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Z á p i s 

 
z 22. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 29. 1. 2015 od 13 hod.  

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, Zámeček 456/30, 500 08 Hradec Králové 
 

 
Přítomni: František Kinský, Bc. Otakar Kalenda, Mgr. Daniel Rada, Ladislav Bílek, František 

Vrabec, Ing. Rudolf Šikula, Denisa Besedová, PhDr. Zdeněk Zahradník, Jiří Gangur, 
Ivan Doležal, František Staněk, Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Pavel Kollert  

 
  
 
Omluveni: Ivan Vodochodský, Milan Školník  
 
Hosté: RSDr. Ing. Ruml, Mgr. Kudrnáčová, PhDr. Mertlík   
Program jednání: 
 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, volba ověřovatele zápisu  
  3.  Prohlídka digitálního planetária a jeho programů  
  4.  Závěr  
 
 
 
K bodu 1 
Zahájení  
Jednání ve 13 hodin zahájil a řídil předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje František Kinský.  
 
 
 K bodu 2 
Schválení programu, volba ověřovatele zápisu  
 
 
 USNESENÍ 22/1/2015/VKP 
Výbory Královéhradeckého kraje 
 
I. s c h v a l u j e  
 1. program 22. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 2. hosty na 22. jednání 
II.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu Denisu Besedovou 
 
 
 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení  
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 Hlasování: 
   Pro  - 13 
   Proti  - 0 
   Zdržel se - 0 
 
K bodu 3 
Prohlídka digitálního planetária a jeho programů  
Členům výboru byl prezentován specializovaný pořad s celooblohovou projekcí v digitálním 
planetárium. Nejdůležitější částí unikátní technologie je užití pěti projektorů, které umožňují 
virtuální putování vesmírem, jehož prostor diváka zcela obklopí.  
Následovala prohlídka interaktivních expozic a přístrojů. Výstava je tvořena mnoha zajímavými 
exponáty (např. mlžnou komorou, plazmovou koulí nebo modelem vesmíru) a je doplněna 
informačními panely s dotykovými monitory. Na terase planetária je umístěna meteorologická 
stanice a robotický dalekohled, který umožňuje pozorování oblohy prostřednictvím vzdáleně 
řízeného teleskopu. Projekt Digitální planetárium v Hradci Králové byl financován z operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3- Komercializace a popularizace VaV, 
oblast podpory 3.2.- Propagace a informovanost o výsledcích VaV. Projekt byl ukončen           
30. listopadu 2014 a slavnostní otevření se konalo 22. ledna 2015. 
 
 K bodu 4 
Závěr   
 

Předseda poděkoval členům i přítomným hostům za účast na jednání výboru a vzhledem 
k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:30 hodin jednání ukončil. Příští jednání 
se uskuteční ve čtvrtek 26. února 2015 od 13 hodin v budově Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje (zasedací místnost bude upřesněna v pozvánce). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Zapsala: Mgr. Pavlína Mazánková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


