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Editorial

Rok 2017 byl pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
vpravdě historický, a to ve všech smyslech toho slova.

První pololetí roku 2017 se neslo zejména ve znamení vrcholí-
cích ideových příprav na realizaci klíčových projektů muzea – 
rekonstrukci historické Kotěrovy budovy na Eliščině nábřeží,  
rekonstrukci hlavní provozní budovy Gajerových kasáren 
a konečně na přípravu projektu revitalizace Vrbenského 
kasáren, které má muzeum teprve získat. Současně dobíhaly 
plánované výstavní aktivity muzea před chystaným uzavře-
ním historické budovy pro veřejnost.

Paralelně však bylo toto období existence muzea ve znamení  
hlubokých pracovně-personálních a obecně mezilidských 
otřesů. Prohlubující se problémy vedly až k hluboké vnitřní  
krizi muzea. Ta vyvrcholila odvoláním ředitelky muzea  
Mgr. Naděždy Machkové-Prajzové, Ph.D. ze strany jeho zřizo-
vatele a následným odchodem některých jejích spolupra-
covnic. 

Od července do října roku 2017 pak nastalo velice složité 
období dočasného vedení muzea pod taktovkou dosavad-
ního zástupce ředitelky Jaroslava Zámečníka, DiS. Během 
tohoto období bylo nejen nutné pokračovat v již rozběhnu-
tých projektech a dalších přípravných procesech pro velké 
rekonstrukční projekty, ale současně bylo třeba realizovat 

jejich změny a úpravy tak, aby stav odpovídal nejen měnící  
se situaci, ale také nově definovaným potřebám muzea 
a jeho pracovníků. Zejména však bylo nutné zahájit okamžité 
kroky k základní stabilizaci rozbouřených vnitřních poměrů 
v muzeu.

S počátkem listopadu 2017 se vedení muzea ujal již řádně 
ustanovený současný ředitel. Jeho klíčovým úkolem bylo 
okamžitě se zorientovat, vytyčit nové krátkodobé i středně-
dobé cíle muzea, pokračovat v dotažení dalších etap přípravy 
rekonstrukčních projektů a současně zahájit takovou vnitřní 
politiku, která povede k definitivní stabilizaci muzejních 
poměrů. V závěru roku byla pro veřejnost uzavřena histo-
rická budova na Eliščině nábřeží. Budova byla vystěhována 
a vše připraveno na její rekonstrukci. Poslední akcí pro veřej-
nost roku 2017 byly adventní trhy, které se těšily rekordní 
návštěvnosti. Možná tomu bylo i proto, že muzeum si po celé 
jaro, léto i podzim díky výše uvedeným událostem nechtěně 
užívalo obrovského mediálního zájmu. 

Rok 2017 je za námi a náleží již minulosti. Nemá proto smyslu 
se dále zabývat výše popsanými okolnostmi. Nechť budou-
cí časy a třeba i historikové jednou posoudí, jakým rok 2017 
a jeho bouřlivé události pro Muzeum východních Čech 
byly z hlediska jeho strategického a dlouhodobého vývoje.  
Nyní je třeba hledět do budoucna a pracovat na rozsáhlých 
a složitých úkolech, které muzeum v nejbližších měsících 
čekají. Protože na konci těchto úkolů zde bude stát úplně 
jiné Muzeum východních Čech v Hradci Králové, něž jaké 
dosud známe. 

Na jaře roku 2018 bude, doufejme, zahájena rekonstrukce 
historické budovy muzea, která bude dokončena v průběhu 
roku 2019. Spolu s rekonstrukcí muzejní budovy však vznik-
ne i zcela nová stálá expozice dějin města Hradce Králové  
od nejstarších městských dob až po proslulý Salon republiky. 
Půjde o zcela inovativní koncept, naplněný spoustou výbor-
ných nápadů kurátorů a jejich spolupracovníků, a to jak 
z hlediska ideového pojetí, tak z hlediska architektonického 
i z hlediska využití moderních informačních a komunikačních 

technologií. I přes uzavření výstavní budovy však muzeum 
v tomto pro naši zemi klíčovém „osmičkovém“ roce pro veřej-
nost nezmizí. Díky velkorysosti vedení Galerie moderního 
umění v Hradci Králové bude naše muzeum od června 2018 
do jara následujícího roku vystavovat v její nádherně rekon-
struované budově. Půjde o tři zajímavé výstavy. Stejně tak 
bude muzeum participovat i na dalších výstavních projek-
tech ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a se Studijní 
a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Pracovníci znovuob-
noveného historického oddělení budou mít spolu s muzejními  
pedagogy a edukátory navíc plné ruce práce s přednáško-
vou a další popularizační činností k výročím tohoto nabitého 
roku. Jeho závěr pak bude samozřejmě patřit opět muzejním 
adventním trhům, byť v improvizovaném prostředí.

Současně bude probíhat příprava krajské přírodovědné expo-
zice určené pro objekt Vrbenského kasáren, který za tímto 
účelem muzeum získá od města Hradce Králové. V průběhu 
roku 2018 budou orgány Integrované strategie Hradecko-
pardubické aglomerace požádány o přidělení projektových 
prostředků pro tento účel. Součástí projektu bude taktéž 
celková rekonstrukce této budovy s novou přístavbou. Nové 
vedení muzea navíc usiluje o určité změny v připravovaném 
projektu, které by vedly k ještě většímu zatraktivnění této 
budovy vůči veřejnosti.

Rok 2018 se dále ponese ve znamení realizace logisticky 
i ekonomicky velice náročného stěhování sbírek a pracovníků 
z hlavní provozní budovy, tedy z Gajerových kasáren. Budova 
se bude připravovat na nadcházející rekonstrukci, která by 
měla být zahájena stejně jako v případě Vrbenského kasá-
ren v roce 2019. V průběhu roku 2018 bude za tímto účelem 
orgánům Integrované strategie Hradecko-pardubické aglo-
merace podán příslušný projekt. 

Rok 2018 také přinese řadu změn pro Památník bitvy 1866  
na Chlumu. Dojde k postupné dílčí úpravě expozice a zejména 
k přípravě projektového záměru pro její budoucí komplexní 
revitalizaci a modernizaci. Vyřešit bude nutné také mnoho 
otázek ohledně jeho činnosti v rámci muzea.
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Editorial

I přes stěhování, přípravu expozic a další mimořádné úkoly 
bude nadále pokračovat sbírkotvorná a dokumentační 
činnost. Bude probíhat klíčová fáze přechodu na nové soft-
warové prostředí evidence sbírek. V nesrovnatelně větší míře 
bude věnována pozornost také digitalizaci sbírek. Obdobně 
zcela nový směr a rozměr dostane oblast vědecko-výzkum-
né činnosti muzea, které bude ve větší míře naplňovat svůj 
statut vědecko-výzkumné instituce zapsané na seznamu 
Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace ČR. Konečně také 
muzeum v roce 2018 vybuduje svou novou či výrazně inovo-
vanou propagační strategii. 

Jak vidno, život v Muzeu východních Čech v Hradci Králové 
v roce 2018 rozhodně neustrne, ba právě naopak. Stane 
se prologem oné avizované nové podoby našeho muzea.  
Rok 2017 pak k formulaci většiny z těchto cílů zpravidla 
klíčovou měrou přispěl a jeho události vůbec umožnily, aby 
tyto cíle spatřily světlo světa. I v tom tkví význam roku 2017  
pro naši instituci.

Rád bych na tomto místě vyjádřil svůj obdiv vůči všem 
zaměstnancům muzea a mým novým spolupracovníkům za 
to, s jakou motivací se rozhodli tyto výše uvedené cíle napl-
ňovat a oprostit se od pachuti minulých měsíců. Vyžaduje 
to kus odvahy a zejména to dosvědčuje to, že drtivá většina 
z nich pro muzeum doslova dýchá. To v dnešní době vůbec 
není samozřejmostí. Vážím si také toho, že i přes všechny 
události roku 2017 se chod muzea ani na okamžik nezastavil 
a jeho pracovníci v jeho průběhu odvedli kus poctivé práce. 

Rád bych proto všem zaměstnancům Muzea východních 
Čech v Hradci Králové složil svou hlubokou poklonu a vyjá-
dřil obrovský dík. Současně bych rád poděkoval oběma 
mým předchůdcům, a to jak bývalé řádné ředitelce muzea 
Naděždě Machkové-Prajzové, tak, a to zejména, dočas-
nému řediteli Jaroslavu Zámečníkovi. Oba, byť každý po 
svém, vložili do muzea v roce 2017 velké množství energie. 
Dočasný ředitel muzea pak i se svým omezeným mandátem 
odvedl neuvěřitelné množství práce. Zapomenout se svými 
díky ovšem nesmím ani na vedení Královéhradeckého kraje, 
které přímo iniciovalo výše uvedený přerod muzea a svým 
působením přímo odstartovalo novou éru této instituce. 
Za perfektní a vstřícnou spolupráci děkuji i všem pracovní-
kům Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zejména pak 
pracovníkům jeho odboru kultury a památkové péče. 

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. 
ředitel muzea
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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 archeologické, přírodovědecké a historické pod- 
sbírce více než dva miliony sbírkových předmětů. Od roku  
1993 spravuje areál Památníku bitvy 1866 na Chlumu včetně 
Muzea války 1866. 

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

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 

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

IČO: 00088382

Bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,  
číslo účtu: 78-7777510247/0100

Zřizovatel: Královéhradecký kraj

Působnost: krajská

Výroční zpráva Muzea východních Čech v Hradci Králové byla 
sestavena v souladu se Směrnicí č. 7 Rady Královéhradeckého 
kraje. Je shrnutím nejvýznamnějších aktivit muzea, ohlédnu-
tím za činností jednotlivých oddělení, zhodnocením výsledků  
a hospodářské bilance celé instituce.

Charakteristika a poslání instituce

© foto Jiří Hembal
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Organizační struktura

dokumentátorka

dokumentátor; 
fotograf

správce budovy a areálu,
Památník bitvy 1866 na Chlumu

pracovník údržby

pracovník údržby

pracovník údržby

pracovník údržby

uklízečka GK

uklízečka HB

kurátor

 kurátor

dokumentátor,  
správce přírodovědecké knihovny

laborantka,  
preparátorka

kurátorka, 
dokumentátorka

kurátor

kurátor

vedoucí přírodovědeckého oddělení;  
kurátorka

dokumentátorka,  
správkyně depozitáře

kurátor

kurátorka

kurátorka

kurátorka,  
archeolog

kurátorka

kurátor

kurátorka

kurátorka

knihovnice; 
společenskovědní knihovna

kurátor, 
archeolog

kurátor,  
archeolog

kurátor,  
archeolog

dokumentátorka, 
správkyně depozitáře

 laborant,  
konzervátor keramiky

vedoucí historického pracoviště; 
kurátor

vedoucí společenskovědního oddělení; 
kurátor

programový a kulturně  
výchovný pracovník

aranžérka - výtvarnice

programový a kulturně  
výchovný pracovník (Chlum)

průvodce, 
Památník bitvy 1866 na Chlumu

muzejní pedagožka

vedoucí pracoviště 
návštěvnický servis produkce

konzervátorka-restaurátorka

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

konzervátorka-restaurátorka

restaurátorka-konzervátorka

asistentka ředitele  
a oddělení ochrany a prezentace 

sbírkových předmětů

public relations

ředitel

personalistka, 
mzdová účetní

hlavní účetní

pokladní HB

referent veřejných zakázek

účetní

pokladní HB

administrativní  
a spisový pracovník

pokladní,  
Památník bitvy 1866 na Chlumu

vedoucí ekonomicko-provozního oddělení 
– dočasně neobsazeno

vedoucí provozního pracoviště vedoucí ekonomického pracoviště; 
účetní

zástupce ředitele; vedoucí oddělení ochrany a prezentace sbírkových předmětů
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Organizační struktura

Útvar ředItele

Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn zastu-
povat organizaci navenek, rozhoduje o vytvoření vnitřní 
struktury organizace, řízení a pracovní zařazení zaměstnanců,  
vydává organizační, provozní a pracovní řád a další vnitřní  
předpisy organizace, jmenuje svého zástupce, kterým je 
Jaroslav Zámečník, DiS.

Do útvaru ředitele 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 
ředitele je asistentka. 

ekOnOmIckO-prOvOzní Oddělení 

Zodpovídá za řádné hospodaření instituce, ekonomické 
plánování a výkaznictví včetně vedení průkazného účetnic-
tví. Zabezpečuje správu a údržbu všech objektů užívaných 
muzeem, včetně jejich ostrahy a technického provozu. 
Vedoucí oddělení byla do 31. 8. 2017 Bc. Miroslava Novotná 
a pozice zůstala do konce roku neobsazena. 

ekonomické pracoviště
Zodpovídá za řádné hospodaření instituce. Zajišťuje ekono-
mické plánování a výkaznictví, vede účetnictví, provádí výplaty 
platů zaměstnancům i veškeré odvody, platby a poplatky. 
Dále zajišťuje provoz hotovostních pokladen a vedení skla-
dového hospodářství (včetně distribuce povinných a pracov-
ních výtisků vydávaných publikací). Vedoucí pracoviště je 
Bc. Michal Jachim a hlavní účetní je Bc. Eva Černá.

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 instalaci 
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 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 dotý-
kají práce se sbírkou. Je tzv. servisním oddělením muzea. 
Vedoucím oddělení je Jaroslav Zámečník, DiS.

Do oddělení spadá produkční, Mgr. Stanislav Hrbatý, který 
zajišťuje plánování, přípravu, propagaci a organizaci expo-
ziční, výstavní a další prezentační činnosti muzea, a v součin-
nosti s provozním pracovištěm též provoz historické budovy 
muzea pro veřejnost.

pracoviště ochrany sbírkových předmětů
Kompletně zabezpečuje oblast ochrany sbírkových předmě-
tů. Zajišťuje preventivní a sanační konzervaci a restaurování  
sbírkových předmětů, zajišťuje obrazovou dokumentaci sbír-
kových předmětů, terénní obrazovou dokumentaci a doku-
mentaci činnosti muzea. Vedoucí pracoviště je Dana Barvová. 

pracoviště návštěvnický servis
Bylo zřízeno z důvodu zajištění většího komfortu a kvalitní-
ho poskytování služeb návštěvníkům muzea. V jeho gesci je 
zajištění provozu ve výstavních prostorách MVČ, organizová-
ní veškerých lektorských, doprovodných programů, předná-
šek, exkurzí, vernisáží a kulturních akcí, dále pak poskytování 
služeb v souvislosti se zajišťováním akcí v prostorách muzea 
a obstarávání propagačních předmětů. Vedoucí pracoviště  
je Mgr. Lenka Bičanová.

spOleČenskOvědní Oddělení

Společenskovědní oddělení plní úkoly v oblasti archeologic-
ké 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 
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 vyhodnocu-
je a zpracovává do podoby databázových systémů a speciali-
zovaných map, které poskytuje pro badatelské, popularizační 
účely nebo jako podklady pro rozhodování orgánů veřejné 
správy. Pracoviště zajišťuje vydávání odborného recenzo-
vaného periodika Archeologie východních Čech. Vedoucím 
pracoviště je PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.

historické pracoviště
Historické pracoviště získává, shromažďuje, eviduje, řádně 
spravuje a odborně zpracovává, trvale uchovává a zpřístup-
ňuje sbírky muzejní povahy dokumentující zejména histo-
rický 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 tema-
tických či materiálových fondů. Pracoviště zajišťuje též výkon 
činností vyplývajících z pověření muzea funkcí Regionálního 
odborného pracoviště pro tradiční lidovou kulturu a odbor-
ného garanta péče o tradiční lidovou kulturu na území 
Královéhradeckého kraje dle usnesení Rady královéhradec-
kého kraje č. 8/769/2004 ze dne 9. června 2004. Vedoucím 
historického pracoviště byl PhDr. Vojtěch Brádle.
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společenskovědní knihovna
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 44 940 knihovních jednotek, ve specializo-
vaném knižním fondu je 11 039 knižních jednotek. Celkový 
roční přírůstek knihovny je 570 knižních jednotek, knihy jsou 
doplňovány především nákupy, dary nebo výměnou s český-
mi a zahraničními institucemi. Hlavním tématem jsou přede-
vším dějiny, a to zejména regionální a české, dále publikace  
k oborům archeologie, numismatiky, etnografie, dějin řeme-
sel, 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 exem-
plářích, často i neúplných, a jejich originály jsou ke studiu 
předkládány pouze výjimečně. Byla digitalizována a jsou 
k dispozici k prezenčnímu studiu v programu Kramerius. 
Knihovna zajišťuje správu čísel ISBN a hlášení vydaných knih 
do Národní agentury ISBN, do databáze vydaných knih České 
knihy a distribuci povinných výtisků.

přírOdOvědecké Oddělení

Oddělení terénními průzkumy a sběry, formou darů i nákupů 
shromažďuje přírodovědecké sbírky, které odborně zpraco-
vává, spravuje a eviduje, zajišťuje jejich doplňování, uchová-
ní a využití. Vývoj přírody, její stav a proměny dokumentuje 
i nesbírkovými formami, tj. zejména terénním pozorováním, 
mapováním, obrazovou i jinou dokumentací, shromažďo-
váním nálezových zpráv, vytvářením nálezových databází, 
rešerší apod. Svou odbornou činnost provádí v základních 
přírodovědeckých oborech a vyhlášených specializacích 

– geologie (petrografie, mineralogie, paleontologie), bota-
nika (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 popu-
larizačním účelům. Vedoucím oddělení byl do dubna RNDr. 
Bohuslav Mocek, od května RNDr. Věra Samková, Ph.D. 

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 přírodovědec-

ké 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 14 000 
položek periodické publikace (časopisy), což představu-
je 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 přírodově-
deckých sbírek, externě je využíván jinými odbornými praco-
višti příslušných oborů i badatelskou veřejností z oblasti 
přírodních věd, ochrany přírody a ekologie.

Organizační struktura

Společenskovědní knihovna



III. Úkoly v hlavní činnosti
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1. Sbírkotvorná činnost

charakterIstIka sBírky muzea 
výchOdních Čech v hradcI králOvé

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. 2017 je 
v rámci archeologické podsbírky evidováno celkem 661 125 
kusů sbírkových předmětů, vedených pod 150 917 evidenč-
ními čísly; v rámci historické podsbírky je evidováno celkem 
316 092 kusů sbírkových předmětů, vedených pod 148 086 
evidenčními čísly a v rámci přírodovědecké podsbírky je 
evidováno celkem 1 000 208 kusů sbírkových předmětů, 
vedených pod 101 526 evidenčními čísly. 

K 31. 12. 2017 obsahuje sbírka MVČ celkem 1 977 425 kusů 
sbírkových předmětů, evidovaných pod 409 529 evidenční-
mi čísly.

archeOlOGIcká pOdsBírka

Archeologická podsbírka byla doplňována částečně vlast-
ním terénním výzkumem a sběrem. Vysoký podíl zachovávají 
nálezy předané náhodnými nálezci a spolupracovníky muzea. 
Významný podíl na nově zapsaných přírůstcích do podsbírky 
má i zpracování starších, dosud neevidovaných nálezů a s ohle-
dem na probíhající  výzkum v trase dálnice D11 také předané 
nálezy z výzkumů jiných oprávněných organizací. 

Mezi největší nálezové soubory získané v roce 2017 vlastní 
výzkumnou činností patří artefakty nalezené při rekonstrukci 
kanalizace v prostoru královéhradeckého Velkého náměstí 
a přilehlých ulic, nálezy zachráněné při rekonstrukci domů 
čísla popisných 25 a 26 na královéhradeckém starém městě, 
prodloužení teplovodu v ulici Karla Tomana, inventář osady 
lužické kultury ze Sendražic či nálezy z období neolitu obje-
vené pod hlavní silnicí I/33 mezi obcemi Rodov a Smiřice.

Nově evidovány byly některé starší výzkumy prováděné 
ve spolupráci s tehdejším Archeologickým ústavem ČSAV 
v Praze. Do této skupiny patří výzkumy jedněch z nejroz-
sáhlejších pravěkých nekropolí na našem území – pohřebiště  
lužické a slezské kultury ze Skalice a pohřebiště z doby 
římské v Plotištích nad Labem.

Z nálezů předaných náhodnými nálezci je třeba zmínit 
tři bronzové depoty z mladší až pozdní doby bronzové 
z Chlumecka a Bydžovska. K výjimečným přírůstkům patří 
také ataše bronzové konvice z Královédvorska, která se na 
naše území dostala v době laténské ze Středomoří.

chronologická evidence
V rámci chronologické evidence byla zapsána přírůstková 
čísla A1/2017 až A135/2017 čítajících více než 10 000 arte-
faktů nebo jejich souborů, vyjma ke konci roku 2017 nezpra-
covaných nálezů získaných v trase dálnice D11 a nálezů 
z vlastních archeologických výzkumů přesahujících časově 
do počátku roku 2018.

systematická evidence
V rámci systematické evidence probíhalo zpracování přírůstků 
z roku 2014. Bylo přiděleno 2237 inventárních čísel a 79 čísel 
doprovodné evidence. Pod uvedenými čísly je evidováno  
22 509 jednotlivých předmětů o celkové hmotnosti více než 
400 kg.

Inventarizace sbírek
Byla provedena inventarizace nálezů učiněných do roku 
1972  a dále v roce 1975 v Úhřeticích. Byly zjištěny ojedině-
lé nedostatky, které bylo možno částečně řešit již v průběhu 
inventarizace. Ve zbývajících případech byla uložena náprav-
ná opatření.

Bronzové kopí z depotu z Bydžovska

Rodov, záchranný výzkum v souvislosti s opravou silnice č. 1/11
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1. Sbírkotvorná činnost

Dále byla zahájena revize fondu pravěkých a středověkých 
keramických nádob v počtu 5670 kusů uložených volně 
v policích. V průběhu inventarizace se ukázalo účelné spojit 
tuto činnost s balením nádob pro potřeby budoucího stěho-
vání. Z tohoto důvodu nebyla inventarizace ke konci roku 
dokončena. Předpokládá se dokončení balení v průběhu 
prvního pololetí 2018.

poradní sbor
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 2017 neproběhl žádný 
nákup sbírkových předmětů, byl poradní sbor pouze infor-
mován o struktuře přírůstků v roce 2017.

výpůjčky
V roce 2017 byly v rámci archeologické podsbírky evidovány 
tři výpůjčky, díky kterým bylo zapůjčeno 65 sbírkových před-
mětů. V prvních dvou případech se jednalo o výpůjčku pro 
badatelské účely a v posledním případě o zhotovení repliky 
půjčeného předmětu – poutního odznaku sv. Stanislava.

A-1/2017 – Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové•	
A-2/2017 – Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě•	
A-3/2017 – Východočeské muzeum v Pardubicích•	

zápůjčky
V roce 2017 nerealizovalo archeologické pracoviště žádnou 
zápůjčku.

Badatelský servis
Archeologické pracoviště zajistilo v roce 2017 celkem 233 
badatelských návštěv. Telefonické a e-mailové dotazy nejsou 
jednotlivě evidovány, ale jejich počet se dlouhodobě pohy-
buje kolem 200. Kromě jednotlivých individuálních tazatelů 
byly zodpovídány i dotazy na institucionální úrovni, např. 
pro Univerzitu Hradec Králové, Univerzitu Karlovu, Univerzitu 
Pardubice, Národní muzeum, Archeologické ústavy AV ČR 
v Praze a v Brně.

Náramky z mladší doby bronzové z Bydžovska
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1. Sbírkotvorná činnost

nejvýznamnější akvizice

soubor kožených a dřevěných předmětů  
z hradce králové
V rámci rekonstrukce kanalizace v prostoru Velkého náměstí  
a přilehlých ulic, bylo v roce 2017 získáno vedle keramiky, 
kostí, součástí staveb, také velké množství předmětů denní 
potřeby z organických materiálů. Vedle různých typů dřevě-
ných nádob vyniká zejména nález velmi dobře dochované 
kožené boty ze 14. století.

Bronzový depot z chotělic 
Nedaleko obce Chotělice byl roku 2012 objeven náhodným 
nálezcem početný soubor bronzových předmětů datovatel-
ných na sklonku pozdní doby bronzové. Soubor je výjimeč-
ný především výskytem importů severoitalské provenience. 
Vedle bohatě zdobeného bronzového nože je to i neobvyklý 
předmět vyrobený z litého bronzu, který je předběžně inter-
pretován jako ozdobný nástavec náboje kola vozu.

Bohatě zdobená kožená bota ze 14. století, Velké náměstí v Hradci Králové, 14. století Depot z Chotělic – bronzový nůž
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1. Sbírkotvorná činnost

Depot z Chotělic – ozdobný nástavec náboje kola vozu
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hIstOrIcká pOdsBírka

Historická podsbírka byla průběžně doplňována vlastním 
sběrem pracovníků, dary, převody a nákupy. K nejvýznam-
nějším akvizicím učiněným během roku 2017 náleží nábyt-
kový soubor ložnice od architekta Bohumila Waiganta 
z roku 1927, noční stolky od hradecké nábytkářské firmy 
Josefa Nevyhoštěného, zubařská šlapací vrtačka, gyneko-
logické lehátko a další zdravotnické pomůcky a knihy se 
zdravotní tematikou. Velkou akvizicí byla sbírka pohlednic 
s tematikou Hradce Králové čítající 1925 pohledů. Sbírkový 
fond věnovaný politickým dějinám byl rozšířen také o četné 
materiály a tiskoviny vážící se k volbám do zastupitelstev 
krajů, o transparent „Socialismus s lidskou tváří...“ výtvar-
níka Františka Ornsta z roku 1968 a výstroj Policie ČR z 90.
let 20. století. Z jiných akvizic je vhodné uvést rovněž alba 
s exlibris Vladimíra Pechara, mapující jeho celoživotní práci 
na poli drobné grafiky, soubor školních výukových obrazů 
z první poloviny 20. století nebo soubor plakátů a divadel-
ních  programů dokumentující činnost profesionálních diva-
delních scén v Hradci Králové – Klicperova divadla a Divadla 
Drak ve 2. polovině 20. století.

chronologická evidence
V rámci chronologické evidence historické podsbírky byla 
zapsána přírůstková čísla H1/2017 až H258/2017, která před-
stavují 2884 předmětů.

systematická evidence
V rámci systematické evidence bylo zpracováno celkem 3857 
sbírkových předmětů, které představují 3696 inventárních 
čísel.

Inventarizace sbírek
V roce 2017 byla provedena řádná inventarizace sbírkového 
fondu Numismatika – faleristika, sbírkové řady papírových 
platidel (N/P, materiál v prvním stupni; 38 přírůstkových čísel 
– 8272 kusů), sbírkových řad tiskovin (N/O1, N/O2 a mate-
riál v prvním stupni; 432 inventárních čísel a 16 přírůstko-
vých čísel – 490 kusů) a sbírkové řady nálezů (N/N; 10 016 

inventárních čísel – 10 016 kusů). Dokončena byla předávací 
inventura fondu Obchod – služby (99 inventárních čísel –  
99 kusů). Provedena byla mimořádná inventura fondu 
Výroba – technika, sbírkové řady VT/05 (37 inventárních 
čísel – 37 kusů). Zahájena byla předávací inventura fondu 
Politika (10 302 inventárních čísel – 12 359 kusů) a fondu Stát  
(5005 inventárních čísel – 5624 kusů).

Byla provedena inventura starých tisků, ke stavu tisků byla 
restaurátorkou Marcelou Rakovou vypracována zpráva 
a navržena potřebná opatření. Byl vypracován inventarizační 
zápis a navrženy restaurátorské zásahy. Z revize v roce 2015 
byly dohledány 3 knižní jednotky.

centrální evidence sbírek
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce 
2017 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové 
knihy v roce 2017 v rozsahu H1/2017 až H258/2017.

poradní sbor
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost se sešel 25. 1. 2017 
a 31. 5 2017. Vzal na vědomí informaci o složení a struktuře 
dosavadních přírůstků historické podsbírky. Dále projednal 
schválení nákupů podle nabídkových listů (nábytkový soubor 
ložnice od architekta Bohumila Waiganta z roku 1927, obraz 
(transparent) – tematika T. G. Masaryk, kniha Dokonalá zdra-
vověda, přístroj pro domácí elektroléčbu značky Philantrop, 
přístroj pro domácí elektroléčbu značky Teslarex, masáž-
ní strojek značky Omega, část souboru na kávu Dalovice, 
nekompletní jídelní servis, skleněný nástolek, obraz Krajina 
se stromem, dřevěný vojenský kufr) v celkové výši 193 800 Kč 
a projednal odpisy dle předložené dokumentace.

výpůjčky
V roce 2017 bylo realizováno celkem 16 výpůjček, v rámci 
kterých bylo zapůjčeno 151 kusů sbírkových předmětů.

1/2017 – Národní technické muzeum•	
2/2017 – Národní památkový ústav, Zámek Veltrusy•	
3/2017 – Krkonošské muzeum v Jilemnici •	

4/2017 – Muzeum a galerie Julie W. Mezerové•	
5/2017 – Regionální muzeum a galerie ve Vysokém Mýtě •	
(smlouva o fyzickém předání věcí)
6/2017 – Třebechovické muzeum betlémů •	
7/2017 – Regionální muzeum a galerie v Jičíně •	
8/2017 – Regionální muzeum v Chrudimi •	
9/2017 – Zámek Potštejn •	
10/2017 – Městské muzeum ve Dvoře Králové nad •	
Labem 
11/2017 – Třebechovické muzeum betlémů •	
12/2017 – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích •	
13/2017 – Československá obec legionářská (smlouva •	
o fyzickém předání věcí)
14/2017 – Národní pedagogické muzeum a knihovna •	
J. A. Komenského 
15/2017 – Kultura Rychnov nad Kněžnou•	
16/2017 – Regionální muzeum Mělník•	

Vráceno bylo 15 výpůjček představujících 300 kusů sbírko-
vých předmětů realizovaných v posledních dvou letech 2016 
až 2017.

15/2016 – Městské muzeum a galerie Hořice •	
16/2016 – Třebechovické muzeum betlémů •	
19/2016 – Ivan Doubrava (smlouva o fyzickém  •	
předání věci)
20/2016 – Oblastní muzeum v Chomutově •	
22/2016 – Krkonošské muzeum v Jilemnici •	
23/2016 – Krajský úřad •	
2/2017 – Národní památkový ústav, Zámek Veltrusy•	
3/2017 – Krkonošské muzeum v Jilemnici •	
4/2017 – Muzeum a galerie Julie W. Mezerové •	
5/2017 – Regionální muzeum a galerie ve Vysokém Mýtě •	
(smlouva o fyzickém předání věcí) 
6/2017 – Třebechovické muzeum betlémů •	
7/2017 – Regionální muzeum a galerie v Jičíně •	
8/2017 – Regionální muzeum v Chrudimi •	
9/2017 – Zámek Potštejn •	
10/2017 – Městské muzeum ve Dvoře Králové  •	
nad Labem

1. Sbírkotvorná činnost



19

/ 
 v

ýr
oč

ní
 z

p
rá

va
 m

vč
 2

01
7

zápůjčky
V roce 2017 bylo v rámci historické podsbírky evidováno 16 
zápůjček od jiných institucí a osob. Celkem bylo zapůjčeno 
92 kusů sbírkových předmětů. V rámci přípravy výstavy „Velká 
vizita“ bylo realizováno 16 zápůjček od ZŠ a MŠ Kukleny, 
Národní lékařské knihovny – Zdravotního muzea, Národního 
pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, 
Regionálního muzea Mělník a Fakultní nemocnice v Hradci 
Králové a od soukromých osob (Anny Štysové, Přemysla 
Šmída,  MUDr. Zdeňka Finka, Blanky Bláhové, Evy Hruškové, 
Jiřího Rádla, Natašy Kalendové, Karla Füllsacka, Libuše 
Kotkové, Zdeňky Vojtěchové a  Marty Trumhové). 

Badatelský servis
V rámci historické podsbírky bylo evidováno 34 badatel-
ských návštěv. Kromě vlastních sbírkových předmětů byla 
badatelům ke studiu poskytována rovněž příslušná odbor-
ná 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 201 telefonických, emailových, 
písemných či v rámci osobních návštěv vznesených dotazů.

nejvýznamnější akvizice

ložnice Bohumila Waiganta
Autor: Bohumil Waigant
Získáno nákupem od soukromého majitele.
Historická podsbírka – fond Bydlení – odívání.
Přírůstkové číslo H28/2017.

Sbírka moderního nábytku se rozšířila o výjimečný nábytkový 
soubor ložnice pro architekta Antonína Tobka z roku 1927 od 
žáka Jana Kotěry, architekta Bohumila Waiganta. Ložnice byla 
vyrobena ve školních truhlářských dílnách Státní průmyslo-
vé školy v Prešově, kde Waigant působil jako učitel umělec-
kořemeslných předmětů. Zachovalý soubor geometricky 

koncipovaného nábytku se skládá z manželské postele, dvou 
nočních stolků s lampičkami, dvou šatních skříní, toaletky 
se sedákem a dvou taburetek. Waigantova ložnice rozšířila 
a vhodně doplnila systematicky tvořenou sbírku moderního 
nábytku Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Gynekologické lehátko
Získáno darem od soukromého majitele.
Historická podsbírka – fond Zdravotnictví.
Přírůstkové číslo H73/2017.

Zdravotnické lehátko ze soukromé gynekologické praxe 
z konce třicátých let 20. století bylo získáno od rodiny MUDr. 
Josefa Sobotky i s částí vybavení jeho gynekologické ordina-
ce, kterou provozoval od roku 1937 do konce čtyřicátých let. 
Podobný typ zdravotnické pomůcky z oblasti profesionální 
lékařské péče se v muzeích nevyskytuje a je cenný přede-
vším pro svou historickou hodnotu.

1. Sbírkotvorná činnost

Ložnice pro architekta Antonína Tobka , Bohumil Waigant, 1927
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1. Sbírkotvorná činnost

Gynekologické lehátko ze soukromé gynekologické praxe z konce třicátých let 20. století
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sbírka pohlednic 
Získáno nákupem od soukromého majitele.
Historická podsbírka – fond Hradecensia. 
Přírůstkové číslo H258/2017.

Už svým rozsahem 1925 kusů se jedná o jedinečný soubor, 
který obsahuje téměř kompletní produkci pohlednic Hradce 
Králové a jeho předměstí od konce 19. století do roku 1945. 
Součástí jsou pohlednice provedené technikou litografie 
a chromolitografie, zastoupeny jsou i tzv. dlouhé adresy, 
používané do roku 1903. Námětově je soubor obohacen 
o pohlednice spolků a reklamními pohlednicemi. Soubor 
vznikal v průběhu několika desítek let erudovaným sběrate-
lem s cílem vybudovat co nejúplnější sbírku královéhradec-
kých pohlednic.

1. Sbírkotvorná činnost

Z nově získaného souboru pohlednicZ nově získaného souboru pohlednic
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přírOdOvědecká pOdsBírka

Přírodovědecké sbírky byly v roce 2017 doplněny o 10 889 
kusů sbírkových předmětů, tj. 53 přírůstkových čísel, z toho 
31 % představují vlastní sběry, 58 % nákup a 11 % dary. 
Největší podíl přírůstků podle počtu kusů (položek, exem-
plářů) náleží fondům botaniky (66 %) a entomologie (29 %). 
Struktura přírůstků za rok 2017 podle oborů a způsobu naby-
tí je uvedena v tabulce.

V doprovodné dokumentaci bylo zaevidováno 19 evidenč-
ních čísel (D-P1/2017 až D-P19/2017), což zahrnuje 6298 
předmětů. 

chronologická evidence
V rámci chronologické evidence byla zapsána přírůstková 
čísla P1/2017 až P53/2017, což představuje 10 889 kusů nebo 
položek přírodnin.

systematická evidence
V rámci systematické evidence bylo zpracováno 4601 
evidenčních čísel, což je 291 689 kusů nebo položek přírod-
nin. Největší podíl z pohledu počtu zkatalogizovaných 
kusů nebo položek tvoří entomologické sbírky (287 052 
exemplářů) – jde o hromadnou evidenci čeledi blanokřídlí 
(Hymenoptera) a čeledí brouků (Coleoptera) základní sbírky 
(coll. RMHK).

Inventarizace sbírek
V roce 2017 bylo provedeno 5 inventarizací (dle plánu inven-
tarizací přírodovědecké podsbírky na období 2013–2017). 
Celkem inventarizacemi prošlo 6715 evidenčních čísel, což 
představuje 162 244 kusů nebo položek sbírkových předmě-
tů. 

centrální evidence sbírek
Do centrální evidence sbírek vedené na MK ČR byla v roce 
2017 nahlášena přírůstková čísla zapsaná do přírůstkové 
knihy přírodovědecké podsbírky v rozsahu P1/2017 až 
P53/2017.

poradní sbor
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost přírodovědeckého 
oddělení se sešel 25. 1. 2017 a 16. 11. 2017. Schválil devět 
návrhů kurátorů na nákupy sbírek a vyřazení 46 sbírkových 
předmětů z důvodů neupotřebitelnosti. Poradní sbor konsta-
toval, že akvizice zapsané v přírůstkové knize pod přírůst-
kovými čísly P4/2015 až P34/2015, P1/2016 až P45/2016 
a P1/2017 až P45/2017 byly v souladu se strategií sbírkotvor-
né činnosti muzea vyplývající ze zřizovací listiny muzea.

1. Sbírkotvorná činnost

Obor vlastní sběry nákup převod dar celkem %

geologie 12/345 2/46 - 6/75 20/466 4,3

botanika 14/3 058 6/3 021 - 7/1 136 27/7 215 66,3

malakologie - - - - - -

entomologie - 2/3 204 - - 2/3 204 29,4

zoologie 3/3 - - 1/1 4/4 0,04

celkem 29/3 406 10/6 271 - 14/1 212 53/10 889 100

% 31 58 - 11 100 -

počet přírůstkových čísel v př. knize v roce 2017/ počet kusů nebo položek

Inventarizace mihulí
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výpůjčky
V roce 2017 bylo evidováno 17 smluv o výpůjčce sbírkových 
předmětů, z toho 4 nebyly dosud vráceny – mají stanoven 
výpůjční termín přesahující do dalšího období. Bylo vypůjčeno 
1810 kusů sbírkových předmětů. V roce 2017 bylo vráceno 
20 výpůjček.

P-1/2017 – Mgr. Jan Běťák, Výzkumný ústav  •	
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,  
odd. ekologie lesa, Brno 
P-2/2017 – Mgr. Hana Ševčíková, Moravské zemské •	
muzeum, Brno 
P-3/2017 – prom. biol. Zdeněk Pouzar,  •	
Národní muzeum, Praha 
P-4/2017 – Mgr. Klára Habartová (ředitelka),  •	
Regionální muzeum v Chrudimi 
P-5/2017 – RNDr. Jan Štěpánek, CSc., Botanický ústav  •	
AV ČR, Průhonice 
P-6/2017 – Mgr. Lucie Zíbarová, Ústí nad Labem •	
P-7/2017 – ing. Milan Štech, Ph.D., Jihočeská univerzita •	
v Českých Budějovicích, přírodovědecká fakulta 
P-8/2017 – Mgr. Tomáš Libánek (ředitel),  •	
Východočeské muzeum v Pardubicích 
P-9/2017 – Mgr. Petr Koutecký, Ph.D., Jihočeská univerzita •	
v Českých Budějovicích, přírodovědecká fakulta 
P-10/2017 – Mgr. Lucie Zíbarová, Ústí nad Labem •	
P-11/2017 – Mgr. Lucie Zíbarová, Ústí nad Labem •	
P-12/2017 – Mgr. Petr Landr, Regionální muzeum •	
v Náchodě 
P-13/2017 – Mgr. Daniel Dvořák, Brno •	
P-14/2017 – Mgr. Jiří Kout, Ph.D., Západočeská univerzita •	
v Plzni, Centrum biologie, geografie a envigogiky 
P-15/2017 – Mgr. Klára Habartová (ředitelka),  •	
Regionální muzeum v Chrudimi 
P-16/2017 – Ing. Eva Mikulková (ředitelka),  •	
Klicperovo divadlo 
P-17/2017 – Mgr. Jiří Danihelka, Ph.D.,  •	
Masarykova univerzita, Ústav botaniky a zoologie

zápůjčky
V roce 2017 byla evidována 1 zápůjčka přírodnin od jiné 
instituce. Jednalo se o zápůjčku herbářových položek hub 
z herbáře Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze. 
Zápůjčka byla v termínu vrácena. 

Badatelský servis
V rámci přírodovědecké podsbírky bylo evidováno 477 
badatelských návštěv, z toho cca 32 pracovalo se sbírkovým 
fondem (studium herbářů, mineralogických, entomologic-
kých a zoologických sbírek). K revizi druhů a studiu bylo 
zapůjčeno celkem 1200 položek vyšších rostlin, 30 polo-

žek hub, cca 1000 exemplářů entomologického materiálu,  
50 geologických vzorků a fosilií a 50 sbírkových předmětů  
ze sbírky fondu obratlovců.

Kromě přípravy sbírek ke studiu se badatelská činnost týka-
la revidování herbářových položek, excerpce floristických 
nebo faunistických dat ze sbírkových předmětů nebo doku-
mentace k nim, determinace donesených vzorků přírodnin 
(hmyz z domácností a zahrad, kvetoucí rostliny, určování 
hub, nálezy hornin a fosilií, uhynulí obratlovci apod.), dotazů 
k biologii a rozšíření flóry a fauny v regionu, určování přírod-
nin dle fotografií zaslaných e-mailovou poštou. Byly poskyt-

1. Sbírkotvorná činnost

Herbářové položky od A. Hájka
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1. Sbírkotvorná činnost

nuty konzultace k odborné literatuře, ke geologické situaci,  
ke geologickým a paleontologickým sbírkám.

nejvýznamnější akvizice
Početnou akvizicí jsou nákupem získané lišejníky nasbíra-
né J. Haldou, převážně v Krkonoších (1000 položek), cévna-
té rostliny nasbírané především ve východních Čechách 
A. Hájkem a T. Hájkem (nákup 1500 položek, dar 914 položek) 
a houby nasbírané členy mykologického klubu při Muzeu 
v České republice (přes 2000 položek).

Zajímavou akvizicí je darem získaná významná kolekce sběrů 
fauny z oblasti Barrandienu čítající 5500 kusů, která byla 
zapsána do doprovodné dokumentace. Darem byl získán 
soubor 36 akvarelů tropických motýlů malíře O. Řípy poříze-
ných v letech 1953-1955 podle sbírkových exemplářů (dárky-
ně – vnučky dr. Balthasara, který působil v muzeu v letech 
1945–1957), akvarely budou zapsány do doprovodné doku-
mentace, část z nich byla vystavena v roce 2017 ve výstavě 
O motýlech a lidech. 

V roce 2017 bylo ve sbírce muzea odborně zpravováno  
318 055 kusů sbírkových předmětů, evidovaných pod  
10 534 inventárními či přírůstkovými čísly. Podrobné 
členění po jednotlivých sbírkových fondech je uvedeno 
v tabulce.

název sbírkového 
fondu

počet  
inventár-
ních čísel

tj. počet  
předmětů 

(kusů)
Archeologie 2 237 22 509

Botanika 4 171 4 171

Entomologie 197 28 7052

Malakologie - -

Paleontologie 142 290

Petrografie 91 176

Zoologie obratlovců - -

Bydlení – odívání - -

Divadlo 253 307

Doprava – spoje 2 2

Ekonomika - -

Etnografie – folkloristika - -

Foto – kino - -

Hradecensia 135 135

Hudba 11 11

Kultura 17 22

Literatura 2 2

Militaria - -

Numismatika – faleristika 1 993 1 993

Obchod – služby - -

Politika 107 162

Stát 111 129

Školství 41 41

Tělesná kultura 68 97

Umělecký průmysl 32 32

Výroba – technika 10 10

Výtvarné umění 819 819

Zdravotnictví 92 92

Zemědělství 3 3

struktura katalogizace podle sbírkových fondů

Položky lišejníků od J. Haldy

Herbářové položky hub
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1. Sbírkotvorná činnost

Ukázka ze souboru akvarelů tropických motýlů malíře O. Řípy
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1. Sbírkotvorná činnost

Ochrana a zaBezpeČení sBírek

pracoviště ochrany sbírkových předmětů
Pracoviště ochrany sbírkových předmětů zajišťuje preven-
tivní konzervaci prostřednictvím systematické kontroly 
a případné úpravy prostředí v depozitářích a expozicích 
tak, aby předměty setrvávaly v pokud možno nezměně-
ném 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 ve dnech 11. července 
až 25. července 2017 pravidelná kontrola depozitářů. 

Dne 5. května 2017 proběhlo pravidelné plynování depozitářů 
a knihovny muzea proti organickým škůdcům.

Dne 20. října 2017 byly plynováním ošetřeny podruhé v roce 
depozitáře přírodovědeckého oddělení.

V rámci preventivní konzervace a zkvalitnění bezpečnosti 
sbírek byla v expozici na hlavní budově muzea provedena 
každé 1. pondělí v měsíci kontrola se zápisem o stavu vystave-
ných sbírek a případných požadovaných nápravných opatření 
např. na úpravu klimatických podmínek v expozicích.

V expozici Památníku 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 v březnu 2017. Do expozice na Chlumu 
byl zakoupen teploměr a vlhkoměr, který pravidelně kontro-
luje vedoucí muzea a naměřené údaje a nápravná opatření 
konzultuje se zaměstnanci konzervátorských dílen.

V  depozitáři v areálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou 
proběhla kontrola uložených sbírek 29. května 2017. 

O všech kontrolách byl vyhotoven zápis.

V průběhu roku konzervátorky-restaurátorky poskytova-
ly odborné konzultace a posudky pro tyto instituce: VŠCHT 
v Praze, Střední uměleckoprůmyslovou školu hudebních 
nástrojů a nábytku v HK, Středočeské muzeum v Roztokách 
u Prahy, Městské muzeum v Jaroměři, Regionální muze-
um v Chrudimi, Východočeské muzeum v Pardubicích 
a Biskupství královéhradecké.

Pro město Hradec Králové byl vypracován konzervátorský 
záměr na sanační konzervaci čtyř voskových pečetí z Bílé 
věže.

V průběhu roku 2017 zajišťovalo pracoviště ochrany sbírkových 
předmětů průzkum exponátů, jejich restaurování a sanační 
konzervaci dle požadavků odborných kurátorů sbírek. 

O každém zásahu na exponátech byla vytvořena konzervá-
torská karta. Tato databáze je pravidelně aktualizovaná. 

Celkem bylo konzervováno 1154 exponátů pro historické 
oddělení a 1004 exponátů pro archeologické oddělení.

Prioritou roku 2017 bylo konzervování a restaurování sbírko-
vých exponátů muzea a dalších předmětů zapůjčených na 
základě veřejné výzvy od občanů. Předměty byly prezento-
vány na výstavě Velká vizita.

Průběžně probíhalo konzervování a restaurování předmětů 
vytipovaných na základě kontroly v depozitářích, popř. poža-
davků odborných pracovníků a předmětů, které se vrací ze 
zápůjček. K půjčovaným exponátům vypracovaly konzer-
vátorky-restaurátorky průvodní kondiční listy před zápůjč-
kou a zkontrolovaly stav předmětů při jejich návratu a před 
uložením do depozitářů.

Konzervátorky-restaurátorky se aktivně účastnily zajišťování 
kulturních akcí muzea:

Muzejní neděle; -
Muzejní noc; -
Adventní trh. -

Při přípravě výstav muzea se konzervátorky-restaurátorky 
podílely nejen na jejich instalaci, ale i na balení a kurýrním 
doprovodu exponátů.

V roce 2017 se konzervátorky-restaurátorky účastnily těchto 
konferencí a kulturních akcí:

Konference Light On v Galerii moderního umění  -
v Hradci Králové;
Konference Konzervátorů a restaurátorů v Litomyšli; -
Setkání sekce konzervátorů a restaurátorů Asociace  -
muzeí a galerií ČR;
Seminář historického odívání v Hradci Králové; -
Charitativní koncert pro Unicef v MVČ HK   -
– prodej panenek Unicef;
Charitativní představení v Klicepově divadle   -
– prodej panenek Unicef.

Konzervátorky-restaurátorky představily svoji práci a sbírko-
vé předměty veřejnosti na těchto akcích:

komentovaná prohlídka výstavy Ve stínu války a Ohlasy  -
prusko-rakouské války z pohledu konzervátorek;
přednášky pro Klub seniorů; -
restaurování fragmentu uniformy pruského poručíka; -Bronzový srp s jazykovitou rukojetí, doba bronzová, poklad
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archeologické nálezy z pohledu restaurátorky; -
rozhovor v pořadu Host ve studiu v Českém rozhlasu  -
Hradec Králové o konzervování archeologických  
nálezů a o pracovišti konzervátorek;
na žádost odborných škol pracovnice metodicky   -
vedly práci studentů, kteří vykonávali praxi  
v konzervátorských dílnách (VŠCHT).

Pracoviště se aktivně podílelo na přípravě podkladů pro 
rekonstrukci depozitářů muzea – zjišťování objemu sbírek, 
plánování nových depozitářů a úložných systémů, prohlídky 
a posudky náhradních budov, účast na kontrolních dnech 
k rekonstrukci Gayerových a Vrbenského kasáren.

V průběhu roku 2017 konzervátorky připravovaly logistiku 
stěhování budovy muzea na Eliščině nábřeží, zajistily nákup 
obalových materiálů a v součinnosti se stěhovací firmou 
dohlížely na stěhování exponátů, výstavního mobiliáře 
a kanceláří muzea.

1. Sbírkotvorná činnost

materiál počet předmětů 
(interní zásahy)

počet předmětů  
(externí zásahy)

Knihy, grafiky, rukopisy, plány, mapy, školní obrazy 741 -

Malované a polychromované předměty ze dřeva - -

Umělecko-historické předměty z organických materiálů - -

Umělecko-historické předměty z kovů a kovových slitin 5 54

Předměty lidové kultury z organických materiálů - -

Předměty lidové kultury z kovů a kovových slitin - -

Numismatika 16 -

Archeologický materiál – keramika, sklo 277 -

Archeologický materiál – kosti 17 -

Archeologický materiál – železo 264 -

Archeologický materiál – barevné a drahé kovy 143 -

Archeologický materiál – obecné kovy 7 -

Textil 1 -

Keramika, sklo, porcelán 1 -

Šperky - -

Nábytek - -

Zbraně a lovecké potřeby - -

Fotografie a daguerrotypie - -

Obrazy na plechu - -

Obrazy na plátně - -

Archeologický materiál organický 223 -

Hudební nástroje - -

Plastiky ze sádry 1 -

Zdravotnické pomůcky 455 45

Školní a tělovýchovné pomůcky 36 -

Domácnost 31 -

přehled počtu předmětů prošlých konzervačními  
či restaurátorskými zásahy v roce 2017

přehled počtu preparovaných a ošetřených sbírkových  
předmětů přírodovědecké podsbírky v roce 2017

skupina počet preparova-
ných kusů 

počet sb. př. – ošet-
ření a desinsekce 

(kromě plynování)
Savci 25 40

Ptáci 75 110

Ryby - 20

Bezobratlí 1 500 11 330

Rostliny a houby 2 482 8 000

Fosilie a geologické vzorky 466 -

celkem 4 548 19 500
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dOkumentace a dIGItalIzace

V rámci digitální fotodokumentace sbírkových předmětů 
bylo pořízeno 5610 záběrů a 1060 skenů, které byly zařazeny 
do interní databáze sbírkových předmětů. Pro publikační 
a výstavní účely bylo naskenováno 300 snímků. Pro realizo-
vané knihy bylo nafoceno 100 záběrů. Dále byla provedena 
dokumentace vernisáží, výstav a dalších akcí pořádaných 
muzeem v rozsahu 1610 záběrů. Zbylá dokumentace v rozsa-
hu 1450 záběrů byla pořízena pro interní potřeby organizace 
a jako služba veřejnosti nebo jiným kulturním institucím. 

Archeologické pracoviště provádí v rámci zpracování nových 
přírůstků i starších fondů systematickou fotodokumentaci. 
V roce 2017 bylo pořízeno cca 500 snímků. 

V rámci udržitelnosti projektu „Digitalizace a internetová 
prezentace archivních fondů vztahujících se k archeologic-
kým památkám“ podpořeného prostřednictvím Euroregionu 
Glacensis bylo naskenováno cca 1000 dalších listinných 
dokumentů z archivu nálezových zpráv.

Vedle fotografické dokumentace probíhala i standardní 
kresebná dokumentace. Kresebně dokumentováno bylo 
více než 300 nálezů z archeologických výzkumů v Jaroměři, 
Chlumci nad Cidlinou nebo v Hradci Králové a dále větší 
počet solitérních, zpravidla bronzových nálezů.

Ochrana a zaBezpeČení sBírek  
v rámcI Oddělení

archeologická podsbírka
V roce 2017 bylo laboratorně ošetřeno cca 1200 sáčků s nále-
zy získaných v závěru roku 2016 a zejména v průběhu roku 
2017. Částečně nebo zcela bylo rekonstruováno 45 keramic-
kých nádob.

V rámci přípravy na stěhování sbírky bylo revidováno a zaba-
leno 350 keramických nádob. Reorganizován byl systém 
ukládání nálezů podle abecedního pořádku katastrálních 
území místa nálezu. Nově jsou všechny přírůstkované nálezy 
řazeny chronologicky. Takto bylo utříděno a zkontrolováno 
3374 souborů přírůstkovaných v letech 1998 až 2015. Celkem 
bylo takto zpracováno 34 300 předmětů nebo souvisejících 
skupin zlomků.

historická podsbírka
Z důvodu rekonstrukce hlavní budovy MVČ HK na Eliščině 
nábřeží se veškeré sbírkové předměty uložené v expozicích 
vrátily do všech stávajících depozitářů, které pro tyto účely 
musely být uzpůsobeny a přerovnány. V souvislosti s přípra-
vou výstavy a prováděním restaurátorských zásahů u histo-
rických plánů ze sbírky MVČ HK byl průběžně kontrolován 
jejich stav a uložení. Průběžně byla kontrolována funkč-
nost chladícího agregátu v souvislosti se zajištěním stálosti 
podmínek v chlazeném depozitáři č. 327.

Ve všech depozitářích byly vedeny knihy depozitárních reži-
mů, stejně tak i knihy pohybu sbírek, kde je zapsáno datum 
zapůjčení a datum vrácení, k jakému účelu a kdo má před-
mět zapůjčen z depozitáře.

společenskovědní knihovna
Od 1. 8. 2017 byla knihovna pro veřejnost uzavřena a probí-
hala příprava na stěhování do náhradních prostor. Proběhlo 
několik jednání, jejichž výsledkem bylo rozhodnutí, že se 
knihy společenskovědní knihovny přestěhují do depozitáře 
Městské knihovny. Její ředitelka paní Mgr. Čižinská přislíbila 
možnost badatelských dnů jednou v týdnu (středa) s využi-

tím jejich badatelny. S otevřením pro veřejnost počítáme 
v lednu 2018. Knihovnu se podařilo přestěhovat pomocí 
dodavatelské firmy. Stěhování proběhlo bez komplikací. 
Sklad knih byl přestěhován vlastními silami s pomocí kolegů 
do depozitáře SVK HK na Pouchově. 

přírodovědecká podsbírka
Byly preparovány a nálezovými údaji opatřeny přírůstky 
získané vlastním sběrem (466 geologických a paleontologic-
kých vzorků, 1500 entomologických sběrů, 2059 položek hub 
a lišejníků, 423 položek rostlin a mechorostů). Pokračovaly 
preparace kosterního materiálu s využitím brouků kožoje-
dů – vypreparovány diagnostické části kostry (hrudní kosti, 
lebky) z cca 100 jedinců ptáků a savců.

Karanténní ošetření organických přírodnin je provádě-
no průběžně u materiálů, které byly nově nasbírány nebo 
z výstavních či studijních důvodů umístěny mimo depozitář. 
V roce 2017 prošlo karanténním ošetřením v desinsekční 
místnosti cca 19 500 položek nebo kusů sbírkových před-
mětů (nakoupené či darované přírodniny (hmyz, rostliny, 
mechorosty, houby, lišejníky), nasbíraný entomologický 
materiál, nasbírané položky rostlin, hub, mechorostů, vráce-
né předměty z výpůjček, exponáty z výstav). 

Po průběžné kontrole stavu entomologických sbírek v depo-
zitářích byla znovu provedena mimořádná desinfekce  
(cca 100 krabic motýlů coll. Holeček).  

Likvidace formalínové kádě v lihovém depozitáři – převede-
ní sbírkových předmětů do dočasného uložení, konzervace 
lihem. Kontrola hladiny konzervační tekutiny ve sbírce liho-
vých preparátů obratlovců a její doplnění.

V květnu a říjnu proběhlo pravidelné plynování depozitářů 
zoologie, entomologie a herbářů proti škůdcům.

1. Sbírkotvorná činnost
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1. Sbírkotvorná činnost

Třídění lihových vzorků hmyzu
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mapování archeologických lokalit  
ve východních Čechách
Řešitelé: PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.,  
Mgr. Petra Sehnoutková, Mgr. Pavel Horník
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný záměr

Charakteristika: Záměr vychází z databáze Excerpta založe-
né J. Kalferstem, stále průběžně aktualizované, a z expertní 
činnosti pro potřeby tvorby podkladů pro územní plány obcí 
a odborná vyjádření. Shromážděná data jsou přesně lokali-
zována do několika prostorových vrstev v prostředí GIS. Data 
následně slouží pro edukační účely, osvětu za účelem mini-
malizace poškozování archeologických památek, k tvorbě 
plánů a rozpočtů budoucích výzkumů, pro cílený nedestruk-
tivní průzkum a pro potřeby dílčích badatelských záměrů.

Výsledky: V rámci zpracování podkladů k územním plánům 
obcí a pozemkovým úpravám byla revidována a přesně-
ji lokalizována archeologická naleziště na 28 katastrál-
ních územích. Doplněno bylo 5299 záznamů do databáze 
Excerpta, a to přímou excerpcí publikované literatury případ-
ně též paspartem dalších datových zdrojů, zejména přírůst-
kové knihy AO MVČ za roky 2005 až 2017.

Zrevidovány a nově zaměřeny byly mohylníky v Bašnici, 
Velešicích, Dobřeních a soustava hradišť a obléhacích táborů 
v okolí Velkého Vřešťova.

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 přestav-
bě hradeckého pivovaru přinesl zásadní informace o podobě 
i stáří hradiště kultury lužických popelnicových polí na návrší 
královéhradeckého starého města. V témže období proběhlo 
také několik důležitých archeologických výzkumů na okol-
ních soudobých nekropolích. Tyto nálezy je třeba zasadit 
do širšího kontextu starších nálezů z návrší i okolního osíd-
lení a interpretovat výjimečné postavení královéhradeckého 
hradiště, které nemá v prostoru rozšíření této kultury obdoby.

Výsledky: Do tisku odevzdáno vyhodnocení žárových pohřbů 
z Jaroměře (výzkum 2015) a Lochenic (výzkum 2013). 
Probíhá laboratorní zpracování hrobových celků z Hvozdnice 
(výzkumné sezóny 2015 a 2016). Vyhodnocen byl soubor 
solitérních nálezů bronzových seker v královéhradecké 
muzejní sbírce. Rukopis byl podroben recenznímu řízení 
v časopisu Archeologie východních Čech a bude realizován 
tiskem v roce 2018.

vývoj středověkého města na území  
východních Čech
Řešitelé: 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 zamě-
řených na rekonstrukce veřejných prostranství jak z vlast-
ních výzkumů (HK – Velké náměstí, HK – nám. 28. října, HK 
– Bílá věž), tak i jiných organizací (Dvůr Králové nad Labem 
– náměstí, Nový Bydžov – bytový dům, Úpice – bytový dům).

Výsledky: Bylo provedeno odborné vyhodnocení nálezů 
z archeologických výzkumů na čp. 25 a 26, při rekonstruk-
ci schodiště Bono Publico a při rekonstrukci kanalizace 
v prostoru Velkého náměstí a přilehlých ulic (vzhledem 
k průběhu laboratorního zpracování stále v běhu).

Recenzovaná publikace související s projektem: Sehnoutková 
P. (2017): Středověká odpadní jímka z Filištínské ulice čp. 
39/I v Chrudimi. – Archeologie východních Čech 10 (2015): 
126-149, Hradec Králové.

2. Vědecko-výzkumná činnost

Velký Vřešťov, hrad, průzkum a zaměření lokality,  
kontrola stavu naleziště

Velký Vřešťov, hrad, terénní prospekce a zaměření lokality pomocí GPS 
přístroje

Hradec Králové, Klicperova ulice, záchranný výzkum  
při opravě kanalizace
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2. Vědecko-výzkumná činnost

Germánské osídlení východních Čech
Řešitel: Mgr. Pavel Horník
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný záměr

Charakteristika: Dlouhodobý záměr zpracování novodobých 
výzkumů a revize starších nálezů z doby římské v severový-
chodních Čechách, analýza sídelní struktury obyvatelstva 
a studium vztahů s provinciálním prostředím na základě 
importů.

Výsledky: V roce 2017 autor pokračoval ve zpracování nálezu 
z pohřebiště z doby římské v Hradci Králové – Slezském před-
městí. V uplynulém roce byl proveden rámcový typo-chrono-
logický rozbor nálezu, na který navázalo detailnější zpraco-
vání zahrnující srovnávací analýzu části nálezů. Autor se dále 
věnoval zpracování a publikování menších výzkumů (Rusek), 
případně solitérních nálezů z doby římské (Dvůr Králové nad 
Labem, Náklo).

zpracování mincovního depotu z vamberka
Řešitel: PhDr. Vojtěch Brádle
Termín dokončení: 2018

Charakteristika: Rozbor jednoho z největších mincovních 
depotů z Královéhradeckého kraje, z něhož je dochováno  
na 2500 ražeb (přírůstková čísla H22/1968 a H317/1987). 
Soubor obsahuje především drobné nominály z 15. a 16. 
století. Kromě českých mincí, mezi nimiž se objevují různé 
druhy dobových falz, zahrnuje např. ražby z Moravy, Kladska, 
Uher nebo Tyrol. Depot je cenný pro studium oběživa v jagel-
lonském období.

Výsledky: V roce 2017 pokračovalo typologické určování 
bílých penízů Vladislava II. Jagellonského podle systému 
použitého při zpracování nálezu z Radče, bílých penízů 
Ludvíka Jagellonského a ostatních zachovaných mincí. 
U určených mincí byly zjišťovány jejich parametry (váha, mini-
mální a maximální průměr). Pokračovaly práce na rukopisu 
studie o depotu a na doplňkových tabulkách. Ve spolupráci 
s P. Kopeckou pokračovala fotodokumentace mincí. Na jejím 
základě byla ověřována správnost určení. Pokračovalo srov-
návání mincí z vambereckého nálezu s ražbami ze Sněžného. 
Realizováno bylo studium dobového tisku (Orličan, Posel 
z Podhoří) a archivních materiálů spjatých s činností muzeí 
ve Vamberku a Kostelci nad Orlicí za účelem vyhledávání 
informací o nálezu. Pokračoval zápis určených a vyfotografo-
vaných mincí do programu Demus (1993 ks). Připraven byl 
popularizační článek o depotu pro Vamberecký zpravodaj. 
Realizována byla jednání ohledně spoluzajištění financování 
tisku publikace.

Územní regulační plány města hradce králové
Řešitel: Mgr. Jan Jakl
Termín dokončení: 2017

Charakteristika: Projekt je zaměřen na detailní zhodnoce-
ní a pasportizaci územních plánů města Hradce Králové po 
zboření zdejší vojenské pevnosti. Regulační plány města 
i jeho menších částí (např. Ulrichovo náměstí, Labská kotlina, 
Orlická kotlina) uložené v několika institucích (MVČ HK, SOkA 
Hradec Králové a NTM Praha) dokumentují rozvoj města jako 
ukázkového příkladu moderního urbanismu.

Výsledky: V roce 2017 bylo pokračováno ve studiu zápisů 
pevnostního a stavebního odboru města Hradce Králové ve 
Státním okresním archivu Hradec Králové a také v excerpci 
regionálního tisku (Ratibor, Královéhradecko, Kraj králové-
hradecký). V rámci výzkumného úkolu byly připravovány 
materiály pro výstavu regulačních plánů, byl proveden výběr 
plánů, zajištěno jejich restaurátorské ošetření a realizace 
výstavy.

Školní obrazy ve sbírce muzea východních  
Čech v hradci králové
Řešitel: PhDr. Pavla Koritenská
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Rozsáhlý soubor téměř dvou tisíc školních 
obrazů MVČ HK se řadí na třetí místo v České republice, a to 
za sbírky specializovaných pedagogických muzeí v Praze 
a Přerově. Řada 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: Výzkumný úkol se v roce 2017 zaměřil zejména 
na fotodokumentaci nakladatelských tabulek upřesňujících 
především číslování, název a podrobné zařazení jednotli-
vých obrazů do tematických cyklů. Dále probíhaly odborné 

Hradec Králové, čp. 25-26, dokumentace odkrytých archeologických 
situací (základů dřevěné stavby ze 14. století)
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2. Vědecko-výzkumná činnost

konzultace v Národním pedagogickém muzeu a knihovně 
J. A. Komenského v Praze a studium odborné literatury. Pro 
účely výstavy Velká vizita a stejnojmenné publikace MVČ HK 
probíhalo také vyhledávání obrazů z tematického oddílu 
Nauka o člověku – antropologie (Tělověda – somatologie), 
které pak byly využity v obou projektech. Vybrané školní 
obrazy ze sbírky MVČ HK se staly obrazovou součástí seriá-
lu článků Péče v Salonu republiky v časopise FN a LF Hradec 
Králové Scan a v článku Československá republika a vznik 
nových učebních pomůcek v Občasníku Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové.

historie lékařské péče a zdravotnictví  
v hradci králové
Řešitel: PhDr. Pavla Koritenská
Termín dokončení: 2017

Charakteristika: Předmětem výzkumného projektu je zpra-
cování problematiky historie zdravotnictví, sociální a soci-
álně zdravotní péče v Hradci Králové. Projekt dokumentu-
je proměny a vývoj zdravotnictví především v období 19. 
a první poloviny 20. století, s důrazem na období první repub-
liky, a to na základě systematického studia sbírkového fondu 
Zdravotnictví v MVČ HK, archivních materiálů ve Státním 
okresním archivu v Hradci Králové a s využitím tematických 
rozhovorů s pamětníky.

Výsledky: Výsledným výstupem výzkumného úkolu byla 
v roce 2017 výstava s názvem Velká vizita!...v Hradci Králové 
za první republiky, která byla podpořena dotací Ministerstva 
kultury ČR z programu Podpora výstavních a expozičních 
projektů a finančním příspěvkem Statutárního města Hradec 
Králové z programu Kulturní akce. Výstava se zaměřila na 
historii lékařské a sociálně zdravotní péče v Hradci Králové 
v meziválečném období, představila také domácí péče 
o zdraví a fenomén lázeňství ČSR. Výstavu doprovodil seriál 
článků Péče o zdraví v Salonu republiky v časopise FN a LF 
v Hradci Králové Scan. Dalším výstupem výzkumného úkolu 

byla odborná publikace Velká vizita!...v Hradci Králové za 
první republiky (ISBN 978-80-87686-13-3), která rozšířila téma 
výstavy a byla podpořena z dotačního programu Ministerstva 
kultury ČR Podpora projektů zaměřených na poskytování 
standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií.

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, zejmé-
na činnost ochotnických spolků. Cílem projektu je detailní 
zmapování tohoto kulturního fenoménu, činnosti a reperto-
áru jednotlivých zde působících ochotnických souborů.

Výsledky: V roce 2017 byla v rámci akviziční činnosti zpraco-
vána akvizice souboru loutek a kulis rodinného loutkového 
divadla (H313/2016) z poloviny 20. století a dokumentace 
k činnosti profesionálních divadel Klicperova divadla a lout-
kového divadla Drak z 2. poloviny 20. století. V SOkA Hradec 
Králové byly prostudovány a zpracovány archivní prameny 
k činnosti JDO Havlíček Malšovice a Lidová scéna Plotiště.  
Pro doplnění informací byl excerpován též dostupný dobo-
vý regionální tisk a pamětní knihy obcí (informace vedeny 
v interní databázi). Zahájeno bylo vytváření přehledu činnosti 
JDO Tyl Hradec Králové, včetně odkazů na recenze v regio-
nálním tisku a na sbírkový fond muzea.

Josef Škoda – hradecký sochař
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 zmapo-
vat díla tohoto umělce, pevně spjatého s městem Hradec 
Králové.

Výsledky: V roce 2017 se pokračovalo v mapování a studiu lite-
ratury a dalších pramenů týkajících se tématu. Realizováno 
bylo bližší studium předmětů ze sbírky MVČ HK, které byly 
dlouhodobě uloženy v expozici. Probíhaly práce na lokaci 
děl, jejich bližší dokumentace a shromažďování informací od 
pamětníků týkajících se autorova života i jeho díla.

prusko-rakouská válka 1866
Řešitel: Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Dlouhodobý projekt, který se zabývá nejen 
problematikou vlastního průběhu války, ale nejrůznějšími 
aspekty a souvislostmi. Podstatnou roli mezi nimi hrají otáz-
ky soužití vojenského živlu s civilním obyvatelstvem, vývoje 
politických a národnostních názorů, válečné propagandy. 
Výzkumný úkol se dále věnuje mapování pamětních zázna-
mů (kronik, osobních zápisků, dobového tisku) týkajících se 
rakousko-pruské války 1866.

Výsledky: V roce 2017 bylo řešitelem výzkumného záměru 
publikováno pět odborných článků, jedna kapitola v kolek-
tivní monografii a v rámci popularizace tématu dva člán-
ky resumující aktivity ve vztahu k loňskému 150. výročí 
prusko-rakouské války. Výsledky práce byly prezentová-
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ny během jedné veřejné přednášky (v Biskupské knihov-
ně v Hradci Králové) a na dvou odborných konferencích  
(11. sjezd českých historiků v Olomouci a konference Město 
a jeho hradby – 36. mezinárodní konferenci Archivu hlavního 
města Prahy). V tomto směru byla také navázána spoluprá-
ce s Historickým ústavem Akademie věd České republiky. 
V rámci řešení výzkumného záměru byla také realizována 
zahraniční studijní stáž v knihovně Centra pro výzkum vojen-
ských a sociálních dějin Bundeswehru v německé Postupimi. 
Během roku 2017 byl k vydání připraven rukopis publika-
ce Mlhy na Chlumu: Prusko-rakouská válka v optice moderní  
historiografie, připravované ve spolupráci s Univerzitou 
Hradec Králové, a také revidované a rozšířené vydání publi-
kace 1866: Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expo-
zici Muzea války 1866 na Chlumu.

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 dokumen-
tace 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: Vzhledem k rodičovské dovolené řešitele byl 
výzkumný úkol dočasně pozastaven.

malovaný lidový nábytek ve sbírce  
muzea východních Čech v hradci králové
Řešitel: Mgr. Martina Vlčková
Termín dokončení: 2017

Charakteristika: Ve sbírce MVČ HK se nachází početný soubor 
malovaného lidového nábytku, jenž dosud nebyl náležitě 
zhodnocen. Výzkumný úkol, v návaznosti na MK ČR v roce 
2015 podanou žádost o dotační řízení, zahrnuje detailní  
zdokumentování sbírkových předmětů, jejich funkce, 
jednotlivých regionálních typů s charakteristickými projevy 
v konstrukci a dekoru. Pozornost je věnována rovněž otáz-
kám vývoje sbírky MVČ HK.

Výsledky: V roce 2017 probíhal popis jednotlivých nábytko-
vých kusů ze sbírky MVČ HK, fotodokumentace a samotné 
přípravné práce na obrazovém katalogu. Vydáním publikace 
„Lidový nábytek ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci 
Králové“ se završil dvouletý projekt, financovaný dotačním  
programem pro podporu tradiční lidové kultury MK ČR  
na rok 2017.

permokarbonské paprskoploutvé ryby,  
jejich anatomie a taxonomie
Řešitel: RNDr. Stanislav Štamberg, CSc.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Studium taxonomie a anatomie permokar-
bonských 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: Sběry fosilií v terénu – podkrkonošská pánev, 
Boskovická brázda; studium taxonomie a anatomie aktino-
pterygií; výzkumy na lokalitách permokarbonu v Centrálním 
francouzském masivu (v rámci programu Erasmus+); srov-
návací studium materiálu z permu Německa v muzeu  
ve Schleusingenu a v Bergakademii ve Freibergu, účast na 
konferenci a přednáška – „Paleozoikum 2017“ na Masarykově 
Univerzitě v Brně. Výstupy studia v odborných publikacích 
v roce 2017.

 
tektonika východní části české křídové pánve
Řešitel: Mgr. Jan Juráček
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Měření a zpracování orientace tektonických 
prvků geologickým kompasem, fotografování významných 
geologických jevů, sběr minerálů, hornin a fosilií východní 
části české křídové pánve.

Výsledky: Regionální zaměření na Ústeckoorlicko a Hořicko. 
Tvorba katalogu křídových geologických lokalit, sběry mine-
rálů, hornin a fosilií. Využití dat orientace strukturních prvků 
pro komparace s údolní sítí. Studium fluidních inkluzí v kalci-
tech.

2. Vědecko-výzkumná činnost
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2. Vědecko-výzkumná činnost

Pracovní cesty do terénu (Trutnovsko, Náchodsko, Jičínsko, 
Ústeckoorlicko, Svitavsko, Letovicko, Chrudimsko, Přeloučsko), 
terénní měření orientace geologických strukturních prvků 
geologickým kompasem, sběry přírodnin a jejich fotodoku-
mentace, analýzy dat. Laboratorní studium kalcitů metodou 
analýzy fluidních inkluzí, katodovou luminiscencí.

Aktivní účast na mezinárodní konferenci Central European 
Tectonic Studies Group (CETeG), 5.−8. 4. 2017, Zánka 
u Balatonu, Maďarsko, posterový příspěvek na mezinárodní 
konferenci Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017 
v Peci pod Sněžkou, přednáška na Semináři geologů muzeí 
ČR a SR 2017 v Sedmihorkách.

mykologický terénní výzkum východních Čech
Řešitelé: Bc. Tereza Tejklová, RNDr. Věra Samková, Ph.D.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Doplňování mykologické sbírky dokladovými 
položkami získanými terénním výzkumem. Fotodokumentace 
druhů a stanovišť – digitální snímky k herbářovým položkám, 
využitelné k výstavním, tiskovým a popularizačním účelům.

Výsledky: V rámci mykologických průzkumů a dokumen-
tace lokalit východních Čech byly navštíveny lokality:  
PP Na Plachtě, Navorská jáma a Harrachova jáma v Labském 
dole v Krkonoších a lom Rožmitál (Samková, Tejklová),  
les Morava u Lanžova (Samková), NPR Bohdanečský rybník,  
PR Buky u Vysokého Chvojna, okolí Černého Dolu v Krkonoších, 
Dymokury a okolí, Herálec a okolí, PP Heřmanův Městec 
a okolí, okolí Horního Jelení, PR Hořečky, PR Hoříněveská 
bažantnice, PR Choltická obora, Kolín, Konopáč, lázeňský 
park v Lázních Bohdanči a okolí, Klenovka, Kostelecké Horky 
a okolí, PP Nemošická stráň, Pardubice a okolí, Rychnovsko, 
Vysoká nad Labem, Nový Hradec Králové, NPR Ransko, Týnec 
nad Labem, PP U Pohránovského rybníka, les V Dubech 
u Velkého Vřešťova, Záboří nad Labem, Železnohorsko  
a PR Žernov. Dále byly navštíveny lokality: okolí Nového Jičína, 

NP České Švýcarsko, CHKO Český kras, Lednicko-Valtický 
areál, botanická zahrada Teplice a Liberec, PP Hukvaldy,  
PR U Nového hradu a NPR Habrůvecká bučina, Šumpersko; 
na Slovensku: CHKO Biele Karpaty, PR Dunajské ostrovy,  
PR Kopáčsky ostrov, PR Slovanský ostrov, PR Topoľové hony 
a NPR Šúr. V rámci setkání českých a slovenských mykologů 
pak NPR Čertoryje, PR Kolébky, PP Vojenské cvičiště Bzenec 
a zámecký park ve Veselí nad Moravou. V rámci setkání 
mladých mykologů také PP Kutiny, PR Borkovická blata,  
PP Veselská blata, PP Židova strouha a NPR Mohelenská 
hadcová step (Tejklová). Při terénních návštěvách bylo nasbí-
ráno přibližně 3700 sběrů vyšších hub.

V roce 2017 bylo zařazeno do muzejních sbírek 2661 herbá-
řových položek hub, specialisty byly zrevidovány a určeny 
starší položky hub (cca 320 položek).

Část výsledků publikována v odborných mykologických perio- 
dicích.

Aktivní účast na konferenci Novinky studia velkých hub 2017 
s přednáškou Nové nepublikované nálezy vzácných druhů 
v ČR (20. 5.). Účast na XXV. Jarním setkání českých a sloven-
ských mykologů v Bílých Karpatech (9. – 11. 6.). Účast na 
XVIII. Setkání mladých mykologů v Hlavatcích u Tábora  
(19. – 22. 10.).

Mykologické sběry z Labského dolu v Krkonoších
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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.

Výsledky: Uskutečněno 25 exkurzí (PP Na Plachtě, lom 
Rožmitál, les Kaltouz u Černilova, Popelov – údolí Zdobnice, 
Rašovice, rybník Machov, PP Zadní Machová, Hradec 
Králové – niva Orlice, PR Peklo u Nového Města nad Metují, 
Labský důl v Krkonoších, les Morava u Lanžova). Byl sbírán 
exsikát Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana (společně 
s J. Zámečníkem).

Vedení exkurzí v rámci čtyřdenního floristického minikur-
zu Východočeské pobočky České botanické společnosti 
v Dobrušce (8. – 11. 6. 2017). Zúčastnilo se celkem 27 zájem-
ců. Vedení exkurzí do lesa Tuří, do Podchlumí, do PR Zbytka 
u Českého Meziříčí, do PR Skalecký háj. V květnu účast na 
2 seminářích na Univerzitě Hradec Králové, věnovaných 
záchranným projektům pro rdest dlouholistý a zvonovec 
liliolistý. Získána publikace Prausová R. (ed.) (2017): Rdest 
dlouholistý. – Gaudeamus, Hradec Králové, 223 p. Účast  
na semináři muzejních botaniků v Brně.

Projekt „Databáze chráněných a ohrožených druhů rost-
lin a živočichů Hradce Králové“ (ve spolupráci s ostatními 
pracovníky PO) pro Magistrát města Hradec Králové byl 
doplněn daty od externích spolupracovníků, daty z herbářo-
vých položek a revizemi herbářových položek od odborníků 
(M. Štech, P. Koutecký, J. Štěpánek).

V roce 2017 bylo zařazeno do muzejních sbírek 1510 herbá-
řových položek rostlin, byly publikovány 2 práce v odborných 
časopisech. Při terénních exkurzích bylo nasbíráno přibližně 
400 položek rostlin a 1 exsikát rostlin.

entomofaunistická dokumentace  
východních Čech
Řešitelé: RNDr. Bohuslav Mocek, Miroslav Mikát
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

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

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 ento-
mologické (ČSE) údaje k druhové a územní ochraně, plánům 
péče k chráněným územím.

Výsledky: Realizováno bylo 50 terénních exkurzí v regionu 
(včetně nočních), zaměřených především na výzkum kame-
nolomu v Rožmitále u Broumova (na základě dohody se ZD 
Šonov). Dalšími zkoumanými lokalitami v regionu byly přede-
vším PP Na Plachtě v Hradci Králové, Svinary – Dehetník, 
pískovna Marokánka, lokality v Městských lesích Hradce 
Králové, EVL Pohránovský rybník; okolí Lázní Bohdaneč – 
alej „K Neratovu“, EVL Kunětická hora. PR Choltická obora, 

řeka Labe, Ptačí park Josefovské louky, písčiny u Čeperky, 
Březhradské písčiny a lokality na Chlumecku.

V roce 2017 bylo získáno vlastními sběry cca 5000 exemplářů 
hmyzu, zejména z řádů Coleoptera, Lepidoptera a Odonata. 
Výsledky průzkumů byly zpracovány ve formě expertních 
zpráv (viz níže), významné nálezy jsou evidovány ve faunis-
tických databázích. Byly připraveny do tisku 2 články.

Mocek B. (2017): Inventarizační zoologický průzkum Ptačího 
parku Josefovské louky. Mapovaná skupina: Vážky 
(Odonata). Ms., 18 pp. Depon.: Česká ornitologická 
společnost Praha & Muzeum východních Čech v Hradci 
Králové.

Mikát M.: Zpráva o entomologickém průzkumu v lomu 
Rožmitál a jeho okolí v roce 2017. – Ms., 6 str. [Zpráva pro 
ZD Šonov, depon. in: ZD Šonov & Muzeum východních 
Čech, Hradec Králové].

hnízdní biologie a nocování ptáků  
v přirozených stromových dutinách
Řešitel: Mgr. Martin Paclík, Ph.D.
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Cílem projektu je pořídit popisné údaje týka-
jící se hnízdění a zimního nocování ptáků ve stromových 
dutinách v podmínkách hospodářských lesů. Studijní plochy 
se nacházejí v listnatých lesích v okolí Lázní Bohdaneč, 
Čeperky a Volče. Doplňkovou studijní plochou jsou ovocné 
výsadby u Hořic v Podkrkonoší. Hlavními studovanými druhy 
jsou strakapoud velký, brhlík lesní, špaček obecný, sýkora 
koňadra a modřinka. Základní metodou práce je vyhledá-
vání a opakované kontroly hnízd (jarní období) a nocovišť 
(podzimní a zimní období), zjišťování standardních proměn-
ných (načasování hnízdění, velikost snůšky, počet mláďat 
a osud hnízdění, charakteristiky prostředí), foto/videodoku-
mentace, monitoring přítomnosti nocujícího ptáka pomocí 
teplotních čidel + datových záznamníků, sběr materiálu pro 
laboratorní analýzu (trus, materiál z výstelky).

Floristický minikurz v Dobrušce
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2. Vědecko-výzkumná činnost

Výsledky: Na dvou studijních plochách byla 1–2× týdně od 
začátku dubna do začátku června 2017 mapována hnízdní 
teritoria modelových druhů. Nalezené hnízdní dutiny byly 
opakovaně kontrolovány s cílem odvodit populační charak-
teristiky jako je hnízdní úspěšnost (proporce úspěšných 
hnízd) a produktivita (počet mláďat na úspěšné hnízdo). 
U hnízd z roku 2016 bylo v předjaří 2017 provedeno měře-
ní charakteristik hnízdních stromů a náhodně vybraných 
stromů v hnízdních ploškách s cílem studia výběru prostře-
dí (u hnízd z roku 2017 bude provedeno v předjaří 2018). 
Data jsou prozatím archivována, jejich zpracování proběhne 
po dokončení výzkumu na zbývajících plochách (očekáva-
né ukončení dílčí části výzkumu v roce 2018). Ve spolupráci 
s dalšími ornitology byla sledována obsazenost datlích dutin 
na dvou lokalitách v okolí Volče a v zimním období moni-
toring obsazenosti umělých nocovišť v ovocných sadech 
v okolí Hořic v Podkrkonoší. Data z přímých (denních) kontrol 
nocovišť, fotodokumentace množství trusu a teplotní data 
z automatických měřičů jsou archivována a jejich zpracování 
proběhne až po skončení sezóny 2017/2018.

Výstupy: Odborně-popularizační texty k mediální kampani 
České společnosti ornitologické „pták roku“ datel černý – 
speciální číslo časopisu Ptačí svět (http://bigfiles.birdlife.cz/
PS_2017-01.pdf).

Paclík M. (2017): Pták roku 2017 – datel černý Dryocopus 
martius. – Ptačí svět, 1/2017: 3–5, 8–12.

Paclík M. & Klvaňová A. (2017): Pobytové stopy šplhavců. – 
Ptačí svět, 1/2017: 13–16.

Paclík M. (2017): Datlí kalendář. – Ptačí svět, 1/2017: 27.

terénní faunistický výzkum
Řešitel: Mgr. Martin Paclík, Ph.D.

Mapování rozšíření ptáků východočeského regionu. Opakované 
návštěvy dlouhodobě sledovaného území na pomezí 
Hradeckého a Pardubického kraje. Zpřístupnění dat odborné 
veřejnosti v aplikaci Birds.cz (http://birds.cz/avif/ – správcem 
Česká společnost ornitologická). Data z roku 2017 přispějí  
do národního a evropského hnízdního atlasu ptáků.

savci východních Čech
Řešitel: Mgr. Josef Hotový
Termín dokončení: dlouhodobý výzkumný úkol

Charakteristika: Dokumentace fauny savců vybraných lokalit 
východních Čech standardními zoologickými metodami 
(sčítání netopýrů na zimovištích, vyhledávání letních úkry-
tů a sčítání mateřských kolonií netopýrů, sledování neto-
pýrů pomocí ultrazvukového detektoru, odchyty netopýrů 
do nárazových sítí, odchyty drobných pozemních savců do 
pastí, rozbory vývržků dravců a sov).

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). V rámci mapování výskytu neto-
pýrů v Královéhradeckém kraji bylo uskutečněno několik 
odchytů netopýrů do nárazových sítí v kombinaci se sledo-
váním výskytu netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru). 
Vyhodnocování údajů ze zařízení umožňujících automatické 
zaznamenávání hlasů proletujících netopýrů umístěných 
v roce 2016 po dobu 3 měsíců poblíž obcí Černožice a Vlkov. 
Příprava článku do odborného recenzovaného zoologického 
časopisu.

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 skupi-
nu cévnatých rostlin. Botaniky byla tato skupina dlouhou 
dobu opomíjena a v herbářových sbírkách se nachází mini-
mální 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 2017 byla prove-
dena dokumentace (foto, sběr a herbarizace) všech kulti-
vovaných druhů vysetých v letech 2015 a 2016. Jednalo se 
především o výsevy rostlin z jižního Německa, východního 
Polska, Maďarska a jižního Rakouska. Pro studijní a vědecké 
účely byl získán velice kvalitní herbářový materiál, který je 
postupně vyhodnocován. Z časových důvodů nebyly v roce 
2017 založeny nové kultivace.

Terénní exkurze: V roce 2017 bylo realizováno pouze 6 terénních 
exkurzí. V rámci ČR bylo provedeno 5 exkurzí – Českolipsko 
(1. 5.), Českobudějovicko (5. 5., ve spolupráci s ing. Radimem 
Pauliček, Městský úřad Strakonice), Lípa nad Orlicí (6. 5., 
ve spolupráci s Mgr. Janem Doležalem, Muzeum a galerie 
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou), Chotěbořsko (10. 
5., ve spolupráci s doc. RNDr. Bohumilem Trávníčkem, Ph.D., 
Univerzita Palackého v Olomouci) a Příbramsko (13. 5.).  
Do zahraničí byla realizována jedna sběrná terénní exkurze 
na vybrané lokality severovýchodního Předalpí v severních 
Chorvatsku (6. až 9. 5., ve spolupráci s doc. RNDr. Bohumilem 
Trávníčkem, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci).

Excerpce údajů z literatury a herbářů: V roce 2017 byly excer-
povány do databáze údaje z dostupné literatury (celkem 
14 záznamů); fotograficky byly zdokumentovány herbá-
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řové položky uložené v herbáři PR (Národní muzeum) a CB 
(Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích).

Publikační výstupy: Průběžně probíhají práce na několika 
odborných článcích. Dokončen byl článek – Zámečník J. 
(2016) [2017]: Rozšíření pampelišky osténkaté – Taraxacum 
disseminatum (sect. Erythrosperma) v České republice 
(Poznámky k rodu Taraxacum v České republice. I.). – Acta 
Musei Reginaehradecensis s.A., 36(1-2): 67-74.

2. Vědecko-výzkumná činnost

Endemit jižních Čech - pampeliška domácí (Taraxacum indigenum) Jediná recentně známá lokalita význačného endemitu jižních Čech – 
pampelišky domácí (Taraxacum indigenum) se nachází u Rovenského 
rybníku v obci Rovná nedaleko Strakonic. V roce 2017 zde bylo nalezeno 
cca 35 exemplářů, které představují jedinou světovou populaci druhu.

Xerotermní louky u obce Obory na Příbramsku, kde byl v roce 2016 
nalezen pro květenu České republiky nový druh červenoplodé pampelišky 
– Taraxacum brachyglossum

Studium pro vědu nově popisovaného endemitu české křídové tabule, 
pampelišky Taraxacum sparsum z lokality u Vysokého Veselí
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Flora exsiccata rei publicae Bohemorum  
a museo Bohemiae Orientalis in hradec králové 
– exsikátová sbírka
Řešitelé: 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 srov-
návací 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 světo-
vém seznamu herbářových sbírek pod zkratkou „HR“.

Výsledky: Byl proveden sběr a preparace 2 druhů cévnatých 
rostlin (Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana, Veronica 
opaca). Průběžně probíhaly práce na cizojazyčných schedách 
a taxonomických poznámkách pro vydání první centurie 
exsikátové sbírky, která je plánována na rok 2020.

2. Vědecko-výzkumná činnost
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puBlIkace

Odborná kniha
Horník P., Bláha R., Sehnoutková P. & Mazáč M. (2018): 

Středověké pohřebiště ve Zdechovích (rukopis prošel 
recenzemi a je připraven k realizaci tiskem, ke které dojde 
na počátku roku 2018).

Kolektiv (Pospíšilová J.) (2017): Příběh pomníku T. G. Masaryka 
v Hradci Králové. Hradec Králové.

Koritenská P. (2017): Velká vizita!...v Hradci Králové za první 
republiky. Hradec Králové.

Vlčková M. (2017): Lidový nábytek ve sbírce Muzea východ-
ních Čech v Hradci Králové. Hradec Králové.

kapitola v odborné knize
Pospíšilová J. (2017): Kulturní život města v meziváleč-

ném období. V moci hákového kříže (1938/1939–1945). 
Relativita svobodného mezičasí (1945–1947). In: Kolektiv: 
Hradec Králové. Praha, 490-550.

Šrámek J. (2017): „Nešťastné jsou obce, na jejichž polích 
krvavé furie války v zkázyplném reji zuřily...“ Život na 
královéhradeckém venkově ve válečném roce 1866. 
In: Balcarová J., Kubů E. & Šouša J. (eds.): Venkov, rolník 
a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. 
Praha, 189–207.

Šrámek J. (2017): Postavení benediktinů na dvorech 
Přemyslovců. In: Dvořáčková-Malá D. a kolektiv: Dvůr 
a církev v českých zemích středověku. Praha, 121–135.

Šrámek J. (2017): Případ přepadení biskupa Jindřicha Zdíka 
(1145). In: Schelle K. & Tauschen J. (eds.): Encyklopedie 
českých právních dějin. Svazek IX. Procesy (od roku 1950) 
– Pů. Plzeň – Ostrava, 499–501.

Článek ve sborníku
Juráček J. (2017): The role of structural steepness in a rela-

tion to the valley progress in the Honkův potok Brook 
catchment (The Krkonoše Piedmont, Czech Republic). – 
In: Křížek, M. (ed.): Geomorfologický sborník 15. 17. mezi-
národní konference Stav geomorfologických výzkumů 
v roce 2017, 22–23, Praha.

Lukášová K. (2016) [2017]: Kladský sborník XI./2016. – Orlické 
hory a Podorlicko 23/1–2: 206.

2. Vědecko-výzkumná činnost

Velká vizita!...v Hradci Králové za první republiky
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Lukášová K. (2016) [2017]: Alice Klouzková (ed.), Dědictví. Tradice, 
inovace, móda. – Orlické hory a Podorlicko, 23(1-2): 207.

Šrámek J. (2017): Cesta tam a zase zpátky: Morava ve váleč-
ném roce 1866 ve vzpomínkách Ladislava Prokopa z 21. 
pěšího pluku. In: XXXIII. Mikulovské sympozium. Rok 
1866 na Moravě. Brno, 39–52.

Šrámek J. (2017): Proměna královéhradeckého bojiště z prus-
ko-rakouské války v pietní památkové území v letech 
1866–1936. In: Monumenta vivent. Sborník Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v Josefově. Jaroměř, 23–58.

Šrámek J. (2017): Sociální sítě konventu cisterciaček Vallis  
sanctae Mariae v Pohledu ve středověku. – Havlíčko-
brodsko, 31: 7–25.

Štamberg S. (2017): Permské fosiliferní horizonty sever-
ní poloviny boskovické brázdy a jejich paralelizace na 
základě fauny. – Paleozoikum 2017, XX. ročník, Sborník 
abstraktů, str. 22–24.

Tejklová T. & Kramoliš J. (2016) [2017]: Zajímavé a vzácné 
nálezy hub z lesa „V Poustkách“ nedaleko Rychnova 
nad Kněžnou III. – Orlické hory a Podorlicko, 23(1-2): 
113–124.

publikace v recenzovaném periodiku
Brádle V. (2015/2016) [2017]: Depot mincí Františka Josefa 

I. z Hradce Králové. – Numismatický sborník, 29(1): 
124–127.

Brádle V. (2015/2016) [2017]: Poznámky ke starším nálezům 
mincí z Vysokého Újezdu nad Dědinou (okr. Rychnov nad 
Kněžnou). – Numismatický sborník, 29(2): 272–273.

Brádle V. (2017): Doplněk k nálezu mincí z Radče (okr. 
Trutnov). – Numismatický sborník, 31(1):134–136.

Brádle V. (2017): Drobný nález novověkých mincí z Úpice 
(okr. Trutnov). – Numismatický sborník, 31(1): 151–154.

Brádle V. & Novák R. (2015/2016) [2017]: Hromadný depot 
mincí z Úpice (okr. Trutnov). – Numismatický sborník, 
29(1): 70–92.

Hejhal P. & Horník P. (2015) [2017]: Polní opevnění z války 
o bavorské dědictví mezi Třemi Bubny a Jaroměří. – 
Archeologie východních Čech, 10: 207–230.

2. Vědecko-výzkumná činnost

Lidový nábytek ve sbírce Muzea východních Čech v Hradci Králové



41

/ 
 v

ýr
oč

ní
 z

p
rá

va
 m

vč
 2

01
7

Horník P. & Jílek J. (2016) [2017]: Noricko-panonské spony 
s křidélky na lučíku ve východních Čechách a na česko-
moravském pomezí. – Archeologie východních Čech, 11: 
129–139.

Horník P. & Novák M. (2016) [2017]: Nové sídliště z časné 
doby římské ve Všestarech (okr. Hradec Králové). – 
Archeologie východních Čech, 11: 112–128.

Jílek J. & Horník P. (2016): Římsko-provinciální kaménko-
vité spony s cibulovitými knoflíky ve východních Čech 
a poznámky k nálezu z Prahy-Šárky. – Praehistorica 
XXXIII/1-2: 205–214.

Jílek J. & Horník P. (2017): Výzbroj a výstroj z doby římské ve 
východním Polabí. Hroby bojovníků a jejich interpre-
tace. – Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 62: 
61–100.

Juráček J. (2016) [2017]: Vývoj poznání tektoniky české 
křídové pánve. 2. část (1850–1900). – Acta Musei 
Reginaehradecensis, S. A, 36(1-2): 5–21.

Juráček J. & Melichar R. (2017): Post-Variscan tectonics of 
central part of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech 
Republic). – Mineralogica et Petrographica Acta, Field 
Guide Series, 32: 18.

Kessler V. & Šrámek J. (2016) [2017]: Obrazy války v historii 
aneb Mantinely recepce válečných událostí na příkladu 
války roku 1866. – Marginalia Historica, 2: 105–131.

Matoušek J. & Šrámek J. (2017): Josef Simon (1882–1966): 
Skica portrétu pozapomenutého „gymnazijního profe-
sora a skromného vlastivědného pracovníka“. – Zprávy 
Vlastivědného muzea v Olomouci, 313: 61–76.

Michálek B., Šrámek P. & Hotový J. (2017): První nález netopý-
ra vroubeného (Pipistrellus kuhlii) v Čechách (Chiroptera: 
Vespertilionidae). – Lynx, n. s. (Praha), 48.

Samková V. [ed.] (2016) [2017]: Výsledky floristické-
ho kurzu Východočeské pobočky České botanické 
společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. – Acta Musei 
Reginaehradecensis, S. A., 36 (1-2): 55–66.

Sehnoutková P. (2017): Středověká odpadní jímka 
z Filištínské ulice čp. 39/I v Chrudimi. – Archeologie 
východních Čech, 10 (2015): 126–149.

Šrámek J. (2017): „A také klášter Hradisko u Olomouce byl 
obnoven naším řádem.“ Konkurence mezi řeholními řády 
a kolektivní identity kléru v českých zemích ve 12. století. 
– Vlastivědný věstník moravský, 2: 113–128.

Šrámek J. (2017): Benediktinské expozitury na Moravě 
(Poznámka k vývoji církevní správy do husitských válek). 
– Historica Olomucensia, 52: 13–53.

Šrámek J. (2017): Benediktinské expozitury ve východních 
Čechách doby předhusitské. Příspěvek k otázce gene-
ze a významu klášterních dependencií. – Východočeský 
sborník historický, 32: 141–171.

Šrámek J. (2017): Opat Bavor z Nečtin a vývoj břevnovského 
klášterství v době posledních Přemyslovců se zřetelem 
k severovýchodním Čechám. – Východočeský sborník 
historický, 31: 79–103.

Štamberg S. (2016) [2017]: Research by the Museum of 
Eastern Bohemia in Hradec Králové on significant loca-
lities with Permian faunas in the Bohemian massif – Part 
I – Krkonoše Piedmont Basin, Rudník member. – Acta 
Musei Reginaehradecensis, S. A., 36(1-2): 23–46.

Tejklová T. & Kramoliš J. (2017): Vzácné a zajímavé pavučin-
ce ČR. Cortinarius percomis – pavučinec zlatohnědý. – 
Mykologické listy, 136: 1–11.

Tejklová T. & Zíbarová L. (2016) [2017]: Zajímavé nálezy 
hub z Podorlicka II. – Acta Musei Richnoviensis, 23(3-4): 
45–72.

Tejklová T. & Zíbarová L. (2017): Dvě rážovky se zajímavou 
ekologií. – Mykologický sborník, 94(2): 39–50.

Zámečník J. (2016) [2017]: Rozšíření pampelišky osténkaté 
– Taraxacum disseminatum (sect. Erythrosperma) v České 
republice (Poznámky k rodu Taraxacum v České repub-
lice. I.). Distribution of Taraxacum disseminatum (sect. 
Erythrosperma) in the Czech Republic (Notes on the 
genus Taraxacum in the Czech Republic. I.). – Acta Musei 
Reginaehradecensis, S. A., 36(1-2): 67–74.

Zíbarová L. & Tejklová T. (2017): Rážovka břečťanová 
(Pleonectria sinopica) na Slovensku. – Spravodajca 
Slovenskej mykologickej spoločnosti, 46: 22.

publikace v nerecenzovaném periodiku
Barus M., Grof V., Hanuš J., Holas M., Král O., Lazurko 

P., Náhlovský J., Synek J., Šrámek J., Teichman R. & 
Vondryska T. (2017): Přehled kulturních a vzpomínkových 
akcí v roce 2016 vztahujících se ke 150. výročí války roku 
1866. – Bellum 1866, 1: 41–81.

Bláha R. & Horník P. (2017): Raně středověké pohřebiště ve 
Hvozdnici u Hradce Králové – výzkum v roce 2016. In: 
Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 2016. 
– Zprávy ČAS, supplément, 105: 21, Praha.

Bláha R., Horník P. & Novák M. (2017): Laténské sídliště ve 
Hvozdnici. In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy 
v Čechách 2016. –  Zprávy ČAS, supplément 105: 21, 
Praha.

Bláha R., Horník P. & Novák M. (2017): Přírůstky archeologic-
ké sbírky AO MVČ za rok 2015. –  Archeologie východních 
Čech, 11 (2016): 220-251.

Brádle V. (2016) [2017]: Grošový depot z Týniště nad Orlicí. –  
Týniště známé i neznámé 2. Sborník Spolku přátel města 
Týniště nad Orlicí vydaný u příležitosti výročí 90 let vodá-
renské věže, 87–89.

Brádle V. (2017): Depot historických mincí z Vamberka. –  
Vamberecký zpravodaj 54(2): 7.

Brádle V. (2017): Mince ze staveniště Rakousko-Uherské 
banky v Hradci Králové. –  Sběratelské zprávy, 143: 
46–49.

Holas M. & Šrámek J. (2017): Nálezy z prusko-rakouské 
války roku 1866 v ossariu na Chlumu a jejich archeolo-
gická a antropologická interpretace. – Bellum 1866, 2: 
123–127.

Horník P. & Novák M. (2017): Záchranný archeologický 
výzkum sídliště z časné doby římské ve Všestarech (okr. 
Hradec Králové). In: Sklenář, K. (ed.), Archeologické 
výzkumy v Čechách 2016. – Zprávy ČAS, supplément, 
105: 21, Praha.

Horník P. (2017): Archeologický výzkum únětického sídliště 
ve Stěžírkách (okr. Hradec Králové). In: Sklenář, K. (ed.): 
Archeologické výzkumy v Čechách 2016. –  Zprávy ČAS, 
supplément, 105: 20, Praha.

2. Vědecko-výzkumná činnost
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2. Vědecko-výzkumná činnost

Horník P. (2017): Náklo (okr. Olomouc). – Přehledy výzkumů 
58/1: 253-254.

Horník P., Novák M. & Pacák M. (2017): Archeologický výzkum 
při stavbě vodovodu v Benátkách (okr. Hradec Králové). 
In: Sklenář, K. (ed.): Archeologické výzkumy v Čechách 
2016. – Zprávy ČAS, supplément, 105: 20, Praha.

Koritenská P. (2017): Československá republika a vznik 
nových učebních pomůcek. – Občasník Studijní a vědec-
ké knihovny v Hradci Králové, 10/3: 19–23.

Koritenská P. (2017): Nová publikace Muzea východních 
Čech v Hradci Králové Velká vizita!. – Občasník studijní 
a vědecké knihovny, 10/2: 13–15.

Koritenská P. (2017): Péče o zdraví v Salonu republiky. Část 1. 
Domácí lékař. –  Scan 27/1: 22–23.

Koritenská P. (2017): Péče o zdraví v Salonu republiky. Část 2. 
Volný čas pro zdraví. – Scan 27/2: 23–24.

Koritenská P. (2017): Péče o zdraví v Salonu republiky. Část 3. 
Fenomén lázní za první republiky. –  Scan 27/3: 20–21.

Koritenská P. (2017): Příběh budovy Lékařské fakulty 
v Hradci Králové. – Občasník Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové, 10/1: 17–19.

Koritenská P. (2017): Výstava Velká vizita. – Lázeňský obzor, 
20/3–4, 6–8.

Lukášová K. (2017): Ideologie a móda – spor o „národní 
oděv“ českých žen za okupace. – Národní osvobození, č. 
14 z 4. 7. 2017.

Lukášová K. (2017): Po stopách zapomenutého ratibořické-
ho pána Karla Octaviana z Lippe-Biesterfeldu. – Rodným 
krajem, 54: 19–20.

Paclík M. & Klvaňová A. (2017): Pobytové stopy šplhavců. – 
Ptačí svět 1/2017: 13–16.

Paclík M. (2017): Datlí kalendář. – Ptačí svět 1/2017: 27.
Paclík M. (2017): Pták roku 2017 – datel černý Dryocopus 

martius. – Ptačí svět 1/2017: 3–5, 8–12.
Pražáková M. (2017): Z historie Hradce Králové – Kotěra 

a muzeum. –  Scan 27/1: 26–27.
Pražáková M. (2017): Z historie Hradce Králové – Kotěra 

a muzeum. –  Scan 27/2: 28–29.
Pražáková M. (2017): Z historie Hradce Králové – Kotěra 

a muzeum. –  Scan 27/3: 28–29.

Pražáková M. (2017): Z historie Hradce Králové – Kotěra 
a muzeum. –  Scan 27/4: 28–29.

Samková V. (2017): Hodnocení činnosti Východočeské 
pobočky ČBS za rok 2016. – Východočeský botanický 
zpravodaj, Hlinné, 18/2017: 15–18.

Šrámek J. (2017): Fragment zvonu mistra Eliáše z roku 1591 
z Rosic u Chrasti. – Chrudimské vlastivědné listy, 4: 
12–14.

Šrámek J. (2017): Jepičí život monumentu aneb Zapomenutý 
pomník císaře Františka Josefa I. v Hradci Králové. – 
Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních 
Čechách 1–4, 53–55.

Šrámek J. (2017): Vznik Válečného musea 1866 na Chlumu ve 
světle soudobých polemik (1910–1936). – Bellum 1866, 
2: 31–41.

Šrámek J. (2017): Ztráty farnosti Chrast v důsledku válečných 
rekvizic kovů v letech 1917 a 1918. – Chrudimské vlasti-
vědné listy 1: 8–10.

redakční činnost
archeologie východních Čech 11
Svazek s uzávěrkou v září 2016. Proběhlo recenzní řízení 
a redakční zpracování, sazba a tisk v srpnu 2017.

archeologie východních Čech 12
Příspěvky s uzávěrkou v březnu 2017 byly posouzeny redakč-
ní radou a odeslány recenzentům. Ke konci roku 2017 byly 
příspěvky redakčně zpracovány a připraveny k sazbě.

archeologie východních Čech 13 a 14
V září 2017 byl uzavřen příjem příspěvků pro další svazek časo-
pisu. Vzhledem k vysokému počtu příspěvků bude realizováno 
ve dvou svazcích. Příspěvky byly odeslány recenzentům.

acta musei reginaehradecensis, s. a. 
Ročník 36 -1,2 (2016) časopisu byl vydán se ke konci roku 
2017. Nové číslo přírodovědeckého časopisu obsahuje 7 
různorodých původních článků z oborů geologie, botanika, 
entomologie a zoologie. Jsou sbírány podklady pro ročník 37 
a 38, které by měly vyjít v roce 2018.

Archeologie východních Čech 11 (2016) – recenzované odborné  
periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových 
prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje
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kOnzultaČní a pOradenská ČInnOst

archeologické pracoviště
Během roku 2017 bylo vystaveno 146 odborných vyjádření 
pro orgány státní správy a samosprávy, a to především na 
adresu Odboru památkové péče Magistrátu města Hradec 
Králové. Byly zpracovány podklady k územním plánům 
obcí a pozemkovým úpravám na katastrech Želivsko, Bílsko 
u Hořic, Trnov, Strakov, Emisary, Horní Dohalice, Divec, 
Dřevíkov, Možděnice, Rváčov, Stěženy, Slatina nad Úpou, 
Ledce, Lužec nad Cidlinou, Nepolisy, Skřivany, Bystré, 
Ohnišov, Lužany u Jičína, Svobodné Dvory, Rodov, Chotělice, 
Holohlavy, Černožice, Písek u Chlumce n/C., Klášter nad 
Dědinou, Světí, Bříza a Všestary.

Odborní pracovníci archeologického pracoviště konzultovali, 
oponovali či vedli 7 bakalářských nebo magisterských diplo-
mových prací studentů UHK, FF UK a UPCE. 

historické pracoviště 
Vypracovány byly recenzní posudky na článek Archeologické 
doklady struktury hierarchie pruské řadové pěchoty v roce 
1866 pro časopis Živá archeologie; na článek Listinná deper-
dita ke středověkým dějinám dominikánského kláštera 
v Českých Budějovicích pro Archivní časopis; na článek Rok 
1866 na Novodvorském velkostatku rodu Chotků pro časo-
pis Prameny a studie; na článek Jabůrek, Groeben, von Petr 
– hrdinové prusko-rakouské války na pomezí fikce a metarea-
lity pro Sborník Národního muzea, řada C – Literární historie;  
na článek Středohornoněmecká lyrika a epika na dvoře 
posledních Přemyslovců jako pramen k interpretaci panov-
nického ideálu 13. století v českých zemích pro časopis  
Historica – revue pro historii a příbuzné vědy; na článek Jean 
Froissart a politické identity ve Francii v závěru 14. století 
pro časopis Historica Olomucensia; na článek Krajina k bitvě 
zrozená pro časopis Živá archeologie; na článek Úvaha 
nad jednou toponomastickou problematikou Rychnovska: 
Pürschin – Pršín – Pěčín – Dubno – Karolienhof – Karolín pro 

časopis Orlické hory a Podorlicko; na článek „Kastenbrust“ 
ze zbrojnice státního zámku Frýdlant pro Zprávy památko-
vé péče; na článek Obálky sešitů místo obrázků v učebnicích 
pro časopis Marginalia Historica.

Vypracován byl posudek na publikaci Matejsek A., Kulhavá 
Z.: Cesta legionáře kolem světa. Z pamětí Antonína Matejska 
(2017) a odborný posudek jako podklad pro žádost o grant 
na knihu J. Rohlena: Překonali strach. Občané Nového Hradce 
Králové, kteří zahynuli v letech  1939–1945.

Odborní pracovníci historického pracoviště průběžně posky-
tovali konzultace k maturitním, seminárním, bakalářským, 
diplomovým a rigorózním pracím středoškolských a vyso-
koškolských studentů na různá témata. Vypracován byl 
oponentní posudek na disertační práci Monasterium Ordinis 
Cisterciensium in Sedlec – Sedlecký klášter ve světle dosa-
vadního archeologického výzkumu, obhajovanou na Katedře 
archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

přírodovědecké oddělení
Bylo zpracováno 15 expertních posudků pro veřejné i soukro-
mé instituce (kromě smluvních zakázek): 

a) pro zdravotnická zařízení (FN Hradec Králové, KHES, 
pracoviště Jičín), např. určení požité houby, determinace 
synantropního a parazitického hmyzu z obytných prostor 
odebraných hygienickou službou – štěnice z ptačích 
hnízd, kožojed Attagenus smirnovi, roztoči; 

b) pro deratizační a asanační firmy: 3x determinace vzor-
ků hmyzu z novostaveb, bytů, skladových a potravinář-
ských provozů (např. pro DDD Štěpán a ASANA Hradec 
Králové);

c) pro státní a samosprávné orgány ochrany přírody např.:
determinace dvoukřídlých čeledi Phoridae  z chovu  -
čmeláků – pro Mendelovu univerzitu Brno;
determinace dvoukřídlých čeledi Phoridae z ulit plžů  -
– pro UHK;

determinace škůdců z památných buků na kopci   -
sv. Jana v HK – pro Magistrát města, odbor ŽP;
místní šetření v terénu a posouzení vlivu projektu  -
„Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických 
objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – revitaliza-
ce zeleně“ na živočichy;  
zoologické posouzení revitalizace zeleně v lokalitě  -
Kubištovy sady (místní šetření a zpracování písem-
ného posudku – Mocek & Paclík (2017): Biologické 
posouzení lokality Kubištovy sady v Hradci Králové.  
6 pp. Ms., Depon: Zahrada Olomouc s. r. o.);
terénní průzkum vážek ptačího parku Josefovské  -
louky, zpracování písemné zprávy – Mocek B. 
(2017): Inventarizační zoologický průzkum Ptačího 
parku Josefovské louky. Mapovaná skupina: Vážky 
(Odonata). Ms., 18 pp. Depon.: Česká ornitologic-
ká společnost Praha & Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové;
terénní průzkum vážek EVL Labe a Orlice – úsek Labe  -
v Pardubickém kraji, zpracování písemné zprávy 
– Mocek B. (2017): Zoologický průzkum EVL Orlice 
a Labe (CZ0524049), Labe v úseku Počáply – Vysoká 
nad Labem. Mapovaná skupina: Vážky (Odonata). 
Ms. 12 pp. Depon: KÚ Pardubického kraje & Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové;
zpracován materiál „Připomínka k návrhu územní- -
ho plánu – zastavění plochy Z40.31“ (skladové haly 
u lokality Dehetník, č. j. MVČ 2201700159, podnět  
od zastupitele Mgr. Martina Hanouska, podáno  
10. 3. 2017 na Magistrát města Hradec Králové,  
odbor hlavního architekta);
determinace původce poškození konstrukce stavby –  -
pro Městský úřad Chlumec n. Cidlinou.

3. Odborná expertní činnost
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3. Odborná expertní činnost

SMLuVNí TeRéNNí VýZKuMy

Biologický průzkum lomu rožmitál  
u Broumova v roce 2017
Zadavatel: ZD Šonov – Lom Rožmitál u Broumova

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 zhodno-
cení 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 managemen-
tových prací. V roce 2017 bylo realizováno 5 pracovníky cca 
20 exkurzí zaměřených na sběr a dokumentaci mykoflóry, 
vyšších rostlin a fauny. Výsledky byly zpracovány v písem-
ných zprávách:

Tejklová T. (2017): Průběžná zpráva z probíhajícího inven-
tarizačního mykologického průzkumu makromycetů 
lomu Rožmitál a jeho okolí. – Ms., 23 str. [Zpráva pro ZD 
Šonov, depon. in: ZD Šonov & Muzeum východních Čech, 
Hradec Králové].

Samková V. (2017): Zpráva o botanickém průzkumu v lomu 
Rožmitál a jeho okolí v roce 2017. – Ms., 29 str., [Zpráva 
pro ZD Šonov, depon. in: ZD Šonov & Muzeum východ-
ních Čech, Hradec Králové].

Mikát M. (2017): Zpráva o entomologickém průzkumu 
v lomu Rožmitál a jeho okolí v roce 2017. – Ms., 6 str., 
[Zpráva pro ZD Šonov, depon. in: ZD Šonov & Muzeum 
východních Čech, Hradec Králové].

Paclík M. (2017): Výsledky faunistického průzkumu za rok 
2017 a aktuální stav poznání fauny obratlovců lomu 
v Rožmitálu u Broumova. – Ms., 10 str., [Zpráva pro ZD 
Šonov, depon. in: ZD Šonov & Muzeum východních Čech, 
Hradec Králové].

Samková V. (2017): Biologický průzkum lomu Rožmitál 
u Broumova v roce 2017. – Ms., 5 str., [Zpráva pro ZD 
Šonov, depon. in: ZD Šonov & Muzeum východních Čech, 
Hradec Králové].

mykologický průzkum v navorské a harrachově jámě  
v labském dole v krkonoších 
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. 
Písemné zprávy:

Tejklová T. (2017): Výsledky orientačního mykologické-
ho průzkumu makromycetů lokality Navorská jáma 
v Labském dole v Krkonoších. – Ms., 24 p., [Zpráva pro 
KRNAP, depon. In: správa KRNAP Vrchlabí a Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové].

Tejklová T. (2017): Výsledky orientačního mykologického  
průzkumu makromycetů lokality Harrachova jáma 
v Labském dole v Krkonoších. – Ms., 26 p., [Zpráva pro 
KRNAP, depon. In: správa KRNAP Vrchlabí a Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové].

ReCeNZe a PoSuDKy

Pracovníci přírodovědeckého oddělení zpracovali v roce 
2017 na vyžádání redakcí odborných časopisů nebo institucí 
6 recenzních posudků na odborné články, 1 recenze odbor-
ného časopisu, recenzi úvodních kapitol pro monografii  
a 3 oponentské posudky na závěrečné vysokoškolské práce. 

Recenze úvodních kapitol o přírodních poměrech pro připra-
vovanou monografii o Rokytnici v Orlických horách (recen-
zenti J. Juráček, M. Mikát, B. Mocek, M. Paclík, V. Samková).

ReCeNZe oDBoRNýCH auToRSKýCH ČLáNKů
Valeček J.: Rudistové vápence bělohorského souvrství 

u Bíliny, paleogeografie, stratigrafie, sedimentologie. – 
Zprávy o geologických výzkumech (recenzent J. Juráček).

Doležal J: Ohlédnutí za botanickou sezónou roku 2016. – 
Orlické hory a Podorlicko (recenzent V. Samková).

Doležal J: Botanická exkurze do PP Zadní Machová a k rybní-
ku Machov u Rašovic. – (recenzent V. Samková).

Prausová R., Šoltysová L. et Zlámalová T.: Lokalita Byšičky 
u Lázní Bělohrad – vývoj lokality a její flóry pod vlivem 
přírodních a antropogenních faktorů. – Vč. Sb. Přír. – 
Práce a studie (recenzent V. Samková).

Východočeský botanický zpravodaj 2017/18 – 23 stran 
(recenzent V. Samková).

Schindler T: Revision of Rhabdolepis macropterus (Bronn, 
1829) (Osteichthyes, lowerActinopterygii; Lower Permian, 
SW Germany). – Paleontologische Zeitschrift (recenzent 
S. Štamberg).

Kocián J.: Nová lokalita pavučince anýzového (Cortinarius 
odorifer) u Nového Jičína (Česká republika). – Acta Musei 
Beskidensis. (recenzent T. Tejklová).

oPoNeNTSKé PoSuDKy Na BaKaLářSKé  
a DIPLoMoVé PRáCe STuDeNTů PříRoDoVěDeCKé 
faKuLTy uNIVeRZITy HRaDeC KRáLoVé  
(oBoR BoTaNIKa)

oponentský posudek na diplomovou práci studenta  -
T. Koudelky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec 
Králové (oponentka V. Samková)
oponentský posudek na diplomovou práci studentky  -
T. Zlámalové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec 
Králové (oponentka V. Samková)
oponentský posudek na bakalářskou práci studentky  -
A. Špičkové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec 
Králové (oponentka V. Samková)
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významné akce prO veřeJnOst

společenskovědní oddělení
archeologické pracoviště

14. 2. 2017 – Spolek za staré město Hradec Králové, •	
přednáška Královský hrad v Hradci Králové
24. 2. 2017 – Biskupská knihovna v Hradci Králové, •	
přednáška Hradec Králové ve světle archeologických 
výzkumů
16. 3. 2017 – Městské muzeum v Novém Bydžově, před-•	
náška Nové archeologické objevy na Královéhradecku
30. 3. 2017 – Klub důchodců v Chlumci  nad Cidlinou, •	
přednáška Nové archeologické objevy v Chlumci nad 
Cidlinou
4. – 5. 4. 2017 – Národní muzeum v Praze, kolokvium •	
Výzkumy v Čechách 2016, přednášky Výzkum pohřebiště 
ze střední a mladší doby bronzové ve Hvozdnici v roce 
2016, Výzkumná sezóna v roce 2016 ve Stěžírkách, 
Výzkum laténské osady ve Hvozdnici, Archeologické 
výzkumy v Chlumci nad Cidlinou v roce 2016  a Raně 
středověké pohřebiště ve Hvozdnici u Hradce Králové  
– výzkum v roce 2016
4. 10. 2017 – Obecní úřad Lochenice komentovaná •	
výstavka archeologických nálezů
14. 12. 2017 – Archeologické muzeum SNM v Bratislavě,  •	
16. kolokvium: Germánské nálezy z Žitného ostrova

společenskovědní knihovna
Týden Knihoven 2017 se z provozních důvodů  •	
neuskutečnil, protože se začalo se stěhováním  
knihovny do dočasného depozitáře v Knihovně města 
Hradce Králové. 
Krajská komise knihovníků se sešla při příležitosti  •	
konání 41. semináře knihovníků v Plzni.
Byly realizovány dva programy pro základní školy  •	
s účastí kolem 30 studentů.
Proběhla praxe 1 studenta vysoké školy a 2 studentů •	
středních škol.

historické pracoviště
Komentované prohlídky budovy MVČ HK pro: •	

9. 3. 2017 – Klub seniorů -
12. 4. 2017 – Katedru výtvarné kultury a textilní tvorby  -
Univerzity Hradec Králové;
12. 10. 2017 – Prezidenta a víceprezidenty Asociace  -
starožitníků;
1. 11. 2017 – Ředitele muzeí a galerií kraje Vysočina; -

Komentovaná prohlídka výstavy „Ve stínu války“ pro: •	
11. 1. 2017 – veřejnost; -

Komentovaná prohlídka výstavy „Ohlasy prusko-rakouské •	
války“ pro:

25. 1. 2017 – veřejnost; -
Komentované prohlídky výstavy „Králické betlémy  •	
minulosti i dneška“ pro:

18. 1. 2017 – veřejnost; -
9. 2. 2017, 23. 3. 2017 – Klub seniorů; -

Komentované prohlídky výstavy „Velká vizita“ pro:•	
6. 4. 2017 – Členy a příznivce Klubu seniorů; -

6. 4. 2017 – Organizaci Mamma Help; -
26. 4. 2017 – veřejnost; -
28. 4. 2017 – pracovníky Jihočeského muzea  -
v Českých Budějovicích;
10. 5. 2017 – Klub za starý Hradec; -
11. 5. 2017 – Klub seniorů; -
30. 5. 2017 – Slovensko-český klub; -
12. 6. 2017 – pracovníky Regionálního muzea Mělník; -
14. 6. 2017 – veřejnost; -
24. 8. 2017 – členy hodnotící komise soutěže Gloria  -
musealis;

27. 8. 2017 – pracovníky Regionálního muzea Mělník; -
30. 8. 2017 – účastníky Týdne dětí s muzeem, spojené  -
s programem;
20. 9. 2017 – veřejnost; -
10. 10. 2017 – pracovníky Muzea středního Pootaví   -
ve Strakonicích;
18. 10. 2017 – veřejnost; -
24. 10. 2017 – členy TJ Sokol Pražské Předměstí; -
30. 10. 2017 – pracovníky Univerzity Hradec Králové; -

3. Odborná expertní činnost
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3. Odborná expertní činnost

31. 10. 2017 – organizaci Czech Made; -
1. 11. 2017 – ředitele muzeí a galerií kraje Vysočina; -
3. 11. 2017 – zaměstnance MVČ HK; -

Komentovaná prohlídka okruhu Moderní architektury •	
(salonu republiky) pro:

11. 5. 2017 – Klub seniorů; -
Komentované prohlídky historického centra města •	
Hradec Králové pro:

24. 5. 2017 – delegaci z německého Hildenu; -
21. 6. 2017 – delegaci z německého Hildenu; -
7. 12. 2017 – Asociaci průvodců ČR; -

Komentované prohlídky výstavy Královehradecké  •	
regulační plány pro:

12. 10. 2017 – veřejnost; -
19. 10. 2017 – Klub seniorů; -
2. 11. 2017 – veřejnost; -

Ostatní:•	
23. 2. 2017 – přednáška „Významné milníky středověkých  -
dějin kláštera v Broumově“ pro veřejnost;
23. 3. 2017 – přednáška „Kauzy a tajemství hradeckého  -
muzea“ pro Klub seniorů;
25. 3. 2017 – účast na přípravě a realizaci slavnostního  -
zahájení návštěvnické sezóny na Chlumu;
4. 4. 2017 – prohlídka prostor historického praco- -
viště s komentářem pro studenty Univerzity Hradec 
Králové;
15. 5. 2017 – přednáška „Když se najde poklad“   -
pro veřejnost v Městském muzeu a galerii  
Julie W. Mezerové v Úpici;
19. 5. 2017 – přednáška „Bojiště války 1866: Když  -
umlkla děla“ pro veřejnost; 
25. 5. 2017 – přednáška „Velká vizita“ pro Klub seniorů; -
2. 9. 2017 – přednáška „Středověká listinná falza –  -
podvod nebo prostředek uchování paměti?“ pro 
účastníky XIII. letní školy medievistických studií;
14. 9. 2017 – příspěvek „Quo vadis, bellum germani- -
cum?“ na 11. sjezdu českých historiků v Olomouci;
11. 10. 2017 – příspěvek „Město v klauzuře.   -
Pevnostní kapitola v dějinách Hradce Králové – 
diskusní příspěvek“ na konferenci „Město a jeho  

hradby“ – 36. mezinárodní konferenci Archivu  
hlavního města Prahy;
19. 10. 2017 – přednáška s prezentací knihy „Velká vizi- -
ta!...v Hradci Králové za první republiky“ pro veřejnost;
27. 10. 2017 – přednáška „Cesta dívek za vzděláním“  -
pro veřejnost;
20. 11. 2017 – přednáška „Pomník TGM v Hradci  -
Králové v proměnách doby“ pro účastníky akce  
„Čaj o páté“ Církve československé husitské;
24. 11. 2017 – přednáška „Osudy královehradeckých  -
pomníků ve 20. století“ pro veřejnost;
30. 6. – 3. 7. 2017 – účast na přípravě a realizaci akcí  -
k 151. výročí prusko-rakouské války na Chlumu.

Pomoc při soutěžích a zájmové činnosti:•	
6. 4. a 11. 5. 2017 – Okresní a krajské kolo  -
Středoškolské odborné činnosti, účast v hodnotících 
komisích příslušných kol.

přírodovědecké oddělení
Pomoc při soutěžích a zájmové činnosti:•	

28. 3. 2017 – příprava studentů ZŠ Rtyně  -
v Podkrkonoší na biologickou olympiádu;
3. 4. 2017 – uspořádání krajského kola geologické   -
olympiády (J. Juráček, S. Štamberg, J. Hotový, 
L. Bičanová, studentky UHK);

1. ročník krajského kola Geologické olympiády
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6. 6. 2017 – okresní kolo soutěže v poznávání rostlin  -
a živočichů (pořadatel Biskupské gymnázium 
B. Balbína), výběr materiálu, spolupráce při realizaci.

Akce a terénní exkurze v přírodě pro veřejnost:•	
25. 3. 2017 – přírodovědná exkurze členů Klubu  -
českých turistů Pardubice na Bohdanečský rybník;
29. 3. 2017 – přírodovědná exkurze žáků ZŠ Svítkov   -
na Bohdanečský rybník;
12. 4. 2017 – terénní přírodovědná exkurze pro  -
studenty Biskupského Gymnázia v Hradci Králové,  
PP Na Plachtě;
26. 4. 2017 – terénní přírodovědná exkurze pro žáky  -
speciální školy v Trutnově, Labe v Hradci Králové;
25. 5. 2017 – odborný dohled nad managementovými  -
pracemi v PP Na Plachtě, přírodovědecká exkurze. 
Pořadatel ČSOP Jaro Jaroměř, pro VČ regionální  
pracoviště VZP (team-building), cca 100 účastníků; 

20. 6. 2017 – přírodovědná exkurze žáků ZŠ Montesori  -
Pardubice-Polabiny, Bohdanečský rybník;
22. 6. 2017 – vedení mykologickobotanické exkur- -
ze podél Orlice v Hradci Králové pro veřejnost 
(V. Samková, T. Tejklová), účast 20 lidí;
20. 7. 2017 – „Pozorování nočního hmyzu“. Lednice,  -
Lednický zámecký park, ve spolupráci s PřF UK,  
25 účastníků;
9. 9. 2017 – vedení mykologickobotanické exkurze   -
do PP Na Plachtě pro veřejnost (V. Samková, 
T. Tejklová), účast 60 lidí;
28. 10. 2017 – program na akci pro veřejnost   -
„Loučení s ptáky“, Bohdanečský rybník, hlavním  
pořadatelem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

3. Odborná expertní činnost

„Přírodovědná exkurze za NATUROU 2000. PR Peklo“„Loučení s ptáky“, Bohdanečský rybník

Mykologickobotanické exkurze do PP Na Plachtě

Mykologickobotanické exkurze podél Orlice v Hradci Králové
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Akce ve spolupráci s východočeskou pobočkou •	
Společnosti trvale udržitelného života (STUŽ):

16. 5. 2017 – „Odpoledne v hradecké přírodě, přírodní  -
park Orlice“, odborný entomologický a botanický 
program (M. Mikát, V. Samková), 40 účastníků;
2. 6. 2017 – „Noční příroda Josefovských luk“, hlavní  -
pořadatel Česká společnost ornitologická, odborný 
entomologický program, pozorování nočního hmyzu 
u světelného zdroje (M. Mikát), cca 40 účastníků;
13. 6. 2017 – Cyklistická přírodovědná exkurze za  -
NATUROU 2000. Poklady hradeckých lesů“. Příprava 
a realizace přírodovědecké exkurze do maloplošných 
chráněných území v Městských lesích – PP Sítovka,  

PP Černá stráň, PR Mazurovy chalupy (M. Mikát),  
cca 45 účastníků;
24. 6. 2017 – „Přírodovědná exkurze za NATUROU  -
2000. PR Peklo“, odborný botanický a entomologický 
program (M. Mikát, V. Samková), 17 účastníků;
27. 6. 2017 – přírodovědná exkurze „Slavíkovy ostrovy  -
u Přelouče“, odborný výklad (B. Mocek), 10 účastníků;
2. 11. 2017 – Exkurze východočeské pobočky STUŽ  -
do depozitářů přírodovědecké oddělení (pracovníci 
přírodovědeckého oddělení);
29. 11. 2017 – Přednáška „Neznámým Thajskem“  -
(M. Mikát, I. Tláskal, B. Mikátová).

Den Země:•	
20. 4. 2017 – jednorázová výstava živých rostlin,   -
hub a živočichů na Den Země v Gayerových kasár-
nách) – komentovaná prohlídka výstavy a muzejního 
pracoviště, vycházka do Šimkových sadů se zoologem, 
69 studentů a pedagogických pracovníků;
22. 4. 2017 – jarní brigáda v PP Na Plachtě, hlavní  -
organizátor ČSOP Jaro Jaroměř, spolupráce na organi-
zaci, přípravě a realizaci, cca 80 účastníků.

Tematické akce a přednášky na přírodovědeckém  •	
oddělení, ve školách i mimo muzeum pro veřejnost:

10. 1. 2017 – ukázka depozitáře, herbářů a bota- -
nických sbírek pro žáky ZŠ Sion v Hradci Králové 
(V. Samková), 12 žáků; 

3. Odborná expertní činnost

Den Země v muzeuExkurze STUŽ do depozitářů přírodovědecké oddělení
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1. 2. 2017 – prezentace „Příroda významných   -
krajinných prvků (VKP) na území Hradec Králové“  
pro komisi životního prostředí Magistrátu města 
Hradec Králové (B. Mocek);
3. 2. 2017 – přednáška „Východní Čechy v období  -
křídy“ a komentovaná prohlídka k výstavě  
„Fosilie Michala Potůčka“ (J. Juráček);
21. 2. 2017 – přednáška Houbařův rok v Syrovátce  -
(T. Tejklová), účast 19 osob;
28. 2. 2017 – přednáška Zajímavé a vzácné houby  -
Pardubického kraje v Moravském zemském muzeu 
v Brně (T. Tejklová), účast 45 osob;
1. 3. 2017 – ukázka depozitáře, herbářů a botanic- -
kých sbírek pro žáky ZŠ Mandysova v Hradci Králové 
(V. Samková), účast 10 žáků;
10. 4. 2017 – přednáška Houby PR Maštale ve  -
Slovenském národním muzeu v Bratislavě (T. Tejklová), 
účast 25 osob;
20. 4. 2017 – přednáška o ochranářském manage- -
mentu v bývalých vojenských prostorech „Ohněm 
a mečem“, Východočeské muzeum v Pardubicích 
(M. Mikát, B. Mikátová); 
2. 5. 2017 – přednáška Příroda a houby PR Žernov  -
v cyklu konaném ČMS v Praze (T. Tejklová),  
účast 35 osob;
12. 6. 2017 – přednáška „Jak býti ornitologem“  -
pro studenty Střední průmyslové školy chemické 
v Pardubicích, Pardubice (M. Paclík);
22. 6. 2017 – ukázka zoologických sbírek pro studenty  -
Anglického gymnázia v Pardubicích (M. Paclík);
1. 8. 2017 – vedení mykologické a zoologické exkurze  -
a přednáška pro studenty na přírodovědeckém  
táboře sdružení Quercus v Horním Jelení  
(T. Tejklová, B. Mocek), účast 35 žáků a pedagogů; 
9. 8. 2017 – komentovaná prohlídka výstavy   -
O motýlech a lidech (B. Mocek);
6. – 11. 8. 2017 – letní tábor mladých přírodovědců   -
při Krkonošském národním parku – odborný  
a ekovýchovný program, přírodovědná edukační 
činnost + terénní výzkum (M. Paclík).

13. 10. 2017 – přednáška Houby jedlé a jim podobné  -
jedovaté v Pardubicích (T. Tejklová), účast 35 osob;
14. 10. 2017 – přednáška Méně známé jedlé houby  -
v Pardubicích (T. Tejklová), účast 30 osob;
31. 10. 2017 – přednáška Příroda a houby PR Žernov  -
v Pardubicích (T. Tejklová), účast 25 osob;
27. 11. 2017 – přednáška Méně známé jedlé houby  -
v Ostravě (T. Tejklová), účast 30 osob;
16. 12. 2017 – přednáška pro žáky ZŠ Strž, Dvůr  -
Králové, na téma geologický vývoj Země (J. Juráček).

3. Odborná expertní činnost

Jarní brigáda v PP Na Plachtě
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památkOvá terénní ČInnOst

V rámci záchranných a předstihových výzkumů bylo prove-
deno 553 kontrol na stavebních akcích, a to převážně v rámci 
okresu Hradec Králové, okrajově na Jaroměřsku, Jičínsku, 
Rychnovsku, Královédvorsku a Přeloučsku. Obecně lze 
konstatovat vyrovnanou úroveň stavebních aktivit s mírně 
vzrůstajícím podílem individuální bytové výstavby.

V případech, kdy probíhala stavební činnost na území se 
známými archeologickými nálezy, proběhl v rozsahu před-
mětné stavby záchranný archeologický výzkum. Z rozsáhlej-
ších výzkumů je možné jmenovat:

Stavba polní cesty a polderu na k.ú. Sendražice – sídliště •	
lužické kultury (březen – duben 2017)
Hradec Králové – rekonstrukce kanalizace v oblasti •	
Velkého náměstí – pravěký a raně středověký val  
hradiště, suterény vrcholně středověkých domů, komu-
nikační vrstvy středověkého a novověkého  
města (březen – prosinec 2017)
Hradec Králové – rekonstrukce čp. 25 a 26  •	
– situace vrcholně středověkého města
Hradec Králové – rekonstrukce schodiště Bono Publico  •	
– novověké situace
Hradec Králové – sondáže bastionového opevnění •	
v areálu Gayerových kasáren (červenec 2017)
Hradec Králové, Tomanova čp. 42, archeologická  •	
sondáž (září 2017)

Chlumec nad Cidlinou, stavba knihovny •	
Revize mohylníků a geodetické zaměření na k.ů. Sadová •	
(20. 4. 2017)
Revize a geodetické zaměření hradiště na k.ú. Sadová, •	
Chlum (20. 4. 2017)
Stěžery, RD Hampl, p.č. 193/6 (22. 5. 2017)•	
Rekonstrukce povrchu vozovky v k.ú. Trotina •	
RD Kalašová, Rosnice p.č. 102/10 (7. 8. – 8. 8. 2017)•	
RD Broulíkovi, Horní Přím p.č. 21/1 (7. 9. 2017)•	
Novostavba rodinného domu na p.č. 103/5 v k.ú. Bříza•	
ZTV pro kolonii RD u Vrtule, k.ú. Věkoše•	

Vedle terénní části archeologických výzkumů probíhalo 
i jejich zpracování. Vedle souborů získaných v roce 2017 
pokračovalo zpracování nálezů ze žárových pohřebišť 
z Hvozdnice z roku 2016 a z Lochenic – Trotiny z roku 2013.

zpracovány byly nálezové zprávy k těmto výzkumům:
Horník, P. & Šrůtek, F. (2017): Novostavba rodinného •	
domu včetně přípojek inženýrských sítí na pozemku  
p. č. 2268/3 v k. ú. Předměřice nad Labem (okr. Hradec 
Králové), Nálezová zpráva uložená na AO MVČ HK.
Horník, P. (2017): Novostavba rodinného domu včetně •	
přípojek inženýrských sítí na pozemku pp.č. 1733/12  
k. ú. Plotiště nad Labem (okr. Hradec Králové), Nálezová 
zpráva uložená na AO MVČ HK.
Horník, P. (2017): Novostavba rodinného domu včetně •	
přípojek inženýrských sítí, příjezdové cesty a garáže na 
pozemku parc. p. č. 153/5 v k. ú. Hvozdnice (okr. Hradec 
Králové), Nálezová zpráva uložená na AO MVČ HK.
Horník, P. (2017): R 168 – Poldry Nad Zahradami vč. •	
Polních cest Záhumenní a Lesní v k.ú. Sendražice u 
Smiřic (okr. Hradec Králové).
Horník, P. & Novák, M. (2017): Záchranný archeologický •	
výzkum při akci: Novostavba rodinného domu včetně 
přípojek inženýrských sítí na pozemku p. č. 102/10  
k. ú. Rosnice u Všestar (okr. Hradec Králové). 
Horník, P. (2017): Výstavba tří skladovacích hal na •	
p.č. 691/1, 691/8, 691/11, 691/25, 691/26 k.ú. Slezské 
Předměstí, Hradec Králové. II. etapa záchranného  

archeologického výzkumu, p.č. 691/11 a 6911/26.
Horník, P. (2017): Záchranný archeologický výzkum •	
při akci: Novostavba rodinného domu včetně přípojek 
inženýrských sítí na pozemku p. č. 21/1 v k.ú. Horní Přím 
(okr. Hradec Králové). 
Bláha, R. & Horník, P. (rozpracováno): Záchranný arche-•	
ologický výzkum při akci: Novostavba rodinného domu 
včetně přípojek inženýrských sítí na pozemku p. č. 103/5 
v k.ú. Bříza u Všestar (okr. Hradec Králové).
Bláha, R. (rozpracováno): Hradec Králové, kanalizace •	
a vodovod na Velkém náměstí.
Bláha R. (rozpracováno): Hradec Králové, čp. 25 a 26, •	
stavba pivovaru.

V prvním pololetí roku 2017 pokračovalo laboratorní zpraco-
vání a evidence nálezů ze žárových hrobů v Jaroměři zkou-
maných na počátku roku 2015. Následovalo zpracování kera-
miky z pohřebiště ve Hvozdnici ze sezóny 2015 a částečně 
2016.

Během výkonu archeologické památkové péče bylo v rámci 
komunikace s investory rozesláno 538 dopisů a uzavřeno 253 
písemných dohod. Součástí administrativy archeologické  
památkové péče je rovněž vkládání záznamů do databáze 
archeologických zásahů, kterou vede Archeologický ústav 
AV ČR. Registrováno bylo 293 akcí. V průběhu roku došlo 
k administrativně náročnému přechodu z předchozí verze 
systému na nový systém „Archeologická mapa ČR“. S vede-
ním archeologických výzkumů úzce souvisí i jejich personální 
zajištění včetně souvisejících organizačních a administrativ-
ních úkonů, školení PO a BOZP apod. 

mykOlOGIcká pOradna

Bylo zajištěno fungování Krajské mykologické poradny  
(za rok se členové mykologického klubu sešli 38x). Poradnu 
navštívilo 350 osob, přes e-maily a telefony bylo zodpověze-
no dalších 200 dotazů. Determinace hub probíhala rovněž při 

3. Odborná expertní činnost

Období celkem 
kontrol

z toho 
rodinné 

domy

pozitivní 
zjištění

1. čtvrtletí 127 22 3

2. čtvrtletí 178 46 10

3. čtvrtletí 134 39 6

4. čtvrtletí 114 31 2

celkem 553 138 21

% 100% 25% 3,70%
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podzimní výstavě hub a také zde byly uskutečněny komento-
vané prohlídky výstavy pro školy. Uskutečnila se přednáška  
M. Junka Houby v okolí Říček (27. 3. 2017, účast 14 lidí) 
a přednáška L. Zíbarové Houby Dokeska (11. 12. 2017, účast 
27 lidí).

výstava „houby živé, jedlé i jedovaté“ 
Vlastní výstava se konala 5. – 8. 10. 2017. Vystaveno bylo 513 
druhů hub, zúčastnilo se 3543 lidí. Byl zajištěn výklad pro 
školy, determinace donesených hub, vědomostní a výtvarná 
soutěž pro žáky. V rámci výstavy hub byla uspořádána před-
náška J. Borovičky Houby a arzén (5. 10. 2017, účast 50 lidí).

konzultace
V průběhu roku bylo konzultováno několik otrav s FN Hradec 
Králové a Pardubickou nemocnicí.

reGIOnální pracOvIŠtě prO tradIČní 
lIdOvOu kulturu

Činnost pracoviště zajišťovala Mgr. Martina Vlčková. V rámci 
pracoviště byla podána žádost o výběrové dotační řízení 
na projekt „Příprava návrhu betlemářství na krajský seznam 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury“. V roce 2017 
skončil dvouletý projekt zaměřený na zpracování sbírky 
lidového nábytku završený vydáním obrazového katalogu 
„Lidový nábytek ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci 
Králové“.

V první polovině roku probíhala častá jednání s Odborem 
kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje týkající 
se problematiky oceňování rukodělných tvůrců. Připraveny 
byly podklady pro změnu metodiky v oceňování a navržena 
změna názvu ceny. Stávající cena „Zlatý kolovrat“ se změnila 
na „Mistr tradiční rukodělné výroby“. Pro letošní rok obdr-
želi krajské ocenění krajkářka Jaroslava Jedlinská, kovolitec 
Jindřích Janeček, oba z Merklovic, a kovolitec – zvonař Jan 
Šeda z Deštného v Orlických horách. Na seznam nemateriál-
ních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje 

Rada kraje schválila zápis generačního předávání krajkář-
ství na Vamberecku. Pro kancelář hejtmana byl zpracován 
metodický pokyn pro vedení seznamu nemateriálních stat-
ků, návrhový a evidenční list ocenění Zlatý kolovrat a rovněž 
metodický pokyn. Zpracován byl také plán implementace 
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 
2016–2020. 

Zástupkyně pracoviště se vzhledem k rodičovské dovolené 
osobně neúčastnila dvou porad Ministerstva kultury České 
republiky, Národního ústavu lidové kultury a regionálních 
pracovišť, ale o všem požadovaném bylo MK ČR informováno.

knIhOvny

společenskovědní knihovna
Průběžně byl doplňován knihovní fond veškerou dostupnou 
literaturou i periodiky. Veškeré přírůstky byly zpracovány 
a zajišťována řádná evidence knihovního fondu, ve studijním 
fondu zpracováno 566 nových knihovních jednotek, celkem 
45 486 knihovních jednotek, ve specializovaném zpracováno 
154 knihovních jednotek, celkem 11 173 knihovních jedno-
tek.  Noviny a časopisy jsou kompletovány, na vazbu bylo 
předáno celkem 131 ročníků novin a časopisů.

Pokračovala celková rekatalogizace fondu podle nových 
pravidel RDA – menší katalogizační úpravy proběhly u 658 
knihovních jednotek.

Do Souborného katalogu ČR bylo zasláno 716 záznamů.

V rámci společenskovědní knihovny byly poskytovány veřejné 
služby uživatelům v souladu s Knihovním řádem. Obslouženo 
bylo 30 badatelů a 14 pracovníků muzea. Celkem proběhlo 
54 badatelských a 41 interních návštěv. Tematicky převládala 
archeologie, dějiny regionu HK, divadlo, dějiny sportu, novi-
ny 1900-1960, architektura HK a místopis. Badatelům bylo 
půjčeno 138 a  kolegům 50 knihovních jednotek.

Bylo zodpovězeno 63 telefonických a 49 elektronických 
dotazů.

Společenskovědní knihovna rovněž zajišťovala agendu 
spojenou se skladem publikací, včetně zajištění fakturace 
a rozesílání objednaných knih a povinných výtisků, správu 
ISBN, hlášení vydaných knih do Národní agentury ISBN a do 
databáze vydaných knih České knihy, hlášení vydaných peri-
odik do Českého národního střediska ISSN.

přírodovědecká knihovna
Bylo evidováno 130 nových přírůstkových čísel do fondu 
knihovny (př. č. 2017/0001– 2017/0130), z toho 18 přírůst-
kových čísel monografií a 112 přírůstkových čísel periodik 
(získáno především výměnou). 

K 31. 12. 2017 bylo ve fondu knihovny PO evidováno celkem 
21 288 knižních jednotek. 

Průběžně jsou doplňována nově přicházející čísla evidova-
ných titulů periodik, v záznamech prováděny opravy a doplňky.  
Novými signaturními etiketami bylo v roce 2017 označeno 
5598 svazků periodik (250 titulů).

V roce 2017 bylo realizováno 109 zápůjček z fondu knihov-
ny PO MVČ, z toho 1 formou Meziknihovní výpůjční služby 
(MVS).

V roce 2017 bylo zkompletováno, připraveno do vazby 
a svázáno 78 knihovních jednotek periodik.

Průběžně byla prováděna kontrola a aktualizace adres 
(především výměnní partneři časopisu Acta Musei 
Reginaehradecensis, s. A.). 

3. Odborná expertní činnost
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4. Projekty

erasmus+

V roce 2017 pokračovaly výjezdy z projektu „Svět muzeí – 
svět idejí“ (č. 2016-1-CZ01-KA104-023094). V rámci projek-
tu v březnu 2017 ředitelka muzea zrealizovala mobilitu 
navíc do Rakouska s návštěvou partnerské instituce, Muzea 
užitého umění ve Vídni. Mobilita si kladla za cíl prostudo-
vat trendy u vlajkových institucí evropského muzejnictví 
a získané postřehy využít u nově připravované expozice a pro 
přípravu konceptu přírodovědecké expozice. Dále k upevně-
ní vztahu MVČ a MAK jako strategického partnera. Mobilita 
Mgr. J. Šrámka, Ph.D., proběhla počátkem listopadu 2017 
a přijímající institucí bylo Zentrum für Militärgeschichte 
und Sozialwissenschaften der Bundeswehr v Postupimi 
v Německu. Cílem mobility bylo podrobné seznámení se 
s prací Centra a navázání odborných kontaktů pro následné 
využití k publikační a výstavní činnosti.

Projekt je realizován v rámci dalšího vzdělávání pracovníků 
a jejich osobního a odborného rozvoje. Jeho cílem je přispět 
k výměně odborných informací na obou stranách, k výměně 
dobré praxe mezi institucemi a také zvyšování dobrého 
jména muzea v zahraničí. Veškeré aktivity projektu jsou plně 
hrazeny z programu Erasmus+, bez kofinancování z krajských 
či jiných zdrojů.

GOtIcké a raně renesanČní umění  
ve výchOdních Čechách

Projekt NAKI je řešen ve spolupráci s Katedrou teorie a dějin 
umění Univerzity Palackého v Olomouci, Ústavem dějin 
umění Akademie věd České republiky a Národním památko-
vým ústavem (územní pracoviště v Josefově a Pardubicích). 
Vychází z dlouhodobé potřeby systematicky řešit souhrnný 
odborný výzkum a zpracování výtvarného umění středověku 
a rané renesance v oblasti východních Čech. Dosud málo 
známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury  
východočeského regionu bude ukázán v širokých kulturně 

historických souvislostech střední Evropy. Nově získané 
výsledky výzkumu v rámci projektu budou využitelné pro 
ochranu a prezentaci movitého i nemovitého kulturního  
dědictví sledovaného regionu. Tým badatelů sestavený  
z pracovníků uvedených institucí zaručuje komplexní přístup 
k řešení projektu a jejich vzájemnou mezioborovou spolupráci.  
Mezinárodním přínosem projektu je spolupráce s polskými 
specialisty.

V rámci projektu byl v roce 2017 na četných jednáních řešen 
výběr předmětů a příprava výstavy s názvem Uprostřed koru-
ny české. Gotika a raná renesance ve východních Čechách 
(1250–1550), jednoho z hlavních cílů projektu. Připravovány 
byly podklady pro doprovodný kritický katalog, který má 
komplexně zhodnotit výtvarnou kulturu východních Čech 
(sochařství, deskovou, nástěnnou a knižní malbu, archiválie, 
umělecké řemeslo, architekturu). Průběžně probíhalo studium 
dostupné literatury a dalších pramenů. Zpracovávána byla 
fotografická dokumentace předmětů pro katalog a následně 
i pro výstavu. Za účelem studia tématu odpovídajících mate-
riálů a konzultací byly realizovány cesty v rámci České repub-
liky i do zahraničí.
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prOJekt Č. 6170001 sBěr FOsIlIí 
a výzkum struktur ve výchOdních 
Čechách – mGr. Jan JuráČek

Realizace byla uskutečněna prostřednictvím daru a. s. Elektrárny 
Opatovice ve výši 24 000 Kč v období měsíců dubna až října 
2017.

Účastnili jsme se konference CETEG 2017 v Maďarsku. Byl 
zaměstnán p. Michal Potůček. Proběhl sběr fosilií na 22 lokali-
tách východních Čech a Moravy, terénní sběr strukturních dat, 
determinace strukturních prvků, především zlomů a kalcito-
vých žil, zpracování a statistické vyhodnocování terénních dat. 
Odběr vzorků kalcitu, hornin a fosilií. Byla realizována příprava 
publikačních a konferenčních výstupů.

4. Projekty

Sběr fosilií u Železnice u Jičína, 9. 8. 2017

Sběr fosilií na Litomyšlsku, 21. 7. 2017 Michal Potůček, sběr na Přeloučsku, 7. 7. 2017
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archeOlOGIcké pracOvIŠtě

výměna literatury 
V roce 2017 probíhala výměna literatury za časopis 
Archeologie východních Čech a další monografie vydané MVČ. 
Zcela mimořádným počinem v této oblasti bylo navázání 
publikační výměny s Landesamt für Archeologie Sachsen 
v  Drážďanech, díky němuž se podařilo získat téměř komplet-
ní současnou literární produkci této významné instituce.

vrak
Koordinace archeologické terénní činnosti v rámci 
Východočeské regionální archeologické komise (VRAK), kde 
jsou zastoupeny všechny organizace oprávněné k provádění 
archeologických výzkumů ve východních Čechách. Zasedání 
probíhá každý měsíc střídavě v MVČ a VČM v Pardubicích.

regionální sekce klubu augusta sedláčka
Organizace zasedání. 

východočeská pobočka České  
archeologické společnosti při av Čr
Zajištění setkání.

vČm v pardubice
Spolupráce s VČM v Pardubicích na projektu Laus 
Archaeologiae.

státní pozemkový úřad
Konzultace pozemkových úprav pro Státní pozemkový úřad.

komise archeologů při amG  
za východočeský region
Mgr. Petra Sehnoutková byla zvolena členkou výboru Komise 
archeologů při AMG za východočeský region.

spOleČenskOvědní knIhOvna

Komise knihovníků muzeí a galerií při AMG – konzultace  
v konferenci KOMIG a dvě účasti při schůzce výboru 
Knihovnické komise v Praze. 

Účast na 41. semináři knihovníků muzeí a galerií v Plzni. 

Účast na krajské konferenci Knihovny 2017. I. Nývltová byla 
delegována za muzejní knihovny do pracovní skupiny pro 
přípravu Krajské koncepce rozvoje knihoven 2019-2023, 
která se začne připravovat v roce 2018.

hIstOrIcké pracOvIŠtě

agentura Fifty Fifty hradec králové
Probíhala opakovaná jednání na grafickém zpracování knihy 
„Velká vizita!...v Hradci Králové za první republiky“. Byly 
poskytovány konzultace k připravovaným expozicím Hradce 
Králové. 

Biskupství královéhradecké 
Proběhla schůzka týkající se zapůjčení předmětů do výstavy 
Uprostřed koruny české. Gotika a raná renesance ve východ-
ních Čechách (1250–1550).  Došlo k převodu lustru z bývalé-
ho Boromea (nyní Biskupského gymnázia Bohuslava Albína 
v Hradci Králové) do sbírek muzea.

centrum medievistických studií akademie věd 
České republiky a univerzity karlovy v praze
Byla zahájena spolupráce na řešení projektu GAČR „Zrod 
českého města a žebravé řády“.

Česká numismatická společnost,  
pobočka hradec králové 
Probíhala opakovaná jednání a konzultace věnované odborné 
literatuře, numismatickému materiálu a spolufinancování 
nové numismatické studie MVČ HK.

Česká televize (režisér I. pavelek)
Byla provedena rešerše fotografií Ing. Vágnera k jeho činnos-
ti v Občanském fóru z fotoarchivu muzea (v rámci přípravy 
životopisného dokumentu v roce 2018).

Československá obec legionářská
Byly poskytnuty materiály pro přípravu rekonstrukce pomníku 
a zároveň došlo k 3D skenování sošky legionáře od Josefa 
Škody ze sbírek MVČ HK k výše jmenovanému pomníku.

Foibos Books s. r. o. 
Došlo k přispění do internetové ankety s cílem určit nejlepší  
stavby vzniklé na území České republiky od založení 
Československa po dnešek, tedy mezi léty 1918–2017. Tato 
anketa, připravovaná ve spolupráci s časopisem Architect+, 
s Národním památkovým ústavem a pod kuratelou prof. 
Vladimíra Šlapety, je součástí širšího projektu nazvaného  
100 let architektury nové republiky.

Galerie moderního umění v hradci králové
Opakovaně probíhala jednání o zápůjčce obrazů a dalších 
sbírkových předmětů na připravovanou výstavu Jindry Vlčka. 
Byly doplněny informace z archivu MVČ k městské galerii 
v Hradci Králové a zásluze biskupa Doubravy na jejím vzniku, 
proběhlo jednání o případném pronájmu prostor na výstavu 
„Uprostřed koruny české. Gotika a raná renesance ve východ-
ních Čechách (1250–1550)“ z důvodu nedodržení termínů 
rekonstrukce hlavní budovy.

historický ústav akademie věd České republiky, 
v. v. i. 
Pokračovalo se ve spolupráci na studiu historie prusko-ra-
kouské války z roku 1866.

hradecký deník (redaktor petr vaňous) 
Byly poskytnuty podklady pro článek o pomníku 4. pěšího 
pluku a jeho osudech a podklady k historii městské dopravy 
v Hradci Králové.

5. Spolupráce s dalšími institucemi
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5. Spolupráce s dalšími institucemi

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Poskytnuta byla konzultace k medailím Marie Terezie ve sbírce  
MVČ HK. Zapůjčeny byly sbírkové předměty ze sbírky MVČ 
HK na výstavu „1. světová válka – léta zkázy a bolesti“.

komitét pro udržování památek  
z války roku 1866, z. s. 
Průběžně se uskutečňovala spolupráce na poli dějin prusko-
rakouské války a pietních vzpomínkových akcí na Chlumu.

krajský úřad královéhradeckého kraje
Pokračovala úzká spolupráce na poli ochrany tradiční lidové 
kultury.

krajský úřad pardubického kraje 
V rámci spolupráce na poli lidové kultury se jednání Odborné 
komise pro tradiční lidovou kulturu Pardubického kraje 
zúčastnil zástupce MVČ HK.

královéhradecká krajská sekce  
asociace muzeí a galerií Čr 
Podle požadavků byly připraveny podklady pro plánovanou 
publikaci členských institucí.

krkonošské muzeum v Jilemnici
Vráceny byly předměty z výstavy „Petrolejové lampy“, byly 
zapůjčeny předměty ze sbírek MVČ HK na výstavu „Pojďte 
s námi ke stolu“ a na žádost MVČ HK byl vyhotoven posudek 
pro nákup Waigantovy ložnice.

kultura rychnov nad kněžnou s. r. o.
Zapůjčeny byly sbírkové předměty ze sbírky MVČ HK na 
výstavu „Betlémy z kraje Orlických hor – 21. ročník“.

lékařská fakulta univerzity karlovy  
v hradci králové
Proběhla spolupráce na výstavě Velká vizita. Součástí výsta-
vy byla samostatná instalace Příběh budovy (Lékařské fakul-
ty). Pokračovala již dlouholetá spolupráce na seriálu článků 
s redakcí časopisu LF a FN HK Scan.

město hradec králové
Byly poskytnuty vyžádané podklady pro konzervátorský 
zásah k pečetím ve vlastnictví města uložených v MVČ HK 
z Bílé věže. Realizována byla celková kontrola předmětů ve 
vlastnictví města uložených v MVČ HK. Byla navázána spolu-
práce se Stavebním odborem města Hradce Králové na výsta-
vě Královehradecké regulační plány.

město chlumec nad cidlinou
Poskytnuty byly informace o mincovních nálezech z území 
města a jeho okolí.

městská galerie litomyšl
Konzultováno bylo zastoupení díla Jaroslava Brychty ve sbír-
kách MVČ HK a možnosti zapůjčení. Dohodnuta byla spolu-
práce a zápůjčka na připravovanou výstavu v roce 2018.

městské muzeum a galerie  
Julie W. mezerové v Úpici
Poskytnuty byly informace o stavu zpracování úpických 
mincovních nálezů. Domluvena a realizována byla zápůjčka 
předmětů na tamní numismatickou výstavu. Domluvena 
a uskutečněna byla doprovodná přednáška k problematice 
úpického nálezu z roku 2012. Projednávány byly možnosti 
poskytnutí materiálů k objektu tzv. Dřevěnky.

městské muzeum a galerie v hořicích
Realizováno bylo vrácení výpůjčky z výstavy věnované odívá-
ní v Československu.

městské muzeum ve dvoře králové nad labem
Na základě požadavků byly vyhledávány vhodné řády na 
tamní výstavu a realizována odpovídající zápůjčka na výsta-
vu „Rukopis královédvorský inspirující“.

městské muzeum v Jaroměři
Byly vybrány dokumenty a fotografie pro výstavu o historii 
pohřbu žehem „S pietou popel shrnouce“.

městské muzeum v Železném Brodě
K připravované výstavě byly doplněny informace a materiály  
ze sbírek MVČ HK ke sklářskému výtvarníkovi Zdeňkovi 
Junovi.

muzeum a galerie Orlických hor  
v rychnově nad kněžnou
Uskutečněno bylo studium písemných pramenů k mincov-
ním nálezům na Rychnovsku.

muzeum Českého ráje v turnově
V rámci pokračující spolupráce byla dohledána socha  
sv. Františka z Assisi k připravovanému projektu, který bude 
konfrontovat barokní a současné umění.

muzeum podkrkonoší v trutnově
Opakovaně probíhaly konzultace k numismatickému materi-
álu v tamní sbírce.

nakladatelství lidové noviny praha 
Realizována byla spolupráce při výběru a soupisu fotografií 
předmětů ze sbírkového fondu MVČ HK pro publikaci Hradec 
Králové.

národní památkový ústav,  
Územní památková správa v praze
Byly zapůjčeny předměty ze sbírek MVČ na výstavu konanou 
na zámku Veltrusy „Arnošt hrabě Chotek – Voják, šlechtic, 
dvořan“.

národní památkový ústav,  
Územní památková správa v telči
Pro studium k projektu NAKI II – Telč a jezuité, řád a jeho 
mecenáši byly připraveny obrazy k dané tematice.

národní pedagogické muzeum  
a knihovna  J. a. komenského v praze
Průběžně probíhala spolupráce, odborné konzultace, výměna 
informací a materiálů v rámci řešení interního výzkumného  
úkolu Školní obrazy ve sbírce Muzea východních Čech 
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5. Spolupráce s dalšími institucemi

v Hradci Králové. Na výstavu „Velká vizita!“ byly zapůjčeny  
předměty ze sbírek výše uvedené instituce a do stejno-
jmenné publikace byly poskytnuty digitální kopie fotografií 
k tématu školní lékařské péče.

národní technické muzeum
Na zdravotnickou výstavu „Člověk v náhradách“ byly vypůj-
čeny předměty ze sbírek muzea, dále byly vráceny předměty 
po zrušení stálé expozice MVČ HK.

národní ústav lidové kultury ve strážnici
Zpracováno bylo vyjádření k chystanému zápisu dudáctví na 
Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České 
republiky.

Obec hrabyně
Proběhlo setkání s pamětníky kmotrovství města Hradce 
Králové nad obcí Hrabyně 1946–1948 v Domě U Špuláků 
s prezentací materiálů ze sbírek MVČ HK, zároveň proběhla 
fotodokumentace hrabyňských památek.

Obecní úřad v lochenicích
Připravena byla fotografická dokumentace ze sbírek muzea 
se vztahem k historii obce Lochenice pro výstavu konanou 
v budově Obecního úřadu v Lochenicích.

Oblastní muzeum v chomutově 
Z tamní vánoční výstavy byly vráceny sbírkové předměty 
zapůjčené z MVČ HK.

poštovní muzeum
Pro chystanou výstavu k dějinám pošty byly poskytnuty 
konzultace k vhodným předmětům ze sbírky MVČ HK.

regionální muzeum a galerie v Jičíně
S Mgr. Hanou Macháčkovou řešena spolupráce v oblasti 
tradiční lidové kultury, zapůjčena byla figurína muže.

regionální muzeum mělník
Na výstavu „Velká vizita!“ byly zapůjčeny předměty ze sbírek 
výše uvedené instituce. Zároveň byla domluvena spolupráce  
při realizaci výstavy „Ano, pane doktore!“, chystaná na rok 
2018.

regionální muzeum ve vysokém mýtě
Byl uskutečněn výběr a příprava předmětů pro připravova-
nou výstavu Secese, konanou v roce 2018. 

regionální muzeum v chrudimi
Proběhla fotografická dokumentace jejich sbírkových před-
mětů do katalogu k připravované výstavě Uprostřed koruny  
české. Gotika a raná renesance ve východních Čechách 
(1250–1550) pro projekt NAKI. Zapůjčeny byly sbírkové před-
měty MVČ HK na výstavu „Od pazourku po taktický nůž aneb 
chladné zbraně v českých dějinách“.

regionální muzeum v náchodě
S Mgr. Janem Tůmou byla řešena spolupráce v oblasti tradiční  
lidové kultury.

regionální muzeum v kopřivnici
Pro připravovaný katalog byl zodpovězen dotaz na zastou-
pení kopřivnické keramiky ve sbírkách MVČ HK. 

státní okresní archiv hradec králové
Průběžně probíhalo studium archivních materiálů k nejrůz-
nějším tématům (např. materiály k osobě sochaře Josefa 
Škody, k dějinám zdravotnictví a lékařské péče v Hradci 
Králové, k regulačním plánům Hradce Králové), zpracována 
byla rešerše sbírkových předmětů ve fondu MVČ s tematikou 
Hradec Králové a vznik ČSR.

státní okresní archiv v rychnově nad kněžnou
Realizováno bylo studium písemných pramenů k mincovním 
nálezům na Rychnovsku.

studijní a vědecká knihovna v hradci králové
Na rok 2017 byl domluven a realizován cyklus přednášek  
na různá témata a komentované prohlídky výstav MVČ HK 
pro Klub seniorů.

třebechovické muzeum betlémů
Vráceny byly předměty z výstavy „Perníkové Vánoce“, připra-
veny a zapůjčeny byly sbírkové předměty ze sbírky MVČ HK 
na výstavu „Vláčky“ a výstavu „Betlémy z Orlických hor“.

univerzita hradec králové
Dohodnuta byla spolupráce při přípravě výstavy k 50. výročí  
událostí roku 1968/1969 v Hradci Králové a na přípravě 
projektu GAČR „Struktury panovnické a církevní moci na 
evropské periferii: Komparace raně středověkého vývoje 
českých zemí a Skandinávie“. Pokračovala spolupráce na 
přípravě kolektivní monografie o historii a důsledcích prus-
ko-rakouské války z roku 1866.

Úřad pro zastupování státu  
ve věcech majetkových
Poskytnuty byly informace k papírovým platidlům z probírané 
pozůstalosti.

Ústav pro studium totalitních režimů praha
Poskytnuta byla pomoc při přípravě podkladů pro výzkumný  
úkol „Proměny muzeí po roce 1989“ s využitím databáze 
výstav a Archiv MVČ – výstavy 1989 až současnost.

vodovody a kanalizace hradec králové 
Konzultována byla možnost spolupráce MVČ HK na zamýšlené  
expozici o historii královéhradeckého vodárenství.

východočeské muzeum v pardubicích
Proběhla fotografická dokumentace jejich sbírkových před-
mětů do katalogu k připravované výstavě Uprostřed koruny  
české. Gotika a raná renesance ve východních Čechách 
(1250–1550) pro projekt NAKI.
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5. Spolupráce s dalšími institucemi

zámek potštejn
Zapůjčeny byly sbírkové předměty ze sbírky MVČ HK na 
výstavu „Škola magie a kouzel“.

západočeské muzeum v plzni
Proběhla exkurze do nových stálých expozic výše uvedené 
instituce zaměřené na studium adjustace různorodého mate-
riálu, jak pro možnosti výstavy Gotiky, tak pro nové expozice 
MVČ HK.

zdravotnické muzeum  
národní lékařské knihovny v praze
Uskutečněna byla spolupráce na připravované výstavě „Velká 
vizita!“  v MVČ HK. Realizovány byly odborné konzultace pro 
interní výzkumný úkol Historie lékařské péče a zdravotnictví 
v Hradci Králové. Pro výstavu „Člověk v náhradách“ v prosto-
rách Národního technického muzea v Praze byly zapůjčeny 
sbírkové předměty MVČ HK.

zpravodaj radnice 
Konzultovány byly možnosti spolupráce na článcích k osmič-
kovým výročím roku 2018.

přírOdOvědecké Oddělení

východočeská pobočka  
České botanické společnosti 
V rámci činnosti Východočeské pobočky České botanické 
společnosti:

proběhla v muzeu výroční členská schůze spojená  -
s přednáškou M. Štecha – „Poloparaziti 100x jinak aneb 
od černýšů ke světlíkům“ (24. 2. 2017, účast 29 lidí); 
konaly se lichenologická exkurze do zátopové oblasti  -
Pěčín pod vedením J. Haldy (15. 4. 2017, účast 6 lidí); 
botanická exkurze do PP Zadní Machová a k rybníku  -
Machov u Rašovic pod vedením J. Doležala (20. 5. 2017, 
účast 14 lidí); 
botanická exkurze do na květnaté louky ve Velké Úpě  -
pod vedením J. Harčarika (1. 7. 2017, účast 20 lidí); 
botanická exkurze do zátopové oblasti Pěčín pod vedením  -
Z. Mruzíkové a J. Kučery (22. 7. 2017, účast 6 lidí);
dendrologická exkurze pod vedením Z. Blahníka   -
(16. 9. 2017, účast 15 lidí);

 -

shrnutí botanické sezóny 2017 ve východních Čechách  -
v Gayerových kasárnách v Hradci Králové (9. 11. 2017,  
16 účastníků); 
V. Samková vedla exkurze v rámci floristického minikurzu  -
Východočeské pobočky České botanické společnosti 
v Dobrušce (8. – 11. 6. 2017), zúčastnilo se celkem  
27 zájemců.

spolupráce s Českou ornitologickou společností
Byly sestaveny odborně-popularizační texty k mediální kampa-
ni České společnosti ornitologické „pták roku“ datel černý – 
speciální číslo časopisu Ptačí svět (http://bigfiles.birdlife.cz/
PS_2017-01.pdf).  

Redigování časopis Sylvia (ISSN 0231-7796) – komunikace 
s autory a recenzenty, předtisková příprava textů, účast na 
jednání výboru České společnosti ornitologické (http://www.
birdlife.cz/co-delame/publikace/sylvia/obsahy-vyslych-cisel/
sylvia-53/).

ve spolupráci s pracovníky národního muzea 
prováděn výzkum paleontologických lokalit 
v podkrkonoší.
S pracovníky Přírodovědecké fakulty UK Praha společná 
práce na zpracování dat z podkrkonošské pánve a boskovické  
brázdy. 

Spolupráce s pracovníky Bergakademie ve Fraibergu 
a Muzea ve Schleusingenu na zpracování fauny z Českých 
a Německých permokarbonských pánví.

Člen vědecké rady Globálního Geoparku Unesco – Český ráj.

Člen redakční rady časopisu Geodiversitas – vydávaného 
Muzeem přírodních věd v Paříži.

Botanická exkurze 1. 7. 2017 na květnaté louky do okolí Velké Úpy 1. 7. konané v rámci Východočeské pobočky České botanické společnosti
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6. Členství v mezinárodních a celorepublikových organizacích

7. Zahraniční spolupráce

muzeum Śląska OpOlskIeGO W OpOlu

V rámci udržitelnosti projektu „Digitalizace archivních doku-
mentů vztahujících se k archeologickým památkám“, který 
byl spolufinancován prostřednictvím Euroregionu Glacensis, 
bylo v roce 2017 zdigitalizováno 1000 kusů archivní doku-
mentace. V rámci společných aktivit proběhlo jedno setkání 
a dále konzultace prostřednictvím internetové komunikace.

zentrum Für mIlItärGeschIchte 
und sOzIalWIssenschaFten der 
BundesWehr In pOtsdam

V roce 2017 byla dále rozvíjena navázaná spolupráce 
s Výzkumným centrem pro vojenské a sociální dějiny němec-
kého Bundeswehru v Postupimi. V rámci programu Erasmus+ 
strávil kurátor MVČ HK týdenní stáž od 6. až 10. 11. 2017 
bádáním v odborné knihovně centra a konzultacemi s tamní-
mi odborníky na novověké vojenské dějiny. 

mak – ÖsterreIchIsches museum  
Für anGeWandte kunst

V rámci projektu Erasmus+ ředitelka muzea navštívila part-
nerskou instituci, Muzea užitého umění ve Vídni. Cílem 
návštěvy bylo prostudování trendů u vlajkových institucí 
evropského muzejnictví a získané postřehy využít u nově 
připravované expozice a pro přípravu konceptu přírodově-
decké expozice. Dále došlo k upevnění vztahu MVČ a MAK 
jako strategického partnera.

IcOm

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je členem Českého 
výboru Mezinárodního svazu muzeí. Český výbor Mezinárodní 
rady muzeí (ICOM) financoval účast na Generální konferenci 
ICOM, která se koná jednou za tři roky. 

amG

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

© 2007 Karstenknuth, wikimedia.org MAK-Säulenhalle, © foto MAK/Katrin Wißkirchen
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památník BItvy 1866 na chlumu

Zahájení návštěvnické sezóny se uskutečnilo dne 25. března 
2017. Program začal nástupem Historického C. k. Řadového 
pěšího pluku č. 18 a pruského 1. Gardového pěšího pluku 
a po slavnostní salvě následovala prezentace dosud nevy-
staveného předmětu z pozůstalosti hraběte Walderdorffa, 
rozbor pušky, promítání dokumentu České televize „Muži 
z aleje mrtvých“ a pro děti divadelní představení „Kašpárek 
a princezna“ v nastudování Boučkova loutkového divadla 
v Jaroměři. Součástí bylo také losování cen a vyhodnocení 
soutěže „Putování po stopách války 1866“, která byla vyhlášena  
v roce 2016 v souvislosti se 150. výročím bitvy na Chlumu. 

Dne 13. května 2017 se muzeum věnovalo zejména malým 
návštěvníkům, a to v rámci odpoledne s názvem „Pod císař-
ským praporem“. Tradiční akce umožnila dětem zažít projížď-
ku kočárem a střelbu z historické pušky, ošetřovat vojáky 
nebo vyzkoušet si praní prádla na valše.

Muzejní noc v Muzeu války 1866 návštěvníkům dne 26. května  
2017 nabídla poutavou přednášku o postupu výroby diora-
matu bitvy na Chlumu a komentovanou prohlídku expozi-
ce pod vedením uniformovaných vojáků. Program doplnila 
projekce dokumentárního filmu Königgrätz 1866–2016. 

Na konci školního roku 2016/2017 se řada žáků chlubila svým 
vysvědčením na akci „S vysvědčením do Muzea války 1866 na 
Chlumu“. V rámci oslav začátku prázdnin si děti v doprovodu 
uniformovaného vojáka mohly vyzkoušet vojenskou výstroj 
či výzbroj nebo v kreativní dílně vytvořit vojenskou medaili. 

Areál bojiště se ve dnech 30. června – 2. července 2017 
tradičně zaplnil příznivci bitevních a vojenských ukázek. 
Vzpomínkové akce završila bitevní scéna „Odděleně pocho-
dovat, jednotně udeřit!“ na motivy skutečných historických 
událostí z bitvy u Hradce Králové v roce 1866. Pořadatelem 
akce byla Garda města Hradce Králové. 

8. Výstavní a edukační činnosti

Zahájení návštěvnické sezóny 2017 v Muzeu války 1866 na Chlumu
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Účastníci obou termínů „Týdne dětí s Muzeem východních 
Čech v Hradci Králové“ strávili z důvodu nepříznivého počasí 
celý den v prostorách Muzea války 1866 na Chlumu. Těšili se 
z napínavých her a prohlídky expozice, tentokrát obohacené 
o zkoušení vojenských uniforem a dobových šatů.

V závěru července byla v areálu bojiště plánována akce 
„S průvodcem po bojišti“. Zájemci se nechali zasvěceným 
průvodcem provést po areálu bojiště na Chlumu a netradič-
ně se seznámili s historií četných monumentálních památek.  
Pro nebývalý zájem ze strany návštěvníků a pro unikátní 
možnost seznámit se s regionálními dějinami s evropským 
přesahem přímo v autentickém prostředí byla akce ještě 
zopakována na konci září.

V průběhu celého roku byl v prostorách Muzea války 1866 
z prostředků Ministerstva kultury v rámci grantové výzvy 
„Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“ 
budován edukační a odpočinkový prostor pro rodiny s dětmi 
vybavený interaktivními pomůckami, mobiliářem, herními 
prvky a publikacemi. 

8. Výstavní a edukační činnosti

Sraz pøed Muzeem války 1866 na Chlumu
Vstupné: dospìlí 50 Kè, snížené 20 Kè  
/ www.chlum1866.cz

30. záøí 2017/od 10.00 a od 14.00 h

S PRÙVODCEM  
PO BOJIŠTI

Nechte se v samotném závìru letní návštìvnické 
sezóny provést zasvìceným prùvodcem  
po areálu bojištì na Chlumu a seznamte  
se netradiènì s historií èetných monumentálních 
památek na jedno z nejvýznamnìjších  
støetnutí 19. století s dodnes patrnými stopami 
prusko-rakouské války v roce 1866. 

Z programu akce „Pod císařským praporem“
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hIstOrIcká BudOva

Výstavní a edukační činnost muzea v roce 2017 se nesla 
v duchu stěžejní výstavy roku zaměřené na historii zdravot-
nictví a sociálně zdravotní péče v Hradci Králové, především 
v období první republiky s názvem „Velká vizita! …v Hradci 
Králové za první republiky“. Výstava byla doplněna samostat-
nou instalací o zřízení Lékařské fakulty v Hradci Králové. 

Od ledna do dubna 2017 byla ve výstavě „Fosilie Michala 
Potůčka“ možnost zhlédnout výběr nejlépe zachovaných 
většinou druhohorních fosilií z více než 20 geologických 
lokalit ve východních i středních Čechách, nalezených při 
terénních výpravách sběratelem Michalem Potůčkem.

„České loutkové divadlo třikrát jinak“ byla putovní výsta-
va, která ve třech magických boxech dovolila nahlédnout 
do období kočovného divadla i éry populárních rodinných 
divadel. Výstava představila reprezentativní výběr tradičního 
Českého loutkového divadla, které je unikátním fenoménem 
české kultury. 

Plakátová výstava „ Echoes – 100 let finského designu a archi-
tektury“ prostřednictvím poutavého vyprávění o finském 
designu a architektuře oslavila 100. výročí nezávislosti 
Finska. Vedle vybrané a oblíbené klasiky výstava prezentova-
la i méně tradiční klenoty a svěží díla.

Atraktivní exponáty tropických motýlů a také jejich umělecké 
ztvárnění formou akvarelů z archivu dr. Vladimíra Balthasara 

přiblížila překvapivě barevnou a tvarovou rozmanitost 
těchto exotických zástupců řádu Lepidoptera ve výstavě 
o „Motýlech a lidech“.

Výstava „Královéhradecké regulační plány“ prezentovala 
téměř komplexní regulační plány Hradce Králové z let 1884 
až 1942, na nichž se podíleli významní čeští architekti v čele 
s Josefem Gočárem. 

Tradiční výstava „Houby živé, jedlé i jedovaté“ opět zazname-
nala rekordní počet návštěvníků.

expOzIce

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

králOvské městO nad sOutOkem
Muzejní expozice „Královské město nad soutokem“ dokumen-
tuje nejstarší dějiny osídlení našeho regionu, přerod v jedno 
z nejvýznamnějších měst českého království až po založení 
královéhradeckého biskupství v 18. století. 

Od pevnOstI k salÓnu repuBlIky
Část expozice „Od pevnosti k salónu republiky“ byla ve své 
první části inovována. V rámci výročí 250 let od zahájení stav-
by bastionové pevnosti v Hradci Králové byla otevřena výsta-
va „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 průbě-
hu prusko-rakouské války a bitvy u Hradce Králové. Ukázka 
základní výstroje a výzbroje rakouské a pruské pěchoty, dělo-
střelectva, jezdectva i dalších jednotek, je doplněna dobovou 
ikonografií. 

8. Výstavní a edukační činnosti

Z výstavy „Velká vizita! …v Hradci Králové za první republiky“
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přírOdOvědecká expOzIce  
– přípravné a OrGanIzaČní práce:

Firma Art Consultancy zpracovala Vizuální scénář •	
navrhované expozice v budově Vrbenského kasáren 
(odevzdán na konci června 2017).
Proběhla jednání, prezentace témat, konzultace •	
s pracovníky přírodovědeckého oddělení, J. Hotovým, 
vedením muzea, mediátorkou, později i s pracovníky 
firmy Art Consultancy (16. 1., 9. 2., 23. 2., 7. 3., 20. 3.,  
24. 5., 5. 6.).
Pracovníky přírodovědeckého oddělení a J. Hotovým •	
byly zpracovány podklady navrhovaných částí expozic – 
Země v pohybu, Pokračujeme v tradici, Třídíme přírodu, 
Proměny přírody a V kruhu. 
Formou tiskové konference byla prezentována tématika •	
přírodovědecké expozice pro veřejnost a pracovníky 
muzea (26. 6.).
Po odvolání ředitelky muzea Naděždy Machkové •	
Prajzové proběhla s pracovníky přírodovědeckého 
oddělení a J. Hotovým koordinační schůzka s dočasně 
jmenovaným ředitelem muzea J. Zámečníkem (7. 8.).
Další pracovní schůzky probíhaly s koordinátorem •	
přírodovědecké expozice J. Hotovým a s pracovníky 
přírodovědeckého oddělení (28. 8., 23. 10.).

výstavy

V Kavárně Muzeum probíhal z větší části cyklus výstav KK3 
Klubu konkretistů, ale příležitost k výstavám našli i další 
umělci.

FashIOn, dominika cyprová
7. 1. 2017 – 22. 1. 2017
Krátkodobá výstava ilustrací Dominiky Cyprové, studentky 
Grafické tvorby a multimédií na Univerzitě Hradec Králové, 
která pozoruje s nadhledem a ironií módní trendy.

peOple, mIrka křIvánkOvá 
/ KaVáRNa MuZeuM
10. 1. 2017 – 5. 2. 2017 
Fotografka z Městce Králové ve svých snímcích zachycuje 
nejčastěji okamžiky všedního života lidí, ale i krajinu, ve které 
žije.

FOsIlIe mIchala pOtůČka
27. 1. 2017 – 23. 4. 2017
Výběr nejlépe zachovaných fosilií z více než 20 geologických 
lokalit ve východních i středních Čechách, většinou v oblas-
ti druhohorní české křídové pánve, nalezených při realizaci 
zajímavého projektu v roce 2016.

mIchal Čepelka – recyklus
/ KaVáRNa MuZeuM
8. 2. 2017 – 3. 3. 2017
Výstava Michala Čepelky a jeho cyklu digitálních grafik, na 
jehož počátku stála „krádež“ vlastní užité tvorby. Její postup-
né rozvíjení stále probíhá a nabývá nových podob a význa-
mů.

8. Výstavní a edukační činnosti
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anders JIří – the red FlOWer
/ KaVáRNa MuZeuM
4. 3. 2017 – 2. 4. 2017 
Červeň, její nosnost, symbolická a výrazová byla spojnicí 
melancholických, snových obrazů ve výstavě Jiřího Anderse.

České lOutkOvé dIvadlO třIkrát JInak
10. 3. 2017 – 2. 4. 2017
Ve třech magických boxech bylo možné nahlédnout do 
období kočovného divadla i éry populárních rodinných diva-
del. Výstava představila reprezentativní výběr tradičního 
Českého loutkového divadla, které je unikátním fenoménem 
české kultury. 

velká vIzIta!
24. 3. 2017 – 5. 11. 2017
Historie zdravotnictví a sociálně zdravotní péče v Hradci 
Králové, především v období první republiky, byla předsta-
vena v rozsáhlé výstavě Velká vizita!, doplněné samostatnou 
instalací o zřízení Lékařské fakulty v Hradci Králové. Mezi 
největší rarity výstavy patřila tři invalidní křesla – unikát-
ní sbírkové předměty v rámci muzeí celé České republiky. 
Zajímavostí byly zubní vrtačky, zejména šlapací vrtačky na 
nožní pohon a unikátní soubor masážních strojků a přístrojů 
pro domácí elektroléčbu.

8. Výstavní a edukační činnosti
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na papíře
/ KaVáRNa MuZeuM
4. 4. 2017 – 7. 5. 2017
Výběr prací studentů tří výtvarných oborů Střední průmys-
lové školy kamenické a sochařské z Hořic v Podkrkonoší. 
Určujícím mediem prací a jejich nosným podkladem je papír. 

zemanský – paIntInGs
27. 4. 2017 – 30. 6. 2017
Představena byla nejnovější tvorba královéhradeckého malíře  
Martina Zemanského, která se v současné době odpoutává 
od popisného realistického zobrazení a přechází do intuitivní  
expresionistické polohy primitivního umění. 

echOes – 100 let FInskéhO desIGnu  
a archItektury
10. 5. 2017 – 18. 6. 2017
Plakátová výstava prostřednictvím poutavého vyprávění 
o finském designu a architektuře oslavila 100. výročí nezávis-
losti Finska. 

petr scháněl – pOsters
/ KaVáRNa MuZeuM
10. 5. 2017 – 2. 6. 2017
Výběr prací královéhradeckého grafika Petra Scháněla, který 
se dlouhodobě úspěšně věnuje volné i užité grafice, designu 
log, corporate identity, vizuálům a výtvarným návrhům.

O mOtýlech a lIdech
19. 5. 2017 – 24. 9. 2017
Atraktivní exponáty tropických motýlů a také jejich umělecké 
ztvárnění formou akvarelů z archivu dr. Vladimíra Balthasara 
přiblížila překvapivě barevnou a tvarovou rozmanitost těch-
to exotických zástupců řádu Lepidoptera.

8. Výstavní a edukační činnosti
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králOvéhradecké reGulaČní plány
30. 6. 2017 – 5. 11. 2017
Výstava téměř komplexních regulačních plánů Hradce 
Králové z let 1884 až 1942, na nichž se podíleli významní 
čeští architekti v čele s Josefem Gočárem. 

náBřeŽí umělců 2017
/ KaVáRNa MuZeuM
4. 7. 2017 – 3. 9. 2017
Fotografie dokumentující letošní týdenní sympozium studentů 
uměleckých škol a Nábřeží umělců s tématem RECYKLart.

petr mutIna – OBrazy
/ KaVáRNa MuZeuM
6. 9. 2017 – 1. 10. 2017
Výstava představila díla mladého ostravského malíře Petra 
Mutiny z posledních let jeho tvorby.

8. Výstavní a edukační činnosti
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petr Čapek – mOJe kraJIna
/ KaVáRNa MuZeuM
3. 10. 2017 – 5. 11. 2017
Výstava fotografií krajiny Trutnovska, Broumovské vrchoviny 
a Krkonoš pořízené většinou při východu slunce, za ranních 
mlh a při západu slunce.

hOuBy ŽIvé, Jedlé I JedOvaté
5. 10. 2017 – 8. 10. 2017
Tradiční výstava shromáždila živé jedlé, nejedlé i jedovaté 
druhy hub a ukázala výběr pěstovaných hub. Prezentováno 
bylo na 513 druhů hub. Výstava, kterou navštívilo rekordních 
3543 náštěvníků, byla doplněna zajímavou ukázkou vyobra-
zení zástupců říše Fungi na poštovních známkách.

8. Výstavní a edukační činnosti
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přednáŠky a akce prO veřeJnOst 

ve stínu války – kOmentOvaná prOhlídka
11. 1. 2017
Poslední komentovaná prohlídka unikátní výstavy Ve stínu 
války s kurátorem Mgr. Josefem Šrámkem, Ph.D. 

prOhlídka výstavy ve stínu války 1866
12. 1. 2017 
Prohlídka výstavy z pohledu restaurátora se zaměřila na zají-
mavosti o přípravách sbírkových předmětů do výstavy.

O Betlémech, předevŠím O těch králIckých
18. 1. 2017
Přednáška Mgr. Martiny Vlčkové o historii betlémů.

Ohlasy pruskO-rakOuské války  
– prOhlídka
25. 1. 2017 
Dozvuky války 1866 ve společnosti a její technologické, 
hospodářské a sociální důsledky pro celou habsburskou 
monarchii v poslední komentované prohlídce stejnojmenné 
výstavy s kurátorem výstavy Mgr. Josefem Šrámkem, Ph.D.

detektIvem v přírOdě
21. 1. 2017 
Seminář pro soutěžící Biologické olympiády kategorií C a D, 
ale i pro další dětské zájemce o přírodu.

stOpy ve sněhu
22. 1. 2017 
V přírodě žije mnoho živočichů, kteří v zimě navzdory nepří-
znivému počasí nespí. Kudy vedou jejich cesty za potravou, 
prozradila lednová muzejní neděle.

restaurOvání FraGmentu unIFOrmy 
pruskéhO pOruČíka
26. 1. 2017
Restaurátorka Marcela Raková v přednášce provedla zájemce 
procesem restaurování fragmentu uniformy pruského poru-
číka, účastníka bitvy u Hradce Králové roku 1866. 

výprava za zkamenělInamI!
3. 2. 2017 
Výprava za skutečnými zkamenělinami měkkýšů, ostnokožců 
a hub v rámci akce S vysvědčením do muzea.

výchOdní Čechy v OBdOBí druhOhOr
8. 2. 2017 
Přednáška kurátora Mgr. Jana Juráčka představila nejmladší 
období druhohor ve východních Čechách.

známé I neznámé
9. 2. 2017 
Přednáška Mgr. Martiny Vlčkové o zajímavých předmětech 
v muzejních depozitářích, které se v minulosti používaly zcela 
běžně, ale dnes se jejich význam z povědomí již vytrácí.

masOpust a velIkOnOČní OBdOBí
23. 2. 2017 
Tradiční masopustní obchůzky v maskách, které v roce 2010 
byly zapsány na seznam UNESCO, připomněla přednáška 
Mgr. Martiny Vlčkové.

maŠkary řádí
5. 3. 2017 
Muzejní neděle se zaměřila na řádění prapodivných maškar 
typických pro období masopustu.

prOhlídka BudOvy muzea 
9. 3. 2017 
Prohlídka muzejní budovy s historičkou PhDr. Markétou 
Pražákovou seznámila zájemce s málo známými kauzami, 
které doprovázely realizaci této výjimečné stavby.

8. Výstavní a edukační činnosti
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kauzy a taJemství hradeckéhO muzea
23. 3. 2017
Workshop o tajemství jediné královéhradecké národní 
kulturní památky doplnil předchozí přednášku PhDr. Markéty 
Pražákové.

zaháJení sezÓny 2017 na chlumu
25. 3. 2017 
Přehlídka uniformovaných jednotek rakouských a pruských 
vojáků, prezentace dosud nevystaveného předmětu z pozů-
stalosti hraběte Walderdorffa doprovodilo zahájení návštěv-
nické sezóny Muzea války 1866 na Chlumu.

vítáme JarO
9. 4. 2017
Povídání o období Velikonoc a s ním spojených tradičních 
zvycích, a především kreativní tvoření pro šikovné děti 
a jejich rodiče naplnilo jarní muzejní neděli.

Od pevnOstI k salOnu repuBlIky
6. 4. 2017 
Kurátor Mgr. Jan Jakl vedl inspirativní komentovanou 
prohlídku města Hradec Králové věnovanou proměně města 
z pevnosti na moderní Salon republiky.

cesta leGIOnáře kOlem světa
20. 4. 2017 
S životním příběhem československého legionáře Antonína 
Matejska (1888–1961) seznámila posluchače historička Mgr. 
Zdeňka Kulhavá. 

den země v muzeu – za Jarní přírOdOu 
naŠehO OkOlí
20. 4. 2017 
Výstavka živých přírodnin a nerostů s možností botanicky 
a zoologicky zaměřené vycházky do Šimkových a Žižkových 
sadů pro školní skupiny i širokou veřejnost. 

zaJímavá přírOdní místa v hradcI králOvé
20. 4. 2017 
S krajinářsky, botanicky a zoologicky cennými lokalitami 
na území města Hradec Králové seznámil zájemce RNDr. 
Bohuslav Mocek na přírodovědecky zaměřené přednášce 
uspořádané ke Dni Země.

kOmentOvaná prOhlídka výstavy  
velká vIzIta!
26. 4. 2017 a 11. 5. 2017 
V průběhu prohlídky seznámila kurátorka PhDr. Pavla Koritenská 
zájemce s historií zdravotnictví v Hradci Králové v období 
první republiky a především představila oblast domácí péče 

a dobové zdravotnické pomůcky.

pOd císařským prapOrem
13. 5. 2017
Dětské odpoledne plné netradičních zážitků v areálu Muzea 
války 1866 na Chlumu pod bedlivým dohledem císařských 
vojáků.

muzeum mamInkám
14. 5. 2017 
Oslava Dne matek návštěvou expozic a výstav zdarma pro 
maminky a jejich děti.

za vOdní ŽOuŽelí
14. 5. 2017 
Pestrý život ve vodě a způsob života drobných vodních zvířá-
tek byl představen v květnové muzejní neděli.

8. Výstavní a edukační činnosti
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mezInárOdní den muzeí
18. 5. 2017 
Návštěva výstav a expozic zdarma v rámci Mezinárodního 
dne muzeí.

velká vIzIta!
25. 5. 2017 
Přednáška PhDr. Pavly Koritenské Velká vizita! navázala na 
prohlídku stejnojmenné výstavy a doplnila mnohé zajíma-
vosti z historie královéhradeckého zdravotnictví.

muzeJní nOc lékařská
26. 5. 2017
Exkurze do doby první republiky seznámila s úrovní hygieny 
a lékařské péče v Hradci Králové. 

nOc v muzeu války 1866
26. 5. 2017 
Přednášku seznamující s postupem výroby dioramatu zobra-
zujícího bitvu na Chlumu a komentovaná prohlídka expozice 
byla součástí programu Muzejní noci na Chlumu.

velká vIzIta!
4. 6. 2017
Muzejní neděle plná zábavy a poučení ve výstavě o zdravot-
nictví z období první republiky s kurátorkou PhDr. Pavlou 
Koritenskou.

hOnza a drak
1. 6. 2017 
Loutkové představení HONZA A DRAK v podání loutkářské-
ho kroužku při školní družině Sluníčko ZŠ Štefcova v Hradci 
Králové pro děti v rámci Mezinárodního dne dětí.

pOzOr velká vIzIta!
14. 6. 2017 
Komentovaná prohlídka výstavy Velká vizita! s kurátorkou 
PhDr. Pavlou Koritenskou. 

mykOlOGIckOBOtanIcká exkurze  
pOdél OrlIce
22. 6. 2017 
Botanička RNDr. Věra Samková, Ph.D. a mykoložka Bc. Tereza 
Tejklová provedly zájemce o přírodu po březích řeky Orlice.

s vysvědČením dO muzea
30. 6. 2017 
Setkání s živými jedinci tropického hmyzu, zajímavé informace  
o motýlech, kteří tvoří hedvábí, a komentovaná prohlídka 
výstavy pestrých tropických motýlů pro všechny děti s čerst-
vým vysvědčením.

151. výrOČí BItvy u hradce králOvé
30. 6. 2017 – 3. 7. 2017 
Vzpomínkové akce vrcholily sobotní bitevní scénou 
„Odděleně pochodovat, jednotně udeřit!“ na motivy historic-
kých událostí z bitvy u Hradce Králové v roce 1866.

prOcházky muzeem
4. 7. 2017 – 1. 9. 2017 
Pravidelné komentované prohlídky výjimečné monumen-
tální budovy muzea umožnily poznat architekturu a historii 
jediné národní kulturní památky v Hradci Králové.

8. Výstavní a edukační činnosti
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za přírOdOu pO městě – ptácI 
18. 7. 2017 
Exkurze do královéhradeckých parků, zejména za jejich opeře-
nými obyvateli.

za přírOdOu pO městě – vOdní ŽOuŽel 
26. 7. 2017 
V rámci přírodovědné výpravy se zájemci seznámili s pest-
rým životem ve vodě.

s průvOdcem pO BOJIŠtI
29. 7. 2017 
Netradiční prohlídka areálu bojiště 1866 na Chlumu sezná-
mila s historií četných monumentálních památek na bitvu 
u Hradce Králové. 

týden dětí s muzeem výchOdních Čech
7. 8. 2017 – 1. 9. 2017 
V průběhu dvou srpnových termínů příměstského tábora 
se účastníci naučili poskytovat první pomoc, navštívili bota-
nickou zahradu, hospitál Kuks, Fakultní nemocnici a výstavu 
Velká vizita. 

O mOtýlech a lIdech s kurátOrem výstavy
9. 8. 2017
Překvapivou barevnost exponátů tropických motýlů a zajíma-
vosti ze života zástupců řádu Lepidoptera přiblížil návštěvní-
kům kurátor výstavy RNDr. Bohuslav Mocek v komentované 
prohlídce výstavy O motýlech a lidech.

za přírOdOu pO městě – cO se děJe v trávě?
15. 8. 2017 
Stačilo se jen podívat mezi listy a s překvapením zjistit, kolik 
zajímavých tvorů se skrylo v jednom jediném keři nebo na 
několika málo bylinách.

restaurOvání a kOnzervace
7. 9. 2017 
Zájemci se v průběhu návštěvy pracoviště restaurátorských 
dílen v Gayerových kasárnách dozvěděli informace o restau-
rování a konzervaci zajímavých sbírkových předmětů.

mykOlOGIckOBOtanIcká exkurze  
dO pp na plachtě 
9. 9. 2017 
Bc. Tereza Tejklová a RNDr. Věra Samková, Ph.D. seznámily 
s přírodovědecky nejbohatší lokalitou na Hradecku.

Barvy v přírOdě
17. 9. 2017 
Muzejní neděle o podzimu, ve kterém se přírodní barvy staly 
základem pro výrobu vzorníčku barev.

prOhlídka výstavy velká vIzIta!
20. 9. 2017 
Prohlídka výstavy s kurátorkou Pavlou Koritenskou sezná-
mila zájemce nejen s historií zdravotnictví a lékařské péče 
v Hradci Králové za první republiky, ale také s oblastí domácí 
péče o zdraví.

archeOlOGIcké nálezy  
z pOhledu restaurátOrky
21. 9. 2017 
Muzejní restaurátorka Bc. Andrea Černá představila způsoby 
zpracování a ošetření nových archeologických nálezů z loka-
lit v okolí Hradce Králové.

8. Výstavní a edukační činnosti
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s průvOdcem pO BOJIŠtI
30. 9. 2017 
Netradiční prohlídka areálu bojiště 1866 na Chlumu sezná-
mila se s historií četných monumentálních památek na bitvu 
u Hradce Králové. 

hOuBy a arzén
5. 10. 2017 
O zdravotním riziku přítomnosti arzénu v plodnicích hub 
přednášel RNDr. Jan Borovička, Ph.D.

nOc vědců – mOBIlIta
6. 10. 2017 
Na mobilitu ve světě zvířat i v lidské minulosti se zaměřila 
večerní přednáška pro širokou veřejnost s ukázkami tema-
tických předmětů ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci 
Králové.

O krOk dále dO mInulOstI I BudOucnOstI
10. 10. 2017 
Přednáška PhDr. Ladislava Zikmunda-Lendera v návaznosti 
na výstavu Královéhradecké regulační plány přiblížila něko-
lik klíčových momentů v dějinách hradeckého urbanismu 
a jejich protagonisty.

slavnOstní představení nOvé puBlIkace 
velká vIzIta!
12. 10. 2017 
Slavnostní představení nové publikace VELKÁ VIZITA! se 
uskutečnilo za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje 
Jiřího Štěpána a primátora města Hradec Králové Zdeňka 
Finka v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

králOvéhradecké reGulaČní plány
12. 10. 2017 
Prohlídka stejnojmenné výstavy s kurátorem Mgr. Janem 
Jaklem seznámila zájemce a příznivce Klubu seniorů s ojedi-
nělou ucelenou řadou regulačních plánů města.

vOJácI neBO kOmtesy
15. 10. 2017 
Každodenní všední život vojáka z dob prusko-rakouské války 
tak, jak ho určitě neznáte, byl náplní interaktivního progra-
mu říjnové muzejní neděle. 

prOhlídka výstavy velká vIzIta!
18. 10. 2017 
Prohlídka výstavy s kurátorkou Pavlou Koritenskou sezná-
mila zájemce nejen s historií zdravotnictví a lékařské péče 
v Hradci Králové za první republiky, ale také s oblastí domácí 
péče o zdraví.

marIa valla – BeneFIČní kOncert  
prO unIceF
21. 10. 2017 
Benefiční koncert zpěvačky Maria Valla. Výtěžek z koncertu 
byl zcela věnován organizaci UNICEF na program modernizace 
nemocnice a porodnice ve městě Nyanza ve Rwandě.

pOdzImní prázdnIny v muzeu
26. 10. 2017 – 27. 10. 2017 
Na podzim byl pro děti připraven program plný zábavy 
a překvapení ve výstavě o zdravotnictví z dob našich babiček 
a prababiček. 

státní symBOly České repuBlIky
26. 10. 2017 
Přednáška PhDr. Zdenky Kulhavé představila jejich význam 
státních symbolů České republiky a národních symbolů 
českého národa.

pOsvIŤme sI O adventu
12. 11. 2017 
Předadventní listopadové svátky našich předků – sv. Martina, 
sv. Kateřiny a sv. Ondřeje a výroba svícnu byla náplní listopa-
dové muzejní neděle.

8. Výstavní a edukační činnosti
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xxvIII. muzeJní adventní trh 2017
1. 12. 2017 – 3. 12. 2017 
Tradiční třídenní Muzejní adventní trh s novou rozšířenou 
otevírací dobou a větším rozsahem prostoru pro prezentaci 
poctivé řemeslné práce v roce 2017 navštívil rekordní počet 
návštěvníků.

8. Výstavní a edukační činnosti
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edukaČní ČInnOst

Edukační aktivity byly během roku realizovány pro kolektivy 
dětí a mládeže, rodiny s dětmi i pro širokou veřejnost. Vždy 
byly voleny formy a metody práce s návštěvníky různých 
věkových kategorií odpovídající jejich zkušenostem, znalos-
tem a dovednostem tak, aby do budoucna rozvíjely zájem 
návštěvníků o činnost muzea a muzeum prezentovaly jako 
celek.

Nejnavštěvovanějším doprovodným interaktivním progra-
mem v roce byl stejnojmenný program k výstavě Velká vizi-
ta!... v Hradci Králové za první republiky, dalšími oblíbenými 
programy byly zvykoslovné programy Vítání jara a Masopust 
v muzeu.

Vzhledem k velkému zájmu o prázdninovou akci „Týden dětí 
s muzeem“, byl ročník 2017 rozšířen o druhý běh.

Během muzejní noci a adventního trhu probíhal v Dětském 
ateliéru doprovodný program a výtvarné aktivity, které obě 
akce zpestřily i pro nejmladší návštěvníky.

V roce 2017 byly z prostředků Ministerstva kultury v rámci 
výzvy „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“ 
realizovány dva rozsáhlé grantové projekty. „Projekt Muzeum 
války pro děti a školní kolektivy“ byl zaměřen za vybudování 
kvalitního zázemí pro edukační aktivity v prostorách Muzea 
války 1866. Prostor byl vybaven interaktivními pomůckami, 
mobiliářem, herními prvky a publikacemi a stal se současně 
odpočinkovou zónou pro rodiny s dětmi. Projekt „Muzejní 
zoologické exkurze“ umožnil vybavení edukačního praco-
viště kvalitními pomůckami, které rozšířily spektrum činností 
v rámci nabízených přírodovědných programů a zkvalitnily 
jejich obsah.

muzeJní neděle 2017

Projekt „Muzejní neděle 2017“ navázal již na dlouholetou 
tradici. Cílem projektu bylo nejen seznámení se zvykoslov-
nými tradicemi, historií Královéhradeckého kraje a přírodou 
města Hradec Králové, ale také vytvoření smysluplné náplně 
dětí a mládeže ve volném čase. Vzhledem k přípravám budo-
vy na rekonstrukci a nezbytnému stěhování budovy proběh-
la poslední muzejní neděle v listopadu 2017.

stOpy ve sněhu
22. 1. 2017 
V přírodě žije mnoho živočichů, kteří v zimě navzdory nepří-
znivému počasí nespí. Kudy vedou jejich cesty za potravou, 
prozradila lednová muzejní neděle. 

maŠkary řádí
5. 3. 2017 
Muzejní neděle se zaměřila na řádění prapodivných maškar 
typických pro období masopustu a vysvětlení jejich významu.

vítáme JarO
9. 4. 2017
Povídání o období Velikonoc a s ním spojených tradičních 
zvycích, a především kreativní tvoření pro šikovné děti 
a jejich rodiče naplnilo jarní muzejní neděli.

za vOdní ŽOuŽelí
14. 5. 2017 
Pestrý život ve vodě a způsob života drobných vodních zvířá-
tek byl představen v květnové muzejní neděli.

velká vIzIta!
4. 6. 2017 
Muzejní neděle plná zábavy a poučení ve výstavě o zdravot-
nictví z období první republiky s kurátorkou PhDr. Pavlou 
Koritenskou.

Barvy v přírOdě
17. 9. 2017 
Povídání o podzimních rostlinách, jejichž přírodní barvy se 
staly základem pro výrobu vzorníčku barev.

vOJácI neBO kOmtesy
15. 10. 2017 
Každodenní všední život vojáka z dob prusko-rakouské 
války tak, jak ho určitě děti neznají, byl náplní interaktivního 
programu říjnové muzejní neděle. 

pOsvIŤme sI O adventu
12. 11. 2017 
Seznámení se s předadventními listopadovými svátky našich 
předků – sv. Martina, sv. Kateřiny a sv. Ondřeje a výroba svíc-
nu naplnily program listopadové muzejní neděle.

8. Výstavní a edukační činnosti
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dOprOvOdné prOGramy

V roce 2017 bylo připraveno 30 různých doprovodných 
edukačních programů k expozicím, výstavám a zvykoslovné-
mu roku s variantami pro různé vzdělávací stupně.

Realizováno přes 150 programů pro školní skupiny a kolekti-
vy s ohledem na odpovídající rámcové vzdělávací programy. 
Na programy přišly děti z různých mateřských, základních, 
středních, speciálních i praktických škol a výchovných stře-
disek z Královéhradeckého kraje. V průběhu roku byly připra-
veny programy a akce i pro střediska volného času, rodiče 
s dětmi a další návštěvníky.

V lednu proběhl seminář „Detektivem v přírodě“ k biologic-
ké olympiádě, ale i pro zájemce o přírodu. K výstavě Fosilie 
Michala Potůčka proběhl v únoru doprovodný program 
„Výprava za zkamenělinami“ školáci, kteří přinesli pololetní 
vysvědčení, měli navíc vstup zdarma. V areálu Muzea války 
1866 na Chlumu proběhlo již potřetí odpoledne pro děti 
a rodiče „Pod císařským praporem“.

Na Mezinárodní den dětí jsme pro nejmenší návštěvníky ve 
spolupráci s loutkářským kroužkem ŠD Sluníčko ZŠ Štefcova 
v Hradci Králové opět připravili loutkové představení „Honza 
a drak“ v Dětském ateliéru.

Den „S vysvědčením do muzea“ tentokrát probíhal jak ve 
výstavním prostoru na Eliščině nábřeží, tak v Muzeu války 
1866 na Chlumu.

V roce 2017 jsme z důvodu velkému zájmu zorganizovali dvě 
prázdninové akce „Týden dětí s muzeem“, které byly tento-
krát v souvislosti hlavní výstavy roku „Velká vizita!... v Hradci 
Králové za první republiky“ věnované zdravotnictví. Kromě 
muzejních výstav a expozice na Chlumu jsme navštívili 
Hospitál Kuks, Botanickou zahradu léčivých rostlin FaF UK, 
Dětskou kliniku a heliport Letecké záchranné služby Fakultní 
nemocnice Hradec Králové a spolupracovali jsme s Klinikou 
EUC Hradec Králové a s organizací První pomoc živě.

Oba podzimní prázdninové dny mohli návštěvníci využít 
speciální doprovodný program ve výstavě „Velká vizita 
v Hradci Králové!... za první republiky“, v průběhu kterého 
si vyzkoušeli dobové masážní strojky, prohlédli si publika-
ce věnující se zdravotnictví a procvičili se v zásadách první 
pomoci.

Již několik let spolupracuje muzeum se Studijní a vědeckou 
knihovnou v Hradci Králové při odborných přednáškách 
a komentovaných prohlídkách výstav pro Klub seniorů.

Ve školním roce 2017/2018 probíhá již druhý ročník 
„Přírodovědného kroužku“ pro děti se zájmem o přírodu, 
v rámci kterého prakticky poznávají přírodu, přírodniny 
a seznamují se také s muzejní činností a s různými přírodo-
vědnými obory.

Pro mateřské i základní školy byly připravené speciální 
edukační programy ke zvykoslovnému období – „Masopust 
v muzeu“ a „Vítání jara“, které jim přiblížily, jak tato období 
prožívali lidé v minulosti a navíc si děti odnesly svůj vlastní 
tematický výrobek – papírovou masku a obrázek s jarním 
motivem zdobený vlnou.

Doprovodné interaktivní programy probíhaly také ve výsta-
vách a expozicích. Program „Druhohory ve východních 
Čechách“ byl připraven k výstavě „Fosilie Michala Potůčka“. 
K výstavě „Královéhradecké regulační plány“ byl připraven 
stejnojmenný program. Nejvíce programů se realizovalo 
k výstavě „Velká vizita v Hradci Králové!... za první republiky“ 
a děti se zde seznámily s léčivými bylinami, dobovými zdra-
votnickými pomůckami i se zásadami první pomoci.

Pro žáky základních škol byl připraven i speciální program 
„Co je to „muzeum“?“, který jim umožnil nahlédnout do záku-
lisí a stát se na chvíli kurátorem sbírek.

V obou muzejních expozicích probíhal program „Proměny 
města Hradec Králové“.

8. Výstavní a edukační činnosti

Z činnosti Přírodovědného kroužku
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Expozice „Královské město nad soutokem“ poskytla prostor 
pro realizaci programů věnujících se historii města „Pravěk 
v Hradci Králové“, „Putování dějinami – Středověk I.“ a s krea-
tivní dílnou „Putování dějinami – Středověk II.“, „Gotika ve 
městě a ve společnosti“ a „Renesance a baroko ve sbírkách 
muzea“.

Také v expozici „Od pevnosti k salonu republiky“ probí-
haly programy přibližující dějiny města a jeho významné 
osobnosti, „Putování dějinami – Pevnost královéhradecká 
I.“, s navazující prohlídkou města po pevnostních zbytcích 
„Putování dějinami – Pevnost královéhradecká II.“ a „Salon 
republiky“.

Účastníci interaktivních programů pracovali v expozicích 
s kopiemi sbírkových předmětů, zvětšenými fotografiemi 
jejich detailů, fotokopiemi dobových tiskovin i obrazů, mapa-
mi, tiskovinami atd., které jim názorně přibližovaly problema-
tiku života v dané době, významné osobnosti, technologické 
novinky i politické a kulturní názory, módu a další témata.

Pro žáky základních a středních škol byla připravena speciální 
komentovaná prohlídka „Centrem města“, v průběhu které se 
naučili poznávat jednotlivé architektonické slohy a poznali 
významné budovy historického centra.

Pro střední školy byly připravené komentované prohlídky 
expozic, výstav i komentovaná prohlídka po architektuře 
budovy muzea.

Rozšířena byla také nabídka programů v Muzeu války 1866 na 
Chlumu. Mateřské školy mohly navštívit program „Muzeum 
války 1866 na Chlumu – pro předškoláky“ a „Areál bojiště 
bitvy 1866 – pro předškoláky“, kde se děti nejen smysluplnou 
formou seznámily s válečnými událostmi, ale také si vyzkou-
šely kopie uniforem a dámských šatů, mohly si vyrobit papí-
rové postavy vojáků, dam nebo zvířat vystupujících v bajce, 
která je během programů provázela.

Pro základní a střední školy byly připraveny programy 
„Muzeum války 1866 na Chlumu I.“ a s výtvarnou dílnou 
Muzeum války 1866 na Chlumu II.“ a procházka po bojišti 
„Areál bojiště bitvy 1866“.

Realizovány byly rovněž přírodovědně zaměřené progra-
my „Co se děje v trávě – pro předškoláky“ a „Neznámy svět 
u našich nohou“.

8. Výstavní a edukační činnosti

Z programu v Muzeu války 1866 na Chlumu
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muzeum v médIích

tištěná media
Pravidelné pozvánky na výstavy, muzejní akce či populárně 
naučné příspěvky otiskovaly v roce 2017 především Hradecký 
deník, Rychnovský deník, iDnes, Radnice, Hradubické noviny 
a další. 

HRaDeCKý DeNíK, 21. 2. 2017
houbařův rok s mykoložkou
Syrovátka – Obecní knihovna v Syrovátce zve na podvečer-
ní posezení „Houbařův rok“ o houbách jedlých i jedovatých.
https://hradecky.denik.cz/kultura_region/poradaji-posezeni-
houbaruv-rok-s-mykolozkou-20170221.html

HRaDeCKý DeNíK, 24. 3. 2017
historie lékařské péče v muzeu hradec králové
Jak vypadala zdravotní péče v Hradci Králové v období první 
republiky v těchto dnech, představuje Muzeum východ-
ních Čech. Výstava Velká vizita! zájemce seznamuje s oblastí 
domácí péče a historií zdravotnických pomůcek, které dříve 
pacienti využívali v domácnostech. http://hradecky.denik.cz/
kultura_region/historie-lekarske-pece-v-muzeu-20170324.html

HRaDeCKý DeNíK, 14. 4 2017
do muzea přišla velká vizita
Unikátní výstava s názvem Velká vizita! v Muzeu východ-
ních Čech v Hradci Králové poodhaluje historii zdravotnictví 
a sociálně zdravotní péče v krajské metropoli. Do začátku 
listopadu se tak veřejnost prostřednictvím expozice může 
seznámit s tím, jak mimo jiné vypadala medicína v období 
první republiky. http://hradecky.denik.cz/kultura_region/do- 
muzea-prisla-velka-vizita-20170414.html

HRaDeCKý DeNíK, 18. 4. 2017
velká vizita! připomene historii  
zdravotnictví a sociální péče
Hradec Králové – Historie zdravotnictví a sociálně zdravotní 
péče v Hradci Králové, především v období první republiky, je 
představena v rozsáhlé výstavě Velká vizita! doplněné samo-

statnou instalací o zřízení Lékařské fakulty v Hradci Králové.
https://hradecky.denik.cz/kultura_region/velka-vizita-pripo-
mene-historii-zdravotnictvi-a-socialni-pece-20170418.html

HRaDeCKý DeNíK, 3. 6. 2017
v lese můžete najít hřiby dubové, kováře,  
ale i smrtelně jedovatou vláknici
Hradec Králové – Na víkendové procházce lesem se dobře 
rozhlížejte. Začaly totiž růst hřibovité houby. Houbaři by 
však neměli dlouho váhat: jak dlouho se budou moci těšit 
z pěkných úlovků, totiž záleží hlavně na počasí. A předpovědi 
nejsou příznivé. https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/v-le-
se-muzete-najit-hriby-dubove-kovare-ale-i-smrtelne-jedova-
tou-vlaknici-20170603.html

HRaDeCKý DeNíK, 23. 6. 2017
Oprava silnice přináší nálezy staré tisíce let
Hradecko – Řidiče rozkopaná silnice mezi Hradcem Králové 
a Smiřicemi vůbec netěší. Na rozdíl od nich se radují archeo-
logové. https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/oprava-silni-
ce-prinasi-nalezy-stare-tisice-let-20170623.html

HRaDeCKý DeNíK, 30. 6. 2017
vědci podpořili ředitelku muzea.  
podle nich je sama obětí šikany.
https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/vedci-podporili-redi-
telku-muzea-podle-nich-je-sama-obeti-sikany-20170630.html

HRaDeCKý DeNíK, 6. 7. 2017
hřibů je málo, zato rostou žampiony.  
u těch hrozí záměna s jedovatými houbami
Královéhradecko – Vyplatí se vzít si na procházku do lesa 
košík? Mykologové jsou k tomu poněkud skeptičtí. Hub, tedy 
hlavně těch oblíbených hřibovitých, prý moc není. https://
hradecky.denik.cz/zpravy_region/hribu-je-malo-zato-ros-
tou-zampiony-u-tech-hrozi-zamena-s-jedovatymi-houbami-
20170706.html

HRaDeCKý DeNíK, 10. 7. 2017
ředitelka kvůli šikaně skončí
https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/reditelka-kvuli-sikane-
skonci-20170710.html

HRaDeCKý DeNíK, 9. 8. 2017
vedení kraje se soustředí na chod muzea.  
Únikem informací se zabývat nebude
https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/vedeni-kraje-se-sou-
stredi-na-chod-muzea-unikem-informaci-se-zabyvat-nebude-
20170809.html

HRaDeCKý DeNíK, 16. 8. 2017
nejdřív vězte, potom jezte.  
muž si pochutnal na muchomůrce zelené
Královéhradecko – Říká se, že všechny houby jsou jedlé, 
některé však jen jednou. Do mykologické poradny v Hradci 
přišel před časem muž, který si uvařil muchomůrku zelenou.
https://hradecky.denik.cz/z-regionu/nejdriv-vezte-potom-jezte-
muz-si-pochutnal-na-muchomurce-zelene-20170816.html

HRaDeCKý DeNíK, 12. 10. 2017
muzeum představí novou knihu
Hradec Králové – V Muzeu východních Čech v Hradci Králové 
slavnostně představí ve čtvrtek od 17.15 hodin novou publi-
kaci s názvem Velká Vizita! https://hradecky.denik.cz/zpravy_
region/muzeum-predstavi-novou-knihu-20171012.html

HRaDeCKý DeNíK, 23. 10. 2017
novým ředitelem muzea se stal petr Grulich
Hradec Králové – Rada Královéhradeckého kraje potvrdila 
to, o čem se už několik týdnů spekulovalo. Do čela Muzea 
východních Čech včera vybrala historika z hradecké univer-
zity Petra Grulicha. https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/
novym-reditelem-muzea-se-stal-petr-grulich-20171023.html
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HRaDeCKý DeNíK, 23. 11. 2017
město vyhlásilo nový tendr  
na rekonstrukci budovy muzea
Hradec Králové – Výběr firmy, která získá zakázku na rekon-
strukci budovy Muzea východních Čech, muselo město 
Hradec Králové zrušit a vypsat znovu. https://hradecky.denik.
cz/zpravy_region/mesto-vyhlasilo-novy-tendr-na-rekonstruk-
ci-budovy-muzea-20171123.html

HRaDeCKý DeNíK, 1. 12. 2017
začíná adventní trh v muzeu
Muzejní adventní trh začíná v pátek od 15 hodin v Muzeu 
východních Čech. Návštěvníci si trhy užijí i na Eliščině nábřeží 
před budovou muzea. https://hradecky.denik.cz/zpravy_regi-
on/zacina-adventni-trh-v-muzeu-20171201.html

RyCHNoVSKý DeNíK, 18. 4. 2017
velká vizita! připomene historii  
zdravotnictví a sociální péče
Výstava se zaměřuje na výstavbu Všeobecné veřejné nemoc-
nice, zřízení Okresního ústavu sociálně zdravotní péče, 
činnost Okresní péče o mládež, rozvoj odborného školství 
a založení Ošetřovatelské školy v Hradci Králové. Mezi největ-
ší rarity výstavy patří tři invalidní křesla… K výstavě budou 
v roce 2017 pořádány nejen zajímavé přednášky a komen-
tované prohlídky, ale také interaktivní programy pro děti. 
http://rychnovsky.denik.cz/kultura_region/velka-vizita-pripo-
mene-historii-zdravotnictvi-a-socialni-pece-20170418.html

RyCHNoVSKý DeNíK, 17. 12. 2017
nominujete. kraj hledá mistry  
tradiční rukodělné výroby
Do konce ledna příštího roku přijímá Královéhradecký 
kraj nominace na titul Mistr tradiční rukodělné výroby 
Královéhradeckého kraje. https://rychnovsky.denik.cz/zpravy 
_region/nominujete-kraj-hleda-mistry-tradicni-rukodelne-vy-
roby-20171217.html

IDNeS.CZ, 3. 7. 2017
chátrající vrbenského kasárna v centru  
hradce se změní na muzeum přírody
Až 150 milionů korun bude stát rekonstrukce Vrbenského 
kasáren v Hradci Králové, v nichž vznikne nová přírodově-
decká expozice Muzea Východních Čech. Hradecké muze-
um má v oboru bohatou sbírku, kterou shromažďuje již  
přes 80 let. https://hradec.idnes.cz/vrbenskeho-kasarna-hradec 
- k r a l o v e - m u z e u m - p r i r o d o v e d y - p p e - / h r a d e c - z p r a v y.
aspx?c=A170701_2336385_hradec-zpravy_the  

IDNeS.CZ, 10. 7. 2017
kraj odvolal ředitelku muzea,  
kterou její podřízení nařkli ze šikany
https://hradec.idnes.cz/odvolani-reditelky-muzea-vychodnich 
-cech-v-hradci-kralove-p34-/hradec-zpravy.aspx?c=A170710 
_141140_hradec-zpravy_the#utm_source=rss&utm_medium=-
feed&utm_campaign=hradec&utm_content=main

IDNeS.CZ , 13. 7. 2017
stala jsem se zlem, které je potřeba zničit,  
říká odvolaná ředitelka
https://hradec.idnes.cz/odvolana-reditelka-muzea-nada-nach-
kova-prajzova-ft6-/hradec-zpravy.aspx?c=A170713_2338310_
hradec-zpravy_the

IDNeS.CZ, 18. 10. 2017
Je to divadlo, zpochybnili uchazeči  
výběr šéfa muzea východních Čech
Radní Královéhradeckého kraje odsunuli rozhodnutí o novém 
řediteli Muzea východních Čech v Hradci Králové. Důvodem 
jsou otevřené dopisy dvou uchazečů, jimž se nelíbilo, že se 
výsledek výběrového řízení dozvěděli z médií už týden před 
tím, než mělo být o výsledku rozhodnuto. Výběr vítěze pova-
žují za politické divadlo. https://hradec.idnes.cz/vyber-sef-re-
ditel-muzeum-vychodnich-cech-hradec-kralove-pjt-/hradec-
zpravy.aspx?c=A171017_358415_hradec-zpravy_pos

IDNeS.CZ, 22. 11. 2017
Oprava muzea v hradci se zdrží,  
město zaskočily vyšší ceny v tendru
Hradec Králové zrušil tendr na výběr firmy, která opraví 
Muzeum východních Čech. Nabídky totiž výrazně překro-
čily předpokládanou cenu. Začátek rekonstrukce se tak 
odsouvá z ledna na neurčito, zpoždění bude nejméně  
o několik měsíců. https://hradec.idnes.cz/muzeum-vychodnich 
- cech-hradec-kralove-tendr- oprava-f8r-/hradec-zpravy.
aspx?c=A171122_365829_hradec-zpravy_tuu

IDNeS.CZ, 25. 11. 2017
za masaryka býval v kurzu krém peggy  
i domácí lékaři, ukazuje kniha
Kurátorka Pavla Koritenská z královéhradeckého Muzea 
východních Čech vydala knihu Velká vizita. Navázala jí na 
nedávnou stejnojmennou výstavu, v níž se zabývala místním  
zdravotnictvím za první republiky. https://hradec.idnes.cz/
kniha-velka-vizita-zdravotnictvi-hradec-kralove-pavla-kori-
tenska-1c3-/hradec-zpravy.aspx?c=A171115_364591_hradec-
zpravy_tuu

HRaDuBICKé NoVINy, 19. 10. 2017
phdr. pavla koritenská: velká vizita!
PhDr. Pavla Koritenská představí nejen historii zdravotnictví 
a lékařské péče města Hradce Králové v období první republi-
ky, ale i zajímavosti týkající se tohoto oboru. PhDr. Koritenská 
je zároveň kurátorkou stejnojmenné výstavy, která aktuálně 
probíhá v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. http://
hradubican.cz/udalosti/phdr-pavla-koritenska-velka-vizita/

HRaDuBICKé NoVINy, 27. 11. 2017
muzejní adventní trh v hradci králové
Ke zpříjemnění dne a nasátí předvánoční nálady dopomohou 
adventní trhy v Muzeu východních Čech v Hradci Králové na 
Eliščině nábřeží od 1. 12. 2017 do 3. 12. 2017. http://hradubi-
can.cz/muzejni-adventni-trh-v-hradci-kralove/
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SCaN – ČaSoPIS faKuLTNí NeMoCNICe  
a LéKařSKé faKuLTy uK V HK, 26. 1. 2017
péče o zdraví v salonu republiky  
Část 1. „dOmácí lékař“
Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravilo pro 
návštěvníky v letošním roce výstavu s názvem Velká vizita!, 
která chce představit historii zdravotnictví a sociálně zdravot-
ní péče v Hradci Králové s důrazem na období první repub-
liky. Jako kurátor výstavy bych touto cestou, tedy novým 
seriálem v časopise Scan, ráda zavedla nejen návštěvníky, 
ale i čtenáře do kouzelného období první republiky v Hradci 
Králové… Pavla Koritenská https://www.fnhk.cz/data/caso-
pis/2017_1.pdf

TeCHNICKý TýDeNíK, 24. 3. 2017
hradecké muzeum představuje  
zdravotnictví za první republiky
V Muzeu východních Čech v Hradci Králové včera začala 
výstava nazvaná Velká vizita!, která návštěvníkům přibližu-
je zdravotnictví ve městě za první republiky. Expozice bude 
otevřená až do 5. listopadu. http://www.technickytydenik.cz/
rubriky/denni-zpravodajstvi/hradecke-muzeum-predstavuje-
zdravotnictvi-za-prvni-republiky_39878.html

RaDNICe,1. 2. 2017, 8. 2. 2017, 15. 2.2017
pomozte muzeu s velkou vizitou
Muzeum východních Čech chystá výstavu o historii zdra-
votnictví a lékařské péče s důrazem na období první repub-
liky. Výstava Velká vizita představí také oblast domácí péče 
o zdraví, výstavbu všeobecné veřejné nemocnice, oblast 
sociálně-zdravotní péče, školního lékaře a založení ošetřo-
vatelské školy. Muzeum prosí veřejnost o zápůjčku případ-
ně darování předmětů, které by mohly doplnit výstavu.   
https://issuu.com/mmhk/docs/radnice_04_2017, https://issuu.
com/mmhk/docs/radnice_05_2017, https://issuu.com/mmhk/
docs/radnice_06_2017

RaDNICe 06 2017, 15. 2. 2017
prozradí velké náměstí archeologům tajemství?
Archeologové vyhlížejí den, kdy se podívají pod dlažbu 
Velkého náměstí, která by jim mohla přinést nové poznatky 
o historii. https://issuu.com/mmhk/docs/radnice_06_2017

RaDNICe 31 2017, 26. 8. 2017
velká vizita! z muzea rovnou do knížky.
Výstavu nazvanou Velká vizita mají možnost vidět návštěv-
níci až do 5. listopadu https://issuu.com/mmhk/docs/radnice 
_31_2017

RaDNICe 28 2017, 6. 9. 2017
na exkurzi na plachtu
Muzeum východních Čech v Hradci Králové pořádá v sobotu 
9. září mykologicko-botanickou exkurzi... https://issuu.com/
mmhk/docs/radnice_28_2017

RaDNICe 32 2017, 4. 10. 2017
výstava hub v muzeu
Muzeum východních Čech zve na 22. ročník výstavy hub... 
https://issuu.com/mmhk/docs/radnice_32_2017

RaDNICe 33 2017, 11. 10. 2017 
v muzeu stáli lidé na houby i frontu
Tisíce návštěvníků si přišli prohlédnout výstavu hub nazva-
nou Houby živé jedlé i jedovaté... https://issuu.com/mmhk/
docs/radnice_33_2017

RaDNICe 39 2017, 22. 11. 2017
adventní trhy budou opět na dvou místech.
Adventní trhy budou opět letos hostit Muzeum východ-
ních Čech a přilehlá část Eliščina nábřeží... https://issuu.com/
mmhk/docs/radnice_39_2017

RaDNICe 40 2017, 29. 11. 2017 
zavítejte na adventní a vánoční trhy
Adventní trhy budou opět hostit Muzeum východních Čech 
...  https://issuu.com/mmhk/docs/radnice_40_2017

u NáS V KRaJI, 16. 10. 2017  
zlatý kolovrat skončí. nahradí  
ho mistr tradiční rukodělné výroby.
Cenu určenou tvůrcům v oblasti tradičních lidových řemesel, 
případně těm, kteří se o jejich udržování a rozvoj zasloužili, 
uděluje Královéhradecký kraj... https://issuu.com/kralovehra-
deckykraj/docs/u_20nas_20v_20kraji_listopad

MeDICaL TRIBuNe, 13. 12. 2017
pozvánka na velkou vizitu
Na velkou vizitu prvorepublikového zdravotnictví se mohou 
vydat čtenáři ojedinělé publikace “Velká vizita… v Hradci 
Králové za první republiky”, kterou vydalo Muzeum východ-
ních Čech. https://www.tribune.cz/clanek/42741-pozvanka-na 
-velkou-vizitu

HoBBy MaGaZíN IDNeS, 8. 4. 2017
lahodné jarní kačenky české už rostou, ochlazení jim 
jen prospělo
Houbaři jsou po zimě nabuzení a jejich jarní touha najít 
místečko s kačenkami připomíná hlad po medvědím česne-
ku. Pokud víte, na jakých lokalitách hledat, máte šanci na ně 
narazit na různých místech republiky. Jen pozor na možnou 
alergickou reakci po konzumaci a na záměnu s jedovatými 
ucháči. https://hobby.idnes.cz/kacenka-ceska-a-smrzovite-jarni 
-houby-rostou-f39-/houby.aspx?c=A170404_115046_houby_
mce

HoBBy MaGaZíN IDNeS, 7. 7. 2017 
zásady dobrého houbaře. Bez košíku  
to nepůjde, bez znalostí také ne
Jsme národ houbařů, o tom není pochyb. Ale ne všichni 
opravdu sbírat houby umí. Když pomineme zásady sluš-
ného lesního chování, vyplatí se zopakovat před sezo-
nou několik houbařských pravidel. https://hobby.idnes.cz/
pravidla-sbirani-hub-houby-houbar-pravidla-f2n-/houby.
aspx?c=A170703_091429_houby_bma 
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HoBBy MaGaZíN IDNeS, 14. 7. 2017
konečně rostou. Jen pozor na hřiby  
jedovaté, nejedlé a chráněné
Konečně rostou. Ale jen někde, dodá spousta zklama-
ných houbařů, kteří zatím z lesa nic pořádného nepřines-
li. Opravdovou radost z krásných hřibů totiž zatím zažívají 
jen některé houbařské oblasti a konkrétní místa vám nikdo 
neprozradí. A pozor na hřiby s bílošedou nebo červenofia-
lovou barvou klobouku.  https://hobby.idnes.cz/rostou-hri-
by-druhy-jedle-i-jedovate-nejedle-a-chranene-pfb-/houby.
aspx?c=A170712_094545_houby_mce

HoBBy MaGaZíN IDNeS, 22. 7. 2017
pochlubte se, jak u vás rostou.  
nejlepší houbařské fotky odměníme
Čas hřibů je pro drtivou většinu nadšených houbařů tím 
nejkrásnějším obdobím v roce. Tedy pokud rostou, to je 
potom radost. Tu ovšem můžete mít i z fotoúlovků a nemu-
sí jít jen o hřiby, křemenáče, lišky či jiné chutné druhy. 
Pochlubte se. https://hobby.idnes.cz/houby-rostou-houbari-
soutez-foto-dla-/houby.aspx?c=A170721_080257_houby_mce 

HoBBy MaGaZíN IDNeS, 15. 9. 2017
Jedovaté václavky promění ve zdravou  
delikatesu až kuchyňská úprava
Jakmile je použijete do guláše či naložíte do sladkokyselé-
ho nálevu, jsou václavky opravdovou delikatesou a jedním 
z pozitiv začínajícího podzimu. Pokud byste je konzumova-
li jen smažené či grilované, mohou způsobit zvracení nebo 
průjem. https://hobby.idnes.cz/vaclavky-vaclavka-kuchynska 
-uprava-hub-rostou-flf-/houby.aspx?c=A170912_221851_
houby_mce

HoBBy MaGaZíN IDNeS, 24. 9. 2017
Bedly rostou jako o život.  
na řízky jsou skvělé, ale umí i otrávit
Houbařská sezona vrcholí a s ní i růst oblíbených bedel. Pro 
laiky často prezentují houby, které si nelze splést, jenže opak 
je pravdou. Některé druhy jsou dokonce prudce jedovaté 
a postižení mají štěstí, když skončí včas v nemocnici. Nic moc 

nejsou ani alergické reakce v podobě zvracení, průjmu i pocení. 
https://hobby.idnes.cz/jedle-nejedle-i-jedovate-bedly-bedla-
cervenajici-zahradni-pe3-/houby.aspx?c=A170923_105933_
houby_mce

HoBBy MaGaZíN IDNeS, 17. 11. 2017
kde už mrzlo, hřiby nesbírejte,  
i když ještě rostou, varuje mykoložka
Houbaři mají stále důvod vyrazit do lesa s košíkem v ruce, 
protože už začaly růst zimní druhy. Leckde ještě rostou 
i hřiby, především smrkové, nicméně na řadě míst už se sbírat 
nedají. Přemrzlé jsou totiž plné toxinů, kterých se nezbaví ani  
po převaření. https://hobby.idnes.cz/zmrzle-houby-mraz-chlad-
toxiny-dm6-/houby.aspx?c=A171116_004221_houby_mce

TýDeNíK HRaDeČáK, 28. 8. 2017
zajímavé archeologické nálezy v Gayerkách
Archeologická sondáž příprav projektu rekonstrukce areálu 
Gayerových kasáren odhalila překvapivě dobře dochované 
zdivo hlavního příkopu královéhradecké pevnosti při boku 
bastionu VIII. www.garamon.cz/userdownload/files/radnice/
Hradecak_28_2017_IN_.pdf

BLeSK, 18. 5. 2017
hradecké muzeum vystavuje  
tropické motýly ze svých sbírek
Muzeum východních Čech v Hradci Králové dnes zahájilo 
výstavu nazvanou O motýlech a lidech. Expozice přibližuje 
muzejní sbírku tropických motýlů a také akvarely ... http://
www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/469897/
hradecke-muzeum-vystavuje-tropicke-motyly-ze-svych-sbirek.
html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy

BLeSK, 29. 6. 2017
Členové rady hradeckého muzea podpořili ředitelku
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zpravy/479003/cleno-
ve-rady-hradeckeho-muzea-podporili-reditelku.html?utm_
source=blesk.cz&utm_medium=copyhttp://www.blesk.cz/
clanek/zpravy-live-zpravy/479003/clenove-rady-hradeckeho-
muzea-podporili-reditelku.html

BLeSK, 30. 6. 2017
hradecké muzeum ukazuje regulační  
plány města od roku 1884.
V Muzeu východních Čech v Hradci Králové je ode dneška 
přístupná výstava nazvaná Královéhradecké regulační plány, 
která ukazuje plány rozvoje H. Králové. Většina z plánů, které 
vznikly v letech 1884 až 1942, je vystavená poprvé. http://
www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/479150/
hradecke-muzeum-ukazuje-regulacni-plany-mesta-od-roku-
1884.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy

BLeSK, 10. 7. 2017
radní hradeckého kraje dnes odvolali  
ředitelku hradeckého muzea
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zpravy/480843/radni-
hradeckeho-kraje-dnes-odvolali-reditelku-hradeckeho-muzea.
html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copyhttp://www.
blesk.cz/clanek/zpravy-live-zpravy/480843/radni-hradeckeho-
kraje-dnes-odvolali-reditelku-hradeckeho-muzea.html
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rozhlas
V éteru se Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
objevovalo především na vlnách Českého rozhlasu Hradec 
Králové a Pardubice. Posluchači Českého rozhlasu měli 
nejednu příležitost vyslechnout zajímavé příspěvky odbor-
ných pracovníků muzea. Český rozhlas Hradec Králové je od 
roku 2013 mediálním partnerem muzea.

ČeSKý RoZHLaS HRaDeC KRáLoVé, 31. 1. 2017
host ve studiu
Mykoložka a vášnivá houbařka Tereza Tejklová. Rostou?  
Je ideální čas vyrazit na penízovky sametonohé, hlívy… 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3791993

ČeSKý RoZHLaS HRaDeC KRáLoVé, 20. 4. 2017
Bc. tereza tejklová – mykologická poradna  
– každá houba je jedlá, některá jen jednou
Zajímavá osobnost je Hostem Radioporadny Českého rozhla-
su Hradec Králové každý všední den po 11 hodině. https://
hradec.rozhlas.cz/bc-tereza-tejklova-mykologicka-poradna-
kazda-houba-je-jedla-nektera-jen-jednou-6123429

ČeSKý RoZHLaS HRaDeC KRáLoVé, 20. 4. 2017
radioporadna
Mgr. Martina Vlčková, rozhovor k problematice tradiční 
a lidové kultuře našeho regionu. https://hradec.rozhlas.cz/
radioporadna-mgr-martina-vlckova-tradicni-a-lidova-kultura-
naseho-regionu-6123918

ČeSKý RoZHLaS HRaDeC KRáLoVé, 11. 5. 2017
host ve studiu
Mgr. Josef Šrámek PhD., pozvánka na Chlum s názvem 
„Pod císařským praporem“. http://prehravac.rozhlas.cz/audi-
o/3857620

ČeSKý RoZHLaS HRaDeC KRáLoVé, 19. 5. 2017
O motýlech a lidech. doktor Balthasar  
mohl být klidně předlohou Járy cimrmana
Je to krása, když jdete třeba po louce a najednou vidíte krás-
ného motýla. V našem studiu teď vítáme doktora Bohuslava 
Mocka z Muzea východních Čech. Entomologa a kurátora 
tamních úžasných sbírek. https://hradec.rozhlas.cz/o-moty-
lech-a-lidech-doktor-balthasar-mohl-byt-klidne-predlohou-ja-
ry-cimrmana-6120644

ČeSKý RoZHLaS HRaDeC KRáLoVé, 3. 7. 2017
dočkáme se letos hub? každá houba je jedlá,  
některá ale jen jednou, říká tereza tejklová
Rostou? A pokud ne, tak kdy začnou? Zajímavá osobnost 
je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové 
každý všední den po 11. hodině. https://hradec.rozhlas.cz/
dockame-se-letos-hub-kazda-houba-je-jedla-nektera-ale-jen-
jednou-rika-tereza-6119565

ČeSKý RoZHLaS HRaDeC KRáLoVé, 18. 7. 2017
také jste slyšeli, že rostou houby? přesvědčili  
jsme se o tom v doprovodu mykoložky
Zprávy o tom, že začaly růst houby, vyhnaly do lesů snad 
každého houbaře. Po loňské a předloňské nepříliš vydařené 
sezóně se zásoby sušených hub tenčí a nasbírat čerstvé by 
se opravdu hodilo. https://hradec.rozhlas.cz/take-jste-slyse-
li-ze-rostou-houby-presvedcili-jsme-se-o-tom-v-doprovodu-
6119259

ČeSKý RoZHLaS HRaDeC KRáLoVé, 20. 7. 2017
archeologové hlásí na velkém náměstí v hradci 
králové další objevy z období vzniku města 
Archeologové našli na Velkém náměstí v historickém cent-
ru Hradce Králové pozůstatky obydlí, které tam stály ve 13. 
století ještě před samotným vznikem náměstí. https://hradec.
rozhlas.cz/archeologove-hlasi-na-velkem-namesti-v-hradci-
kralove-dalsi-objevy-z-obdobi-6119180

ČeSKý RoZHLaS HRaDeC KRáLoVé, 8. 8. 2017
komentovaná prohlídka výstavy O motýlech a lidech
Romana Pacáková a RNDr. Bohuslav Mocek vás zvou 
komentovanou prohlídku výstavy O MOTÝLECH A LIDECH 
v Muzeu východních Čech v Hradci Králové ve středu 9. srpna  
2017 od 17:00 hodin http://hledani.rozhlas.cz/?query=ko-
mentovan%C3%A1+prohl%C3%ADdka+v%C3%BDstavy-
+%E2%80%9EO+mot%C3%BDlech+a+lidech&offset=0&po-
rad=Host+ve+studiu

ČeSKý RoZHLaS HRaDeC KRáLoVé, 22. 8. 2017
Od netopýrů jsme odkoukali echolokaci.  
a co hibernace? mnoho z jejich života 
zůstává tajemstvím.
Netopýři mají z našich savců jedno prvenství. Jsou nejvíc 
ohroženou skupinou. Netopýři patří mezi savce do skupiny 
označované jako řád letouni, protože si jako jediní z nich 
osvojili schopnost aktivně létat. https://hradec.rozhlas.cz/
od-netopyru-jsme-odkoukali-echolokaci-a-co-hibernace-mno-
ho-z-jejich-zivota-6118344

ČeSKý RoZHLaS HRaDeC KRáLoVé, 24. 8. 2017 
cizinci a vetřelci v našich domácnostech
RNDr. Bohumil Mocek, kurátor entomologické a malakolo-
gické sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové. Cizinci 
a vetřelci z jihu v našich domácnostech. Nájezdníci z hmyzí 
říše. http://hledani.rozhlas.cz/?query=Cizinci+a+vet%C5%99el-
ci+v+na%C5%A1ich+dom%C3%A1cnostech

ČeSKý RoZHLaS HRaDeC KRáLoVé, 28. 8. 2017
host ve studiu
Pavla Koritenská vám představí novou publikaci Muzea 
východních Čech v Hradci Králové http://prehravac.rozhlas.
cz/audio/3911099

8. Výstavní a edukační činnosti
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ČeSKý RoZHLaS HRaDeC KRáLoVé, 7. 9. 2017
host ve studiu
RNDr. Věra Samková – vedoucí přírodovědeckého oddělení 
Muzea východních Čech v Hradci Králové. Přírodní památ-
ka Plachta – vzácné a ohrožené druhy, šíření nepůvodních 
druhů, jedovaté rostliny, zajímavosti z této jedinečné přírod-
ní oblasti. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3915292

ČeSKý RoZHLaS HRaDeC KRáLoVé, 22. 9. 2017
houbařské pověry a praktické rady  
v mykologické poradně terezy tejklové
Máte zahradu plnou žampionů? Pozor! Ne všechny se hodí 
k jídlu. Ve většině případů se na zahradách jedná o takzvaný 
žampion zápašný. Jak ho poznat? Stačí lehce poškrábat na 
nožce nebo kloboučku a za pár vteřin začne narušené velmi 
intenzivně žloutnout. https://hradec.rozhlas.cz/houbarske-po-
very-a-prakticke-rady-v-mykologicke-poradne-terezy-tejklove-
6117602

ČeSKý RoZHLaS HRaDeC KRáLoVé, 27. 10. 2017
mám čistou a špinavou dílnu. tam odsoluji, stabilizuji 
a konzervuji, směje se andrea Černá
Co přesně obnáší taková práce restaurátorky a konzervá-
torky? Na čem aktuálně v Muzeu východních Čech pracují? 
Co mají na stole právě teď v jejich dílnách? https://hradec.
rozhlas.cz/mam-cistou-a-spinavou-dilnu-tam-odsoluji-stabili-
zuji-a-konzervuji-smeje-se-6116804

ČeSKý RoZHLaS HRaDeC KRáLoVé, 14. 11. 2017
Invaze ze severu. na zimu se naši havrani  
pod tlakem těchto hejn stáhnou na jih
Jaké ptáky z řádu krkavcovitých u nás vídáme v tak hojném 
počtu na podzim a v zimě na polích, na loukách nebo 
v parcích a městech? Čím se liší a co mají společného? https://
hradec.rozhlas.cz/invaze-ze-severu-na-zimu-se-nasi-havrani-
pod-tlakem-techto-hejn-stahnou-na-jih-6222432

ČeSKý RoZHLaS, PaRDuBICe, 17. 7. 2017
růžovky patří mezi nejchutnější houby.  
Jak je spolehlivě poznáte?
Chystáte se na houby? Pod modřínem roste klouzek sličný, 
možná uvidíte hřiby dubové, ale objevují se už v hojnějším 
počtu i hřiby smrkové, hnědé, kováře i koloděje. https://
pardubice.rozhlas.cz/ruzovky-patri-mezi-nejchutnejsi-houby-
jak-je-spolehlive-poznate-6029400

ČeSKý RoZHLaS, PaRDuBICe, 14. 8. 2017
nebojte se holubinek. poznáte je lehce podle chuti
To, jestli je holubinka jedlá, poznáme jednoduše. Ulomíme si 
malý kousek z klobouku a ochutnáme. Pokud pálí na jazyku 
nebo je hořký, svědčí to o její nejedlosti. https://pardubice.
rozhlas.cz/nebojte-se-holubinek-poznate-je-lehce-podle-chuti-
6028947

ČeSKý RoZHLaS, PaRDuBICe, 16. 10. 2017
začíná sezóna lysohlávek. sběrači riskují  
problémy se zákonem i svůj život
Většina houbařů se jim vyhne, někteří sběrači je ale přímo 
vyhledávají. Magické houby neboli lysohlávky je lákají kvůli 
halucinogenním účinkům. Jenže drobný klobouček v košíku 
už znamená porušení zákona. https://pardubice.rozhlas.cz/
zacina-sezona-lysohlavek-sberaci-riskuji-problemy-se-zako-
nem-i-svuj-zivot-6028076

ČeSKý RoZHLaS, PaRDuBICe, 24. 11. 2017
Jaká byla houbařská sezóna v roce 2017?
A jak dlouho houby rostou do pořádné velikosti? Odpovídala 
mykoložka Bc. Tereza Tejklová http://prehravac.rozhlas.cz/
audio/3954189

ČeSKý RoZHLaS, 14. 10. 2017
pozor na muchomůrky tygrované,  
letos rostou i v městských parcích
Houbaření je koníček typický pro českou náturu. Znáte snad 
někoho ve vašem okolí, kdo by ještě nebyl na houbách?  
 

Navíc rostou opravdu všude, přesně jako houby po dešti. 
http://www.rozhlas.cz/kraje/hobby/_zprava/1761782

ČeSKý RoZHLaS oLoMouC, 9. 8. 2017
v srpnu přibývá případů pobodání vosami.  
pozor by si měli dát hlavně alergici
Na pozoru by se v těchto dnech měli mít lidé trpící alergiemi. 
V srpnu se totiž stupňuje agresivita vos. Velké množství přípa-
dů pobodání zaznamenávají i lékaři a olomoucká záchranná 
služba. https://olomouc.rozhlas.cz/v-srpnu-pribyva-pripadu-po-
bodani-vosami-pozor-si-meli-dat-hlavne-alergici-6373719

televize
Kromě krátkých příspěvků na rozrůstajících se internetových 
televizních portálech bylo MVČ také součástí reportáží veřej-
noprávní televize a soukromých televizních kanálů. 

ČeSKá TeLeVIZe, PořaD TaMTaM, 15. 4. 2017
tamtam – velká vizita!
Dvojice animovaných dobrodruhů pro vás vybírá tipy na ty 
nejzajímavější víkendové akce a události na výlety s dětmi. 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10653345502-tamtam 
/217543110030015/obsah/537797-velka-vizita

TeLeVIZe – JS, 23. 5. 2017
ÚpIce – když se najde poklad
Přednáška Městské muzeum Úpice http://www.televize-js.cz/
clanky/upice/upice-kdyz-se-najde-poklad

ČeSKá TeLeVIZe, 27. 6. 2017
ředitelku muzea v hradci králové  
prošetřují kvůli šikaně zaměstnanců
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2163979-reditelku-
muzea-v-hradci-kralove-prosetruji-kvuli-sikane-zamestnancu

8. Výstavní a edukační činnosti
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TV NoVa, 6. 8. 2017
v Česku přibývá lidí s alergií  
na vosí bodnutí, léčení stojí miliony
V Česku přibývá lidí s alergií na bodnutí hmyzem. Důležité je, 
aby tito lidé neustále u sebe nosili léky a byli opatrní, jedno 
jediné žihadlo pro ně může znamenat smrtelné nebezpečí.  
http://tn.nova.cz/clanek/v-cesku-pribyva-lidi-s-alergii-na-vosi-
bodnuti-leceni-stoji-miliony.html

HRaDeCKá INTeRNeToVá TeLeVIZe, 6. 12. 2017
muzejní trhy o prvním adventním víkendu
Tradiční muzejní trhy, které budovu muzea východních 
Čech a okolí obsadily už v pátek 1. prosince, nabídly řadu 
netradičních vánočních výrobků a dekorací. http://hkhit.
org/Reportaze/Kultura/Muzejni-trhy-o-prvnim-adventnim-
vikendu.aspx

VýCHoDoČeSKá TeLeVIZe V1
muzeum východních Čech si na rekonstrukci počká
http://v1tv.cz/porady/vychodoceske-zpravy/vychodoceske-
zpravy-23-11-2017-18-00

8. Výstavní a edukační činnosti



83

/ 
 v

ýr
oč

ní
 z

p
rá

va
 m

vč
 2

01
7

8. Výstavní a edukační činnosti

návŠtěvnOst

tabulka návštěvnosti
(lokalita a druh vstupného / počet návštěvníků)

2017
hlavní budova

programy
chlum rozhledna

chlum celkem
platící neplatící1 platící neplatící1

leden 318 113 86 29 - - 546

únor 369 235 372 45 - - 1 021

březen 412 301 536 390 - 201 1 840

duben 616 247 476 555 63 502 2 459

květen 399 460 383 720 537 846 3 345

červen 666 245 332 576 332 791 2 942

červenec 731 232 140 1 346 92 1 564 4 105

srpen 467 267 66 1 093 15 1 054 2 962

září 606 237 50 583 179 442 2 097

říjen 511 248 353 236 13 209 1 570

listopad 145 178 123 148 6 - 600

prosinec - - - 67 - - 67

celkem

5 240 2 763 2 917 5 788 1 237 5 609 824 VZDĚLÁVACÍ AKCE

10 920 12 634 1 233 KULTURNÍ AKCE

23 554 670 SVATBY

469 VERNISÁŽE

1 050 MUZEJNÍ NOC

12 000 ADVENTNÍ TRH

3 543 VÝSTAVA HOUBY ŽIVÉ, JEDLÉ A JEDOVATÉ

220 AKCE NA CHLUMU

celkem 43 563

Graf celkové roční návštěvnosti

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
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Personální oblast

rok 2016 2017

celkový počet zaměstnanců (fyzických osob) 60 60

v tom se vzděláním 

základním 2 0

vyučených 3 4

vyučených s maturitou 1 1

úplným středním všeobecným 2 4

úplným středním odborným 18 16

vysokoškolským 23 23

s vědeckou kvalifikací 11 12

neuvedeným - -

Celkem 60 60

rok 2016 2017
Přírůstek zaměstnanců (osob) 7 8

Úbytek zaměstnanců (osob) 8 6

 ukončení pracovního poměru (osob) 8 6

 z toho odchod do plného (invalidního) důchodu (osob) - 2

platová třída počet zaměstnanců 
(fyzický stav)

průměr za třídu  
(Kč)

průměrná mzda  
(Kč)

počet zaměstnanců 
(fyzický stav)

průměr za třídu  
(Kč)

průměrná mzda 
(Kč)

2016 2016 2016 2017 2017 2017

2 2 11 380 13 390 2 13 190 14 200

4 4 12 320 13 285 4 14 120 15 810

6 2 15 250 18 010 1 19 730 22 800

7 7 15 385 18 025 5 17 120 19 695

8 4 17 340 22 890 3 19 109 24 120

9 13 18 704 22 485 14 20 010 23 829

10 3 16 701 18 125 4 19 965 21 100

11 19 19 910 28 459 20 22 136 29 980

12 4 24 730 31 894 5 25 980 33 100

13 2 21 950 32 965 2 24 320 34 220

Celkem 60 21 952 60 23 885

struktura a počty zaměstnanců pohyb zaměstnanců 

průměrné platové třídy, průměrné mzdy 

Stav přepočtených zaměstnanců byl dodržen.
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Výnosy a náklady

Oblast výnosů organizace 2017 (kč)

výnOsy celkem k 31. 12. 2017 plán na rok 2017 % plnění ročního plánu
602.0000 Výnosy z prodeje služeb VHČ 887 474,68 900 000,00 -

602.0300 Výnosy z prodeje služeb HLČ 2 527 757,18 - -

602.0440 Ostatní výnosy HLČ 86 617,37 - -

602**** výnosy z prodeje služeb 3 501 849,23 3 150 000,00 111,17%

603.0300 Výnosy z pronájmu HLČ 191 500,00 - -

603**** výnosy z pronájmu 191 500,00 300 000,00 -

604.0300 Výnosy z prodaného zboží HLČ 95 086,42 - -

604.0301 Výnosy z prodaného zboží - vlastní HLČ 148 423,02 - -

604.0302 Výnosy z prodaného zboží - cizí HLČ 9 909,91 - -

604**** výnosy z prodaného zboží 253 419,35 250 000,00 101,37%

648.0301 Zúčtování rezevního fondu/Další rozvoj 24 000,00 - -

648**** Čerpání fondů 24 000,00 - -

649.0000 Ostatní výnosy z činnosti VHČ 0,42 - -

649.0300 Ostatní výnosy z činnosti HLČ 37 092,71 - -

649.0310 Náhrady od ostatních subjektů HLČ 438,50 - -

649.0320 Nárok na úhradu manka a škody zaměstnanci HLČ 15 288,00 - -

649**** Ostatní výnosy z činnosti 52 818,79 - -

662.0300 Úroky HLČ 236,51 - -

662.0301 Bežný účet HLČ 3 093,66 - -

662**** Úroky 3 330,17 - -

663.0000 Kurzové zisky VHČ 273,69 - -

663.0300 Kurzové zisky HLČ 318,97 - -

663**** kurzové zisky 592,66 - -

672.0501 Výnosy územních rozpočtů z transferů 33 720 480,00 31 175 500,00 108,16%

672.0600 Transfery z ostatní ÚSC 42 300,00 - -

672.0604 Výnosy územních rozpočtů z transferů 1 231 250,90 960 000,00 128,26%

672.0810 Projekty EU HLČ 78 990,27 - -

672.0820 Rozpouštění účtu 403 HLČ 262 350,85 260 000,00 100,90%

672**** výnosy vybran. místních vládních institucí 35 335 372,02 - -

výnosy celkem za běžné kalendářní období 39 362 882,22 35 795 500,00 109,97%
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Výnosy a náklady

Oblast výnosů organizace 2016 (kč)

výnOsy celkem k 31. 12. 2016 plán na rok 2016 % plnění ročního plánu
602.010 Tržby za služby – hlavní činnost 6 645 268,45 4 900 000,00 -

z toho: vstupenky Muzeum 329 393,00 - -

z toho: vstupenky Chlum 473 794,00 - -

z toho: vstupenky Adventní trh 200 675,00 - -

z toho: vstupenky přednášky - - -

z toho: záchranný archeologický průzkum 4 782 963,73 - -

z toho: ostatní činnost 858 442,72 - -

602.020 Tržby za služby – hospodářská činnost: prodej tepla 873 811,10 900 000,00 -

602.070 Tržby za služby – reklama 57 000,00 - -

602.900 Tržby za služby – ostatní 200 205,18 - -

celkem za su 602 7 776 284,73 4 900 000,00 158%

603.010 Výnosy z pronájmu 275 726,63 420 000,00 -

celkem za su 603 275 726,63 420 000,00 66%

604.010 Tržby za vlastní zboží 386 925,66 - -

604.100 Tržby za komisní zboží 109 415,55 - -

604.200 Tržby za nakoupené zboží 144 056,27 - -

celkem za su 604 640 397,48 130 000,00 492%

644.000 Výnosy z prodeje materiálu 9 000,00 - -

celkem za su 644 9 000,00 - -

648.010 Čerpání fondů – RF na provozní účely 1 029 998,51 - -

648.011 Čerpání fondů – Fond odměn 420 000,00 - -

648.050 Čerpání fondů – zúčtování dotací ÚP na mzdy - - -

648.070 Čerpání fondů – zúčtování fondu finančních darů 40 000,00 - -

celkem za su 648 1 489 998,51 - -

649.000 Ostatní výnosy z činnosti – za účtované poplatky, ostatní 15 818,90 - -

649.010 Ostatní výnosy z činnosti – přijaté náhrady škod 67 502,30 - -

649.020 Ostatní výnosy z činnosti – Česká geolog. společnost - - -

649.100 Ostatní výnosy z činnosti – knihy 2,00 - -

celkem za su 649 83 323,20 - -

662.100 Úroky z BÚ 6 342,74 - -

662.300 Úroky z účtu CEP - - -

662.320 Úroky z účtu FKSP - - -



88

/ 
 v

ýr
oč

ní
 z

p
rá

va
 m

vč
 2

01
7

výnOsy celkem k 31. 12. 2016 plán na rok 2016 % plnění ročního plánu
celkem za su 662 6 342,74 5 000,00 127%

663.010 Kursové zisky 60,32 - -

celkem za su 663 60,32 - -

672.100 Výnosy z nároků na prostř. rozpočtů ÚSC – provozní příspěvek 24 748 580,00 24 626 200,00 -

672.200 Výnosy z rozpočtu města 151 000,00 - -

672.300 Výnosy z rozpočtu kraje - - -

672.400 Výnosy z rozpočtu ministerstva 25 000,00 - -

672.410 Výnosy – čas. rozpuštění transferu 892 495,12 - -

672.500 Výnosy z rozpočtu SR – ÚP - - -

672.600 Výnosy ERASMUS+ 618 632,15 - -

672.700 Výnosy z rozpočtu státních fondů 15 000,00 - -

672.800 Výnosy ICOM - - -

672.900 Výnosy NAKI 706 317,00 - -

celkem za su 672 27 157 024,27 24 626 200,00 110%

výnosy celkem za běžné kalendářní období 37 438 157,88 29 656 200,00 126%

Výnosy a náklady
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Výnosy a náklady

Oblast nákladů organizace 2017 (kč)

náklady celkem k 31. 12. 2017 plán na rok 2017 % plnění ročního plánu
501.0300 Spotřeba materiálu HLČ 742 202,71 - -

501.0310 Pohonné hmoty HLČ 9 764,25 - -

501.0311 Pohonné hmoty - Benzín HLČ 61 348,91 - -

501.0312 Pohonné hmoty - Nafta HLČ 58 230,80 - -

501.0330 Čistící prostředky HLČ 60 539,58 - -

501.0341 Kancelářský materiál - kancelářský papír HLČ 46 020,66 - -

501.0342 Kancelářský materiál - kancelářské prostředky 82 298,92 - -

501.0360 Prádlo HLČ 6 970,13 - -

501.0370 Knihy, tisk, předplatné HLČ 29 839,00 - -

501.0372 Knihy, tisk, předplatné/Knihovna HLČ 93 007,45 - -

501.0373 Knihy, odborná literatura pro zaměstnance HLČ 8 895,30 - -

501.0380 Materiál pro opravu, údržbu, náhradní díly HLČ 31 358,34 - -

501.0381 Materiál pro opravu, údržbu, náhradní díly - ICT 116 412,61 - -

501.0382 Materiál pro opravu, údržbu, náhradní díly - Motor 1 463,64 - -

501.0383 Materiál pro opravu, údržbu, náhradní díly - Ostat 10 563,35 - -

501.0384 Materiál pro opravu, údržbu, náhradní díly - Nemov 4 591,89 - -

501.0385 Materiál pro opravu, údržbu, náhradní díly/ Movitý 2 874,36 - -

501.0452 Materiál pro propagaci HLČ 71 995,00 - -

501.0460 Léky a zdravotnický materiál 32 228,93 - -

501.0461 JDDHM podrozvahová evidence 68 672,86 - -

501.**** spotřeba materiálu 1 539 278,69 700 000,00 220%

502.0020 Pára a teplo VHČ 675 173,75 750 000,00 -

502.0310 Voda a stočné HLČ 213 615,82 - -

502.0320 Pára a Teplo HLČ 1 573 427,00 - -

502.0330 Plyn HLČ 156 416,18 - -

502.0340 Elektrická energie HLČ 607 912,24 - -

502.**** spotřeba energie 3 226 544,99 2 730 000,00 118%

504.0300 Prodané zboží HLČ 71 310,39 - -

504.0310 Prodané zboží vlastní HLČ 170 552,30 - -

504.0320 Prodané zboží cizí HLČ 4 609,82 - -

504.**** prodané zboží 246 472,51 200 000,00 123%

507.0300 Aktivace oběžného majetku HLČ -408 120,00 - -
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Výnosy a náklady

náklady celkem k 31. 12. 2017 plán na rok 2017 % plnění ročního plánu
507.**** aktivace oběžného majetku hlČ -408 120,00 - -

511.0000 Opravy a udržování VHČ 14 092,00 10 000,00 -

511.0300 Opravy a udržování HLČ 138 319,13 - -

511.0310 Opravy ICT (kopírky, tiskárny, telefony) HLČ 22 247,00 - -

511.0320 Motorová vozidla (SPZ) HLČ 56 249,51 - -

511.0330 Ostatní movitý majetek HLČ 9 377,50 - -

511.0331 Ostatní movitý majetek - stroje, přístoje a zařízení 30 611,04 - -

511.0334 Ostatní movitý majetek - inventář (nábytek) HLČ 14 520,00 - -

511.0340 Nemovitosti HLČ 1 240,00 - -

511.0345 Nemovitosti / Opravy a údržba spojená s běžným 16 309,26 - -

511.**** Opravy a udržování 302 965,44 60 000,00 505%

512.0300 Cestovné HLČ 111 642,00 - -

512.0310 tuzemské HLČ 6 111,13 - -

512.0320 zahraniční HLČ 72 341,67 - -

512.**** cestovné 190 094,80 200 000,00 95%

513.0300 Náklady na reprezentaci HLČ 44 496,00 - -

513.**** náklady na reprezentaci 44 496,00 50 000,00 89%

518.0000 Ostatní služby VHČ 32 655,00 32 000,00 -

518.0300 Ostatní služby HLČ 1 559 088,32 - -

518.0301 Nákup sbírkových předmětů 537 462,00 - -

518.0302 tisk, grafické úpravy (jiné než propagační) 406 647,40 - -

518.0311 Telefonní poplatky - pevná síť HLČ 28 735,03 - -

518.0312 Telefonní poplatky - mobilní síť HLČ 15 939,17 - -

518.0313 Internet a datové spoje HLČ 19 462,37 - -

518.0324 Revize, odborné prohlídky / Hasící přístroje, 33 719,00 - -

518.0325 Revize, odborné prohlídky / Výtahy HLČ 62 784,10 - -

518.0327 Revize, odborné prohlídky / EPS, EZS, CCTV HLČ 22 815,00 - -

518.0329 Revize, odborné prohlídky/ Ostatní 4 957,97 - -

518.0350 Právní služby HLČ 79 000,00 - -

518.0362 Externí spolupráce HLČ 89 688,14 - -

518.0370 Úklid HLČ 60 237,50 - -

518.0380 Praní a opravy prádla HLČ 2 164,39 - -

518.0390 Ostraha, vrátnice, bezpečnostní služba HLČ 1 283 237,62 - -
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Výnosy a náklady

náklady celkem k 31. 12. 2017 plán na rok 2017 % plnění ročního plánu
518.0400 Služby v oblasti PO a BOZP HLČ 96 050,00 - -

518.0410 Nájemné HLČ 24 475,00 - -

518.0420 Svoz odpadu HLČ 104 354,77 - -

518.0421 Svoz a likvidace odpadu - komunální odpad HLČ 2 751,08 - -

518.0423 Svoz a likvidace odpadu - nebezpečný odpad HLČ 877,00 - -

518.0450 Poplatky HLČ 5 552,90 - -

518.0451 Poplatky bance HLČ 24 783,95 - -

518.0452 Poplatky CCS HLČ 4 646,62 - -

518.0453 Poplatky provozní HLČ 200,00 - -

518.0460 Software - údržba, podpora HLČ 221 026,23 - -

518.0470 Deratizace, dezinfekce HLČ 24 536,00 - -

518.0480 Doprava a přepravné HLČ 11 819,00 - -

518.0490 Poštovné, doručovatelské služby HLČ 50 109,00 - -

518.0581 Náklady na služby spojené s propagací HLČ 97 019,10 - -

518.0583 Údržba areálu HLČ 41 996,00 - -

518.**** Ostatní služby 4 948 789,66 5 783 600,00 86%

521.0300 Mzdové náklady HLČ 17 744 266,00 - -

521.0330 Ostatní osobní náklady (DPČ, DPP) HLČ 1 177 717,00 - -

521.0340 Náhrada mezd za DPN HLČ 31 311,00 - -

521.**** mzdové náklady 18 953 294,00 17 411 900,00 109%

524.0310 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění HLČ 1 615 926,00 - -

524.0320 Pojistné na sociální pojištění HLČ 4 488 662,00 - -

524.**** zákonné sociální pojištění 6 104 588,00 5 890 000,00 104%

525.0310 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 50 274,00 - -

525.**** Jiné sociální pojištění 50 274,00 - -

527.0300 Zákonné sociální náklady HLČ 3 086,00 - -

527.0310 Povinný, základní příděl do FKSP HLČ 355 512,22 - -

527.0330 Stravenky, náklady na stravování zaměstnanců 252 076,00 - -

527.0340 Zdravotní prohlídky, prevence HLČ 13 080,00 - -

527.0350 Náklady na OOPP HLČ 47 666,00 - -

527.**** zákoné sociální náklady 671 420,22 600 000,00 112%

538.0320 Poplatky za využívání dálnic a vysokorychlostních 6 690,00 - -

538.0330 Správní poplatky HLČ 1 668,00 - -

538.**** Jiné daně a poplatky 8 358,00 - -
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Výnosy a náklady

náklady celkem k 31. 12. 2017 plán na rok 2017 % plnění ročního plánu
549.0000 Ostatní náklady z činnosti VHČ 0,61 - -

549.0300 Ostatní náklady z činnosti HLČ 339 882,98 - -

549.0373 Pojištění - ostatní 1 551,00 - -

549.**** Ostatní náklad z činnosti 341 434,59 - -

551.0300 Odpisy dlouhodobého majetku - movitý HLČ 628 441,00 - -

551.0301 Odpisy dlouhodobého majetku - movitý vlastní 19 164,00 - -

551.0303 Odpisy dlouhodobého majetku - nemovitý HLČ 308 374,00 - -

551.0305 Odpisy dlouhodobého majetku - nemovitý vlastní 764 357,00 - -

551.0310 Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku HLČ 39 480,00 - -

551**** Odpisy dlouhodobého majetku 1 759 816,00 1 900 000,00 93%

558.0300 Náklady z drobného dlouhodobého majetku HLČ 107 330,73 - -

558.0310 Drobný DHM HLČ 439 405,79 - -

558.0312 Drobný DHM - ICT HLČ 54 976,90 - -

558.0321 Drboný DNM - software HLČ 48 340,00 - -

558**** náklady z drobného dlouhodobého majetku 650 053,42 270 000,00 241%

563.0300 Kurzové ztráty HLČ 53 821,09 - -

563.**** kurzové ztráty 53 821,09 - -

náklady celkem za běžné období kalendářního roku 38 683 581,41 35 795 500,00 108%
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Oblast nákladů organizace 2016 (kč)

náklady celkem k 31. 12. 2016 plán na rok 2016 % plnění ročního plánu
501.010 Spotřeba materiálu hospodářská činnost 68,50 - -

501.020 Spotřeba materiálu IT 24 237,04 - -

501.030 Spotřeba materiálu ND na auta 5 869,72 - -

501.031 Spotřeba materiálu PHM 138 079,37 - -

501.040 Spotřeba materiálu čistící prostředky 60 409,51 - -

501.050 Spotřeba materiálu kancelářské potřeby 45 653,12 - -

501.061 Spotřeba materiálu OOP - - -

501.070 Spotřeba materiálu na údržbu budov 1 827,19 - -

501.090 Spotřeba materiálu DHM od 500 Kč do 2 999 Kč 25 971,75 - -

501.091 Spotřeba materiálu DHM do 499 Kč 11 445,16 - -

501.100 Spotřeba materiálu na činnost oddělení 477 528,56 - -

501.110 Spotřeba materiálu nákup do knihoven 100 769,36 - -

501.200 Spotřeba materiálu ERASMUS+ 12 738,00 - -

501.300 Spotřeba materiálu NAKI II 2 601,00 - -

501.800 Spotřeba materiálu publikace ostatní 58 376,58 - -

501.900 Spotřeba materiálu ostatní 265 327,87 - -

celkem za su 501 1 230 902,73 752 400,00 163%

502.010 Spotřeba energie – elektřina 751 895,01 - -

502.020 Spotřeba energie – plyn 131 915,56 - -

502.030 Spotřeba energie – topení EOP 1 334 729,57 - -

502.040 Spotřeba energie – voda 45 682,66 - -

502.050 Spotřeba energie – hospodářská činnost 619 023,25 750 000,00 -

celkem za su 502 2 883 246,05 3 300 000,00 87%

504.010 Prodané zboží – vlastní 286 006,81 - -

504.100 Prodané zboží – komise 82 620,15 - -

504.200 Prodané zboží – nakoupené 97 608,85 - -

celkem za su 504 466 235,81 280 000,00 166%

507.000 Aktivace oběžného materiálu - - -

507.100 Aktivace vlastního zboží -241 148,00 - -

celkem za su 507 -241 148,00 - -

celkem za skupinu 50 4 339 236,59 4 332 400,00 100%

511.010 Opravy a udržování budov 11 095,00 - -

Výnosy a náklady
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náklady celkem k 31. 12. 2016 plán na rok 2016 % plnění ročního plánu
511.011 Opravy a udržování budov – hospodářská činnost - 10 000,00 -

511.020 Opravy a udržování dopravní prostředky 45 160,65 - -

511.030 Opravy a udržování konzerv. práce - - -

511.040 Opravy a udržování stroje 126 827,88 - -

511.041 Opravy a udržování stroje z toho IT 6 350,00 - -

511.050 Opravy a udržování ostatní 24 427,67 - -

celkem za su 511 213 861,20 63 000,00 339%

512.010 Cestovné zaměstnanců 117 292,28 - -

512.100 Cestovné zaměstnanců ERASMUS+ 329 564,08 - -

512.110 Cestovné zaměstnanců ERASMUS+ ubytování 32 054,12 - -

512.120 Cestovné zaměstnanců ERASMUS+ konferenční poplatek - - -

512.200 Cestovné zaměstnanců NAKI II 31 172,00 - -

celkem za su 512 510 082,48 450 000,00 113%

513.010 Náklady na reprezentaci LIMIT 33 853,60 - -

celkem za su 513 33 853,60 50 000,00 68%

518.010 Ostatní služby – nákup sbírkových předmětů 59 626,00 - -

518.02 Ostatní služby – vazba knih -100 309,00 - -

518.030 Ostatní služby – ostraha 1 113 784,02 - -

518.040 Ostatní služby – balné, přepravné, manipul. popl. 51 043,34 - -

518.050 Ostatní služby – subdodávka AP 902 895,65 - -

518.055 Ostatní služby – pomocné práce pro střediska 4 703,03 - -

518.060 Ostatní služby – telefony pevné i mobilní 64 605,01 - -

518.070 Ostatní služby – stočné 123 408,62 - -

518.080 Ostatní služby – hospodářská činnost 36 890,00 32 000,00 115%

518.090 Ostatní služby – restaurování, konzervování, preparování 2 750,00 - -

518.100 Ostatní služby – revize zařízení 236 184,00 - -

518.110 Ostatní služby – tisk, grafické úpravy, propagace 319 291,75 - -

518.120 Ostatní služby – IT, licence, www 120 941,70 - -

518.150 Ostatní služby – inzerce 45 775,00 - -

518.160 Ostatní služby – pronájem movitostí 840,00 - -

518.161 Ostatní služby – pronájem prostor - - -

518.164 Ostatní služby – pronájem nemovitostí 12 100,00 - -

518.170 Ostatní služby – poštovné, známky 71 116,00 - -

Výnosy a náklady
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náklady celkem k 31. 12. 2016 plán na rok 2016 % plnění ročního plánu
518.200 Ostatní služby – poplatky rádio, televize 5 610,00 - -

518.260 Ostatní služby – BOZP 90 000,00 - -

518.270 Ostatní služby – školení, konference, aktivy 22 163,07 - -

518.290 Ostatní služby – DNHM 7 000,- až 59 999,- Kč 13 390,00 - -

518.291 Ostatní služby – DNHM do 6 999,- Kč 3 907,22 - -

518.300 Ostatní služby – bankovní poplatky 29 192,90 - -

518.400 Ostatní služby – právní a ekonomické služby 161 523,00 - -

518.500 Ostatní služby – dopravní prostředky 13 900,73 - -

518.600 Ostatní služby – ERASMUS+ 88 584,82 - -

518.900 Ostatní služby – ostatní 921 771,00 - -

celkem za su 518 4 415 687,86 1 957 000,00 226%

celkem za skupinu 51 5 173 485,14 2 520 000,00 205%

521.010 Mzdové náklady – základní 12 808 267,00 15 335 000,00 84%

521.020 Mzdové náklady – příplatek za vedení 392 641,00 - -

521.030 Mzdové náklady – prémie nepravidelné 1 107 100,00 - -

521.040 Mzdové náklady – DPČ 402 357,00 - -

521.060 Mzdové náklady – DPP 1 876 279,00 1 155 000,00 -

521.070 Mzdové náklady – dovolená, náhrady 1 933 109,00 - -

521.080 Mzdové náklady – náhrady za svátky 8 598,00 - -

521.090 Mzdové náklady – náhrada za dočasnou prac. neschopnost 58 018,00 - -

521.100 Odstupné - - -

521.120 Proplacení dovolené ukonč. prac. poměru 46 930,00 - -

celkem za su 521 18 633 299,00 16 490 000,00 113%

524.100 Zákonné zdravotní pojištění 1 504 202,00 - -

524.200 Zákonné sociální pojištění 4 178 310,00 - -

celkem za su 524 5 682 512,00 5 200 000,00 109%

527.100 Zák. soc. náklady – 1,5% z objemu mezd na FKSP 245 319,97 - -

527.200 Zák. soc. náklady – ochrana a bezp. zdraví, lékař. prev. 19 520,80 - -

celkem za su 527 264 840,77 168 000,00 158%

528.010 Jiné soc. náklady – doplatky pracovních úrazů - - -

528.100 Jiné soc. náklady – zákonné soc. náklady KOOPERATIVA 46 799,00 - -

528.200 Jiné soc. náklady – stravné 265 936,00 - -

celkem za su 528 312 735,00 - -

Výnosy a náklady
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náklady celkem k 31. 12. 2016 plán na rok 2016 % plnění ročního plánu
celkem za skupinu 52 24 893 386,77 21 858 000,00 114%

538.100 Jiné daně a poplatky – spotřeba kolky, dálniční známky 4 165,00 - -

538.300 Jiné daně a poplatky 4 600,00 - -

celkem za su 538 8 765,00 - -

542.100 Jiné pokuty a penále - - -

547.000 Manka a škody – zmařená investice 48 512,24 - -

547.100 Manka a škody – nedaňové náklady - - -

celkem za su 542+547 48 512,24 - -

549.000 Ostatní náklady z činnosti 5 600,00 - -

549.030 Ostaní náklady z činnosti – cestovní pojištění 6 350,00 - -

549.050 Ost. náklady z činnosti – zúčtování koef. DPH, ostatní 251 808,93 - -

549.100 Ost. náklady z činnosti – povinné autorské výtisky vlastního zboží 12 694,64 - -

celkem za su 549 276 453,57 50 000,00 552%

celkem za skupinu 53+54 333 730,81 50 000,00 667%

551.000 Odpisy dlouhodobého majetku – svěřený 944 083,00 - -

551.010 Odpisy dlouhodobého majetku k 022010 - - -

551.011 Odpisy dlouhodobého majetku k 022011 - - -

551.014 Odpisy dlouhodobého majetku k 022014 - - -

551.016 Odpisy dlouhodobého majetku k 022016 - - -

551.020 Odpisy dlouhodobého majetku k 022020 - - -

551.030 Odpisy dlouhodobého majetku k 022030 - - -

551.070 Odpisy SW - - -

551.100 Odpisy dlouhodobého majetku – vlastní 1 486 432,00 - -

celkem za su 551 2 430 515,00 2 395 800,00 101%

556.010 Tvorba a zúčtování opravných položek - - -

558.010 Spotřeba drobného hmotného majetku 3 000 až 39 999 Kč 257 964,52 - -

celkem za su 556+558 257 964,52 - -

celkem za skupinu 55 2 688 479,52 2 395 800,00 112%

563.010 Kurzové ztráty 9 839,05 - -

celkem za su 563 9 839,05 - -

celkem za skupinu 56 9 839,05 - -

náklady celkem za běžné období kalendářního roku 37 438 157,88 31 156 200,00 120%

Výnosy a náklady
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Výnosy a náklady

kOmentář

výnosy
Celkové výnosy dosáhly 39 362 882,22 Kč.  Největší položku  
tvoří příspěvek zřizovatele ve výši 33 720 480 Kč. Tento 
příspěvek obsahuje i finance určené na stěhování historic-
ké budovy na Eliščině nábřeží.  Tržby za poskytnuté služby 
v hlavní činnosti činily 2 614 374,55 Kč.  Toto číslo je tvoře-
né z podstatné části tržbami za záchranný archeologický 
průzkum (1 529 009, 10 Kč)  a za vstupné.  Tržby v rámci 
hospodářské činnosti muzea byly 887 747,95 Kč. Jedná se 
o prodej tepelné energie.

Další významnou položkou ve výnosech muzea tvoří dota-
ce. Získané dotace v celkové výši 1 352 541,17 Kč se týkaly 
výhradně hlavní činnosti muzea a 91% z této částky bylo 
financováno Ministerstvem kultury, 5,9% tvořila dotace 
Domu zahraniční spolupráce Erasmus+ II. – Svět muzeí – svět 
idejí a 3,1% bylo poskytnuto městem Hradec Králové. Nejvyšší 
dotace 689 173,9 Kč byla určena na projekt Gotické a raně 
renesanční umění ve východních Čechách (NAKI). Dále byla 
podpořena výstava „Velká vizita!… v Hradci Králové za první 
republiky“ a v samostatné dotaci pak vydání stejnojmenné 
publikace s tématikou výstavy. S finanční podporou byla 
rozšířena sbírka historického nábytku o nábytkový soubor 

ložnice podle návrhu Bohumila Waiganta. Muzejní edukační 
programy byly podpořeny v rámci projektů Muzeum války 
pro děti a školní kolektivy, Muzejní a zoologické exkurze, 
Muzejní neděle a dětské dílny. Byl podpořen chod infor-
mačního centra na Chlumu a uskutečnění Královéhradecké 
muzejní noci 2017. V roce 2017 byl obdržen jeden finanční 
dar a to od společnosti Elektrárny Opatovice za účelem usku-
tečnění projektu Sběr fosilií a výzkum struktur ve východních 
Čechách. Ukončené podpořené projekty byly řádně vyúčto-
vány.

Významnou položkou ve výnosech muzea jsou také tržby  
za zboží, výnosy z časového rozpuštění transferu a výnosy  
za zajišťování akcí. 

náklady 
Náklady dosáhly celkové výše 38 683 581,41 Kč. Na této sumě 
se nejvýrazněji podílely mzdové náklady ve výši 18 953 294,00 
Kč a související odvody ve výši 6 104 588 Kč. Mzdové náklady 
narostly v souvislosti s nařízením vlády o zvýšení mezd ve 
veřejném sektoru.  Další výraznou položkou je spotřeba ener-
gie. Náklady na energie dosáhly 3 226 544,99 Kč. K nárůstu 
nákladů došlo využíváním dalších objektů muzeem v souvis-
losti se stěhováním historické budovy. Výše uvedená suma 
zahrnuje i 675 173,75 Kč na nakoupenou tepelnou energii 

v rámci hospodářské činnosti muzea. Jinou nezanedbatelnou 
položku tvořily náklady ostatní služby ve výši 4 948 789,66 Kč. 
Tuto částku tvoří zejména ostraha budov muzea, dále pak 
zabezpečení laboratorního zpracování záchranných arche-
ologických výzkumů a také náklady na stěhování historické 
budovy. Stěhování se rovněž promítlo do nárůstu nákladů 
na spotřebu materiálu. Náklady na spotřebu materiálu činily  
1 539 278,69 Kč. Odpisy byly ve výši 1 759 816 Kč. Tato suma 
je tvořena z odpisů svěřeného i vlastního majetku.  

Investice
V průběhu roku bylo čerpáno z investičního fondu celkem 
821 903,12 Kč.  Z těchto zdrojů bylo zafinancováno prove-
dení sond v rámci záchranného archeologického průzkumu 
v Gayerových a Vrbenského kasárnách a také architektonické 
studie pro expozice. 

hospodářský výsledek
Muzeum východních Čech v Hradci Králové hospodařilo 
v roce 2017 se ziskem ve výši 679 300,81 Kč. Na tomto výsled-
ku se projevily nižší náklady na stěhování historické budovy, 
než bylo předpokládáno. Kladný hospodářský výsledek bude 
po schválení  zřizovatelem převeden do rezervního fondu 
a fondu odměn. 

2016 2017
náklady celkem 37 438 157,88 38 683 581,41

výnosy celkem 37 438 157,88 39 362 882,22

hospodářský výsledek - 679 300,81

rekapItulace za ČInnOst (kč)
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Dotace 

dotace – statutární město hradec králové kč
Muzejní neděle a dětské dílny 2 300,00

Informační centrum na Chlumu 30 000,00

Velká vizita! ... V Hradci Králové za první republiky 5 000,00

Královéhradecká muzejní noc 5 000,00

celkem 42 300,00

dotace – ministerstvo kultury kč
Lidový nábytek ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové 65 000,00

Velká vizita! ... V Hradci Králové za první republiky (vydání publikace) 113 077,00

Ložnice podle návrhu Bohumila Waiganta 126 000,00

Velká vizita! 130 000,00

Muzeum války pro děti a školní kolektivy 52 000,00

Musejní a zoologické exkurze 56 000,00

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách.  
Výzkum, interpretace, prezentace. (NAKI)

689 173,90

celkem 1 231 250,90

Jiné příspěvky a finanční dary kč
Elektrárny Opatovice, a.s.: finanční dar – Sběr fosilíí a výzkum  
struktur ve východních Čechách

24 000,00

celkem 24 000,00

Granty – dům zahraniční spolupráce kč
ERASMUS+ II. – Svět muzeí – svět idejí 78 990,27

celkem 78 990,27
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Investiční dotace královéhradeckého kraje
Investiční dotace Královéhradeckého kraje v roce 2017  
nebyly poskytnuty.

Investice

název fondu pz k 1. 1. 2017 tvorba fondu čerpání fondu kz k 31. 12. 2017 krytí

FRIM 1 747 561 1 497 465 1 656 503 1 588 523 1 588 523

Rezervní fond 258 296 - - 258 296 258 296

RF z ostatních titulů - - - - -

Fond odměn 380 135 - - 380 135 380 135

FKSP 188 721 377 336 275 881 290 176 290 176

stav fondů (kč)

Finanční fondy organizace jsou plně kryty finančními prostředky.

Tvorba a čerpání peněžních fondů 
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Finanční majetek

 Č. účtu  název účtu stav 
k 31. 12. 2016 

(Poč. st. sled. obd.)

stav 
k 31. 12. 2017 

(Kon. stavy)

24101XX BU KB 78-7777510247 6 227 554,00 6 861 345,53

2410200 BU EU KB 115-390250207 682 444,14 895 357,00

2430000 Běžný účet FKSP 145 761,00 253 702,00

Bankovní účty organizace (kč)

 Č. účtu  název stav 
k 31. 12. 2016 

(KZ minulého obd.)

stav 
k 31. 12. 2017 

(KZ sledovaného obd.)

2630020 Ceniny – stravenky à 60,- 144 960,00 87 480,00

ceniny (kč)

Fyzickou inventurou cenin nebyly zjištěny žádné rozdíly.

V roce 2017 bylo muzeum kontrolováno Krajským úřadem 
Královéhradeckého kraje. Kontrola probíhala v budově muzea 
od 16. do 31. ledna 2017. Předmětem kontroly byla finanční 
kontrola příspěvkové organizace zřízené Královéhradeckým 
krajem se zaměřením na skutečnosti týkající se finančních 
toků v organizaci, speciálně na uzavírání pracovněpráv-
ních vztahů a nákupy zboží a služeb. Provedenou kontrolou 
nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a nebyly zjištěny 
nedostatky, které by vedly k uložení opatření k nápravě. 

Dále bylo muzeum kontrolováno Okresní správou sociál-
ního zabezpečení Hradec Králové. Kontrola byla provede-
na v budově muzea a  bylo kontrolováno  období od 1. 10. 
2014 do 31. 5. 2017. Předmětem kontroly bylo plnění povin-
ností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění,  

při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti. Muzeum poskytlo potře-
bou součinnost k řádnému provedení kontroly. Během kont-
roly byly provedeny opravy pěti evidenčních listů důchodo-
vého pojištění. V plnění povinností nemocenského pojištění 
a v oblasti pojistného nebyly zjištěny rozdíly. Kontrolou neby-
la stanovena žádná pokuta ani penále.

Vnitřní kontrolní systém je zajišťován řídícími pracovníky 
v členění příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účet-
ní, a to v jednotlivých finančních fázích. Probíhala předběžná 
kontrola při přípravě operací před jejich schválením, průběž-
ná kontrola při sledování operací a následná kontrola již 
uskutečněných operací. V roce 2017 nebyla evidována žádná 
kontrolní zjištění. 

Kontrolní systém
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Ukončené investiční zakázky

zakázka 2017 dodavatel kč
Provedení sond v rámci ZAV GK Bc. Filip Šrůtek 7 200,00

Provedení sond v rámci ZAV GK a VK Okrouhlický, s.r.o. 258 103,12

Architektonická studie stálé expozice v hl. budově Tomáš Vymetálek Architects  s.r.o. 108 900,00

Architektonická studie stálé přír. expozice VK Art Consultancy s.r.o. 447 700,00

náklady ujeto km náklady na 1 km v kč phm v kč Opravy v kč
Škoda Octavia 9 471 2,25 17 056,10 4 246,82

Ford Focus 16 619 2,57 29 855,18 12 828,31

Ford Transit 9 367 4,08 19 279,58 18 898,40

Citroën Berlingo 17 302 2,07 24 975,69 10 905,73

VW Transporter 6 638 3,98 14 534,62 11 890,41

celkem 59 397 - 105 701,17 58 769,67

náklady kč
celkOvé prOvOzní náklady autOdOpravy 164 471

Autoprovoz

provoz vozidel včetně phm a oprav v roce 2017
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depOzItáře v BudOvě GayerOvých 
kasáren (OpletalOva 334)

Depozitáře Muzea východních Čech v Hradci Králové jsou 
umístěny v budově Gayerových kasáren, která je ve vlastnic-
tví Královehradeckého kraje. Budova je v současné době ve 
velmi špatném technickém stavu, čehož si je vlastník plně 
vědom a projektově nechává zpracovávat její rekonstrukci, 
která bude zahrnovat i plánovanou přístavbu umístěnou 
před hlavním vchodem do budovy. V součinnosti s vlastní-
kem budovy se muzeum jako její uživatel podílí na vypraco-
vání projektové dokumentace na rekonstrukci.  Projektovou 
dokumentaci zadal zpracovateli přímo Královehradecký 
kraj. Projektová dokumentace zohledňuje možnost získání 
budovy Vrbenského kasáren. Vzhledem k plánované rekon-
strukci depozitární budovy v areálu Gayerových kasáren byly 
v průběhu roku 2017 prováděny pouze nutné drobné udržo-
vací práce. 

hIstOrIcká BudOva

Budova se nachází na Eliščině nábřeží a slouží  především 
k výstavní a prezentační činnosti. Vlastníkem historické budo-
vy je město Hradec Králové. Vzhledem k plánované rekon-
strukci, kterou vlastník chystá od 2. čtvrtletí roku 2018, byla 

celá budova k 5. listopadu roku 2017 pro veřejnost uzavřena 
a probíhaly stěhovací a vyklízecí práce, které byly ke konci 
roku dokončeny. Znovuotevření zrekonstruované historické 
budovy vlastník předpokládá na 2. čtvrtletí roku 2019. 

muzeum války 1866 na chlumu

Vlastníkem muzea a souvisejících pozemků je Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové. V průběhu roku byla na 
budově muzea a informačního centra prováděna běžná údrž-
ba a nutné opravy, které vyžadoval provoz těchto objektů. 
Související pozemky, které jsou ve správě Muzea východních 
Čech v Hradci Králové, byly pravidelně udržovány. Odborná 
firma provedla ošetření stromů u Ossaria a Mausolea.

sklad archeOlOGIckéhO materIálu 
vŠestary

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 archeologických 
výzkumů.

depOzItář v rychnOvě nad kněŽnOu

V areálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou využívá 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové jako depozi-
tář od roku 2014  prostory bývalého skladu civilní obrany. 
Budova je dvoupodlažní, není vytápěná a má nákladní výtah. 
V depozitáři jsou umístěny kamenné artefakty, materiál 
určený k tvorbě výstav, pomocný materiál a model mamuta.  
Po dobu rekonstrukce depozitární budovy v areálu Gayerových 
kasáren bude v těchto prostorách uložena část mobiliáře pro 
uložení sbírek. Po rekonstrukci je plánováno přesunutí mobili-
áře a veškerých kamenných artefaktů zpět do Hradce Králové.

depOzItář BudOva ulIce lIpOvá  
ve stěŽerách

Muzeum východních Čech v Hradci Králové získalo k 1. 5. 2017 
od Královehradeckého kraje do užívání budovu bývalé školy 
v obci Stěžery, včetně přilehlých pozemků sloužících jako 
zahrada. Po dobu rekonstrukce depozitární budovy v objek-
tu Gayerových kasáren zde bude umístěna přírodovědecká 
podsbírka, pracovníci přírodovědeckého oddělení, pracov-
níci oddělení ochrany a dokumentace sbírkových předmětů 
a zástupce ředitele.

Na základě příkazu ředitele č. 7/2017 byla provedena 
řádná inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2017. 
Jednotlivé dílčí inventarizační komise provedly fyzickou 
inventuru v období od 3. 1. 2018 do 10. 1. 2018. Inventární 
seznamy byly řádně vytisknuty z programu FAMA.  Během 

inventarizace bylo zjištěno, že se v muzeu nachází fyzicky 
nebo morálně zastaralý majetek.  Zasedání likvidační komise 
proběhne v prvním pololetí roku 2018.  Dále bylo zjištěno,  
že v některých případech nedošlo ke změně umístění majetku 
v evidenci v důsledku stěhování historické budovy.  Změny 

umístění budou zachyceny do evidence v průběhu roku 
2018. Inventarizace byla provedena v souladu s platnými 
právními normami. Závady nebyly zjištěny.

Provoz a obnova budov

Inventarizace majetku a závazků
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