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1. ÚVOD

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je regionálním muzeem. Ve svých sbírkách spravuje téměř tři 
miliony sbírkových předmětů z oblasti  věd společenských a věd přírodních. 

Po svém založení v roce 1880 bylo muzeem městským. V roce 1896 došlo k rozdělení na dvě samostatná 
muzea: Historické muzeum a Průmyslové muzeum pro severovýchodní část Království českého. Největší 
rozkvět muzea – jeho sbírek, odborné a publikační činnosti je spojen s osobou městského tajemníka Ludvíka 
Domečky, který spravoval sbírku v letech 1895-1937. V letech 1909-1912 byla pro muzeum postavena 
budova na Eliščině nábřeží, dílo arch. Jana Kotěry. V meziválečném období vznikla v Hradci Králové další 
muzea, např. župní pedagogické, v roce 1939 přírodovědecké. Po válce byla všechna muzea sloučena 
v jedno. Toto se v roce 1959 stalo krajským muzeem. Od roku 1974 po sloučení s pardubickým pracovištěm 
působilo pod názvem Krajské muzeum východních Čech. Od roku 1991 nese název Muzeum východních 
Čech v Hradci Králové, zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury ČR. Od roku 2001 je příspěvkovou organizací 
Královéhradeckého kraje.

V dobách svého vzniku bylo muzeum jedinou kulturní institucí ve městě, od té doby se proměnila společnost 
a poslání muzea. Je nutné nově definovat identitu této instituce tak, aby její základní poslání, dané zřizovací 
listinou, bylo zřejmé a aktuální i pro společnost 21. století. 

Tato koncepce je psána pro období let 2013-2017. V roce 2011 a v roce 2012 se muzeum řídilo návrhem 
koncepce „Koncepce řízení Muzea východních Čech v Hradci Králové“, která byla předložena při výběrovém 
řízení na funkci ředitele/ky Muzea východních Čech v Hradci Králové. V průběhu roku 2011 a 2012 se základní 
cíle této koncepce podařilo naplnit.
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2. BILANCE ČINNOSTI 2011 - 2012

Do roku 2011 bylo Muzeum východních Čech v Hradci Králové respektovaných odborným pracovištěm.  
Pro širší veřejnost se instituce jevila jako ne příliš čitelná a ne příliš viditelná. Základním úkolem bylo změnit 
MVČ na instituce orientovanou na návštěvníka, vytvořit kvalitní nabídku výstav s řadou doprovodných 
aktivit, zaměřit se na edukační programy, zvýšit roli marketingu a propagace, zapojit se do zahraniční 
spolupráce, aktivně využívat dotací, grantů a dalších externích finančních zdrojů a nastavit kvalitní řídící 
procesy. Základním cílem bylo vytvořit z Muzea východních Čech v Hradci Králové instituce, která je otevřená  
a vstřícná, je uznávaným odborným pracovištěm s kvalifikovaným personálem, instituci, která využívá svůj 
vzdělávací potenciál. 

V  průběhu roku 2011 se podařilo překlenout závažnou ekonomickou situaci muzea, do které se muzeum 
za předcházející roky dostalo. Především díky velkorysosti krajského zastupitelstva v čele s Bc. Lubomírem 
Francem, které svým rozhodnutím umožnilo další rozvoj instituce. 

Během února 2011 přišlo Muzeum východních Čech s prvním edukačním programem k výstavě Soumrak 
zemské hotovosti. O program byl obrovský zájem jak u předškolních, tak školních zařízení, ale zaznamenal 
také velké ohlasy v tisku. Edukační programy mají od té doby své stálé místo v programu instituce; je vytvářena 
pravidelná nabídka programů na každé pololetí pro mateřské a základní školy. Je rozvíjena spolupráce se 
školami. Muzeum tímto nejen plní svou vzdělávací funkci, ale současně zvyšuje zájem o instituci a vychovává 
další návštěvníky. S ohledem na návštěvnický komfort byla otevřena muzejní kavárna.

V roce 2011 byl zpracován výstavní plán do roku 2016 s vymezením jednoho klíčového tématu na další rok, 
byla ustanovena výstavní komise. 

V roce 2011 muzeum dokončilo projekt financovaný z ROP NUTS II. Severovýchod „Vybudování prezentační 
soustavy Muzea války 1866 na Chlumu jako specifické destinace cestovního ruchu.“

Byla navázána spolupráce s Muzeum Slaska Opolskiegeho v Opolu a podána žádost „Digitalizace a internetová 
prezentace archivních fondů vztahujících se k archeologickým památkám.“ Projekt bude ukončen na konci 
dubna 2013. Podařilo se také navázat spolupráci s německými a rakouskými partnery a zahájit jednání  
o vzájemné spolupráci v problematice války 1866. V roce 2011 muzeum obnovilo členství v Mezinárodní 
radě muzeí ICOM. Byla navázána spolupráce s Muzeum užitého umění ve Vídni s podporou rakouského 
velvyslanectví v Praze. 

V roce 2012 byl zahájen projekt financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Cílem projektu je další vzdělávání pracovníků v oblasti kultury. 

V rámci instituce  dochází postupně k realizování změn započatých v roce 2011. Je vytvářena účelná 
struktura organizace a dochází realizaci personální politiky, která má za cíl posílit odpovědnost zaměstnanců 
za své pracovní výsledky a současně odstranit nerovnováhu v odměňování zaměstnanců. Cílem je vytvoření 
efektivně řízené instituce, která využívá kvalitní lidský potenciál, peču je o své zaměstnance a je dobrým 
zaměstnavatelem a hospodářem. 

V průběhu roku 2011 a 2012 došlo k revizi koncepčních materiálů jednotlivých oddělení, podkladů ke 
sbírkotvorné činnosti a řady interních dokumentů.  

V rámci odborné práce došlo k obnovení vydávání profilových periodik Muzea východních Čech v Hradci 
Králové. Je vydáván recenzovaný časopis Acta Musei Reginaehradecensis a časopis Archeologie východních 
Čech. 
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V roce 2012 byl Muzeu východních Čech v Hradci Králové Radou pro vědu a výzkum přiznán status výzkumné 
organizace 1. stupně. V prosinci  2012 proběhlo ustanovující zasedání Rady Muzea východních Čech 
v Hradci Králové. Rada MVČ slouží  jako poradní orgán ředitele muzea  v oblastech  vymezených zřizovací 
listinou, tedy zejména získávání, shromažďování, trvalého uchovávání, evidování, odborného zpracování  
a zpřístupňování sbírek muzejní povahy. Jejím cílem je taktéž v těchto intencích přispívat k rozvoji instituce 
v oblasti vědeckého výzkumu. 
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3. SWOT ANALÝZA

S - Silné stránky 

kvalitní a rozsáhlá sbírka•	
tradice, dobrá značka•	
přední odborníci v některých oborech                                      •	
atraktivní sídlo v centru města •	
nová budova Muzea války roku 1866 na Chlumu•	
edukační činnost•	
vědeckovýzkumný potenciál•	
cenová dostupnost•	

W - Slabé stránky

absence stálé přírodovědné expozice •	
nevyhovující stav objektu Gajerových kasáren•	
nekoncepčně pojatá historická expozice  •	
nedostatečný marketing a propagace •	
slabé profesní zastoupení problematiky 1866•	
nedostatečný počet pracovníků s kvalitním profesním vzděláním•	

O – Příležitosti

využití zrekonstruovaného prostoru Gajerových kasáren•	
vytvoření nových stálých expozic•	
spolupráce s dalšími kulturními organizacemi, školami•	
změna organizační struktury •	
zaměření se na sponzoring, fundraising a čerpání dotací•	
využití Muzea války roku 1866 na Chlumu a přilehlého areálu bojiště  •	
rozvoj zahraniční spolupráce•	
využití výzkumného a vzdělávacího potenciálu•	
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T – Hrozby

nedostatek finančních prostředků•	
sídlo muzea je v pronájmu•	
vznik jiných  areálů v kraji s výstavní činností •	
nedostatečné využívání muzejních sbírek jako pramenů přírodních a společenských věd•	
příklon veřejnosti k pasivní zábavě a změna způsobu trávení volného času•	
nedostatek kvalitně vzdělaných odborníků •	
neschopnost konkurovat na trhu s kulturními statky•	
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4. VIZE A CÍLE

Základní cíle koncepce

Základním posláním tohoto materiálu je poskytnout jasný signál o směřování Muzea východních Čech 
v Hradci Králové a vytvořit tak podklad formulující cíle instituce, přístupy k řešení stávajících problémů  
a navrhující konkrétní programy a akce, které by měly vést k naplnění stanovených cílů. V intencích daných 
zřizovací listinou je hlavním cílem vybudovaní moderně řízené, otevřené paměťové instituce, která je 
přesahuje rámec regionu. Instituce, která dbá o kvalitu a výsledky odborné práce jak v péči o sbírky, tak 
publikační a popularizační rovině. Jednotlivé cíle by měly naplňovat stanovenou vizi:

Vize

Otevřená a vstřícná instituce opírající se o tradici, zakládající si na profesionální péči o hmotné  
i nehmotné kulturní dědictví regionu. Elitní regionální paměťová instituce, pracující na odborné bázi,  která 
zprostředkovává vědění a poznání široké škále cílových skupin. 

Strategické cíle:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je:

I. Paměťová instituce, která promyšleně získává, uchovává a pečuje o své sbírky

II.  Moderní instituce předávající poznatky a informace široké odborné i laické veřejnosti

III. Efektivně řízená instituce, která využívá kvalitní lidský potenciál a je dobrým 
 zaměstnavatelem a hospodářem

IV. Odborná instituce s vědecko - výzkumnými úkoly

V. Významným aktérem regionálního rozvoje a cestovního ruchu
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5. AKČNÍ PLÁN

Ad) I. Paměťová instituce, která promyšleně získává, 
uchovává a pečuje o své sbírky

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je zřizováno za účelem získávání, shromažďování, trvalého 
uchovávání, evidování, odborného zpracování a zpřístupňování sbírek muzejní povahy. Tato oblast je řešena 
zákonem č. 122/2000 Sb., který se provádí vyhláškou č. 275/2000. Ochranu, správu a nakládání s movitým 
kulturním dědictvím upravuje také zákon o státní památkové péči č. 20/1987 ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon  
č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a zákon č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory 
kultury.  

Pramenná základna, kterou muzeum disponuje, je naprosto jedinečným souborem sbírkových předmětů,  jež 
je stěžejní pro získávání vědomostí a znalostí o historii regionu a jeho přírodním bohatství. Sbírka je utvářena 
na základě sbírkotvorné koncepce. Informace vytěžené z jednotlivých podsbírek muzeum předává dál 
pomocí časově omezených výstav, stálých expozic, prostřednictvím publikací, prácí s veřejností, vytvářením 
doprovodných a výukových programů a další formou, která vede k zprostředkování obrazu přírody a dějin 
společnosti, vztahující se dle zřizovací listiny k území severovýchodních Čech. 

Sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové je tvořena třemi podsbírkami, které se dělí dále do jednotlivých 
fondů. Ke dni 31. prosinci 2011 bylo ve sbírce Muzea východních Čech v Hradci Králové evidováno celkem  
3 051 233 kusů sbírkových předmětů.

Kvalitní péči o sbírky je třeba zajistit prostřednictvím těchto dílčích cílů:

1. AKTuALIZOVAT A NAPLňOVAT KONCEPCI rOZVOjE TVOrBy SBÍrKy, TAK ABy ByLO ZAjIšTěNO 
jEjÍ VyVÁžENé DOPLňOVÁNÍ 

Základním předpokladem systémové práce ve sbírkotvorné oblasti je existence kvalitně zpracovaného 
dokumentu, který jasně udává směr sbírkotvorné činnost. Vyprofilovaná sbírkotvorná činnost je základním 
předpokladem plnění smyslu existence muzea a současně vypovídá o jeho orientaci. 

Pro efektivní a smysluplnou tvorbu sbírky je třeba provádět kvalitnější postupnou revizi struktury sbírky,  
sjednotit práci jednotlivých kurátorů a zvýšit komunikaci mezi pracovišti v instituci. V současné době existuje 
zpracovaný příkaz č. 13/2002 – Program tvorby sbírky Muzea výchoidních Čech v HK, ze dne 20. 12. 2002. 
Dále existuje rozpracovaná koncepce z roku 2012, která by měla vyústit v nový a výrazně aktualizovaný 
program tvorby sbírky. V dokumentu bude potřeba  zohlednit problematiku dokumentace současnosti. 

V průběhu roku 2013 je třeba vydat Strategický program tvorby sbírky Muzea východních Čech v Hradci 
Králové a stanovit postupné kroky k jeho plnění.
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2. ZLEPšIT STAV EVIDENCE A STANOVIT mETODIKu PrO SBÍrKOTVOrNé AKTIVITy PrO DALšÍ 
OBDOBÍ SE ZAměřENÍm NA DOKumENTACI SOuDOBÝCH DějIN

V současné době je pro sbírkovou evidenci používán počítačový program DEMUS. Jedná se o výrazně 
zastaralý a kapacitně poddimenzovaný program, který je minimálně inovován. Evidence v tomto počítačovém 
programu je dlouhodobě neudržitelná a instituce tak nemůže do budoucna efektivně spravovat svěřenou 
sbírku. 

V horizontu pěti let bude třeba jednat o zavedení nového evidenčního programu s cílem sjednocení 
sbírkové evidence, propojení na konzervátorské databáze a na webové portály s prezentací digitalizovaných 
sbírkových předmětů.

3. KONCEPČNě řEšIT PrOBLEmATIKu PrEVENTIVNÍ KONZErVACE, OCHrANy SBÍrKOVÝCH 
PřEDměTů A jEjICH rESTAurOVÁNÍ

V horizontu jednoho roku bude vydána směrnice, která bude centrálně upravovat problematiku a postup 
práce v rámci ochrany sbírkových předmětů. Cílem je vytvoření kvalitně vybaveného pracoviště pro ochranu 
a restaurování sbírkových předmětů muzea. 

4. VyPrACOVAT KONCEPCI DIgITALIZACE SBÍrKOVéHO fONDu A ZAČÍT jI NAPLňOVAT.

Elektronická prezentace sbírkových předmětů je cestou jak zpřístupnit sbírku Muzea východních Čech  
v HK široké veřejnosti. Je zároveň jedinou současnou i budoucí možností, jak uceleně prezentovat sbírkové 
předměty široké badatelské veřejnosti po celém světě. On-line prezentace sbírkových předmětů umožní 
studium i takových materiálů, které není možné studovat vzhledem k jejich citlivosti, vzácnosti a jedinečnosti 
či není možné je z těchto důvodů vystavovat. On-katalogy též naplní jedno ze základních poslání instituce  
a to je zpřístupnění sbírky široké veřejnosti.

Digitalizace sbírkových předmětů v současné době probíhá podle evropských standardů. Bude však nutné 
vypracovat strategický plán digitalizace v návaznosti na evidenční sbírkový program a následnou prezentaci 
na webových portálech.

5. ZLEPšIT STAV DEPONOVÁNÍ SBÍrKOVÝCH PřEDměTů

V současné době jsou sbírkové předměty uloženy převážně v objektu Gajerových kasáren. Menší část, 
zejména kamenné prvky jsou uloženy v objektu Parados v Jaroměři. Pro archeologické pracoviště byl 
v rámci projektu „Archeopark Všestary“, jehož partnerem Muzeum východních Čech v Hradci Králové je, byl 
vybudován depozitář v obci Všestary.  Stěžejním investičním záměrem Muzea východních Čech pro další 
období je připravit a realizovat záměr rekonstrukce objektu Gajerova kasárna a vytvořit tak kvalitní zázemí 
pro uložení sbírkových předmětů s expoziční plochou, pracoviště pro kurátory,  konzervátory-restaurátory 
a další pracovníky muzea. 
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Ad) II. moderní instituce předávající poznatky  
a informace široké odborné i laické veřejnosti

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je veřejnou kulturní institucí, jejímž aktivity jsou pro veřejnost 
nejvíce viditelné prostřednictvím výstavní činnosti. V současné době neodpovídá nabízená expoziční činnost 
zaměření a významu, odbornému záběru ani regionálnímu vymezení muzea. Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Historicky jeho podsbírky vznikaly 
s ohledem na region celých východních Čech, sbírka je rozdělena do tří podsbírek. Přesto největší expoziční 
plocha ( 696,56 m²) a jediné dvě expozice, které v muzeu jsou, jsou věnovány městu Hradce Králové s menším 
přesahem. Expozici „Královské město nad soutokem“ (18. 5. 2009 – plánováno do 31. 12. 2015), která se 
věnuje osídlení města Hradec Králové od pravěku až do roku 1776 (zahájení stavby barokní pevnosti), bylo 
v roce 2009 uděleno II. místo v soutěži Gloria musealis. 

Druhá expozice navazuje obsahově na první a popisuje období od pol. 20. století až do počátku století 
dvacátého pod názvem: „Od pevnosti k salonu republiky“.

Město Hradec Králové své vlastní muzeum nemá, nicméně na běžném chodu instituce se nepodílí. Významnou 
investicí byla investice do opravy budovy (2000). O budovu se stará jako řádný majitel. Muzeum podporuje 
formou grantů. 

Muzeum války 1866 na Chlumu s nově vzniklou expozicí v roce 2011 se válce a především bitvě 1866 věnuje, 
nicméně nedostatečné zabezpečení a tedy obava o bezpečnost majetku kraje vedly již také minulé vedení 
k rozhodnutí využít budovu na Chlumu k prezentování válečných souvislostí pomocí replik sbírkových 
předmětů a nyní nově také  filmy a doprovodným materiálem v počítačové prezentaci.

1) VyBuDOVÁNÍ NOVÝCH STÁLÝCH ExPOZIC

Vytvoření reprezentativních expozic, které by rovnoměrně prezentovaly zastoupení bohatství jednotlivých 
podsbírek a zároveň přesunuly do těžiště zájmu území celého Královéhradeckého kraje a dokumentovaly tak 
jeho bohatství. Důraz bude kladen zejména na prezentování přírodního a kulturního bohatství regionu tak, 
aby se s ním dokázal identifikovat nejen jeho občan, ale výpovědní hodnota byla srozumitelně prezentována 
také návštěvníkům z jiných krajů a ze zahraničí. 

Královéhradecký kraj tak získá kvalitní prezentační plochu, která bude sloužit nejen k rozvoji cestovního 
ruchu, ale také dokáže zachytit identitu regionu, podepřít ji kulturním bohatství nevyčíslitelné hodnoty  
a odprezentovat širokým cílovým skupinám tak, aby míra identifikace obyvatel s vlastním prostředím byla 
pozitivním faktorem v utváření vztahu ke svému kraji.

Vznik nové přírodovědecké expozice v objektu gajerových kasáren.

Muzeum východních Čech v HK má velmi pestré sbírky vypovídající o přírodní rozmanitosti území 
východních Čech, zejména Královéhradeckého kraje. Vytvořením nové expozice bude prezentována 
ojedinělá přírodovědecká podsbírka a současně kvalitní práce přírodovědecké oddělení. Pro přípravu 
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a další rozpracování námětu expozice bude svolán pracovní komise, ve které budou zastoupeny různé 
složky podílející se na ochraně přírody, odborníci z akademické půdy, zástupci odboru životního prostřední 
krajského úřadu Královéhradeckého kraje, města  atd. 

Vznik nové archeologické expozice 

Nová archeologická expozice by mohla přiblížit vývoj technologií na adaptace a změny přírodních podmínek 
ve smyslu inovace, případně by mohla zachytit každodenní reálie obyvatel východních Čech od počátku  
do začátku novověku. Expozice by měla obsahovat tématické moduly, které budou obměňovány.

Historická budova muzea

Expozice v budově národní kulturní památky by měla zdůraznit původní funkce muzea jako muzea 
městského a umělecko-průmyslového. Budova jako taková je sama o sobě výstavním předmětem. V rámci 
této expozice by měla být v původním dobovém mobiliáři vystaveny původní městské sbírky a sbírky 
uměleckoprůmyslové. Expozice by měla být věnována významným architektům J.Kotěrovi, J. Gočárovi  
a dalším  a  tématice moderní architektury. 

Řešení problematiky nových expozic je závislé na realizování rekonstrukce objektu Gajerových kasáren. 

2) PřEBuDOVÁNÍ KONCEPTu VÝSTAVNÍ POLITIKy

S ohledem na aktuální stav současné ekonomiky nebude reálné v budoucnu postupovat tak jako v minulých 
letech – tedy systémem časného střídání výstavních projektů.

V roce 2012 byla ustavena Výstavní komise jako poradní orgán v oblasti výstavní politiky. Cílem je každý rok 
stanovit stěžejní výstavní projekt, na který bude soustředěna maximální pozornost. 

Pro plánované období byla stanovena následující témata:

2013 Muzeum stoleté

2014 Zámečnická škola. Řemeslo je umění. 

2015 Obchod pod plachtami. Ve službách Západoindické společnosti. 

2016 1866: Bitva u Hradce Králové
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3) rOZVOj EDuKAČNÍCH AKTIVIT

Připravit další edukativní využití stálých expozic, zejména na Chlumu•	
Cíleně pracovat se školami a zaměřit se více na střední školy•	
Zvýšit informovanost pedagogických pracovníků •	
Pokračovat v započaté spolupráci se studenty Pedagogické fakulty UHK•	

Ad III) Efektivně řízená instituce, která využívá kvalitní 
lidský potenciál a je dobrým zaměstnavatelem a hospodářem

Naplnění tohoto strategického cíle bude dosaženo zlepšením finančního stavu instituce, účelnější nakládání 
s majetkem instituce, získáváním potřebných finančních prostředků z veřejných i soukromých zdrojů  
a efektivním přerozdělením mzdových prostředků. 

1) PErSONÁLNÍ POLITIKA

Cílem postupných změn je zvýšení účinnosti řízení, zvýšení pocitu sounáležitosti zaměstnanců s institucí  
a využití jejich schopností a kompetencí pro rozvoj muzea.

V rámci efektivního řízení a sjednocení a propojení odborných agend dojde ke sloučení historického  
a archeologického oddělení do jednoho společenskovědního oddělení, nebude zachováno samostatné 
oddělení Památník války 1866 na Chlumu. Důvodem je vykonávání různých agend, které jsou v současné 
době profesionálněji a lépe vykonávány na centrální úrovni celé instituce. 

2) INVESTIČNÍ ZÁměry

Dokončení rekonstrukce strážního domku u Památníku války 1866 na Chlumu

Strážní domek z konce 19.století je v havarijním stavu. Objekt dříve sloužil jako strážní domek, poté jako 
obytný prostor. Opravený objekt strážního domku bude složit jako informační centrum s pokladnou pro 
prodej vstupenek, drobných předmětů a občerstvení. 

Odhad finančních nákladů: 1,2 mil Kč bez DPH
Termín dokončení: květen 2013
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rekonstrukce objektu gajerových kasáren 

Gajerova kasárna jsou pětipodlažní budovou s jedním sníženým přízemím (1.PP), třemi nadzemními  
a čtvrtým nadstavěným podlažím nad střední částí 3. NP. Budova je zastřešena valbovou střechou  ve dvou 
výškových úrovních. Rozměry budovy jsou cca 93 m x 11,5 m. Rozměry obou křídle jsou 20,00 x 14,40 m. 
Výška po hřeben střechy je 24,0m. Střecha je pokryta pálenou krytinou. Plocha střechy je 2 300m². V roce 
1990 byla budova předána do užívání Muzeu východních Čech v Hradci Králové. V letech 1992-1996 byla 
postupně rekonstruována pro depozitární a provozní účely. V letech 2006-2008 proběhly dvě etapy výměny 
původních dřevěných oken. Z celkového počtu 313 bylo vyměněno 53 dřevěných špaletových oken v jižním 
křídle budovy.V současné době se v havarijním stavu nachází střecha a  klempířské prvky, nevyměněná okna 
neumožňují zachování stabilního klimatu pro sbírkové předměty. 

Cílem rekonstrukce  je: 

1. efektivní a bezpečné uložení sbírky 
2. vybudování výstavních prostor
3. vybudování technického zázemí (dílny, ateliéry)

Celková rekonstrukce budovy sestává z těchto bodů:

A) Oprava střechy a případné vybudování půdních vestaveb v prostru nad jižním a severním křídlem 
budovy

B) Vybudování centrálních prostor pro depozitáře a jejich vybavení mobiliářem
C) Vybudování výstavního prostoru s vlastním vstupem
D) Celková rekonstrukce vnitřních rozvodů
E) Nová zateplovací fasáda
F) Odvlhčení budovy
G) Výměna technologie předávací stanice
H) Úpravy odpovídající splnění podmínek energetického auditu objektu. Tyto podmínky by měly být 

dodrženy v bodech C,D,I a J, případně dle návrhu energetického štítku budovy doplněny o další 
instalace.

Harmonogram aktivit: 

Jednání s představiteli Královéhradeckého kraje  
a investičního odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje leden – únor 2013
Shromáždění podkladů pro investiční záměr únor – duben 2013
Zpracování návrhu investičního záměru duben – květen  2013
Jednání o možnostech vytvoření projektu pro další programovací  období průběžně
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Investice do výstavního vybavení

Z hlediska moderního výstavnictví je pro zkvalitnění úrovně výstav a zabezpečení sbírkových předmětů 
nutné investovat do kvalitního výstavního systému a osvětlení. V muzeu chybí kvalitní stavebnicový systém 
výstavních panelů.  Současný stav je řešen nevhodným způsobem  z dřevotřískových desek. 

Důležitou a energeticky úspornější variantou osvětlení je nahrazení světlometů zdroji studeného 
světla. Všechny výstavní prostory jsou osazeny halogenovými světly, které jsou zdrojem infračerveného  
a ultrafialového záření a nejsou tak vhodné pro sbírkové předměty.

Investice do zabezpečovací technicky

Systémovým řešením zabezpečení všech objektů, ve kterých MVČ sídlí je jejich napojení na Pult centrální 
ochrany Policie ČR. V současné době jsou objekty dva objekty MVČ – Gajerova kasárna a hlavní budova - 
napojeny systémem EZS na pult centrální ochrany Policie ČR. Elektronický zabezpečovací systém u obou 
objektů je na hranici životnosti (přes 20 let) a bude třeba do budoucna provést obnovu systému. Objekt na 
Chlumu je napojen na soukromou agenturu. Aby byl objekt systémově napojen na Policii ČR, je investice do 
EZS 200- 300 tis. Kč.
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Ad) IV. Odborná instituce s vědecko - výzkumnými úkoly

1) uDržET VySOKÝ STANDArD VěDECKé PrÁCE

Prioritou je úspěšně naplňovat základní výzkum organizace. Podstatnou část práce pracovníků 
společenskovědního a přírodovědeckého oddělení tvoří vlastní výzkum. Cílem je udržení vysoké kvality  
a odbornosti pracovníků muzea. 

2) ZVÝšIT PODÍL ZAPOjENÍ PrACOVNÍKů VE VěDECKO-VÝZKumNÝCH ÚKOLECH

Někteří z pracovníků mají vlastní podíl a zkušenosti na řešení vědecko-výzkumných úkolů v rámci GAČR či 
NAKI.  Podporou vědecké činnosti pracovníků,  zavedením transparentního systému motivace by mělo být 
dosaženo zvýšení míry zapojování se do projektů. 

3) ZACHOVAT KVALITu A PErIODICITu rECENZOVANÝCH PErIODIK 

Je třeba systémově vyřešit financování  recenzovaných periodik, které mají svou tradici, kvalitu a vytvářejí 
platformu pro prezentování výsledků muzejní práce. 

4) ZVÝšIT PODÍL VLASTNÍ PuBLIKAČNÍ AKTIVITy

Z finančních důvodů muzeum téměř rezignovalo na vlastní publikační aktivity. Pod hlavičkou Muzea 
východních Čech v Hradci Králové vyšlo v posledních letech pouze nepatrné množství publikací. Cílem je 
obnovit vlastní publikační činnost a odprezentovat tak výsledky práce muzejních pracovníků, tak samotné 
sbírkové předměty.

5)    ZKVALITNIT mÍru ZAPOjENÍ SE DO SPOLuPrÁCE S uNIVErZITNÍm PrOSTřEDÍ 

MVČ spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové především prostřednictvím osobních kontaktů jednotlivých 
pracovišť. Pracovníci archeologického pracoviště i pracovníci přírodovědeckého oddělení na univerzitě 
přednášejí, studenti Pedagogické fakulty chodí na praxi do MVČ. Zvýšení spolupráce historického pracoviště 
s Historickým ústavem FF UHK je v zájmu obou institucí. Některé projekty – mezinárodní konference 
k problematice války 1866 je s FF UHK plánována. 
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Ad) V. Významný aktér regionálního rozvoje  
a cestovního ruchu

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je  vzdělávací institucí, která slouží také jako místo trávení volného 
času návštěvníků. Je třeba jim připravit adekvátní zázemí, tak aby se do muzea rádi vraceli a instituce na ně 
působila jako otevřená a přátelská. 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové má své expozice umístěno v budově arch. Jana Kotěry, jež 
je Národní kulturní památkou. Místo je cílem turistů a návštěvníků města i regionu. V současné době 
spolupracuje MVČ s oddělením regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, s Destinačním managementem Hradecko a odborem kultury, sportu a  cestovního ruchu Magistrátu 
města Hradec Králové. Provázání aktérů v oblasti cestovního ruchu by jistě přispělo také k zefektivnění  
a zintentivnění propagace Muzea východních Čech v Hradci Králové a to především na území ostatních 
krajů v rámci ČR a v zahraničí. Jak moderní architektura budovy muzea, tak především bojiště války 1866 má 
bezpochyby evropský potenciál. 

1. ZAjISTIT ADEKVÁTNÍ NÁVšTěVNICKy PřÍVěTIVé ZÁZEmÍ 

V budově a v rámci expozic je cílem vybudovat odpočinkové prostory, pro zvýšení návštěvnického komfortu 
dojde ke zlepšení služeb muzejní kavárny, v plánu je rozšíření sortimentu muzejního obchodu a jeho vhodné 
umístění. 

2. PřIPrAVIT KVALITNÍ PODKLADy PrO OrgANIZACE PřIPrAVujÍCÍ TurISTICKé BALÍČKy  
A PrODuKTy PrO DOmÁCÍ I ZAHrANIČNÍ TurISTy  „PO STOPÁCH mODErNy“ A „PO STOPÁCH 
VÁLKy 1866.“

Potenciál překračující hranice kraje mají témata moderní architektury, reprezentované samotnou budovou 
muzea na Eliščině nábřeží a problematika války 1866. Vytvořením produktu pro cestovní ruch Po stopách 
moderny se MVČ přidá k přeshraničnímu projektu „Po stopách moderny“, který byl původně směřován na 
zájemce z  jižní Moravy a Dolního Rakouska. Produkt „Po stopách války 1866“ si klade za cíl přilákat  zájemce 
o problematiku vojenských dějin a bitvy u Hradce Králové také z německy mluvících destinací.

3. rOZšÍřIT šKÁLu VyDÁVÁNÍ PrOPAgAČNÍCH mATErIÁLů, ZLEPšIT jEjICH VIZuALIZACI  
A PřIPrAVIT jEjICH jAZyKOVé muTACE.

4. POKrAČOVAT V PrOjEKTu muZEjNÍCH NEDěLÍ A ZAměřIT SE OBDOBNÝm TyPEm PrODuKTu 
NA jINé CÍLOVé SKuPINy. 
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5.  SPOLuPrÁCE S OSTATNÍmI  KuLTurNÍmI INSTITuCEmI V rEgIONu A V KrAjI

Spoluprací s ostatními institucemi v kraji dojde k rozšíření nabídky pro turisty formou společné propagace, 
jednotným vstupným, slevovými kartami. 

Prosinec 2012, Hradec Králové

mgr. Naďa machková Prajzová, Ph.D.
ředitelka Muzea východních Čech v Hradci Králové
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