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Z á p i s 

 
z 16. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 19. 6. 2014 od 13 hod.  

Pevnost Dobrošov 
 

 
Přítomni:    František Kinský, Pavel Kollert, Ladislav Bílek, František Vrabec, Ivan Doležal, 

Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Daniel Rada, Milan Školník, Ing. Rudolf Šikula 
  
 
Omluveni: Mgr. Martina Berdychová, Denisa Besedová, Jiří Gangur, Ivan Vodochodský, 

PhDr. Zdeněk Zahradník, František Staněk 
 
Hosté:             Ing. Ivana Kudrnáčová, PhDr. Pavel Mertlík, Mgr. Petr Landr 
 
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
  3.  Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
  4.  Různé  
  5.  Prohlídka Pevnosti Dobrošov  
  6.  Závěr 
    
 
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
 
Jednání ve 13 hodin zahájil a řídil předseda František Kinský. Uvítal přítomné a představil Mgr. 
Petra Landra, ředitele Regionálního muzea v Náchodě.  
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
 
USNESENÍ 16/48/2014/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
 1. program 16. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 2. hosty na 16. jednání výboru 
II.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Bc. Otakara Kalendu 
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Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
 
 Hlasování: 
   Pro  - 9 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
 
K bodu 3 
Kontrola plnění předchozích usnesení výboru  
 
Trvá: 

- usnesení č. 12/34/2014/VKP – bod III 
ukládá předsedovi výboru pozvat na zasedání výboru zástupce kraje v orgánech obecně prospěšných 
společností  

K bodu 4 
Různé 
 
K bodu 5 
Prohlídka Pevnosti Dobrošov 
Mgr. Petr Landr, ředitel Regionálního muzea v Náchodě uvítal přítomné na Pevnosti Dobrošov a 
předal členům výboru písemný materiál k expozici pevnosti. Ve svém výkladu zhodnotil 
současný stav, problémy a nastínil jejich možná řešení. Aktuálně se blíží ke zdárnému konci 
převod pevnostního systému do majetku kraje. S výhledem do blízké budoucnosti je třeba řešit 
modernizaci návštěvnického centra a prohlídkového okruhu a s tím souvisejících poskytovaných 
služeb. Každoročně je zaznamenáván pokles návštěvnosti, který je dán nárůstem počtu 
zpřístupněných podobných objektů v regionu, ale i výrazným technickým zastaráním expozice a 
absencí nabídky návazných služeb. V předaném materiálu jsou uvedeny návrhy na modernizaci 
nebo zavedení nových služeb – vybudování dětského hřiště, pořízení funkčního a atraktivního 
prohlídkového informačního systému, stavební úpravy návštěvnické budovy, pořízení nového 
technického mobiliáře a výstavního systému a další.   
 
 
K bodu 6 
Závěr  
 

Předseda poděkoval členům i přítomným hostům za účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 16,00 hodin jednání ukončil. Příští jednání 
se uskuteční ve čtvrtek 28. 8. 2014 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje (místnost bude upřesněna v pozvánce). 

  
 
 

 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Pavlína Mazánková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


