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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem je příspěvková organizace zřízená 

Městem Dvůr Králové nad Labem za účelem zajištění standardizovaných veřejných služeb 

kultury, a to jako muzeum. Předmětem hlavní činnosti je získávání a shromažďování 

přírodnin a lidských výtvorů pro vědecké a studijní účely, zkoumání prostředí daného 

regionu, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány. Muzeum dále z některých 

vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytváří sbírky, které trvale uchovává, eviduje 

a odborně zpracovává. Dále umožňuje veřejnosti jejich využívání a zpřístupňování 

prostřednictvím poskytování vybraných veřejných služeb. Muzeum zajišťuje ochranu sbírek 

po všech stránkách, vytváří příznivé podmínky pro uchování sbírek, tak jak vyžaduje zákon 

č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem 

Sladkovského 530 

544 01 Dvůr Králové nad Labem 

 

IČO: 434 64 386 

ID:    3qmiwvx 

 

mobil: 603 295 389 

telefon: 499 623 800 

e-mail: info@muzeumdk.cz 

www.muzeumdk.cz 

 

 

Otevírací doba: 

 

květen - září  úterý - neděle  9 - 12 / 13 - 17  

říjen - duben  úterý - pátek  9 - 12 / 13 - 16 
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http://www.muzeumdk.cz/
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II. ODBORNÁ ČINNOST 
 

Sbírky Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem jsou od roku 2002 evidovány 

v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem DKR/002-04-

25/099002 a je s nimi nakládáno podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 

povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tím je stanoven 

i rozsah odborné činnosti při tvorbě a spravování sbírkového fondu. 

 

 

SPRÁVA A EVIDENCE SBÍREK 

 

Městské muzeum spravuje sbírkový fond rozdělený na podsbírky: historická, 

numizmatická, jiná - fotografie, negativy, diapozitivy, filmy, videozáznamy a zvuková media 

a podsbírku písemností a tisků. Základ podsbírky historické tvoří tzv. starý fond, který se 

začal vytvářet počátkem 20. století. Převážně dokumentuje 19. a 20. století. Podstatný díl 

podsbírky tvoří lidový nábytek, řemeslné nástroje a výtvarné umění. Důležitou součást 

představuje Křížová cesta malíře J. V. Bergla z roku 1759. V podsbírce je dále zastoupena 

etnografie, militaria, výtvarná díla, umělecko-historické předměty, technika. 

Ve fotografické podsbírce jsou zastoupeny černobílé, kolorované a barevné fotografie, 

skleněné diapozitivy, negativy, filmy, videokazety, obrazové a zvukové záznamy na nosičích 

CD-R a DVD, které hlavně dokumentují 20. století v regionu.  

Podsbírka numizmatická obsahuje převážně mince a papírová platidla z českých zemí do 

roku 1919 a Československé republiky. Tvoří ji mince z denárového, grošového, tolarového 

období, dále rakouské, zlatníkové a korunové měny. Nejcennějším platidlem je rakouská 

papírová bankocedule z roku 1874 v hodnotě 1000 zl. Menší část tvoří medaile, vyznamenání 

a odznaky. 

Významnou součást podsbírky písemností a tisků představují staré tisky, z nichž 

nejzajímavější jsou tisky ze Šporkovy knižnice v Kuksu, dále Kancionál litoměřický z roku 

1577 a latinský žaltář Dvora Králové z roku 1592. Dále jsou v ní zastoupeny staré kalendáře, 

noviny, modlitební knížky, drobné tisky, plakáty, letáky, pozůstalosti, doklady, dokumentace, 

korespondence, rukopisy, kroniky. Podsbírku fotografickou spravovala paní Jaroslava 

Tománková (zároveň zastává funkci průvodkyně) a podsbírku historickou, numizmatickou, 

písemností a tisků spravuje Ing. Lenka Stehnová (kurátor sbírek).  

Evidence je vedena v předepsané formě přírůstkové knihy, v druhém stupni evidence na 

kartách. Od roku 2003 je tvořen jednotný systém evidence muzejních sbírek pomocí 

programu Demus. V roce 2006 byla zakoupena licence tohoto programu Demus 01 

a postupně je celý sbírkový fond do programu zaváděn. Hlášení o změnách je v předepsané 

podobě a intervalu (2x ročně) odesíláno do Centrální evidence sbírek na Ministerstvo kultury 

ČR. Do této evidence jsou oznamovány i nové přírůstky sbírek. Stejným způsobem je 

prováděno i převedení přírůstkových čísel na čísla inventární. 
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů 

nám ukládá, aby sbírka Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem byla inventarizována 

v úplnosti nejpozději v průběhu 10 let. Což bylo k 31. 12. 2009 splněno. V roce 1999 

proběhla mimořádná inventarizace, která obsáhla celý sbírkový fond. Po uplynutí 10 let jsme 

mohli konstatovat, že celý sbírkový fond prošel řádnou inventarizací. Žádné nedostatky 

nebyly zjištěny. Ve sbírkovém fondu chybí pouze předměty, které byly odcizeny v roce 2003 

a 2009.  
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Po celý rok 2012 probíhala průběžná inventarizace sbírkových předmětů v podsbírce 

historické, fotografické i v podsbírce písemností a tisků. V podsbírce historické to bylo v části 

umění (obrazy, plastiky), etnografie (nábytek, hodiny, řemeslné nářadí, keramika), sklo, 

porcelán, oděv a textil (textilní doplňky), obuv, vánoční ozdoby, hračky. V podsbírce 

písemností a tisků to byly drobné tisky, plakáty, pozvánky, noviny, staré tisky, mapy, 

příležitostné tisky. V podsbírce fotografií a negativů to byly fotografie Dvora Králové nad 

Labem. V uplynulém roce bylo zinventarizováno celkem 2.269 ks sbírkových předmětů. 

Podařilo se toho docílit jednak inventarizací většího množství vlastních sbírkových předmětů 

použitých na výstavách a dále pak zvýšenou činností při inventarizaci v rámci zápůjček pro 

jiná muzea. 

 

V roce 2012 se mírně pokročilo v digitalizaci sbírek. 

Stav digitalizace: 

Podsbírka historická, numizmatická, písemností a tisků se vede v jedné databázi a obsahuje 

celkem 23.050 ks z toho 5158 ks má záznam v počítači. 

Podsbírka jiná - fotografie, negativy apod. má svoji vlastní databázi a obsahuje celkem 13.938 

ks z toho 1.909 ks má záznam v počítači. 

Jen nepatrná část sbírek je vyfotografována či jiným způsobem zachycena. Důvodem je 

vytíženost zaměstnanců, kdy správkyně sbírek pracují v kumulovaných funkcích, což se týká 

i dalších zaměstnanců muzea. 

 

V průběhu roku 2012 jsme se opět potýkali s nedostatkem prostoru pro další rozvoj 

sbírkové činnosti. Stávající depozitáře jsou již kapacitně naplněny a nelze tedy do sbírek 

přijímat předměty větších rozměrů. Týká se to zejména nábytku a jeho souborů. V souvislosti 

se současnými výstavními trendy a vzhledem k plánu výstav a sbírkotvorné koncepci muzea, 

je nutné problém co nejrychleji vyřešit. Situaci by mělo zlepšit vybudování depozitáře 

v půdních prostorách hlavní budovy. Termín dokončení je plánován na konec roku 2013.  

 

 

OCHRANA SBÍREK A RESTAUROVÁNÍ 

 

Celý objekt Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem je chráněn elektronickým 

zabezpečovacím systémem s připojením na Policii ČR. Instalovaná elektronická požární 

signalizace je prostřednictvím pultu centrální ochrany propojena s bezpečnostní agenturou 

Raxo, a.s. a Hasičským záchranným sborem ve Dvoře Králové n. L. Postupně je ve 

výstavních prostorách zabezpečovací systém doplňován i o systém kamerový s digitálním 

záznamem. 

 

V roce 2012 muzeum opět nedostalo žádné finanční prostředky na restaurátorské práce. 

To pro sbírkový fond muzea není dobré. Rozsáhlá kolekce praporů potřebuje minimálně 

čištění. Nečistoty nashromážděné za desetiletí v podstatě rozřezávají vlákna praporu a hrozí 

jejich totální zničení. Ve špatném stavu jsou také staré tisky ze Šporkovy knihovny v Kuksu, 

dále Kancionál litoměřický z roku 1577 a Latinský žaltář Dvora Králové z roku 1592 atd. 

Mají poškozenou vazbu i stránky, také by si zasloužily restaurování. 
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AKVIZICE 

 

Akviziční činnost je stanovena zřizovací listinou, která Městskému muzeu ve Dvoře 

Králové nad Labem ukládá povinnost doplňovat stávající sbírkový fond o předměty 

dokumentující historii, vývoj i současnost regionu. I přes omezené finanční prostředky v roce 

2012 byly muzejní sbírky doplněny následujícím způsobem: 

 

Počet evidenčních čísel přírůstků za rok 2012: 885  

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů a jejich souborů k 31. 12. 2012: 16.823 

 

K 31. 12. 2012 je ve sbírkách Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem celkem 

evidováno: 36.988 ks sbírkových předmětů. 

 

Většina přírůstků je získána vlastním sběrem, případně od dárců prostřednictvím 

darovacích smluv. Jen několik přírůstků bylo získáno koupí, což není ideální stav. Ty 

nejkvalitnější předměty se dostávají mimo náš region a v budoucnu ve sbírkovém fondu 

budou chybět. Vytvoří se tak mezery, které nebude možné zaplnit. Již nyní zjišťujeme, že je 

nutné doplnit mobiliář i předměty denní potřeby z období první republiky. Bohužel, na jejich 

zakoupení nemáme finanční prostředky. Je také potřeba myslet i na budoucnost a sbírat 

předměty z 50. – 70. let 20. století. Jsou zatím běžně dostupné a dají se získat darem nebo za 

symbolickou cenu. 

 

PŘÍRŮSTKY V JEDNOTLIVÝCH PODSBÍRKÁCH 

 

Podsbírka historická  

 

Přírůstek za rok 2012 činí 66 přírůstkových čísel. Tato sbírka obsahuje k 31. 12. 2012 

11.553 ks sbírkových předmětů.  

Nejcennějšími přírůstky jsou následující sbírkové předměty: 

 

- porcelánový jídelní soubor (34 ks, CHODOV), vlastní sběr 

- soubor vánočních ozdob z 30. – 90. let 20. století, dar a vlastní sběr 

- škamna, 1. čtvrtina 20. století, dar 

- zařízení pro výrobu vánočních ozdob 50. – 80. léta 20. století, dar 

 

 Podsbírka písemností a tisků  
 

Přírůstek za rok 2012 činí 9 přírůstkových čísel. Tato sbírka obsahuje k 31. 12. 2012 

4.189 ks sbírkových předmětů.  

 Nejcennějšími přírůstky jsou následující sbírkové předměty: 

 

- nástěnný kalendář – KOUZELNÝ KALENDÁŘ 2012 KOHOUTOV 

- nabídkový katalog firmy SOCHOR, 30. léta 20. století 

 

 Podsbírka numizmatická 

 

 Přírůstek za rok 2012 činí 0 přírůstkových čísel. Tato sbírka obsahuje k 31. 12. 2012 

7.308 ks sbírkových předmětů.  
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 Podsbírka jiná - fotografie, negativy, diapozitivy, filmy, videozáznamy a zvuková 

media 

 

 Přírůstek za rok 2012 činí 15 přírůstkových čísel. Tato sbírka obsahuje k 31. 12. 2012 

13.938 ks sbírkových předmětů.  

 Nejcennějšími přírůstky jsou následující sbírkové předměty: 

 

- černobílé fotografie továrníka Josefa Sochora, 1930, vlastní sběr 

 

 

III. MUZEJNÍ KNIHOVNA 

 
Knihovní fond je zaregistrován na Ministerstvu kultury ČR a plní funkce regionální 

knihovny. Městské muzeum tak vstoupilo do projektu o poskytování regionálních 

knihovnických služeb pod záštitou Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. V rámci 

tohoto projektu byly zakoupeny hlavní moduly knihovního systému Clavius, který umožní 

elektronické zpracování databáze celého knižního fondu. Navíc se podařilo v roce 2007 získat 

finanční prostředky z grantového programu Ministerstva kultury ČR VISK 3. Díky tomu byl 

zakoupen nový počítač, který nyní slouží jako výkonný server muzea a na něm je umístěn 

program a on-line katalog Clavius, který umožňuje vyhledávání ve fondu a je prostřednictvím 

internetových stránek muzea přístupný badatelské veřejnosti. Dále byly z grantových 

prostředků dokoupeny další moduly softwaru Clavius (modul Vyhledávání, On-line katalog 

a Regionální báze). V rámci tohoto projektu pokračovala po celý rok 2008 práce na převádění 

knihovních titulů do programu Clavius, k 31. 12. 2008 bylo do databáze zadáno 1.799 svazků 

regionální literatury. Práce na vytváření databáze pořád pokračují. K 31. 12. 2012 je 

v programu uloženo 2.373 titulů. 

V roce 2012 byl knihovní fond doplněn o 26 svazků a k 31. 12. 2012 obsahuje 5.448 

knihovních jednotek. 

Funkci knihovnice zastávala Karolína Dontová, BBus. Opět se jedná o kumulovanou 

funkci spolu s funkcí průvodkyně, pedagogicko-výchovného pracovníka (tvorba vzdělávacích 

programů) a navíc propagačního pracovníka muzea (tvorba veškerých propagačních 

materiálů). 
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IV. VYUŽITÍ SBÍREK 
 

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem má své výstavní prostory rozděleny na 

stálé expozice (stálá expozice věnovaná historii města a muzejní galerie) a výstavní sál, kde 

jsou pořádány výstavy celoročně na základě ročního plánu výstav. Od května 2012 však 

vystavujeme ve výstavní síni na Staré radnici na náměstí T. G. Masaryka, protože areál muzea 

je uzavřen z důvodu rekonstrukce. Tento plán byl v roce 2012 dodržen. Snažíme se, aby 

v rámci roku proběhly výstavy s různou tématikou a byl uspokojen co nejširší okruh 

návštěvníků. Největší prostor dostávají výstavy s regionálním zaměřením, pak následují 

výstavy pro děti a umělecké výstavy. 

Celkem bylo v loňském roce pořádáno sedm výstav, v délce trvání od 1 do 2 měsíců. 

Kromě těchto výstav se pořádaly v průběhu roku další akce v prostorách městského muzea. 

Jednalo se o přednášky, interaktivní dílny, besedy, koncerty apod.  

Instalace a demontáž výstav, stejně jako příprava a zajištění všech doprovodných akcí, je 

prováděna muzejními pracovníky. Vzhledem k tomu, že se výstavy mění poměrně často, má 

to vliv na vlastní muzejní práci, která je díky organizaci výstav často narušovaná. Není tak 

dost času na zpracování sbírek, digitalizaci ani kvalitní propagaci muzea. Ale to je problém 

všech malých muzeí. 

K výstavám byly využity vlastní sbírky i sbírky zapůjčené jinými institucemi či jednotlivci. 

Celkově bylo v roce 2012 pro výstavní účely vypůjčeno 567 sbírkových předmětů od jiných 

institucí. Naopak z vlastních sbírek bylo do jiných institucí zapůjčeno 29 sbírkových 

předmětů. 

Instituce, se kterými muzeum spolupracovalo při výstavní činnosti v roce 2012: 

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Regionální galerie a muzeum v Jičíně, Regionální muzeum 

v Náchodě, UMPRUM Praha – Muzeum textilu v České Skalici, Národní galerie v Praze, 

Severočeské muzeum v Liberci, Východočeské muzeum v Pardubicích, Východočeská galerie 

v Pardubicích, Centrum pro rodinu a sociální péči – klub Ámos Ostrava, Národní památkový 

ústav – územní odborné pracoviště Josefov, Hospital Kuks, Keramické studio Jarmily 

Tyrnerové Kohoutov, dobrovolný svazek obcí KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA, Český svaz 

včelařů, o. s., Dvůr Králové nad Labem, Včelařské učiliště Nasavrky, Občanského sdružení za 

obnovení židovského hřbitova Dvůr Králové nad Labem. 

Organizačně náročná byla hlavně výstava „Mezníky v krajině na panství F. A. Šporka“, při 

jejíž přípravě se spolupracovalo s Hospitalem Kuks a keramickým studiem Jarmily Tyrnerové 

v Kouhotově. Vystavovaly se předměty z Hospitalu v Kuksu. Bylo to vůbec poprvé, co 

opustily zdi Hospitalu, proto zápůjčku musel posvětit Národní památkový ústav v Praze. 

 

Jednotlivci, se kterými muzeum spolupracovalo při výstavní činnosti v roce 2012:  

Jiří Mládek – sběratel stavebnice Merkur, výtvarníci spolupracující na výstavě „Mezníky na 

panství F. A. Šporka“: Jan Fabián, Kurt Gebauer, Irena Hirai, Petr Hůza, Iva Ouhrabková, 

Helena Samohelová, Lenka Stodůlková, Eva Svobodová, Jindra Viková, Dalibor Worm, 

Pavel Baňka, Anna Benešová, Sandra Gosmanová, Blanka Hasová, Blanka Hovorková 

Maříková, Lada Krupková Křesadlová, Jessica Mayne, Hana Novotná, Šárka Radová, Pavel 

Rajdl, Jitka Štenclová, Jiří Votruba. Umělci vystavující na výstavě „Salon královských 

věnných měst“: Daniel Václavík, Jakub Hodr, Ivan Slejška, Vladimír Oliva, Zdeněk Šulc, 

Václav Janďourek, Miriam Kubičková, Tereza Komárková, Táňa Šlézová. 
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VÝSTAVY POŘÁDANÉ V ROCE 2012: 

 

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VE FOTOGRAFIÍCH 
20. 1. – 26. 2. 2012 

Výstavní sál v budově Špýcharu 

Výstava historických fotografií Dvora Králové nad Labem ze sbírek muzea a Geislerovy 

sbírky. V termínu od 21. 2. do 26. 2. 2012 byly vystaveny také DAGUERROTYPIE ze sbírek 

městského muzea. 

 

VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ NA TÉMA „Kraj F. A. Šporka“ 
6. 2. – 12. 2. 2012 

Výstavní sál ve Staré radnici 

Výstava prací zaslaných do výtvarné a literární soutěže „Kraj F. A. Šporka“ vyhlášené k  

350. výročí narození Františka Antonína Šporka (9. 3. 1662 – 30. 3. 1738). O vítězi ve 

výtvarné soutěži rozhodli sami návštěvníci výstavy. Vyhlášení soutěže proběhlo v pondělí 

13. 2. 2012. 

Výsledky soutěže: 

I. kategorie 
1) Josef Mokrý  (Hankův dům, 6 let) 

2) Natálie Slezáková (Hankův dům, 6 let) 

3) Barbora Síbrová (Hankův dům, 6 let), Jolana Jarošová (Hankův dům, 4,5 roku), 

Magdaléna Hojná (Hankův dům, 4 roky) 

  

II. kategorie 
1) Jan Grega (ZŠ Kocbeře, 5. třída) 

2) Tereza Šulcová (ZŠ Kocbeře, 3. třída) 

3) Tomáš Jirousek (ZŠ Kocbeře, 3. třída) 

 

III. Kategorie 
1) Vít Krátký, Sabina Wávrová, Petra Janečková, Lada Krausová, Nikola Hiebschová, 

Andrea Haková ( ZŠ Schulzovy sady, 7. E) 

2) Klára Chaloupková (ZŠ Schulzovy sady, 9. B) 

3) Alexandr Mühl, Vašek Darvaš, Michal Fejk, Tomáš Dušek, Daniel Novotný, Richard 

Horáček (ZŠ Nemojov, 1. stupeň), 

Katka Dontová (ZŠ Schulzovy sady, 6. A), Josef Kočnar (ZŠ Schulzovy sady, 6. B), 

Adéla Vojtěchová (ZŠ Schulzovy sady, 6. A) 

 

IV.  Kategorie 
DM SŠIS: Aneta Bradáčová, Adriana Beranová, Věra Brzáková, Kristýna Mládková 

 

 

MEZNÍKY V KRAJINĚ NA PANSTVÍ F. A. ŠPORKA 
9. 3. – 15. 4. 2012 

Výstavní sál v budově Špýcharu 

Výstava k 350. výročí narození F. A. Šporka, který se nesmazatelným způsobem zapsal do 

dějin našeho regionu. Nechal vybudovat proslulé lázně v Kuksu a barokní komplex Braunova 

Betléma. Hrabě se svými umělci respektovali krajinu panství a umělecky ji dotvářeli v duchu 

promyšlené barokní kompozice. Výstava se snažila představit F. A. Šporka ve všech jeho 

sférách činnosti. K vidění byly dobové předměty z Hospitalu v Kuksu a sbírek muzea, např. 



Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem 2012 

 

 

10 

trpaslík z Braunovy dílny, knihy ze Šporkovy knihovny, podobizny hraběte, reprodukce 

rytiny Hospitalu, historické fotografie Kuksu atd. 

Na výstavě se podílelo také Keramické studio Jarmily Tyrnerové z Kohoutova, které v rámci 

projektu „Mezníky v krajině“ vytvořilo novodobé mezníky v krajině. Účastníci projektu se tak 

stali novodobými „Šporky“ a vytvořili milníky, boží muka a křížky současnosti. Také tyto 

objekty a fotografie, které artefakty ukazují zakomponované do krajiny, byly k vidění na naší 

výstavě. 

 

VČELAŘSTVÍ NA KRÁLOVÉDVORSKU 
27. 4. – 27. 5. 2012 

Výstavní síň ve Staré radnici na náměstí T. G. Masaryka 

Výstava věnovaná 120. výročí založení královédvorského včelařského spolku, kde bylo 

možné prohlédnout si úly, medomety a další včelařské potřeby. Na výstavě bylo možné 

zakoupit rozmanité dobrůtky z medu.  

 

ŽIDÉ NA KRÁLOVÉDVORSKU 
8. 6. – 2. 9. 2012 

Výstavní síň ve Staré radnici na náměstí T. G. Masaryka 

Výstava měla několik rovin. Obecná rovina byla zaměřená na židovské tradice a zvyky. To 

jsou judaismus, židovský kalendář, oslava šabatu a jednotlivých nejvýznamnějších svátků 

(Nový rok a Den smíření, Pesach, Šavuot, Sukot, Chanuka a Purim), stejně jako hlavní 

události životního cyklu (narození, svatba a úmrtí). Dále následovala rovina regionální, která 

se zabývala židovskou komunitou na Královédvorsku. Výstava také představila projekt 

Občanského sdružení za obnovení židovského hřbitova Dvůr Králové nad Labem, jehož cílem 

je vybudování památníku na místě bývalého židovského hřbitova, který by připomínal 

židovskou komunitu a její osud. Expozice byla doplněna předměty, které se vztahují 

k židovské tradici. 

 

XIII. VÝTVARNÝ SALON KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH 

MĚST 
14. 9. – 7. 10. 2012 
Výstavní síň ve Staré radnici na náměstí T. G. Masaryka 

Volné sdružení devíti někdejších královských věnných měst – Dvora Králové nad Labem, 

Hradce Králové, Chrudimi, Jaroměře, Mělníka, Nového Bydžova, Poličky, Trutnova 

a Vysokého Mýta – vzniklo v roce 1999. Navázalo na historickou tradici, kdy tato města měla 

zvláštní status, z něhož plynula povinnost platit daně českým královnám. Toto historické 

postavení zaniklo v roce 1918. Novodobé sdružení těchto měst si klade za cíl společně 

propagovat tato převážně východočeská města a zvýšit tak jejich turistickou, kulturní 

a společenskou přitažlivost.  

Již tradiční společnou akcí je výtvarný salon královských věnných měst, jehož XIII. ročník se 

konal v našem městě. Každé z měst zastupoval jeden výtvarník, který představil v rámci 

salonu své nejlepší práce. Výstava tak tvořila pestrou paletu fotografií, obrazů a objektů.  

 

HRÁTKY SE ZVUKEM 
HEJBLATA HUDEBNÍ A VĚCI KOLEM NÁS 

15. 10. – 25. 11. 2012 

Výstavní síň ve Staré radnici na náměstí T. G. Masaryka 



Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem 2012 

 

 

11 

Další zajímavá interaktivní výstava připravená ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální 

péči v Ostravě. Projekt se skládal z několika tematických okruhů, např. zvuk a lidské ucho, 

zvuk a hudba, zvuk a film, zvuk jako fyzikální veličina apod. Nejoblíbenější je vždy 

interaktivní část, kde tentokrát návštěvníci našli flašinety, lahvostroje, netradiční hudební 

nástroje, dabovací zařízení, pomůcky na výrobu ruchů, přehrávače apod.  

 

MERKUR legendární stavebnice 
7. 12. 2012 – 3. 2. 2013 

Výstavní síň ve Staré radnici na náměstí T. G. Masaryka 

Stavebnice Merkur je fenoménem českého hračkářského průmyslu. Tato stavebnice, 

vytvořená Jaroslavem Vanclem už na počátku 20. století v Polici nad Metují a dnes zde opět 

vyráběná firmou Merkurtoys, vyniká jednoduchostí, promyšleností a tvarově prostorovou 

propracovaností.  

Právě s historií a současností stavebnice návštěvníky seznámila výstava „MERKUR 

legendární stavebnice“, která byla sestavena ze sbírky známého sběratele a badatele o historii 

této stavebnice Jiřího Mládka. Na své si na výstavě přišly zejména děti, které si zde mohly 

sestavit vlastní model nebo hračku a prohlédnout si např. model ruského kola či tiskárnu, 

sestavené z dílů stavebnice. 

 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ POŘÁDANÉ V ROCE 2012 

 

Divadelní představení pro nejmenší pořádalo divadélko Zvoneček a loutkářský soubor Klíček. 

Celkem proběhlo 16 představení. 

 

ROZMAZLENÁ PRINCEZNA 
neděle 8. 1. 2012 od 16:00  

přednáškový sál v budově Špýcharu  

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK.  

 

O LESNÍM KRMÍTKU 
sobota 14. 1. 2012 od 15:00 
přednáškový sál v budově Špýcharu  

Pásmo pohádek pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček. 

 

OKLAMANÝ HASTRMAN 
neděle 22. 1. 2012 od 16:00  

přednáškový sál v budově Špýcharu  

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK. 

 

O ŠESTINOHÉM STRAŠIDLU 
neděle 12. 2. 2012 od 16:00  

přednáškový sál v budově Špýcharu  

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK.  

 

KOCOUR V BOTÁH 
sobota 18. 2. 2012 od 15:00 
přednáškový sál v budově Špýcharu  

Pohádka pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček. 
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O POTRESTANÉ PRINCEZNĚ 
neděle 26. 2. 2012 od 16:00  

přednáškový sál v budově Špýcharu  

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK.  

 

BABA JAGA 
neděle 11. 3. 2012 od 16:00  

přednáškový sál v budově Špýcharu  

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK.  

 

O ZLÉ KOZE 
sobota 24. 3. 2012 od 15:00 
přednáškový sál v budově Špýcharu  

Pohádka pro nejmenší v podání maňáskové scény loutkářského souboru Klíček. 

 

KOCOUR V BOTÁCH 
neděle 25. 3. 2012 od 16:00  

přednáškový sál v budově Špýcharu  

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK. 

 

PRINCEZNA SVĚTLUŠKA 
sobota 7. 4. 2012 od 16:00  

přednáškový sál v budově Špýcharu  

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK. 

 

KAŠPÁREK A ČAROVNÝ POKLAD ŽELEZNÉHO RYTÍŘE 
neděle 22. 4. 2012 od 16:00  

přednáškový sál v budově Špýcharu  

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK.  

 

ROZMAZLENÁ PRINCEZNA 
neděle 14. 10. 2012 od 16:00  

přednáškový sál v budově Špýcharu  

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK.  

 

KAŠPÁRKOVO POMETLO ZAMETLO 
neděle 28. 10. 2012 od 16:00  

přednáškový sál v budově Špýcharu  

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK.  

 

O RUSALCE A VODNÍKOVI 
neděle 11. 11. 2012 od 16:00  

přednáškový sál v budově Špýcharu  

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK.  

 

O POTRESTANÉ PRINCEZNĚ 
neděle 25. 11. 2012 od 16:00  

přednáškový sál v budově Špýcharu  
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Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK. 

 

KOZA LÍZA 
neděle 9. 12. 2012 od 16:00  

přednáškový sál v budově Špýcharu  

Loutková pohádka pro nejmenší v podání divadélka ZVONEČEK.  

 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, KOMPONOVANÉ VEČERY POŘÁDANÉ V ROCE 2012 

 

TYROLY, SALZBURSKO z nových cest 
(Öztalské a Stubaiské Alpy, Hochköning) 

úterý 17. 1. 2012 od 17:00 
přednáškový sál v budově Špýcharu  

Cestopisná přednáška s promítáním diapozitivů v podání manželů Mervartových. 

 

FRANTIŠEK ANTONÍN ŠPORK A JEHO DOBA 
úterý 20. 3. 2012 od 17:00 

přednáškový sál v budově Špýcharu 

Přednáška Jindřicha Koldy z Hospitalu v Kuksu o životě F. A. Šporka. 

 

OBRAZY Z KARPAT 
(Rumunsko, Ukrajina, Polsko, Slovensko) 

čtvrtek 12. 4. 2012 od 17:00 
přednáškový sál v budově Špýcharu  

Cestopisná přednáška s promítáním diapozitivů v podání manželů Mervartových. 

 

 

DÍLNY POŘÁDANÉ V ROCE 2012 

 

JARNÍ DÍLNA F. A. ŠPORKA 
28. - 29. 3. 2012 

přednáškový sál v budově Špýcharu 

Další muzejní tvůrčí dílná pro malé i velké návštěvníky. Vyráběl se nový erb pro hraběte 

Šporka nebo škrabošku na jeho slavnost a další zajímavé věci. 

 

DALŠÍ VÝTVARNÁ DÍLNA S FRANTIŠKEM KALENSKÝM PRO 

DOSPĚLÉ „Cesty kreativní fantazie k výtvarnému sdělení“ 
středa 11. 4. 2012 od 18 hodin 

přednáškový sál ve Špýcharu 

Každodenních život přináší spoustu starostí a stresu, jedna z možností odreagování je 

výtvarná činnost. Dílna umožňovala vyzkoušet si enkaustiku (malba voskem), monotyp nebo 

umožňovala popovídat si o barvách a jejich působení na člověka.  

 

KURZ SMALTOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ 
čtvrtek 19. 4. 2012 od 17 hodin 

přednáškový sál ve Špýcharu  

Dílna byla určená pro všechny, kteří vždy toužili vyzkoušet si technikou smaltování vyrobit 

přívěšek nebo náušnice. Kurz vedla všestranná lektorka paní Jindra Machková. 
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VÁNOČNÍ DÍLNA 
pondělí 10. 12. – úterý 11. 12. 2012 

přednáškový sál v budově Špýcharu 

Městské muzeum připravilo již tradiční vánoční dílnu k načerpání inspirace pro sváteční dny. 

Opět byly připraveny ukázky malování vánočních ozdob. Stejně jako v minulých letech bylo 

možné získat originální vánoční ozdobu podle vlastního přání. Pod vedením našich lektorek si 

návštěvníci mohli vyrobit vánoční přání pro své blízké nebo vánoční ozdoby na svůj 

stromeček. 

 

 

KONCERTY POŘÁDANÉ V ROCE 2012 

 

JAMES HARRIES 
sobota 15. 12. 2012 od 19.30  

přednáškový sál v budově Špýcharu  

Vánoční koncert anglického hudebníka Jamese Harriese. 

 

DALŠÍ AKCE 

 

MAŠKARNÍ PLES – ŠIBŘINKY 
sobota 17. 11. 2012 od 20:00 
Druhý muzejní ples pořádaný ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Sokol Dvůr Králové 

nad Labem. Konal se v Zábavním centru Zálabí Dvůr Králové nad Labem. Hrála kapela 

DYNAMIC OPOČNO. Byla připravena bohatá tombola a soutěže. Akce se opět povedla, 

doufáme, že se maškarní ples stane tradicí a bude každý rok otvírat královédvorskou plesovou 

sezónu. 

 

 

NÁVŠTĚVNOST MUZEA V ROCE 2012 

 

Nejnavštěvovanější výstavy: 

 

HEJBLATA HUDEBNÍ       958  osob 

 

MERKUR legendární stavebnice      1.025 osob 

 

 

Nejnavštěvovanější doprovodný program: 

 

MAŠKARNÍ PLES – ŠIBŘINKY 

 

VÁNOČNÍ DÍLNA spojená s malováním vánočních ozdob 

 

Celkový počet návštěvníků muzea v roce 2012:    4.246 osob 

 

rok 2003: 7.879, rok 2004: 6.845, rok 2005: 13.583, rok 2006: 10.052, rok 2007: 9.573, rok 

2008: 8.039, rok 2009: 8.124, rok 2010: 8.567, rok 2011: 9.857, rok 2012: 4.246 
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Návštěvnost v roce 2012 je nižší. Je to způsobeno velkou konkurencí na kulturním trhu, kde 

naše muzeum s nedostatkem finančních prostředků, těžko konkuruje. Navíc je muzeum 

v rekonstrukci. V květnu 2012 jsme opustili areál Kohoutova dvora. Kanceláře byly přesunuty 

do budovy bývalé ZŠ Komenského a výstavní činnost byla přesunuta do výstavní síně ve 

Staré radnici na náměstí T. G. Masaryka. Výstavní síň nemá zabezpečovací zařízení a chybí 

také prostorové vitríny. Tato skutečnost nás limituje při tvorbě plánu výstav. Nemůžeme 

realizovat náročnější projekty, které vyžadují originální sbírkové předměty. Výstavy nejsou 

potom divácky atraktivní a v boji o návštěvníka neobstojíme. Právě prezentace originálních 

sbírkových předmětů je výsadou muzeí, v tom spočívá naše jedinečnost. 

 

 

V. STĚHOVÁNÍ MUZEA 
 

Město Dvůr Králové nad Labem získalo dotaci na rekonstrukci hlavní budovy městského 

muzea a vybudování bezbariérového přístupu do budovy Špýcharu. Zakázku získala na jaře 

roku 2012 ostravská firma RESA a stavební práce měly začít v květnu 2012.  

Proto bylo nutné muzeum připravit na rekonstrukci. Nejprve byla uzavřena budova Špýcharu 

a ve všech patrech byly postaveny příčky, které oddělují stavbu od zbytku výstavních prostor. 

Výstavní činnost byla přenesena už v dubnu 2012 do výstavní síně na náměstí T. G. 

Masaryka, kam byla převezena také část výstavního mobiliáře. Bronzové sochy z galerie ve 

sklepení a 3NP byly přesunuty do depozitáře. V galerii ve 3NP byly také sejmuty obrazy 

Křížové cesty od J. B. Bergera. Byly pečlivě zabaleny a uloženy, aby nedošlo k jejich 

poškození. Což při jejich velikosti byla obtížná operace. 

Mnohem náročnější práce nás čekala v hlavní budově, která se musela kompletně vystěhovat. 

Veškeré sbírkové předměty z depozitářů v 3NP byly přesunuty do náhradních prostor. Jednalo 

se o tisíce předmětů (cín, hodiny, zbraně, nábytek, staré tisky apod.). Následně byla 

demontována stálá expozice k historii města. Vše bylo zdokumentováno, protože se expozice 

ve stejné podobě bude vracet do opravených prostor. Jednotlivé panely byly očíslovány 

a odvezeny do skladových prostor muzea. Jako poslední se stěhovalo zařízení kanceláří, 

knihovna a sbírka fotografií. To vše bylo převezeno do náhradních prostor v bývalé budově 

ZŠ Komenského. Nejnáročnější bylo stěhování knihovny a sbírky fotografií, kdy se během 

krátkého časového intervalu muselo přemístit tisíce knih a fotografií. 

Projekt rekonstrukce muzea a vybudování nové expozice od začátku provází řada potíží, ale 

doufáme, že do konce roku 2013 budou všechny expozice muzea opět zpřístupněny 

veřejnosti.  
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V. HOSPODAŘENÍ 
 

Rok 2012 Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem ukončilo s kladným 

hospodářským výsledkem 50.890 Kč. Výše neinvestičního příspěvku městského muzea pro 

rok 2012 činila 2,680.000 Kč. V souvislosti s rekonstrukcí muzea a následným stěhováním 

kanceláří a sbírek do náhradních prostor byl neinvestiční příspěvek zvýšen na 2,910.200 Kč 

a následně na 2,942.903 Kč. Rekonstrukce Kohoutova dvora se zpozdila a muzeum na konci 

roku 2012 stále sídlí v náhradních prostorách.  

Podle původního harmonogramu stavby, měla být budova Špýcharu na podzim roku 2012 

opět v provozu, ale harmonogram nebyl dodržen. Stěhování budovy Špýcharu bylo odloženo 

a finanční prostředky na tuto akci nebyly využity. Z tohoto důvodu městské muzeum ukončilo 

rok  2012 s hospodářským výsledkem 50.890 Kč. 

Uzavření přednáškového sálu v budově Špýcharu (v souvislosti s chystanou rekonstrukcí 

muzea), nás připravilo o příjem z pronájmu sálu. Potíže se stavbou nám umožnily na podzim 

sál opět otevřít, ale o nejlukrativnější pronájmy jsme přišli.  

Oproti plánovanému rozpočtu byly vyšší tržby z prodeje služeb, tzn. tržby ze vstupného 

a pronájmů. Výše tržby nepřekonala loňský rok, ale s přihlédnutím k podmínkám, ve kterých 

jsme byly nuceni pracovat, myslím, že to není špatný výsledek. 

V roce 2009 jsme za vstupné utržili 80.708 Kč, v roce 2010 to bylo 126.170 Kč, v roce 2011 

to bylo 211.735 Kč a v roce 2012 to bylo 150.842 Kč.   

V roce 2012 jsme měli v plánu získat finanční prostředky z grantového programu 

Ministerstva kultury poskytnuté z kapitoly ISO/A – integrovaný systém ochrany movitého 

kulturního dědictví na zabezpečovací zařízení v rámci akce „rekonstrukce muzea“. Dále jsme 

měli v plánu požádat o finanční prostředky z grantového programu Ministerstva kultury 

poskytnuté z kapitoly ISO/D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy (odstavec c) 

vybavení depozitářů a stálých expozic). Oba granty souvisí s plánovanou rekonstrukcí budovy 

muzea. Před podáním grantu, však vznikly na stavbě velké potíže a nebylo možné stanovit 

termín dokončení stavby a instalace nové expozice. Proto bylo podání grantu odloženo na rok 

2013. 

Návštěvník muzea je stále náročnější, proto také připravit zajímavý projekt je stále 

složitější a nákladnější. Finanční prostředky od zřizovatele pokrývají náklady muzea na 

energie a mzdy. Z prodeje služeb (vstupné, pronájem, prodej) dokážeme pokrýt jen běžné 

náklady na výstavní činnost (plakáty, pozvánky, doprava, výlep). Každý projekt muzea je tak 

sázka do loterie, kdy doufáme, že akce bude úspěšná a investované prostředky se nám vrátí. 

Takový stav není dlouhodobě udržitelný, proto je nutné hledat další zdroje financování 

muzea. Jednu možnost představují granty. Druhá možnost je vytvoření sítě sponzorů, kteří 

budou na akce muzea přispívat. Situace ve městě však není příliš příznivá a firmy, které si 

mecenášství mohou dovolit, se zaměřují hlavně na oblast sportu. Tady je prostor pro muzeum. 

Musíme přijít s takovými projekty, které bude stát zato podporovat.  
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Vyhodnocení nákladů v uplynulém období 
   

     

    hlavní činnost vedlejší činnost celkem 

spotřeba materiálu   71425,00  71425,00 

spotřeba energie   391502,34 1333,86 392836,20 

prodané zboží (nákup)    27463,82 27463,82 

opravy a udržování   8977  8977 

restaurování, konzervace 0  0 

cestovné   8716,00  8716,00 

náklady na reprezentaci   4587,00  4587,00 

ostatní služby   388626,19  388626,19 

mzdové náklady   1502998,14 400,86 1503399,00 

zákonné sociální pojištění 501720,84 142,16 501863,00 

ostatní sociální pojištění   4132,98  4132,98 

zákonné sociální náklady 55506,90  55506,90 

ostatní daně a poplatky   1 960,00  1 960,00 

jiné ostatní náklady (pojištění) 97859,00   97859,00 

odpisy   0   0 

ostatní soc. náklady   4754,00   4754,00 

Celkem:   3042765,39 29340,70 3072106,09 

 
 
 
Vyhodnocení výnosů v uplynulém období 
   

     

    hlavní činnost vedlejší činnost celkem 

tržby z prodeje služeb   128330,00 14512,20 142842,20 

tržby za prodané zboží    27733,60 27733,60 
úroky 
jiné ostatní výnosy 
zúčtování fondů   

1516,92 
8000,00 

   

1516,92 
8000,00 

 

transfery    2942903,00   2 942 903,00 

Celkem:   3080749,92 42245,80 3122995,72 
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VI. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 
Městské muzeum ve Dvoře Králové n. L. mělo v roce 2012 následující personální obsazení: 

 

Odborní zaměstnanci: 

 

1. ředitel muzea 

2. kurátor sbírek, správce podsbírky historické, numizmatické a písemností a tisků, 

správce depozitáře 

3. průvodkyně, správce podsbírky fotografické 

4. knihovnice, pedagogicko-výchovný pracovník, grafik a aranžér (propagace 

a instalace výstav) 

 

Ostatní zaměstnanci: 

 

1. ekonom muzea (správce rozpočtu, účetní agenda, pokladna, prodej) 

2. uklízečka (pomocné práce při instalaci a demontáž výstav) 

3. uklízečka (pomocné práce při instalaci a demontáž výstav) 
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AKCE MUZEA VE FOTOGRAFIÍCH 

 

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VE FOTOGRAFIÍCH 

20. 1. – 26. 2. 2012 

    
 

    
 

VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ NA TÉMA „Kraj F.A. Šporka“ 

6. 2. – 12. 2. 2012 
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MEZNÍKY V KRAJINĚ NA PANSTVÍ F. A. ŠPORKA 

9. 3. – 15. 4. 2012 

    
 

    
 

VČELAŘSTVÍ NA KRÁLOVÉDVORSKU 

27. 4. – 27. 5. 2012 
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ŽIDÉ NA KRÁLOVÉDVORSKU 

8. 6. – 2. 9. 2012 

    
 

    
 

XIII. VÝTVARNÝ SALON KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST 

14. 9. – 7. 10. 2012 
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HRÁTKY SE ZVUKEM - HEJBLATA HUDEBNÍ A VĚCI KOLEM NÁS 

15. 10. – 25. 11. 2012 

    
 

    
 

 

MERKUR legendární stavebnice 

7. 12. 2012 – 3. 2. 2013 
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JARNÍ DÍLNA F. A. ŠPORKA 

28. - 29. 3. 2012 

    
 

KURZ SMALTOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ 

čtvrtek 19.4. 2012 od 17 hodin 

    
 

VÁNOČNÍ DÍLNA 

pondělí 10. 12. – úterý 11. 12. 2012 
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MAŠKARNÍ PLES – ŠIBŘINKY 

sobota 17. 11. 2012 od 20:00 
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STĚHOVÁNÍ MUZEA VE FOTOGRAFII – příprava na rekonstrukci 

květen 2012 
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NAPSALI O NÁS V KRKONOŠSKÉM DENÍKU A TÝDENÍKU 5 + 2 
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NAPSALI O REKONSTRUKCI 

 

    
13. 4. 2012 
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