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Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým 

krajem na léta 2014 – 2020 

V letech 2011- 2012 provedlo oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu analýzu 
stavu kultury v Královéhradeckém kraji, a to jako fenoménu, který významně ovlivňuje rozvoj 
občanské společnosti, způsob života a životní úroveň obyvatel kraje.  V neposlední řadě je 
kultura chápána jako faktor ekonomického rozvoje. Analýza měla sloužit jako základ pro 
program rozvoje kultury v Královéhradeckém kraji v širokém svém významu. 

Z provedené analýzy vyplynulo, že Královéhradecký kraj žije bohatým kulturním životem, 
plně srovnatelným s jinými kraji. Jisté rozdíly mezi kraji jsou dány jejich tradicí (větší či menší 
vliv tradiční lidové kultury), historickými vazbami (výměna obyvatel v pohraničí po roce 
1945), ekonomickou sílou regionů, resp. krajských měst jako přirozených center. 
Královéhradecký kraj kulturně čerpá z tradice národního obrození na přelomu 18. a 19. 
století (byl jedním z jeho center), jehož síla se následně projevila ve významných 
osobnostech z oboru literatury, divadla včetně loutkového a výtvarného umění.  S 
profesionálním uměním se jako rovnocenný partner pojí umění amatérské či ochotnické, 
jehož nejvyšší úroveň v poslední době udržuje především sborový zpěv (měřeno především 
zahraničním ohlasem). Knihovny, muzea a případně galerie navazují na vývoj započatý již 
koncem 19. století a dnes má kraj hustou síť těchto institucí. Dění v kultuře je z regionálního 
hlediska relativně konzervativním procesem bez velkých výkyvů, ty jsou sledovatelné spíše 
v lokálních projevech, kdy úroveň mnohých aktivit přímo souvisí s jednotlivými osobnostmi 
stojícími v čele institucí či souborů. 

Rozmanité projevy kultury a umělecké činnosti stojí na několika předpokladech. Jedním 
z nich je veřejná podpora územních samospráv -  institucionální  a finanční (například ve 
městech existence profesionálních kulturních středisek). Dalším předpokladem je zájem lidí 
účastnit se jich aktivně či alespoň pasivně jako divák či posluchač. K tomu má ovšem 
napomáhat i výchova či osvěta, dnes navíc i marketingové akce, pomocí kterých kultura čelí 
konkurenci jiných forem využívání volného času. Královéhradecký kraj se významně zapisuje 
do povědomí obyvatel celé republiky jako kraj vrcholných divadelních a hudebních přehlídek 
včetně festivalů populární hudby všech jejích odnoží. 

Součástí analýzy provedené oddělením kultury a památkové péče byla i SWOT analýza stavu 
kultury, která se snažila postihnout jak silné i slabé stránky, tak příležitosti a případné hrozby 
pro další rozvoj kultury. Analýza se také zaměřila na finanční stránku podpory kultury, 
konkrétně na výši a druh podpory obcí, měst, kraje a státu. Ze získaných čísel plyne, že 
zhruba dvě třetiny veškerých prostředků pro kulturu v Královéhradeckém kraji pochází 
z rozpočtů obcí a měst, jedna třetina pak z rozpočtu kraje. Státní podpora není zanedbatelná, 
ale nikoliv rozhodující, navíc v poledních letech mírně klesající. Tyto závěry byly potvrzeny 
následným šetřením, které provedlo Centrum EP. Logicky také vyvstala otázka, jak vychází 
Královéhradecký kraj ve srovnání s jinými kraji ve výši výdajů na kulturu z rozpočtu kraje. 
Vzhledem k různým strukturám krajských rozpočtů včetně rozpočtových změn během roku 
nemá takové srovnání potřebnou váhu.  Ostatně samotné kraje provedly takové šetření mezi 
sebou naposledy v roce 2005. 

Zcela na závěr si zpracovatelé položili otázku, jaké intervenční nástroje k ovlivnění vývoje 
kultury v kraji má kraj k dispozici. Na rozdíl od státu nemůže vývoj ovlivňovat zákonnými a 
jinými předpisy, ve shodě se státem může používat jako nástroj finanční prostředky zpravidla 
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formou dotací na základě vyhlášených dotačních programů. V obou případech mají dotace 
převážně jen motivační a podpůrnou roli a veřejností je většinou tato podpora chápána jako 
nedostatečná. Rozhodující prostředky státu i kraje tak plynou do kultury prostřednictvím 
provozních, případně investičních dotací příspěvkovým organizacím, které zřizují (u krajů též 
společnostem, které zakládají). Královéhradecký kraj poskytuje dotace na podporu kultury (a 
obnovu památek) v rámci každoročně schvalovaných a vyhlašovaných dotačních programů, 
které vycházejí z Dotační strategie Královéhradeckého kraje.  Z šesti zde uvedených 
dotačních programů jsou v posledních letech vyhlašovány pouze tři, pro rok 2014 pak čtyři, a 
to z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu kraje. Z uvedeného plyne, že 
intervenční prostředky kraje na ovlivnění stavu kultury v kraji jsou spíše omezené, což vede 
k závěru, že zamýšlený program rozvoje kultury v kraji by měl jen deklaratorní charakter a že 
praktický význam bude mít pouze program rozvoje příspěvkových organizací, které kraj 
zřizuje. Tento dokument by se svou povahou měl blížit státním programům v oblasti kultury, 
ve kterých stát vytyčuje cíle své činnosti a v podstatě úkoluje sám sebe, případně instituce 
státem zřizované.  Je logické, že tato státem přijatá a vykonávaná opatření nacházejí odezvu 
v nestátních oblastech.  
 
Analýza a návrhy z ní vyplývající byly projednány ve Výboru pro kulturu a památkovou péči 
Zastupitelstva dne 28. 7. 2011. Oddělení kultury a památkové péče se následně zaměřilo 
pouze na program rozvoje deseti příspěvkových organizací. Kraj se stal zřizovatelem prvních 
čtyř organizací v roce 2001 a ostatních v roce 2003, kdy převzal zřizovatelskou funkci od 
státu. V uplynulých deseti letech prošly různými stádii vývoje, ve kterých plně potvrdily 
oprávněnost své existence jako institucí s právní subjektivitou. V roce 2007 došlo k převodu 
zřizovatelské funkce Muzea Podkrkonoší v Trutnově na město Trutnov s tím, že kraj finančně 
přispívá na jeho provoz.  
 
Z materiálního hlediska největší změnou bylo přemístění Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové do nové budovy pořízené v letech 2003 – 2007 ze státního rozpočtu. Pro 
zaměstnance knihovny a hlavně pro její uživatele to znamenalo výrazný kvalitativní skok 
oproti předcházejícímu stavu. Obdobný význam mělo přestěhování sídla Regionálního muzea 
v Náchodě z nevyhovujících prostor na zámku do rekonstruovaného domu v historickém 
centru města v roce 2007 a rekonstrukce hlavní budovy Muzea východních Čech v Hradci 
Králové na Eliščině nábřeží v letech 2000 – 2002 (majetek města Hradec Králové) a konečně 
v roce 2011 přemístění Střediska amatérské kultury Impuls do nových prostor téměř v centru 
Hradce Králové. V roce 2008 byl také zahájen první projekt spolufinancovaný z prostředků 
Evropské unie, a to přístavba Muzea války roku 1866 na Chlumu, na který navázala v rámci 
samostatného projektu nová expozice muzea a prezentace vlastního bojiště. V současné 
době se dokončuje projekt Muzea krajky ve Vamberku a ve fázi plné realizace se nachází 
projekt Digitálního planetária v Hradci Králové. Uvedené investiční akce prověřily schopnosti 
managementu příslušných příspěvkových organizací vést přípravu a realizaci náročných 
projektů, případně se na ní rozhodující měrou podílet. Kritické zhodnocení dosažených 
výsledků pak umožňuje přistupovat poučeněji a s větší zkušeností k záměrům dalších velkých 
i menších investičních akcí, které jsou kromě jiného vyvolány neustále rostoucími nároky na 
ochranu a prezentaci kulturního dědictví. Výše uvedené investiční akce spolufinancované 
z prostředků Evropské unie ovšem s sebou nesou zvýšené provozní náklady. 
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V uplynulých letech došlo také k vývoji ve způsobu práce některých organizací. Nejvíce ji 
ovlivňuje či přímo mění vývoj informačních technologií. Dálkový přístup ke knižním 
katalogům, digitalizace předmětů kulturního dědictví, jeho zpřístupnění a další formy 
moderní komunikace mění práci všech institucí. Tento proces na ně klade nové pracovní 
nároky a bohužel také značné nároky finanční. Týká se to také trvalého uchovávání 
digitalizovaných a elektronických dokumentů. Navíc problém dlouhodobého uchovávání 
digitalizovaných a elektronických dokumentů nedospěl dosud k jednoznačnému řešení. 
 
Muzea a galerie zavedla pro práci s mládeží funkce edukátorů se základními pedagogickými 
znalostmi (případně s úplným pedagogickým vzděláním). Hvězdárny přizpůsobují svou 
programovou nabídku rámcovým vzdělávacím programům škol.  U všech organizací je patrná 
snaha o rozšiřování základního rámce své činnosti a překračování oborových hranic, aniž by 
se tak dělo na úkor základních úkolů vyplývajících ze zřizovacích listin. 
 
V průběhu uplynulých let došlo k částečné personální výměně na místech ředitelů organizací. 
Kraj od roku 2012 uplatňuje systém komplexního hodnocení ředitelů, který podstupují vždy 
dva ředitelé v roce. V příspěvkových organizacích je systematizováno 275 pracovních míst, 
v naprosté většině určených pro odborné práce. Spravované sbírky a fondy mají vysokou 
kulturní, finančně těžko vyčíslitelnou hodnotu, která není daná pouhým „součtem“ hodnot 
více či méně vzácných jednotlivin, ale nedělitelným obsahem sbírky jako celku. Organizacím 
je svěřen majetek kraje (stav k 31.12.2012) v hodnotě 650,3 mil. Kč, z toho nemovitý majetek 
činí 510,3 mil. Kč. Hodnota vlastního majetku organizací je 48,9 mil. Kč, z toho na 
nemovitý majetek připadá 38,9 mil. Kč. Organizace mají ve správě 15 budov 
a jednu ve vlastnictví (Muzeum války roku 1866 na Chlumu, nabytý majetek z prostředků EU, 
stav časově omezen). 
 
Královéhradecký kraj je také spoluzakladatelem několika obecně prospěšných společností, 
kterým finančně přispívá na jejich provoz. Zakladatelé finančně přispívají na provoz těchto 
společností a od výše příspěvku se více méně odvíjí vliv na jejich charakter. Zákonnou 
odpovědnost pak nesou statutární orgány společnosti, nikoliv orgány kraje. Z tohoto důvodu 
nejsou tyto společnosti zahrnuty do programu rozvoje příspěvkových organizací. 
 
Návrh jakékoliv koncepce je třeba zasadit do daného a předpokládaného ekonomického 
rámce. 
 
Jestliže srovnání krajů ČR dle celkových částek vynakládaných na kulturu nemá potřebnou 
váhu, pak srovnání struktury a počtu příspěvkových organizací zřizovaných jednotlivými kraji 
doplněné o výši příspěvků na jejich provoz má váhu přece jen vyšší. Musí se přihlížet 
k velikosti jednotlivých krajů (je míněno 13 krajů bez Prahy) stejně jako k tomu, kolik 
organizací kde zřizuje stát nebo města. Výsledek takového srovnání však nelze přeceňovat, 
ale ani zcela pominout. Proto stojí za konstatování, že Královéhradecký kraj zřizuje dvě 
z celkových osmi krajských hvězdáren, že ve čtyřech krajích plní krajská knihovna i funkci 
knihovny městské (samozřejmě s příspěvkem města – Ústí nad Labem, Liberec, Pardubice, 
Havlíčkův Brod) a naopak Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové nechtěně městská 
knihovna spíše konkuruje. Středisko amatérské kultury Impuls pak má určitou obdobu pouze 
v Plzeňském kraji. Královéhradecký kraj naopak nezřizuje ústav archeologické péče. 
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Kraje ČR zřizují celkem 116 příspěvkových organizací v oblasti kultury, což činí v průměru 9 
organizací na jeden kraj. Tento údaj ovšem relativizuje počet poboček, které jsou součástí 
mnohých muzeí – muzea v Královéhradeckém kraji jich mají výrazně méně než v jiných, 
zejména moravských krajích. 
 
Roční příspěvky na provoz příspěvkových organizací v mil. Kč ve vybraných krajích (NUTS  
Severovýchod plus další srovnatelné) 
Kraj                            počet PO            2005          2009          2010        2012       2013 
Královéhradecký                  10                92            132            127          123          123 
Pardubický                              6                72              85              77             70            70 
Liberecký                                 5                 64             89              74            90             85    
Jihočeský                                 9               125           149            135         133           135 
Zlínský                                      8                 92           103            104         108           105  
Vysočina                                  7                 63             83               89           79             81 
 
Průměrná výše provozních příspěvků na jednu organizaci v uvedených krajích je přibližně 
stejná. Královéhradecký kraj vydá v roce 2013 na kulturu (bez částek na dotační programy, 
které jsou vedeny v jiné kapitole rozpočtu kraje) 4% svých celkových výdajů. Příspěvek na 
provoz příspěvkových organizací v oblasti kultury dosahuje 15% výše příspěvků na provoz 
všech příspěvkových organizací kraje. 
 
V posledních pěti letech však procentuální podíl výdajů na kulturu Královéhradeckého kraje 
klesal přiměřeně ke klesajícím příjmům kraje a přímý dopad na příspěvkové organizace byl 
mírněn restrukturalizací výdajů v rámci kapitoly 16. K naplnění programu rozvoje 
příspěvkových organizací bude zapotřebí stabilizovat provozní příspěvek kraje minimálně na 
úrovni roku 2013, v ideálním případě pak by pak měl reagovat na vývoj inflace.  
 
Hospodaření příspěvkových organizací má tyto základní rysy: 
 
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů překračují 50% provozních nákladů, jejich podíl 
již nelze zásadně snižovat, aniž by došlo k omezení služeb a činností, které organizacím 
ukládají příslušné zákony a předpisy a v neposlední řadě zřizovací listiny.  Z celkového počtu 
275 tabulkových míst připadá jen minimum na obslužné funkce. Celkové provozní náklady 
v posledních letech vykazují v průměru nepatrný pokles, k úsporám v řádech statisíců korun 
(celkem za všechny PO) dochází prostřednictvím centrálních nákupů energií a vybraných 
služeb. Od roku 2012 tuto službu kraji a jeho příspěvkovým organizacím poskytuje Centrum 
sdílených služeb, oddělení příspěvkové organizace Centrum EP. V současnosti všechny 
organizace vedou veškerou účetní agendu samostatně (dvě organizace s pomocí externí 
spolupráce). V roce 2012 byl proveden průzkum nákladů na jednotlivé agendy spojené 
s účetnictvím (v odvětví kultury to činí přes 6% celkových mzdových nákladů), v rámci toho 
byl posuzován i návrh na společné účetnictví pro všechny příspěvkové organizace kraje 
formou externí firmy. Nakonec bylo rozhodnuto, že k vyšší efektivitě při řízení příspěvkových 
organizací by měly přispět Jednotný informační systém kraje a sjednocení účetní analytiky 
organizací. Tento proces se nachází ve stádiu přípravy.  
 
Výnosy z vlastní činnosti (vstupné, prodej publikací, registrační poplatky, pronájem místností 
a další služby) pokrývají celkové náklady organizací  asi z 10%. (Jedná se o průměr za všechny 



5 
 

organizace.) Tento poměr je u muzeí „vylepšován“ úhradou nákladů vynaložených na 
archeologické záchranné výzkumy a následné zpracování nálezů (z této činnosti nemůže být 
dosaženo zisku), každý rok se však jedná o jinou částku v závislosti na rozsahu stavební 
činnosti v kraji.  Celkové výnosy organizací se v posledních letech mírně zvyšují, výraznější 
zvýšení však s ohledem na charakter organizací nelze očekávat.  
 
S výnosy přímo souvisí počet návštěvníků organizací nebo uživatelů jejich služeb. Jejich okruh 
je víceméně stabilní (určitý segment společnosti) a celková návštěvnost mnohdy nejvíce 
závisí na četnosti opakovaných návštěv, k čemuž u muzeí a galerií napomáhají krátkodobé 
výstavy, u ostatních organizací doplňující kulturní akce apod. Návštěvnost také ovlivňuje 
úroveň spolupráce se školami. Jednorázově zvyšuje návštěvnost mimořádně atraktivní počin 
nebo akce typu muzejní noc, vánoční trhy, dny otevřených dveří, u hvězdáren zajímavé úkazy 
na obloze apod. 
 
Reálnou výši prostředků na vlastní provoz organizací velice ovlivňují nařízené odvody 
z odpisů do rozpočtu kraje.  V Královéhradeckém kraji do roku 2012 činily 60%, od roku 2013 
jsou nařízeny ve výši 90%.  V roce 2013 to je 13,4 mil. Kč, což představuje 10% 
z poskytnutých provozních příspěvků. Hospodaření organizací ovlivňuje také Fond rozvoje a 
reprodukce kraje. Před rokem 2009 činila roční alokace pro odvětví kultura 10 mil. Kč, poté 
postupně klesala až k nule korun v roce 2012, vystoupla na 2 mil. Kč v roce 2013 a klesla na 
1,5 mil. Kč pro rok 2014.   
 
Na druhou stranu je však nutné zdůraznit, že kraj plně pokryl požadavky na předfinancování 
a kofinancování projektů, které organizace realizovaly z fondů Evropské unie (Chlum, 
Vamberk). Tento přístup kraje dává reálnou naději, že i v dalších letech bude možné 
pokračovat v přípravě a případně realizaci zamýšlených projektů, které by opět měly být 
z velké části hrazeny z programů spolufinancovaných Evropskou unií. Menší záměry v řádu 
miliónů korun by měly být uhrazeny z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje. 
 
Hospodaření organizací se zatím vyrovnává s každoroční inflací, růstem cen nájemného, 
pohonných hmot a některých služeb. Nevyrovnalo by se však s případným zvýšením nákladů, 
které by nastalo nařízením vlády zasahujícím do platových poměrů zaměstnanců.  
 
Zásadní problém představují závazky vyplývající z investičních akcí spolufinancovaných 
z fondů EU.  Jedná se o udržitelnost projektů, která s sebou od roku 2014 přinese zvýšené 
provozní náklady v řádech miliónů korun, které bude možné kompenzovat snížením jiných 
nákladů jen částečně (uvolnění některých pronajímaných prostor). Sledovanými parametry 
projektů jsou také 4 nová pracovní místa.  
 
Stručné shrnutí SWOT analýzy 
 
Muzea a galerie 
 
Činnost muzeí a galerií se řídí zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, 
prováděcí vyhláškou, dále je ovlivňována mezinárodními standardy a doporučeními a 
metodickými pokyny Ministerstva kultury. Muzea a galerie patří mezi paměťové či 
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sbírkotvorné instituce, pečující o movité kulturní dědictví. Jsou proto pověřeny některými 
konkrétními úkoly: 
 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové je vyhláškou č. 275/2000 Sb. určené poskytovat 
odbornou pomoc a služby dle § 10 odst. 12 zákona č. 122/2000, a to pro sbírky: 
geologické, petrografické, mineralogické, paleontologické, botanické, mykologické, 
entomologické a zoologické 
archeologické 
historické (z oboru hudby) 
negativů, diapozitivů, fotografií, filmů, videozáznamů (včetně sbírek jiných obrazových nebo 
zvukových médií) 
 
Galerie moderního umění v Hradci Králové je vyhláškou č. 275/2000 Sb. určená poskytovat 
odbornou pomoc a služby dle § 10 odst. 12 zákona č. 122/2000, a to pro sbírky: 
výtvarného umění 

 
Na základě Usnesení vlády č. 571/2003 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu a 
usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/8/769/2004 ze dne 8.6.2004 je Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové pověřeno funkcí Regionálního odborného pracoviště pro 
tradiční lidovou kulturu a odborného garanta péče o tradiční lidovou kulturu na území 
Královéhradeckého kraje. 
 
V roce 2012 byl Muzeu východních Čech v Hradci Králové přiznán Radou pro vědu a výzkum 
ČR statut výzkumné organizace 1. stupně. Tím stoupla odborná prestiž organizace. 
 
Muzea a galerie sídlí v budovách, které jsou vlastnictvím kraje, ale také v pronajímaných a 
zapůjčených prostorách. Stáří a stav vlastních budov kraje jsou různé, moderní stavbou je 
přístavba Muzea války roku 1866 na Chlumu. Pronajaté prostory jsou převážně uspokojivé, 
avšak bez reálné možnosti je výrazně zlepšit. Sídlo Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově 
nad Kněžnou s pracovnami a depozitáři se nachází v budově, která se spolu s okolím může 
stát středem zájmu developerských společností a vlastník (město) nemůže vyloučit, že 
budovu neprodá.  Regionální muzeum v Náchodě má ve výpůjčce od Armády ČR areál 
pevnosti Dobrošov, ta by však měla být v dohledné době bezplatně převedena do majetku 
kraje. 
 

Muzea a galerie se potýkají s částečným nedostatkem depozitárních prostor, které by 
splňovaly soudobé velmi vysoké nároky na jejich vybavení a vnitřní prostředí. Výjimku tvoří 
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a Galerie výtvarného umění 
v Náchodě. 
 
Také prostory pro prezentaci sbírek a výstavní činnost jsou různé kvality včetně vybavení. 
Nejmodernější prostředí poskytuje Muzeum krajky ve Vamberku, které prošlo zásadní 
obnovou a prostory rekonstruované sýpky v Rokytnici v Orlických horách. Vysokou hodnotu 
má také výstavní síň Galerie výtvarného umění v Náchodě. Bezpečnostní riziko (zranitelnost 
a odlehlost budovy) omezuje využitelnost výstavních prostor v budově na Chlumu. Nejméně 
vhodné prostory nabízí zámek v Rychnově nad Kněžnou (nemožnost vytápění, špatné 
osvětlení). 
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Zabezpečení sbírek proti zcizení nebo poškození je na vysoké úrovni včetně elektrické 
zabezpečovací signalizace a elektrické požární signalizace.  Sbírky jsou, na rozdíl od stavu, kdy 
byly státní, pojištěny pro případ poškození či zcizení. Před deseti lety byl zahájen rozsáhlý, 
průběžně pokračující proces elektronické evidence sbírek a digitalizace jednotlivých 
předmětů. Dálkové zpřístupnění zdigitalizovaných předmětů naráží na limity stávajících 
softwarových programů, resp. na finanční nedostupnost programů nové generace. Problém 
představuje i samotné ukládání dat. 
 
Stálé muzejní expozice vybudované před dvaceti lety již vyžadují modernizaci a doplnění 
stávajících interaktivních prvků za pomocí informačních technologií (Jičín, Náchod). Tyto 
nároky nově splňují expozice Muzea války roku 1866 na Chlumu a dále expozice v pobočkách 
Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově na Kněžnou (Vamberk, Rokytnice v Orlických 
horách). Funkci stálých expozic v Muzeu východních Čech v Hradci Králové plní dlouhodobé 
výstavy, přičemž je nejvíce pociťována absence stálé přírodovědné expozice. Stálá 
prezentace sbírek obou galerií je na velmi uspokojivé úrovni. V současné době se na odborné 
úrovni řeší spor, kam až lze zajít s používáním informačních technologií, aby nebyla 
potlačena vypovídající hodnota originálního, autentického předmětu. 
 
Součástí prezentace činnosti muzeí a galerií jsou krátkodobé tematické výstavy z vlastních 
sbírek nebo předmětů zapůjčených. Takové výstavy přispívají k renomé každé instituce a 
samozřejmě zvyšují její návštěvnost. Výstava, která má oslovit širokou veřejnost, vyžaduje 
náležitou přípravu, přitažlivou instalaci a náležitou propagaci.  
 
Speciální okruh problémů představuje obor muzejní archeologie, kterou do muzejní 
legislativy a praxe zasahuje zákon o státní památkové péči. Archeologické nálezy jsou ze 
zákona majetkem kraje a jsou ukládány v muzeích zřizovaných krajem, a to bez ohledu na to, 
zda byly získány výzkumem muzea či jiným subjektem (s výjimkami danými zákonem). Dnešní 
výzkumy jsou v naprosté většině tzv. záchranné vyvolané investorskou činností. Současný 
stavební ruch přispívá k růstu počtu nálezů a způsobuje nedostatek depozitárních prostor. I 
to byl důvod výstavby moderního depozitáře v areálu Archeoparku ve Všestarech. Před 
necelými deseti lety začaly v Královéhradeckém kraji působit i jiné oprávněné organizace a 
narušily tak do té doby praktický monopol muzejních archeologů na provádění záchranných 
výzkumů, což přináší nové problémy. Začínají přebíráním nálezů a jejich tříděním před 
trvalým uložením do sbírky muzea (proces je upraven uzavřenými smlouvami) a končí 
otázkami, jak personálně a technicky zabezpečit archeologická pracoviště muzeí, aby se 
jejich kapacita nestala buď nedostatečnou, nebo naopak předimenzovanou. 
 
Technické vybavení muzeí a galerií pro správu a prezentaci sbírek je na různé úrovni. Jedná 
se o potřeby archeologů a přírodovědců pro práci v terénu, konzervátorských dílen, 
dokumentačních oddělení. Patří sem vitríny, závěsné systémy, klimatizační jednotky a hlavně 
osvětlení výstavních sálů. Nároky na toto vybavení rostou úměrně s rozšiřující se nabídkou 
příslušných výrobců. V praxi se to projevuje i tím, že zápůjčky exponátů od jiných vlastníků 
jsou podmiňovány odpovídajícím prostředím, ve kterém mají být vystaveny. Papírové a jiné 
citlivé dokumenty vyžadují speciální osvětlení, jiné exponáty vyžadují bezpečné a bezprašné 
vitríny. 
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Služby veřejnosti naplňují standardy veřejných služeb a jsou poskytovány v různých formách 
od pomoci badatelům a studentům, přes edukační programy pro mládež, komentované 
prohlídky, přednášky a besedy až k prodeji vlastních a převzatých publikací a tiskovin. Muzea 
a galerie disponují odbornými knihovnami, které jsou zařazeny do sítě veřejných knihoven. 
Chybějící prostory však nedovolují provozovat například kavárnu či čítárnu – s výjimkou 
Muzea východních Čech v Hradci Králové. Toto muzeum disponuje velkým přednáškovým 
sálem pro různé druhy kulturních akcí, postrádá naopak sál pro menší počet posluchačů. 
 
Ekonomická situace se pohybuje na hranici zajištění všech základních funkcí jednotlivých 
organizací, je však omezena schopnost reprodukce dlouhodobého hmotného majetku. Tento 
stav se také projevuje ve velmi omezené schopnosti doplňovat sbírkové fondy nákupy (s 
výjimkou Galerie moderního umění v Hradci Králové), v obtížné situaci se nachází především 
Galerie výtvarného umění v Náchodě se svým zaměřením na ruské umění, jehož cena na trhu 
s uměním stálé vzrůstá.  Samostatný problém představuje „galerijní provoz“ muzeí v Jičíně a 
Rychnově nad Kněžnou, zdejší sbírky výtvarného umění nejsou dlouhodobě doplňovány.  Je 
také obtížné zadávat restaurování větších souborů nebo vzácných jednotlivin. Pokud se tak 
děje, pak většinou za finančního přispění Ministerstva kultury. Ve struktuře rozpočtu kraje, 
v kapitole kultura se dlouhodobě nedaří vytvořit položku na podporu akviziční činnosti 
jednotlivých organizací. 
 
Situaci muzeí a galerií by pomohla zlepšit i vyšší finanční podpora ze strany „sídelních“ měst, 
která je celorepublikově nedostatečná, a to zejména ve srovnání s výší prostředků, která 
uvolňují města zřizující vlastní muzea a galerie. 
 
Podmínkou rozvoje je odborná příprava a celkový personální růst zaměstnanců organizací, 
prohloubení oborové specializace, navázání větší mezinárodní spolupráce a také zlepšení 
materiálního zázemí včetně větších investičních akcí zaměřených na rekonstrukce vybraných 
objektů. 
 
Rizikovým faktorem je nepředpokládaný vývoj finanční situace. 
 
 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
 
Plní roli krajské knihovny definované zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a přispívá k 
naplňování Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 včetně internetizace 
knihoven. Knihovní praxe se řídí také českými standardy knihovnických služeb, 
mezinárodními doporučeními a metodickými pokyny Ministerstva kultury. Ze zákona 
vyplývá: 
1) Krajská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, případně doplněným 
specializovanými fondy. Krajská knihovna trvale uchovává konzervační fond a historický 
fond. 
2) Krajská knihovna je součástí systému knihoven vykonávající koordinační, odborné, 
informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti, v jejichž 
rámci též: 
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a) spolupracuje s Národní knihovnou při zpracování národní bibliografie a při zpracování 
souborného katalogu, 
 b) zpracovává a zpřístupňuje regionální informační databáze a zabezpečuje koordinaci 
krajského bibliografického systému, 
c) je krajským centrem meziknihovních služeb, 
d) spolupracuje s knihovnami v kraji při zavádění nových technologií v oblasti zajištění 
veřejných knihovnických a informačních služeb. 
 3) Krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních 
knihoven v kraji. Plnění regionálních funkcí a jeho koordinaci zajišťuje kraj z peněžních 
prostředků svého rozpočtu. 
 

Knihovna sídlí od roku 2008 v nové budově, která kapacitně a technicky plně vyhovuje všem 
moderním požadavkům. Knihovna nabízí široký rozsah služeb ve velmi příjemném prostředí. 
Samozřejmostí je dálkový přístup ke katalogům s možností objednávek (počet návštěvníků 
on-line služeb překročil 600 tisíc). Doplňujícím kulturním pořadům slouží konferenční sál a 
výstavní síň. V budově knihovny se také nachází kavárna. Knihovna nadále využívá skladové 
haly na Pouchově. Knihovna je kapacitně připravená na postupný nárůst knihovního fondu – 
významnou část dokumentů získává jako povinné výtisky a převádí je do konzervačního 
fondu (nelze z něj běžně vyřazovat evidované tituly). 
 
Novostavba knihovny přináší i některé problémy – v roce 2013 skončila pětiletá záruční 
lhůta, přičemž některá reklamační řízení nebyla ještě ukončena. Průběžná údržba budovy 
(např. předepsané ošetřování oken, výměna osvětlovadel, revize složitých technologií apod.) 
vyžaduje značné finanční prostředky.  
 
Knihovny jsou ze všech kulturních institucí nejvíce závislé na počítačové technice, protože 
velká část poskytovaných služeb se bez ní neobejde.  Digitalizace dokumentů a dálkový 
přístup k nim je požadavkem dnešní doby. Pořizování, údržba a modernizace počítačové 
techniky, včetně nákupů licencí, vyžadují poměrně vysoké náklady.  
 
Omezené možnosti vlastních příjmů (registrační poplatky, případně pronájmy) a stagnující 
příspěvek na provoz ze strany zřizovatele vytvářejí rizikovou situaci. Knihovna je ze zákona 
poskytovatelem, koordinátorem a garantem regionálních funkcí, které představují zákonem 
definovanou odbornou a další pomoc základním knihovnám zejména v obcích. Tato služba je 
prostřednictvím šesti tzv. vybraných základních knihoven poskytována téměř 400 
knihovnám. Kraj na tuto službu obcím ročně vyčleňoval v letech 2007 až 2012 minimálně 8 
miliónů Kč, od roku 2013 je tato částka snížena na 6 miliónů Kč, když výpadek částečně 
nahrazují finanční příspěvky obcí, které jsou však výhradně použity na nákup knih do 
společných knihovních fondů. V roce 2013 obce podpořily výkon regionálních funkcí částkou 
1 450 tis. Kč. V současné době v systému tedy chybí cca 850 tis. Kč, což se projevilo snížením 
počtu pracovních úvazků o 3,5 (o 20%), nižším nákupem dokumentů do výměnných fondů a 
nižším počtem provedených revizí fondů obecních knihoven.  Ve výměnných fondech se 
nachází cca 350 tisíc svazků knih, ze kterých se vytvářejí výměnné soubory určené pro 
cirkulaci po jednotlivých knihovnách.  Každá obsluhovaná knihovna ročně takto obdrží 
v průměru 330 knih. 
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Knihovna drží krok s ostatními krajskými knihovnami ve všech standardech knihovních služeb 
(knihovny se navzájem porovnávají prostřednictví benchmarkingu). Trvalé snižování 
provozního příspěvku od roku 2009 (resp. skutečné částky na provoz po odvodu do rozpočtu 
kraje z investičního fondu organizace) se však negativně promítá do některých dílčích služeb 
(šatna, klimatizace studijních prostor) a snižování počtu pracovníků. Především se však 
omezuje nákup nových knih, časopisů a dalších dokumentů, při rostoucích cenách kolísá 
částka, kterou knihovna může na jejich nákup použít (v rozmezí od 3 mil. Kč po 2,2 mil. Kč). 
Je to varující zjištění při vědomí, že „konkurenční“ Knihovna města Hradce Králové vydává na 
nákup dokumentů 3,7 mil. Kč ročně. Navíc nelze také odhadnout případný dopad na krajskou 
knihovnu přenesení městské knihovny do nových moderních prostor v roce 2013 a rozšíření 
jejích služeb. 
 
Činnost krajské knihovny je provázaná s činností ostatních knihoven v kraji mnohem více, než 
je obvyklé u jiných kulturních institucí. Knihovna proto zpracovává koncepce rozvoje 
knihovnictví v Královéhradeckém kraji, nově připravuje koncepci na léta 2014 až 2018. 
Krajská knihovna v ní zaujímá velmi významné postavení. 
 
Všechna případná rizika rozvoje krajské knihovny a knihovnictví v kraji jsou převážně spojena 
s nedostatkem finančních prostředků, který by vedl k omezení některých z knihovnických 
služeb. 
 
Hvězdárny 
 
Česká republika má poměrně hustou síť hvězdáren a planetárií, které jsou zřizovány různými 
zřizovateli. Jejich činnost není řízena žádným speciálním zákonem. Hvězdárny tradičně patří  
do resortu kultury, byť jejich úloha je převážně vzdělávací s přírodovědným zaměřením.  
Podporují školní výuku, přibližují a popularizují výsledky vědy. Svými pozorovacími programy 
jsou přístupné široké veřejnosti. Specializované programy pak nabízejí planetária, uměle 
zobrazující hvězdnou oblohu. Do náplně hvězdáren patří vlastní pozorování a vyhodnocování 
astronomických jevů, spolupráce s dalšími institucemi, odbornou veřejností, Astronomickou 
společností, zájmovými skupinami apod. 
 
Obě hvězdárny zřizované Královéhradeckým krajem mají za sebou více než půl století své 
existence, a kromě jiného vykazují řadu pozorovacích úspěchů.  Královéhradecká hvězdárna 
svými vzdělávacími programy uspokojuje zájem škol nejen z Královéhradeckého kraje, ale 
částečně i krajů sousedních. Obě hvězdárny mají svou specializaci a vzájemně se doplňují. 
Poskytují také prostor pro doplňující kulturní programy včetně výstav, besed, koncertů apod. 
 
Sídlí v areálech umožňujících jejich činnost prakticky bez omezení, Hvězdárna v Úpici má 
jedny z nejlepších pozorovacích podmínek v republice (posuzováno mírou světelného 
znečištění). Obě hvězdárny jsou vybaveny pozorovací technikou (dalekohledy aj.) a 
projekčními zařízeními různého stáří a parametrů.  Toho vybavení je postupně 
modernizováno, zcela špičkové přístroje jsou však pro obě hvězdárny nedostupné.  Situaci 
zásadně změní od roku 2015 provoz digitálního planetária v Hradci Králové. 
 
 



11 
 

Středisko amatérské kultury Impuls, od 1. ledna 2014 Impuls Hradec Králové, centrum 
podpory uměleckých aktivit. 
 
Svým zaměřením na podporu uměleckých aktivit a amatérské umělecké tvorby 
(zjednodušeně „živé“ umění) je protipólem sbírkotvorných institucí s vlastivědným posláním 
nebo hvězdáren s přírodovědným směřováním.  Je poradenskou a servisní organizací pro 
potřeby neprofesionálních uměleckých aktivit. Je garantem systému postupových a dalších 
krajských přehlídek jednotlivců, a uměleckých souborů. Postupové přehlídky jsou součástí 
celostátního systému, který vrcholí přehlídkami národními. Pro potřeby krajského úřadu 
získává a vyhodnocuje informace o dění v kultuře na území kraje. Spolupracuje se zájmovými 
sdruženími a kulturními zařízeními v kraji. Pracovníci Impulsu se podílejí na činnosti 
celostátních odborných rad a konkurzních komisí. Impuls udržuje i mezinárodní styky. 
 
Impuls sídlí od roku 2011 v prostorách, které vyhovují i pro pořádání kursů, seminářů a 
výukových programů. Pro obory film a fotografie disponuje potřebným technickým 
vybavením, které je ovšem potřebné průběžně modernizovat. Impuls má předpoklad rozšířit 
své působení i na další obory, a to prostřednictvím užší spolupráce s dalšími zájmovými 
skupinami.  Nově se orientuje na podporu amatérského výtvarného umění. Další rozvoj 
Impulsu je kromě jiného závislý i na výši příspěvku zřizovatele. 
 
Návrhová část programu rozvoje 
 
Na návrhu programu se podílely jednotlivé organizace. Jejím smyslem je upevnit postavení 
jednotlivých organizací, pomoci jim plnit nové povinnosti plynoucí z příslušných zákonů, 
absorbovat nové trendy v jednotlivých oborech a definovat potřeby a konkrétní cíle 
z hlediska rozvoje kraje. V neposlední řadě je žádoucí dospět k bližší spolupráci jednotlivých 
organizací s cílem zefektivnit některé činnosti bez ohledu na výši provozních příspěvků od 
zřizovatele. 
 
Krajský program pak organizace promítnou do vlastních programů rozvoje a činnosti. Vlastní 
koncepční materiály již mají zpracovány Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 
 
Vize: 
Podílet se na uspokojování kulturních potřeb obyvatel kraje, na zvyšování vzdělanosti 
v humanitních, vlastivědných a přírodovědných oborech. Být krajskými a regionálními 
centry kultury, osvěty, vzdělanosti a vědy s pestrou nabídkou služeb široké veřejnosti, být 
vzorem a odborným poradcem při ochraně kulturních hodnot dalším institucím 
v příslušném oboru činnosti. Podílet se na zkvalitnění nabídky cestovního ruchu a přispívat 
k ekonomickému růstu kraje. K vytčenému lze dospět prostřednictvím dílčích cílů: 
 
Zlepšit materiální podmínky pro činnost organizací  
Cíle lze dosáhnout naplněním těchto opatření: 
 
Rekonstrukcí budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové (nyní ve fázi přípravy 
realizace) 
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Rekonstrukcí provozní budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové v Opletalově ulici 
(Gayerova kasárna) s cílem částečně otevřít budovu veřejnosti zřízením nových výstavních 
sálů, muzejního obchodu apod. při zachování depozitářů, dílen a dalších odborných pracovišť 
běžně veřejnosti nepřístupných – nyní ve fázi definování záměru 
Dokončením modernizace areálu Hvězdárny v Úpici – vytvoření zázemí pro letní pozorovací 
expedice 
Získáním nových depozitárních prostor pro Regionální muzeum a galerii v Jičíně a Regionální 
muzeum v Náchodě 
Převodem areálu pevnosti Dobrošov do vlastnictví kraje s následným převodem do správy 
Regionálního muzea v Náchodě 
 
Stav, kterého má být dosaženo: jednotlivé organizace působí a rozvíjejí svou činnost 
v odpovídajícím prostředí, mají vytvořeny materiální podmínky pro plnění zákonných a jinak 
standardizovaných úkolů či dalších povinnost spojených s péčí o svěřený majetek kraje, mají 
vytvořeny důstojné podmínky pro práci s veřejností 
 
Zlepšit základní péči o hmotné kulturní dědictví a zvyšovat jeho hodnotu 
Cíle lze dosáhnout naplněním těchto opatření: 
 
Zvyšováním technické úrovně prvků pasivního a aktivního zabezpečení objektů 
Postupným doplňováním technického vybavení výstavních sálů, depozitářů, 
konzervátorských dílen a dokumentačních oddělení muzeí, galerií a krajské knihovny  
Cílenou digitalizací sbírek a fondů 
Zkvalitněním jednotlivých sbírek nebo jejich částí cílenou akviziční činností, a naopak 
vyřazováním předmětů či dokumentů, které nepřispívají k hodnotě sbírky či knižního fondu 
Průběžným vzděláváním odborných pracovníků a spoluprací s externími odborníky 
Zvýšením odborné úrovně poradních orgánů ředitele, zejména komisí pro sbírkotvornou 
činnost a koncepční práci se sbírkami 
 
Stav, kterého má být dosaženo: sbírky muzejní povahy a knihovní fondy jsou bezpečně 
uloženy v odpovídajícím prostředí, je s nimi zacházeno předepsaným způsobem, jsou řádně 
evidovány, jsou podrobovány periodickým revizím, jednotliviny nebo části celků procházejí 
včasnou konzervací nebo restaurováním, jsou vhodně doplňovány, jsou odborně popsány, 
případně vědecky zhodnoceny a připraveny k publikaci ve formě katalogů či odborných 
monografií, jsou systematicky digitalizovány a připraveny ke zpřístupnění dálkovým 
přístupem, při prezentaci jsou instalovány do bezpečných vitrín a dalších mobiliárních prvků, 
jejich osvětlení odpovídá požadovaným parametrům, sbírky jsou soustavně zkvalitňovány 
akviziční činností a vyřazováním nadbytečných předmětů, odborní pracovníci se průběžně 
vzdělávají, publikují výsledky svých výzkumů, jsou členy odborných komisí 
 
 
Zlepšit prezentaci hmotného kulturního dědictví v muzeích a galeriích 
Cíle lze dosáhnout naplněním těchto opatření: 
 
Modernizací a zatraktivněním stálých expozic a dlouhodobých výstav prostřednictvím 
výpočetní techniky, použitím interaktivních prvků a takovou instalací, aby ji návštěvník mohl 
vnímat všemi smysly 
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Rozšířením edukačních programů, zvýšením počtu komentovaných prohlídek 
Přípravou pracovních listů pro práci s mládeží 
Užší spoluprací se školami na základě dlouhodobého partnerství například formou 
celoročního předplatného 
Rozšířením nabídky tištěných průvodců a katalogů ve variabilním rozsahu (stručné a 
rozšířené verze) kvůli cenové dostupnosti 
Využíváním všech možností, které nabízejí informační technologie pro vzdálený přístup k 
základním informacím o sbírkách, fondech, expozicích, výstavách apod. 
Rozšiřováním standardizovaných služeb definovaných zřizovacími listinami a vytvářením 
celkově příjemného prostředí pro návštěvníky a uživatele 
Rozšířit služby muzejních a galerijních knihoven 
 
 

Stav, kterého má být dosaženo:  Prostřednictvím stálých expozic a dlouhodobých výstav se 
veřejnosti přibližuje historický vývoj, kultura a přírodní poměry kraje a jednotlivých regionů, 
hodnota spravovaných sbírek, péče o ně a výsledky odborné práce pracovníků muzea a 
galerie. Krátkodobé výstavy připravené z vlastních sbírek či zápůjček jsou zaměřené na 
speciální témata regionálního významu či republikové přesahu. Instalace odpovídá moderním 
trendům a požadavkům na atraktivnost, dřívější popisnost ustupuje do pozadí, je doplněna 
interaktivními prvky a výpočetní technikou, která však neruší vjemy, které nabízí originální 
předmět. Instalace je doplněna tiskovinami pro různé věkové skupiny, edukačními programy, 
komentovanými prohlídkami. Informace o výstavě jsou k dispozici na internetu. Návštěvník se 
pohybuje v příjemném prostředí, má možnost zakoupit publikace z vydavatelské produkce 
organizace, prezenčně si půjčit knihu nebo časopis, v ideálním případě posedět a občerstvit se 
přímo na místě. Odchází a těší se na opakovanou návštěvu s vyhlídkou, že uvidí opět něco 
nového a zajímavého. 
 

Zvýšit profilaci a oborové zaměření jednotlivých muzeí a galerií 
Cíle lze dosáhnout naplněním těchto opatření:  
 
Zřízením badatelských center pro určité okruhy historických událostí a jevů spjatých 
s Královéhradeckým krajem nebo jeho rámec překračujících (Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové – válka roku 1866, přírodovědné obory), Regionální muzeum v Náchodě – 
obrana hranic a stavba pohraničních pevností, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově 
nad Kněžnou – krajkářství, Regionální muzeum v Jičíně – Valdštejn) 
Odborným zpracováním sbírek (Galerie moderního umění v Hradci Králové – moderní a 
soudobé umění, Galerie výtvarného umění v Náchodě – ruské umění) formou katalogů, 
monografií či aktualizací stálých expozic 
Cílenou kooperací s domácími a zahraničními partnery, vysokými školami a dalšími 
odbornými institucemi 
 
Stav, kterého má být dosaženo: každá organizace se kromě svého základního poslání 
profiluje ve vybraných oblastech, pro daný obor či téma plní roli badatelského centra, čímž 
roste její prestiž v očích odborné i širší veřejnosti domácí a zahraniční, odborným 
zpracováním vlastních sbírek zvyšuje zájem o ně u odborné veřejnosti 
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Rozvíjet celý soubor knihovnických služeb 
Cíle lze dosáhnout naplněním těchto opatření: 
 
Důsledným plněním vlastních a regionálních funkcí, které přísluší krajské knihovně ze zákona 
Uplatňováním kompetencí vůči ostatním knihovnám, které přísluší krajské knihovně ze 
zákona 
Podílem krajské knihovny na rozvoji systému krajských knihoven 
 
Efektivní dostupností elektronických informačních zdrojů pro širokou veřejnost 
Podporou nových technologií  
Pravidelnými výzkumy informačních potřeb uživatelů a jejich využití 
Podporou a rozvojem marketingových aktivit  
Zpracováním regionálního fondu a zpřístupnění přes online katalogy knihoven 
Doplňováním, aktualizací a revizí knihovních fondů včetně výměnných fondů 
Doplňováním regionálních elektronických dokumentů do fondů knihoven a obohacování 
záznamů 
Digitalizací regionálních knihovních fondů  - 500 tisíc stran regionálních monografií a periodik 
(především 19. a 20. stol.), včetně tvorby metadat dle platných standardů NDK 
prostřednictvím nákupu služby u dodavatele (krajská digitální knihovna) 
Zpřístupněním digitalizovaných a elektronických dokumentů 
Dlouhodobým uchovávání digitalizovaných a elektronických dokumentů 
Zvyšováním kvalifikační úrovně pracovníků knihovny s cílem připravit dostatek odborníků 
způsobilých k poskytování moderních knihovnických služeb 
 

Stav, kterého má být dosaženo: krajská knihovna poskytuje komplexní služby v reálném i 
digitálním prostoru, reálné i virtuální využívání služeb knihovny je jednoduché a snadné, 
krajská knihovna je vzorem pro všechny ostatní veřejné knihovny, významně se podílí na 
fungující krajské síti knihoven, která kromě jiného zajišťuje uživatelům jakékoliv knihovny 
rovný přístup k požadovaným dokumentům, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, 
stejně tak jsou přístupné všechny informace prostřednictvím informačních a komunikačních 
technologií, digitalizované regionální dokumenty budou dálkově zpřístupněny v souladu 
s platnou legislativou, volné dokumenty volně přes internet, dokumenty chráněné autorským 
zákonem jen na vymezených počítačích v budově krajské knihovny, knihovna není jen 
vzdělávací institucí, ale plní rovněž roli přirozeného prostoru pro společenské setkávání 
 
 

Rozvíjet celý soubor programů astronomického vzdělávání  
Cíle lze dosáhnout naplněním těchto opatření: 
 
Maximálním využívání možností, které nabízí digitální planetárium v Hradci Králové a 
pozorovací technika hvězdárny 
Rozšířením nabídky k pozorování oblohy, které nabízí velmi kvalitní prostředí Hvězdárny 
v Úpici 
Rozšířením spolupráce s dalšími organizacemi kraje s nabídkou „externího“ pozorování 
oblohy mimo areál hvězdárny 
Průběžnou modernizací pozorovací techniky obou hvězdáren 
Aktualizací programů hvězdáren v závislosti na vývoji vzdělávacích osnov škol 
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Popularizací pozorovatelských úspěchů pracovníků hvězdáren 
Užší spoluprací obou hvězdáren 
 
Stav, kterého má být dosaženo: obě hvězdárny nabízejí přitažlivou formou nejrůznější 
vzdělávací programy jak školám, tak i široké veřejností. Využívají všech technických předností 
(pozorovací technika a zejména digitální planetárium), podmínek pro přímé pozorování 
oblohy (Úpice i Hradec Králové) a pořádání letních pozorovacích expedic spojených s 
 tábořením v areálu hvězdárny (Úpice). Široce využívají výpočetní a zobrazovací techniku, 
dálkově komunikují se širokým okruhem zájemců, poskytují odborné informace, propagují 
obor astronomie a další přírodovědné obory, popularizují výsledky svých pozorování. Svou 
činností se doplňují. Jsou atraktivními místy k opakované návštěvě. 
 
 

Profesionální podpora neprofesionálním uměleckým aktivitám prostřednictvím Střediska 
amatérské kultury Impuls, (od 1. ledna 2014 Impuls Hradec Králové, centrum podpory 
uměleckých aktivit.) 
Cíle lze dosáhnout naplněním těchto opatření: 
 
Rozšířením působnosti organizace včetně poradenství v souvislosti s novým občanským 
zákoníkem 
Nabídkou služeb zaměřených na seniory a jiné zájmové skupiny (např. podporou zájmu o 
výtvarné umění) 
Pružnou reakcí na případně se měnící poptávku ze strany veřejnosti 
Modernizací technického vybavení pro výuku, případně získáním a obsluhou nových 
výstavních prostor 
Užší spoluprací s obdobně zaměřenými institucemi 
Větším informačním a organizačním servisem pro potřeby orgánů kraje 
 
Stav, kterého má být dosaženo: organizace je pořadatelem víceméně ustáleného okruhu 
přehlídek a soutěží, okruh uživatelů svých služeb rozšíří i na seniory, pro které má přichystány 
zvláštní programy, má náležité vybavení pro pořádání odborných kursů, poskytuje technickou 
podporu sdružením, nabízí poradenství začínajícím tvůrcům (autorský zákon, právní formy 
sdružování, zprostředkovává styk s odborem regionální a národnostní kultury Ministerstva 
kultury, orgánům kraje poskytuje informační a organizační servis, například při zřízení a 
udělování Ceny kraje za kulturní počiny 
 
 
Zvýšit úroveň služeb poskytovaných veřejnosti 
Cíle lze dosáhnout naplněním těchto opatření: 
 
Důsledným dodržováním standardů veřejných služeb (časová dostupnost, ekonomická 
dostupnost a fyzická dostupnost)  
Vytvářením uživatelsky příjemného prostředí pro celé rodiny, jsou doplněny dílnami pro 
mládež, malými sály pro přednášky a besedy. 
Aktuální informovaností o dění v organizaci s využitím všech sdělovacích a informačních 
technologií 
Zapojením své nabídky do tzv. turistických balíčků 
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Stav, kterého má být dosaženo: existuje rovný přístup obyvatel k veškerým službám, všechny 
organizace jsou přístupné všem v čase, který vyhovuje většině návštěvníků, za vstupné, které 
je akceptovatelné všemi sociálními skupinami, veřejnosti přístupné prostory jsou bez bariér 
pro tělesně hendikepované osoby a naopak jsou jim k dispozici některé předměty či pomůcky 
sloužící k lepší orientaci (realizovaný příklad planetárium pro zrakově postižené v Úpici), 
prostory jsou příjemné, svým vybavením umožňují i krátký odpočinek, dílny umožňují 
vyzkoušet a ověřit si některé nabyté poznatky, přednášky a besedy se uskutečňují v příslušně 
vybavených místnostech, všechny organizace informují zájemce o rozsahu své nabídky a 
výsledcích své činnosti, zároveň spolupracují s místními aktéry cestovního ruchu 

 
Zvýšit efektivitu řízení a činnosti organizací, zvýšit zainteresovanost sídelních měst na 
činnost organizací  
Cíle lze dosáhnout naplněním těchto opatření: 
 
Zvýšenou metodickou pomocí a kontrolní činností ze strany zřizovatele 
Zvýšeným využíváním sdílených služeb poskytovaných zřizovatelem  
Sdílením odborných a technických kapacit muzeí a galerií v oborech konzervace, archeologie 
a správě databázových programů a výpočetní techniky 
Sdílením digitalizačního střediska při Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové 
Spoluprací na společných výzkumných projektech mezinárodního přesahu a sdílením služeb 
projektových manažerů pro jejich administraci 
Zřízením poradních orgánů ředitele s účastí zástupců sídelních měst 
 
Stav, kterého má být dosaženo: zřizovatel poskytuje organizacím odbornou metodickou 
pomoc zejména v oblastech ekonomiky, účetnictví, personalistiky a přípravy projektů 
spojených s  finanční dotací z fondů EU, kontroly mají především preventivní charakter, 
v rámci sdílených služeb zajišťovaných krajem bude vedeno například mzdové účetnictví, 
rozsah těchto intervencí do činností organizace však neomezí rozhodovací pravomoc ředitelů, 
organizace formou vlastních sdílených služeb efektivněji využívají technické kapacity 
konzervátorských dílen a archeologických pracovišť, sjednotí programové vybavení pro 
správu sbírek a jsou soběstačné při správě informačních technologií, využívají digitalizační 
středisko při krajské knihovně, připravují společné výzkumné a další projekty, získávají ke 
spolupráci zahraniční partnery, úspěšně se ucházejí o finanční dotace z fondů EU a realizují 
podpořené projekty, ředitelé jmenují své poradní orgány s účastí zástupců sídelních měst, 
místní samosprávy jeví zvýšený zájem o činnost organizací zřizovaných krajem a finančně je 
podporují, zejména místně zaměřené výstavy a stálé expozice  
 
Témata, která budou samostatně rozpracovaná jednotlivými organizacemi s ohledem na 
vývoj ekonomické situace 
 
Budoucnost muzejních poboček (Hronov, Police n. Metují) nebo samostatných expozic 
(Hladíkova síň a Památník Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou)  
Využívání prostor na zámku v Rychnově nad Kněžnou, kdy redukce pronajímaných ploch je 
jednou z podmínek vyrovnaného hospodaření organizace 
Modernizace vstupního areálu do pevnosti Dobrošov včetně zatraktivnění prohlídkového 
okruhu pevnosti 
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Program rozvoje se jmenovitě vztahuje na tyto organizace: 

Galerie moderního umění v Hradci Králové 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 
Hvězdárna v Úpici 
Galerie výtvarného umění v Náchodě 
Regionální muzeum v Náchodě 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně 
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou 
Středisko amatérské kultury IMPULS 
 

 
 
 
Zpracovali: 
 
PhDr. Pavel Mertlík, vedoucí oddělení kultury a památkové péče 
Mgr. Jolana Vojtková, referentka oddělení kultury a památkové péče 
Říjen 2013 
 
 
Přílohy: 
 
Koncepční materiály Muzea východních Čech v Hradci Králové a Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové 
 


