ostatní služby – restaurování, konzervování, preparování

538 534,89

-

-

-

-

-

Ostatní služby – revize zařízení

150 848,98

-

-

142 234,10

-

-

518.110

Ostatní služby – tisk, grafické úpravy, propagace

518.120

Ostatní služby – IT, licence, www

1 296 952,49

-

-

727 014,72

-

-

153 468,50

-

-

145 870,90

-

-

518.150

Ostatní služby – inzerce

518.160

Ostatní služby – pronájem movitostí

518.161

Ostatní služby – pronájem prostor

518.164

Ostatní služby – pronájem nemovitostí

50 372,00
3 240,00
64 800,00

-

518.170

Ostatní služby – poštovné, známky

518.200

Ostatní služby – poplatky rádio, televize

518.260

Ostatní služby – BOZP

63 685,11

-

-

22 676,00

-

-

165,28

-

-

200,00

-

-

3 800,00

-

-

-

-

-

10 000,00

-

-

10 000,00

-

-

-

-

29 587,00

-

-

-

-

9 180,00

-

-

-

64 800,00

-

-

NÁKLADY

518.270

Celkem k
31. 12. 2015

Plán na rok
2015

% plnění
ročního
plánu

Celkem k
31. 12. 2014

Plán na rok
2014

% plnění
ročního
plánu

Ostatní služby – školení, konference, aktivy

48 243,08

-

-

38 350,24

-

-

518.290

Ostatní služby – DNHM 7 000,- až 59 999,- Kč

69 311,88

-

-

42 350,00

-

-

518.291

Ostatní služby – DNHM do 6 999,- Kč

4 417,00

-

-

2 699,46

-

-

518.300

Ostatní služby – bankovní poplatky

27 539,61

-

-

-

-

-

518.400

Ostatní služby – právní a ekonomické služby

64 750,00

-

-

-

-

-

518.500

Ostatní služby – dopravní prostředky

13 599,71

-

-

-

-

-

518.600

Ostatní služby – ERASMUS+

-

-

-

-

-

-

518.900

Ostatní služby – ostatní
Celkem za Su 518

521.010

392 929,10

-

-

937 069,70

-

-

7 350 520,64

7 190 800,00

102%

6 592 204,68

2 300 000,00

286%

Celkem za skupinu 51

8 185 431,54

7 492 800,00

109%

7 324 450,76

2 567 000,00

286%

Mzdové náklady – základní

11 943 945,00

14 870 000,00

80%

10 817 831,00

-

-

521.020

Mzdové náklady – příplatek za vedení

521.030

Mzdové náklady – prémie nepravidelné

389 817,00

-

-

408 223,00

-

-

1 910 830,00

-

-

1 389 295,00

-

-

521.040

Mzdové náklady – DPČ

530 361,00

-

-

790 051,00

-

-

521.060

Mzdové náklady – DPP

2 112 057,00

1 450 000,00

-

1 850 425,00

-

-

521.070

Mzdové náklady – dovolená, náhrady

1 835 648,00

-

-

1 605 689,00

-

-

521.080

Mzdové náklady – náhrady za svátky

8 473,00

-

-

4 878,00

-

-

521.090

Mzdové náklady – náhrada za dočasnou prac. neschopnost

521.100

Odstupné

521.120

Proplacení dovolené ukonč. prac. poměru
Celkem za Su 521

53 008,00

-

-

48 842,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4 672,00

-

-

81 689,00

-

-

18 788 811,00

16 320 000,00

115%

16 996 923,00

14 633 000,00

116%

524.100

Zákonné zdravotní pojištění

1 498 354,00

-

-

1 339 905,00

-

-

524.200

Zákonné sociální pojištění

4 166 073,00

-

-

3 721 912,00

-

-

5 664 427,00

5 200 000,00

109%

5 061 817,00

4 778 000,00

106%

161 463,93

-

-

142 796,23

-

-

Celkem za Su 524
527.100
527.200

Zák. soc. náklady – 1% z objemu mezd na FKSP
Zák. soc. náklady – ochrana a bezp. zdraví, lékař. prev.
Celkem za Su 527

60 882,74

-

-

43 592,08

-

-

222 346,67

54 000,00

411%

186 388,31

200 000,00

93%

528.010

Jiné soc. náklady – doplatky pracovních úrazů

25 764,00

-

-

-

-

-

528.100

Jiné soc. náklady – zákonné soc. náklady KOOPERATIVA

46 662,00

-

-

42 426,00

-

-

528.200

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

251 020,00

-

-

237 226,00

-

-

323 446,00

100 000,00

323%

279 652,00

200 000,00

140%

24 999 030,67

21 674 000,00

115%

22 524 780,31

19 811 000,00

114%
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Výnosy a náklady
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Výnosy a náklady
NÁKLADY

538.100
538.300

Jiné daně a poplatky – spotřeba kolky, dálniční známky
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Plán na rok
2015

% plnění
ročního
plánu

Celkem k
31. 12. 2014

Plán na rok
2014

% plnění
ročního
plánu

6 600,00

-

-

4 690,00

-

-

Jiné daně a poplatky

2 818,00

-

-

3 409,22

-

-

Celkem za Su 538

9 418,00

-

-

8 099,22

1 500,00

540%

542.100

Jiné pokuty a penále

-

-

-

1 021,00

-

-

547.000

Manka a škody – zmařená investice

-

-

-

105 000,00

-

-

547.100

Manka a škody – nedaňové náklady

15 792,00

-

-

-

-

-

15 792,00

-

-

106 021,00

157 500,00

67%

Celkem za Su 542+547
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Celkem k
31. 12. 2015

549.000

Ostatní náklady z činnosti

5 840,90

-

-

1 990,07

-

-

549.030

Ostaní náklady z činnosti – cestovní pojištění

3 832,00

-

-

-

-

-

549.050

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

87 912,05

-

-

86 375,42

-

-

549.100

Ost. nákl. z činnosti – povinné autorské výtisky vlastního zboží

10 034,61

-

-

6 576,70

-

-

Celkem za Su 549

107 619,56

86 000,00

125%

94 942,19

100 000,00

94%

Celkem za skupinu 53+54

132 829,56

86 000,00

154%

209 062,41

259 000,00

81%

551.000

Odpisy dlouhodobého majetku – svěřený

1 026 946,00

-

-

970 632,00

-

-

551.010

Odpisy dlouhodobého majetku k 022010

892 288,00

-

-

1 395 571,00

-

-

551.011

Odpisy dlouhodobého majetku k 022011

-

-

-

2 836,00

-

-

551.014

Odpisy dlouhodobého majetku k 022014

-

-

-

-

-

-

551.016

Odpisy dlouhodobého majetku k 022016

-

-

-

104 193,00

-

-

551.020

Odpisy dlouhodobého majetku k 022020

31 592,00

-

-

47 388,00

-

-

551.030

Odpisy dlouhodobého majetku k 022030

-

-

-

-

-

-

551.070

Odpisy SW

219 416,00

-

-

329 124,00

-

-

551.100

Odpisy dlouhodobého majetku – vlastní
Celkem za Su 551

556.010

Tvorba a zúčtování opravných položek

558.010

Spotřeba drobného hmotného majetku 3 000 až 39 999 Kč
Celkem za Su 556+558
Celkem za skupinu 55

563.010

Kurzové ztráty
Celkem za Su 563
Celkem za skupinu 56
Náklady celkem za běžné období kalendářního roku

553 800,00

-

-

-

-

-

2 724 042,00

2 714 000,00

100%

2 849 744,00

2 968 000,00

96%

-

-

-

21 138,00

-

-

425 420,00

-

-

277 162,94

-

-

425 420,00

-

-

298 300,94

-

-

3 149 462,00

2 714 000,00

116%

3 148 044,94

2 968 000,00

106%

12 004,19

-

-

1 858,94

-

-

12 004,19

-

-

1 858,94

-

-

12 004,19

-

-

1 858,94

-

-

39 371 803,34

36 611 800,00

108%

36 489 177,28

28 893 000,00

126%

Výnosy a náklady
REKAPITULACE ZA ČINNOST (Kč)
2015

36 489 177,28

39 371 803,34

Výnosy celkem

36 489 177,28

39 994 091,18

-

622 287,84

Hospodářský výsledek

Komentář
Výnosy
Celkové výnosy za činnost muzea byly za rok 2015 ve výši
39 994 091,18 Kč. Muzeum hospodařilo s příspěvkem od
zřizovatele ve výši 23 811 800 Kč. Tržby za poskytnuté služby v roce 2015 byly ve výši 11 999 266,16 Kč. Během celého
roku 2015 probíhal záchranný archeologický průzkum
na dálnici D11 a dalších lokalitách. Tržby z těchto zakázek
ve výši 9 956 297,75 Kč tvořily značnou část celkových tržeb
za poskytnuté služby v roce 2015. Dále pak tržby za služby
poskytnuté v rámci hospodářské činnosti muzea, konkrétně za odběr tepelné energie, činily v roce 2015 částku
898 576,52 Kč.
Příspěvky z dotací a grantů dosáhly částky 1 469 868,02 Kč.
Ve výnosech se také odrazily poskytnuté náhrady za škody
v rámci pojistných událostí a to ve výši 774 744 Kč. Menší
položky pak ve výnosech tvořily tržby za zboží, výnosy
z časového rozpuštění transferu a výnosy za zajišťovaní akcí.

Náklady
Mzdové náklady byly nejvyšší položkou nákladů. I v roce
2015, stejně jako v letech předešlých, bylo zažádáno o zvýše-

ní limitu mzdových nákladů, a to v návaznosti na probíhající záchranný archeologický výzkum. Veškeré tyto mzdové
náklady byly plně hrazeny investorem.

vého vzduchu pro restaurátorské dílny, byla pořízena totální
geodetická stanice pro archeologické pracoviště a úložiště
dat.

Náklady na centrální dodávky elektrické energie a telekomunikačních služeb, které zajistil zřizovatel, jsou stabilně
na nižší úrovni, než když si je muzeum zajišťovalo samostatně.

Za uvedené období dosáhla organizace výsledku hospodaření ve výši 622 287,84 Kč.

Náklady na spotřebu materiálu, pohonné hmoty a náklady
na subdodavatele pro archeologické pracoviště oproti roku
2014 vzrostly a to z důvodu zajištění záchranného archeologického průzkumu. Tyto náklady byly však zcela hrazeny
investorem.
V roce 2015 byla z velké části položka nákladů na cestovné
zaměstnanců kryta poskytnutými dotacemi a granty.
Nákup sbírkových předmětů byl v roce 2015 uskutečněn
ve výši 67 941,88 Kč.
V roce 2015 pokračovala obnova technického vybavení, byla
uskutečněna obměna prvků zvukotechniky v přednáškovém
sále historické budovy, dále byla provedena instalace WIFI ve
stejné budově, byl nakoupen kompresor pro zajištění tlako-

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

Kč

13 000,00

Na vlnách pod plachtami (výstava)

10 000,00

Doprovodné programy k expozicím, výstavám
a zvykoslovnému roku 2015

19 000,00

Královéhradecká muzejní noc

15 000,00

Informační centrum na Chlumu

50 000,00

Acta Musei Reginaehradecensis s. A. (časopis)

25 000,00
26 000,00

Krajská mykologická poradna a výstava hub v MVČ HK 2015

20 000,00

Botanický a zoologický průzkum labské nivy u Třebše
– aktualizace a databáze chráněných a ohrožených druhů
na území města Hradce Králové a její využití pro prezentaci
přírodních hodnot města

82 800,00

Rozšíření a zkvalitnění služeb IC na Chlumu

Královéhradecká pevnost/C.k. hraniční pevnost Hradec Králové
(publikace)

20 000,00

Cílená propagace Muzea východních Čech v Hradci Králové:
Muzeum války 1866

40 000,00

Hurá do školy!... v Hradci Králové (publikace)

33 000,00

Dotace – Ministerstvo kultury
Dokumentace obyčeje s kohoutem v Královéhradeckém kraji.
Varianta „tlučení kohouta“.
Přechod KS Clavius z formátu UNIMARC na MARC21

103 000,00

Kč
15 000,00

372 000,00

Investiční dotace – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy
prostředí ISO/D – Šroubový kompresor

75 800,00

Dotace – Státní fond kultury ČR

Celkem

250 800,00

29 000,00

Prusko-rakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj (publikace)

Celkem
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Dotace – Statutární město Hradec Králové

Muzejní neděle 2015

Celkem
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Kč

491 800,00

Granty – Dům zahraniční spolupráce

Kč

ERASMUS+ Museum 2020 – Profesionální muzea
potřebují profesionální, vzdělané pracovníky

576 568,02

Celkem

576 568,02

Kč

Hurá do školy!...v Hradci Králové (publikace)

15 000,00

Finanční příspěvek – Úřad práce ČR

Pevnost královéhradecká (výstava)

30 000,00

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Královéhradeckém kraji

36 500,00

Celkem

45 000,00

Celkem

36 500,00

Finanční příspěvek – ČV ICOM

Kč

Jiné příspěvky a finanční dary

Kč

Kč

Konference ICOM INTERCOM a ICOMAM

42 000,00

Česká geologická společnost

20 000,00

Celkem

42 000,00

Obec Radíkovice

20 000,00

Celkem

40 000,00

Investice
Investiční dotace Královéhradeckého kraje
Investiční dotace Královéhradeckého kraje v roce 2015
nebyly poskytnuty.

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

PZ k 1. 1. 2015

tvorba fondu

čerpání fondu

KZ k 31. 12. 2015

krytí

1 248 644

1 645 243

1 542 913

1 350 974

1 350 974

977 150

-

-

977 150

977 150

-

20 000

20 000

-

-

Fond odměn

488 992

-

-

488 992

488 992

FKSP

172 893

153 133

146 707

179 319

179 319

výroční zpráva mvč 2015

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

241100

 Název účtu

BU KB 78-7777510247

241200

BU EU KB 115-390250207

243020

Běžný účet FKSP

Ceniny (Kč)
Č. účtu

 Název

Stav
k 31. 12. 2014

Stav
k 31. 12. 2015

(Poč. st. sled. obd.)

(Kon. stavy)

7 552 422,42

9 002 545,80

263010

Ceniny, známky, kolky

-

509 772,03

263020

Ceniny – stravenky à 50,-

160 576,29

145 161,58

Stav
k 31. 12. 2014

Stav
k 31. 12. 2015

KZ minulého obd.

KZ sled. období

-

-

31 500,00

61 000,00

Fyzickou inventurou cenin nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Kontrolní systém

výroční zpráva mvč 2015

V roce 2015 organizaci nebyla stanovena žádná výše odvodů
za porušení rozpočtové kázně. Na základě provedených kontrol nebyla stanovena pokuta ani penále.
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Dne 10. 6. 2015 byla zahájena kontrola dle ust. § 4 odst.
2, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a dále dle zákona
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje, odborem regionálního
rozvoje, grantů a dotací. Tato kontrola byla ukončena dne
10. 6. 2015 se závěrem: „Muzeum plní úkoly vyplývající z výše
uvedených předpisů, má potřebné vnitřní směrnice a řídí
se jimi v rámci ročních plánů činnosti. Je trvale kladen důraz
na bezpečnost sbírkových předmětů jak v depozitářích, tak
i při jejich prezentaci.“

Dne 20. 7. 2015 byla zahájena kontrola Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za účelem ověřování dodržování podmínek ROP SV uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace HK/0092/S ze dne 28. 11. 2008 po dobu sledování
udržitelnosti projektu. Kontrola byla ukončena dne 24. 8. 2015
s konstatováním, že nebyly zjištěny žádné nedostatky ohrožující udržitelnost projektu.
Dne 31. 8. 2015 byla zahájena kontrola Ministerstva financí
České republiky za účelem přezkoumání hospodaření
Královéhradeckého kraje za rok 2015 a jím zřizovaných organizací. Kontrola byla provedena v souladu s ustanovením § 5
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v souladu

s ustanovením § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole,
a v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích. Kontrola konstatovala, že organizace má zavedený
funkční kontrolní systém, který vytváří předpoklady pro účelné
a hospodárné nakládání se svěřeným majetkem a příspěvky
zřizovatele a zjištěná dílčí pochybení mají nízkou významnost.

Ukončené investiční zakázky
Zakázka 2015

Dodavatel

Kč

Nákup geodetické totální stanice

GEOTRONICS Praha, s.r.o.

Nákup šroubového kompresoru vč. příslušenství

ALUP CZ, spol. s r.o.

130 346

Nákup Wifi pro historickou budovu vč. instalace

Křížek Petr

215 319

Nákup úložiště dat

Křížek Petr

100 880

Nákup prvků zvukotechnického zařízení
vč. jejich instalace

Dancefloor, s.r.o.

175 573

84 393

Autoprovoz
Provoz vozidel včetně PHM a oprav v roce 2015

CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY AUTODOPRAVY

Náklady

Kč
240 116

Ujeto km

Náklady na 1 km v Kč

PHM v Kč

Opravy v Kč

Škoda Octavia

11 706

5,71

21 740,62

45 142,86

Ford Focus

20 812

3,18

37 442,60

28 730,90

Ford Transit

13 813

2,99

28 894,41

12 349,22

Citroën Berlingo

18 406

1,88

27 524,58

7 108,01

VW Transporter

8 301

3,76

19 847,10

11 336,05

73 038

-

135 449,31

104 667,04

Celkem
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Náklady
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Provoz a obnova budov
Depozitář Opletalova ulICE
Muzeum využívá budovu depozitáře, která je ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje. V současné době je ve velmi špatném technickém stavu a její vlastník plánuje rekonstrukci
včetně rozšíření o přístavbu a novou přírodovědeckou expozici. V součinnosti s vlastníkem budovy se muzeum jako
uživatel budovy podílelo na vypracování podkladů k projektové dokumentaci na rekonstrukci budovy. Z toho důvodu se
na budově v roce 2015 prováděly jen nutné drobné udržovací práce. Na základě výsledku zadávacího řízení č. VZ 511846
ze dne 8. 7. 2015 byla uzavřena smlouva o dílo s vítězem
řízení na zpracování projektové dokumentace. První část
projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad
k Územnímu rozhodnutí, by měla být dokončena v červnu
roku 2016.

Depozitář Rychnov nad Kněžnou

výroční zpráva mvč 2015

Prostory, užívané muzeem od října 2014, se nachází v budově
bývalého skladu civilní obrany v areálu Oblastní nemocnice
Rychnov nad Kněžnou. Prostory užívá muzeum jako depozitář. Budova je dvoupodlažní nevytápěná a má nákladní výtah.
V depozitáři jsou umístěny kamenné sbírkové předměty,
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materiál k tvorbě výstav, model mamuta a pomocný materiál.
I nadále budou prostory využívány pro uložení sbírkových
předmětů a pro uložení části mobiliáře z depozitáře v Hradci
Králové po dobu provádění jeho rekonstrukce.

muzea, informačního střediska i památníků standardní.
Budovy jsou v dobrém technickém stavu, byla na nich prováděna drobná údržba.

Historická budova

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 materiál a pomocný materiál k zajištění archeologického
výzkumu.

Historická budova je ve vlastnictví Města Hradce Králové,
nachází se na Eliščině nábřeží a slouží k výstavní činnosti.
V červnu 2015 byla dokončena rekonstrukce opěrné zdi dvora,
kterou prováděl vlastník budovy. Z důvodu této rekonstrukce
byl omezen přístup zdravotně postižených občanů do MVČ.
I pro další období vlastník budovy plánuje provést dílčí opravy
a rekonstrukce, především oken, která jsou ve velmi špatném
stavu. Na plánování rekonstrukce se muzeum podílí především z hlediska plánování výstav a akcí, které bude nutno
z důvodu rekonstrukce přizpůsobit.

Sklad archeologického materiálu
Všestary

Muzeum války 1866 NA ChlumU
Budova Muzea války 1866 na Chlumu a související pozemky jsou ve vlastnictví MVČ. V průběhu roku 2015 byl provoz

Inventarizace majetku a závazků
Na základě příkazu ředitelky č. 7/2015 byla provedena řádná
inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2015. Jednotlivé dílčí
inventarizační komise provedly fyzickou inventuru v období od 9. 11. 2015 do 13. 11. 2015 a od 4. 1. 2016 do 8. 1.
2016. Inventární seznamy byly řádně vytisknuty z účetního
programu.

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
2016.

Inventarizace byla provedena v souladu s platnými právními
normami. Závady nebyly zjištěny.
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