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Vážení čtenáři,

v dnešním úvodníku se chci zabývat problémem, který 

v muzeích trápí snad každého z nás, kteří se zabýváme ma-

nagementem a strategií muzejních sbírek. Tím problémem 

je pod pojmem zkvalitňování sbírkového fondu schovaný 

termín vyřazování sbírek. Proces u většiny kurátorů veskrze 

neoblíbený, časově náročný a obecně panuje neochota se 

jím vůbec zabývat, nebo se zabývat jen když je to bezpod-

mínečně nutné. Pominu-li vyřazení z důvodu ztráty (a to je 

bezpodmínečně nutné), jednodušší se jeví situace u vyřa-

zování z důvodu neupotřebitelnosti, i když i tam se dlouho 

váhá. Ale vyřazování z důvodu přebytečnosti je úkol, které-

mu se kurátoři nechtějí obecně věnovat vůbec. Důvodů je 

více. Nejčastější je argumentace „to nelze vyřadit, mohlo by 

se to hodit do nějaké výstavy“. Příručka muzejníkova sice 

přesně popisuje administrativní proces spojený s vyřaze-

ním, dává návod jak se vyhnout mýtům, ale návod k vlastní 

selekci nedává a pochopitelně ani dávat nemůže. Je zcela 

jasné, že každý krok k vyřazení je třeba důkladně zvážit 

a řešit individuálně s rozmyslem i citem podle každé kon-

krétní situace. Je to také jako většina řešení úkolů i o diskusi. 

Uvnitř organizace mezi kolegy i vně, např. s kolegy muzej-

níky v regionu, při volné diskusi o seminářích, veletrzích či 

dalších setkáváních muzejní obce apod. Tento proces se 

zdá být časově i fi nančně velice náročný, ale v budoucnu 

by s sebou měl zákonitě přinést úsporu času i fi nančních 

prostředků. Úspory se projeví v čase kurátora, který nebude 

na předmětu vykonávat správu (inventarizace, preventivní 

konzervace apod.), uspoří se i čas a náklady na konzervaci či 

restaurování. Chuti vyřazování ze sbírek ovšem také nena-

hrává další proces správy předmětu, to znamená zařazení 

do evidence majetku, ocenění předmětu a proces převodu 

či prodeje z důvodu přebytečnosti v majetku muzea. Tento 

proces se již netýká odborné správy sbírek, ale hospodářské 

správy organizace a přináší další administrativní zátěž navíc.

 Pro ilustraci lze uvést příklad. Muzeum má velký soubor 

kolovratů, které musí evidovat, někde ukládat, inventarizo-

vat, ošetřovat, restaurovat apod. Jako první si kurátor polo-

ží otázku proč spravovat celý soubor. A na ni si musí umět 

odpovědět. Pokud budou kolovraty dokumentovat výro-

bu v místě či regionu, který muzeum dokumentuje, pak je 

v pořádku, že jich je ve sbírce např. 30, ale různých typů 

či různé provenience. Pokud má muzeum několik stej-

ných kolovratů bez znalosti provenience nebo souvislostí 

a stejné kolovraty mají všechna muzea v okolí, proč nepro-

vést selekci. Zde pouze hrozí nebezpečí, že stejný záměr 

budou mít všechna muzea a nakonec kolovraty nebudou 

v žádném z nich. Proto je právě důležitá diskuse, konzultace 

s kolegy a vzájemná informovanost. Je to pochopitelně, jak 

se říká, běh na dlouhou trať. Zde se naskýtá otázka zveřej-

nění a přístupu k informacím o sbírkovém fondu každého 

muzea. Situaci neřeší stávající forma centrální evidence 

sbírek, kde jsou sice stručné informace k obsahu každé 

sbírky a podsbírky uvedeny, ale jednotlivé předměty jsou 

evidovány pouze nic neříkajícím číslem. K informovanosti 

ovšem může dobře posloužit muzejní statistické šetření 

a pasportizace sbírek s následným zveřejněním dat. I když 

tato šetření přinášejí do muzeí dost práce navíc, není to 

práce samoúčelná a může dobře posloužit celé muzej-

ní obci, a tak je třeba k ní i přistupovat. Prostor k diskusi 

a výměně informaci o sbírkách se otevírá i na stránkách 

Věstníku AMG, kde lze informace o sbírkách zveřejňovat, 

získávat je či vést diskusi k danému problému. Tato příle-

žitost je dosud málo využívaná a je to ke škodě věci. Vždyť 

stránky Věstníku AMG jsou tu především pro naši práci.

 Omlouvám se, že jsem problém vyřazování sbírek nastíni-

la dost zjednodušeně, ale myslím, že pro zamyšlení a vyvo-

lání diskuse to stačí.

 A propos, tak mne napadá, v našem muzeu máme malý 

soubor řezbovaných užitných předmětů z Ruska z přelomu 

19. a 20. století. Soubor v té době zakoupil do sbírek ředitel 

muzea, který byl obdivovatelem a sběratelem předmětů 

z Ruska. Muzeum v oboru národopisu, řemesel i umění do-

kumentuje pouze svůj region, nespravuje ani pozůstalost 

bývalého ředitele ani neeviduje informace o nějaké akci 

apod., co by s předměty souvisela. A tak se, i když poněkud 

zjednodušeně, ptám. Vyřadit, nebo nevyřadit? Toť otázka.

Milena Burdychová

úvodník
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Zápis ze zasedání Senátu AMG 

19. února 2008 v Národním muzeu
Přítomni: 41 z 55 členů senátu s hlasem rozhodovacím a 5 z 21 

členů s hlasem poradním.

 V úvodu jednání byla zvolena návrhová komise ve slo-

žení Mgr. Irena Chovančíková, Mgr. Milan Rosenkranc, 

Mgr. Radoslav Vlk a mandátová komise ve složení Ing. Ivo 

Štěpánek, Ing. Milena Burdychová, Mgr. Dagmar Fialová. 

 V úvodu jednání přednesla zprávu o činnosti exekuti-

vy PhDr. Eva Dittertová. Od posledního zasedání senátu 

v prosinci 2007 se exekutiva sešla celkem dvakrát. Na svých 

zasedáních se zabývala návrhem legislativní úpravy pro-

blematiky archeologických nálezů k novele zákona o státní 

památkové péči č. 1/2005 Sb., dále pak muzejní statistikou, 

plánem činnosti a návrhem rozpočtu, přípravou Festivalu 

muzejních nocí (16. 5.–14. 6. 2008), sestavením přípravné-

ho výboru mezinárodní muzeologické konference Muze-

um a změna III. a novou grafi ckou úpravou Věstníku AMG. 

 Následně schválil senát AMG Přílohu č. 3 Jednací-

ho řádu AMG – výši členských příspěvků a zařazení řád-

ných členů AMG do kategorií příspěvků v roce 2008. 

 Dále přednesla zprávu o plánu činnosti AMG dr. Dittertová. 

Návrh plánu je opět rozdělen na jednotlivé tématické bloky. 

Z koncepční činnosti je důležitou složkou muzejní statistika 

a úloha místních muzeí. Již k tradičním akcím patří Gloria 

musaealis, Festival muzejních nocí, Server AMG, Legislativ-

ní aktivity a vzdělávání muzejních pracovníků. K Odborné 

činnosti patří Věstník AMG, Základní databáze AMG, vydání 

Adresáře muzeí a galerií ČR pro období 2009–10. K dalším 

již tradičním bodům plánu patří spolupráce s ČV ICOM, ČK 

Modrého štítu, ZMS. Senát AMG pak následně schválil ná-

vrh plánu činnosti a rozpočtové provizorium na rok 2008.

 Dalším bodem byla problematika týkající se oborové 

legislativy, kterou přednesl PhDr. František Frýda. V po-

sledních třech týdnech se komise pro přípravu nového 

památkového zákona při MK ČR zabývala připomínkami, 

které se týkají především obnovení licencí; nákladů spo-

jených s archeologickým výzkumem, které by měly platit 

všichni, kteří dělají zásah do terénu. Další otázkou týka-

jící se dané problematiky je novela zákona o účetnictví.

 Do VI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2007 

je přihlášeno 71 projektů: 27 v kategorii Muzejní výstava roku, 

31 v kategorii Muzejní publikace roku a 13 v kategorii Muzejní 

počin roku. Slavnostní vyhlášení proběhne 15. května 2008 

v 17 hodin v Pantheonu Národního muzea v Praze. VII. roč-

ník soutěže začal již 1. ledna 2008 a je možné do něj již hlásit 

projekty; proběhla také změna ve složení poroty – odstupují 

PhDr. Dagmar Jelínková z Národní galerie a Mgr. Irena Chovan-

číková z Masarykova muzea v Hodoníně, novými členy poroty 

se stávají Mgr. David Hroch z Městského muzea v Sedlčanech 

a Mgr. Václav Mílek z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. 

 Zprávu o muzejní statistice přednesla Mgr. Dagmar Fialová. 

Dr. Šebek komunikoval s ředitelem NIPOS PaedDr. Františkem 

Zborníkem ohledně Ročního výkazu o muzeu a galerii V–kult, 

kde je řada nesystémových věcí. Připomínky k výkazu, které 

zpracovala pracovní skupina pro muzejní statistiku při AMG 

v čele s dr. Šebkem, by měly být projednány v jednotlivých 

krajských sekcích AMG; případné připomínky je možné zaslat 

nejpozději do 25. března 2008 na sekretariát AMG. Během 

dubna by pak mělo proběhnout společné zasedání exekutivy 

a předsedů krajských sekcí AMG, kde budou připomínky zpra-

covány do konečného materiálu pro MK ČR. Dalším tématem 

jednání byla Analýza struktury sbírkových fondů muzeí ČR, 

kterou se exekutiva AMG rozhodla zopakovat po zhruba dese-

ti letech. Sběr dat potrvá do konce září 2008 s tím, že během 

roku 2009 by se měla získaná data vyhodnocovat a publikovat. 

 Termín pro mezinárodní konferenci Muzeum a změ-

na III. byl stanoven na 17.–19. 2. 2009 s ohledem na 

předsednictví ČR v EU. Program bude sestávat z pěti té-

matických bloků: 1. Výstavba, rekonstrukce, inovace; 

2. Expozice, výstava a prezentace; 3. Marketing, public re-

lations, lobbing v neziskové sféře; 4. Ekonomika a kultu-

ra; 5. Digitalizace a ochrana movitého kulturního dědictví.  

 V bodě Změny členské základny senát odložil projedná-

ní přihlášky katedry dějin a teorie umění a designu UJEP 

Pozvánka do Mikulova 

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2008

Loni na podzim se v Jihomoravském kraji narodila  myšlenka  propagovat a více upozornit na mimořádný fenomén ja-

kým je Festival muzejních nocí. Muzejní noci se konají dlouhou dobu, konají se v různých zemích, v různých muze-

ích. Festivalem muzejních nocí se může pochlubit jen Česká republika. Proto jsme přivítali nápad dát tomuto mu-

zejnímu svátku i důstojné zahájení v podobě národního večera. Pořadateli prvního národního zahájení jsou AMG 

a Jihomoravský kraj. Slavnostní zahájení se uskuteční dne 16. května 2008 v 17 hodin na mikulovském zámku. Setkání za-

hájí starosta města Mikulova, hejtman Jihomoravského kraje a zástupci pořadatele. Součástí slavnostního zahájení bude 

prezentace vítězných projektů Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2007, když den před tímto zahájením ve čtvrtek 

15. května 2008 budou slavnostně vyhlášeni vítězové soutěže jako obvykle v Pantheonu Národního muzea. Součástí miku-

lovského večera bude také program muzejní noci Regionálního muzea v Mikulově a prezentace výrobků oceněných v sou-

těži Zlaté plody jižní Moravy 2008. Srdečně zveme muzejní i širokou veřejnost na mimořádný sváteční večer do Mikulova.  
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z činnosti sekcí, kolegií a komisí

Usnesení z jednání senátu AMG 

1. Senát zvolil komise v následujícím složení:

a) mandátová – Ing. Ivo Štěpánek, Ing. Milena Burdychová, 

Mgr. Dagmar Fialová

b) návrhová – Mgr. Irena Chovančíková, Mgr. Milan Rosenk-

ranc, Mgr. Radoslav Vlk

2. Senát vzal na vědomí zprávu o činnosti exekutivy AMG 

v období od minulého zasedání senátu

3. Senát schválil výši členských příspěvků a zařazení řádných 

členů AMG do kategorií příspěvků v r. 2008

4. Senát AMG schválil návrh plánu činnosti a rozpočtového 

provizoria na r. 2008, včetně změny termínu konání konfe-

rence Muzeum a změna III 17. - 19. 2009

5. Senát vzal na vědomí informaci o vývoji oborové legisla-

tivy

a) stav a přípravy změn zákona o památkové péči

b) přípravy novely zákona o účetnictví s ohledem na účetní 

evidenci sb. fondů

6. Senát vzal na vědomí zprávu o VI. ročníku Národní soutěže 

muzeí Gloria musaealis a informaci o zahájení ročníku nové-

ho, termín slavnostního vyhlášení výsledků je 15.5.2008

7. Senát vzal na vědomí zprávu pracovní skupiny pro statis-

tiku

a) připomínky pracovní skupiny k Ročnímu výkazu o muzeu 

a galerii V-Kult (MK) 14-01, které budou postoupeny krajským 

sekcím AMG ke zpracování, připomínky sekcí zaslat do 25.3.

b) informace k připravovaným dotazníkům k analýze sb. 

fondů, včetně očekávané chronologie jejich zpracování

8. Senát vzal na vědomí informace o stavu příprav konferen-

ce Muzeum a změna III

a) termín 17. – 19.2.2009

b) program bude sestaven z následujících bloků:

 I. Výstavba, inovace, rekonstrukce

 II.  Expozice, výstavy, prezentace

 III. Marketing, public relations, cestovní ruch a lobbing 

v neziskové sféře

 IV. Ekonomika a kultura

 V.  Digitalizace a ochrana kulturního dědictv

c) návrhy na spolupráci se zahraničními partnery zasílat na 

sekretariát AMG do konce března

9. Stav a změny členské základny:

Řádné členství:

a) Senát odložil projednání přihlášky katedry dějin a teorie 

umění a designu UJEP Ústí n/L. na příští zasedání  

b) Senát neschválil přijetí příspěvkové organizace OKO, p.o. 

(Opava)

Individuální členství:

a) Senát schválil přijetí těchto individuální členů – Mgr. Ljuba 

Svobodová, Mgr. Estelle Ottenwellter a Mgr. Alice Stuchlíkové

b) Senát odložil na příští zasedání senátu projednávání 

přihlášek těchto uchazečů – Michal Simandl, Tomáš Snížek, 

Marta Březovská

Z jednání krajské sekce 

muzeí Olomouckého kraje
 Olomoucká krajská sekce se sešla 13. března 2008 ve Vlastivěd-

ném muzeu v Olomouci. Předsedkyně krajské sekce přivítala pří-

tomné členy sekce a představila jim novou ředitelku Vlastivědné-

ho muzea Jesenicka v Jeseníku Mgr. Veroniku Rybovou, která na 

místě ředitele vystřídala Ing. Košackého, který odešel do důchodu.

Dále přítomné seznámila s jednáním Senátu AMG, které 

se konalo v Národním muzeu v Praze dne 19. února 2008.

Členové krajské sekce debatovali o připomínkách k Ročnímu 

výkazu o muzeu a galerii (Kult (MK) 4-01) a shodli se na názo-

ru, že k podobě tohoto výkazu by AMG měla zahájit jednání 

jak s NIPOS, tak s jednotlivými krajskými úřady o sjednocení 

metodiky výkazů, defi nici jednotlivých pojmů a položek, dále 

zjednodušení a eo ipso kompatibilitě jednotlivých statistik.

Členové sekce byli seznámeni s informacemi o připravované kon-

ferenci Muzeum a změna III.; debata se vedla i o  Festivalu muzej-

ních nocí, přičemž jednotlivá muzea podala informaci o tom, jak 

a v jaké formě a v jakém datu bude u nich Muzejní noc uskutečněna.

Přítomné zaujalo téma archeologie v nově připravovaném záko-

ně, záměry pro udělování licencí atd. Nicméně bylo zkonstatová-

no, že ani tato připravovaná změna neřeší problematiku muzeí 

s ukládáním předávaného archeologického materiálu, kterého je 

stále více a pro muzea se tak stává tento materiál problematickým.

K dotazníku  „Analýza struktury sbírkových fondů muzeí ČR“ by ředi-

telé muzeí žádali zaslat kopii předešlého dotazníku, protože nemají 

co a jak porovnávat. Vyměnila se řada pracovníků, vedoucích i od-

borných, takže dotazník zpracovávaný v minulosti není k dispozici.

V Různém účastníci porady diskutovali o pracovních a ad-

ministrativních problémech, které je v současnosti zají-

mají a také někdy i zatěžují, např. přebírání archeologic-

kých materiálů z výzkumů formou banánových krabic.

Miloslava Hošková

Ústí na Labem na příští zasedání senátu a neschválil přijetí 

příspěvkové organizace OKO, p.o. Senát AMG dále schvá-

lil přijetí 3 individuálních členů – Mgr. Ljuby Svobodové, 

Mgr. Estelle Ottenwellter a Mgr. Alice Stuchlíkové, a na 

své příští zasedání odložil projednání přihlášek uchaze-

čů – Michala Simandla, Tomáše Snížka, a Marty Březovské. 

 V bodě Různé informovala dr. Strnadová o stavu chys-

tané transformace Muzea hlavního města Prahy a Gale-

rie hlavního města Prahy, kdy se jedná o jejich splynutí.

Jana Řezáčová 
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Pozor na vrby!

aneb podzimní seminář botanické komise AMG
Ve dnech 4. až 5. října 2007 se v Botanickém oddělení 

MZM v Brně a v Arboretu MZLU v Brně uskutečnil již tra-

diční seminář na determinaci obtížnějších taxonů vyšších 

rostlin. Organizace se opět ujal  RNDr. Karel Sutorý, CSc. se 

svými spolupracovníky. Tématem semináře byla proble-

matika domácích i pěstovaných taxonů vrb (Salix). Zájem 

o determinační seminář věnovaný tomuto rodu trval mezi 

členy a příznivci botanické komise již několik let, o čemž 

svědčí i bohatá účast 35 frekventantů. Více už se nás do 

prostor Botanického oddělení MZM v Brně ani nevejde.

V rodě Salix je několik skupin, které jsou tradičně považovány 

za obtížně determinovatelné. Jde zejména o domácí širolisté 

keřové vrby, komplex vrby plazivé a tzv. „smuteční vrby“. Ve-

dení přednášky a určování herbářových položek se ve čtvrtek 

4. října ujali rovnou tři odborníci: prof. Ing. Jaroslav Koblížek, 

CSc., Ing. Luboš Úradníček, CSc. a Ing. RNDr. Vladimír Čížek – 

všichni z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 

Vzhledem k množství doneseného herbářového materiálu 

se determinace protáhla až do pozdních odpoledních hodin. 

Jako účastníci semináře jsme si z prvního dne odnesli násle-

dující poznatky: 1) Domácí širolisté keřové vrby a jejich křížen-

ce určovat s určitou erudicí a pečlivostí podle morfologických 

znaků lze. 2) Taxonomická problematika vrby plazivé (Salix re-

pens s. l.) by evidentně vyžadovala taxonomickou revizi v co 

nejširším areálu. Dosavadní publikované areály jednotlivých 

taxonů této skupiny v ČR je třeba považovat za provizorní, což 

dokázal i nereprezentativní výběr položek připravený pro se-

minář jeho účastníky. 3) Určovat „smuteční vrby“ na základě 

herbářového materiálu je obtížné. Velká část v Brně ubytova-

ných seminaristů strávila čtvrteční podvečer a večer hromad-

nou návštěvou knihkupectví a příjemnou večeří v centru Brna.

Druhý den se nesl ve znamení exkurze do arboreta, kterou 

vedli prof. Koblížek a Ing. Úradníček. Viděli jsme řadu druhů vrb 

prezentovaných na čtvrteční přednášce včetně kříženců a také 

několik exotických druhů vysazovaných v poslední době. Pří-

jemným překvapením pro většinu zúčastněných (alespoň mů-

žeme-li soudit) bylo, že určování živých vzrostlých exemplářů 

„smutečních vrb“ je možné. Většina jedinců rostoucích na na-

šem území navíc patří taxonu vrba náhrobní (Salix × sepulcralis).

Jiří Brabec a Daniel Abazid

zprávy, aktuality, informace
Audioprůvodce ve stálé expozici 
muzea v Šumperku

Vlastivědné muzeum v Šumperku chystá do nadcházející 

turistické sezóny pro své příznivce novinku – od dubna bude 

stálá expozice Příroda a dějiny Severozápadní Moravy vyba-

vena automatickým průvodcovským systémem Guide PORT. 

Ačkoliv dnes patří různé typy audioprůvodců ke standardní-

mu vybavení zahraničních muzeí, u nás je jejich použití stá-

le ještě spíše raritou. Navíc systém, který bude v šumperské 

expozici instalován, se od ostatních průvodců liší tím, že je 

zcela automatický a nevyžaduje od návštěvníka žádnou ob-

sluhu. V recepci muzea bude návštěvník vybaven klipovými 

sluchátky a přijímačem, který si zavěsí na krk. Dvanáct iden-

tifi kátorů umístěných v jednotlivých místnostech expozice 

přenese pomocí radiových signálů do sluchátek příslušný 

text. Identifi kátory se spustí vždy po vstupu návštěvníka 

do místnosti. Systém dovoluje volný pohyb po expozici, 

není nutné dodržovat stanovenou trasu a kdykoliv je mož-

né vrátit se a vyslechnout si příslušnou pasáž ještě jednou.

Audioprůvodce nabízí výklad ústy Paulíny Chiari, podle níž 

je pojmenován Pavlínin dvůr, tak, aby byl přístupný a srozumi-

telný širokému spektru návštěvníků. Mimo množství informa-

cí upozorní i na různé zajímavosti a originality, které je možné 

v expozici vidět. Čtyři jazykové mutace fungují nezávisle na 

sobě, v jednom okamžiku a v jedné místnosti může jít do slu-

chátek současně německý, anglický, český nebo polský text. 

Guide PORT bude samozřejmě sloužit především tuzemským 

i zahraničním návštěvníkům. Ovšem velmi přínosným by mohl 

být i pro základní a střední školy, a to nejen v rámci výuky děje-

pisu nebo přírodopisu, ale také při procvičování cizích jazyků, 

neboť všechny komentáře jsou namluveny rodilými mluvčími.  

Vlastivědné muzeum v Šumperku se stane prvním muzeem 

v České republice, v němž bude Guide PORT instalován. Stejný 

systém je od roku 2006 v provozu pouze v rodném domě Sieg-

munda Freuda v Příboře, ten však nemá charakter muzejní ex-

pozice. Díky pochopení a podpoře 1. náměstka hejtmana Olo-

mouckého kraje Ing. Pavla Horáka, který převzal nad celou akcí 

záštitu, se tedy Šumperk bude moci pochlubit další atraktivitou. 

Marie Gronychová 

Sbírky Regionálního muzea 

v Litomyšli ONLINE
V polovině března letošního roku byla spuštěna inter-

netová aplikace „Sbírky RML ONLINE“ (http://www.sbir-

ky.rml.cz). Cílem projektu je zpřístupnění základních in-

formací o všech sbírkových předmětech spravovaných 
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RML, a to formou internetové databáze obsahující tex-

tové údaje a rovněž vyobrazení jednotlivých předmětů.  

Projekt byl systematicky připravován od roku 2004. V sou-

časné době je v databázi prezentováno 16 393 sbírkových 

předmětů, konkrétně tzv. historické sbírky (architektura, 

tiskařství, oděvy a textil, sklo, keramika a porcelán, nádoby 

ostatní, nábytek, svítidla, hodiny a hodinky, celkem 3720 sb. 

předmětů), archeologie (777), fotoarchiv (1753), pohlednice 

(900), knihovna (7584) a sbírka Q. Šimka (1659). K dispozici 

jsou rovněž slovní charakteristiky uvedených fondů či jejich 

částí. U všech předmětů, kromě knihovny a poloviny arche-

ologie, jsou připojena jejich vyobrazení (min. jeden obrá-

zek, u 8378 předmětů je připojeno celkem 10539 obrázků). 

Ročně bude přibývat kolem pěti tisíc záznamů (letos ještě 

např. mapy, kachle, podmalby na skle, část zbraní aj.). Větši-

na předmětů, vyjma mnohatisícových kolekcí numizmatiky, 

fotografi í a pohlednic, by měla být v databázi do pěti let.

Obecným smyslem projektu je zkvalitnění služeb posky-

tovaných muzeem. Konkrétní „úkoly“ projektu lze rozdělit – 

řekněme – na „vnější“ a „vnitřní“, které jsou ovšem vzájemně 

provázány. „Vnějším“ úkolem je zajištění pohodlného, časově, 

prostorově i fi nančně neomezeného přístupu všech zájemců 

k základním informacím o předmětech. Část tohoto zadání 

splňuje internet ze své podstaty, druhou část musíme zajistit 

my. Aplikace je navržena jako uživatelsky jednoduchá, přitom 

komfortní ve smyslu možnosti vyhledávání a řazení dle nej-

různějších kritérií. Velmi důležité jsou slovníky, u každé z šesti 

dnešních skupin předmětů, tzv. fondů, je k dispozici dva až pět 

slovníků. Vedle „klasických“ slovníků (předměty, autoři) jsou 

to různé tématické slovníky, obsahující „témata“, jež předmět 

dokumentuje či se k nim váže (korporace, události aj.), dále 

u fotoarchivu slovníky zobrazených osobností, událostí a loka-

lit (v případě Litomyšle jsou lokality „rozheslovány“ až na čísla 

popisná), u pohlednic slovník odesílatelů a adresátů aj. U vy-

braných slovníků, resp. jejich hesel, jsou připojeny vysvětlivky 

(u osobností životopisná data a základní profesní označení, 

u výrobců obor, místo a časové zařazení atd.). K uživatelské-

mu komfortu přispívají rovněž tři různá zobrazení výsledků 

vyhledávání. Do budoucna je nutno zajistit aktuálnost infor-

mací odpovídající reálnému stavu sbírky, průběžné opravy 

chyb a zkvalitňování obsahu aplikace (rozšiřování hesel atd.). 

Internetová databáze by měla přispět ke zvýšenému zájmu 

o naše sbírkové předměty, o jejich výstavní i badatelské využití.

Hlavním „vnitřním“ úkolem aplikace je získání dalších in-

formací o předmětech. Zvýšený zájem o naše sbírky a ode-

zvy ze strany odborné i (např. v případě starých fotografi í) 

laické veřejnosti mohou přinést zpřesnění datací předmětů, 

nové poznatky o jejich výrobcích, o jejich původní funkci, 

o vzácnosti či běžnosti předmětů ve veřejných i soukro-

mých sbírkách a řadu dalších údajů. Tato vše včetně celko-

vé vnější refl exe složení jednotlivých fondů by mělo hrát 

podstatnou roli v teorii i praxi tvorby sbírky našeho muzea

Internetový katalog má ještě jeden podstatný „vnitřní“ 

úkol. V rámci muzea na všech počítačích (včetně PC v bada-

telně) běží jeho interní varianta, která umožňuje prohlížení 

veškerých existujících snímků předmětů v plné kvalitě (tj. 

i detailních snímků předmětů neobsažených ve verzi online).

Vedle výše uvedených pozitivních přínosů aplikace si lze 

představit i skutečnosti negativní. První z nich, kterou slý-

chávám opakovaně od svých kolegů, je nebezpečí odcizení 

předmětů. Jisté zvýšení tohoto nebezpečí zde může existo-

vat (více informováni o tom „co máme“, budou všichni, tedy 

i potencionální zloději), přesto se domnívám, že je to obava 

neopodstatněná; internetová prezentace s bezpečností před-

mětů v zásadě nesouvisí. Pokud by tomu tak nebylo, nemohli 

bychom se „přiznat“ ke správě předmětů žádným způsobem 

(výstavy, katalogy atd.). Samozřejmostí musí být ovšem od-

povídající zajištění sbírek během jejich vystavování, předklá-

dání badatelům i uložení (včetně důsledného utajení lokace).

Druhým negativním důsledkem zveřejnění sbírek na interne-

tu může být až příliš velký zájem o jejich využití. Ze strany mu-

zeí by mohly výrazně vzrůst požadavky na zapůjčení předmě-

tů na výstavy. U unikátních artefaktů by to bylo odůvodněné, 

smutnějším případem by byly žádosti o předměty ve sbírkách 

běžné, které ovšem muzeum z druhého konce republiky z růz-

ných důvodů nenajde v sousedních institucích (v nejhorším 

případě ani v muzeu vlastním). Principiálně totožný případ by 

mohl nastat i u badatelů. Domnívám se, že k naznačené situa-

ci nedojde a pokud ano, řešili bychom vše standardními pro-

středky (omezení četnosti výpůjček určitých předmětů apod.).

Podle mého průzkumu (bez nároku na úplnost) zpřístupňuje 

na českém internetu své sbírky formou databáze (tj. souborem 

dat, v němž lze cíleně vyhledávat) dalších sedm sbírkotvor-

ných institucí. Čtyři galerie – Národní galerie, Oblastní galerie 

Vysočiny v Jihlavě, Národní muzeum fotografi e v Jindřichově 

Hradci a – kvalitativně zdaleka nejlepší projekt – České muze-

um výtvarných umění v Praze. Z muzeí to je Národní muzeum, 
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Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě a Jihomoravské muze-

um ve Znojmě. Specifi ckým počinem je ryze textová „Databá-

ze herbářových dokladů ve sbírkách České republiky“ (http://

mzm.cz/Botanika) provozovaná Moravským zemským muze-

em, která soustřeďuje herbářové doklady z devíti muzeí. Uve-

dené aplikace jsou jen velmi těžko souměřitelné, diametrálně 

se liší objemem dat, obrazovou vybaveností i celkovou užit-

nou hodnotou. U galerií jsou prezentovány přirozeně sbírky 

výtvarného umění, jmenovaná muzea zpřístupňují svůj kni-

hovní fond, archeologii nebo přírodovědné sbírky (prozatím 

nikoli „klasické“ trojrozměrné předměty z historických oborů). 

Internetové databáze sbírek mají nepochybně potenciál stát 

se významným pomocníkem muzejní práce. Ideální by byla 

samozřejmě jedna centrální databáze obsahující sbírky všech 

sbírkotvorných institucí v ČR (k tomu by bylo vhodné zavedení 

systému Národních autorit, který připravuje brněnský CITeM). 

Může to znít zcela nereálně, nicméně podobné celostátní pro-

jekty běží již několik let ve Francii (http://www.culture.gouv.fr/

documentation/joconde/fr/) či na Slovensku (http://www.ce-

muz.sk). Náš současný CES by byl v tomto směru dobrým zá-

kladem, mohl by být přetvořen z „centrální evidence sbírek“ na 

„centrální evidenci sbírkových předmětů“. Nutno konstatovat, 

že celý fenomén sbírkových databází by si v českém prostře-

dí zasloužil teoretické zpracování i mnohem větší propagaci.

Pokud jde o Sbírky RML ONLINE, uvítáme jakékoli vaše otáz-

ky či připomínky k této aplikaci. Po prvním roce jejího provo-

zu se pokusíme zhodnotit její pozitiva i negativa a informo-

vat vás o našich zkušenostech na stránkách Věstníku AMG.

René Klimeš

Ztracená stopa

aneb malý povzdech nad 
velkou výstavou

„V muzeu na Václaváku je ňáká supr výstava.“

 Dvě dívčiny gymnazijního věku se daly do řeči na tramvajovém 

ostrůvku stanice Malostranská.

„Vo čem?“

„Něco vo stopách.“

„Jak se to menuje?“

„No Dvě nohy nebo tak nějak...“

Velké monotématické výstavy Národního muzea 

v Praze přitahují pozornost. Zaslouženě. Leží na turis-

ticky exponovaném místě a jsou i jakýmsi pupkem mu-

zejního světa co do rozlehlosti, pořizovacích nákla-

dů i novátorských prvků v komunikaci s návštěvníky.

Na tu poslední jsem i já patrně jako mnozí ostatní při-

šel ještě naladěn dobrými dojmy z „Lovců mamutů“

Přišel jsem, viděl jsem a… odešel s podivným pocitem, že 

jsem něco přehlédl, vynechal nebo prostě přešel. Nedalo mi 

to a protáhl jsem se skulpturou chodidla, která coby brána 

vítá návštěvníky, ještě podvakráte. Ale i tak jsem pokaždé 

odešel s dojmem, že mi na výstavě „Stopy lidí“ s podtitulem 

„Díky za dvě nohy“ něco chybí. Co by to mohlo být? Jsou 

zde videoprojekce, interaktivity, zajímavé detaily, humor, 

dokonce i erotika, jsou zde nápady. Ale vše je jaksi kostrbatě 

sešroubováno dohromady, bez společné atmosféry. I jednot-

livé prvky výstavy jakoby byly zrovna zkoušené experimenty.

V úvodu přecházíte ostatním návštěvníkům – divákům 

jedné videosekvence přímo přes zorné pole, daný směr pro-

hlídky nutí nejen rozjívené školáky, ale i důchodce s dvěma 

francouzkými holemi zdolat lávku s rozhledem do nikam. 

Proč ne, jistá zkouška funkčnosti vašich nohou to jistě je.

Kdo by čekal, že uvidí nějakou sounáležitost s jednou 

z nejznámějších spojitostí o lidském kroku a stopách v his-

torii lidstva – přistáním na Měsíci, má smůlu. U tří 3D brýlí 

„měsíčního zákoutí“ se v naprosté tmě tlačí návštěvníci, aby 

si maximálně zopakovali, kolik že to planet má naše sluneč-

ní soustava. Pokus o divácky vděčnější diorama má snad být 

prostor pro válečné útrapy lidstva, ale kromě sugestivní au-

diokulisy je to skutečně málo. Toho železa na zemi je snad 

až škoda. Na to, že architekturu výstavy projektoval diva-

delní scénograf, je až s podivem, jak málo je využito světla 

jako výrazového prostředku. O kolik by posunul dál náznak 

korábu objevitelů mířícího do neznáma, byť jen trochu na-

svícený malou bodovkou, aby si minimálně návštěvník ne-

zlomil nohu při jeho přecházení. Ano, světlo by možná ruši-

lo projekce, ale když se to umí, jistě by se kompromis našel. 

Obdobně u šedonijakého prostoru v úvodo-závěru výstavy.

A propos, když už je řeč o stopách a chůzi, určitě by výsta-

vě neškodilo něco skutečně pohyblivého, nějaký kinetický 

model, animace chůze, protože to je to, oč tu přeci kráčí.

Ani nevím, zda tady mohu mluvit o vozíčkářích. Pro ně to 

výstava skutečně není.  

Chtěl bych být v tomto případě špatným prorokem, ale 

myslím, že Národní muzeum již své návštěvníky potěši-

lo umněji zpracovanými tématy (nejen Lovci mamutů). Na 

druhou stranu je třeba ocenit hledání nových cest na něž 

se kolegové v NM nebojí vkročit a putovat za obvyklé mu-

zejní obzory. A navíc – mojí ženě se výstava celkem líbila.  

Michal Janiš 

recenze
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FLÜGEL, Katharina

Einführung in die Museologie

Ve Věstníku AMG 2005/4 jsem prezentoval monografi i Fried-

richa Waidachera věnovanou – v relaci k jeho předcházejícím 

pracím – muzeologii. V závěru téhož roku jsem dostal další mu-

zeologickou monografi i z pera Kathariny Fügel, která byla za-

kladatelkou a dlouholetou vedoucí oboru  „Buch und Museum“ 

na „Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur“ v Lipsku.

Její publikace byla programově především koncipována jako 

vysokoškolská učebnice, ale současně je určena i širokému 

okruhu zájemců. Tomu odpovídá nejen její obsahová struk-

tura a způsob představování tematiky, ale i odkazový aparát.

V úvodní kapitole si klade otázku: Proč muzeologie? Na tu 

odpovídá obsažnou charakteristikou vývoje snah o prosazení 

tohoto oboru, zejména v posledních desetiletích. Připomíná 

také úlohu brněnské muzeologické školy a přínos jednotli-

vých autorů, přičemž si všímá i situace v tehdejším rozděle-

ném Německu. Neskrývá přitom skutečnost, že stále existuje 

problematika jak pojetí tohoto oboru, tak samotného práva 

na existenci, i když v závěru vyjadřuje názor, že „Die Museolo-

gie ist eine Notwendigkeit für das moderne Museumswesen.“ 

(muzeologie je nezbytnost pro moderní muzejní kulturu).

Těžiště publikace je v prezentaci obsahu muzeologie. 

Jak autorka sama uvádí, vycházela přitom z prací soudo-

bých muzeologů, a to se obráží nejen v členění kapitol, ale 

zejména v jejich obsahu. Přitom vždy odkazuje na autory, 

z jejichž prací vychází, nebo přejímá jejich argumentaci. To je 

spjato s obsažnou bibliografi í, která současně dokumentuje 

autorčinu orientaci v soudobé muzeologické produkci a na-

vádí k hlubšímu studiu jednotlivých problémových okruhů.

Prvá kapitola se týká pojmu muzeologie. Především se 

zabývá otázkou předmětu a obecného charakteru toho-

to oboru. Vychází přitom z širších jak historických, tak te-

oretických souvislosti a operuje s pojmem „Musealität“, ve 

kterém vidí i diferenciační moment ve vztahu k tradičním 

v muzeích angažovaným oborům. Na to navazuje prezen-

tací systémů muzeologie u jednotlivých autorů, vymeze-

ním pojmu „Musealwesen“ ve vztahu k „Musealisierung“ 

a „Musealitat“ a závěr kapitoly pak tvoří vymezení pojmu 

muzeálního objektu, ve kterém vidí hmotný historický re-

likt, jehož posláním je převádět minulost do přítomnosti.

Další kapitola se týká tzv. historické muzeologie. I když při-

pouští nejednoznačnost tohoto pojmu, vidí v ní historiografi i 

muzeí, která je součástí obecné historie. V tomto pojetí pak 

podává stručný přehled dějin tohoto fenoménu, který spájí 

především se sběratelstvím, ale dovádí jej pouze do 19.století.

Pak soustřeďuje pozornost k teorii a metodice „Bestand-

sbildung und Bestandsbewahrung“ (což bychom mohli pře-

kládat jako tvorbu a ochranu sbírek). Tomu odpovídá i to, 

že výchází z pojmu sbírání, ve kterém autorka vidí „kulturně 

muzeální cíl“. To ji přivádí až k pojmu „Musealien“, ve kterých 

vidí „Dinge für uns“ (věci pro nás). Nezůstává však u jednot-

livin, ale směřuje ke sbírce a vymezuje jak její znaky, tak sys-

tematiku a členění.Toto sbírkové zaměření pak vyúsťuje do 

problematiky uchovávání a ochrany, kam řadí nejen otázky 

konzervace, ale i informačního zachycení a využití sbírek.

Struktura logicky vyúsťuje do tematiky „museale Vermit-

tlung“ (zprostředkování), kterou uvádí nástinem teorie 

muzejní komunikace a pod tímto pojmem si pak všímá jak 

celkové charakteristiky, tak předmětu i postavení výsta-

vy, kterou pojímá jako prostředek sdělování. Z tohoto hle-

diska vymezuje znaky výstavních forem i jejich metodiku 

a techniku a nenechává mimo pozornost ani vyhodnocování.

Závěrečné dvě kapitoly vybočují ze systému naznačeném 

autorkou v obsahovém jádru publikace. Prvá se týká muzea 

a pedagogiky, uvozená podheslem „Museumspädagogik“. 

Autorka zdůrazňuje problematičnost samotného pojmu 

muzejní pedagogiky a věnuje proto pozornost vývoji vzta-

hu muzeí a výchovy včetně odkazů na osobnosti, které se 

na něm podílely, Nakonec i ona sama nedává jednoznačné 

vymezení pojmu této dílčí disciplíny, ale neopomíjí zdůraz-

nit, že pedagogika musí brát zřetel ku specifi čnosti muzejní-

ho fenoménu. Tím se liší od mnohých propagátorů muzejní 

pedagogiky právě v Německu. Druhá kapitola je pak posta-

vena do funkce závěrečného slova a týká se muzea a dějin, 

což nepřekvapuje vzhledem k autorčině oborové profesi.

Nepodléhá však úzce oborovému hledisku historiků, jak se 

s tím velmi často setkáváme, ale snaží se postihnout spe-

cifi ka této muzejní orientace, přičemž neopomíjí ani mu-

zealizaci přítomnosti. Celkově vidí v muzeích prostředek 

„vyprávění dějin“, a tím i nástroj k pochopení současnosti.

Srovnáváme-li oba muzeologické tituly, pak publikace 

K. Flügel je k seznámení se s tímto oborem i vlastním stu-

diem funkčnější, než je tomu v případě syntetického ti-

tulu Fr. Waidachera. Je třeba také podtrhnout, že v těch 

případech, kdy autorka odkazuje či čerpá z děl jiných mu-

zeologů, odkazuje na ně jmenovitě, takže tím jednoznačně 

vymezuje názorové rozdíly. To odpovídá vědecké morálce.

Autorka byla však nedůsledná pokud se jedná o systém 

muzeologie. Na jedné straně odkázala na tyto systémy, 

ale ve vlastní práci se nevypořádala např. s velmi závaž-

ným rozdílem mezi muzeologickou poznávací rovinou 

a muzeografi ckou, což ji nutilo začlenit i aplikační tema-

tiku pod teoretickou explikaci. Mísí v důsledku toho také 

poznávací metody a metodiku a techniku muzejní praxe. 

V důsledku toho se jí ze zorného pole ztratila institucionál-

ní rovina, tj. muzeum. Absence metateoretického přístupu 

jí pak neposkytla také klíč k objektivnímu řešení jak vzta-
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hu k pedagogice a historiografi i, ale i k historii muzeologie.

 Obě práce jsou však nesporně přínosem do soudobé muze-

ologické produkce a to zejména v konfrontaci s pracemi ze zá-

padních zemí, kde stále převládá muzejně praktický přístup, 

vycházející z přesvědčení, že se nejedná o nic jiného, než o osvo-

jování si metodiky a techniky řízení a organizace muzejní práce. 

 V obou pracích se však projevuje metodologický nedosta-

tek vědeckého řešení vytčené tematiky. Oba autoři nedokazu-

jí, ale pouze odkazují či vyjadřují svůj názor. Jistě oba zmíněné 

tituly pro to nebyly platformou, ale signalizují tento nedo-

statek profesionální muzeologické tvorby. O to závaznější je 

to vzhledem k tomu, že oba autoři jsou profesionály v oboru 

muzeologie a působili na profesionálních muzeologických 

pracovištích. Ale i to je pro nás velmi žádoucím poučením.

  Z. Z. Stránský

FLÜGEL, Katharina: Einführung in die Museologie Darmstadt: 

WEB-Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005, 157 s., 

ISBN 3 -534 – 09323-5

Pozvánka do Chebu
Ani se tomu nechce věřit, že setkání českých, bavorských 

a saských muzejních pracovníků se letos koná již po sedm-

nácté. Setkání se koná ve dnech 8. – 10. října 2008 v Che-

bu. Tématem letošního ročníku je strava. Stolečku prostři 

se, jak tuto myšlenku kolegyně Hany Dvořákové pojme-

novala ředitelka saského centra muzejnictví Katja Mieth. 

V době, kdy jde Věstník do tiskárny, tak ještě neznáme pří-

spěvky našich německých kolegů, proto zde uvádím jen 

české a slovenské příspěvky. V této chvíli jsou přislíbeny 

příspěvky o pepřových koláčcích z Horní Lužice, příspěv-

ky z muzea piva nebo z muzea brambor a celá řada dalších. 

Seminář je rozdělen do tří hlavních programových bloků: 

I. Strava a její odraz v muzejních sbírkách 

Rastislava Stoličná: Tradice kulinářské kultury na Slovensku 

Hana Dvořákova: Strava a kulturní stereotypy

Helena Heroldová: Opomíjená radost

Dobromila Brichtová: Hostiny u Dietrichštejnů

II. Strava ve vztahu k regionům 

František Krejča: Strava jako etnický indikátor 

E. Domarácká: Husacina – delikatesa obyvatel chorvátského 

původu 

Iva Votroubková: Stravovací odlišnosti chebského regionu 

Josef Nejdl: Chodská specifi ka ve stravě  

Vladimíra Jakouběová: Pojizerská kuchyně 

Ilona Vojancová: Strava o masopustu 

Blanka Petráková: Teorie jablkového štrůdlu 

Eva Kosáková: Židovská kuchyně a předměty  k  ní se vážící 

III. Ikonografi cké prameny ve vztahu ke stravě 

L. Nováková: Dobré jídlo, dobré pití, základ všeho živobytí 

M. Rychlíková: Káva, čokoláda – Propagační grafi ka na oba-

lech z konce 19. století 

Seminář pořádá AMG a ČV ICOM ve spolupráci s Krajským mu-

zeem Karlovarského kraje, Muzeem v Chebu a Etnografi ckým 

ústavem MZM v Brně. Zahraničními partnery jsou opět  zem-

ská bavorská a saská muzejní centra z Mnichova a z Chemnitz.  

Seminář a všechna jednání budou simultánně tlumočena. Sou-

částí odborného programu bude exkurze do Slavkovského lesa, 

kde navštívíme přírodní rezervaci Kladské rašeliny (aby nám 

vytrávilo). Večeře se uskuteční v pivovarské restauraci ve Ská-

le, která je součástí rodinného pivovaru Chodovar. Před večeří 

si prohlédneme i pivovar. Přesný program a přihláška budou 

uveřejněny v příštím čísle Věstníku. Těšíme se na Váš zájem. Má-

te-li zájem již nyní o zaslání programu a přihlášky, napište pro-

sím na adresu: sekretariat@muzeumcheb.cz. Srdečně zveme.

Eva Dittertová 

Seminář o kavárnách – 

pražských ale i dalších
V rámci výstavy Pražské kavárny a jejich svět se uskuteč-

ní seminář zabývající se kavárenským prostředím zejména 

první poloviny 20. století. Vedle autorů výstavy Tomáše Dvo-

řáka a Dominika Hrodka vystoupí i autoři výstavy „Zmizelý 

svět brněnských kaváren“ Lenka Kudělková a Karel Altman. 

K dalším přednášejících budou patřit Eva Bendová a Šárka 

Kořínková, spoluautorky publikace „Pražské kavárny a jejich 

svět“, Yveta Dörfl ová z Památníku národního písemnictví, 

Václav Šmíd, učitel na hotelové škole a žák prvorepubliko-

vých číšníků. O pražském německém (kavárenském) pro-

středí prosloví příspěvek německý badatel Alfons Adam.

Seminář se koná 26. května od 9.30 hodin v dobové 

fungující kavárně, jež je součástí expozice výstavy Praž-

ské kavárny a jejich svět, v hlavní budově Muzea hlavního 

města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8, stanice metra Florenc.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme o registraci 

u Bohumily Křížové, produkční výstavy Pražské kavárny a je-

jich svět, na elektronické adrese krizova@muzeumprahy.cz 

nejpozději do úterý 20. května 2008.

Tomáš Dvořák

pozvánky 
na konference,

semináře
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Textil v muzeu

Barvířské a tiskařské textilní techniky
Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Etnografi ckou ko-

misí AMG a Komisí konzervátorů–restaurátorů a preparátorů 

AMG pořádá odborný seminář ve dnech 11. – 12. června 2008 

na téma Textil v muzeu - Barvířské a tiskařské textilní techniky. 

Takřka v každé muzejní či galerijní sbírce se nachází kon-

voluty či ucelené sbírky historických oděvních součástek či 

textilií. Při jejich odborném zpracování je nutné podstou-

pit cestu od materiálového a technologického rozboru (za 

účinné pomoci a ve spolupráci s přírodními vědami) až po 

detekci historických vazeb a společenských souvislostí (za 

pomoci humanitních věd). Během tohoto náročného pro-

cesu vzniká soubor velkého množství důležitých informací, 

které přispívají k hlubšímu rozvoji výzkumu o textilu ulože-

ném v muzejních a galerijních sbírkách. Z tohoto důvodu 

je potřebné skloubení výsledků bádání přírodních i huma-

nitních oborů, a proto je seminář otevřen konzervátorům, 

restaurátorům, kunsthistorikům, etnografům, historikům 

a dalším zájemcům z odborné i širší veřejnosti. Na semináři by 

měly zaznít příspěvky k následujícím tématickým okruhům:  

1. Identifi kace barvířských a tiskařských textilních technik  

na historických textiliích 

2. Historie a současnost barvířských a tiskařských techno-

logií

3. Historie a současnost barvířských a tiskařských dílen 

3. Péče o historické textilie obsahující barviva 

4. Expoziční a výstavní projekty 

Místo konání semináře: Technické muzeum v Brně, Purkyňo-

va 105, Brno – Královo Pole

Konečná tramvaje č. 12 a 13 – zastávka Červinkova, odtud 5 

min. 

Registrační poplatek: 400,- Kč při zaslání na bankov-

ní účet TMB (viz níže), 500,- Kč při zaplacení při pre-

zentaci v době konání semináře, přednášející a stu-

denti zdarma. Ubytování si účastníci zajišťují sami. 

Příspěvky, prosím, koncipujte v délce 15–30 min., diskusní 

příspěvky v délce max. 15 min. Text přednášky ve formá-

tu doc. nebo rtf. doplněný o obrazovou přílohu v rozlišení 

alespoň 300 dpi ve formátu jpg. je nutné odevzdat osobně 

nejpozději první den konání semináře na CD nebo diske-

tách nebo zaslat poštou či e-mailem na níže uvedené adresy. 

Přihlášky zasílejte na výše uvedenou adresu nejpozději do 

30. května 2008. Po uzávěrce přihlášek bude všem účast-

níkům elektronickou poštou zaslán program semináře.

Mgr. Radek Slabotínský nebo Mgr. Petra Mertová, Ph. D 

e-mail: slabotinsky@technicalmuseum.cz; mertao@chello.cz

tel.: 541 421 420, 603 769 118, 732 264 594 

Pozvánka do Chadimova mlýna
Muzeum vzniklo 9.2.2004, kdy byl vydán živnostenský list 

na pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akci. 

Historie vlastního objektu muzea je daleko starší. Roku 1644 

mlýn kupuje první písemně doložený předek Matěj Chadim 

za 510 kop a od té doby se zde vystřídalo několik generací 

Chadimů. V roce 1926 zde byl požár, proto současná podoba 

i vnitřní vybavení je z minulého století. 1. září 1953 se naří-

zením Okresního národního výboru mlýn zastavuje. Po roce 

1992 vyřízením restitucí se mlýna ujímá Ing. Martin Chadim 

jako pokračovatel rodu a po konzultaci se Svazem průmyslo-

vých mlýnů, který mu sdělil, že obnovit takovýto malý mlýn 

je neperspektivní, uvažuje o zřízení muzea. 3. března 2005 

se Mlynářské muzeum – Chadimův mlýn v Horních Doubeč-

kách stalo řádným členem AMG. Každý rok se zde pořádají 

v rámci Festivalu řemesel a vyznání přednášky nebo výsta-

vy. Tento festival pořádá o.s. Na dobrých cestách, na jejichž 

stránkách je celý program http://www.nadobrychcestach.cz

V současnosti je v muzeu stálá výstava mlynářství, kde je nos-

nou částí dochované zařízení mlýna, doplněné českým mlecím 

zařízením a hasačertem. Provozní doba je od 15. dubna do 15. 

října, od úterý do soboty od 9 do 16 hodin. V pokladně je mož-

né si zakoupit reklamní suvenýry. (http://www.chadimmlyn.cz)

V roce 2005 ve mlýně přednášel mlynářský krajánek Ka-

rel Boček z Unhoště o mlynářství, v roce 2006 Mgr. Miro-

slav Kolka o mlýnech na Běllečském potoce. Letošní pro-

gram bude zajímavý hlavně pro příznivce větrných mlýnů:

Sobota 28.6.2008

10:00 prohlídka mlynářského muzea s výkladem Ing. Martina 

Chadima

11:00 Vernisáž výstavy Kouzlo větrných mlýnů a beseda 

s autorem Ing. Janem Doubkem předsedou sekce větrné 

mlýny při TM v Brně a majitelem větrného mlýna v Kořenci

14:00 prohlídka mlynářského muzea s výkladem Ing. Martina 

Chadima

15:00 Ing. Jan Doubek: Vývoj technologie mletí ve větrných 

mlýnech v  ČR

Neděle 29.8.2008

10:30 prohlídka mlynářského muzea s výkladem Ing. Martina 

Chadima

11:00 Ing. Jan Doubek: Historie a současnost větrných mlýnů 

v ČR

Od 28.6 do 15.10 bude na sýpce instalována výstava Kouz-

lo větrných mlýnů doplněná modely větrných mlýnů. 

Martin Chadim 

Chadimův mlýn, 588 52 Horní Dubenky 33, 

mob. 724 374 167, www.chadimmlyn.cz 
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Vedení AMG reagovalo již před mikulovským sněmem na 

problematiku tzv. malých muzeí i na občas se objevující stes-

ky, že AMG pro tato muzea dělá málo či nic. Byla sestavena 

pracovní skupina, která se zabývala úkolem připravit k vydání 

příručku pro malá muzea a to přesto, že z žádné z aktivit AMG 

nejsou malá muzea vyloučena a řada z nich (Škola muzejní 

propedeutiky apod.) vznikla s původním záměrem pomoci 

právě „malým“ muzeím. Při setkáních pracovní skupiny vyply-

nul jasně hlavní problém – obtížnost defi novat to tzv. malé 

muzeum. Co mají tyto organizace společného kromě své mu-

zejní podstaty a malého počtu pracovníků (do 10)? Liší se zři-

zovatelem (obec, kraj, spolek, podnik apod.), sbírkotvorným 

programem (regionální vlastivědná, obecní, památníky, spe-

cializovaná, podniková apod.), svým postavením v síti muzeí 

ČR. Mají různý počet sbírkových předmětů od několika de-

sítek či stovek kusů až po statisíce, hodnotou sbírek (v řadě 

z nich se nacházejí jedinečné velmi cenné předměty v řadě 

běžnější sbírkové předměty, jejichž význam však rozhodně 

nepodceňujeme). Tato muzea mají také různou právní formu. 

To vše s sebou přináší specifi cké problémy a podmínky fun-

gování, a to vše také znemožňuje jejich jednotnou kvalifi kaci, 

a tudíž i obsah materiálu, který by byl přínosný právě pro ně 

a pro každé z nich. První pracovní skupina scházející se před 

mikulovským sněmem navrhla osnovu připravované příručky, 

jejíž obsah by v podstatě byl totožný s osnovami Školy muzej-

ní propedeutiky. Při prvních konzultacích s některými malými 

muzei čelila tato verze kritice, byla odmítána jako příliš teore-

tická. Ukázalo se jako problém, že práce pracovní skupiny se 

účastnili pouze dva zástupci těchto malých muzeí. Pro období 

po Sněmu AMG v Mikulově tak bylo stanoveno, že je potře-

ba, aby se přípravných prací více účastnili koneční příjemci 

– malá muzea. Jako nejjednodušší forma zapojení byl zvolen 

jednoduchý dotazník doručený všem členským muzeím AMG 

s počtem zaměstnanců do 10. Obsahoval dvě verze osnovy 

navrhované příručky. První byla vlastně osnovami Školy mu-

zejní propedeutiky, druhá postihovala muzeum jako institu-

ci (seznam, metodiku a vzory vnitřních předpisů a směrnic). 

Muzea byla vyzvána, aby doporučila k realizaci jeden z vybra-

ných návrhů. Zároveň měla defi novat hlavní problémy v práci 

jejich konkrétního zařízení s návrhem pomoci ze strany AMG.

Do konání kolokvia v Brně (listopad 2007) ze cca 150 obe-

slaných institucí odpovědělo 35. V dalším období do pro-

sincového senátu, kde mělo padnout konečné rozhodnutí 

o dalším postupu, se ozvalo ještě necelých deset zařízení.

Tento přístup byl pro vedení AMG značným zklamáním 

a vedl na brněnském kolokviu k závěru, zda je vůbec tako-

výto materiál členy požadován, když ohlas na jednoduchou 

zjišťovací akci byl takto minimální. Vzhledem k malému po-

čtu vrácených dotazů nebylo možno považovat výběr variant 

za relevantní, nehledě na to, že dopadl v podstatě patově.

Vraťme se však k došlým odpovědím a podnětům. 

Často se objevoval požadavek, že příručka by měla být 

něčím obdobným jako byla na počátku milénia publikace 

o úkolech a postavení okresních muzeí, která reagovala na 

připravovanou reformu veřejné správy (zřízení  krajů) a oče-

kávané změny zřizovatelů těchto okresních muzeí. Muzea 

okresní, přes řadu rozdílností, však byla v podstatě kom-

paktním celkem, který byl v řadě základních charakteristik 

shodný a řešila v té době také shodný problém – otázku 

příštího zřizovatele. (Více viz úvodník Věstníku číslo 2/2007).

V řadě reakcí se opakovaly již mnohokrát slyšené otáz-

ky k problematice péče o sbírky a problematice zákona 

č.122/2000 Sb. nebo spíše obecný požadavek, aby se pří-

ručka této problematice více věnovala. Vzhledem k tomu, 

že s rozesláním dopisu jsme čekali až po vydání a distribu-

ci Příručky muzejníkovy II, která spolu s dílem i tyto otáz-

ky řeší poměrně podrobně a kterou obdržela (stejně jako 

díl I) všechna členská muzea, je to reakce mírně řečeno 

zarážející. Na to snad lze reagovat jen opětovnou připo-

mínkou, že tyto publikace existují, je nutné je studovat 

a používat a případné nejasnosti pak konzultovat třeba přes 

krajské sekce, Věstník AMG nebo na odborných seminářích.  

Často se také v reakcích objevovala problematika autor-

ských práv či spíše to, že se již nedaří podpis kolektivní smlou-

vy s OSA. Z otázek vyplývá, že situace kolem OSA nebyla 

dobře pochopena ani v době, kdy smlouva byla uzavírána ani 

v době, kdy se to již nepodařilo. Řada muzeí v době fungová-

ní smlouvy nedodržovala její ustanovení o povinnosti hlásit 

akce OSA, i když za ně neplatí poplatky. Nechápala také, že 

osvobození od poplatků se vztahuje jen na některé přesně 

vymezené akce a ne na všechny akce muzeem pořádané. 

Členy také nebylo zřejmě dostatečně pochopeno, proč již 

nebyla smlouva s OSA podepsána. Že fi nanční požadavky ze 

strany OSA natolik narostly, že byly senátem (a také členskou 

základnou) AMG shledány jako neakceptovatelné. Na jedné 

straně stálo prosté chtění AMG a na druhé straně hranice 

Osou stanovená, pod kterou její zástupci již nechtěli jít. Vy-

jednávání je věcí dvou partnerů a v tomto případě podmínky 

určoval ten, kdo výhodu poskytuje (tedy OSA). Objevily se 

i názory, že AMG sdružuje muzea, která jsou svými problémy 

s malými muzei nesrovnatelná. Jestliže je v AMG sdruženo 

cca 300 muzeí a cca 150 jich je v kategorii  IV., tj. s počtem 

do 10 zaměstnanců, již tyto počty tuto námitku vyvracejí, 

neboť zhruba polovina členů AMG jsou tedy „malá“ muzea.

téma: malá muzea
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Další byla kritika nefunkčnosti některých sekcí, komisí a kole-

gií. Toto je problém, kterému věnuje v poslední době větší po-

zornost i vedení AMG. Je však nutné si  především uvědomit, 

že komise a kolegia jsou dobrovolně  zdola vzniklými články 

AMG a kvalita práce je přímo závislá na jejich členech. Toto 

konstatování je i odpovědí na volání po sekci pro malá mu-

zea uvnitř AMG. Podle stanov, by ji musela založit malá mu-

zea a musela by v ní aktivně pracovat. Její vedení a členstvo 

by stanovovalo náplň činnosti a s konkrétními problémy by 

se mohlo obracet na ostatní členy i orgány AMG. Vzhledem 

k tomu, že se často objevuje námitka k nemožnosti pra-

covníků malých muzeí účastnit se seminářů a setkání AMG, 

mám obavy, jak by pak práce takové komise v praxi dopadla.

Požadavek, aby AMG měla vlastního právníka pro práv-

ní pomoc naráží na skutečnost ekonomickou, neboť při 

ceně právních služeb by na ni jistě nedostačovaly fi nanční 

prostředky a muselo by to vést k nepopulárnímu zvýše-

ní členských poplatků. Přitom využití takové osoby vzhle-

dem k nákladům lze považovat přinejmenším za sporné.

Velkým problémem malých muzeí je to, co je do této ka-

tegorie řadí – to je malý počet zaměstnanců. S tím souvisí 

kumulace funkcí, nutnost být jakýmsi „Ferdou mravencem 

– práce všeho druhu“, neúměrné časové zatížení. Různoro-

dost a množství práce, kterou musí jeden pracovník vykonat. 

O fi nančním ohodnocení nemluvě. Zde je těžko radit, každá 

situace je specifi cká a vyžaduje specifi cká řešení. V podmín-

kách muzea s malým počtem pracovníků je však ještě více 

než u těch „velkých“ potřeba spolupracovat s ostatními orga-

nizacemi, spolky a sdruženími v obci či městě. Zapojit do své 

práce i jednotlivce dobrovolníky. Pořadateli řady akcí a výstav 

v muzeu mohou být právě oni. Ano musíme pak na akci být, 

ale samotná příprava nám může dát minimum starostí a ještě 

„získáme body“ za vstřícnost a ochotu i za to, že se v muzeu 

stále něco děje. Navíc nám tak zbude více času třeba na práci 

se sbírkami. I vlastní akce se nám mnohdy zabezpečí za po-

moci dobrovolníků lépe, než pouze vlastními silami. Rozvoj 

spolupráce s ostatní občanskou společností s sebou také nese 

zvýšení prestiže pracovníků muzea i muzea samotného. Mu-

zeum se stává podstatnou a neopomenutelnou součástí živo-

ta místní komunity a navíc může touto cestou získat i zastánce 

při řešení svých problémů či přímo „přímluvce“ u zřizovatele.

K námitce, že AMG by měla v ceně členského příspěvku po-

skytovat SW pro správu sbírek lze podotknout několik pozná-

mek: pravděpodobně by si to vyžádalo navýšení příspěvku. 

Řada muzeí již SW má a tudíž by o tuto nabídku nestála, i ta, 

která ho nemají si chtějí často zachovat právo volby, jaký si 

pořídí. Je také možné, že i ta, která ho nemají by o nabídku 

nestála, neboť zatím nebo vůbec nemají o počítačové zpraco-

vání sbírek zájem. Zákon jim ho přece nenakazuje a fi nanční 

a především časové náklady spojené se zápisem sbírek do po-

čítače pro ně znamenají větší zátěž než očekávaný přínos. Tato 

situace by se mohla zdát v dnešní době jako málo pravděpo-

dobná, vždyť počítače dnešním světem vládnou; v řadě muzeí 

však skutečně nepovažují zápis svých sbírek do počítače za 

prioritu doby, a vůbec to nemusí vypovídat o jejich zaostalosti.

V reakcích se objevoval požadavek pomoci s některými kon-

krétními dílčími problémy – zřizovací listina, vnitřní předpisy, 

náležitosti založení muzea, způsob založení a fungování klubů 

přátel muzeí, konzultantská pomoc při získávání grantů a dal-

ší. Tyto dotazy ve mně, spolu s povzdechem, že dřívější meto-

dická pomoc okresních muzeí už leckde nefunguje, vzbudily 

otázku: Jak fungují krajské sekce? Mám zkušenost z Plzeňské 

a samozřejmou součástí našich nepříliš častých setkání je 

i konzultování těchto problémových otázek. Není také výjim-

kou, že se telefonicky obracím na zkušenější kolegy či se někdo 

jiný zase obrací s dotazem na mě. Také ale vidím, že přesto že 

se nesetkáváme nijak často a zatížení je minimální, tak někteří 

členové i z kategorie těch „malých“ často nejsou přítomni. Do-

mnívám se, že kooperace v rámci krajských sekcí je potenciá-

lem AMG, který ještě není vždy dostatečně využíván. Věřím, že 

kolegové z větších muzeí (jak jsem poznala ze setkání s řadou 

z nich) jsou připraveni se o své zkušenosti rozdělit a případně 

poradit. Je potřeba jen se setkávat a ptát a v krajských sekcích 

to jde nejlépe. Je samozřejmě také možno konkrétní dotazy 

formulovat a obrátit se rovnou na vedení AMG či na Věstník.

Téměř ve všech reakcích se opakovaly povzdechy, naříkání 

a výzvy v souvislosti se špatným vztahem zřizovatele k muzeu. 

Vnímám tento problém ve více aspektech. Jednak z těch reak-

cí často cítím nepochopení podstaty, úlohy a možností AMG. 

Tato je dobrovolným sdružením muzejních a galerijních orga-

nizací v ČR. Vznikla z důvodu společného postupu svých členů 

v oblasti metodické, při tvorbě koncepcí v oboru muzejnictví, 

zajišťuje různé formy vzdělávání svých členů, zahraniční spo-

lupráci a propagaci muzejnictví. Snaží se uplatňovat profesní 

hlediska v přípravě právních norem, které se oboru dotýkají 

a zastupovat zájmy svých členů vůči státu i samosprávě. Pou-

žila jsem záměrně slovo snaží, protože to přesně charakterizu-

je postavení a možnosti AMG. Stejně jako v případě smlouvy 

s OSA jde o dvoustranný vztah, kdy AMG je ze strany státu 

a zřizovatelů brána jako partner, pokud to druhá strana uzná 

za vhodné. Pokud není ke spolupráci vyzvána a její vlastní 

nabídka není akceptována, jednání se neuskuteční. Pokud 

k němu dojde, nemá AMG žádnou možnost druhou stranu 

donutit, aby jednala podle ní, může pouze přesvědčovat. Je 

skutečností, že po bezmála dvaceti letech existence je AMG 

v mnoha případech považována za seriózního a respektované-

ho partnera. Je to mimo jiné i proto, že její představitelé si byli 

vždy dobře vědomi jak svých možností, tak svých kompetencí 

a byli schopni v jednání uplatnit propracované odborné stano-

visko. Pro udržení tohoto respektu je potřeba dobře zvažovat 



Bakov nad Jizerou
Městské muzeum
Dětské obrázky  23.4. - 27.4.2008
Bechyně
Městské muzeum
Nové archeologické výzkumy na Bechyňsku

duben - květen 2008
Bělá pod Bezdězem
Muzeum v Bělé pod Bezdězem
Minerály květen 2008
Kroje ze sbírek muzea květen - září 2008
Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Hrajeme si na Kelty  1.5 - 2.11.2008
Historické kočárky  1.5. - 2.11.2008
Jan z Werthu a jeho doba 1.5. - 2.11.2008
Blansko
Muzeum Blansko
Zborov – Brána ke svobodě 1.1. - 14.9.2008
Užiteční pomocníci – domácí práce za časů našich předků 

1.4. - 8.6.2008
Fotografi e Miroslava Habeše 4.4. - 15.6.2008
Práce uměleckých kovářů 4.4. - 28.9.2008
Blatná
Muzeum Blatná
Romantika staré hračky – panenky a medvědi
 květen - srpen 2008
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Rok na vsi 7.3. - 20.5.2008
Jaroslav Šafara – Obrazy 17.4. - 30.6.2008
140. výročí dráhy Františka Josefa I. 1868/9−2008
 29.4. - 30.6.2008
Regionální umělci 21.5 - 31.12.2008
Boskovice
Muzeum Boskovicka
Pavel Bačovský – obrazy boskovického rodáka  2.4.-25.5.2008
Podnikání a obchod na Boskovicku 5.6 - 30.6.2008
Brandýs nad Labem 
Oblastní muzeum Praha–východ
Jan z Jenštejna a jeho doba květen 2008
Když utichnou zbraně 6.5. - 15.6. 2008
Brno 
Moravská galerie v Brně
Uměleckoprůmyslové muzeum

Za patnáct. Přírůstky do sbírek 15.2. - 25.5.2008
Pražákův palác

Milada Marešová 13.3 - 25.5.2008
Moravské zemské muzeum 
Biskupský dvůr - Mramorové sály

Zuzana v lázni. Majolikové plastiky Vladimíra Groše
6.2. - 24.5.2008

Dietrichsteinský palác

Sever a jih… české polární výzkumy 7.11.2007 - 26.4.2008
Mouchy v kresbách Františka Gregora 23.1. - 26.4.2008
Léta zkázy a naděje 1914 – 1918 28.5. 2008 do ledna 2009
Dětské muzeum

Očima nevidomých 7.5. - 28.10.2008
Etnografi cký ústav MZM

Lego − Hračka a hobby 2008 12.3. - 7.6.2008

Dokumnetární portréty Miroslava Myšky 1 9.4 - 23.8. 2008
Pavilon Anthropos

Sahara – příběh velké pouště 17.10.2007 - 31.8.2008
Muzeum města Brna 
Měnínská brána

Kořeny vúdú 13.12.2007 - 29.6.2008
Muzeum romské kultury, s.p.o.
Neviditelní – fotografi e Lukáše Houdka 15.2. - 13.5.2008
Cigán sa ně prevelice lúbí… 15.2. - 13.5.2008
Čarovné oči, Romové v českém a slovenském fi lmu (1923–2002) 
 únor - prosinec 2008
Romská socha 2008 25.5. - 31.12.2008
Technické muzeum v Brně
Tajemství mistra krejčího 12.2. - 4.5.2008
70. let historie opevnění na jižní Moravě 8.4. - 22.6.2008
Dárky ke Dni matek – zdobené plechovky 14.4 - 30.4.2008
Armáda v letech 1918, 38, 48 a 68 20.5. - 12.10.2008
Brandýs nad Labem
Oblastní muzeum Praha – východ
Zemětřesení v historických vyobrazeních 28.2. - 27.4.2008
Bruntál 
Muzeum v Bruntále, p.o.
Jak nastavit čas 23.5. - 17.8.2008
Radek Pilař dětem 1.4. - 4.5.2008
Břeclav 
Městské muzeum a galerie 
Jak vidím já – dřevěné plastiky květen 2008
Bystřice pod Hostýnem
Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem
Okresní kolo výtvarné soutěže základních uměleckých škol 

duben 2008
Graziano Cuberli (výstava italského výtvarníka) květen 2008
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Smetanová Kateřina: Oleje 5.5. - 25.5.2008
Tradiční výstava fotoklubu Čáslav 2.6. - 15.6. 2008
Obrázky Ivy Hüttnerové 7.4. - 27.4.2008
Čeladná
Památník Josefa Kaluse
Výrobky z kůže 1.5. - 30.7. 2008
Česká Lípa 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Ambit

E. Gerthner – Naivní kresba přelomu 19. a 20. století 
8.5. - 25.6.2008

Maštálkova síň

4 na hlavu padlí 8.5 - 25.6.2008
Štěpán kardinál Trochta 24.4. - 8.6.2008
Galerie vlastivědného muzea

Podmalby ze sbírek VMG 5.3. - 7.11.2008
Česká Skalice
Muzeum Boženy Němcové
Obzory, českých textilií 11.5. - 8.6.2008
Terezín ve fotografi ích 20. 5. - 13.7. 2008
Česká Třebová
Městské muzeum Česká Třebová
Kulturní centrum

František Formánek – výstava k 120. výročí narození
 25.4. - 18.5.2008
Svět dětí 1.6 - 22.6.2008
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České Budějovice 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Miroslav Koupil – Kaligrafy 12.3. - 30.4.2008
Zrcadlo duše 15.3. - 1.5.2008
Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Kresby z Českobrodska – Ladislav Hojný 3.4. - 25.5.2008
Český Krumlov 
Egon Schiele Art Centrum o.p.s.
Krumlovská madona, 2007 1.11.2007 - 28.10.2008
Opera v obrazech 5.4 - 26.10.2008
Tradiční čínská krajinomalba 5.4 -26.10.2008
Jiří Surůvka – Přísný bůh 5.4. - 26.10.200á
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Lidový textil (ze sbírek muzea) 1.3.2008 - 30.9.2008
50 let od napuštění Lipna (ve spolupráci se ZŠ Frymburk) 

1.3.2008 - 30.9.2008
Výstava volné tvorby a restaurátorských prací maíře Karla 
Hrubeše 18.4.2008 - 1.6.2008
Umění řemesla severoamerických Indiánů 26.4. - 30.9.2008
Krajina za školou – Frymburské proměny 1.3. - 3.9.2008
Dačice
Městské muzeum a galerie
Za indiány Severní Ameriky 26.4. - 25.5.2008
Barevná paleta 29.5 - 15.6.2008
Domažlice
Galerie bratří Špillarů
3x Stiff ter – Obrazy rakouských výtvarníků 
 květen - červen 2008
Muzeum Chodska v Domažlicích
Zvykosloví na Chodsku červen 2008
Zanilké obce Domažlicka od 1.4. 200á
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Ve znamení páry 1.4. - 1.6.2008
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Pavel Strnadel – Obrazy 24.4 - 8.6.2008
Frýdek-Místek 
Muzeum Beskyd Frýdek – Místek, p.o.
FM Salon 2008 3.4. - 25.5.2008
Tisíce květů – textil ze sbírek orientálního umění Národní galerie 
v Praze 29.5 - 31.8.2008
Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulnekus kostelem sv. Josefa
Historie kapicínského kláštera 24.4. - 5.6.2008
Patchwork 6.6. - 15.6.200á
Havlíčkův Brod 
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o.
Německý Brod (1918−1938) 8.4. - 26.7.2008
Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko, p.o.
Veronika Černá – kresby tužkou a Hana Vašková – oleje, grafi ky, 
sandpainting 25.4. - 8.6.2008
NPÚ UOP v Pardubicích, Soubor lidových staveb 
Vysočina
Stojí, stojí domeček 26.4. - 31.10.2008
Soubor lidových staveb Vysočina, Betlém

Báchorky z Vysočiny 4.4. - 22.6.2008

Hluboká nad Vltavou 
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
České umění 20. století ze sbírek galerie – 1970–2007
 8.9.2007 - 15.6.2008
Hlučín 
Muzeum Hlučínska, p.o. 
Od doby kamenné do doby slovanských hradišť
 3.3. - 4.5.2008
Hodonín
Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Cecília Marková – Podobenství duše 7.5. - 29.6.2008
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Život na tvrzi, na hradě 1.2. - 25.5.2008
Maturanti vystavují 3.6. - 25.6.2008
Výstavní sál

Časoměrná zařízení 29.5. - 20.7.2008
Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Pohled jedním okem 1.6. - 30.9.2008
110 let muzea 1.6. - 30.9.2008
Horní Planá
Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané
Most mezi lidmi – Zvonková /Glöckelberg 11.4. - 31.10.2008
Stifterův park v Horní Plané 11.4. - 31.10.2008
Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti 11.4. - 31.10.2008
Karel Klostermann – Literatura na Šumavě v době K. Kloster-
manna – premiérová výstava 11.4. - 31.10.2008
Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Biedermeier 23.11.2007 - 29.6.2008
Slavné vily královéhradeckého kraje 27.3. - 29.6.2008
Od chrámu ke katedrále 15.5.2008 - leden 2009
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích
13x FAVU 14.3. - 27.4.2008
Vypečení (Karel Švach, Martin Cigánek, Stefan Osciatka)
 21.3. - 11.5.2008
Hronov
Jiráskovo muzeum
Spisovatel Egon Hostovský duben - srpen 2008
Humpolec 
Městské kulturní a informační středisko - Muzeum 
dr. Aleše Hrdličky
Šperky – Tomáš Procházka červen 2008
100 let rybářského svazu v Humpolci květen 2008
Výstavní sál

Tolerance − skupina pražských výtvarníků − výstava obrazů 
březen 2008

Husinec
Památník Mistra Jana Husa
Fotografi e – Hana Němečková květen - červen 2008
Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Tomáš Garrigue Masaryk a Hustopeče březen - prosinec 2008
Jaroslav Bzenecký – Fauna a fl óra Hustopečska květen 2008
Cheb 
Galerie výtvarného umění v Chebu
L´art brut v Čechách 27.3. - 25.5.2008
Kabinet kresby a grafi ky
Výstava dětské kresby 10.5. - 29.6.2008
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Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o.,
Muzeum Cheb
Oznamuje se láskám našim... květen - srpen 2008
Umění všedního dne 5.3 - 4.5. 2008
Chotěboř
Městské muzeum Chotěboř
Historická rádla 28.3. - 4.5.2008
Chrudim 
Kabinet ex libris – umělecké sbírky PNP
Josef Kábrt 5.3. - 4.5.2008
Vítězslav Nezval  14.5 - 10.8. 2008
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Drak 50 let 24.1. - 31.12.2008
Z nových přírůstků muzejních sbírek (2. část)  
 24.1. - 31.12.2008
Hana Cigánová − portét výtvarnice 24.1. - 31.12.2008
Kouzelná svět loutek Františka Pešána a koláží Jiřího Pešána
 10.4. - 15.6.2008
Regionální muzeum v Chrudimi
Nová stálá expozice: Umělecký plakát  od 27.3.2008
Xylem – dřevo 20.3. - 28.9.2008
František Nový – Obrázky 3.4. - 18.5.2008
Luže - Košumberk - Hamzova odborná léčebna pro děti

Tajemná síla léčivých rostlin 19.1. - 30.4.2008
Ivančice 
Muzeum Brněnska, p.o., Muzeum v Ivančicích 
Pozor, vyletí ptáček! 8.3. - 25.5.2008
Jablonec nad Nisou 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Černá bižuterie, minulost a současnost 21.3. - 25.5.2008
Galerie Belveder

Stavebnice Merkur − nejznámější česká hračka
 25.1. - 25.4.2008
Patrik Saudek − malby a grafi ky 30.4. - 30.5.2008
Jablunkov 
Výstavní síň Muzea Těšínska – Muzeum v Jablunkově
Beskydská turistika 120 let KČT 28.11.2007 - 20.5.2008
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Archeologie 3.4. - 4.5.2008
Živá zahrada 7.5. - 8.6.2008
Galerie

Josef Bucek – obrazy, plastiky 28.3. - 27.4.2008
Věra Janoušková – plastiky 6.5. - 15.6.2008
Jihlava 
Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě
Řeč umění I.: Umění do roku 1918 23.11.2007 - 28.9.2008
Jilemnice 
Krkonošské muzeum Jilemnice
Julie Kavánová – výběr z díla 4.4. - 18.5.2008
Jindřichův Hradec 
Národní muzeum fotografi e, o.p.s.
2x J. Přibík a J. Drkl (1960–2008) duben - červenec 2008
Jirkov
Městská galerie Jirkov
Prchlíková Sylva − „Moderní obrazy SYZA“ 4.4. - 29.5.2008
Kamenice nad Lipou
Zámek Kamenice nad Lipou
Víc než jen fajfka tabáku květen - červen 2008
Řemesla a vyznání 21.6. - 29.6.2008

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
Sklo a světlo 27.5. - 31.8.2008
Karlovice ve Slezsku
Muzeum Karlovice
Květena Hrubého Jeseníku 17.5. - 40.9.2008
Karlovy Vary
Galerie umění
Mikuláš a Emila Medkovi – Souvislosti 6.3. - 27.4.2008
Okna dokořán – grafi ka a malba 6.4. - 4.5.2008
Slavní návštěvníci Karlových Varů 26.4. - 18.6.2008
Léta čtyřicátá a padesátá 7.5. - 22.6.2008
Art in Art 24.5. - 29.6.2008
Karviná – Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Ze zámeckých komnat 14.11.2007 - 4.5.2008
Kdyně
Muzeum příhraničí
Počátky turistiky v západních Čechách 10.3. - 25.4.2008
Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Lidé a události v našem regionu 28.3. - 30.4.2008
Největší poklady z depozitářů 28.3. - 31.5.2008
100 let skautingu 7.4. - 25.4.2008
Data s osmičkou na konci 15.5. - 24.8.2008
Klatovy 
Galerie Klatovy/Klenová – Galerie U Bílého jedno-
rožce v Klatovech
Jiří Kovanda: Když jsem byl malej, hrál jsem si s holkama
 8.3. - 1.6.2008
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Chceš-li poznat náš kraj více, nestačí jen pohlednice 
 9.1. - 31.12.2008
Národ proti sobě − 3. odboj v Československu z pohledu hodnot 
Evropského parlamentu 9.1. - 11.5.2008
Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Vědecké sympozium: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
 květen 2008

Kojetín
Městské muzeum − Městské kulturní středisko 
Kojetín
Galerie VIC Kojetín

Výstava obrazů − Haňa Grino 31.3. - 16.5.2008
Jubilejní výstava k výročí kojetínských rodáků 28.5. - 30.8.2008
Kolín 
Regionální muzeum v Kolíně 
Venezuela 4.3. - 27.4.2008
Praní v dobách našich babiček 8.3. - 29.4.2008
Kopřivnice 
Regionální muzeum v Kopřivnici o.p.s. 
Muzeum Fojtství

Keramické modely tatrovek 29.2. - 4.5.2008
Na břehu řeky Zambezi – sochy , obrazy 15.5. - 14.8.2008
Lašské muzeum − Šustalova vila

To tu ještě nebylo 6.3. - 1.6. 2008
Technické muzeum

Hans Ledvinka – Od Präsidenta do síně slávy
 březen - srpen 2008
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Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství
Keramický den květen 2008
Ludmila Razimová – obrazy červen 2008
Kouřim 
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Keltové a střední Čechy 5.4. - 10.6.2008
Králíky
Městské muzeum
Krajina Králicka květen- červen 2008
Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub 
K – S 14 "U Cihelny"
Život četaře Arnošta Hrada 10.9.2007 - 1.10.2008
Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Praha 21.8.1968 ve fotografi ích Bohumila Dobrovolského
 24.4. - 25.5.2008
Kreslený humor Pavla Rychtaříka 5.6- 17.8.2008
Krnov
MIKS - městské muzeum
Výstava zbraní a militárií ze sbírek městského muzea Krnov 
 1.11.2007 - 30.4.2008
Barvy černé země – výtvarné sdružení Karviná
 17.5. - 13.6.2008
Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Dvě tváře Íránu ve fotografi ích Jiřího Sladkého
 14.3. - 15.6.2008
Doteky Orientu 14.3. - 15.6.2008
Kutná Hora 
České muzeum stříbra
Hrádek

Andrej Barla, Jiří Altman – fotografi e, grafi ka  
 duben - květen 2008
Kamenný dům 
Česká secese (ze sbírek ČMS) 1.4. - 30.11.2008
Tylův dům

Skupina výtvarníků – Grafi ka duben - červen 2008
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Karel Komínek – Obrazy 12.4. - 11.5.2008
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Z nových archeologických výzkumů 3.3. - 1.6.2008
110 let kyjovského gymnázia 9.6. - 7.9.2008
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Karel Komínek – obrazy 12.4. - 11.5.2008
Ledeč nad Sázavou
Městské muzeum
Daniel Reynek – Fotografi e 4.4. - 28.5.2008
My z hradu VII. Práce záků ZUŠ Ledeč n. S. 30.5. - 29.6.2008
Liberec  
Muzeum zábavného poznávání
Zmizelé Vynálezy 1.6. - 30.8.2008
Lidice 
Lidická galerie
Jiří a Jiřina Hankeovi: Dva pohledy 15.2. - 4.5.2008
36. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2008
 28.5. - 29.10.2008

Muzeum
Z nových dokumentů Památníku Lidice 15.1. - 10.6.2008

Karel IV. v Braninorsku 7.4. - 9.6.2008
Tragédie v norském Televögu 13.6. - 30.9.2008
Litoměřice 
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměři-
cích, p.o.
Chladné zbraně 29.4. - 27.7.2008
Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Vojenská krátká chladná zbraň 12.4. - 18.5.2008
Šimek cestovatelem 4.5. - 10.8.2008
Od večerníčku Pat a Mat až povynález zkázy 1.6. - 31.8.2008
Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
Vladimír Komárek – Obrazy květen 2008
Krteček a jeho svět – Zdeněk Miler květen - červen 2008
Louny
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.
Nepál 29.1. - 30.3.2008
Lužná v Čechách
Železniční muzeum ČD Lužná u Rakovníka
První parní víkend v Železničním muzeu ČD 17.5. - 18.5.2008
Dětský den v Železničním muzeu ČD 7.6.2008
Setkání parních lokomotiv "150 let Kladensko-nučické dráhy"
 28.6. - 29.6.2008
Mariánská Týnice – Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Adolf Born – ilustrace a dětská kniha 23.4. - 8.6.2008
Fotografi e ze světového skautského Jamboree v Londýně 2007
 12.5. - 31.5.2008
Mělník 
Regionální muzeum Mělník 
letní muzejní výstava 16.5. - 29.6.2008
Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Křížová cesta z kostela sv. Václava v Mikulově 1.4. - 31.10.2008
Šedesát let od příchodu makedonských a řeckých dětí do Česko-
slovenska 1.4.- 11.5.2008
Rudolf Gajdoš – malby a grafi cké dílo 1.4. - 15.6.2008
Neznámé antiky z českých a moravských sbírek
 16.5. - 24.8.2008
Život na kolech 3.6. - 29.6.2008
Synagoga

Muž, který si nedal pokoj – Příběh Josefa Poláka (1836–1945)
 18.5. - 30.9.2008
Pavel Dias – Hlubiny paměti 18.5. - 31.7.2008
Milevsko
Milevské muzeum
Kdo si hraje nezlobí 3.3. - 10.5.2008
Mým národům 24.5. - 5.9.2008
Mladá Boleslav 
Muzeum Mladoboleslavska 
Cestovatelé regionu aneb cesta kolem světa 15.4. - 8.6.2008
Zdeněk Mrkáček − fotografi e Českého ráje 30.4. - 8.6.2008
Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichova Hradiště
50 let uměleckého školství v Mnichově hradišti květen 2008 
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  Co jsou archiválie?
Přednášející

PhDr. Vladimír Růžek

Ministerstvo vnitra České republiky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

uvítal jsem nabídku Asociace mu-

zeí a galerií, jmenovitě její výkonné 

ředitelky paní Anny Komárkové, DiS., 

abych na tomto kolokviu instruk-

tážně, ba přímo didakticky poho-

vořil o archivním zákonu ve vztahu 

k muzeím. Mluvit o archivním zá-

konu jako celku by však bylo příliš 

náročné, a proto jsem cílevědomě 

zúžil téma svého vystoupení na pro-

blematiku archiválií, neboť ta je spo-

lečná muzejní i archivní praxi. Ostat-

ní problematiky archivního zákona, 

pokud budou mezními problemati-

kami muzeí a archivů, budou ovšem 

také zmíněny, bude-li to nutné. 

K takovému pojetí mě vede ne-

dávná zkušenost z přednášky pana 

RNDr. Jiřího Žalmana „Muzejnictví 

a zákon o ochraně sbírek muzej-

ní povahy", která se uskutečnila 

8. března 2007 v Národním archi-

vu na Chodovci. Přednáška sama 

o sobě byla pro mě velmi zajíma-

vá. Následovala však po ní debata 

v plénu, která ukázala, že muzejníci 

se dobře neorientují v základních 

pojmech současné archivní legis-

lativy, přikládají jim jiný význam 

a obsah a nerozumí plně mecha-

nismům vzniku a režimu archiválií. 

A tady si dovolím kritiku i do vlast-

ních řad. V diskusi se totiž ukázalo, 

že i u některých archivářů znalost 

této problematiky byla poněkud 

oslabena, takže bylo možno pozo-

rovat zajímavý jev, když diskutující 

muzejníci svými výklady na téma 

archiválií značně popletli hlavu ně-

kterým archivářům. Jeden kolega 

pak týž den vyprávěl řediteli archiv-

ní správy Dr. Babičkovi o přednášce 

a diskusi po ní resumoval takto: „tak 

jsme si mysleli, že je všechno s archi-

váliemi jasné a ono není“. Musím vás 

ujistit a možná některé i zklamat, ale 

můj kolega archivář se mýlil, neboť 

vše, co se týká archiválií, je jasné, 

i když připouštím, že ne vždy též 

jednoduché. O tom vás budu v ná-

sledujícím výkladu přesvědčovat.

Od 1. ledna 2005 je platný nový 

zákon č. 499/2004 Sb., o archiv-

nictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů. Zrušen byl zá-

kon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, 

který ve znění několika novel z let 

19922002 byl používán třicet let. 

Nový zákon mnohé pozměnil z hle-

diska organizace archivnictví, zave-

dení nových pojmů, avšak základní 

konstrukt vzniku archiválií a jejich 

režim byl zachován. Jde tedy o tři-

cetiletou kontinuitu. Ve srovnání 

s jinými evropskými archivními zá-

kony má jistou zvláštnost v tom, že 

se nezabývá jen archivy jako insti-

tucemi a jejich organizací, ale také 

právě archiváliemi, které jsou přece 

hlavním důvodem existence archi-

vů jako specializovaných institucí 

a nově přibírá a zahrnuje problema-

tiku spisové služby, která je hlavním 

zdrojem budoucích archiválií. Je 

tedy zákonem velmi komplexním, 

ale tím pádem také poměrně složi-

tým.

Věnujme se nyní základním kon-

stitutivním pojmům. Jsou to do-

kumenty a archiválie. Oboje jsou 

svou povahou záznamy, mezi nimi 

je souvztažnost, dokonce násled-

nost, nejsou však totožné a každý 

má svůj režim s jinými právními dů-

sledky.

Dokument je v AZ (§ 2 písm. d) 

defi nován jako: každý písemný, ob-

razový, zvukový,  elektronický nebo 

jiný záznam, ať již v podobě analo-

gové či digitální, který vznikl z čin-

nosti původce. Jde tedy o ohromnou 

množinu různých záznamů ve vlast-

nictví, držení či správě kohokoliv, ať 

právnických či fyzických osob.

Na něj navazuje ústřední pojem, 

jímž je archiválie. Tu defi nuje AZ 

v § 2 písm. e jako takový záznam, 

který byl vzhledem k době vzniku, ob-

sahu, původu, vnějším znakům a tr-

valé hodnotě dané politickým, hos-

podářským, právním, historickým, 

kulturním, vědeckým nebo informač-

ním významem vybrán ve veřejném 

zájmu k trvalému uchování a byl vzat 

do evidence archiválií. Defi nice pak 

dále pokračuje ještě dovětkem: ar-

chiváliemi jsou i pečetidla, razítka 

a jiné hmotné předměty související 

s archivním fondem či archivní sbír-

kou, které byly vzhledem k době vzni-

ku, obsahu atd. atd. vybrány a vzaty 

do evidence. Jinými hmotnými před-
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měty se míní např. medaile, mince, 

vyznamenání, herbáře apod., které 

se často vyskytují jako součást osob-

ních archivních fondů a vytrhovat je 

z tohoto kontextu by bylo nežádou-

cí. Vždy je zde však nutná souvislost 

s archivním fondem.

V této defi nici je důležitý obrat, 

že archiválie je záznam, který byl 

vybrán a posléze či současně evi-

dován resp. byl vzat do evidence 

archiválií. Podívejme se tedy jak AZ 

v § 2 písm. f defi nuje takový výběr 

archiválií: výběrem archiválií [se 

rozumí] posouzení hodnoty doku-

mentů a rozhodnutí o jejich vybrání 

za archiválie a zařazení do evidence 

archiválií. 

Tím se základní terminologický 

kruh uzavřel. Vyplývá z něj, že není 

archiválií bez výběru a bez vzetí do 

evidence. Vybírá se z dokumentů 

(nebo i jeden dokument se může 

vybírat za archiválii). Na druhou 

stranu žádný dokument, který ne-

projde procesem výběru a evidence 

se nestává sám o sobě archiválií, byť 

by měl hodnotu jakkoliv velkou. 

Stojíme nyní před čtyřmi základní-

mi otázkami: 

1. Kdo má povinnost uchovávat 

dokumenty a umožnit z nich výběr 

archiválií

2. Kdo provádí výběr archiválií

3. Jaká jsou kritéria výběru archivá-

lií

4. Jaké jsou způsoby výběru archi-

válií 

Na první otázku, kdo má povinnost 

uchovávat dokumenty a umožnit 

z nich výběr archiválií, odpovídá § 3 

odst. 1 AZ obsáhlým výčtem veřej-

noprávních původců:

a) organizační složky státu,

b) státní příspěvkové organizace,

c) státní podniky,

d) územní samosprávní celky,

e) organizační složky a právnické 

osoby založené nebo zřízené územ-

ními samosprávními celky, pokud 

vykonávají veřejnou správu nebo 

zaměstnávají více než 25 zaměst-

nanců,

f ) školy a vysoké školy,

g) právnické osoby zřízené záko-

nem, 

h) zdravotnická zařízení.

dále v § 3 odst. 2 je obsáhlý výčet 

soukromoprávních původců:

a) podnikatelé zapsaní v obchod-

ním rejstříku,

b) politické strany, politická hnutí, 

občanská sdružení, odborové orga-

nizace, církve a náboženské společ-

nosti,

c) profesní komory,

d) nadace a nadační fondy, obecně 

prospěšné společnosti,

e) likvidátoři v případě dokumen-

tů původce, který je v likvidaci, 

a správci konkursní podstaty v pří-

padě dokumentů původce, na kte-

rého byl vyhlášen konkurs.

Je zřejmé, že muzea, galerie, 

knihovny a památníky lze zahrnout 

do kategorie veřejnoprávních pů-

vodců buď pod písmeno b) státní 

příspěvkové organizace v přípa-

dě velkých institucí, jako je Národní 

muzeum, Národní technické muze-

um, Národní zemědělské muzeum, 

Národní galerie, Národní knihov-

na, zatímco ostatní menší muzea 

a galerie budou spíše spadat pod 

písmeno e) právnické osoby za-

ložené nebo zřízené územními sa-

mosprávními celky, pokud zaměst-

návají více než 25 zaměstnanců. 

Znamená to, že muzea, která jsou 

právnickými osobami ve smyslu to-

hoto paragrafu, která však nemají 26 

zaměstnanců, nejsou povinna ucho-

vávat dokumenty a umožnit z nich 

výběr archiválií a hned přímo při-

pomeňme, že nemají ani povinnost 

vykonávat spisovou službu podle 

AZ se všemi z něho vyplývajícími 

povinnostmi, tedy i provádět skar-

tační řízení. (AZ § 63 odst. 2 písm. a).

Na druhou otázku, kdo provádí vý-

běr archiválií, odpovídá § 3 odst. 3 

AZ, v němž se praví, že výběr archi-

válií provádí archiv podle své působ-

nosti (dále jen „příslušný archiv“).

Mezi muzejníky se objevují názory, 

a zazněly též v náznacích či přímo 

v různých variantách na zmíněné 

diskusi po přednášce dr. Žalmana, 

že výběr archiválií může provádět 

to muzeum, které má dokumenty 

ve správě. Jde o omyl či nedorozu-

mění. Nikdo jiný než archiv, není 

oprávněn provádět výběr archiválií!

Na třetí otázku, jaká jsou kriteria 

výběru archiválií, odpovídá § 4 a 5 

AZ. Jsou to již uvedená základní hle-

diska citovaná v defi nici archiválie: 

doba vzniku, obsah, původ a vnější 

znaky. Kritériem výběru archiválií je 
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trvalá hodnota dokumentu vhle-

dem k těmto hlediskům. Přitom 

k výběru za archiválii není třeba, aby 

dokument splňoval všechna hledis-

ka najednou, stačí pouze jedno.

V § 5 se pak podrobněji rozepisují 

uvedená hlediska: 

odst. 1: podle doby vzniku budou 

příslušným archivem za archiválie 

vždy vybrány 

a) dokumenty vzniklé do roku 1850,

b) dokumenty z oborů průmyslu, ze-

mědělství, fi nančnictví, pojišťovnic-

tví, důlního podnikání a patenty vy-

nálezů vzniklé do roku 1900,

c) fotografi cké, fi lmové a zvukové zá-

znamy do roku 1920.

Odst. 2: podle obsahu budou pří-

slušným archivem za archiválie vždy 

vybrány dokumenty uvedené v přílo-

ze č. 2 k tomuto zákonu.

Tato příloha má název Dokumen-

ty, které budou podle obsahu vždy 

vybrány za archiválie. Její existence 

někdy zavádí k chybné interpretaci, 

neboť je považována za podklad, 

podle něhož se dokumenty stávají 

archiváliemi automaticky bez výbě-

ru, jakoby ze zákona. Tato příloha je 

však pouze návodem, podrobným 

soupisem dokumentů podle druhu 

a obsahu, podle něhož se má archiv 

řídit při výběru, jak naznačuje i ná-

zev této přílohy.

Odst. 3: podle původu se za archi-

válie příslušným archivem vybírají 

dokumenty, které mají trvalou hod-

notu vzhledem k významu, funkci 

nebo postavení jejich původce.

Odst. 4: podle vnějších znaků se za 

archiválie příslušným archivem vy-

bírají dokumenty, které mají trvalou 

hodnotu vzhledem k jejich výtvarné 

hodnotě, jazyku, písmu, psací látce, 

způsobu vyhotovení, případně i dal-

ším obdobných vlastnostem.

Čtvrtá otázka, jaké jsou způsoby 

výběru archiválií, je řešena v § 6 AZ. 

Zde je stanoveno, že výběr archiválií 

z dokumentů původců provádí pří-

slušný archiv ve skartačním řízení 

nebo mimo skartační řízení.

Jde o dvojí typ procesů, které 

mají společná pouze již popsaná 

kritéria výběru archiválií a pravidla 

závěrečného protokolu (obsahující 

soupis dokumentů vybraných za 

archiválie, zařazení archiválií do ka-

tegorií, určení, kde budou archiválie 

uloženy a soupis dokumentů, které 

lze skartovat) (AZ § 10). Jinak jde 

o odlišné procesy.

 

Výběr archiválií ve skartačním 

řízení příslušný archiv provádí ze 

souboru dokumentů u původce, 

který má povinnost vykonávat spi-

sovou službu (AZ § 7 odst. 1). Jde 

o výběr archiválií z dokumentů 

úřední povahy, vzniklých z činnosti 

původce, které již původce nepo-

třebuje pro svoji činnost. Za řádné 

provedení skartačního řízení odpo-

vídá původce na základě skartační-

ho návrhu, který zašle příslušnému 

archivu k posouzení a k provedení 

výběru archiválií. Skartační řízení se 

provádí v kalendářním roce násle-

dujícím po uplynutí skartační lhůty 

dokumentu.

Vyřazovat dokumenty a provádět 

výběr archiválií ve skartačním ří-

zení mohou i původci, kteří nejsou 

povinni vykonávat spisovou službu, 

považují-li to za účelné. Na skartač-

ní řízení pak dohlíží a výběr archivá-

lií provádí archiv, který by jinak byl 

příslušný provádět u původce výběr 

archiválií mimo skartační řízení (AZ 

§ 8 odst. 4).

Skartační řízení je povinno pro-

vádět např. Národní muzeum, Ná-

rodní technické muzeum, Národní 

galerie či Národní knihovna, neboť 

jde o státní příspěvkové organizace, 

které mají povinnost vést spisovou 

službu. U všech těchto institucí pak 

dohled nad spisovou službou, za-

jišťování skartačního řízení a výběr 

archiválií vykonávají vždy speciální 

archivy těchto institucí (např. Archiv 

Národního muzea, Archiv Národ-

ního technického muzea, Archiv 

Národní galerie, Archiv Národní 

knihovny) a také vybrané archiválie 

jsou v těchto archivech ukládány 

(§ 52 písm. a, b). Z ostatních muzeí 

a galerií mají povinnost vést spi-

sovou službu a tedy i provádět 

skartační řízení jen ty, které jsou 

právnickými osobami založenými 

územními samosprávními celky, po-

kud mají více než 25 zaměstnanců. 

Ostatní muzea nejsou tzv. určenými 

původci, tzn. nejsou povinny vyko-

návat spisovou službu a tedy ani 

nejsou povinny provádět skartační 

řízení. Mohou se však obrátit na pří-

slušný archiv, aby dohlédl na jejich 

skartační řízení a vybral jejich archi-

válie, pokud to budou považovat za 

účelné. To se odehrává na principu 

dobrovolnosti.
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Druhou formou výběru archiválií 

je jejich posouzení příslušným ar-

chivem mimo skartační řízení (AZ 

§ 11) z dokumentů

a) původce nebo vlastníka, který 

nemá povinnost vykonávat spiso-

vou službu,

b) původce, který má povinnost vy-

konávat spisovou službu, nebo jeho 

právního předchůdce, které však 

neprošly skartačním řízením,

c) nabídnutých České republice 

nebo jinému zřizovateli veřejného 

archivu darem nebo ke koupi,

d) nalezených.

Protože tato forma výběru archi-

válií se může uplatnit nejvíce u řady 

muzeí a galerií, projděme si podrob-

něji jednotlivé případy:

Případ 1. ad a): Výběr mimo skar-

tační řízení u původce nebo vlast-

níka, který nemá povinnost vyko-

návat spisovou službu

je obvyklou formou u řady muzeí, 

jako původců nebo vlastníků doku-

mentů, které nejsou povinny vyko-

návat spisovou službu, pokud nevy-

užijí možnosti dané v § 8 odst. 4 (tj. 

dobrovolně z vlastní vůle se obrátí 

na příslušný archiv, aby jim ve skar-

tačním řízení vyřadil a vybral archi-

válie). V tomto případě se výběr ar-

chiválií provádí na žádost původce 

nebo vlastníka dokumentu (AZ § 11 

odst. 2).

Případ 2. ad b): Výběr archiválií 

z dokumentů mimo skartační ří-

zení u původce, který má povin-

nost vykonávat spisovou službu 

nebo z dokumentů jeho právního 

předchůdce, který tuto povinnost 

měl

se provádí, pokud u tohoto původ-

ce z nějakého důvodu neproběhlo 

skartační řízení, např. proto, že pů-

vodce zanikl, nebo při správních 

reformách a reorganizacích, při 

nichž se opomene řešit otázka spi-

sové rozluky a osudy registratury 

předchůdců. V tomto případě výběr 

archiválií provádí příslušný archiv 

z moci úřední (AZ § 11 odst. 3).

Případ 3. ad c): Výběr archiválií 

z dokumentů mimo skartační ří-

zení, které jsou nabídnuty České 

republice nebo jinému zřizovateli 

veřejného archivu darem nebo ke 

koupi

Zde je třeba nejprve rozhodnout, 

zda dokumenty mají trvalou hod-

notu, a v tomto případě je vybrat 

za archiválie, vzít do evidence a při-

jmout je darem nebo je zakoupit. 

Jak je zřejmé z vymezení příjemců, 

tak tento případ se týká především 

archivů a muzeí a dalších institucí, 

které jsou státními příspěvkový-

mi organizacemi (např. Národní 

archiv, státní oblastní archivy, Ná-

rodní muzeum, Národní technic-

ké muzeum, Národní zemědělské 

muzeum, Národní galerie, Národní 

knihovna), třebaže i ostatní muzea 

a galerie nakupují a získávají darem 

dokumenty, které mohou být mimo 

skartační řízení vybrány za archivá-

lie, avšak zde by se aplikoval výběr 

podle případu prvního. V tomto 

případě se výběr archiválií provádí 

na žádost původce nebo vlastní-

ka dokumentu (AZ § 11 odst. 2).

Případ 4. ad d): Výběr archiválií 

mimo skartační řízení z doku-

mentů nalezených 

K výběru archiválií u naleze-

ných dokumentů dochází ne-

jen v případě náhodných nále-

zů opuštěných nebo ztracených 

dokumentů, ale např. při nálezu do-

kumentů při demolicích nebo rekon-

strukcích budov, při nálezu dokumentů 

v pamětních schránkách nebo při 

nálezu dokumentů v bytech osob 

zemřelých bez zákonných dědiců, 

a též při zabavování dokumentů při 

celních prohlídkách apod. V tomto 

případě výběr archiválií provádí pří-

slušný archiv z moci úřední (AZ § 11 

odst. 3).

K tomuto poslednímu typu výběru 

archiválií se příkladně váží okolnosti 

případu nálezu vzácného a rozsáh-

lého souboru dokumentů z pozů-

stalosti biskupa Jednoty bratrské 

Matouše Konečného (15721622). 

Vzácné dokumenty asi z let 1610

1618 byly nalezeny při stavebních 

pracích v objektu bývalého kláštera 

na Karmeli v Mladé Boleslavi v zásy-

pu podlahy prvního patra budovy 

na podzim loňského roku. Stavební 

dělníci, údajně Poláci, předali nález 

pracovníkům Muzea Mladoboleslav-

ska patrně proto, že toto muzeum 

vykonávalo odborný archeologický 

dohled podle smlouvy s investorem 

nad stavbou Vysoké školy Škoda, 

jejíž součástí je také rekonstrukce 

areálu bývalého kláštera. Muzeum 

Mladoboleslavska jako držitel licen-

ce k archeologickým výzkumům 

pro region Boleslavska interpreto-

valo okamžitě nález dokumentů 

jako archeologický nález podle zá-
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kona č. 20/1987 Sb., o státní památ-

kové péči. Tím se dokumenty staly 

podle tohoto zákona vlastnictvím 

Středočeského kraje a byly předány 

do správy muzea jako pověřené or-

ganizace. Muzeem byly též vzaty do 

muzejní evidence. Archivní zákon 

byl zcela pominut, jako by vůbec 

neexistoval. Je přitom příznačné, 

že ředitel muzea v korespondenci 

nepochyboval o charakteru nálezu, 

když tyto dokumenty přímo a vlast-

ně předčasně nazýval archiváliemi. 

Státní okresní archiv v Mladé Bole-

slavi nebyl o nálezu zpočátku vů-

bec informován. Ředitel archivu se 

o něm dozvěděl z tisku! Teprve do-

datečně a na základě žádosti tyto 

dokumenty vzal do evidence Ná-

rodního archivního dědictví a tím 

jakousi zkrácenou formou nahradil 

právně řádný výběr archiválií mimo 

skartační řízení. Nález dokumentů, 

který je možno považovat za nález 

století, byl nesprávně považován za 

archeologický nález. Nálezová situ-

ace a okolnosti nálezu dokumentů 

neodpovídají defi nici archeologic-

kého nálezu v § 23 odst. 1 zákona 

o památkové péči: Archeologickým 

nálezem je věc (soubor věcí), která je 

dokladem nebo pozůstatkem života 

člověka a jeho činnosti od počátku 

jeho vývoje do novověku a zachovala 

se zpravidla pod zemí. Stavaři nena-

lezli dokumenty při zemních pra-

cích, nýbrž při stavebních pracích 

v patře. I kdybychom se nakonec 

smířili s dezinterpretací muzea, že 

šlo o archeologický nález, nepoužil 

se správný odstavec 6 § 23, kde se 

praví: O archeologických nálezech, 

k nimž dojde v souvislosti s přípra-

vou nebo prováděním stavby, platí 

zvláštní předpisy, čili zákon stavební 

č. 183/2006 Sb. V jeho § 176 odst. 

1 se uvádí, že dojde-li při postupu 

podle stavebního zákona k nepřed-

vídaným nálezům kulturně cenných 

předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo 

k archeologickým nálezům, je sta-

vebník povinen neprodleně ozná-

mit nález stavebnímu úřadu a or-

gánu státní památkové péče nebo 

orgánu ochrany přírody. Pak by se 

jistě posuzoval charakter nálezu 

jako dokumentů a spíše by byl pře-

dán zákonně příslušnému archivu, 

v tomto případě Státnímu oblastní-

mu archivu v Praze, který by vybral 

archiválie z dokumentů mimo skar-

tační řízení a určil, v kterém archivu 

budou nalezené archiválie uloženy. 

Nepochybně by určil tímto archi-

vem svoje pracoviště, jímž je územ-

ně příslušný Státní okresní archiv 

v Mladé Boleslavi.

Mohlo se však též postupovat 

podle § 135 občanského zákoníku, 

kde se v odst. 1 praví: Kdo najde ztra-

cenou věc, je povinen ji vydat vlastní-

kovi. Není-li vlastník znám, je nálezce 

povinen odevzdat ji příslušnému stát-

nímu orgánu. Tímto státním orgá-

nem mohl být Úřad pro zastupování 

ve věcech majetkových a nebo pří-

mo Státní oblastní archiv v Praze.

Postupovalo se však rychle me-

todou „urvi co můžeš“, účelovým 

výkladem zákona o památkové 

péči. Takto si já osobně příkladnou 

spolupráci mezi muzei a archivy ne-

představuji. Nález, který patří státu 

a podle zákona do správy přísluš-

ného státního  oblastního archivu, 

se dostal neoprávněně do vlastnic-

tví kraje a správy muzea. Muzeum 

Mladoboleslavska se o nález začalo 

velmi pečlivě starat, neboť se stal 

výbornou příležitostí  jeho sebepre-

zentace a propagace. Získalo dotaci 

na konzervaci a restauraci archiválií. 

Archiválie byly uspořádány. Připra-

vuje se i edice nálezu. To vše Mu-

zeum Mladoboleslavska šlechtí, ale 

neomlouvá. O totéž by se postaral 

i Státní oblastní archiv v Praze. Zá-

věr může být jediný. Došlo k zjevné-

mu porušení zákona o archivnictví 

svévolným zmocněním se nálezu 

nepříslušnou institucí. Naprosto se 

nerespektovalo, že archivní zákon 

vůči jiným zákonům ve věci nálezu 

dokumentů vystupuje jako zákon 

speciální, a tedy má podle legis-

lativních zvyklostí před nimi před-

nost. Nemohu, než na tomto místě 

veřejně vyzvat zástupce Muzea 

Mladoboleslavska, aby věc napravi-

li a uvedli do zákonného stavu tím, 

že dají podnět svému zřizovateli, to 

je Středočeskému kraji, aby nález 

souboru archiválií převedl zpět do 

vlastnictví a správy státu, tedy do 

Státního oblastního archivu v Praze. 

O případné refundaci prostředků, 

které až dosud muzeum do péče 

o tyto archiválie vložilo, by se začalo 

souběžně jednat. Pokud by se těžko 

hledal vydavatel edice těchto archi-

válií, odbor archivní správy nabízí 

její vydání v samostatné publikaci 

nebo by mohla být publikována 

ve Sborníku archivních prací, obo-

jí jako výsledek spolupráce Muzea 

Mladoboleslavska a řídícího archiv-

ního orgánu.
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Po tomto exkurzu ze života ještě 

připomeňme na závěr problemati-

ky výběru archiválií mimo skartační 

řízení dvě důležité zásady:

V případě výběru archiválií mimo 

skartační řízení, provedeného 

z moci úřední, příslušný archiv určí, 

ve kterém archivu bude archiválie 

uložena (AZ § 12 odst. 2).

Po ukončení výběru na žádost 

vlastníka dokumentu příslušný ar-

chiv určí, ve kterém archivu bude 

archiválie uložena jen v případě, že 

vlastník archiválie s jejím uložením 

v archivu souhlasí (AZ § 12 odst. 3)

Podstatným atributem archiválie 

vybrané z dokumentů ve skartačním 

řízení nebo mimo skartační řízení je 

podle zákona její vzetí do evidence 

archiválií. Jde o speciální problema-

tiku, kterou upravuje archivní zákon 

v § 1619 a detaily způsobu vedení 

základní, druhotné a ústřední evi-

dence upravuje podrobně vyhláška 

č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o archiv-

nictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů. 

Kdy se zahajuje evidence archivá-

lií?

Po vyhotovení protokolu nebo po 

vydání rozhodnutí o vybrání doku-

mentu za archiválii zařadí příslušný 

archiv archiválii do příslušné evi-

dence (AZ § 16 odst. 1).

Archiválie, které jsou evidovány na 

území ČR, tvoří Národní archivní dě-

dictví. To je vedeno v základní, dru-

hotné a ústřední evidenci. Základ-

ní jednotkou evidence je archivní 

fond, archivní sbírka nebo jednotli-

vá archiválie (AZ § 16 odst. 2).

Základní evidenci Národního ar-

chivního dědictví, která zahrnuje 

evidenci přírůstků a úbytků archi-

válií, evidenční listy NaD a evidenci 

archivních pomůcek, vedou archivy, 

muzea, knihovny, galerie, památ-

níky, pracoviště Akademie věd ČR 

a vysoké školy, v jejichž správě se ar-

chiválie nacházejí (AZ § 16 odst. 3). 

Tyto instituce jsou povinny archivu, 

který vede druhotnou evidenci, po-

skytovat údaje z evidenčních listů 

NaD a z evidence archivních pomů-

cek (AZ § 16 odst. 5).

Pro základní přehled podstaty evi-

dence archiválií tento stručný výčet 

paragrafů postačuje. Je to právě 

evidence archiválií, která je před-

mětem průniku archivního zákona 

a zákona č. 122/2000 Sb., o ochra-

ně sbírek muzejní povahy. Archi-

válie jsou přímo zmíněny v zákonu 

o ochraně sbírek muzejní povahy 

celkem pouze dvakrát, a to vždy 

v souvislosti s evidencí muzejní či 

archivní. V § 6 odst. 2 se praví: po-

kud jsou součásti sbírky archiválie, 

vyznačí se tato skutečnost v centrální 

evidenci. Tím je řečeno, že tyto ar-

chiválie jsou evidovány v CESu, tedy 

v muzejní evidenci, vyznačí se však 

pro informaci zde jejich archivní 

podstata. Současně však se respek-

tuje archivní zákon, který vyžaduje, 

aby byly tyto archiválie také či pře-

devším (s otazníkem) evidovány 

v archivní evidenci NaD, jak je to vy-

jádřeno v § 15 (vztah ke zvláštním 

právním předpisům) odst. 2: Pokud 

jsou součástí sbírek archiválie, zůstá-

vá způsob jejich evidence, ochrany 

a nakládání s nimi podle zvláštního 

právního předpisu tímto zákonem 

nedotčen. Zvláštním právním před-

pisem se rozumí podle citace v zá-

konu archivní zákon. Otázka dvo-

jího způsobu evidence archiválií 

v muzeích je již určitým evergree-

nem a dosud nebyla vyřešena ke 

spokojenosti především muzejní-

ků, kteří vědí, že evidence archiválií 

pouze archivním způsobem by jim 

mnohdy značně usnadnila život. 

Ze strany archivní správy byla před 

lety iniciována jednání s minister-

stvem kultury o řešení této otázky 

ve prospěch pouze jedné závazné 

evidence, a to pouze archivní, k jed-

nání však pro nezájem ministerstva 

kultury nedošlo. Z hlediska potřeb 

základní evidence archiválií v mu-

zeích pro evidenci NaD je spíše me-

todicky problematické to, že zákon 

o sbírkách operuje pouze s archi-

váliemi, zatímco archivní evidence 

s pojmy archivní fond, archivní sbír-

ka a archiválie jako jednotlivina. 

V tom se samozřejmě obráží skrytě 

i zjevně rozdíl v metodice zpracová-

ní archiválií v muzeích, která nezná 

provenienční princip jako základ 

organicky vzniklého fondu. Způsob 

muzejního sbírkového zpracování 

archiválií je pro archivy nepřijatelný, 

pokud nejde o skutečně historicky 

vzniklé a uzavřené sbírky archiválií, 

které existují i v archivech. Tento 

nesoulad mezi oběma zákony je 

však pouze metodický, nikoliv práv-

ní. Toto konstatování snad může 

být částečnou odpovědí na otázky 

účastníků tohoto kolokvia, které 
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hojně směřovaly právě ke vztahu, 

souladu či rozporům archivního 

a muzejního zákona.

Stojí též za povšimnutí, že mu-

zejní zákon vůbec neužívá pojmu 

dokument (podle staré archivní le-

gislativy z roku 1974 by to byla tzv. 

písemnost), nýbrž pouze operuje 

a režimově respektuje archiválii, 

tedy de facto ten výsledek výběru 

ve skartačním řízení či mimo skar-

tační řízení, o kterém jsme zevrubně 

pojednávali. To ovšem neznamená, 

že v muzeích jsou jen archiválie, 

nýbrž je třeba vzít na vědomí, že 

jsou jako sbírkové předměty zde též 

dokumenty, u nichž se nezamýšlí, 

že by někdy prošly jedním z uvede-

ných výběrových režimů, aby byly 

prohlášeny za archiválie a tudíž se 

poté na ně vztahoval režim archiv-

ního zákona. Tím se ovšem také 

nedostanou do celostátní evidence 

archiválií, neboť dokumenty se ne-

evidují. Muzea pak musí zvážit, zda 

by pro ně nebylo s ohledem na je-

jich propagaci výhodnější požádat 

příslušný archiv, aby tyto dokumen-

ty posoudil a případně vybral mimo 

skartační řízení za archiválie, vzal je 

do evidence NaD a dostal je tak do 

všeobecné známosti na veřejnost. 

Z předchozích výkladů jasně vy-

plynulo, že archivy mají v oblasti vý-

běru archiválií mimo skartační řízení 

přesně dané kompetence a mož-

nosti jejich ingerence zvláště u men-

ších muzeí, které nemají povinnost 

uchovávat dokumenty a umožnit 

výběr archiválií mimo skartační ří-

zení, jsou omezené. Proto také me-

todický návod čj. AS-862/2-2005 

odboru archivní správy k vedení evi-

dence NaD v muzeích a dalších kul-

turních institucích, ve svém článku 

3 je podle mého názoru příliš strikt-

ní, když za archiválie uložené v kul-

turních institucích, jsou považovány 

všechny dokumenty trvalé hodnoty 

získané v důsledku akviziční a sbír-

kotvorné činnosti těchto institucí. 

A tyto dokumenty jsou pokládány 

za archiválie získané výběrem a jako 

takové musejí být příslušnou kultur-

ní institucí evidovány v NaD, to zna-

mená povinně. Zde bylo užito formy 

zkráceného řízení, z něhož vypadla 

role příslušných archivů při výběru 

mimo skartační řízení a za archiválie 

jsou prohlašovány automaticky do-

kumenty, které mají pouze poten-

cionalitu archiválií podle známých 

kritérií výběru. Jakoby zde byla pod-

vědomě užita společná instrukce 

č. 8 ministerstva kultury a minister-

stva vnitra z 19. 4. 1979, o eviden-

ci archiválií v kulturních a kulturně 

výchovných organizacích, která kul-

turním institucím ukládala vzít do 

archivní evidence (dříve nazývané 

JAF) právě takové písemnosti. Ty se 

skutečně do evidence JAF dostaly 

a poté přešly plynule do evidence 

NaD. A právě o těchto archiváliích je 

vlastně řeč v zákonu o sbírkách. Od 

roku 2005, kdy vstoupil v platnost 

nový archivní zákon, je však situa-

ce pozměněná, a je zde více kladen 

důraz na dobrovolnost při výběru 

archiválií z dokumentů a začíná se 

jakoby od nuly.



Kampaň „Muzea a 20. století“ pro rok 2008

 „Osudové osmičky: přelomové okamžiky dějin 20. století“

Hlavní město Praha

Národní muzeum

Památník národního písemnictví

Muzeum hlavního města Prahy

Jihočeský kraj

Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově

Písek
Prácheňské muzeum v Písku

Prachatice
Prachatické muzeum

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany

Jihomoravský kraj

Brno
Moravské zemské muzeum

Muzeum města Brna

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.

Hustopeče
Městské muzeum a galerie Hustopeče

Modřice
Muzeum města Modřice

Předklášteří
Muzeum Brněnska, p.o

Karlovarský kraj

Cheb
Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Cheb

Karlovy Vary
Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary

Sokolov
Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Sokolov

Liberecký kraj

Liberec
Severočeské muzeum v Liberci, p.o.

Moravskoslezský kraj

Český Těšín
Muzeum Těšínska, p.o.

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p.o.

Olomoucký kraj

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p.o.

Pardubický kraj

Králíky
Muzeum čs. Opevnění z let 1935-38 Pěchotní srub K-S 14 "U Cihelny" 

Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Žamberk
Městské muzeum Žamberk

Plzeňský kraj

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Přeštice
Kulturní zařízení Přeštice

Středočeský kraj

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Kutná Hora
České muzeum stříbra

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště

Příbram
Hornické muzeum Příbram

Ústecký kraj

Roudnice
Podřipské muzeum

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Kraj Vysočina

Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.

Kampaň Muzea a 20. století / Osudové osmičky: přelomové okamžiky dějin 20. století podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Do projektu se přihlásilo 38 institucí 
s 56 projekty.

Více informací naleznete na:

http://www.muzea20stoleti



Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
David Kubina (1976−2007) − výběr z díla. Obrazy, kresby
 18.4. - 15.6.2008
Regionální muzeum v Náchodě
Prima sezóna 29.4. - 7.5.2008
AMAG – Ateliér malířů a grafi ků Náchod 13.5. - 31.5.2008
Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Natura amore – Wolfgang Zelmer 1.5. - 30.5.2008
Nová Paka
Městské muzeum – Suchardův dům
Výstava ke 100. výročí založení muzea v Nové Pace
 21.3. - 15.6.2008
Zajímavosti z depozitářů muzea 21.3. - 15.6.2008
Klenotnice drahých kamenů

Zkamenělá dřeva a horniny 22.3. - 2.11.2008
Nové Město na Moravě 
Horácké muzeum
Výstava ZUŠ 17.4. - 25.5.2008
Jamboree 2007 29.5. - 29.6.2008
Nové Město nad Metují
Městské muzeum Nové město nad Metují
Galerie Zázvorka

Alena Vajsárková: Krajka 2.5. - 22.6.2008
Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Ondřej Košťál 29.3. - 8.6.2008
Nový Bydžov
Městské muzeum
Klenoty z muzejních depozitářů 1.5. - 31.12.2008
Nový Hrozenkov
Památník Antonína Strnadla
Výstava děl ak. mal. Miloše Šimurdy 17.5. - 13.7.2008
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p.o.
Eduard Veith (1858–1925) – Obrazy 10.4. - 28.5.2008
Nymburk 
Vlastivědné muzeum Nymburk
Ostře sledovaný Bohumil Hrabal 28.3. - 25.5.2008
Olomouc 
Vlastivědné muzeum v Olomouci 
Slavná obrana města Olomouce v roce 1758 1.5. - 3.8.2008
Lidé z Haiti 1.5. - 31.5.2008
Osudové osmičky v našich novodobých dějinách
 23.5. - 31.8.2008
Opava 
Památník Petra Bezruče
Ferdinand Duša a knižní kultura od 15.4.2008
Ostrava
Ostravské muzeum, p.o.
Hoff man a deiningerové – architekti na severní Moravě a ve 
Slezsku květen - červen 2008
Dva klenoty starého umění ze sbírek muzea Novojičínska Kris-
tus jako lékárník, Kambýsův ortel duben - květen 2008
Ostrov nad Ohří
Letohrádek Ostrov– 
pobočka Galerie umění Karlovy Vary
Alena Burešová – Mé druhé já 24.4. - 8.6.2008

Pardubice 
Východočeská galerie v Pardubicích
Josef Lada (1887−1957) 27.2. - 4.5.2008
Exotismy 15.5. - 20.7.2008
Východočeské muzeum v Pardubicích
Křemen a jeho rodina 7.3. - 31.8.2008
Dítě, dětství, mateřství (péče o dítě v období 1850−1950)
 4.4. - 1.6.2008
Paseky nad Jizerou 
Památník zapadlých vlastenců
Z historie paseckých hasičů 7.6. - 31.10.2008
Pelhřimov 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.
F.B.Vaněk a Pelhřimov 7.4. - 31.10.2008
Josef Šeda: Olejomalby květen 2008
Karel Hyliš: Plastiky 15.3. - květen 2008
Místa utrpení, smrti a hrdinství 19.5. - 31.7.2008
Petřvald u Karviné
Výstavní síň muzea Těšínska – Technické muzeum
Slepice nebo vejce? Reklama nebo výrobek 8.2. - 31.10.2008
Písek 
Prácheňské muzeum v Písku
Jaroslav Hübl a syn – fotografi e květen 2008
Práchenští včelaři červen 2008
Galerie PM

Výtvarná díla s píseckou tématikou ze sbírek muzea 
 březen - duben 2008
Josef Váchal: "Šumava umírající a romantická"
 květen - červenec 2008
chodba knihovny

Čechy v 6. století březen - duben 2008
RNDr. Jiří Novák – "Blízká setkání" červen 2008
Fotografi e z Nového Zélandu květen 2008
Poděbrady
Polabské muzeum
Historické osobnosti Lázní Poděbrady 1.5. - 1.6.2008
V. Sobota – Grafi ka a malba 1.5. - 29.6.2008
100 let skautingu 3.6. - 22.6.2008
Ing. Arch. Jaroslav Staněk − Historická architektura
 1.4. - 6.7.2008
Milan Exner – keramika 6.4. - 6.7.2008
Polička
Městské muzeum a galerie
Pojďte si hrát do galerie 28.4. - 30.5.2008
Výstava královských věnných měst 3.5. - 8.6.2008
Život a dílo Bohuslava Martinů březen - listopad 2008
Prace u Brna
Muzeum Brněnska , p.o. – Památník Mohyla míru
Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805 1.1. - 31.12.2008
Hlavní město Praha  
České muzeum výtvarných umění
Jaroslav Šerých: Záznamy úžasu 13.3. - 11.5.2008
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Cracking Art Group březen-srpen 2008
Muzeum hlavního města Prahy
Starou Prahou Václava Jansy 19.3.2008 - 15.6.2008
Muzeum Policie ČR
Amatérsky upravované a podomácku vyráběné střelné zbraně  
 do 30.6.2008
650 let od Nařízení Karla IV. o zakládání vinic 6.2. - 18.5.2008
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Drogy… 80 let boje proti narkotikům 8.2. - 31.10.2008
Keltská inspirace květen - červen 2008
Národní galerie v Praze
Palác Kinských; sídlo Sbírky kresby a grafi ky

Wilhelm Riedel (1832−1876) 14.2. - 31.8.2008
Šternberský palác; sídlo Sbírky starého umění

"...et in Hollandia ego…" květen 2007 - duben 2008
Veletržní palác; Sbírka moderního a současného umění 

a Sbírka umění 19. století

Auguste Rodin v Praze 22.1. - 4.5.2008
Design Match 2008 13.3. - 3.5.2008
Meziválečné trienále současného umění 2.6. - 14.9.2008
Zámek Zbraslav; Sbírka mimoevropského umění

Umění Koreje 16.6.2007 - 17.5.2009
Figurální malba Východní Asie – Japonsko 2.3. - 8.6.2008
Národní muzeum 
Stopy lidí – pěšky od pravěku na Měsíc 28.11.2007 - 30.6.2008
Za přírodou Íránu 5.12.2007 - 30.11.2008
Čarovné bylinky 22.2. - 1.6.2008
NM – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a americ-

kých kultur

Komunální politik Vojta Náprstek 16.9.2006 - 31.12.2008
Šťastná Arábie – fotografi e z Jemenu Františka Okáče
 13.3. - 25.5.2008
Národní zemědělské muzeum
Do neznáma  14.12.2007 - 9.3.2008
Památník národního písemnictví v Praze
NČKR 2007 – nejkrásnější české knihy 24.4. - 8.6.2008
Poštovní muzeum 
Adolf Absolon, malíř, ilustrátor a tvůrce poštovních snámek
 2.4. - 1.6.2008
Správa pražského hradu, Oddělení kultury
Císařská konírna

František Vláčil: Zápasy 15.2. - 31.5.2008
Jízdárna Pražského hradu

Biedermeier: Umění a kultura v českých zemích 1815–1848
 28.5. - 29.9.2008
Letohrádek královny Anny/Belveder

Antické příběhy a sochařská výzdoba letohrádku královny Anny 
v kontextu severské renesance 1.5. - 29.6.2008
Tereziánské křídlo Pražského hradu

Pražský chodec – Jiří Všetečka 18.3. - 31.8.2008
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Christopher Dresser (1834–1904) – pionýr moderního designu
 1.4. - 8.6.2008
Prachatice
NM – Muzeum české loutky a cirkusu
Malované opony 20.3. - 4.5.2008
Prachatické muzeum
Karel Klostermann a pošumavské zámečky 1.4. - 30.12.2008
Svět dopravních letadel v letech 1945–2005 1.4. - 18.5.2008
Zámeček

Zmizelé Prachatice 21.4. - 28.10.2008
Lidová architektura Pošumaví na fotografi ích P. Luniaczka
 25.2. - 28.6.2008
Prostřední Lhota u Nového Knína
Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota - 
Muzeum života venkovského obyvatelstva střední-
ho Povltaví
Kapličky, kříže a boží muka na Novoknínsku 26.4. - 28.10.2008

Poutní místa na Příbramsku a širším okolí 26.4. - 28.10.2008
Keltské oppidum Hrazany 26.4. - 28.10.2008
Modely zemědělských strojů a nářadí 26.4. - 28.10.2008
Zlato u Čeliny 26.4. - 28.10.2008
Předklášteří 
Muzeum Brněnska, p.o. – Podhorácké muzeum 
Svátky jara 16.3. - 4.5.2008
Květnice hora, Besének voda 27.4. - 28.9.2008
Indiáni 8.6. - 19.10.2008
Přerov nad Labem 
Polabské národopisné muzeum
Tradiční výstava Jaro na vsi (v celém areálu skanzenu)
 15.3.2008 - 11.5.2008
Květomluva a vyšívání s květinovými motivy (chodba staré 
školy) 13.5. - 31.10.2008
Polabská vesnická svatba kdysi a dnes – z muzejních sbírek
 18.5. - 31.10.2008
Přeštice 
Dům historie Přešticka 
Zlaté časy první republiky − Život a zábava v Přešticích 
1918−1938 22.4. - 2.11.2008
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Kříž – znamení utrpení i naděje 28.2. - do srpna 2008
Příbram
Hornické muzeum Příbram
Sloupy 1.5. - 31.10.2008
Panenky a fi lm 16.5. - 28.9.2008
Ano gram uranu sovětským okupantům 21.5. - 28.9.2008
Březové Hory – cáchovna dolu Vojtěch

Malé vodní toky středních Čech 1.4. - 11.5.2008
Fotoklub Uran Příbram 3.5. - 29.6.2008
Radnice
Městské muzeum
190 let nejstarší české veřejné knihovny květen - srpen 2008
Rajhrad
Muzeum Brněnska, p.o. – Památník písemnictví na 
Moravě
Současná moravská bibiliografi e, její tvář a směřování
 4.4. - 4.5.2008
Koliba 7.5. - 1.6.2008
Rokycany 
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Sáhni si na ptáka 2.5. - 15.6.2008
Roudnice nad Labem 
Galerie moderního umění v Roudnici n. Labem
Jiří Šindler 3.4.2008 - 8.6.2008
Evropa ve škole 20.6. - 29.6.2008
Podřipské muzeum
Roudnický soudní okres v pohlednicích duben - červen 2008
Roztoky u Prahy 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Světem automobilem z Pekingu do Paříže za 30 dnů
 28.3. - 11.5.2008
Zdenka Braunerová, aneb (ne)obyčejný život malířky na přelo-
mu století 9.4. - 10.8.2008
Fenomén Merkur ze sbírky Jiřího Mládka 18.4. - 21.9.2008
Fimfárum – loutky, dekorace, animace, fi lm 16.5. - 24.8.2008
Zdenka mezi námi 29.5. - 30.10.2008
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Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
V. Reichman, Emilie Medková – pocta surrealistickým fotogra-
fům 3.5. - 28.5.2008
Jindřich Gola – obrazy 31.5. - 22.6.2008
Sedlčany 
Městské muzeum Sedlčany 
Místa utrpení, smrti a hrdinství 8.4. - 11.5.2008
Vysoký Chlumec v kresbě Báry Chlastákové 13.5. - 8.6.2008
Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Tropičtí motýli a jiný hmyz 20.3. - 1.6.2008
Slaný
Vlastivědné muzeum ve Slaném
Kouzlo kamenných křížů Ing. Petra Bořila 9.4. - 18.5.2008
Slavičín
Městské muzeum
Výstava obrazů 10.5. - 31.7.2008
Slavkov u Brna 
Zámek Slavkov – Austerlitz
Šaty dělají člověka 29.3. - 31.5.2008
Po hedvábné stezce 29.4. - 25.5.2008
Výstava květin v historických sálech zámku 15.5. - 21.5.2008
Josef Lada – výstava obrazů 4.6. - 25.7.2008
Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Rožmberský dům

Jan Holec: Jihočeská krajina 30.4. - 1.6.2008
Josef Záruba a Josef Záruba jun.: Obrazy a kermika
 5.6. - 6.7.2008
Smrčkův dům

Moře a život 1.5. - 30.9.2008
Sokolov
Krajské muzeum Karlovarského kraje,
Muzeum Sokolov, p.o.
Neznámí svět drobných savců 11.3. - 25.5.2008
Strážnice 
Městské muzeum
Výtvarné práce studentů Purkyňova Gymnázia 13.4. - 29.5.2008
Křídla motýlí 3.6. - 25.9.2008
Národní ústav lidové kultury – Muzeum vesnice 
jihovýchodní Moravy
Ze zámeckých salonů 27.4. - 31.10.2008
Joža Uprka (obrazy ze sbírek Národní galerie v Praze)  

27.4. - 31.10.2008
Stříbro
Městské muzeum ve Stříbře, p.o.
Výstava Akademického malíře Adolfa Borna
 květen - červenec 2008
Svitavy 
Městské muzeum a galerie
Nová stálá expozice: Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy
 od 26. dubna 2008
F. Čermák: Malířské ohlédnutí, J. Fajmon, J. Škranc: Krása dřeva  
 10.4. - 11.5.2008
28. národní výstava amatérské fotografi e 17.5. - 8.6.2008
Šlapanice 
Muzeum Brněnska, p.o. – Muzeum ve Šlapanicích
Slovutný mistře… 23.5. - 24.8.2008
Osmičky 23.5. - 24.8.2008

Šumperk 
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Známí i neznámí − regionální výtvarné umění let 1850–1950  
 1.2. - 29.6.2008
Osudové osmičky 22.2. - 18.5.2008
Pocta všem, kteří vzdorovali 14.3. - 18.5.2008
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.
Loutky na zámku červen 2008
Občanské sdružení nová ves 1.5. - 27.5.2008
Terezín 
Památník Terezín
Ema Blažková: Peripetie 7.2. - 30.5.2008
Skupinová výstava: fotografi e, kresby, plastiky, obrazy, grafi ka  
 11.4. - 31.7.2008
Orit Bader – Koláže 7.5. - 30.6.2008
Zdeněk Beran – Kresby, obrazy, plastiky 15.5. - 30.9.2008
Třebechovice pod Orebem
Třebechovické muzeum betlémů
K Ježíškovi do Betléma 30.11.2007 - 31.10.2008
Třebíč 
Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.
Stárá řemesla – sedlářství – program pro školy 8.4. - 16.5.2008
Open Performance 3.6. - 22.6.2008
Třebívlice
Muzeum Ulriky von Levetzow
Výstava fotografi í a dětských prací duben - červen 2008
Turnov 
Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o.
Vily libereckého kraje 17.4. - 18.5.2008
Kateřina Drahoňovská - obrazy 22.5. - 22.6.2008
Galerie

Ne ruka, to duše maluje − výtvarné umění handicapovaných  
 12.4. - 25.5.2008
Evropa – kolébka veděckého porodnictví 3.6. - 21.9.2008
Výstavní kabinet

Sopky Českého ráje duben - červen 2008
Týn nad Vltavou 
Městské muzeum 
Loutky M. Kopeckého očima Lea Vaniše květen - červen 2008
Chile, Patagonie – R. Kostelecký, výstava fotografi í
 květen - červen 2008
Týnec nad Labem
Muzeum rodu Pernerů a Týnce nad Labem
Seminář o městech a místech s kořenem -tyn-, -dun-, 
-tin-, zahn- v názvu květen 2008
Uherské Hradiště 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o.
Uherské Hradiště − město královské 18.10.2007 - 14.9.2008
Barevné Slovácko 30.5. - 5.10.2008
Uherský Brod 
Muzeum Jana Amose Komenského
Chladné zbraně a zbroj 25.4. - 24.8.2008
Dřevěné hračky Jaroslava Kapitána z Velehradu
 15.2. - 18.5.2008
80 let Fot-Kastner v Uherském Brodě 30.5. - 31.8.2008
Úpice 
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové 
Jiří Berger − akad. malíř 8.4. - 16.5.2008
Z pohádky do pohádky 1.6. - 31.8.2008
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Ústí nad Orlicí
Městské muzeum
Stříbrný těšínský šperk 26.4. - 31.12.2008
Quido a Jaroslav Kosinánovi 26.4. - 31.12.2008
Secesní cín ze sbírek UPM v Praze 26.4. - 31.12.2008
Z muzea zápalek v Bystrycy Kladske 26.4. - 30.9.2008
90 let KČT v Ústí nad Orlicí 4.6. - 30.9.2008
Království medu 4.6. - 30.9.2008
Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně – pobočka 
Valašské Meziříčí
Zámek Kinských

Když jsem chodil do školy 20.3. - 25.5.2008
Valašská krajina 24.4. - 8.6.2008
Od kolébky po rakev 5.6. - 31.8.2008
Varnsdorf
Oblastní muzeum v Děčíne, p.o. – pobočka Varnsdorf
Kruh přátel muzea 

Fotorok 2007 15.1. - 15.3.2008
Velké Opatovice
Památník města Velké Opatovice
Procházka staletím 20.4. - 18.5.2008
Veselí nad Lužnicí
Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ ve Veselí nad Lužnicí
 květen 2008
Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Josef Zimovčák 21.4. - 3.8.2008
Vimperk
Muzeum při Správě národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava
Dětský svět květen - říjen
Můj přítel kůň 1.5. - 31.10.2008
Vinařice u Kladna
Hornický skanzen důl Mayrau
Radostně a hrdě 8.3. - 26.4.2008
Nová naučná stezka ve Vrapicích 1.5. - 30.6.2008
Vlašim 
Muzeum Podblanicka 
Obrazy manželů Svobodových 10.4. - 11.5.2008
Výtvarné práce žáků a studentů ZUŠ Vlašim 15.5. - 8.6.2008
Historické domy květen - září 2008
Vodňany 
Městské muzeum a galerie 
Josef Milota – Obrazy 26.4. - 8.6.2008
Rybářská tradice ve Vodňanech 1.5. - 29.9.2008
Napříč Venezuelou 4.5. - 29.6.2008
Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami
Uran v českých dějinách (nová stálá expozice) od 3.10.2007
Vraclav
Barokní areál
Válečnictví v době baroka 1.5. - 28.9.2008
Vrchlabí 
Krkonošské muzeum – Tři historické domy
Jizerskohorské pomníčky 21.3. - 25.5.2008
Práce dětí ze Speciální mateřské a základní školy Vrchlabí
 3.6. - 15.6.2008

Správa KRNAP, Krkonošské muzeum –

Augustiniánský klášter

Sinice a řasy v potravě člověka 2.4. - 1.6.2008
Veronika Souralová: Kouzlo hmyzí říše 9.4. - 25.5.2008
Krkonoše očima dětí 1.6. - 29.6.2008
Vsetín
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p.o.
Nositelé tradic lidových řemesel na Valašsku 13.4. - 15.6.2008
Valašsko na stránkách vlastiovědných časopisů 1.5. - 6.7.2008
Zámecká galerie

Miloš Hlavica – malující herec 2.3. - 11.5.2008
Vladimír Pukl – výstava k jubilejnímu vydání vlastivědné revue
 18.5. - 13.7.2008
Zámecká věž

Vsetín a Vsetíňané muzejním objektivem 18.5. - 14.9.2008
Vysoké Mýto 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Utlučem je čepicema… 1.7.2007 - 31.8.2008
Vysoké Mýto v obrazech 9.3. - 6.4.2008
Jak se rodí večerníčky 13.4. - 2.5.2008
Vysoká u Příbrami
Památník Antonína Dvořáka
Vzpomínka na J.V. Sládka a jeho pobyt na Vysoké
 květen - říjen 2008
Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Jak se rodí večerníčky 13.4. - 25.5.2008
Karoserie Sodomka a vozy Aero 31.5. - 22.6.2008
Pavel Hušek a jeho Sodomka design 31.5. - 22.6.2008
Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických 
staveb středního Povltaví
Nejstarší roubené vesnické domy 26.4. - 28.10.2008
Zlín 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p.o.
V. Nový zlínský salon 2008 13.5. - 7.9.2008
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o.
Tajemný jednorožec 3.5. - 31.8.2008
malý sál

Po stopách pětihorního moře 28.2. - 27.4.2008
Znojmo 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o.
Dům umění

Muzeum – brána k poznání 1.5. - 23.8.2008
Žacléř
Městské muzeum Žacléř
DOPISY SALE 1.5. - 31.8.2008
Ždánice
Městské Vrbasovo muzeum
100. výročí postavení Laudonovy vily ve Ždánicích
 květen - červen 2008

Železný Brod
Městské muzeum v Železném Brodě
Přírůstky do sbírky skla za rok 2007 1.3. - 1.6.2008
Žirovnice
Městské muzeum
T. G. Masaryk, historie a současnot dřívější Podkarpatské Rusi
 5.4.2008 - do června 2008
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rozhovor

k řešení kterých problémů je vyjádření vedení AMG skutečně 

potřeba a zároveň možné. Minulost ukazuje, že vedle pro-

blémů na nejvyšší úrovni to v odůvodněných případech byly 

i problémy v regionech, že však není úkolem AMG řešit každo-

denní, byť palčivé, problémy svých jednotlivých členů v komu-

nikaci se zřizovateli. Neděje se tak ani v případě těch největ-

ších organizací a nemůže se tak dít ani v případě těch malých.

Právě komunikace je druhým aspektem problému muze-

um versus zřizovatel. Záměrně nepíši malé muzeum, neboť 

by bylo velkým zjednodušením myslet si, že velká muzea 

problém obtížné komunikace a nepochopení ze strany zři-

zovatele neřeší. Že jen proto, že jsou velká, jsou automaticky 

respektována a hýčkána. Vysvětlit úkoly a zákonné povinnosti 

muzea svému zřizovateli, získat podporu pro plány a činnost 

(nejlépe i fi nanční), to je základní úkol i dovednost vedení mu-

zea. Nepopírám, že jsou osoby, se kterými to jde lépe a se kte-

rými to jde hůř. Přiznejme si však, že i ve vedoucích funkcích 

v muzeích jsou lidé, kterým to jde lépe a kterým to jde hůře, 

mnohdy bez ohledu na charakteristiku protějšku. V reakcích 

se objevily i pěkné návody na zlepšení komunikace se zřizo-

vatelem. Najít si v zastupitelstvu spřízněnou duši, která po-

může. Snažit se vyjít zřizovateli vstříc v řešení jeho problémů, 

pochopit, že jich má k řešení více než jen muzeum. Dokázat 

jasně a věcně formulovat požadavky a podpořit je odborný-

mi argumenty a znalostí zákona. Nebát se v odůvodněných 

případech za nimi v klidu a pevně stát. Stručné shrnutí vaší 

celoroční práce a úspěchů v písemné podobě zabere sice čas, 

ale vyplatí se ho rozšířit mezi co nejvíce lidí. Koneckonců ně-

které organizace mají výroční zprávu ve svých povinnostech.

Závěrem tedy. Jednání senátu AMG v prosinci 2007 defi ni-

tivně rozhodlo, že v roce 2008 budou připravena skripta školy 

muzejní propedeutiky, která dávají řadu užitečných informací 

i malým muzeím. Ve Věstníku AMG bude publikován materiál 

shrnující dotazníkovou akci v malých muzeích. Muzea se vy-

zývají, aby se s případnými metodickými problémy obracela 

také na redakci Věstníku či na vedení AMG, které se budou 

snažit, pokud to bude v jejich silách, zprostředkovat odpovědi.

 Jana Hutníková

 1[082[08

Aby to sbírkám slušelo

Rozhovor s vedoucí projektu sbírky on-line České-

ho muzea výtvarných umění v Praze Vlaďkou Mazačo-

vou o cestě návštěvníka k umění i umění k návštěvníkovi. 

ČMVU provozuje na webových stránkách http://www.

cmvu.cz prezentaci svého sbírkového fondu. Zdrojem texto-

vých dat je dokumentační databáze Demus01, modul vum, 

kterou muzeum používá k evidenci a správě svých sbírek.

Začneme trochu nezvykle od konce – jaké další zajímavé 

projekty pro nás připravujete?

Zatím jen v hlavě máme velkolepý projekt, který by sloužil 

návštěvníkům Centra umění, které buduje České muzeum vý-

tvarných umění v nových prostorách Jezuitské koleje v Kutné 

Hoře. Šlo by o to, že člověk, který přijde „z ulice“ a neví nic 

o umění, se bude moci takovouto bezbariérovou službou bez 

asistence seznámit s výtvarným uměním prostřednictvím na-

šich sbírek on-line, rozšířených např. o video, audiozáznamy, 

výklady odborných pojmů (např. co je to „kompozice“) a posa-

zených do širokých uměleckých, historických a sociálních kon-

textů. Bude to náročné i z technického hlediska, protože půjde 

o využití dotykových obrazovek a dalších technologií pro tuto 

projekci. I samo umístění prezentace do historického prosto-

ru koleje si vyžádá architektonické řešení. Realizace projektu 

bude samozřejmě závislá na získání nemalé fi nanční částky.

A jaké novinky jsou momentálně na pořadu vašeho dne?

Nyní nás čeká aktualizace Sbírek online, elektronické-

ho katalogu sbírek na našem webu. Budeme přidávat asi 

160 nově digitalizovaných děl, takže zde bude k vidění 

již více než 1000 záznamů. Úspěšně jsme v těchto dnech 

zveřejnili Sbírky online i v plné anglické verzi a každá 

další aktualizace prezentace bude vždy již dvojjazyčná.

Máte přehled o návštěvnosti těchto digitalizovaných 

sbírek?

Je mnohonásobně vyšší, než je návštěvnost na-

šich muzejních výstav v „reálu“ (stálou expozi-

ci sbírek teprve chystáme právě do Kutné Hory).

Podle počítadla sledovanosti stránek společnosti „Na vr-

cholu“ od června 2007 naše sbírky navštívilo asi 33 000 ná-

vštěvníků (což je v průměru asi 150 návštěvníků denně).

Kde jste čerpali inspiraci k projektu sbírek na internetu?

Sbírky online vznikaly zhruba dva roky, ale samozřejmě 

od první myšlenky uběhla daleko delší doba. Naší největší 

inspirací byly podobné prezentace v British Museu a Natio-



 15

 1[08 1[08 2[08

nal Gallery v Londýně. Oslovili jsme kolegy těchto dvou in-

stitucí, kteří se těmito projekty zabývají, aby nám něco řekli 

o jejich tvorbě. Byli velice vstřícní a zasvěceně nás provedli 

zákulisím vzniku těchto projektů. Mě osobně nejvíce zau-

jal jejich způsob přemýšlení, jak myslí na cílového uživatele, 

„zákazníka“ prezentace a zároveň na umění samotné, aby 

mu to v prezentaci „slušelo“. Aby prezentace dělala dobrou 

službu jak zájemcům o umění, tak umění samotnému a byla 

přitom jednoduchá, zřejmá a nebyla příliš zatížena badatel-

skou odborností. Zkrátka aby byla „stravitelná a atraktivní“.

Evropskou muzejní digitální scénou začíná hýbat 

projekt všeobsáhlé „knihovny“ nazvané Europeana. 

Je s tím spojeno vytváření databází muzejních sbírek tak, 

aby byly přístupné a daly se začlenit do tohoto 

velkolepého systému, a v neposední řadě i autorský zákon. 

Máte s tímto tedy již značné zkušenosti…

Nejdůležitější je elektronická data MÍT a mít je korekt-

ně zapsaná, očištěná a pečovat o ně. Snažíme se také naše 

data překládat do anglické verze, abychom dostáli nárokům 

na vícejazyčnost, ale obnáší to všechno roky systematické 

práce. My používáme aplikaci DEMUS. Demus umí nejen 

dobře dokumentovat a spravovat sbírky, ale dát záznamům 

i „přidanou hodnotu“ a je založen na precizní analýze oboru. 

Někteří kolegové považovali vyplňování „nějakých políček“ 

v DEMUSU za práci navíc. Postupně ale překonali jakési ba-

riéry a zjistili, že díky DEMUSu jsou kvalita a další využití je-

jich práce značné neboli z „nepřítele“se stal jejich „pomocník“.

K naší elektronické prezentaci sbírek - z hlediska autorského 

zákona jsme jako muzeum privilegovanou osobou – může-

me vystavovat a publikovat v katalogu v rámci své činnosti 

a týká se to i elektronického katalogu, kde je jediná pod-

mínka – že obrázky nesmí být zneužitelné. Tuto podmínku 

splňujeme, protože díky nástroji zoomify spatří návštěvník 

vždy jen detail, ale nikdy ne celý obrázek v plném rozlišení.

Asi zbytečná otázka – proč mít sbírky digitalizované 

a navíc na internetu?

Je mnoho důvodů, proč digitalizovat výtvarné umění. Pre-

zentace na internetu je jen jedním z mnoha využití. Digitali-

zací řešíme např. problém muzeí 21. století týkající se stárnutí 

papíru. Digitalizováním papírových sbírek jsme mysleli na to, 

že to bude jejich poslední osvit a další zatížení. Už se nebudou 

opakovaně fotografovat, jak se to často v muzeích a galeriích 

děje. Metoda špičkové digitalizace, kdy se díla na papíru sní-

mají v měřítku 1:1 a v ideálním nasvícení, umožňuje je dále 

odborně zpracovávat a popisovat prostřednictvím PC, aniž je 

potřeba s nimi manipulovat. Obrazová zpráva je tak dokonalá, 

že na ní lze vidět poškození, vodotisky, strukturu papíru apod.

Špičková digitalizace se vyplatí. Má široké spektrum 

využití – pro elektronické prezentace, pro konvenč-

ní tisky v katalozích a na propagačních materiálech, pro 

badatelskou práci, pro běžnou správu sbírek a další.

Masivně využíváme digitalizaci v našem elektronickém 

katalogu sbírek Sbírky online na webu muzea. Nejdůleži-

tější věcí, kterou jsme chtěli do prezentace vložit, je právě 

špičková kvalita digitalizace a snadná orientace prostřed-

nictvím jednoduchého třídění podle autora, období, sty-

lu a námětu. Stěžejní jsou náměty, kterým každý rozumí. 

Prezentace naplňuje žánr hypertextu, nemá začátek ani 

konec a i pro laického návštěvníka je její ovládání zcela sro-

zumitelné – zjednodušeně řečeno – na tři kliknutí myší.

Myslíme si, že tato struktura se dobře ujala, je jed-

noduchá, ale zároveň nerezignuje na odbornou úro-

veň prezentace výtvarného umění z našich sbírek.

Zveřejňovat sbírky na internetu v takovém rozsa-

hu, jak to děláme my, pak považujeme za přirozenou 

službu veřejnosti. Zároveň jsme si vědomi možnos-

tí internetu jako důležitého pomocníka v získávání 

dalších návštěvníků muzea a zájemců o výtvarné umění.

Proto je např. naším dalším cílem vytvoření učebních tex-

tů jako součásti našeho webu a hlavně Sbírek online tak, aby 

vznikla praktická pomůcka pro učitele nejen výtvarného umění.

Za rozhovor pro čtenáře Věstníku děkuje

Michal Janiš

Pražské kavárny a jejich svět

Nápad od kulatého stolku
Výstava o době první poloviny 20. století u kulatých stolků 

s vůní kávy vznikla u kulatého či hranatého stolku na sklon-

ku roku 2004. Tehdy jsme se sešli s Dominikem Hrodkem, 

abychom si mimo jiné zavzpomínali na společné působení 

v Kanceláři pro oběti nacismu ČNFB a zkusili se zamyslet nad 

další spoluprací. Tam se rozvinula myšlenka uspořádat výsta-

vu, která by více odrážela naše badatelské zaměření (společ-

koho to napadlo
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nost první republiky) i povahové vlastnosti. Tak vzniklo jádro 

realizačního týmu sestávající z Dominika Hrodka, působícího 

v té době v Ústavu českých dějin FF UK v Praze, a mne – To-

máše Dvořáka – kurátora Muzea hlavního města Prahy. S na-

bídkou stát se architektem výstavy jsme oslovili Davida Vávru, 

tradičního již spolupracovníka našeho muzea, jenž se s potě-

šením do projektu jemu blízkému zapojil. Na řadě schůzek, 

většinou u kavárenských stolků, se postupně rodily nápady 

naplňující základní koncepci výstavy – kavárny jako prosto-

ru komunikace a výstavy jako připomenutí zapomenutého 

a zmizelého světa formou odlehčenou a neunavující. Klíčový 

byl nápad pojmout polovinu expozice jako fungující kavárnu. 

Nejistý počin se díky odvaze a velkorysosti majitele kavárny 

Louvre Sylvia Spohra podařilo uvést v život. Počáteční oba-

vy, zda bude kavárna dostatečně navštěvována, se díky vel-

kému zájmu publika rozplývají. Stejně se rozplynuly i obavy 

zkušených muzejníků z neexistence dobových kavárenských 

předmětů. V muzejních sbírkách se jich zachovalo opravdu 

velmi málo, ale nápad s informační kampaní zaměřenou na 

soukromé osoby na webových stránkách Muzea hlavního 

města Prahy, v magistrátním tisku a rovněž rozhovor pro Li-

dové noviny na toto téma se ukázal jako velmi dobrý. Přihlá-

silo se několik potomků kavárníků s řadou pozoruhodných 

kavárenských artefaktů. Šťastné bylo i propojení muzejního 

a akademického prostředí – studenti ze semináře zaměřené-

ho na kavárenskou společnost 20.–30. let shromáždili řadu 

dobových pramenů. Návštěvníci oceňují i nápad převést 

obsáhlejší texty do podoby dobových novin – Kavárenských 

listů, které jsou k zapůjčení v naší kavárně a lze si je také za-

koupit. Potvrzuje to správnost mého nápadu zaměřit se v Ka-

várenských listech více na nově objevené vzpomínky potom-

ků kavárníků, než na známé literární refl exe. Ostatně přijďte se 

naše nápady podívat – je to možné až do konce srpna 2008.

Tomáš Dvořák

Odešel navždy 

PhDr. Jiří Majer, CSc.

V neděli 3. února 2008 nás zastihla smutná zpráva, že ve 

věku 85 let zemřel v Praze významný český historik a muze-

olog, zakladatel hornického oddělení Národního technického 

muzea v Praze, Hornického muzea Příbram, Muzea III. odboje 

v Příbrami a několika dalších institucí, PhDr. Jiří Majer, CSc.

Tento mezinárodně uznávaný vědec byl 

úzce spjat s Podbrdskem přesto, že se na-

rodil v Teplicích – Trnovanech (25. listopa-

du 1922). Jeho předkové totiž pocházeli 

z tohoto středočeského regionu, z Obec-

nice. Rodiče Jiřího Majera, oba učitelé, se 

před 2. světovou válkou vrátili zpět na Pří-

bramsko, do Podlesí. Mladý Jiří, stejně jako 

jeho otec Jindřich Majer, se zapojil v době 

okupace do protifašistického odboje. Otec 

za tuto činnost zaplatil svým životem, 

byl popraven nacisty dne 19.února 1945.

Po válce se Jiří věnoval studiu historie 

na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze, obor historie – český jazyk. Studi-

um ukončil v roce 1948 aprobací pro pedagogické působení 

na středních školách a roku 1949 doktorátem ze všeobecné 

historie se specializací na hospodářské dějiny (s disertací 

z dějin hornictví na Příbramsku v 16. století). Roku 1950 na 

to navázal státní zkouškou na Státní archivní škole při Filozo-

fi cké fakultě UK Praha (s diplomovou prací o vývoji báňské 

správy do 18. století). Postupem času se Jiří Majer propraco-

val mezi nejuznávanější montánní historiky u nás i ve světě.

V roce 1950 nastoupil do Národního technického muzea 

v Praze, roku 1952 zde vytvořil novou stálou expozici o histo-

rii hornictví a o dva roky později, v roce 1954, založil v NTM 

Praha specializované hornické oddělení, které časem získa-

lo nemalý věhlas. Toto oddělení léta pak úspěšně řídil. Díky 

úsilí doktora Majera podepsalo Národní technické muzeum 

v roce 1956 s tehdejšími Středočeskými rudnými doly, n.p. 

Příbram smlouvu o bezúplatném převodu 

práva hospodaření k prvnímu z historic-

kých objektů budoucího Hornického mu-

zea Příbram na Březových Horách (minera-

logického oddělení). V 70. letech 20. století 

vytvořil spolu s kolektivem spolupracovní-

ků výběr nejvýznamnějších nemovitých 

březohorských hornických památek, které 

by se měly v budoucnu, po skončení těžby, 

stát součástí zde budovaného hornického 

skanzenu. V roce 1986 odešel Jiří do důcho-

du a poté se vrátil z Prahy zpět do Podlesí. 

Ovšem ani v důchodovém věku nedokázal 

zahálet. Zasloužil se o vybudování Muzea 

III. odboje v Příbrami a následně i Památní-

ku Vojna, kde vytvořil svoji poslední expozici s názvem „Uran 

v českých dějinách“, slavnostně zpřístupněnou veřejnosti 3.října 

2007. Tu ovšem kvůli svému zdravotnímu stavu již nenavštívil.

Za svého života stál Jiří Majer u zrodu mnoha dalších hornic-

kých muzeí v Čechách i ve světě, napsal téměř tisíc odborných 

článků do tuzemského i zahraničního tisku, několik monogra-
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fi í, řadu scénářů muzejních expozic a výstav, oponoval různá 

vědecká díla – převážně s tematikou báňských dějin, přednášel 

na sympoziích i univerzitách v naší republice, v Evropě i v zá-

moří, pracoval v Konfederaci politických vězňů ČR a v Českém 

svazu bojovníků za svobodu, účastnil se jednání redakčních 

rad, včetně redakční rady sborníku Podbrdsko. Zkrátka většinu 

života zasvětil veliké lásce – historii, na které se svým plodným 

životem též bohatou měrou podílel. V neděli 3. února 2008 

tedy odborná veřejnost přišla o jednoho ze svých velikánů.

Josef Velfl 

pozvánky na 
výstavy

Osudové osmičky dvacátého století 
Vlastivědné muzeum v Šumperku
21. února – 18. května 2008

Dvacáté století. Období dvou světových válek, nestability 

a nejistoty. Pro český a slovenský národ znamenalo nalézání 

vlastní identity a začleňování se do společnosti evropských 

národů. Vždyť na jeho počátku většina Čechů považovala za 

svůj neměnný domov rakousko-uherskou monarchii. Po vzni-

ku Československa převládla iluze o bezpečnostních zárukách 

existence nového státu, která vzala za své v Mnichově roku 

1938. Radost z nabyté svobody v letech 1945 až 1947 byla do-

časná a Československo se stalo součástí sovětského impéria 

a setrvalo v něm až do roku 1989. Cesta československé společ-

nosti k demokracii, která se zdála po roce 1918 tak samozřejmá, 

skončila krátce po Mnichovu a poválečná demokracie sešně-

rovaná Národní frontou byla jen iluzí, jak dokázal únor 1948.

Zlomové okamžiky dějin malého státu uprostřed Evropy při-

pomíná Vlastivědné muzeum v Šumperku od 21. února do 18. 

května 2008 výstavou „Osudové osmičky dvacátého století. 

Naděje a zklamání.“ Jednotlivé „osmičkové“ letopočty nejsou 

pojaty izolovaně, ale jsou začleněny do dějinného vývoje, 

což umožňuje prezentaci příčin a následků těchto dramatic-

kých událostí. Na pozadí obecné historie dostává návštěvník 

prostřednictvím textů a exponátů informace o regionálních 

zvláštnostech vývoje na severozápadní Moravě (vyhlášení Su-

detenlandu, zásah vysokomýtského pluku, budování pevností 

na Staroměstsku, připojení pohraničí k Velkoněmecké říši atd.). 

Výstava je připravena s přihlédnutím k potřebám výuky historie 

na školách, jimž byly nabídnuty komentované prohlídky nebo 

test „Odpovědi najdeš na výstavě“, které učitelé často využíva-

jí. Výstavu doprovází přednášky pracovníků katedry historie 

Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého určené veřejnosti.

Zdeněk Doubravský 

Gregory Crewdson
Galerie Rudolfi num, Velká a Malá galerie

20. března – 25. května 2008
Tvorba amerického fotografa Gregoryho Crewdsona, kte-

rého inspirovali režiséři Hitchcock, Lynch i malíř Hopper pa-

tří do kontextu inscenované fotografi e, která se díky svým 

nejvýznamnějším představitelům, Cindy Sherman a Jeff u 

Wallovi, již před lety etablovala jako jedna z nejdůležitejších 

forem soudobého fotografi ckého umění. Pro Crewdsona 

jsou vedle americké malby první poloviny 20. století boha-

tým inspiračním zdrojem hollywoodské fi lmy, nepochybně 

i proto, že jejich obrazový repertoár ukazuje emocionální 

stav americké společnosti, její přání a úzkosti s větší přes-

ností, než jakékoli jiné médium. Crewdson si ostatně občas 

do svých fotografi í herce z nezávislých hollywoodských fi l-

mů vypůjčuje. Výsledkem jsou působivé fotografi cké obrazy 

společnosti odehrávající se na pomezí skutečnosti a fi lmu, 

společnosti, která je konfrontována s propastnými hloub-

kami a poškozeným základem své duše; společnosti, kte-

rá žije jakoby v hypnotickém spánku, odcizená sama sobě 

i křehké realitě, v níž se náměsíčně pohybuje. Crewdson uka-

zuje zdánlivě idylický maloměstský svět amerického venko-

va jako znepokojující fi lmový sen, plný temných tajemství.

Gregory Crewdson se narodil 26. září 1962 v Brooklynu, N.Y. 

Zájem o fotografi i v něm probudila návštěva retrospektivy 

Diane Arbus v MOMA v New Yorku - bylo mu tehdy deset 

let a výstavu shlédl se svým otcem, který byl psychoanalyti-

kem a později jedním z významných zdrojů synovy inspirace. 

Jako teenager byl Crewdson členem punkové skupiny The 

Speedies, která vyprodávala newyorské kluby s hitem Let 

Me Take Your Foto, jehož název jako by předjímal jeho ži-

votní dráhu. Crewdson studoval fotografi i nejprve na State 

University of New York v Purchase, kde se stal v roce 1985 

bakalářem. Diplom a titul M.F.A. získal na Yale School of Art, 

kde je od roku 1993 jedním z nejdůležitějších pedagogů.

- dle zaslaných materiálů
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Jan Trampota (1889–1942)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
28. března – 18. května 2008

Uznávané, ba přímo i řadou výtvarných umělců a historiků 

umění adorované dílo malíře Jana Trampoty, tohoto význam-

ného solitéra z časů Osmy a Skupiny výtvarných umělců, jako-

by stále unikalo z rámce osnov českého dějepisu umění. Snad 

je to tím, že jsme při hledání vnitřní konstanty svébytné tváře 

Trampotových obrazů dosud nenašly v našem umělecko-his-

torickém slovníku adekvátní pojmenování pro jeho tvorbu.

Při vyslovení jména tohoto malíře se nám vybaví zralá har-

monická plátna, namalovaná v Orlických horách. Jak se ke své-

mu svrchovanému výtvarnému projevu Trampota probojoval 

přes kubistické a expresionistické fi gurální studie svých po-

čátků a jakou cestou skladebné a metodické kázně prošel, aby 

v letech zralosti mohla vyústit jeho tvorba v dílo tak prvořadě 

významné? Trampota patřil ke generaci, která během několi-

ka málo let před první světovou válkou musela urazit cestu, 

na kterou si například francouzské umění vyhradilo celá dese-

tiletí. Byl ze své generace nejmladší, a tak se neúčastnil gene-

račních zápasů Osmy a Skupiny přímo. Umělecky však vyrostl 

v atmosféře jejich nástupu a pod vlivem jejich výtvarných 

ideálů. Po prvních kuboexpresionistických počátcích, kdy se 

přiblížil zejména konstruktivnímu patosu a vnitřnímu napětí 

obrazů Bohumila Kubišty a prošel si také syntetickou fází ku-

bistického výtvarného názoru, přimknul se ještě před počát-

kem první světové války k tvarosloví fauvismu. Také ale, ještě 

dříve než byl nucen obléknou uniformu rakousko uherského 

vojáka, v sérii Parků, namalovaných v Nové Vsi u Chotěboře, 

a v civilizačních motivech z periférie Prahy se prvně přiblížil své 

vidině harmonického a emocionálně nabitého obrazu krajiny. 

Válečná léta i roky těsně po ní jsou dnes refl ektovány jako 

období tvůrčí krize malíře, z níž ho vytrhlo zejména přátelství 

sochaře Josefa Kubíčka. Ten jej nejprve vyzval ke společné 

výstavě v Praze, pak přivedl malíře k novým motivů do No-

vých Hradů u Proseče a roku 1921 poprvé spatřil Trampota 

svou zemi zaslíbenou, když navštívil s Kubíčkem sochařovo 

rodiště Slatinu nad Zdobnicí v podhůří Orlických hor. Tento 

kout Čech si dokázal již od počátku minulého století najít 

své malířské obdivovatele. Na konci první dekády to byl An-

tonín Slavíček, který sem přišel spolu se svojí malířskou dru-

žinou za farářem Janem Selicharem, přítelem z legendárních 

Kameniček. Po něm následovali na kratší i delší dobu další 

a další: Václav Špála, Otakar Nejedlý, Herbert Masaryk. Trvale 

k tomuto kraji přilnul Slavíčkův syn Jan, níže na Orlici v Čas-

tolovicích se nastálo usazuje Antonín Hudeček a v nedale-

ké Javornici si skoro v téže době zřizuje svůj ateliér Vojtěch 

Sedláček. Na podzim roku 1922 našel Trampota svůj trvalý 

přístav pro výpravy za motivy Orlických hor v Pěčíně, obci 

vzdálené jen několik kilometrů od Kubíčkovy Slatiny, a často 

vzpomínal na okamžik onoho zjevení míru a přírodního ráje, 

který si prý dávno předtím vysnil a který tu spatřil. Zde se tedy 

malíř usadil a počal obcházet kraj a hledat přírodní i lidskou 

stránku budoucích obrazů. V obměnách motivů z Pěčína 

i jiných zákoutí Orlických hor vidíme zrát Trampotův „klasický 

sloh“ – od studií a prvních variant přechází autor k volnější 

kompozici, sumarizující v sobě základní barevné a kompo-

ziční řešení, aby završil svou práci ve velkolepých obrazech 

české Arkádie. Výtěžek tohoto období - třicet osm obrazů 

plných senzuálního barevného lyrismu a nehledané výtvar-

né originality pak představil Trampota na výstavě v praž-

ském Mánesu v dubnu 1927 a téhož roku i v Hradci Králové. 

V roce 1928 umírá malířova žena a malíř se opět musí opřít 

o podporu a pomoc přátel, aby překonal periodickou nepří-

zeň osudu. Tentokrát je to Rudolf Kremlička. V roce 1930 s ním 

Trampota odjíždí a o rok později znova do Normandie, do okolí 

pobřežního městečka Etretat. Vyzbrojen předchozí zkušenos-

tí portrétisty Orlických hor hledá zde nové motivy a nachází 

svou krajinu heroickou, kterou opět představuje pražskému 

prostředí na výstavě roku 1931. Chladná reakce publika jej pak 

natrvalo odvádí do jeho pěčínského tuscula, kde se odehrála 

poslední závěrečná etapa Trampotovy malířské práce. Malíř se 

znovu a znovu vrací ke svým dřívějším motivům a v jejich no-

vých variantách se skrývá vyvrcholení celého Trampotova díla, 

rezonující jak syntetickou zkušeností předešlého vývoje, tak 

také i soumračným naplňováním vlastního umělcova osudu.

Karel Jaroš

„Přilby, čáky, čepice“
– vojenské pokrývky hlavy 

od 15. do 20. století
Vojenský historický ústav Praha 

a Správa pražského hrahu
14. března – 31. října 2008

Vojenský historický ústav Praha a Správou Pražské-

ho hradu připravily výstavu „Přilby, čáky, čepice“, kte-

rá prezentuje po dlouhé době širokou škálu vojen-

ských přileb, čák a čepic od 15. století až po současnost. 

Vojenská přilba se stala v průběhu své existence, která 

čítá již několik tisíc let, důležitou součástí výstroje vojáka 

nejen v oblasti ochrany, ale také okrasy vojenského stej-

nokroje. Mimo vojenské disciplíny se přilba stala i velmi 

rozsáhlou sběratelskou a zájmovou oblastí. Stejně je tomu 

jak u vojenských čepic, které většinou doplňovaly nejen 

slavnostní stejnokroj, tak i u čák, které plnily přechodo-

vou funkci okrasy i ochrany zároveň. Výstava je rozděle-

na do dvou částí: „Od šišáku po čáku“ a „Od ocele po kevlar“.
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První s podnázvem „Od šišáku po čáku“ mapující období od 

15 do 19. století bude k vidění od 14. března do 31. října 2008 

v Prašné věži Mihulka na Pražském hradě. Díky více než osm-

desáti sbírkovým předmětům ze sbírek Vojenského historické-

ho ústavu Praha je možno sledovat složitý vývoj přileb od nej-

starších železných klobouků a šalířů z poloviny 15. století, přes 

pěchotní i jezdecké přilby z období třicetileté války, klobouky 

a čáky z napoleonských válek, až  po pěchotní přilby z konce 19. 

století, které byly součástí výstroje vojáků ještě v I. světové válce.

Na tuto část navazuje expozice s podnázvem „Od ocele po 

kevlar“ věnovaná vývoji vojenských pokrývek hlavy v průběhu 

20. století. Tato druhá část výstavy bude k vidění od 21. března 

do 31. srpna 2008 v Armádním muzeu Žižkov. Je věnována če-

picím a přilbám používaných armádami mnoha států v průbě-

hu celého 20. století. Prostřednictvím různých tvarů a designů 

ochranných přileb i okrasných čepic přibližuje výstava návštěv-

níkům jednotlivá důležitá válečná i mírová období 20. století.

- dle zaslaných materiálů

90 let čs. letectva
Západočeské muzeum v Plzni
30. dubna – 30. června 2008

Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s Leteckým 

historickým klubem Plzeň a Svazem letců ČR – odbočka 

č. 4 Plzeň připravilo zajímavou výstavu nazvanou „90. let 

čs. letectva“. Ve výstavním sále Národopisného muzea Pl-

zeňska, je instalována více jak stovka dobových exponátů. 

Rok 1918 a vznik letectva ukazují fotografi e osobností, které 

se zasloužily v prvních dnech samostatnosti státu o založe-

ní vojenského letectva. K vidění jsou historické letecké mapy 

z roku 1933, požívané 6. leteckým plukem lehkých bombardérů. 

Válečné období je charakterizováno těmi, kteří se nesmíři-

li s mnichovskou kapitulací. Se zbraní v ruce byli rozhodnuti 

vybojovat své vlasti ztracenou svobodu. K těm patřili zejmé-

na letci, kteří se zapojili do odbojové činnosti. V roce 1940 

mělo čs. letectvo ve Velké Británii celkem 1287 příslušníků, 

z  nichž padlo na frontách více než půl tisíce výkonných let-

ců. Období leteckého odboje zahrnují originální uniformy 

čs. pilotů v rámci Královského letectva v RAF, dobové leto-

vé deníky generála Jana Irvinga – rodák z Lisova na Plzeň-

sku, pilota čs. 311. bombardovací perutě, který proslul jako 

lovec nepřátelských ponorek, jeho generálská uniforma. 

Expozice pokračuje ukázkou záchranného člunu pi-

lota RAF, výstrojními součástkami, řády a vyznamená-

ní udělovaná v průběhu působení čs. letců v Anglii.

Část expozice je věnována plzeňskému rodáko-

vi generálu Antonínu Liškovi a dvou dosud žijí-

cím účastníkům leteckého odboje v Plzni: generá-

lu Miroslavu Štanderovi a plukovníku Josefu Prokopci.

Expozice poválečného letectva ukazují uniformy, letecké 

kombinézy, palubní přístroje letadel, vystřelovací sedadlo stí-

hacího letounu Mig – 21, záchranné padáky, pilotní průkazy 

letců a letecké události spjaté na letištích Plzeňska. Závěr ex-

pozice uzavírá blok fotografi í a výstavních předmětů činnosti 

Letecké záchranné a pátrací služby Armády České republiky.

Výstavní expozici uzavírá ve dvou vitrínách historie civilní 

letecké dopravy, vznik Československých aerolinií. Do výčtu 

tehdejšího čs. letectví a jeho letců patřil i rozvoj civilní letec-

ké dopravy. Výhodná poloha státu na křižovatce dopravních 

směrů, která již před tisíciletím učinila naše kraje křižovatkou 

obchodních cest, měla naše republika v roce 1937 vlastní 

letecké spoje do jedenácti evropských států. Vystaveny jsou 

originální letecké navigační mapy, uniformy posádek z let 

1978 po současnost, ukázka navigační přípravy dříve a nyní.

Závěr expozice je určen organizaci Svazu letců a Letecké-

ho historického klubu. Na výstavních exponátech je uká-

zána činnost pro propagaci československého letectví.

Romana Němečková

Tvář průmyslové doby 

  svědectví fotografi e 
v Českém centru v Berlíně

V rámci spolupráce Národního technického muzea s čes-

kými kulturními centry v zahraničí byla od 7. 3. do 10. 4. 

2008 otevřena výstava historických fotografi í Tvář průmys-

lové doby – svědectví fotografi e v Českém centru v Berlíně. 

Tvořil ji výběr 40 originálních fotografi í ze souboru, kte-

rý byl na podzim loňského roku k vidění v Sále architektů 

Staroměstské radnice v Praze na výstavě stejného názvu. 

Slavnostní vernisáže ve výstavních prostorách galerie Czech 

Point Českého centra v Berlíně se 6. března zúčastnil vyslanec 

České republiky v Německu dr. Milan Čoupek, ředitele Českého 
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centra v Berlíně Martin Krafl  a za Národní technické muzeum 

pan Jiří Zeman a vedoucí archivu NTM PhDr. Jan Hozák. Ten 

vystoupil s přednáškou 100 let Národního technického muzea 

věnovanou historii mu-

zea i jeho perspektivám. 

Výstava, která se ko-

nala pod záštitou velvy-

slance České republiky 

ve Spolkové republice 

Německo JUDr. Rudolfa 

Jindráka, dobře zapadla 

do dramaturgického plá-

nu Českého centra Berlín 

pro rok 2008. Záměrem je 

připomenutí osudových 

osmiček v českých ději-

nách. A právě letošní sté výročí založení NTM je jednou z řady 

takových osmičkových událostí, které budou v Německu pre-

zentovány pod společným mottem „Die Macht der Acht – ts-

chechische Schicksalsjahre“ (Síla osmiček – české osudové roky).

Komorní výstava se pro německé návštěvníky stala ojedině-

lou příležitostí seznámit se s českou krajinou a jejími proměna-

mi, které nastaly na přelomu 19. a 20. století poté, kdy se u nás 

objevily první průmyslové stavby. Vystavené fotografi e doklá-

dají rozporuplný dopad technického pokroku na přírodu a ži-

votní prostředí v době industrializace. I když vybrané originální 

snímky pocházející z archivu NTM představily jen malý zlomek 

fotografi cké tvorby z let 18601920, byly zde zastoupeny práce 

nejvýznamnějších profesionálních fotografů té doby – Františ-

ka Fridricha, Jindřicha Eckerta, Rudolfa Brunera-Dvořáka, Otto 

Bielfeldta, Carla Pietznera, Františka Drtikola a dalších tvůrců. 

Výstava, jež byla jedním z prvních počinů pořádaných 

u příležitosti stoletého výročí založení Národního technic-

kého muzea v Praze, původně vznikla jako společný pro-

jekt Národního technického muzea a Výzkumného cen-

tra průmyslového dědictví ČVUT v Praze jakožto součást 

4. mezinárodního bienále Industriální stopy 2007, jehož cí-

lem bylo upozornit na důležitost průmyslového dědictví. 

Návštěvníci si ji mohli prohlédnout od 19. září do 4. listo-

padu 2007 v Sále architektů Staroměstské radnice. Vysta-

veno zde bylo 150 originálních fotografi í z archivu NTM.

Za pozornost stojí i vydání doprovodné česko-anglické pu-

blikace Jana Hozáka a historika fotografi e Pavla Scheufl era. 

V knize je soustředěno více než 100 snímků, a to jak původně 

vystavených, tak i těch, jež se už do výstavy nevešly. Autoři 

v úvodním textu shrnují všechny aspekty výběru fotografi í 

a obecný historický výklad souvislostí procesu nazývané-

ho industrializace českých zemí. Zamýšlí se nad úlohou fo-

tografi ckého dokumentu v 19. století a seznamují čtenáře 

s počátky i rozvojem dokumentární fotografi e. Mapují pro-

měny fotografi ckých přístupů od prosté dokumentace 

strojů či budov, přes první snahy o zachycení konkrétních 

osob a atmosféry okamžiku až k počátkům reportážní fo-

tografi e začátku 20. století.

Publikace je reprezentativ-

ní kolekcí nejzajímavějších 

fotografů i žánrů, spojených 

s daným tématem. Čtenář si 

může prohlédnout snímky 

zachycující proměny krajiny 

vlivem působení průmyslu 

a železnic, fotografi e to-

váren, nádraží, měst, pra-

covního prostředí, ale také 

skupinové reprezentativní 

portréty, vyobrazení do-

pravních prostředků, cyklistů, balónových letů a prvních 

produkcí motorových letadel. Kniha tak podává plastický 

obraz atmosféry jedné historické epochy, kdy průmysl po-

prvé masivně vstoupil nejen do krajiny, ale i do života lidí. 

Alice Třísková

Slavné vily Čech, 
Moravy a Slezska

Vlastivědné muzeum v Šumperku
25. dubna – 25. května 2008

Výstava seznamuje s architekturou rodinného bydlení na 

střední a severozápadní Moravě a na Jesenicku. Charakterizuje 

nejen jednotlivé stavby a společenské podmínky v době jejich 

vzniku, ale podává informace i o tvorbě architektů, často velmi 

zvučných jmen, kteří jsou jejich autory. Informuje i o záměrech 

a osudech stavebníků těchto objektů a v neposlední řadě i o his-

torii jednotlivých staveb a o vývoji názoru na rodinné bydlení.

Výstava je instalována v prostorách Rytířského sálu a před-

sálí. Je poměrně rozsáhlá, představuje na samostatných 

klipech 50 vil, které zaujímají nejvýznamnější místo ve vý-

voji tohoto typu architektury v olomouckém kraji. Je mezi 

nimi také šest objektů přímo ze Šumperka, pět jako vzoro-

vé příklady staveb, jeden jako významný, oblíbený, ale ne-

gativní příklad. Výstava je doplněna dobovým mobiliářem.

Šumperk byl od poloviny 19. století jedním z měst, které 

věnovalo velkou pozornost svému rozvoji. Nejstarší územ-

ní plány pocházející ze 70. let l9. století svědčí o pečlivém 

rozmýšlení o dalším rozvoji města. Názory na bydlení se 

však v Šumperku měnily se zlepšující se fi nanční situací 

jeho obyvatel, a tak se stalo, že např. Nádražní třída, míněná 

v územním plánu jako bulvár lemovaný řadovou zástav-

bou, se změnila z části ve vilovou čtvrť. Obdobně tomu bylo 

i v okolních ulicích, Americké, Roosweltově, Jeremenkovy
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stálé expozice
Hledání hvězdy Davidovy
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy

V městském muzeu a galerii ve Svitavách byla otevře-

na nová stálá expozice mapující životní příběh ve svě-

tě známého svitavského rodáka Oskara Schindlera.

28. dubna uplyne 100 let ode dne, kdy se ve Svitavách naro-

dil Oskar Schindler, zachránce téměř dvanácti set židovských 

životů v průběhu 2. světové války. Návštěvníci muzea budou 

seznámeni s historií židovského osídlení Českomoravského 

pomezí – s geografi ckým prostorem, který utvářel osudy lidí 

tří národností – Čechů, Němců a Židů. Dále také s příběhem 

Oskara Schindlera na pozadí holocaustu a s relikty židovských 

památek, které se v oblasti Českomoravského pomezí docho-

valy do současnosti. Součástí expozice je plocha s projekcí do-

kumentů o životě Oskara Schindlera a výpověďmi jeho Židů. 

Zájemci mají možnost navštívit i webové stránky muzea 

s dalšími informacemi o této osobnosti přímo v expozici. 

Projekt má i edukační prvky. Ve spolupráci s místním gym-

náziem, které pracuje se svými studenty na tématech týka-

jících se holocaustu již několik let, jsou připraveny pracov-

ní listy jako doplněk učebních programů všech typů škol. 

Blanka Čuhelová

i Jesenické, kde jsou některá nároží nachystá-

na na řadovou zástavbu, která se již nekonala

a parcely byly zastavěny vilami. Město má však i četné čtvr-

ti projektované se záměrem vilové zástavby, ať již za pivo-

varem, pod Vyhlídkou, pod Holubím vrchem, v České čtvrti 

i v okolí Bludovské a Zábřežské ulice. Nové vilové zástavby 

vznikají na Trnkově ulici, v Temenici a na dalších místech. 

Vlastivědné muzeum v Šumperku se proto domnívá, že vý-

stava o vývoji vilových staveb v Olomouckém kraji zaujme řadu 

obyvatel města právě proto, že mají s tímto typem bydlení vlast-

ní zkušenost. Doplnilo proto výstavu malým lisovacím soubo-

rem, kde je prezentováno několik dalších šumperských objektů.

Milena Filipová

Starou Prahou Václava Jansy 
Muzeum hlavního města Prahy
19. března – 15.června 2008

Na zcela mimořádné výstavě, zahájené v březnu letošního 

roku v Muzeu hlavního města Prahy,  je prezentováno 112 

akvarelů staré Prahy malíře, krajináře a ilustrátora Václava 

Jansy (1859–1913). Dobová vyobrazení vynikají vedle sou-

časných fotografi í stejných míst od fotografa Ondřeje Poláka.

Všechny vystavené akvarely pochází ze sbírky Muzea hlav-

ního města Prahy, kde je uloženo na 150 kusů Jansových 

děl, vzniklých na objednávku pražského magistrátu pře-

vážně v letech 1895–1900. Zachycují nejmalebnější mís-

ta hlavního města českého království a ve velké míře pak 

lokality určené v nejbližších měsících či letech k demolici. 

Václav Jansa se malováním pražských pohledů zabýval již 

na počátku 80. let 19. století, kdy pobýval na pražské aka-

demii a intenzivně se mu věnoval po návratu z vídeňských 

studií v roce 1891. Hodně cestoval a oblíbil si malbu krajin. 

Při velké přestavbě Prahy na konci devatenáctého století se 

zaměřil na obrazy pražských domů a ulic. Pražské ghetto se 

tehdy asanovalo, bouraly se domy i celé ulice a stavěly se 

nové budovy. Mnoho jím zachycených památek již dnes ne-

existuje. Na základě asanačního zákona defi nitivně a téměř 

kompletně zmizela z mapy Prahy unikátní původní zástavba 

pražského židovského ghetta, části Starého Města pražského 

a menší části Nového Města pražského. Praha roku 1890 vy-

padla zcela jinak než totéž město za dvacet let. Jansovy ob-

razy, zachycující město na samém konci 19. století, jsou tudíž 

nejen cenným dokladem podoby Prahy, ale i její atmosféry 

a života jejích obyvatel. Porovnání díla malíře s fotografi emi 

odhaluje nejen míru architektonických a stavebních  proměn 

města, ale i změnu životního stylu a tempa jeho obyvatel. 

K výstavě vychází v nakladatelství Studio JB výpravná pub-

likace.

Věra Hloušková
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muzejním knihovnám
Forum Brunense
Forum Brunense vychází s cílem stát se opět periodikem 

Muzea města Brna. Svým obsahem zůstává zaměřené na dě-

jiny Brna v politickém, sociálně ekonomickém a kulturním 

kontextu od nejstaršího období dějin města po současnost 

a s přesahem na historická témata, jenž se města Brna dotý-

kají. (mimobrněnské osobnosti a události se vztahem k Brnu).

Struktura sborníku je tradičně koncipována do několika okru-

hů, které umožňují prezentaci jak odborných článků tak pří-

spěvků na pomezí čisté vědy a popularizace historických témat.

V části Studie, která je tématicky orientována na rozsáhlejší 

příspěvky z  historie města se mohou čtenáři seznámit s pro-

blematikou architektonického vývoje významných historic-

kých stavebních objektů města (L. Konečný), kapitolami z his-

torie hradu Špilberk jako vojenské pevnosti ( J. Vaněk) nebo 

obávaného žaláře (M. Menšíková). Stejnou pozornost zaslouží 

i uměnovědná problematika pojednávána jednak z aspektu 

významných brněnských osobností se vztahem k umění a jeho 

sběratelství (J. Chatrný), stejně jako čistě odborná analýza uži-

tého umění (šperk) jako součásti životního stylu brněnského 

patriciátu (Křížová). Jako tematický přesah pak lze prezentovat 

první část studie o osobnosti MUDr. Františka Bakeše zakla-

datele onkologického ústavu na Žlutém kopci (G. Novotný).

V části nazvané Materiály tvoří obsah příspěvků detailněj-

ší specifi kace témat z brněnské historie. Analýza historic-

kých pramenů k dějinám vzniku architektonických dominant 

města (katedrála Sv. Petra a Pavla na Petrově, D. Černouško-

vá/P. Borský), Ramseyův dům na Pekařské ulici (J. Bukovský) 

Sborník připomíná také významná období novějších dějin 

města zejména I. republiku (P. Kopečný) a období Protektorátu 

(O. Nečas). 

Specifi kem sborníků zůstává část nazvaná Nad sbír-

kami, která mapuje a charakterizuje jednotlivé sbírko-

vé fondy muzea a představuje čtenářům nejzajímavěj-

ší exponáty a historii s nimi spojenou. (J. Svobodová).

Část Názory byla založená s cílem publikovat i mnohdy ne-

tradiční přístupy odborných analýz (Kacelle). Sborník také 

každoročně připomíná významná výročí, medailony brněn-

ských osobností a sleduje významné akce a prezentace muzea.

Veřejnost se přes obsahovou náplň sborníku seznamuje 

s badatelskou činností odborných pracovníků muzea nebo 

externích badatelů. Cílem periodika je rozhojnit vědomos-

ti o městě, ve kterém žijeme a posunout alespoň o kou-

sek naše poznání brněnských proměn v historickém čase.

Dagmar Baumannová

Bibliografi e časopisu Těšínsko
U příležitosti 50. výročí vydání časopisu Těšínsko byla 

zpracována další část bibliografi e. Předkládaná bibliogra-

fi e volně navazuje na již vydané Bibliografi e časopisu Tě-

šínsko z let 1957–1976 a 1977–1984, které zpracovala Jiřina 

Veselská. Třetí díl zahrnuje články z vlastivědného časopisu 

Těšínsko vydané v letech 1985–2006. Bibliografi i zpraco-

valy knihovnice Muzea Těšínska Marta Holoušková a Gab-

riela Chromcová. Záznamy jsou tříděné podle vybraných 

znaků Mezinárodního desetinného třídění. Pro usnad-

nění vyhledávání záznamů jsou zařazeny rejstříky.

Současně byla bibliografi e časopisu Těšínsko také zpra-

cována v elektronické podobě na CD-ROMu, který obsa-

huje články vydané v letech 1957 až 2006. Celá bibliogra-

fi e je zpracována v automatizovaném systému Clavius.

Bibliografi e byla vydána za fi nančního podpory Moravsko-

slezského kraje v rámci Programu rozvoje muzejnictví v MS kraji.

Informace: 

Muzeum Těšínska, Hlavní tř. 15, 737 01 Český Těšín, 

tel.: 558 761 224 nebo e-mail: muzeum@muzeumct.cz.

Sborník Strategies for Saving 

our Cultural Heritage
Sborník obsahuje příspěvky z mezinárodní konference 

Conservation Strategies for Saving Indoor Metallic Colle-

ctions, která se konala v termínu 25. února - 1. března 2007 

v Káhiře v Egyptě. Příspěvky jsou věnovány převážně ochra-

ně předmětů muzejních sbírek od jejich indentifi kace, ana-

lýzy, preventivní i praktické konzervace. Ve sborníku jsou 

prezentovány průběžné výsledky z řešení projektu EU PRO-

MET (http://www.promet.gr). Na řešení tohoto projektu se 

v ČR podíleli odborníci SVÚOM s.r.o. a Národního muzea.

Sborník je v anglickém jazyce. Sborník je distri-

buován bezplatně, množství výtisků je omezené. 

Kontakt:

e-mail: kreislova@svuom.cz 

tel.: +420 220 809 996. 
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Severní Morava v 21. století 

aneb jak by měl vypadat vlastivědný 
sborník v budoucnosti
Průvodce novým 93. svazkem 
regionálního sborníku SEVERNÍ MORAVA

Vlastivědný sborník Severní Morava, který v květnu to-

hoto roku oslavil půl století své existence, se přehoupl 

do další padesátky. Nabízí se logicky otázka, jaký by měl 

být moderní vlastivědný sborník nového tisíciletí. Má vů-

bec vycházet, kdo ho vlastně v dnešním digitálním svě-

tě bude číst, co může nabídnout, má vycházet v dosud 

zažité grafi cké podobě, nebo by měl změnit image atd. 

Stáli jsme před podobnými otázkami jako naši předchůd-

ci, kteří v roce 1957 sborník zakládali. Byli jsme však bohatší 

o zkušenosti získané v průběhu půl století a mohli jsme je 

dnes zhodnotit. Padesát let historie sborníku ukázalo, že vlas-

tivědný sborník, má-li zůstat živý a aktuální, musí se obracet 

k co nejširší veřejnosti a zůstat věrný původní koncepci vlasti-

vědného sborníku v tom nejlepším smyslu slova, musí se tedy 

obracet k tradicím. Co to znamená? Poučení a radost z nově 

objevovaného by měli najít čtenáři nejrůznějšího vzdělání, za-

měření a zájmů. To rozhodně není jednoduché. Autor musí za-

chovat „vědeckou pravdivost“ a přitom psát čtivě a zajímavě.   

Nemůžeme si myslet, že vlastivědné sborníky budou vy-

cházet v tisícových nákladech. Jsou přece určeny okruhu lidí, 

kteří se  chtějí vzdělávat ve vlastivědě, jsou ochotni přemýš-

let o jevech, které se týkají kraje, kde žijí, popřípadě s redakcí 

a pracovníky muzea spolupracovat. Četba regionálního 

sborníků vyžaduje určitou náročnost, která je na čtenáře kla-

dena a ochotu nenechat se pouze pobavit. To je v současné 

situaci, kdy je trh doslova přesycen časopisy a tiskovinami 

nejrůznějšího charakteru, pro sborník velká konkurence, 

ale také výzva směrem k vydavateli. Ten stojí před problé-

mem oslovit na jedné straně široké čtenářské spektrum, na 

straně druhé se potýká s náročností kladenou na čtenáře, 

která naopak okruh čtenářů do určité míry eliminuje. Určité 

východisko lze spatřovat v zařazování článků nejrůznější-

ho charakteru, aby si, zjednodušeně řečeno, každý našel tu 

svoji parketku, aby si každý mohl vybrat. Pro větší populari-

zaci sborníku, především u mladší generace, jsme se proto 

také rozhodli některé zajímavé příspěvky, které nemohly být 

z kapacitních důvodů otištěny ve sborníku, umístit na webo-

vých stránkách muzea (http://www.muzeum-sumperk.cz). 

Co tedy nový 93. svazek čtenáři v tomto smyslu nabízí 

a jak na původní záměr zakladatelů navazuje. Tradiční čle-

nění na články, zajímavosti, recenze a zprávy se ukázalo jako 

šťastné a smysluplné. V rubrice delších článků - studií v no-

vém 93. svazku oslovují čtenáře tři autoři. Zdeněk Doubrav-

ský, historik VM v Šumperku, nabízí článek „Lesničtí zemani 

a jejich dvory-příspěvek k dějinám šlechty na Zábřežsku“. Sám 

autor o článku říká: „Pátrání po osudech lesnických zemanů 

opět potvrdilo, kolik toho ještě o nejstarších dějinách naše-

ho kraje nevíme a kolik lze z pramenů vyčíst. Pro odborníky je 

toto pojednání novou informací o šlechtických rodech spja-

tých se vsí Lesnicí a pro veřejnost pestrobarevným kamínkem 

vyplňujícím mezeru v mozaice historie našich předků.“ (str. 3).

Dvě umělecké osobnosti našeho kraje, sochařka Dagmar 

Koverdynská-Nováková a akademický malíř Lubomír Bartoš, 

oslavily v tomto roce svá významná životní jubilea. Sborník 

nemohl tyto události opomenout, a proto jsme zařadili dva 

příspěvky, první z pera historika umění Ludvíka Skružného 

„Sochařka Dagmar Koverdynská-Nováková a její dílo,“ a druhý 

článek, jehož autorem je olomoucký malíř a uznávaný peda-

gog Jiří Hastík, je studie výstižně nazvaná „Maluji, tedy jsem“.

Největší pestrost a různorodost nabízí rubri-

ka Zajímavosti, ve které publikujeme kratší člán-

ky nejrůznějšího charakteru a snažíme se, aby kromě 

originality, která byla vždycky jednou z priorit sborníku, upo-

zorňovaly na nějakou zvláštnost nebo ojedinělost našeho kraje. 

Povedlo se to Jakubu Halamovi, archeologovi našeho mu-

zea, v článku „Tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí aneb některá ta-

jemství se skrývají pod pouhým drnem trávy“. Zajímavý soubor 

archeologických předmětů, objevený v roce 2005 v areálu 

hradu Rabštejna, se stal námětem pro Antonína Vašíčka, kon-

zervátora šumperského muzea, v příspěvku „Klíč z Rabštejna“.

Není snad svazek sborníku, ve kterém by nebyl příspěvek 

geologa Zdeňka Gáby. Nejinak je tomu i v tomto čísle. Z. Gábu 

tentokrát kromě jiného zaujala stavba tunelu u Hněvkova 

v letech 2003 až 2006, která měla zkrátit a napřímit trať mezi 

Krasíkovem a Lupěným. Z. Gába je pozorným pozorovatelem 

společenského dění a přírodních změn nejen v celém regionu, 

ale také v samotném městě Šumperku a jeho okolí. Další jeho  

zajímavost se týká výskytu rašeliny u zahrádkářské kolonie na 

břehu Bratrušovského potoka v Šumperku. Třetím přírodověd-

ným příspěvkem je článek zoologa Ivana Tuši, který se vrací ke 

svému vědeckému výzkumu v příspěvku „Výskyt pošvatky Ca-

pnia vidua v Jeseníkách“. A konečně posledním článkem s pří-

rodovědnou tematikou je zajímavost Martina Plháka, který se 

věnuje vzniku dvou nových lokalit v nivě řeky Moravy u Zvole.

Významnou událostí tohoto roku bylo pro Vlastivědné mu-

zeum v Šumperku otevření nové expozice na zámku v Úsově, 

připomínající zdejší lesnickou školu v letech 1852–1867. Zdálo 

se nám zajímavé otisknout v této souvislosti úryvek ze vzpo-

mínek absolventa školy Petera Wodiczky. Článek „Vzpomínky 

prvního absolventa lesnické školy v Úsově“ pro tisk připravil 

Z. Gába. Vzpomínky Jaroslava Řoutila v příspěvku „Tragédie 

v lomu Vitošov v roce 1948“ jsme zařadili v souvislosti náhlé-

ho odchodu tohoto písmáka a vlastivědce pocházejícího z



 Lešiny, který udržoval s šumperským muzeem dlouhodobé 

a čilé kontakty. Naši pozornost jsme dále věnovali význam-

nému etnografovi severní Moravy Jakubu Lolkovi, od jehož 

úmrtí v tomto roce uplynulo 90 let. Ukázku popisu ženské-

ho kroje ze Zvole z jeho dosud nepublikovaného rukopisu 

najdete na vnitřní straně obálky sborníku. Autorkou je his-

torička Jaroslava Čajová. „Příspěvek k historii Severomoravské-

ho orchestrálního sdružení“ Pavla Hýbla Zajímavosti uzavírá.

Zkrátka nepřijdou ani zájemci o regionální literaturu, re-

cenze, jako tomu bylo až doposud, najdou v třetím oddílu 

časopisu. Rubrika Zprávy, v níž najdeme shrnující příspěvek 

ředitelky muzea, Marie Gronychové, o rozsáhlé a záslužné 

činnosti této instituce v roce 2006, pak celý sborník uzavírá. 

Redakce tedy nabízí čtenáři 80 stran zajímavého 

vlastivědného počtení, v nové grafi cké úpravě, kte-

rá umožňuje zařadit více příspěvků, než tomu bylo do-

posud. To všechno zabaleno do barevně poutavé obál-

ky a v moderním grafi ckém provedení fi rmy SCARON.

Jak se inovace sborníku povedla, můžete posoudit po 

jeho zakoupení buď ve VM v Šumperku, nebo na jeho 

zařízeních (muzea v Zábřehu, Mohelnici, Památníku 

Adolfa Kašpara v Lošticích), od dubna do října na zám-

ku v Úsově a dále v Knihkupectví Duha v Šumperku.

Časopis lze objednat také na dobírku nebo se můžete za-

řadit mezi pravidelné odběratele na adrese: eva.petrasova@

muzeum-sumperk.cz. 

Popřejme tedy společně nové Severní Moravě do další pa-

desátky hodně spokojených čtenářů, dobrých autorů a pou-

tavých námětů.

Miluše Berková
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Dlouhodobé uchování digitálních dat
Před sebou máte další díl seriálu, který pro www.citem.

cz sepsal David Cigánek a pro Věstník seškrtal Zdeněk Len-

hart. Seriál se snaží popsat postup při budování datového 

úložiště. Modelem zde je systém určený pro dlouhodobé 

uchování digitálních dat Moravského zemského muzea 

a Technického muzea v Brně. Nečekejte přesný návod, 

jak to udělat. Získáte jen představu, jak asi se to udělat dá. 

Nabízí se oprávněná otázka, proč se pouštět do sestavo-

vání tak náročného systému vlastními silami, proč nesvěřit 

starost o naše data externím odborníkům? Odpověď může 

být stručná. Protože na to nemáme. Cena na míru vytvoře-

ného (customizovaného) řešení bude odpovídat cenám, za 

jaké si obdobné systémy pořizují uživatelé se srovnatelnými 

nároky na bezpečnost. A kdo to je? Velké vývojářské a tech-

nologické fi rmy, bankovní sektor, pojišťovnictví... Muzejní 

rozpočet je z jiné kategorie. Z bezpečnosti slevit nechceme, 

oželíme tedy pohodlí. Komponenty pořídíme na úrovni, 

ale nastudujeme, sestavíme a provoz zajistíme sami, dobrý 

správce sítě to zvládne. Navíc můžeme mít celý systém úklá-

dání dat plně pod kontrolou a nejsme omezeni nedokumen-

tovanými proprietárními technologiemi, jejichž fungování 

a interní schéma správy dat by nám zůstaly navždy záhadou.

Popišme si hlavní požadavky na hardware (v zá-

vorkách konkrétní typ/model použitý v MZM):

* základní deska - spíše ověřený typ, bez zbytečných 

"udělátek", výhodou je integrace rychlé síťové karty 

(MSI 965 Platinum,775, iP965/ICH8R,RAID5,GbE,1394)

* CPU - nepotřebujeme špičkový výkon, ale stabilitu (In-

tel Core 2 Duo E6300 1,86GHz (2MB/1066) BOX LGA775)

* RAM - minimálně  512 MB - i přes nízké průměrné za-

tížení serveru budou občas probíhat výpočetní ope-

race s velkými soubory a nad rozsáhlou databází (2 x 

DIMM DDR2 512MB 800 TRANSCEND CL5 STANDARD)

* řadič - musí s rezervou pokrýt naše požadav-

ky na připojení dostatečného počtu pevných dis-

ků, a to včetně jejich propojení do pole RAID (CN Are-

ca 1280 PCI-Express to SATA II RAID 6 Controller 24P)

* HDD-system - pevný disk pro instalaci operačního systému 

a obslužného software (HITACHI 250 GB UDMA100 7200 8MB)

* HDD-storage - disky tvořící úložnou kapacitu pro 

data (4 x HITACHI 500 GB SATAII-300 16 MB 7200 - za-

tím pouze zkušební osazení, počítá se s rozšířením!)

* skříň - napájecí zdroj, který to všechno s přehledem 

utáhne (CHIEFTEC, JS-15010-4R, 2x400W redundant PSU)

* UPS - záložní zdroj (SMART - UPS 1500VA USB & Serial 230V)

Vlastní postup montáže jednotlivých komponent 

nemá smysl detailně rozepisovat - jednak celkem 

úzce souvisí s konkrétními zvolenými prvky hardwa-

ru, ale také můžeme očekávat, že průměrný správce 

ICT by měl rozborku a sborku serveru rutinně ovládat.

Po dokončení montáže následuje okamžik pravdy - první 

zapnutí. Testování by však v tomto případě mělo být poně-

kud důkladnější než u obvyklého kancelářského počítače, od 

něhož očekáváme jen to, že prostě poběží. Vhodné je provést 

zahoření a případně i sérii zátěžových testů zaměřených jak 

na server jako celek, tak i na jeho jednotlivé funkční části. Čas-

to používaným testem procesoru, paměti a chladicího okruhu 

zároveň je např. kompilace linuxového jádra, nebo velkého 

softwarového balíku. Dobrý správce sítě si opět poradí sám.

Řádně sestavený a zahořený server tedy máme k dispozici. 

V příštím pokračování nás čeká instalace operačního systému 

a obslužného softwaru úložiště.

Zdenek Lenhart



Festival muzejních nocí 2008
IV. ročník

16. května – 14. června 2008
97 měst, 135 institucí napříč Českou republikou

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 16. května 2008 v 17 hodin,
zámecké prostory Regionálního muzea v Mikulově

15. května 2008
Luhačovice

16. května 2008
Blansko
Čáslav

Chrast u Chrudimě
Chrudim

Kamenice nad Lipou
Kutná Hora

Liberec
Mladá BoleslavMikulov

Pardubice 
Pelhřimov
Prachatice
Poděbrady

Vyškov
Zlín

Žatec

17. května 2008
Cheb

Karlovy Vary
Kolín

Mariánské Lázně
Příbram

Rakovník
Uherský Brod

Vsetín
Zábřeh

17. 18. května 2008
Český Krumlov

http://www.muzejninoc.cz

Konání festivalu podpořilo
Ministerstvo kultury ČR

http://www.mkcr.cz

23. května 2008
Benátky nad Jizerou

Bruntál
Hodonín

Jablonec nad Nisou
Jeseník
Kyjov

Litoměřice
Mikulčice – Valy

Nová Paka
Nové Město na Moravě

Pardubice
Písek

Rumburk
Sokolov
Teplice

Veselí nad Moravou
Vrchlabí
Znojmo

24. května 2008
Boskovice

Brno
Dačice
Kladno
Králíky

Prace u Brna
Předklášteří

Rajhrad
Slavkov u Brna

Svatý Jan pod Skalou
Žamberk

30. května 2008
Hodonín

Hradec Králové
Chlumec nad Cidlinou

Jílové u Prahy
Jindřichův Hradec

Mělník
Olomouc

Opava

31. května 2008
Česká Třebová

Dvůr Králové nad Labem
Hluboká nad Vltavou

Chomutov

5. června 2008
Kralupy nad Vltavou

6. června 2008
Beroun

Havlíčkův Brod
Hluboká nad Vltavou

Svitavy
Turnov

Týn nad Vltavou
Úpice

Vodňany
Žumberk

7. června 2008
Česká Lípa
Humpolec
Chrastava

Lhota
Liberec

Litoměřice
Tachov
Valtice

Vysoká u Příbrami

12. června 2008
Nový Jičín

Vlašim

13. června 2008
Loštice
Ostrava

Šumperk 
Třebíč

Velvary

14. června 2008
Litomyšl

Odolena voda - Dolínek
Praha
Úsov
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Centrum pro informační technologie v muzejnictví

 Koncem ledna jsme vydali poslední upravené moduly De-

mus01. Jsou v nich odstraněny všechny známé chyby, do-

plněny některé nové sestavy a sjednoceny ovládací prvky. 

Dosavadním uživatelům dáváme upravené verze k dispozici 

zdarma na http://www.citem.cz i s návodem na výměnu. Po-

kračujeme v podpoře uživatelů - hlavně jde o školení, poraden-

ství a převody dat z jiných systémů, ponejvíce se nyní zabývá-

me archeologií. I nadále hledáme cesty, jak získat prostředky 

na vývoj a následný provoz nové aplikace pro dokumentaci 

sbírek, kterou doposud označujeme pracovním názvem De-

mus007. V projektu „Národní autority NK ČR v muzeích" pro-

bíhají jednání s našimi partnery o technických a provozních 

otázkách. Po jejich ukončení začneme se zkušebním naplňo-

váním databáze předpřipravenými údaji z pilotních pracovišť.

David Cigánek

Metodické centrum konzervace

 MCK v současnosti koordinuje závěrečné práce na publi-

kaci Konzervování a restaurování kovů, kterou zpracovává 

pracovní skupina Kovy při Komisi konzervátorů-restaurá-

torů AMG. Kniha bude připravena k tisku do konce tohoto 

roku. Připravujeme také mezinárodní konferenci Muzea, 

památky a konzervace 2008, jež pořádá TMB-MCK ve spo-

lupráci se Slezskou univerzitou v Opavě. Průběžně rovněž 

pokračujeme v přípravách tradiční Konference konzervá-

torů-restaurátorů. V příštím čísle Věstníku bude uveřejněna 

pozvánka na tuto akci, která se letos uskuteční v Příbrami.

 V polovině března pořádalo TMB-MCK ve spolupráci se spo-

lečností ZIP, o.p.s. čtvrté pracovní setkání Archeobotanické 

skupiny, jehož hlavní náplní byla výměna informací odbor-

níků zabývajících se biologickými materiály v archeologii. 

 TMB-MCK mělo také zastoupení na odborném semináři Pre-

ventivní péče a ochrana předmětů na hradech a zámcích se 

zaměřením na vybrané druhové skupiny mobiliáře, pořáda-

ném Národním památkovým ústavem, územním odborným 

pracovištěm v Kroměříži. Pracovník TMB-MCK zde předná-

šel o zásadách preventivní konzervace kovových předmětů. 

 V souvislosti s plánovanými aktivitami na rok 2008 připra-

vujeme další běh Kurzu preventivní konzervace, který se 

uskuteční koncem května a června tohoto roku. Připravujeme 

rovněž nový workshop zaměřený na identifi kaci historických 

materiálů určený především pro konzervátory-restaurátory. 

 V rámci projektu standardizace dokumentace konzervá-

torsko-restaurátorského se nám podařilo sestavit tým od-

borníků a zahájit první fázi realizace. Bližší informace najde-

te v dalších číslech Věstníku AMG a na nových webových 

stránkách MCK, které budou spuštěny v dohledné době.

Ivan Berger

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

 Centrum pokračuje v realizaci společného projektu Národ-

ního muzea, Národní galerie a Dopravního podniku hl. m. 

Prahy Cool tour – speciální autobusové linky spojující vybra-

né expozice Národního muzea a Národní galerie v Praze. Cool 

tour linka již celkem sedmkrát propojila tematicky příbuzné 

pražské výstavní prostory obou institucí a zároveň svým ces-

tujícím poskytla speciální Cool tour pas, motivující ke sbírání 

pamětních razítek. Projekt Cool tour bude pokračovat každou 

první sobotu v měsíci po celý rok 2008, vyjma měsíce červ-

na, kdy proběhne jubilejní pátý ročník Pražské muzejní noci, 

na jejíž koordinaci se Centrum významnou měrou podílí. 

 Muzeologická knihovna Centra zaměřená na literaturu 

z široce chápané oblasti muzejnictví byla doplněna o další 

převážně zahraniční aktuální publikace a v současnosti čítá 

přes 270 titulů. Knihovna je volně přístupná k prezenčnímu 

studiu v hlavní budově Národního muzea. Neustálou obsa-

hovou i designovou aktualizací prochází i muzejnický portál 

e-Muzeum. Z posledních příspěvků, které by mohly být mož-

nou inspirací pro domácí muzejnictví, je možné zmínit odka-

zy na volně stažitelný software na vytváření on-line expozic 

Omeka, oslavy Mezinárodního dne muzeí ve virtuálním světě 

Second Life či bezbariérový průvodce českými památkami.

Petr Janeček
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Program

„Koncept návrhu osvětlení výstavních prostorů“, Ing. Petr Žák
světelné prostředí ve výstavních prostorech a hlediska, která jej ovlivňují 

„Umělecké dílo v proměnnách světla“, Laura Cinquarla
vnitřní prožitek a interpretace uměleckého díla; vztah mezi osvětlením a vizuálním vjemem

„Prostor a exponát“, arch. Jan Polášek
výstavní prostor, výstava, exponát a jejich vzájemné souvislosti

„Výstavní exponáty a jejich ochrana“, PhDr. Jana Tesařová
ochrana exponátů před negativními vlivy vnějšího prostředí a mikroklimatu

„Technika pro výstavní prostory“

technické vybavení pro výstavní prostory (Revyko, Apollo Art, TR instruments, Dytec, Etna)

„Osvětlení výstavního prostoru“, Ing. Petr Žák
příklad komplexního návrhu osvětlení výstavního prostoru 

Počet účastníků je limitován kapacitou přednáškového sálu, pokud se chcete zúčastnit, 
vyplňte prosím co nejdříve závaznou přihlášku pro účastníka, která je k dispozici na internetových stránkách www.etna.cz

Muzeum východních Čech v Hradci Králové ve spolupráci se společnostmi Etna a Revyko pořádá

konferenci muzejníků, konzervátorů, restaurátorů a památkářů 

OD VIZE K REALITĚ / osvětlení v muzeích a galeriích

přednáškový sál Muzea východních Čech v Hradci Králové
22. května 2008 od 9:00–16:00 hodin




