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1 Úvod
Kapitola Kulturní infrastruktura přináší informace o základní vybavenosti území Královéhradeckého kraje
kulturní infrastrukturou a kulturním dědictvím. Analyzuje a znázorňuje územní rozmístění zázemí, ve kterém se
kultura odehrává, a to v rozsahu potřebném pro doplnění dalších analytických vstupů připravované krajské
kulturní strategie.

Oblast kulturně architektonického dědictví je běžnou součástí územně analytické a územně plánovací
dokumentace dle platné legislativy a dat garantovaných Národním památkovým ústavem. Vybraná kulturní
zařízení jsou nově od roku 2021 také součástí územně analytických podkladů.

Stále však platí, že část kulturních zařízení není v datech spolehlivě podchycena. Záměrem Královéhradeckého
kraje je do budoucnosti data sjednotit a vytvořit garantované datové sady infrastruktury na území KHK, které
budou uživatelům k dispozici ať už prostřednictvím územně analytických podkladů anebo připravovaného
Datového portálu KHK a aby je bylo možné využívat pro analýzu a plánování v území.
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2 Kulturní infrastruktura

2.1 Kulturní a architektonické dědictví

Mapa č.  1: Významné památky v Královéhradeckém kraji

Zdroj dat: KHK, CIRI
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Mapa č.  2: Nemovité národní kulturní památky dle vlastníka na území obcí Královéhradeckého kraje v roce 2021

Zdroj dat: NPÚ, KHK, CIRI

Mapa č. 3: Indikativní seznam národních kulturních památek na území obcí Královéhradeckého kraje v roce
2021

Zdroj dat: NPÚ, KHK, CIRI
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Na území Královéhradeckého kraje se nachází celkem 20 nemovitých národních kulturních památek, žádná z
nich nepatří mezi světové kulturní dědictví UNESCO. Zastoupení národních kulturních památek v
Královéhradeckém kraji je v celorepublikovém měřítku průměrné, typově převažují zámky.

Co se týká vlastnictví, patří mezi tři nejčastější majitele NKP v KHK stát (6 NKP), dále obec (5 NKP) a církev (4
NKP).

U indikativního seznamu patří mezi nejčastější majitele NKP církev (12 památek) následována obcemi (4) a
státem (4).

Graf č. 1: Počet národních kulturních památek zřizovaných Národním památkovým ústavem v jednotlivých
krajích v roce 2020

Zdroj: vlastní zpracování KHK

Česká republika podporuje prostřednictvím Národního památkového ústavu v Královéhradeckém kraji 6 objektů
z celkových 20 NKP, což je přibližně třetinový podíl oproti nejsilnějšímu zastoupení NPÚ ve Středočeském kraji.
Zastoupení významných kulturních objektů v KHK, v jejichž rozvoji by se angažovala Česká republika, je téměř
o dvě třetiny nižší než v nejsilněji zastoupeném Středočeském kraji.

Okres Náchod patří k celorepublikově nejsilnějším v počtu zastoupení NKP (6, tj. téměř 1/3 ze všech NKP v
kraji).

2.2 Kulturní zařízení

Kulturní zařízení jsou místa, ve kterých se kultura odehrává. U vybraných druhů kulturních zařízení byla data
podrobně ověřena a u těchto dat může Královéhradecký kraj garantovat jejich kvalitu. Jedná se o muzea a
galerie, knihovny, kina, kulturní domy. Zdrojem dat pro ZUŠ a domy dětí a mládeže v KHK byly územně
analytické podklady. Mezi další kulturní zařízení, ve kterých se kultura odehrává, dále patří: divadla, výstavní
prostory, koncertní sály, hudební kluby, multifunkční zařízení, spolkové domy, sokolovny (databáze České obce
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Sokolské), komunitní centra, kulturně volnočasová centra, sály v budově radnice, kulturní památky, ve kterých
probíhá kulturní program, církevní stavby, ve kterých probíhá kulturní program.

Graf č.  2: Počet kulturních zařízení v KHK zajišťovaných obcemi dle dotazníkového šetření (2020)

Zdroj dat: Dotazníkové šetření mezi obcemi (březen 2020)

Z dotazníkového šetření mezi ORP a obcemi KHK vyplynulo, že všechny ORP Královéhradeckého kraje zajišťují
knihovnu, základní uměleckou školu a dům dětí a mládeže. Většina ORP dále zajišťuje divadlo, muzeum,
výstavní prostory, kino, koncertní sál, kulturní dům, multifunkční zařízení pro kulturní i sportovní akce a kulturní
památky, ve kterých probíhá kulturní program. Naopak velmi málo ORP zajišťuje hudební klub (13 %), spolkový
dům a sokolovnu (27 %).

Co se týká respondentů – ostatních obcí, vidíme zde dle očekávání nižší počet všech kulturně komunitních či
kulturně vzdělávacích zařízení, která zajišťují, s výjimkou knihoven, které zajišťují všechny „ne“ SO ORP obce,
a hudebního klubu, kde je hodnota shodná. Velký rozdíl jsme zaznamenali u galerií, kin, koncertních sálů,
kulturně volnočasových center a domů dětí a mládeže, kde je uváděný počet těchto zařízení oproti ORP
procentuálně méně než poloviční.
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Graf č.  3: Počet kulturních zařízení v KHK zajišťovaných soukromým sektorem dle dotazníkového šetření (2020)

Zdroj dat: Dotazníkové šetření mezi obcemi (březen 2020)

Soukromý sektor zajišťuje zhruba v 50 % ORP provoz galerií, výstavních prostor, sokoloven a církevních staveb,
ve kterých probíhá kulturní program. U ostatních obcí je počet kulturních zařízení, která zajišťuje soukromý
sektor, nižší. Nejčastěji zajišťuje provoz církevních staveb, ve kterých probíhá kulturní program (u 42 %
respondentů) a dále pak galerie, hudební kluby, sokolovny a multifunkční zařízení (ve 21 % ostatních obcí).
Soukromý sektor v žádné z obcí nezajišťuje knihovnu ani kulturní dům.

Jako zřizovatel kulturní infrastruktury dominuje veřejný sektor, zařízení, jejichž častějším zřizovatelem je
soukromý sektor, jsou pouze hudební kluby, církevní zařízení s kulturní programem a sokolovny.

Všechny obce s rozšířenou působností zřizují domy dětí a mládeže, ZUŠ a knihovny. Většina ORP také zajišťuje
kina, muzea, kulturní domy, výstavní síně a kulturní památky ve kterých probíhá kulturní program.

Menší obce nejčastěji zajišťují knihovny a základní umělecké školy, důležitou roli v nich hrají církevní zařízení,
ve kterých probíhá kulturní program.
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2.2.1 Kina

Mapa č.  4: Kina na území Královéhradeckého kraje v roce 2020

Zdroj: Vlastní průzkum KHK na podkladě dat od Asociace filmových distributorů

V roce 2020 se v Královéhradeckém kraji nacházelo více než 40 kin. Nejvíce kin se nacházelo v ORP Trutnov (8),
Náchod (6) a Hradec Králové (5). Naopak nejřidší síť kin byla v roce 2020 v ORP Broumov, Dvůr Králové nad
Labem, Nová Paka, Nové Město nad Metují a Nový Bydžov (pouze jedno kino v každém ORP).
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2.2.2 Kulturní domy

Mapa č.  5: Kulturní domy na území Královéhradeckého kraje v roce 2020

Zdroj: Vlastní průzkum KHK na základě dat Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu
NIPOS

V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2020 na 40 kulturních domů. Nevíce kulturních domů se nalézá v ORP
Hradec Králové (8), dále pak v ORP Jičín a Náchod (vždy 5). Naopak nejméně kulturních domů vidíme v ORP
Dvůr Králové, Hořice, Jaroměř, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov a Vrchlabí (vždy pouze jeden).

Kulturní domy se často nacházejí v obcích se statusem města.
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2.2.3 Muzea a galerie

Mapa č.  6: Muzea a galerie Královéhradeckého kraje v roce 2020

Zdroj: Odbor kultury a památkové péče KHK a Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

Na území Královéhradeckého kraje se v roce 2020 nacházelo více než 150 muzeí a galerií. Nejvíce muzeí a galerií
se nacházelo v ORP Hradec Králové (29), Náchod (26) a Trutnov (20). Naopak nejméně muzeí vidíme v ORP Nová
Paka (4), Nové Město nad Metují (2) a Nový Bydžov (2).
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2.2.4 Knihovny

Mapa č.  7: Knihovny na území Královéhradeckého kraje v roce 2020

Zdroj: Ministerstvo kultury, NIPOS Praha a KHK

Knihovny představují nejhustší síť kulturní infrastruktury v regionu. Pobočku knihovny najdeme ve velké části
obcí kraje (v 332 obcích z celkových 448). Celkově se jedná o přibližně 400 knihoven. Druhý nejvyšší počet
knihoven vyjma regionální metropole (11) je na území následujících obcí a jejich místních částí – Červený
Kostelec (4), Rychnov nad Kněžnou (4) a Trutnov (4).
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2.2.5 Vzdělávací zařízení

Mapa č.  8: Základní umělecké školy a domy dětí a mládeže na území Královéhradeckého kraje v roce 2020

Zdroj: KHK, CIRI

Na území Královéhradeckého kraje se v roce 2020 nacházelo 32 základních uměleckých škol. Největší hustota
ZUŠ byla v ORP Hradec Králové (8), dále v ORP Náchod (4) a ORP Trutnov (4). Naopak pouze 1 ZUŠ se nacházela
v ORP Broumov, Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Jičín, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov
a Rychnov nad Kněžnou.

Domů dětí a mládeže (DDM) se v roce 2020 nacházelo na území kraje celkem 38. Nejvíce DDM se nacházelo
v ORP Hradec Králové (15) dále pak v ORP Vrchlabí (4), Náchod (3) a Trutnov (3). Pouze jeden DDM se nacházel
ve více než polovině ORP (devíti z celkových 15) – Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hořice,
Jaroměř, Jičín, Nová Paka, Nové Město nad Metují a Nový Bydžov.

Základní umělecké školy a Domy dětí a mládeže zřizují všechny ORP i některé menší obce. V OPR sídlí většina
centrálních institucí.
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Mapa č. 9: Umělecké obory na středních, vyšších odborných a vysokých školách Královéhradeckého kraje v
roce 2020

Zdroj: KHK

V regionu se nachází celkem 8 středních škol s nabídkou oborů z oblasti kulturních a kreativních odvětví, jedná
se o umělecko-řemeslné i umělecko-průmyslové obory. V Hradci Králové je dále možné studovat na Univerzitě
Hradec Králové 4 různé umělecké obory.
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3 Kulturní kalendář
Tabulka č.  1: Významné kulturní akce v Královéhradeckém kraji v roce 2019

Zdroj: KHK

Královehradecký kraj podporuje 3/4 (20 z 28) významných akcí pravidelně se opakujícího kulturního kalendáře
pomocí tzv. záštit (víceletých dotací) (oranžová) i programových dotací. Podporovány nejsou (bílá) velké
hudební festivaly (celkem 5). Dalších 8 akcí je podporováno jednoletými dotacemi (žlutá). 28 z 41 akcí se koná v
červnu až srpnu, z čehož 20 je podpořeno. 3/4 opakujících se akcí s regionálním přesahem se konají v létě.
Královéhradecký kraj podporuje v opakujícím se kulturním kalendáři rozmanité žánry, nejvíce akcí je podpořeno
z oblasti divadla, naopak z oblasti moderní hudby je většina akcí nezávislých na krajské podpoře.
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Graf č. 5: Zastoupení jednotlivých žánrů mezi akcemi opakujícího se kulturního kalendáře pravidelně
podporovanými v programových dotacích, nebo tzv. trvalých záštitách v oblasti kultury (2019)

Zdroj: KHK

Největší rozdíl mezi počtem podporovaných akcí v jednotlivých žánrech je v oblasti současné hudby.
Významných festivalů moderní hudby se v KHK koná 11, podporované jsou 4.

Graf č.  6: Akce opakujícího se kulturního kalendáře dle žánru a doby vzniku (2019)

Zdroj: KHK
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Graf č. 7: Akce opakujícího se kulturního dle žánru a doby vzniku pravidelně podporované v programových
dotacích, nebo tzv. trvalých záštitách KHK (2019)

Zdroj: KHK

Nejvíce významných festivalů moderní hudby vzniklo v 90. letech minulého století. Významné divadelní festivaly
pak vznikaly v 90. a nultých letech, kdy se také v kraji objevily dosud existující významné akce v oblast vážné
hudby. Významnější akce vzniklé po roce 2011 zatím nejsou součástí podpory v dotačních nástrojích KHK.

Mapa č.  10: Průměrná návštěvnost kulturních akcí na území Královéhradeckého kraje v letech 2017 – 2019

Zdroj: KHK
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Data za návštěvnost pochází z údajů uvedených žadateli v dotačním řízení. KHK nemá stanovenou jednotnou
metodiku počítání návštěvnosti, u jednotlivých žadatelů se liší. Zobrazená návštěvnost akcí nepředstavuje
přesnou statistiku.
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