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Dne 21. 3. 2014 Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury 
vyhlásilo Výzvu  

k podání žádostí o grant v programové oblasti č. 16 
 „Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví“ 

 v rámci Programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, 
který je financován z EHP fondů 2009–2014. 

 
Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 20. 6. 2014 v 19.00 hodin.  

Text výzvy, Pokyny pro žadatele a další informace naleznete na http://www.norskefondy.cz 
a http://www.eeagrants.cz. 

 
Na těchto stránkách bude rovněž v předstihu oznámen termín konání semináře pro žadatele o grant.  

 

ODBORNÉ JEDNODENNÍ SEMINÁŘE
• Individuální domluva místa i času
• Možnost využít prostorů vaší organizace
• Odborné školení nejen pro pracovníky archeologie, památkové péče a dokumentaristy

Aktuálně naplánované semináře na: 
WWW.GISCONSULTING.CZ 
info@gisconsulting.cz, tel.: 774 152 093

VYTVÁŘÍME MAPOVÉ VÝSTUPY
Práce v programu OpenSource, zpracování GPS dat, vytvoření kartografi cké mapy na úrovni, transformace souřadnic

PUBLIKUJEME MAPY NA INTERNETU
Publikace vlastních map na internetu, využití Google Maps, připojování fotografi í k objektům na mapě

ANALÝZA TERÉNU A MODELACE
Pokročilé zpracování výškopisných dat, tvorba digitálního terénu, 3D efekty v kartografi i, predikční modely



úvodník
Badatel a muzeum

Tématem tohoto čísla Věstníku AMG je „Muzeum a bada-

tel.“ Možná by stálo za to obrátit pořadí na „Badatel a muze-

um,“ ale ze všeho nejdříve uveďme citaci ze slovníku ABZ čes-

kých synonym. Pod heslem badatel se skrývají slova vědec, 

učenec, výzkumník, cestovatel a vědecký pracovník. Podle 

tohoto výkladu je zřejmé, že se jedná o člověka hledajícího 

ať už v muzeu či v terénu nové poznatky a souvislosti, které 

doplňují a dál rozvíjejí vědecké poznání v oblasti historic-

kých, společenských i přírodních věd. Badatel a jeho touha 

zachovat různé druhy památek, dokumentů a předmětů 

vypovídajících o minulých dobách stály zcela jistě u zrodu 

sběratelství a muzejnictví. S nadsázkou tak můžeme říct, že 

badatel je jakýmsi „otcem zakladatelem“ tohoto úchvatného 

oboru lidské činnosti.

Badatel zprostředkovává zpětnou vazbu mezi sbírkami, 

z nichž vytváří další odkazy formou výstav a odborných pu-

blikací, a neustále se vyvíjející moderní vědou. V těchto po-

laritách stálosti a proměnlivosti může badatel v muzejních 

materiálech objevovat zcela nové nečekané souvislosti, 

a v některých případech dokonce napravit i omyly poplatné 

dřívějšímu stupni vědeckého poznání. Také samotná pra-

xe vztahu badatel – muzeum se pochopitelně mění v čase 

a stále více i vlivem moderních technologií; zatímco dříve to 

byly obsáhlé lístkové katalogy, které mají kouzlo manuální-

ho záznamu a lidského doteku, dnes se způsob katalogizace 

a evidence sbírek podstatně změnil. Přestože mají katalogy 

již většinou elektronickou podobu a řadu dokumentů ke stu-

diu z celého světa lze pomocí internetu objednat daleko jed-

nodušeji z pohodlí domova, zůstává cesta badatele za sbír-

kovými předměty do studovny muzea většinou základním 

momentem celého procesu bádání. Zde se setkává i  s pra-

covníky muzea, kteří mu v řadě případů pomáhají v další 

orientaci se sbírkovými předměty a s vyhledáváním požado-

vaných materiálů. Právě z tohoto hlediska lze posuzovat vzá-

jemnou koexistenci badatele a muzea jako nezastupitelnou. 

Tím, že badatel aktivně vstupuje na nekonečnou trať 

informační dálnice obohacující a zároveň i zplošťující náš 

současný svět, dává mu svým věděním řád a novou dimen-

zi. Pro muzea badatel znamená ještě „jiné“ otevření dveří 

muzea; často totiž vymýšlí a realizuje projekty, které by bez 

jeho činnosti nemohly vzniknout a které v mnoha případech 

překračují rámec možností muzea. Není také zaujatý každo-

denními povinnostmi muzejního pracovníka a přirozeně tak 

splňuje roli nezávislého a objektivního pohledu. Tím se ba-

datel stává nezbytnou a zdravou součástí muzejního života, 

mohli bychom říci jeho „živou vodou.“ Bez něj by muzeum 

bylo institucí zcela jiného typu. Vrátíme-li se ještě jednou do 

historie muzeí a muzejnictví, naplňuje badatel původní ideu 

zpřístupňování sbírek veřejnosti a rozvíjení potenciálu, který 

muzea v tomto smyslu mají.

Zdeněk Freisleben
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Jednání Senátu AMG zahájila předsedkyně Revizní ko-

mise AMG PhDr. Zita Suchánková, která přivítala všechny 

přítomné senátory a jako hosta předsedu ČV ICOM Mgr. Mi-

lana Hlaveše, Ph.D. Senát hlasováním schválil program 

jednání, návrhovou komisi ve složení: Mgr. Václav Houfek, 

PhDr. František Frýda, PhDr. Zuzana Strnadová a mandáto-

vou komisi ve složení: PhDr. Pavel Ciprian, PhDr. Jan Mohr 

a Mgr. Jana Bukačová.

Předseda AMG PhDr. Luděk Beneš nejprve informoval 

o činnosti Exekutivy AMG, která se v období mezi koná-

ním Senátu AMG sešla celkem třikrát, a to ve dnech 9. pro-

since 2013, 22. ledna a 25. února 2014. Exekutiva se na 

svých jednáních zabývala těmito body:

1. Festival muzejních nocí 2014: Národní zahájení FMN 

2014 se uskuteční v pátek 16. května 2014 ve Zlíně, kon-

krétně v kulturním a vzdělávacím centru 14l15 Baťův 

institut. Organizační i finanční otázky spojené s realizací 

akce byly projednávány se zástupci Zlínského kraje.

2. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis: Slavnostní 

vyhlášení výsledků XII. ročníku soutěže proběhne ve 

čtvrtek 15. května 2014 od 17 hodin ve Sladkovského 

sále Obecního domu v Praze. V současné době probíhají 

jednání ohledně organizačních záležitostí. V prostorách 

Obecního domu se akce bude dle podepsané smlouvy 

konat do roku 2016. K 1. lednu 2014 byl zároveň zahá-

jen XIII. ročník soutěže, už nyní je možno podávat při-

hlášky do všech kategorií. Na zasedání Exekutivy AMG 

dne 22. ledna 2014 byl producentem společnosti Three 

Brothers, s. r. o. Ing. Viktorem Krištofem představen ná-

vrh projektu medializace slavnostního předávání Cen 

Gloria musaealis prostřednictvím přímého přenosu na 

některém z kanálů České televize. V navrženém rozsahu 

bude případně možné projekt uskutečnit až v roce 2015, 

vzhledem k jeho složité přípravě i finanční náročnosti. 

O této možnosti bude dále jednáno s představiteli Mini-

sterstva kultury jako s druhým vyhlašovatelem soutěže.

3. Kampaň Muzea a 20. století 2014 na téma Muzea 

a velká válka: Do kampaně, která připomíná 100. výročí 

vzniku 1. světové války, se zatím přihlásilo 131 projek-

tů z 84 institucí. Na jednání s náměstkyní ministra kul-

tury PhDr. Annou Matouškovou a se zástupci OMG MK 

ČR, které je plánováno na 5. března 2014, bude jedním 

z bodů také vzájemná informace a případná koordinace 

uvedené kampaně a projektu Velká válka 2014, jehož ga-

rantem je Technické muzeum v Brně.

4. Český výbor ICOM: Dvacátému výročí vzniku Českého 

výboru ICOM, resp. jeho transformaci z Českosloven-

ského výboru, bylo věnováno únorové číslo Věstníku 

AMG 1/2014. Členové Exekutivy AMG byli pozváni na 

Valnou hromadu ČV ICOM, která se konala 25. února 

2014 v Muzeu hlavního města Prahy. Zástupci ČV ICOM 

Milan Hlaveš a Martina Lehmannová zároveň na jednání 

Exekutivy AMG představili návrh na uskutečnění projek-

tu, v němž by byly veřejnosti představeny spolky přátel 

a obdobné organizace, působící při českých muzeích. 

Projekt by byl realizován v souladu s mottem letošního 

Mezinárodního dne muzeí, které zní „Muzea tvoří sbírky 

a lidé“. Na uvedeném jednání byly dohodnuty jednotlivé 

aktivity k projektu, jejichž vrcholem bude samostatná 

sekce v  rámci připravovaného VIII. celorepublikového 

kolokvia na téma aktuální téma českého muzejnictví 

s názvem „Muzeum a proměny společnosti“, jež se bude 

konat ve dnech 5.–6. listopadu 2014 v Brně.

5. Legislativa: Exekutiva se zaměřila zejména na důsledky 

vyplývající ze znění některých částí nového Občanského 

zákoníku, který vstoupil v platnost k 1. lednu 2014. Akti-

vity exekutivy se týkaly především změn v oblasti daňo-

vých předpisů (byl zrušen stávající zákon o dani darovací 

a dědické) a z nich vyplývající povinnosti většiny muzeí, 

resp. jejich zřizovatelů, zdanit dary do muzeí včetně sbír-

kových akvizicí. Toto téma a další legislativní problémy, 

zejména otázka dalšího postupu při novelizaci zákona 

č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, meto-

dické pokyny k zákonu č. 428/2012 Sb. a k novelizované 

vyhlášce č. 275/2000 Sb. budou předmětem jednání na 

Ministerstvu kultury ČR dne 5. března 2014. 

Ze změn spojených s novým Občanským zákoníkem rov-

něž vyplývá, že AMG se stejně jako jiná dosavadní občan-

ská sdružení stala k 1. lednu 2014 automaticky spolkem. 

Od tohoto data začíná také běžet tříletá lhůta, v rámci kte-

ré je nutné upravit dle nové právní úpravy Stanovy AMG, 

tj. do 31. prosince 2016. V rámci dvouleté lhůty je pak 

třeba doplnit název AMG – název musí obsahovat slova 

„spolek“, „zapsaný spolek“, nebo zkratku „z. s.“. Změny tý-

kající se transformace AMG z o. s. na spolek bude včetně 

úpravy Stanov AMG a doplnění názvu řešit Sněm AMG, 

který se uskuteční v roce 2015. V nejbližší době bude nut-

né také doplnit informace týkající se AMG (statutární or-

gán, struktura AMG, sídlo atd.) do zápisu u rejstříkového 

soudu.

6. Statistika: Na webových stránkách AMG byl zveřejněn 

upravený a rozšířený komentář k vyplnění dotazníků V-

-Kult za rok 2013. Dokončen byl materiál „Efektivní me-

todiky podpory malých a středních subjektů kultury 

v prostředí národní a evropské ekonomiky“ jako výstup 

Zápis ze zasedání Senátu AMG
dne 4. března 2014 
v Nové budově Národního muzea
Přítomni: 34 z 56 s hlasem rozhodovacím, 5 z 21 s hlasem poradním a 1 host
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projektu realizovaného Vysokou školou ekonomickou 

spolu s NIPOS. Bude rozeslán dle adresáře do členských 

muzeí AMG. PhDr. František Šebek připravuje ve spolu-

práci s dalšími spolupracovníky rozsáhlý materiál k re-

gistraci muzeí a k vymezení standardů muzejní práce. 

Zásadním podkladem zde bude projekt benchmarkin-

gu. K projektu Benchmarking muzeí je připraven seminář, 

který se bude konat po zasedání Senátu AMG 4. března 

2014 od 14 hodin.

7. Svaz knihovníků a informačních pracovníků: Na dvou 

jednáních zástupců AMG a SKIP bylo dohodnuto, že le-

tošní Týden knihoven, který se uskuteční od 6. do 12. října 

2014, bude věnován muzejním knihovnám a jeho téma 

bude vycházet z tématu letošní mediální kampaně AMG 

Muzea a 20. století, tj. „Velká válka“. 

8. NEMO: Vedení této mezinárodní organizace bylo do 

Berlína odesláno oficiální pozvání a nabídka na pořádání 

výročního zasedání NEMO, které by se mělo uskutečnit 

ve dnech 6.–7. listopadu 2015 v Plzni. Na jeho realizaci se 

bude významně podílet Statutární město Plzeň v rámci 

projektu Plzeň – evropské město kultury 2015. Jednání 

NEMO bude plynule navazovat na Sněm AMG, jenž se 

bude konat ve dnech 4.–5. listopadu 2015 rovněž v Plz-

ni; toto řešení přinese usnadnění organizace i snížení 

finančních nákladů. 

9. Svaz měst a obcí ČR: Na základě další výzvy AMG ke 

společnému jednání se zástupci SMO ČR proběhlo 

27. února 2014 na Sekretariátu AMG setkání představi-

telů obou organizací. Setkání bylo věnováno především 

legislativní problematice s důrazem na dopady nové-

ho občanského zákoníku, a rovněž zákona č. 428/2012, 

na činnost muzeí. Dále bylo domluveno, že se zástupci 

AMG zúčastní jednání Kulturní komise SMO ČR, které se 

uskuteční dne 1. dubna 2014, a kde znovu představí pro-

blematiku zdaňování darů do muzejních sbírek.

10.  Asociace krajů ČR: Exekutiva opětovně vyzvala Asoci-

aci krajů ČR ke společnému jednání zaměřenému pře-

devším na legislativní problematiku. Předseda AMG byl 

pozván na jednání Komise Rady AK ČR pro kulturu, pa-

mátkovou péči a cestovní ruch, jež se uskuteční 27. břez-

na 2014 v Praze. Vzhledem ke skutečnosti, že hlavními 

tématy dopoledního bloku jednání Komise budou 

dopady současné legislativy na muzea a galerie a také 

na jejich zřizovatele, resp. situace v oblasti digitalizace 

a  elektronické sbírkové evidence, zúčastní se jednání 

i  další členové exekutivy, kteří se zabývají uvedenými 

tématy, a také výkonná ředitelka AMG Anna Komárková.

11.  Československá obec legionářská: Exekutiva AMG 

navázala kontakty s vedením ČsOL za účelem koordinace 

a vzájemné propagace aktivit připravovaných k výročím 

1. světové války. Ze strany ČsOL byl předložen návrh 

textu společného memoranda, který byl projednán na 

zasedání exekutivy 25. února 2014 a zahrnut do progra-

mu jednání senátu 4. března 2014. 

12.  Pracovní skupina pro digitalizaci: Proponované jed-

nání pracovní skupiny, které se mělo konat 14. ledna 

2014, se z osobních důvodů vedoucí pracovní skupiny 

nemohlo uskutečnit. Nicméně činnost AMG v oblasti di-

gitalizace nadále pokračovala. Z jednotlivých krajů byly 

shromážděny informace o koncepcích digitalizace v jimi 

zřizovaných muzeích a z nich pak vytvořen souhrnný 

materiál, který byl odeslán na Ministerstvo kultury ČR 

a také na Asociaci krajů ČR.

13.  Různé: Na Ministerstvo kultury ČR byly podány žádosti 

o granty na rok 2014, a to v souhrnné výši 2 mil. Kč (1 400 

tis. Kč na informační servis a 600 tis. Kč na propagaci). 

Do konce ledna 2014 bylo rovněž předloženo vyúčtová-

ní grantů za rok 2013. 

 Na základě jednání Exekutivy AMG s představiteli Aso-

ciace starožitníků, o. s., které proběhlo dne 9. prosince 

2013, se Exekutiva AMG rozhodla, že nepřijme předlo-

ženou nabídku (poskytnutí průkazek AMG členům AS 

a studentům Rudolfínské akademie za možnost prezen-

tace AMG na Veletrhu starožitníků a volnou vstupenku 

na veletrh pro členy AMG).

 Sborník z česko-sasko-bavorsko-hornorakouské konfe-

rence, která se konala v Ústí nad Labem v roce 2012, by 

měl být vydán v letošním roce dle výše volných finanč-

ních prostředků, a to buď na CD ROM nebo v tištěné po-

době. V současné době jsou shromažďovány jednotlivé 

referáty. Letošní čtyřstranná konference se bude konat 

ve dnech 21.–23. září 2014 ve městě Ried im Innkreis 

v Horním Rakousku, a to na téma „Město a jeho identi-

ta. O potenciálu a budoucnosti městských muzeí“. Pro 

každou z účastnických zemí jsou vyhrazeny tři referáty 

a dále je nabízena možnost účasti tří zájemců na pane-

lové diskusi, v níž lze představit zajímavé výstavní či jiné 

projekty městských muzeí. Reprezentace AMG (referen-

ti) na konferenci bude dojednána v nejbližších týdnech, 

ale samozřejmě bude vítána účast i dalších zájemců 

o  danou problematiku. Organizační záležitosti budou 

diskutovány na setkání vedoucích představitelů AMG, 

Saského úřadu pro muzejnictví, Úřadu pro nestátní mu-

zea v Bavorsku a Hornorakouského svazu muzeí, které se 

uskuteční 28. května 2014 v Praze.

Následujícím bodem programu byl návrh na změnu Přílohy 

č. 3 Jednacího řádu AMG, který předložila Anna Komárko-

vá, BBus (Hons), upravující výši členských příspěvků pro 

jednotlivé členské instituce AMG na rok 2014. Připomněla, 

že výše členských příspěvků zůstává (od roku 2007) stejná 
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i v roce 2014; změna spočívá pouze v přesunu jedné insti-

tuce do jiné kategorie, zařazení do kategorií institucí, které 

se staly členy v roce 2013 a zrušení členství dvou institucí. 

Senát změnu schválil.

PhDr. Zdeněk Kuchyňka informoval o vývoji v oblasti 

muzejní legislativy. Stále nejsou k dispozici metodické 

pokyny Ministerstva kultury ČR – ke konkrétnímu postupu 

při vydávání věcí dle zákona 428/2012 Sb., o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a k no-

vele prováděcí vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. 

Dr. Kuchyňka zpracoval stanovisko týkající se darů do mu-

zejních a galerijních sbírek ve světle nového občanského 

zákoníku, kdy byl k 1. lednu 2014 zrušen zákon č. 357/1992 

Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemo-

vitostí a veškerá bezúplatná nabytí majetku, tedy i před-

mětů darovaných do sbírek muzeí nyní podléhají režimu 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona 

č. 344/2013 Sb. Stanovisko AMG bylo publikováno na webo-

vých stránkách AMG a posláno přes elektronický Bulletin 

AMG do muzeí a galerií. Situace se zproblematizovala těm, 

kteří nespravují sbírky ve vlastnictví státu. Předměty daro-

vané muzeím a galeriím musí být oceněny a takto zjištěné 

částky mají být nově zahrnuty do daňového přiznání krajů 

nebo obcí (nikoli muzeí či galerií, neboť ty nejsou vlastníky 

sbírek, ale pouze jejich správci). Jednou z možností řešení 

situace je, podle dr. Kuchyňky, ocenění darů symbolickou 

částkou ve výši 1 Kč (to však lze jen v případě, že celý dar 

přejde do muzejní sbírky) nebo získaní sbírkového před-

mětu koupí za symbolickou cenu (s výjimkou nemovitostí), 

což se zdá být jako nejschůdnější řešení. Ing. Tomáš Vitá-

sek zmínil, že v případě darovaných předmětů je důležitou 

otázkou, zda jsou muzea a galerie opravdu povinny dělat 

na všechny předměty znalecké posudky. Problémem je ze-

jména to, že celá situace má dopad na akviziční činnost mu-

zeí jako takovou. Tato problematika bude také předmětem 

jednání na Ministerstvu kultury ČR dne 5. března 2014.

Dalším tématem, o kterém referovala Anna Komárková, 

BBus (Hons), byly mediální kampaně AMG. Do XII. roční-

ku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2013, jehož 

uzávěrka byla 28. února 2014, je přihlášeno 90 projektů, 

což je rekordní počet. Z celkového počtu je to 39 výstav, 

29 publikací a 22 počinů; všechny projekty jsou postupně 

doplňovány na webové stránky soutěže. Porota pokraču-

je ve stejném složení i v dalším třináctém ročníku soutě-

že, předseda AMG podepsal jmenovací dekrety porotců, 

náhradníků i  ředitelky soutěže, kterou zůstává Mgr. Irena 

Chovančíková. Dne 15. května 2014 od 17 hodin proběhne 

ve Sladkovského sále Obecního domu slavnostní vyhlášení 

výsledků XII. ročníku; je domluveno organizační a technic-

ké zajištění ceremoniálu. V den ceremoniálu se bude od 20 

hodin konat ve Smetanově síni koncert Pražského jara, je 

tedy třeba ceremoniál do té doby ukončit. Exekutiva AMG 

vybrala z předložených návrhů grafickou podobu XII. roční-

ku soutěže, jejíž autorka Jana Hrachová Dolanská nyní zpra-

covává vybranou variantu pro jednotlivé tiskoviny. 

Dne 6. února 2014 se konalo setkání zástupců Exekuti-

vy a zástupců Zlínského kraje ohledně přípravy Národní-

ho zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních 

nocí 2014, které se uskuteční v pátek 16. května 2014 ve 

Zlíně. Byly vyřešeny organizační a finanční otázky spojené 

s pořádáním akce; je připraven definitivní text smlouvy 

o  spolupráci při zajištění NZ FMN mezi Zlínským krajem, 

Statutárním městem Zlín a AMG – smlouva bude podepsá-

na v polovině března 2014. Záštitu nad akcí převzal primá-

tor města Zlína MUDr. Miroslav Adámek a hejtman Zlínské-

ho kraje MVDr. Stanislav Mišák. Webové stránky X. ročníku 

FMN fungují, je na nich k dispozici logo kampaně a seznam 

všech přihlášených organizací a muzejních nocí s možností 

jejich vyhledávání dle data konání, místa či názvu institu-

ce. Bude opět vydána tisková zpráva k FMN i k Národnímu 

zahájení. Uzávěrka přihlášek byla 31. ledna 2014, přesto zá-

jem ze strany institucí stále trvá a Sekretariát AMG přijímá 

přihlášky i po tomto datu. 

Po celý rok 2014 je možné se hlásit do kampaně Mu-

zea a 20. století – Muzea a Velká válka aneb 100 let od 

vypuknutí I. světové války. Funkční jsou webové stránky 

kampaně obsahují seznam přihlášených organizací a všech 

jejich projektů, ve kterých lze vyhledávat dle data konání, 

kraje, instituce či typu akce. Na webu je ke stažení logo 

kampaně a tisková zpráva ke kampani, která byla již také 

zaslána do médií.

Instituce obdržely i výzvu k zapojení se do celostátní 

akce Týden knihoven 2014, která je tematicky provázána 

s kampaní Muzea a 20. století a v letošním roce bude zamě-

řena na knihovny muzeí a galerií. Na Senátu o akci referova-

la předsedkyně Knihovnické komise AMG PhDr.  Štěpánka 

Běhalová, Ph.D. Muzejní knihovny se mohou zapojit a při-

pravit pro letošní ročník různé akce (workshopy či dílny pro 

školy, besedy pro veřejnost) např. nad dobovým regionál-

ním tiskem nebo se sběrateli památek na 1. světovou válku. 

Knihovnická komise AMG poskytne muzejním knihovnám 

odbornou pomoc s přípravou akcí a v letošním roce se 

zvláště zaměří na mediální podporu a  propagaci muzej-

ních knihoven. Přihlašovat se lze v rámci webových stránek 

kampaně Muzea a 20. století, kde má akce Týden knihoven 

samostatný odkaz, na kterém bude zveřejněn seznam 

přihlášených organizací. Další informace jsou publiková-

ny  na stránkách Knihovnické komise AMG v rámci webu 

AMG. Komise připravuje také virtuální výstavu na webové 
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stránky Europeany s názvem „Co se vydávalo a četlo na bo-

jištích 1. světové války aneb Publikační a vydavatelská čin-

nost legionářů na evropské mapě bojů“, která by měla být 

naplněna konkrétními knihami z  muzejních a galerijních 

knihoven. 

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., vyzval přítomné, aby se zapo-

jili do výběru témat pro výroční zasedání NEMO, které se 

uskuteční ve dnech 6.–7. listopadu 2015 v Plzni; své podně-

ty mohou senátoři zasílat Exekutivě AMG. 

Dále referoval o  vývoji ve věci aplikace Museums CZ. 

S vedením Musea Kampa nadále jedná o spolupráci a vý-

hradní licenci AMG k aplikaci. Nový ředitel Jan Smetana po-

věřil spravováním, technickou stránkou a šířením aplikace 

neziskovou organizaci M77. Jejich požadavky na AMG jsou 

jednak poskytnutí databáze muzeí a galerií, zajištění kont-

roly a aktualizace dat, ale i částečné financování systému, 

a to v podobě poplatku 7 tis. Kč měsíčně. Exekutiva se shod-

la na tom, že poskytnutá databáze by obsahovala pouze 

data členských institucí AMG a v návrhu smlouvy by muselo 

být jasně stanoveno, že každé zařazení nového muzea musí 

být schváleno ze strany AMG; také není možné hradit mě-

síční paušální poplatek za provoz aplikace. Prioritou AMG 

zůstává vyřešení licence k názvu aplikace Museums CZ, 

neboť odkazuje na označení webu AMG. Na dalším jednání 

exekutivy je třeba jasně formulovat požadavky a upřesnit 

návrh smlouvy mezi AMG, Museem Kampa a o. s. M77. 

Na minulém zasedání Senátu AMG bylo otevřeno téma 

možnosti využití domény .museum – generické domény 

určené muzejním institucím, spravované ICOMem. Její re-

gistrace je možná na webové adrese http://about.muse-

um/, kde po zadání informací obdrží přihlašující se instituce 

identifikační číslo a heslo; poplatek za registraci domény 

činí cca 200 dolarů. V České republice o tuto službu zatím 

neprojevilo zájem žádné z muzeí, například v Rakousku již 

je přihlášených asi 15 institucí.

Dalším tématem jednání senátu byla muzejní statis-

tika, o které informoval PhDr. František Šebek. Komentář 

k vyplnění dotazníků V-Kult za rok 2013 připravil společně 

se členy Pracovní skupiny pro statistiku při AMG tak, aby 

reagoval na změny a připomínky z institucí z roku 2013. 

Dr. Šebek je v materiálu, který má sloužit jako vodítko při 

vyplňování jednotlivých položek oborové statistiky, uve-

den jako kontaktní osoba. Komentář je zveřejněn na webo-

vých stránkách AMG a na stránkách NIPOS. Po ukončení 

jednání Senátu AMG se uskuteční od 14 hodin seminář 

k projektu Benchmarking muzeí, pořádaný AMG a NIPOS ve 

spolupráci s Národním muzeem; připraven je pro instituce, 

které se do projektu již zapojily nebo mají zájem se zapojit, 

a je určen primárně pro muzea zřizovaná územními samo-

správními celky.

PhDr. Jana Hutníková informovala o přípravě VIII. celo-

republikového kolokvia na aktuální téma českého mu-

zejnictví s názvem „Muzeum a proměny společnosti“, jež 

se bude konat ve dnech 5.–6. listopadu 2014 v Brně. V sou-

časné době jsou v jednání témata, kterých se budou jed-

notlivé bloky kolokvia týkat: Zahajující blok bude věnován 

tématu 200 let českého muzejnictví a upozorní již také na 

25. výročí vzniku AMG v roce 2015, další blok se bude tý-

kat spolků přátel a obdobným organizacím působícím při 

českých muzeích. Cílem bloku bude zmapování muzejních 

spolků, jejich činnosti a jejich prezentace (do institucí bude 

v souvislosti s tématem poslána výzva). Jednou z možností 

je také rozdělit bloky dle jednotlivých muzejních činností 

(akvizice, edukativní činnost atd.). Přítomní byli vyzváni, 

aby se s dalšími návrhy témat obrátili na Sekretariát AMG. 

Dalším bodem zasedání byly změny členské základ-

ny AMG. Senát odhlasoval přijetí Řeznického muzea Jana 

Pavlíčka za řádného člena AMG, odložil přihlášky Zámku 

Nový Hrad, p. o., a Chrámu Chmele a Piva CZ, p. o. Za indivi-

duální členy AMG byli přijati PhDr. Jan Galuška, Mgr. Kate-

řina Čapková, Mgr. Klára Smolíková a Petr Študent. Přihláš-

ky Bc. Jana Silvestra a Bc. Jaroslava Kneisla byly odloženy. 

Senát AMG vzal na vědomí zrušení individuálního členství 

PhDr. Ladislava Čepičky – je nyní zaměstnancem Muzea při 

Správě národního parku a chráněné krajinné oblasti Šuma-

va ve Vimperku, které je řádným členem AMG.

Dr. Beneš referoval o návrzích dvou memorand – o prv-

ním se slovenskými partnery (Memorandum o vzájemné 

spolupráci mezi AMG, Zväzom muzeí na Slovensku, RG ČR, 

Radou galerií Slovenka, ČV ICOM a Slovenským komitétem 

ICOM) a o druhém memorandu o vzájemné spolupráci 

AMG s Československou obcí legionářskou, o. s., v souvis-

losti s kampaní Muzea a 20. století – Muzea a Velká válka 

aneb 100 let od vypuknutí I. světové války – za účelem koor-

dinace a vzájemné propagace aktivit připravovaných k vý-

ročím 1. světové války. V souvislosti s tématem připomněla 

Anna Komárková projekt Velká válka, jehož koordinátorem 

je Technické muzeum v Brně a do kterého jsou zapojeny 

instituce připravující rozsáhlé tematické výstavy a další do-

provodné akce.

 V závěru zasedání Senátu AMG byla možnost otevřít 

další témata. Na jednání Českého komitétu Modrého štítu 

byl potvrzen záměr vydat v roce 2014 pro paměťové in-

stituce aktualizované Kolečko první pomoci a záchranných 

prací. Dr. Hutníková vyzvala přítomné, aby přispěli do dru-

hého čísla Věstníku AMG, jehož téma je Muzeum a badatel. 

Dr. Beneš zmínil, že se na AMG obrátilo s žádostí o pomoc 

a podporu Národní technické muzeum v souvislosti s odvy-

sílanou reportáží v TV NOVA ohledně problematiky úhrady 

pojistného vypůjčitelem při žádosti o výpůjčku lokomotivy 
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ze sbírky muzea. AMG poskytlo NTM stanovisko, které bude 

zasláno také na MK ČR. Dr. Jelínková připomněla, že Rada 

galerií ČR spolu s Metodickým centrem pro muzea výtvar-

ného umění při Národní galerii v Praze připravuje výstup 

projektu ke standardizaci služeb galerií, který bude k dis-

pozici na webových stránkách centra (výsledky dotazníko-

vého šetření). Na závěr poděkovala Anna Komárková, BBus 

(Hons), předsedům Krajských sekcí AMG za poskytnutí in-

formací o přípravě krajských koncepcí digitalizace, stadiu 

jejich přípravy a požadavcích na zajištění programů pro 

evidenci sbírek muzejní povahy, ze kterých byl vypracován 

souhrnný materiál k problematice digitalizace v muzeích. 

Tento materiál se také stane podkladem pro jednání Exeku-

tivy AMG a zástupců Ministerstva kultury ČR dne 5. března 

2014.

Jednání Senátu AMG bylo v odpoledních hodinách za-

končeno přijetím usnesení.  

Zapsaly: Jana Bukačová, Anna Komárková

Informace odboru OMG 
Ministerstva kultury 

Vážení kolegové, dovolte, abych Vás na stránkách Věst-

níku AMG informoval o metodických a popularizačních ak-

tivitách odboru ochrany movitého kulturního dědictví, mu-

zeí a galerií (OMG). Na konci loňského roku se řešila otázka, 

jak účinněji předávat informace metodického charakteru 

a popularizovat muzejní prostředí. Jedním z těchto počinů 

bylo zřízení webové stránky Správa sbírek, která vznikla 

ve spolupráci s Národním muzeem. Správci sbírek muzejní 

povahy zde najdou především metodické texty týkající se:

 » Centrální evidence sbírek (CES),

 » uchovávání sbírkových předmětů, 

 » evidence sbírkových předmětů, jejich inventarizace, vy-

řazování předmětů ze sbírky a vývozů sbírkových před-

mětů do zahraničí. 

Na stránce je také prostor pro další specifické problémy 

správy sbírek, včetně zveřejňování odpovědí Metodické-

ho centra na konkrétní dotazy správců sbírek. Jednotli-

vé rubriky budou postupně doplňovány a aktualizovány 

také podle poznatků a zkušeností z kontrol dodržování 

zákona č.  122/2000 Sb., prováděné Ministerstvem kultury 

u  správců sbírek. Na tvorbě obsahu webové stránky a jeho 

celkové realizaci se ze strany Ministerstva kultury podílel 

metodik RNDr. Jiří Žalman, vedoucí oddělení muzeí a ga-

lerií PhDr.  Magda Junková a pracovník centrální evidence 

sbírek Mgr. Michal Janiš. Za Národní muzeum spolupra-

covaly vedoucí Centra pro prezentaci kulturního dědictví 

Mgr. Ing. Ivana Havlíková a Mgr. Barbora Cleather. Webová 

stránka „Správa sbírek“ by měla přispět k tomu, aby správ-

ci sbírek měli k dispozici potřebné informace, a také aby 

o  správě sbírek více přemýšleli. Webová stránka je pří-

stupná z oborového informačního portálu eMuzeum 

(http://www.emuzeum.cz), který zřizuje Národní muzeum. 

Další aktivitou je vydání drobné publikace Desatero správ-

ce sbírky muzejní povahy, kterou OMG vydal ve spolupráci 

s Moravským zemským muzeem. Tato brožura stručně uvádí 

základní informace pro správce sbírek, týkající se jejich po-

vinností a práv, tvorby sbírek atp. Četné odkazy na příslušná 

ustanovení zákona a prováděcí vyhlášky umožní snadnější 

orientaci v právních předpisech. Autorem textů je RNDr. Jiří 

Žalman, texty jsou doplněny ilustračními fotografiemi 

Mgr. Michala Janiše. Ačkoliv je publikace určena přede-

vším pro správce nově zapisovaných sbírek do CES, bude 
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zprávy, aktuality,
informace

Usnesení Senátu AMG dne 4. března 2014
Senát bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti v období od minulého jednání 

Senátu AMG;
2. Zprávu o vývoji oborové legislativy;
3. Zprávu o mediálních kampaních AMG ČR na rok 2014;
4. Zprávu o muzejní statistice;
5. Zprávu o přípravě VIII.celorepublikového kolokvia 

„Muzea a proměny společnosti“;
6. Zrušení individuálního členství Ladislava Čepičky;
7. Zprávu o přípravě konference NEMO v roce 2015;
8. Informaci o stavu jednání ohledně vývoje a využití 

aplikace Museums.cz;
9. Informaci o možnosti registrace muzejní instituce 

v doméně  „. museum“;
10. Informaci o přípravě memorand o spolupráci 

se Zväzom muzeí na Slovensku a s Čs. obcí 
legionářskou.

Senát schvaluje:
1. Mandátovou komisi ve složení Jana Bukačová, Pavel 

Ciprian, Jan Mohr;
2. Návrhovou komisi ve složení František Frýda, Václav 

Houfek, Zuzana Strnadová;
3. Změnu Přílohy č. 3 Jednacího řádu AMG – Výše členských 

příspěvků;
4. Přijetí řádného člena – Muzeum řeznictví a uzenářství 

v Náměšti nad Oslavou;
5. Přijetí individuálních členů: Jan Galuška, Kateřina 

Čapková, Klára Smolíková, Petr Študent.

Senát ukládá:
1. Jednat dále o memorandech o spolupráci 

a následně je uzavřít;
2. Dále jednat s Museem Kampa ve věci spolupráce 

a získání výhradní licence k aplikaci Museums CZ.

Zapsal: Václav Houfek



postupně distribuována také všem ostatním vlastníkům 

a správcům sbírek.

OMG vydal také ve spolupráci s Moravským zemským 

muzeem informační leták, v němž jsou základní informace 

o webu „Správa sbírek“, o centrální evidenci sbírek a o mu-

zejních metodických centrech.

Pavel Hlubuček

ředitel OMG MK ČR

Toto krátké pojednání čtenáři představuje v českém 

prostředí málem zapomenutou osobnost malíře, sochaře, 

designéra a pedagoga Jana Zacha, který se narodil před sto 

lety ve středočeském městě Slaný a proslavil se v Severní 

i Jižní Americe. V českém prostředí v době po své emigraci 

téměř vymizel z povědomí společnosti i odborných kruhů, 

na severozápadě USA je však dodnes ceněným výtvarní-

kem s vazbami na velké postavy světového umění 20. stole-

tí. Jeho dílo stále čeká na své odborné zhodnocení v rámci 

českého (exilového) umění. 

Za znovuobjevení Zachovy osobnosti vděčíme česko-

americké sochařce Olince Broadfoot, s níž jsem se šťastnou 

shodou okolností seznámil na podzim roku 2011. Od ní vedl 

jen krůček k odborníkům v oblasti dějin moderního umění 

v americkém Oregonu, kteří jednak dobře znali Zacha osob-

ně, jednak se podíleli na prezentaci jeho díla po smrti. Právě 

v Oregonu totiž Zach strávil vrcholnou, nejdelší a nejplod-

nější etapu své umělecké dráhy, a zanechal zde řadu žáků. 

Vraťme se však v čase do doby před 100 lety.

V Soukenické ulici čp. 70 ve Slaném se 27. července 1914 

manželům Vincenci a Rozálii Zachovým narodil nejmladší 

syn Jan. Od útlého dětství na rozdíl od všech sourozenců 

projevoval zájem o malování, v sedmi letech údajně obdr-

žel svůj první honorář. Po opuštění blízké chlapecké školy 

navštěvoval dva roky slánské gymnázium, ale už v 15 letech 

zamířil do Prahy, kde jej živil zpěv i výtvarný talent. 

V šestnácti letech se Jan stává žákem malíře Jana Maria 

Angelo Zeyera, v letech 1934–35 studuje u výtvarníka Fran-

tiška Kysely a následně v letech 1935–38 dostává průpravu 

Otakara Nejedlého na pražské AVU. Již v době studií se Zach 

stává v Praze známým a prodává své obrazy. Nejen v tomto 

raném období, ale i pro jeho pozdější umělecké směřování 

je však nejdůležitějším vliv vizionáře a průkopníka kinetic-

kého a světelného umění Zdeňka Pešánka, jehož rozměrné 

plastiky spolu s pražským barokním sochařstvím zanechaly 

v mladém umělci hluboké otisky. První ocenění na sebe ne-

nechají dlouho čekat (Paříž 1937).

Na sklonku roku 1938 je mladý Jan pražskou AVU vyslán 

do New Yorku, aby dekoroval československý pavilon na 

světové výstavě 1939. V té době ještě nemohl tušit, že se 

do své vlasti již nikdy nevrátí. Na výzdobě pavilonu strávil 

mnoho času a při jeho otevření se dokonce setkal s první 

dámou USA Eleanorou Rooselveltovou. Připomeňme, že 

v této době do New Yorku unikala před nacistickou okupa-

cí řada významných evropských umělců. Na jaře 1940 Jan 

přijímá nabídku Baťových závodů na práci v Riu de Janeiru, 

o kterém už dlouho snil.

Zachovo brazilské období je velmi plodné. Záhy proniká 

mezi uměleckou a diplomatickou elitu a pořádá v Riu i jin-

de výstavy, prezentuje české umění, pomáhá založit gale-

rie, pracuje pro časopisy, navrhuje interiéry i přebaly knih 

světových autorů, a také působí coby zprostředkovatel 

diplomatických jednání ve prospěch československé věci 

za 2. světové války. V oficiálních tiskovinách Brazilského 

velvyslanectví v ČR je dnes hodnocen jako hlavní postava 

česko-brazilských vztahů ve válečném a poválečném obdo-

bí. Mezi vrcholy této periody patří např. Zachovy společné 

výstavy s umělci, jakými byli Victor Vasarely nebo Alfred 

Kubin, a zejména realizace sochařských zakázek pro několik 

staveb brazilského národního architekta Oscara Niemeyera 

na počátku 50. let v městě Cataguases. Doplňme, že právě 

v Brazílii se u Zacha začíná stále silněji projevovat pocit od-

tržení od domova, vykořenění a touha po svobodě, patrná 

v jeho výtvarném projevu.

Po vyléčení ze spárů tropické choroby a sňatku s celo-

životní partnerkou Kanaďankou Ellou Judith Monkovou 

se Zach v roce 1951 rozhodl přijmout nabídku na prá-

ci v  Kanadě. Po krátké epizodě v Banffu tvořil v  přístav-

ní Victorii  v  Britské Kolumbii, kde byl však konfrontován 

s velice konzervativním prostředím, které bylo ostře v roz-

poru s jeho otevřeným, svobodomyslným a moderním my-

šlením i uměleckým zaměřením. V Kanadě také došlo pře-

devším díky vlivu místní divoké přírody k přerodu malíře 

v sochaře, i když Zach nikdy neopomíjel ani jiné disciplíny 
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Jan Zach
Českoamerický sochař, který málem
upadl v zapomnění

Jan Zach, 1985. Foto Bob Keefer. Zdroj: Roger Hull, Jan Zach. 
Životní a umělecké křižovatky, Slaný 2013



a byl dosti všestranný. Klíčovým momentem pro Zachovo 

uznání bylo zakoupení jeho dřevěné skulptury Afrodíté 

světově proslulým fotografem Yousufem Karshem. Tento 

moment je vnímán jako zlom v dějinách kanadského sbě-

ratelství soch. Přes dílčí úspěchy zde Zach nenašel dostatek 

příležitostí k dalšímu rozvoji či potřebné sponzory. 

Koncem roku 1957 proto přijal nabídku vyučovat na 

Oregonské univerzitě v Eugene v USA, kde došel ke svému 

uměleckému vrcholu, získal hluboké uznání i nejvíce zaká-

zek, stal se renomovaným sochařem i pedagogem. V  Eu-

gene vyučoval až do roku 1979; po jeho předčasné smrti 

(27. srpna 1986) po něm byla pojmenována cena a stipen-

dium pro nejlepší studenty. V USA stejně jako v předcho-

zích státech nikdy nepřestal otevřeně vystupovat proti 

diktaturám a komunismu v ČSR. Stál mj. u zrodu Mezinárod-

ního sochařského centra v USA (1966), které dodnes vydává 

renomovaný časopis Sculpture, organizoval umělecká sym-

pozia a zanechal svá díla v různých částech světa. Ve vlastní 

sochařské tvorbě vedle dřeva často pracoval s kovem a vy-

vinul i některé vlastní originální techniky. Za klíčová díla 

bývají považovány např. sochy Prométheus, symbolizující 

odpor proti útlaku, nebo rotačně kinetická, 15  m vysoká 

plastika Kankán. V pražské Národní galerii byl po jeho smrti 

uložen Květ svobody z lesklého plechu a studie ležícího aktu.

Hledání českých stop Jana Zacha připomíná detektivní 

příběh. Ve starší literatuře najdeme jen několik málo zmí-

nek (sborník Umění dneška z roku 1946, Nový slovník česko-

slovenských výtvarných umělců Prokopa Tomana). Znám je 

však v Severočeské galerii v Litoměřicích, kde v roce 1966 

proběhla Zachova dosud jediná výstava (rozměrné fotogra-

fie soch). Na jeho osobnost vzpomíná také kunsthistorik Jiří 

Šetlík. Jan Zach je pohřben v Praze-Bubenči, kam se za 1. re-

publiky ze Slaného přestěhovali jeho rodiče.

Pro slánské muzeum byl objev osobnosti tohoto formá-

tu nesmírným překvapením (nebyl znám ani místním pa-

mětníkům) a je dodnes velkým závazkem i výzvou. Projekt 

rehabilitace života díla Jana Zacha byl započat veřejnými 

přednáškami a nalezl svůj první vrchol ve vydání překladu 

knihy amerického historika umění Rogera Hulla Křižovatky 

– Život a dílo Jana Zacha slánským muzeem. Kniha je dosud 

nejpodrobnějším zdrojem informací o Janu Zachovi. V sou-

časné době slánské muzeum připravuje velkorysou výsta-

vu, pořádanou u příležitosti 100. výročí Zachova narození 

(vernisáž proběhne 20. září 2014). Lákadlem budou mj. ori-

ginály Zachových obrazů i soch, jejichž dedikaci slánskému 

muzeu zprostředkuje Zachův nejbližší žák a přítel, americký 

sochař Tommy Griffin. V jednání je též osazení pamětní des-

ky na Zachův rodný dům a další kroky, které přispějí k po-

smrtné satisfakci Jana Zacha v jeho vlasti.

Jan Čečrdle

Osmý bryologický víkend
a jeho předchůdci

Ve dnech 26.–27. dubna 2014 bude v Brně probíhat již 

po osmé setkání zájemců o mechy (resp. o mechorosty). 

Bryologický víkend je určený pro širokou veřejnost, navště-

vují jej zejména zájemci o přírodu obecně, nadšení středo-

školští pedagogové a studenti, kteří se chtějí o této skupině 

rostlin více dozvědět. 

Sobotní den věnujeme pozorování přibližně 15 druhů 

v laboratoři. Účastníci dostávají vzorky mechorostů, které 

preparují a důležité determinační znaky pozorují pomo-

cí mikroskopu. V neděli jdeme do terénu, vyhledáváme 

mechorosty přímo v místech, kde rostou, demonstrujeme 

znaky, podle kterých je lze v přírodě poznávat. Pro ty, kteří 

se účastní terénní exkurze poprvé, bývá překvapivé naše 

velmi pomalé tempo postupu krajinou. To nedávno jedna 

z kolegyň přirovnala trefně k „rychlosti chůze batolete“. 

Bryologické víkendy navazují na tradici určovacích prak-

tik, která pro středoškolské učitele pořádal Valentin Pospíšil 

(působil na botanickém oddělení Moravského zemského 

muzea v letech 1959–1982). Následně probíhala mechařská 

praktika pod vedením Ivana Novotného a Marty Dědečko-

vé. Ta byla pořádaná ve spolupráci s Masarykovou univerzi-

tou a později s Mendelovou univerzitou v Brně. 

V posledních letech má i takto úzce – na mechorosty – 

zaměřená akce relativní úspěch u veřejnosti. Počty účastní-

ků při bryologických víkendech v letech 2010, 2012 a 2013 

se pohybovaly okolo 20. V rámci těchto víkendů jsme zkou-

mali bryoflóru v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy 

univerzity a na exkurzích do brněnského okolí. V roce 2012 

jsme podnikli exkurzi na Hády a do Moravského krasu, do 

Hostěnic, Kamenného žlíbku a údolí Říčky. Z bohaté bryo-

flóry krasu jsme mohli pozorovat 54 druhů mechorostů. 

V roce 2013 vedla exkurze do okolí brněnské přehrady po 

trase hrad Veveří – Junácká louka – Podkomorské lesy, kde 

jsme měli možnost obdivovat 45 druhů mechorostů.

Svatava Kubešová, Ivan Novotný
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Proč se muzejníci budí hrůzou
aneb Dary do muzejních sbírek

Do dveří vstupuje starší elegantní pán a hned po po-

zdravu říká: „Rozhodl jsem se darovat vám svou sbírku obrazů 

Františka Kupky!“ V tom okamžiku se muzejník či galerista 

probudí zbrocený potem, ještě dříve, než mohl pronést 

osudnou větu. „Ne, děkuji, my žádné dary, natož takové hod-

noty, přijímat nemůžeme.“ Absurdní sen? Od 1. ledna letoš-

ního roku vůbec ne. Nový občanský zákoník, který začal 

od tohoto data platit, zamotal hlavu mnoha lidem, a i když 

se zdálo, že ve vztahu k muzeím a galeriím jde jen o menší 

změny (například pokud jde o výpůjčky sbírkových před-

mětů, které se dají vyřešit jednoduchými úpravami smluv), 

ukázalo se, že přinesl ještě jednu změnu, která ohrožuje 

samotné základy našeho muzejnictví. V souvislosti s jeho 

vydáním byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, 

dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Podle něj totiž 

byla od daně darovací osvobozena bezúplatná nabytí ma-

jetku územními samosprávnými celky a jejich příspěvkový-

mi organizacemi (§ 20, odst. 1). Což znamenalo, že od daně 

byly osvobozeny dary muzeím a galeriím, ať už šlo o dary 

do sbírek, ale i o jiné dary, které muzea využívala pro svoji 

činnost, tedy k rozvoji kultury. A jak všichni dobře víme, bez 

darů by byly muzejní a galerijní sbírky mnohem a mnohem 

chudší.

Po zrušení zákona o dani darovací veškerá bezúplatná 

nabytí majetku, tedy i dary do sbírek, podléhají režimu zá-

kona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění zákona 

č. 344/2013 Sb. A podle něj jsou bezúplatné příjmy (rozu-

měj jakékoli dary) osvobozeny od daně z příjmu právnic-

kých osob, pokud budou využity výhradně na financování 

kultury. A aby toho nebylo málo, osvobozeni od daně jsou 

veřejně prospěšní poplatníci se sídlem na území ČR, ale 

toto osvobození se nepoužije u obcí a krajů.

Zatímco muzea, která spravují sbírky ve vlastnictví státu, 

mohla zůstat klidná, protože – jak známo – stát daně nepla-

tí, u ostatních muzeí, která spravují sbírky ve vlastnictví kra-

jů, obcí či jiných subjektů, vyvolalo výše uvedené ustano-

vení paniku. Co to bude pro naši činnost znamenat? Jak se 

budou darované sbírkové předměty oceňovat? Kdo bude 

určovat „cenu v místě obvyklou“, aby nebyl porušen zákon 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku? Může je ocenit kurá-

tor? Nebo to musí být soudní znalec? A kolik pak toto oce-

nění bude muzeum stát? Nebude dražší než samotná cena 

předmětu? Je možno dar ocenit 1 Kč podle zákona o účet-

nictví? Není divu, že tolik nezodpovězených otázek vyvo-

lalo smršť dotazů na Exekutivu a Sekretariát AMG. Zvláště, 

když někde už města jako zřizovatelé začaly upozorňovat 

muzea a galerie, že raději nemají žádné dary přijímat.

Exekutiva proto nelenila a vyvolala několik jednání, 

z  nichž se uskutečnilo jednání na Ministerstvu kultury 

a v době přípravy tohoto čísla Věstníku AMG se konají další 

s kulturními komisemi Svazu měst a obcí ČR a Asociace kra-

jů ČR. S jediným cílem – vrátit muzeím a galeriím možnost 

opět bez problémů přijímat hmotné dary.

Protože se například díky aktivitě radního pro kulturu 

Středočeského kraje Ing. Zdeňka Štefka podařilo problém 

dostat do hlavní zpravodajské relace televize NOVA a ná-

sledně se o toto téma začala zajímat i další média, dostal 

se problém až tam, kde při přípravě zákona vznikl, tedy na 

oddělení daně z příjmu právnických osob Ministerstva fi-

nancí. A tam s překvapením zjistili, že muzejní sbírky nejsou 

ve vlastnictví muzeí a galerií, ale většinou ve vlastnictví kra-

jů a obcí, čili že by bylo záhodno u § 19b zákona o daních 

z příjmů vypustit onen dovětek, že se osvobození od daně 

nepoužije u obcí a krajů. To by asi šlo poměrně snadno, 

horší už ale bude, jak se vyrovnat s tím, že jsou osvoboze-

ny bezúplatné příjmy, pokud budou využity na financování 

kultury. Darovaný sbírkový předmět přece nelze použít na 

financování, k tomu mohou sloužit jen darované peníze, 

tedy finanční sponzorské dary. 

Snad jediná informace z Ministerstva financí by měla 

všechny muzejníky potěšit. Muzeum východních Čech 

v  Hradci Králové si totiž ohledně darů nechalo zpracovat 

právní analýzu a její autor dospěl k závěru, že ani příspěv-

kové organizace zřizované krajem (potažmo obcí) nejsou 

osvobozeny od daní z bezúplatných příjmů, když je v § 19b 

zákona o daních z příjmů uvedeno, že osvobození se ne-

použije u obcí a krajů. To ale podle pracovníků oddělení 

daně z příjmu Ministerstva financí není pravda, kraj je kraj, 

ale jím zřizovaná příspěvková organizace, která jako svou 

hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním, je 

veřejně prospěšným poplatníkem bez jakéhokoli dalšího 

omezení. 

Na obranu onoho právníka, který připravil analýzu pro 

královéhradecké muzeum, budiž řečeno, že se doslova pus-

til na tenký led. Naše zákony jsou velmi spletité a někdy 

nepříliš srozumitelné. A jak známo, vykládat zákony mohou 

jen soudy. Všechno ostatní jsou jen právní názory, které na-

budou platnosti jen tehdy, když je v případě nějakého spo-

ru potvrdí soud. A zatím žádnou judikaturu k osvobození 

bezúplatných příjmů nemáme. Takže jeho právní názor má 

zatím stejnou váhu, jako názor můj, nebo názor pracovní-

ků Ministerstva financí (i když tomu lze přece jen přikládat 

váhu větší). 

Divíte se tedy, že se muzejníci v noci budí hrůzou? Tak-

že se Exekutiva AMG snaží hledat kličky, jak neodstřihnout 

naše muzea a galerie od dárců. Ani koupě „daru“ za 1 ko-

runu, což je samozřejmě možné, problém neřeší, protože 
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může dotyčného dárce oněch hypotetických obrazů Fran-

tiška Kupky urazit. Často žehráme, že u nás nejsou mece-

náši, kteří by pomáhali obohacovat muzejní a galerijní sbír-

ky. Teď, pokud nespravujeme sbírky ve vlastnictví státu, si 

ovšem musíme říci, jak je dobře, že momentálně nejsou. 

Alespoň má Ministerstvo financí čas na to, aby připravilo 

novelu zákona o daních z příjmů tak, abychom mohli přijí-

mat nejen finanční dary, ale jakékoli dary, které budou vyu-

žity na rozvoj kultury. A rozvoj kultury znamená i uchování 

našeho kulturního dědictví. V exekutivě se budeme snažit, 

abychom při přípravě této novely byli naší muzejní obci co 

nejplatnější.

Zdeněk Kuchyňka

Druhý ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské 

tvorby se bude konat 17.–25. května 2014 ve všech regio-

nech České republiky. Od ledna 2014 se zájemci mohou při-

hlásit na webových stránkách http://www.amaterskatvor-

ba.cz a zapojit se tak do celostátního projektu na podporu 

uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. V loňském roce 

se pilotního ročníku zúčastnily tisíce amatérských tvůrců 

z celé České republiky.  

Mapa Týdne na stránkách projektu propojuje různé for-

máty ze všech uměleckých oborů a ukazuje, jak velkou sku-

pinu tvoří lidé věnující svůj volný čas amatérskému umění. 

Do konce února se k Týdnu přihlásilo na padesát subjektů 

a každým dnem se počet přihlášených zvyšuje. Registrace 

probíhá on-line a je bezplatná.

Akce je týdnem občanské angažovanosti v regionech 

a místech ČR, inspirovaným podobnými aktivitami pořáda-

nými v zahraničí. V pilotním ročníku se do projektu zapojilo 

254 subjektů. Stejně jako vloni také letos ožije Česká repub-

lika stovkami divadelních a tanečních představení, kon-

certů, výstav, performancí, workshopů, ukázkových hodin 

a mezioborových akcí.  

Akci pořádá NIPOS (Národní a informační středisko pro 

kulturu) a jejím partnerem se v letošním roce stal Národní 

ústav pro vzdělávání a Akademie múzických umění. Záštity 

poskytuje řada významných partnerů, jako jsou Minister-

stvo kultury ČR, Česká komise pro UNESCO a další. Hudeb-

ními akcemi přispívá Týden do programu Rok české hudby. 

Marcela Hančilová

Restaurování sochařských 
památek a jeho prezentace

Konzervování a restaurování sbírkových předmětů patří 

ve většině našich muzeí k obvyklým pracovním aktivitám. 

Zrovna tak se tyto předměty vcelku běžně objevují ve stá-

lých expozicích nebo na sezónních výstavách. Jen velmi 

zřídka však návštěvníkům představujeme tyto konzervátor-

ské a restaurátorské práce jako takové. Nelze se tedy příliš 

divit, že představy laické veřejnosti (a často nejen její) o pra-

covních postupech restaurátorů a problémech, na které na-

ráží, jsou často velmi mylné a zavádějící.

Jednou z možností, jak toto napravit, je pořádání spe-

cializovaných restaurátorských výstav. V uplynulých měsí-

cích (29. listopadu 2013 až 12. ledna 2014) měli možnost 

návštěvníci GASKu – Galerie Středočeského kraje v Kutné 

Hoře jednu takovou navštívit. Výstava „Restaurování ka-

menných památek v Kutné Hoře“ představila výběr nejza-

jímavějších místních restaurátorských akcí kutnohorského 

restaurátora Mgr. art. Jakuba Ďoubala, PhD., který působí 

v kutnohorském regionu více jak deset let a za tu dobu měl 

možnost podílet se na obnově celé řady významných pa-

mátkových objektů. 

Výstava představila ve zkratce průběh restaurátorských 

prací osmi vybraných kamenných památek. Textové infor-

mace se staly spíše krátkým úvodem průběžné fotodoku-

mentace, která zachycovala jednotlivé etapy restaurátorské 

práce od původního stavu, přes zkoušky čištění, odsolo-

vání, zpevňování kamene, modelaci chybějících částí až 

po finální výsledek. V několika případech byla doplněna 

zajímavým a názorným grafickým zpracováním poškození 

jednotlivých objektů. 

Úzké vymezení prezentovaných památek (především 

kamenné sochy nebo celé stavby) bohužel zároveň velmi 

omezilo rozsáhlejší prezentaci samotných restaurovaných 

artefaktů. Návštěvníci se tak museli spokojit pouze se sou-

soším Ladislava Šalouna Sbratření Čechů a Slováků (patino-

vaná sádra) ze sbírek GASK. Pro potřeby výstavy restauro-

val Jakub Ďoubal toto sousoší prozatím pouze z poloviny, 

zatímco druhá byla ponechána v původním stavu. Dílo tak 

sloužilo jako názorná ukázka rozdílu stavu před a po restau-

rátorském zásahu. 

Přínos výstavní formy prezentace restaurátorské práce 

vidím hned v několika rovinách. Běžný návštěvník má pře-

devším možnost nahlédnout na významná umělecká díla 

z nové perspektivy. Profesionální restaurátoři a studenti 

restaurátorských ateliérů si mohou porovnat své zkušenos-

ti nebo teoretické znalosti s prací svých (příp. budoucích) 

kolegů. A v neposlední řadě – nebo spíše v našem přípa-

dě v první řadě – mají správci a kurátoři muzejních sbírek 
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jednoduchou možnost poznat, co se vlastně s „jejich“ 

předměty v  rukou restaurátorů děje. Převedeno do praxe 

našeho muzea: České muzeum stříbra v Kutné Hoře nemá 

vlastní odborné pracovníky, kteří by se konzervováním a re-

staurováním sbírkových předmětů zabývali, a proto veškeré 

tyto práce zadává soukromých restaurátorům (s uděleným 

povolením restaurování památek). Ekonomické požadavky, 

aby zakázky byly zadávány nejlevnějším nabídkám, naráží 

na problematiku kvality následně odvedené práce. Těmto 

případným problémům lze pochopitelně částečně před-

cházet důkladným prostudováním restaurátorských zá-

měrů. K tomu je však potřeba mít i jakési povědomí o tom, 

co nám to v nich ti restaurátoři vlastně píší. A právě v tom 

vidím význam výstav, ukazujících práci restaurátorů a kon-

zervátorů.

Závěrem snad již jen poznámku, že prezentace restaurá-

torské práce je naprosto nezbytná pro vysvětlení nemalých 

finančních nákladů, které s sebou konzervování a restauro-

vání přináší.

Josef Kremla

Fotografická soutěž
Muzeum Photo 2014

Moravské zemské muzeum vyhlásilo 1. ročník fotogra-

fické soutěže Muzeum Photo 2014, do které je možné zaslat 

fotografie s muzejní a galerijní tématikou vzniklé v období 

od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013. Uzávěrka soutěže 

je 31. května 2014. Zúčastnit se mohou jak zaměstnanci 

muzeí, tak i veřejnost. Soutěž je vyhlášena v kategoriích:

1. Život v muzeu – snímky z vernisáží, pořádaných akcí, 

workshopů, nebo třeba obyčejné momentky z denního 

běžného provozu muzejních a galerijních institucí. Jed-

noduše vše, kde je patrný vztah mezi člověkem, institucí 

a uměním.

2. Kreativita v muzeu – snímky převážně výtvarného pojetí, 

např. sbírkových či jiných předmětů, výstavních prostor, 

nebo kreativní vizuálně osobité uchopení jakéhokoliv 

tématu, které má určitý vztah k muzeu či galerii.

Snímky bude hodnotit odborná porota, z došlých foto-

grafií pak bude uspořádána výstava, vydán katalog a vy-

brané (vítězné) snímky budou publikovány v reprezentativ-

ním nástěnném kalendáři pro rok 2015. Moravské zemské 

muzeum vydalo pro letošní rok již třetí kalendář s muzejní 

tématikou. Zatímco první byl postaven na prezentaci sbír-

kových předmětů, kalendář pro rok 2013 a i pro rok letošní 

již zachycoval „momentky“ z muzejního života, spíše tedy 

atmosféru, která v muzeu a při doprovodných akcích panu-

je. Pokud by se podařilo shromáždit kvalitní fotografie i z ji-

ných muzejních organizací, umožnilo by to širší a především 

jiný pohled na život v muzeu, na to, jak úspěšně je v těchto 

paměťových institucích spojována minulost s přítomností 

a také budoucností. Více na http://www.mzm.cz/muzeum-

-photo-2014/.

Eva Pánková

Týden knihoven 2014 
2. výzva k účasti

Týden knihoven, který vyhlašuje pravidelně Svaz kni-

hovníků a informačních pracovníků, proběhne ve dnech 

6.–12. října 2014. V letošním roce budou v rámci této celo-

státní akce představeny knihovny muzeí a galerií. 

Muzejní knihovny se mohou zapojit a připravit pro le-

tošní Týden knihoven různé akce (workshopy či dílny pro 

školy, besedy pro veřejnost) např. nad dobovým regionál-

ním tiskem nebo se sběrateli památek na 1. světovou válku. 

Veškeré tyto akce je možné zaregistrovat v rámci kampaně 

AMG Muzea a 20. století s názvem „Muzea a Velká válka aneb 

100 let od vypuknutí 1. světové války“, pod zvláštní zálož-

kou Týden knihoven 2014. Kampaň má samostatné webové 

stránky na adrese http://www.muzea20stoleti.cz. Na tomto 

webu jsou k dispozici přihlášky, loga kampaně a další infor-

mace.

Knihovnická komise AMG poskytne muzejním knihov-

nám odbornou pomoc s přípravou akcí a v letošním roce se 

zvláště zaměří na mediální podporu a propagaci muzejních 

knihoven. V rámci akce připravuje na stránky Europea-

ny virtuální výstavu s názvem „Co se vydávalo a četlo na 
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bojištích 1. světové války aneb Publikační a vydavatelská 

činnost legionářů na evropské mapě bojů“, která by měla 

být naplněna konkrétními knihami z muzejních a galerij-

ních knihoven. Vyzýváme touto cestou všechny muzejní 

a galerijní knihovny, aby zaslali Mgr. Aleně Petruželkové 

z Památníku národního písemnictví podklady na e-mailo-

vou adresu: petruzelkova@pamatnik-np.cz.

Štěpánka Běhalová

Velká válka 
aneb výstavy mezi Benešovem a Brnem

Letošní kampaň výstavní a mediální ke vzniku I. světové 

války je nesena cyklem výstav, několika muzejních a jed-

né zámecké na Konopišti u Benešova, což je místo spjaté 

s osobností Františka Ferdinanda d´Este, následníka rakous-

ko-uherského trůnu.

Atentát na arcivévodu a poté vznik války je v běžném 

historickém výkladu především českém takto spojován, 

ale nemusí tomu být vždy, jak v závěru připomeneme. Na 

Konopišti reprezentační salony, zámecký interiér i exteriér, 

soukromý byt následníkovy rodiny a samozřejmě sbírky rá-

mují od 1. dubna 2014 výstavu, jak zbytečná smrt vévod-

kyně Žofie z Hohenbergu a jejího manžela zrušila šťastné 

manželství a odstartovala miliony podobných osudů rodin 

včetně jejich padlých. Celkem 8,5 milionů! V přepočtu, který 

není zbytečný, na každý den války připadlo průměrně 5 tisíc 

zabitých, jeden z osmi vojáků zahynul, co třetí byl raněný, 

doživotní těžké následky nepočítáme. Ne každého už na 

Konopišti tyto souvislosti zároveň napadnou. K takovému 

uvažování bude mít divák dosti příležitostí dalších, jinde 

a na Benešovsku především.

 Město Benešov s partnery připravují vzpomínkové akce: 

ve dnech 30. a 31. května 2014 mezinárodní setkání klubů 

vojenské historie, také od dubna cyklus přednášek (poslední 

čtvrtek v měsíci od 18 hodin), a další výstavy, mše, pietní akty. 

Podobně tomu bude v Brně, kde si Moravské zemské 

muzeum povšimne červnovou výstavou dopadu válečných 

událostí na strádání civilního obyvatelstva zázemí. Muzeum 

města Brna na Špilberku seznámí s příčinami, vznikem, prů-

během a následky války, také se zřetelem k Brnu. Některá 

pietní místa podnes připomínají, jak se tam a v  jeho okolí 

s válkou změnil každodenní život obyvatel, když se prolínal 

s pobytem vojáků v lazaretech a brněnských nemocnicích. 

Technické muzeum v Brně představí techniku v míru 

a techniku ve válce 20. století s důrazem na výrobky z Čech, 

Moravy a Slezska, ale také události války z pohledu vojáků, 

kteří bojovali na různých stranách konfliktu. Máme do-

sud nepublikované důkazy, že například v Boce Kotorské 

důstojníci české národnosti od začátku (ve stejné době jako 

Masaryk a další) počítali s tím, že je třeba Rakousko porazit, 

a tím se řídili ve své odbojové činnosti už kolem roku 1915. 

Také Vojenský historický ústav Praha bude ve svém vý-

stavním projektu z mnoha stránek sledovat život prostého 

vojáka i jeho nadřízených, spolu s ideou našeho ještě nee-

xistujícího státu ve víru válečného běsnění. K tomu před-

staví Poštovní muzeum lidské dokumenty spjaté s fungo-

váním důležité složky, vojenské i civilní poštovní správy. 

Obětavost desítek tisíc poštovních zaměstnanců, z nichž 

se mnozí konce války nedožili, k obrazu Velké války patří. 

Víme již, že podle mediální kampaně, kterou AMG připravi-

la, vzniká a bude realizováno kolem 114 projektů ze strany 

muzeí a galerií.

Nakonec zbývá krátký pohled na literaturu, kterou lze 

v četných doprovodných programech případně využít. Pře-

devším je to kniha Ivana Šedivého Češi, české země, Velká 

válka 1914–1918, vydaná v roce 2001. Recenzi této knihy 

publikoval Český časopis Historický (2002, č. 4, s. 920 an.), ve 

stejném čísle je také od profesora Šedivého závažný pře-

hled české historiografie vojenství 1989–2002. K tomu – co 

do metodiky ne již tak výrazně – patří dvojjazyčný záznam 

příspěvků z 15. mezinárodní konference bavorských, čes-

kých a saských muzejních pracovníků Vojenské dějiny v mu-

zeu, vydaný v roce 2006. Také případně už klasika The Guns 

of August (1962) od Barbary W. Tuchman, která za ni získala 

Pulitzerovu cenu. Kniha vyšla i polsky jako Sierpnowe salwy. 

Uvedené publikace ukazují, že se historici, a tedy i mu-

zejníci, nemohou omezit na pouhý popis úmyslů a charak-

teru hlavních jednajících osob, ale je třeba pokud možno 
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obsáhnout i situaci ekonomickou, úroveň civilizace a kul-

tury národů, které se střetly. A že je dobré připomenout 

v detailech příklady, pomáhající vidět či zahlédnout obrysy 

vzniku Československé republiky.

Války a vojenské dějiny, kde jsou rozpuštěny osudy sto-

vek tisíců i miliony anonymních jednotek, jednotlivců zba-

vených svých individuálních rysů, byly vždy historikům více 

než blízké. Ještě ve 20. století bitvy a války jako přední třídí-

cí hledisko posloužily při výběru hlavních dat světových dě-

jin, např. v 17. vydání populární příručky K. Ploetze a M. Hof- 

fmanna (Hauptdaten der Weltgescgichtě, Leipzig 1909). 

K historiografickému rozpracování událostí, se zájmem 

o  velká seskupení osob, v tomto případě armád a jejich 

vnitřních vztahů a střetů, jinak přistupovali literáti. Kvalifiko-

vaní, protože často plni vlastních prožitků. K takovým pat- 

ří například Karel Poláček či František Kubka, který ve svých 

Povídkách pro Jiříčka z roku 1927 přechází z vražedné války 

v Haliči 1868 do dalšího století, kdy se vojska císařské Vídně 

stala hlídačem Evropy, a došlo ke střetu, kdy stály proti sobě 

všechny mocnosti světa. Připomněl, jak v cizině s vidinou 

příští vlasti vzniklo a bojovalo československé vojsko. Mířilo 

domů ještě dva roky po Velké válce, od Uralu kolem Bajka-

lu přes Sibiř kolem světa, k břehům Ameriky nebo kolem 

Indie. Tolikrát opomíjení legionáři také patří do dějin této 

války, mají sjednocovat naše národní vědomí! Mlčky trpěni, 

když se ve svých uniformách v 60. letech sem tam objevo-

vali, trochu jako paradox, už jen jako jednotlivci v prvomá-

jových průvodech…

Vývojově přesné určení příčin válek a s jejich začátků je 

zčásti otevřený interpretační problém, který si už Carl von 

Clausewitz (1827) problematicky rozdělil jako „divnou“ tro-

jici přirozené nenávisti národa vůči jinému, „svobodnou 

duchovní činnost vůdců a jejich vojsk“, a politické konání 

vlády. To i jiné si odpustila Barbara W. Tuchman jako zkuše-

ná novinářka. Téměř výbuch Velké války ukázala svým čte-

nářům rovnou nad plány německého generálního štábu. 

Vznikly před rokem 1906 – jak přes Belgii vstoupit do Paří-

že. A také vstoupili, salvami v srpnu 1914. Přestože existoval 

traktát o Belgii jako „státu svobodném, na věčné časy ne-

utrálním“ z roku 1839, podepsaný Anglií, Francií, Ruskem, 

Rakouskem a Pruskem! 

Tuchman tvořila mimo univerzitní prostředí, a směle 

látku zpracovala s jistým psychologickým nadhledem. Za-

číná již pohřbem Edwarda VII v květnu 1910, kterého uctili 

ve zdánlivě trvalé shodě reprezentanti sedmdesáti náro-

dů, včetně německého císaře Viléma II., úzce s Windsdory  

spřízněného. Ten zároveň nebožtíka považoval za původce 

všeho, co v imperiálně rozděleném světě Německu (včetně 

kolonií) uzavřelo rozvoj, především hospodářský. Císař sa-

motný usiloval o opak. Zejména u příbuzných v Rusku za 

panování Alexandra III., kde byl považován za „zle vychova-

ného chlapce“. Vilém koneckonců uplatňoval Bismarckovu 

maximu „udržuj přízeň s Ruskem“, kterou předtím ovšem 

porušoval. Když poté vstoupil na trůn Mikuláš, v jejich kore-

spondenci nechybělo oslovení Nejdražší Nicky a u podpisu 

Tvůj oddaný přítel Willy.

 Využití těchto stručně připomenutých naračních prv-

ků, jejichž promyšlené zdůraznění může čtenáři pomoci 

pochopit dílčí kořeny Velké války, je složitější u muzejních 

výstav. U Velké války (i jiných) se zpravidla poměrně snadno 

dají exponovat spíše důsledky. Jak se účastníkům kampa-

ně podařilo přivést diváky k pochopení souvislostí a příčin 

Velké války, to ukážou recenze a konečné bilancování, ke 

kterým se bude možné také dopracovat. 

Miloš Zárybnický

  

Textil v muzeu
Stejnokroje, vlajky a prapory
10.–11. června 2014

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Etnografic-

kou komisí a Komisí konzervátorů a restaurátorů AMG si 

dovoluje Vás pozvat na mezinárodní konferenci, která se 

bude konat v Technickém muzeu v Brně již podesáté. Téma 

konference je zvoleno s ohledem na skutečnost, že v roce 

2014 uplyne již 100 let od zahájení první světové války. 

V  této souvislosti budou pořádány v řadě muzeí výstavní 

či přednáškové akce, kde budou představeny nejen vojen-

ské uniformy, ale i prapory a vlajky. Kurátoři, konzervátoři 

i garanti akcí tak mohou své čerstvé postřehy s přípravou 

a prezentací textilních exponátů představit odborné veřej-

nosti. Věříme, že téma přinese na konferenci opět zajímavé 

a podnětné příspěvky. Prosíme proto zájemce o vystoupení 

s příspěvkem, aby vyplněnou přihlášku s anotací zaslali 

na uvedenou adresu do19. května 2014. Přivítáme také 

prezentaci práce či výsledku projektu formou posterových 

prezentací v předsálí přednáškového sálu. 

Uzávěrka přihlášek bez příspěvku: 6. června 2014

Kontaktní osoba: Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D.

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno 

e-mail: slabotinsky@technicalmuseum.cz

Více informací na webu Technického muzea v Brně: 

http://www.technicalmuseum.cz/seminare

– ze zaslaných materiálů
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Redakční rada se rozhodla dát ve Věstníku AMG prostor člán-

kům tematizujícím dějiny a výhledy českého muzejnictví. Do 

nové rubriky můžete zasílat články o historii jednotlivých in-

stitucí, o muzejních spolcích, které založení muzeí iniciovaly či 

předcházely, i obecná zamyšlení nad proměnami muzejních 

institucí v době minulé i budoucí.

Využijme příležitostí jubilea
V letošním roce vzpomeneme 200. výročí založení gym-

naziálního muzea v Opavě (1814). Tento počin bývá tradič-

ně považován za rok vzniku prvního muzea v pravém slova 

smyslu na území dnešní České republiky. Vězme ale také, že 

proces vznikání skutečných muzeí v našich zemích (a v pod-

statě v celé střední Evropě) se odehrával již v poslední tře-

tině 18. století, živen nejprve myšlenkovým základem osví-

cenství! Tak například v roce 1775 bylo z iniciativy hraběte 

Františka Josefa Kinského a s přispěním jeho přítele Ignáce 

Borna a dalších příznivců pražské Učené společnosti zalo-

ženo na pražské univerzitě Pražské přírodovědné muzeum 

– císařskokrálovský veřejný přírodovědný kabinet (Museum 

naturae Pragense – das k. k. öfentliche Naturalienkabinet), jak 

stojí psáno v tiskem vydaném katalogu muzea (1786). Ve-

řejnost je mohla navštěvovat dva dny v týdnu.

Opavské gymnaziální a posléze slezské zemské muzeum 

je pozoruhodné v tom, že má na rozdíl od svých předchůd-

ců dvousetletou kontinuitu a že se stalo muzeem nového 

typu. S pronikáním myšlenkového světa romantismu, pod-

něcujícího procesy národních obrození, se totiž začal rozši-

řovat model zemských (respektive národních) muzeí. K nám 

přišel do povědomí zejména prostřednictvím Štýrského 

Hradce a jeho projevem je nejen muzeum v Opavě, ale 

také Františkovo muzeum v Brně (dnes Moravské zemské 

muzeum) z roku 1817 a hned po něm v roce 1818 založené 

Národní muzeum v Praze. Pomiňme na tomto místě občas 

přetřásanou otázku časových prodlev mezi ustavením mu-

zejního sdružení, jeho úředním schválením a otevřením 

veřejnosti a zůstaňme raději u tradičně uváděných dat „za-

ložení“ tří z našich nejpřednějších muzejních institucí. 

Pěkně se tedy zmíněná kulatá výročí nakupila v pětiletí 

za sebou. Je to ale jen jakýsi symbol, nabízející prostor, aby 

v letech 2014 až 2018 bylo připomínáno dvousetletí české-

ho muzejnictví. Budiž, využijme jej, ale s vědomím, že reálná 

skutečnost byla poněkud složitější. Každé viditelné a dobře 

uchopitelné historické výročí je dobré k tomu, abychom 

se dnešníma očima koncentrovaně dívali na odkaz předků 

a  pohledem dneška jej hodnotili; abychom si uvědomili, 

kde jsme (a proč), co všechno se stalo, změnilo, a abychom 

tímto prizmatem zřetelněji vnímali, co lze v budoucnu oče-

kávat, co bychom měli udělat a jakým směrem se vydat. 

Historická výročí mají především důležitou motivační roli. 

Připomínání dvousetletí českého muzejnictví by podle 

mého názoru nemělo být jenom velkou propagandistickou 

mediální akcí, byť se jí jistě nebudeme zříkat, ale také, a pře-

devším, příležitostí k vážné prezentaci hlubšího a nového 

pohledu na vývoj českého muzejnictví v kontextu vývoje 

evropského a v kontextu společenském. Vždyť od posled-

ního monografického přehledu z pera Jiřího Špéta uplynu-

lo 35 let. Byl přirozeně podmíněn dobou svého vzniku a je 

svrchovaně načase jej doplnit zvláště o zmíněný evropský 

kontext a nově zpracovat období po roce 1945; řadu otázek 

je dobré obohatit širšími úhly pohledu – např. společenská 

role muzeí v té které době, ohlasy veřejnosti apod.  

Připomenutí dvousetletí českého muzejnictví by také 

nemělo být redukováno jenom na připomenutí a  oslavu 

jubilea zmíněných tří významných českých a dnes státních 

muzeí. Vždyť historie těchto ctihodných ústavů se úzce pro-

línala s peripetiemi vzniku a vývoje sítě ostatních muzeí na 

našem území. Zvláště od 60. let 19. století bouřlivý vývoj 

vlastivědných regionálních muzeí, kulminující kolem roku 

1895, postavil národní a zemská muzea do nové role, která 

potom procházela několika dobově podmíněnými promě-

nami. Byl tu i fenomén uměleckoprůmyslových a poté dal-

ších specializovaných muzeí. Dynamické zakládání nových 

muzeí lze u nás zaznamenat také na sklonku 20. století, 

a  tak se dnes ČR řadí v Evropě mezi zhruba desítku zemí 

s nejhustší muzejní sítí. 

Specifickým rysem našeho muzejnictví v evropském 

kontextu je bezesporu nejpočetnější skupina regionálních 

(místních), víceborových (vlastivědných) muzeí. Je jich 

něco přes 60 % z celkového počtu muzejních subjektů v ČR. 

Mají však (zvláště ta menší) nadále perspektivu? A na jak 

dlouho? Jejich vnitřní transformace totiž stále neproběh-

la a mnohé z nich dodnes připomínají koncept muzea ze 

sklonku 19. století. A v čem by měla jejich změna spočívat? 

Mnoha dalšími sžíravými otázkami nad budoucím vývo-

jem českého muzejnictví bychom mohli zaplnit další řádky. 

Vyhnu se tomu. Dvě stě let českého muzejnictví může být 

nicméně výbornou inspirací, abychom je v nadcházejícím 

pětiletí pojmenovali, koncentrovaně o nich diskutovali 

a v kontextu specifického historického vývoje a současné-

ho stavu společnosti hledali a deklarovali budoucí řešení. 

A tak mi dovolte závěrem ještě jednu, poslední otáz-

ku. Neměl by někde začít intenzivně pracovat erudovaný 
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a reprezentativní tým na scénáři aktivit a programů jubilea 

dvousetletí českého muzejnictví, které by podnítily odbor-

nou veřejnost k intenzivní diskusi o historii a budoucnosti 

našeho muzejnictví a které by doprovázely vhodné mediální 

prezentace? Začít by se logicky asi mělo už letos jubileem 

opavským.

František Šebek

Vize, pracovitost, zodpovědnost
Dvě staletí muzejnictví v českém Slezsku

„Tři muži, jež brzy začala vzájemně přitahovat společná 

touha po vědění, a dále společné přání být prospěšnými, které 

je ještě vroucněji spojilo, rozhodli se v roce 1814 zřídit v Opa-

vě muzeum.“ Tímto prostým konstatováním uvodil jeden 

ze zakladatelů a první správce muzea Faustin Ens svůj text, 

v  němž obšírně popsal historii i sbírku slezského muzea. 

Vydáním tohoto prvního tištěného katalogu sbírky a sou-

časně historie muzea se tak již poněkolikáté zapsal mezi 

průkopníky muzejnictví v naší zemi.

Když 1. května 1814 zpřístupnili zakladatelé profesor 

Faustin Ens, penzionovaný hejtman Franz Mückusch von 

Buchberg a opavský purkmistr Johann Joseph Schößler své 

sbírky, motivací pro ně byla zejména snaha zlepšit možnos-

ti vzdělání mládeže a vědecké práce. O rok později, přesně 

4. července 1815, již zcela zřetelně konstatovali, že jejich 

cílem je schválení stanov Zemského muzea pro Rakouské 

Slezsko, které se mělo věnovat dokumentaci přírody, vlasti-

vědy a budovat odbornou knihovnu. Díky obstrukcím mo-

ravskoslezského gubernia vyřizovali v Brně žádost několik 

let. To však zakladatele muzea a jejich příznivce neodradilo 

a společným úsilím rozšířili původní zázemí o další prostory. 

A tak k někdejší učebně, kde instalovali podél stěn a poz-

ději i ve dvou řadách napříč místností řadu skříní a další 

mobiliář, adaptovali pro muzeum nevyužívanou kapli a dvě 

místnosti. Když v roce 1817 navštívil muzeum císařský pár, 

mohli být opavští právem pyšní na své dílo. Tomu se ostat-

ně dostalo i oficiálního posvěcení a podpory císaře. Jak 

praví dobová relace, „co pochválil císař, nemůže gubernátor 

hanět.“ A muzeum se po letech existence dočkalo i oficiál-

ního schválení stanov a nového názvu, který nekolidoval 

s tehdejším správním členěním. Právě název – Opavské 

gymnazijní muzeum, byl pro zakladatele zklamáním. Vnu-

cený název se pokusili změnit při audienci u císaře během 

Opavského kongresu na podzim roku 1820, ale neúspěšně. 

Oživení společenského života v průběhu jeho konání se 

pozitivně odrazilo i v podpoře muzejních aktivit. Vedle řady 

cenných darů získalo muzeum i finanční dotace a později 

i další prostory. V polovině dvacátých let ohrozil existenci 

muzea zájem přesunout sbírky i správce muzea profesora 

Faustina Ense do Brna, Ens však lákavé nabídce odolal.

Jak vlastně tehdejší muzeum vypadalo? Již od samého 

počátku byly sbírkové předměty včetně knih shromážděny 

ve skříních a vitrínách. Návštěvníci měli možnost zhlédnout 

zejména sbírky slezských přírodnin, převážně z Jeseníků. Na 

akvizicích se podíleli jak zakladatelé, zejména Ens a Müc-

kusch von Buchberg, tak řada příznivců a v nemalé míře 

rovněž studenti, ze všech koutů Slezska. Vedle přírodnin 

sbírku obohacovali i slezské starožitnosti, včetně mincí, lis-

tin a archeologických nálezů – dokonce i z aktivně prová-

děných výzkumů. Součástí byla i sbírka strojů, nářadí, antic-

kých památek a exotik. 

O celkovém stavu muzea a jeho sbírky si lze udělat de-

tailní představu díky zmíněnému nejstaršímu tiskem publi-

kovanému katalogu, který vydal již v roce 1835 Faustin Ens 

ve své práci o západním Slezsku Das Oppaland. Ens odchází 

z Opavy v roce 1844 a závěr života stráví u Bodamského je-

zera, blíž svému rodišti. I zde zůstal vědecky činný a v roce 

1857 se připojil k zakladatelům vorarlberského zemského 

muzea v Bregenz.

V té době již v Opavě probíhala rozsáhlá modernizace 

muzea. Obnovené slezské zemské orgány považovaly mu-

zeum za důležitý zemský subjekt a na redislokaci sbírek, 

adaptaci prostor a pořízení nového muzejního mobiliáře 

vynaložili nemalé prostředky. Vzápětí však muzeum přestá-

vá být pro politiky zajímavé a vrací se k běžné práci – přibý-

vá sbírek i publikací. Přelomem v existenci muzea je až rok 

1883, kdy po zahájení činnosti Zemského muzea pro umění 

a řemesla rezignuje Opavské gymnazijní muzeum na část 

svého akvizičního programu a omezuje svou činnost na 

dokumentaci slezské přírody. Nově vzniklému subjektu za-

půjčuje množství uměleckohistorického materiálu, podob-

ně jako v závěru století nově vzniklému městskému muzeu. 

Pro úplnost je třeba zmínit, že v roce 1884 vzniká na druhý 

pokus i nacionálně české Muzeum Matice Opavské.

Po zániku Rakousko-Uherska a vzniku Republiky Čes-

koslovenské dochází k převzetí uměleckoprůmyslového 
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muzea do správy země Slezské a jeho propojení s Muzeem 

Matice Opavské v roce 1922. Nově vzniklé Slezské zemské 

muzeum působí až do roku 1939, kdy je transformová-

no v  Říšské župní muzeum, do jehož struktury je včleněno 

i Opavské gymnazijní muzeum, Muzeum památek národního 

odboje a Československé zemědělské muzeum, které v Opavě 

působily od dvacátých let. 

Nejtragičtější období však teprve začínalo. Díky nacistic-

kému vedení se muzeum podílelo na plenění uměleckých 

památek na okupovaných územích Evropy. Válečná katas-

trofa přinesla nejen zavlečení muzejních sbírek do různých 

koutů země, ale zejména tragické zničení výstavní budovy 

a zánik řady sbírkových předmětů včetně 140 let budované 

knihovny v roce 1945. V rámci obnovy tak muselo být mu-

zeum doslova znovu vybudováno. Díky práci předválečné-

ho ředitele dr. Karla Černohorského a jeho týmu se podařilo 

muzeum znovu oživit a v roce 1949 bylo muzeum postát-

něno pod názvem Slezské muzeum v Opavě. V témže období 

do něj byly včleněny i sbírky zaniklého městského muzea. 

V roce 1955 se podařilo otevřít zrekonstruovanou výstavní 

budovu s novou expozicí. O tři roky později bylo muzeum 

rozšířeno o Památník Petra Bezruče a následně Arboretum 

v Novém Dvoře. Od roku 1962 se stalo součástí muzea Mu-

zeum revolučních bojů, a to až do počátku osmdesátých let 

minulého století. V roce 1992 je do muzea z  této zrušené 

instituce převeden Památník Ostravské operace, dnešní Ná-

rodní památník II. sv. války v Hrabyni a Areál čs. opevnění 

v Hlučíně-Darkovičkách. K poslednímu rozšíření instituce 

došlo v roce 1993 připojením tehdejšího Slezského ústavu 

Akademie věd. 

Tolik stručně k historii muzea, jehož letošní jubileum 

otevírá projekt Strážci paměti. 200 let muzejnictví v České 

republice, jehož další vrcholy tvoří výročí nejvýznamnějších 

muzejních institucí – Národního muzea a Moravského zem-

ského muzea. Společně tak stojíme na prahu třetího století 

existence veřejných muzeí v naší zemi a silně si uvědomuje-

me nejen potřebu zhodnocení minulosti, ale zejména vize 

do budoucnosti. 

To, z čeho vycházíme, je velmi inspirativní, byť ne zcela 

zřetelné. Právě nyní proto možná nastává vhodný okamžik 

k  novému studiu dějin muzejnictví a vytvoření reprezen-

tativní syntézy. Díla oproštěného od ideologických i obo-

rových klišé a zkratkovitosti. Stejně tak se otevírá prostor 

pro diskusi o budoucnosti – o zásadních cílech moderních 

muzeí. Řada stále zřetelnějších signálů ukazuje, že je třeba 

s velkou zodpovědností zkoumat roli muzeí v současné spo-

lečnosti, uplatňovat unikátnost muzejní komunikace, hledat 

nové cesty k publiku. Zamýšlet se nad usnadněním využitel-

nosti sbírek, vyhovění individuální poptávce klientů, stejně 

tak jako zodpovědnému posouzení a nalezení rovnováhy 

pro dlouhodobě udržitelné a bezpečné uložení sbírek. Na 

prahu třetího století muzejní práce je tak třeba nalézt nové 

cesty, objevit příležitosti pro účelnější společenské uplatně-

ní muzeí. Je nezbytné otevřeně diskutovat a sdílet poznatky 

z ekonomicko-provozní každodennosti muzeí, s cílem účel-

ně snižovat administrativní zátěž, stejně jako vyvíjet metody 

k věrohodnému měření ekonomického a mimoekonomic-

kého přínosu muzeí na stát, region či komunitu. 

Jubileum je příležitostí k tomu, abychom intenzivně 

hledali odpovědi na klíčové otázky – zda základní principy 

muzejní práce respektujeme, zda se věci mění, či zůstávají 

i nadále platnými. Současné Slezské zemské muzeum, které 

prošlo dějinami napříč politickými systémy a společenský-

mi změnami, je svým charakterem univerzálním muzeem. 

Označení, které před třemi lety připojili k názvu proslulého 

štýrskohradeckého Joannea rakouští kolegové, je signálem, 

jak je třeba muzeum vnímat. Nejen co do charakteru sbír-

ky, ale zejména do forem sdílení informací i emocí uživateli. 

Muzeum zde není samo pro sebe, ale pro společnost. Mu-

zeum je zodpovědná služba, která vyžaduje komplexní pří-

stup. Jako každá jiná složitá struktura nemůže dobře fungo-

vat bez kvalitního zázemí, silných vizí a odborně zdatných 

lidí s týmovým duchem. O významu tohoto konstatování 

ostatně svědčí i nejnovější vývoj našeho muzea.

SZM prošlo od roku 2009 řadou zásadních změn a roz-

sáhlou modernizací – objektů, vybavení, organizační struk-

tury, interních systémů, facility managementu, ochrany sbí-

rek, vědy a výzkumu, výstavní politiky, péče o návštěvníka 

a mnoha dalších. Již pět let se tak snažíme přivést SZM do 

třetího století své existence v co nejlepší kondici, vědomi 

si rizik, které tento proces přinese. Vzniklo dílo, které sklízí 

uznání laické i odborné veřejnosti. Avšak i přes dosažené 

výsledky jsme na počátku cesty k efektivnímu a udržitelné-

mu ústavu, který bude schopen nejen uspokojit dnešní po-

ptávku, ale stimulovat její výrazný nárůst. Nárůst poptávky 

po muzejních službách – ať už kterýchkoliv, je to, čemu by-

chom chtěli věnovat svou pozornost a k tomu potřebujeme 

vybudovat „chytré muzeum“, které je schopno reagovat na 

příležitosti rychle, efektivně a hospodárně.  

Cílem projektu Strážci paměti. 200 let muzejnictví v České 

republice není pouhé připomenutí historie participujících 

institucí, ale především snaha upozornit na muzejnictví 

jako obor, jehož význam pro společnost může dále růst. 

Stojíme na prahu století, v němž budou možná lidé obracet 

svou pozornost více než kdy předtím vedle sdílení informa-

cí i ke sdílení emocí. Možná právě v tomto století pochopí-

me a exaktně prokážeme, proč jsou muzea stále budována 

a proč o ně lidé neztratili ani pod tlakem společenských 

změn zájem.

Antonín Šimčík 
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Kalendárium kulturních událostí

I

Bechyně
Městské muzeum
Nová stálá expozice: Město Bechyně  od 30. 5. 2014
Seznamte se: SUPŠ Bechyně 2. 5. – 27. 7. 2014
Mezinárodní muzeum keramiky AJG
Fenomén B! 3. 5. – 28. 9. 2014
Oliva 10. 5. – 29. 6. 2014
Bělá pod Bezdězem
Muzeum v Bělé pod Bezdězem
Poklady Mladoboleslavska 1. 5. – 29. 6. 2014
Benešov
Muzeum Podblanicka
Ze sbírek našich návštěvníků 6. 3. – 17. 5. 2014
Muzeum umění a designu Benešov
Nafukovací hračky z Fatry Napajedla 1. 2. – 15. 5. 2014
Diplomanti K.O.V. VSUP 2/8 3. 4. – 15. 5. 2014
Beroun
Muzeum Českého krasu, p. o.
Svět barevných kostek 19. 2. – 16. 5. 2014
Berounští fotorici 26. 4. – 31. 5. 2014
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Blovice v letopisech 27. 2. – 11. 5. 2014
F. J. Vacek-Kamenický –
145. výročí úmrtí 22. 3. – 31. 5. 2014
Kdo si hraje, nezlobí. Úžasný svět
leteckých modelů 1. 5. – 30. 9. 2014
Pichlavá krása. Svět kaktusů
nejen ve fotografii 7. 5. – 28. 5. 2014
Josef Hodek: Obrazy, grafika, ex-libris 22. 5. – 31. 8. 2014
Bojkovice
Muzeum Bojkovska
Založení Sokola 18. 4. – 30. 5. 2014
Boskovice
Muzeum Boskovicka
Když se v Boskovicích vařilo pivo 10. 4. – 29. 6. 2014
Brno
Moravská galerie v Brně
Pražákův palác
Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky
moderní architektury v Čechách 13. 3. – 25. 5. 2014
Martin Vongrej: 2014 27. 3. – 1. 6. 2014
Uměleckoprůmyslové muzeum
Voliéra No. 1. Oděvní silueta v současné
české módní tvorbě 27. 9. – 18. 5. 2014
Někdy v sukni. Umění 90. let 6. 2. – 18. 5. 2014
Dětské křticí soupravy 6. 3. – 12. 10. 2014
Design.live! Jaroslav Juřica 13. 3. – 1. 6. 2014
Muzeum města Brna, p. o.
Angličák – legenda v krabičce 20. 3. – 15. 6. 2014
Josef Ondráška: Retrospektiva. Kresba, malba,
grafika 1975–2014 10. 4. – 25. 5. 2014
Muzeum romské kultury, s. p. o.
Cikánský mýtus 1. 4. – 21. 9. 2014
Muzeum vlakové pošty
poštovní vůz na 1. nástupišti – Brno hl. n.
Historie poštovní přepravy 17. 5. – 29. 6. 2014
Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
6. salon Asociace umělců medailérů 5. 3. – 18. 5. 2014

Dietrichsteinský palác
Grónské mýty a pověsti 9. 4. – 11. 5. 2014
Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Od sv. Vojtěcha po Jagellonce /
/ Svět tajemných Baltů 4. 12. 2013 – 28. 9. 2014
Pobaltí před Balty /
/ Svět tajemných Baltů 4. 12. 2013 – 28. 9. 2014
Nejen pro štěstí. Amulety a talismany 7. 5. – 1. 6. 2014
Památník Leoše Janáčka
Inge Kosková: Prožitkové záznamy 28. 3. – 13. 5. 2014
Technické muzeum v Brně
Nedokončená dálnice Vratislav–Brno–Vídeň
1938–1942  4. 3. – 8. 6. 2014
Historie sodovkáren 25. 3. – 22. 6. 2014
Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Kolegialita a kontroverze. Josef Hoffmann a architekti
moravské moderny   27. 5. – 26. 10. 2014
Bruntál
Muzeum v Bruntále, p. o.
Jitka Tomášková: Výběr z díla 22. 4. – 25. 5. 2014
Křemen a jeho rodina 23. 5. – 17. 8. 2014
Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav
Josef Lada: Výběr z díla 28. 5. – 14. 9. 2014
Synagoga
Bejt olam. Židovský hřbitov v Břeclavi 10. 4. – 8. 6. 2014
Bučovice
Muzeum Bučovice
Co skrývají depozitáře 8. 4. – 15. 6. 2014
Bystřice nad Pernštejnem
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
Nová stálá expozice: Živé ryby Vysočiny od března 2014
Libor Obršlík: Protiklady 29. 3. – 1. 5. 2014
Alexey Dyachkov: Symboly nebe 17. 4. – 8. 6. 2014
Naši 2014 11. 4. – 4. 5. 2014
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Čáslav za 1. světové války 22. 5. – 30. 9. 2014
Muzeum zemědělské techniky
Modely ze sbírek NZM 1. 4. – 31. 10. 2014
Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Fotografie Josefa Kyncla 5. 4. – 18. 5. 2014
Malý salon 2014 24. 5. – 22. 6. 2014
Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Po stopách Germánů 1. 3. – 1. 6. 2014
Albánie – divoká příroda zapadlé země      6. 3. – 1. 6. 2014
Ilustrace přírody. Práce severočeských
ilustrátorů 6. 3. – 1. 6. 2014
Příběhy čapího hnízda 1. 5. – 8. 6. 2014
Česká Skalice
Muzeum textilu v České Skalici
Mária Fulková: Kapitoly
ze života. Konceptuální textil 4. 5. – 22. 6. 2014
Českoskalický objektiv 2014 12. 5. – 22. 6. 2014
Česká Třebová
Městské muzeum
Není vejce jako vejce 10. 4.  – 1. 6. 2014
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České Budějovice
Wortnerův dům AJG
Ivan Ouhel 27. 3. – 11. 5. 2014
Kája Saudek 15. 5. – 29. 6. 2014
Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Sakrální umění na Českobrodsku 1. 4. – 31. 8. 2014
Historické žehličky 5. 4. – 31. 8. 2014
Český Těšín
Muzeum Těšínska, p. o.
Silesia Picta. Veduty slezských měst a staré
mapy Slezska  6. 2. – 16. 5. 2014
Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Jarní pohlazení 6. 4. – 11. 5. 2014
Fotbal to je hra a ten míč je kulatý 3. 5. – 29. 6. 2014
Barevná paleta 14. 5. – 1. 6. 2014
Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.
Gotické umění na Děčínsku 24. 4. – 31. 10. 2014
Dobrovice
Dobrovická muzea
Filip Buryán: Ve stínu 12. 2. – 31. 5. 2014
Krysáci 30. 3. – 30. 5. 2014
Doksy
Památník Karla Hynka Máchy
Dana Puchnarová: Karel Hynek Mácha    12. 4. – 6. 7. 2014
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Nová stálá expozice: 
Tradice výroby vánočních ozdob  od 20. 12. 2013
Elegance doby R. A. Dvorského 7. 2. – 4. 5. 2014
František Soukup a jeho současníci 16. 5. – 8. 6. 2014
Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Zdeněk Hajný: Krajiny jenom tušené 25. 4. – 9. 7. 2014
Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Zámek ve Fulneku – Dominanta
Kravařska 22. 11. 2013 – 24. 5. 2014
Památník J. A. Komenského ve Fulneku, n. k. p.
Písmo na papíře otištěné a v kameni
tesané  26. 11. 2013 – 25. 5. 2014
Havířov
Výstavní síň Musaion
Nová stálá expozice: Než se město zrodilo           od 21. března
Stopa – Vyřeš zločin! 20. 2. – 31. 5. 2014
Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Majoucta, pane Hlinomaz! 3. 4. – 11. 5. 2014
Miroslav Wagner: Práce na papíře 4. 4. – 11. 5. 2014
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Velká válka 1914–1918 21. 3. – 11. 5. 2014
František Langer: Spisovatel, lékař,
legionář 21. 3. – 11. 5. 2014
Baroko na Havlíčkobrodsku 23. 5. – 8. 9. 2014
Hlinsko v Čechách
Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Dům čp. 178
Výstava ZUŠ Hlinsko 1. 5. – 31. 5. 2014

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Josef Geršl: Příběhy barev 29. 3. – 4. 5. 2014
Alfred Kubin a Sascha Schneider. Démoni
ze země nevědomí 24. 5. – 28. 9. 2014
Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Nová stálá expozice: Sallačova sbírka od 14. 4. 2014
Muškaření 1. 4. – 31. 7. 2014
Hlučín
Muzeum Hlučínska, p. o.
Nová stálá expozice:
Kdo jsou lidé na Hlučínsku  od 11. 1. 2014
Háčkovaný svět 11. 4. – 4. 6. 2014
Hodonín
Galerie výtvarného umění v Hodoníně
František Kaván: Krajinářská tvorba 2. 4. – 1. 6. 2014
Anna Pleštilová: Mžitky 2. 4. – 1. 6. 2014
Ján Kudlička: Ná/znaky 2. 4. – 1. 6. 2014
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Velká válka 7. 3. – 18. 5. 2014
Sál Evropa
Vajíčko malované z lásky darované 14. 3. – 11. 5. 2014
Holešov
Městské muzeum a galerie Holešov
Dalibor Bednář: Lidé na pouti. 1. 4. – 31. 10. 2014
Československé legie 1914–1920. Muži z Holešovska
v zákopech 1. světové války 1. 4. – 29. 5. 2014
Slavné stavby architekta
Miroslava Lorence  1. 4. – 25. 5. 2014
Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Pražské předměstí 1924–2014 18. 3. – 16. 10. 2014
Dagmar Jirousková: Krajina 3. 4. – 28. 6. 2014
Zámečnická škola. Řemeslo je umění 9. 5. – 16. 11. 2014
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích
Nic víc. Tvorba studentů Ateliéru malba I a II
Fakulty umění Ostravské univerzity 17. 4. –29. 6. 2014
Milan Sanetřík: V nekonečnu hledání 25. 4. – 1. 6. 2014
Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Pavel Klak a Roman Müller 27. 4. – 18. 5. 2014
František Navrátil: Kresby 25. 5. – 22. 6. 2014
Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Karel Černý: Námořník, 1949  3. 4. – 15. 6. 2014
Brutalismus Emila Filly  3. 4. – 15. 6. 2014
Muzeum Cheb, p. o.
Nová stálá expozice: Albrecht z Valdštejna          od 25. 2. 2014
Archeologie bez hranic. Slované v Horní Falci
a na Chebsku 3. 4. – 8. 6. 2014
Choceň
Orlické muzeum v Chocni
100 let Hospodářské a živnostenské
výstavy v Chocni 1. 6. – 30. 6. 2014
Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Záchrana lázní Kyselka 12. 4. – 4. 5. 2014
Heinrich Rottenhan a Georg Buquoy. Velké
osobnosti z Červeného hrádku 17. 5. – 31. 8. 2014
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Dům Jiřího Popela
Hranice mezi časem a věčností. Historické
německé hřbitovy   15. 3. – 3. 5. 2014
Moderní krajka. Staré řemeslo
v novém hávu 10. 5. – 27. 7. 2014
Kostel sv. Kateřiny
Tempus fugit. Barokní kostely
na Broumovsku 12. 4. – 24. 5. 2014
Tajnosti muzeí 31. 5. – 27. 7. 2014
Chrastava
Městské muzeum a galerie v Chrastavě
Výtvarný kroužek ZUŠ 2. 5. – 30. 5. 2014
Výstava partnerského města Lwowek 2. 6. – 27. 6. 2014
Chropyně
Zámek Chropyně a Památník Emila Filly
Cesta křížů 16. 5. – 5. 10. 2014
Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Jan Malík – výtvarník a režisér 15. 2. – 28. 9. 2014
František Vítek a Věra Říčařová:
Jeden život 22. 3. 2014 – 11. 1. 2015
Regionální muzeum v Chrudimi
Nad hladinou, pod hladinou 21. 2. – 1. 6. 2014
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Vladimír Komňacký 55: Zlomky příběhů   14. 3. – 4. 5. 2014
Galerie Belveder
Skleněná ZOO 22. 11. 2013 – 18. 5. 2014
Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Hrníčky naší babičky 4. 3. – 7. 9. 2014
Jaroměř
Městské muzeum v Jaroměři
Jaroměřské výtvarné jaro 5. 4. – 18. 5. 2014
Fotoklub Jaroměř 11. 5. – 1. 6. 2014
Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Včelařství pro děti 1. 5. – 1. 6. 2014
Jesenické pověsti 3. 6. – 29. 6. 2014
Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
Globální oteplování – ano, či ne? 25. 3. – 4. 5. 2014
Predátor versus kořist aneb Boj o přežití  25. 3. – 24. 5. 2014
Egypt, dar Nilu 13. 5. – 31. 8. 2014
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Zdeněk a Michal Thomovi: Manang
po třiceti letech 3. 4. – 18. 5. 2014
Drátenictví – kdysi a dnes 10. 4. – 1. 6. 2014
Šlápněte do pedálů! 29. 5. – 28. 9. 2014
Jihlava
Dům Gustava Mahlera
David Bartoň: Obrazy 25. 3. – 4. 5. 2014
Dirigenti 20. 5. – 6. 7. 2014
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Milan Slavinger: S fotoaparátem
za humny 27. 3. – 25. 5. 2014
Venkovské kostely v srdci Vysočiny 11. 4. – 8. 6. 2014
Tak to viděli. Reportážní fotografie
studentů SUŠ grafické 24. 4. – 8. 6. 2014

Kavárna Muzeum
Obrazy Lenky Pavézkové 23. 4. – 8. 6. 2014
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
František Skála: Cesty 20. 2. – 18. 5. 2014
Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Loutky z Říše loutek 7. 5. – 30. 9. 2014
Sarajevský atentát. František Ferdinand d‘Este
a František Hrarrach  23. 5. – 27. 7. 2014
Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Tvrze. Zaniklá feudální sídla
dolního Posázaví 1. 3. – 1. 6. 2014
Vyšívané obrazy Olgy Menšíkové 5. 4. – 22. 6. 2014
Z hlediště na jeviště 19. 4. – 21. 9. 2014
Pohlednice z depozitáře  od 3. 5. 2014
Obzory. Modely rozhleden a majáků od 10. 5. 2014
Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Jezuitský seminář
Malovaná pomlázka 10. 4. – 4. 5. 2014
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Stavebnice Merkur 24. 4. – 30. 12. 2014
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Petr Velkoborský: Fotografie 12. 4. – 31. 12. 2014
Císařské manévry. Fotografie
do roku 1914 12. 4. – 31. 12. 2014
Kadaň
Městské muzeum v Kadani
Čtrnáct svatých pomocníků ve 14. roce    1. 4. – 25. 5. 2014
Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
Jaroslava Drvotová, Lenka Jarošová,
Jan Joop Ruisch: Sklo 30. 3. – 24. 5. 2014
Maturity 2014 24. 5. – 22. 6. 2014
Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
Oldřich Tichý: Jedním tahem
těsně nad zemí 27. 3.  – 4. 5. 2014
Becherova vila
Sto podob a sto let Becherovy vily 3. 4. – 8. 6. 2014
Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Od masopustu k čarodějnicím 21. 2. – 18. 5. 2014
Kladno pod hákovým křížem 14. 3. – 11. 5. 2014
Václav Frolík:Obrazy 16. 5. – 10. 8. 2014
Pytláci a pytláctví 30. 5. – 31. 8. 2014
Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Filomena Borecká a Monserat Serra:
Inter-visions 12. 4. – 1. 6. 2014
Kostel sv. Vavřince
Jun‘ichiro Ishii 5. 4. – 8. 6. 2014
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
100 let skautingu v Klatovech  1. 4. – 30. 4. 2014
Václava Křižková: V krajině 28. 4. – 24. 6. 2014
Z dílny textilních výtvarníků Radky
a Vlastimila Vodákových 29. 4. – 1. 6. 2014
V páru se to lépe táhne 5. 5. – 29. 6. 2014
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Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Martin Káňa, David Saudek, Jaroslav Valečka:
Hraniční syndrom  30. 3. – 1. 6. 2014
Václav Hynčík: Variace pro černou a bílou 30. 3. – 8. 6. 2014
Sýpka
Cesta 2014 30. 3. – 18. 5. 2014
Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Brouci z entomologické sbírky
Václava Koženého 15. 5. – 24. 8. 2014
Červinkovský dům
Nálety na Kolín 1944–1945 23. 1. – 24. 5. 2014
Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku
Pradědeček v oslovské lavici aneb
Pojďme si hrát na školu 18. 2. – 29. 6. 2014
Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici 
Lašské muzeum
Merkur – herna a návštěvnická výstava  20. 2. – 11. 5. 2014
Muzeum Fojtství
Merkur – historie stavebnice 20. 2. – 11. 5. 2014
Technické muzeum
Merkur – velké modely 20. 2. – 11. 5. 2014
Kouřim
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Dobrodružství cyklistiky  4. 4. – 31. 10. 2014
Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Co je české, to je hezké. 130 let
kralupského Sokola 1884–2014 27. 3. – 11. 5. 2014
Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Velká válka obrazem 15. 1. – 28. 9. 2014
Textilní tradice 4. 4. – 29. 6. 2014
Svatoslav Böhm: Grafika 2. 5. – 1. 6. 2014
Kroměříž
Muzeum Kroměřížska, p. o.
Ve městě to žije 14. 3. – 8. 6. 2014
Vladimír Franz: Nová tvorba 25. 4. – 25. 5. 2014
Kunín
Zámek Kunín
Harrachovské sklo 22. 2. – 11. 5. 2014
Kunovice
Letecké muzeum Kunovice
Historie letecké výroby v Kunovicích 18. 5. – 31. 10. 2014
Kutná Hora
České muzeum stříbra – Hrádek
Zdeněk Trs, Alžběta Josefy a Pavel Vašíček:
Půvab Podivný Nahoru Dolů 1. 4. – 1. 6. 2014
Kamenný dům
Ševcovské řemeslo 1. 4. – 30. 11. 2014
Tylův dům
Geologie Kutnohorska 1. 4. – 31. 5. 2014
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Jan Spěváček 9. 5. – 22. 6. 2014
Galerie Středočeského kraje GASK
Nová stálá expozice: Stavy mysli / Za obrazem od 25. 5. 2014
Z rodinného alba / Zlín 2. 3. – 1. 6. 2014
Tomáš Smetana: Přátelé 6. 4. – 1. 6. 2014

Veronika Landa: Moje volba 6. 4. – 1. 6. 2014
studio tyformy: Forma 6. 4. – 1. 6. 2014
Prokop Bartoníček 6. 4. – 1. 6. 2014
Jan Konůpek: Práce na papíře
ze sbírek GASK 25. 5.  – 31. 8. 2014
Kvilda
Muzeum Kvilda
Výstava k havárii letadla na Zhoří 1. 1. – 30. 6. 2014
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Moje pravé já 3. 2. – 11. 5. 2014
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Karel Šebela: Hold technice i fantazii 8. 2. – 11. 5. 2014
Jiřina Pivoňková, Jaroslava Těšínská,
Eva Jandíková: Textilní tvorba 17. 5. – 15. 6. 2014
Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Masaryk a gastronomie 8. 3. – 4. 5. 2014
Dagmar Dost-Nolden: Obrazy,
objekty, sochy 6. 5. – 29. 6. 2014
Lešná
Muzeum regionu Valašsko
Voňavé sklo a skrytá krása 1. 5. – 29. 8. 2014
Letohrad
Městské muzeum Letohrad
Zámek v proměnách času 11. 4. – 4. 5. 2014
500 let Rotneka 29. 4. – 31. 5. 2014
Lety
Kulturní památka Lety
Pocta Marii Uchytilové 24. 3. – 30. 5. 2014
Sofiina volba po česku 31. 5. – 1. 9. 2014
Ležáky – Miřetice u Hlinska
Pietní území Ležáky, n. k. p.
František Kánský, český četník
a dozorce z tábora  1. 5. – 20. 6. 2014
Lidice
Památník Lidice, n. k. p.
Válečná korespondence 7. 1. – 31. 5. 2014
Industriál války 13. 1. – 14. 5. 2014
Lidická galerie
42. ročník Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice 2014 28. 5. – 31. 10. 2014
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Léčivé rostliny a jejich dvojníci 6. 3. – 25. 5. 2014
Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Unie výtvarných umělců
pardubického regionu 18. 4. – 25. 5. 2014
Městská obrazárna v zámku Litomyšl
Veronika Šrek Bromová 2. 5. – 1. 6. 2014
Litovel
Muzeum Litovel
100 let železniční tratě Litovel – Senice na Hané
a Litovel předměstí – Mladeč 7. 5. – 28. 9. 2014
Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
Usmívání Pavla Matušky 13. 4. – 4. 5. 2014
Ozvěny první světové války 11. 5. – 6. 7. 2014



Kalendárium kulturních událostí

V

Louny
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Hudební nástroje a nástrojáři
z Lounska a Žatecka 1. 4. – 25. 5. 2014
Drátěný svět Stanislava Lokajíčka 8. 4. – 1. 6. 2014
Mariánské Lázně
Městské muzeum Mariánské Lázně
Umění z ulice. Slavná éra českého
filmového plakátu 1. 4. – 4. 5. 2014
Mělník
Regionální muzeum Mělník
Zahrada. Práce žáků ZUŠ Mšeno 29. 4. – 25. 5. 2014
Doba kamenná 7. 5. – 29. 6. 2014
Zapomenutí mělničtí rodáci 3. 6. – 29. 6. 2014
Mimoň
Městské muzeum v Mimoni
Jiří Pačínek 3. 5. – 30. 6. 2014
Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
Kateřina Bibrliková: Daily Inspirations 25. 3. – 1. 6. 2014
Fenomén rozhlas 6. 4. – 25. 5. 2014
Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichova Hradiště
LIAZ Mnichovo Hradiště 10. 4. – 29. 6. 2014
Mohelnice
Vlastivědné muzeum
Čas nejde zastavit 14. 2. – 25. 5. 2014
Moravské Budějovice
Muzeum řemesel
František Bílek a Otokar Březina 1. 5. – 31. 5. 2014
Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
České umění ze sbírky GVUN 25. 4. – 31. 8. 2014
Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Vladimír Homola: Portréty 1. 5. – 30. 5. 2014
Otakar Kudrna: Motýli Evropy 1. 5. – 31. 5. 2014
130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
v Netolicích 3. 5. – 31. 10. 2014
Petr Kohoutek: Malovaná poezie 30. 5. – 29. 6. 2014
Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Nová stálá expozice: Kouzlo skla  od 16. 5. 2014
Hana Exnarová: Keramická plastika do 18. 5. 2014
Ondřej Michálek: Tisky – příběhy do 18. 5. 2014
50 let Horácké galerie 16. 5. – 31. 8. 2014
Létající objekty Jiřího Vašicy 16. 5. – 31. 10. 2014
Malíř a grafik Karel Němec 20. 5. – 7. 9. 2014
Horácké muzeum
Přírůstky Horáckého muzea
za posledních10 let 20. 3. – 4. 5. 2014
Z kosmu do mikrokosmu 7. 5. – 13. 6. 2014
Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
120 let Sklářského muzea 14. 9. 2013 – 1. 6. 2014
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Hračky ze staré půdy 6. 2. – 4. 5. 2014
Olomuciana. Výstava obrazů a plastik Unie 
výtvarných umělců Olomoucka 30. 4. – 3. 8. 2014

Nymburk
Vlastivědné muzeum Nymburk
Hrabal známý a neznámý 27. 3. – 30. 11. 2014
Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Gotické Madony na lvu 13. 2. – 11. 5. 2014
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Nerostné bohatství Olomoucka 7. 3 – 16. 5. 2014
Opava
Slezské zemské muzeum
Země a její muzeum 1. 5. – 30. 9. 2014
Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Kapličky, kříže a boží muka. Drobná sakrální
architektura Těšínska 25. 2. – 27. 6. 2014
Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
Věra Klucká: Barevnost života 19. 4. – 1. 6. 2014
Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Perly z půd, skříní a odjinud 3. 4. – 29. 6. 2014
Bobmby nad Pardubicemi 24. 4. – 12. 10. 2014
Pavel Šmíd: Jeden svět, jeden příběh 15. 5. – 31. 8. 2014
Paseky nad Jizerou
Památník zapadlých vlastenců
Miroslav Sadílek: Fotografie 7. 12. 2013 – 7. 6. 2014
Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Jiří Kubík, Libor Dedera: Mám sen 2. 4. – 29. 5. 2014
Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Josef Váchal: 130 výročí narození autora  9. 4. – 11. 5. 2014
Helena Fejková: Art Inspiration 1. 5. – 1. 6. 2014
Křemen maluje. Leštěné křemenné žíly
z jižních Čech 1. 5. – 29. 6. 2014
Oldřich Smutný 14. 5. – 8. 6. 2014
Plzeň
Pivovarské muzeum v Plzni
Foto Vaneš. Plzeň a Plzeňský prazdroj očima
3 generací fotografů 27. 3. – 23. 5. 2014
Západočeská galerie v Plzni
Masné krámy
Ze středu ven. Umění regionů 1985–2010   1. 4. – 8. 6. 2014
„13“
Na okraji davu. Umění a sociální otázka
v 19. století 20. 2. – 4. 5. 2014
Orbis pictus Františka Kupky. Od symbolismu
k reportáži  30. 5. – 7. 9. 2014
Západočeské muzeum v Plzni
Poklady z hlubin země 7. 5. – 31. 8. 2014
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Poustevníci a poustevny
v Plzeňském kraji 2. 4. – 1. 6. 2014
Počátky
Městské muzeum Počátky
725 let města Počátky 17. 5. – 30. 6. 2014
Poděbrady
Polabské muzeum
František Karel Foltýn: Jinak 8. 2. – 25. 5. 2014
Miroslav Podhrázský: Co jsem viděl III.    10. 4. – 8. 6. 2014
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Praha
Galerie hl. m. Prahy 
Colloredo-Mansfeldský palác
Adéla Babanová: Návrat do Adriaportu 28. 2. – 25. 5. 2014
Klára Vystrčilová: Alone in Babylone 24. 4. – 24. 5. 2014
Jan Pfeiffer: Okázalá abstrakce 30. 4. – 15. 6. 2014
Dům fotografie
Jiří Kovanda proti zbytku světa 1. 4. – 15. 6. 2014
Dům U Kamenného zvonu
Tim Burton a jeho svět 28. 3. – 3. 8. 2014
Dům U Zlatého prstenu
Vlasta Vostřebalová Fischerová: Mezi sociálním uměním 
a magickým realismem 28. 5. – 14. 9. 2014
Městská knihovna
Jan Kubíček: Retrospektiva 23. 4. – 10. 8. 2014
Trojský zámek
Pražský figurální porcelán a jeho
modelér Ernst Popp  1. 4. – 2. 11. 2014
Galerie Vyšehrad – Nad Libušinou lázní
Vilém Tefr a Xaver Soukup 15. 4. – 11. 5. 2014
Marie Luisa Hlobilová 13. 5. – 11. 6. 2014
Muzeum hlavního města Prahy
Kdo se bojí, nesmí do Prahy 20. 11. 2013 – 29. 6. 2014
Praha Jiřího Boudy 4. 12. 2013 – 18. 5. 2014
Historie povodní v Praze 30. 4. – 19. 10. 2014
Muzeum Policie ČR
Ve víru kriminalistické vědy
a výzkumu 19. 11. 2013 – 30. 6. 2014
„Víra“ odcizená a navrácená 21. 3. – 31. 8. 2014
Národní galerie v Praze
Valdštejnská jízdárna
Reynek – génius, na kterého jsme
měli zapomenout 16. 4. – 31. 7. 2014
Palác Kinských
Vietnamské umění v Čechách 7. 2. – 11. 5. 2014
Nečekané dědictví: Šíma, Štyrský,
Toyen, Zrzavý… 30. 5. – 24. 8. 2014
Salmovský palác
Japonismus a české umění 15. 5. – 7. 9. 2014
Schwarzenberský palác
Svatá příroda. Ilustrace mezi vědou
a uměním 15. 4. – 13. 7. 2014
Šternberský palác
Gotika v jihozápadních Čechách. Obrazy krásy
a spásy 28. 3. – 6. 7. 2014
Veletržní palác
Rudolf Volráb: Barevný neklid  23. 1. – 25. 5. 2014
90. výročí založení Sbírky francouzského umění
19. a 20. století 3. 2. – 31. 12. 2014
40. výročí požáru Veletržního
paláce  21. 3. 2014 – 8. 2. 2015
Vivat musica! Tóny, barvy, tvary 25. 4. – 2. 11. 2014
Grand Prix Obce architektů 14. 5. – 10. 6. 2014
Národní muzeum
Muzeum Antonína Dvořáka
Antonín Dvořák a vlaky 21. 3. 2014 – 29. 4. 2015
Muzeum Bedřicha Smetany
Jak se u Smetanů malovalo 20. 3. 2013 – 7. 9. 2014
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Čas zámořských objevů / Peníze 15. 11. 2013 – 14. 9. 2014

Národní památník na Vítkově
Žižkovská bohéma 1. 1. – 15. 6. 2014
Národopisné muzeum – Musaion
Rjana Łužica 1. 4. – 30. 5. 2014
Nová budova – bývalého Federálního shromáždění
Peníze 29. 11. 2013 – 15. 7. 2014
Aféry / Peníze 29. 11. 2013 – 11. 5. 2014
Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Hurá do školy! Výstava o prvňáčcích
a (nejen) pro prvňáčky 25. 10. 2013 – 15. 6. 2014
Národní technické muzeum
Nejkrásnější české knihy
roku 2012 27. 11. 2013 – 1. 6. 2014
Národní zemědělské muzeum Praha
Nová stálá expozice:
Venkov v proměnách staletí  od 15. 4. 2014
Osudový příběh Československého Zemědělského
muzea (1891) 1918–1952 12. 12. 2013 – 13. 7. 2014
Kouzlo historické techniky. 8. ročník výstavy
kreseb zemědělských strojů 16. 4. – 15. 6. 2014
O pivu. Z chmelnice až na náš stůl 16. 4. – 31. 12. 2014
Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: Spisovatel –
Čech – Středoevropan  2. 4. – 31. 8. 2014
Poštovní muzeum
Legendy užité grafiky. Od filmového plakátu
k poštovní známce 26. 2. – 11. 5. 2014
Pošta za Velké války. Píšu Vám
z fronty… 14. 5. – 14. 9. 2014
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Ivan Lutterer: Nenápadné souvislosti 16. 4. – 15. 6. 2014
Galerie Josefa Sudka
Jan Staněk: Fotografie 15. 5. – 14. 9. 2014
Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu
Malíři Boškové z Vlachova Březí 1. 4. – 25. 5. 2014
Prachatické muzeum
Malíři Boškové z Vlachova Březí 1. 4. – 25. 5. 2014
Prostějov
Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Jak žily děti na zámku do 25. 5. 2014
Proměny času. Výstava z díla Bohumila Čížka
k nedožitým 101. narozeninám 10. 4. – 25. 5. 2014
Špalíček
Fenomén Igráček  do 11. 5. 2014
Předklášteří
Podhorácké muzeum
Sportovně a elegantně! 27. 4. – 2. 11. 2014
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Za císaře pána a jeho rodinu. Přerov na prahu
1. světové války 7. 5. – 21. 10. 2014
Přeštice
Dům historie Přešticka
František Weyda: Krása a tajemství
mikrosvětů 26. 3. – 18. 5. 2014
Můj méďa 26. 3. – 18. 5. 2014
Ptám se, ptám se, pampeliško 24. 5. – 29. 6. 2014
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Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Piaristická knihovna do 25. 5. 2014
Libuše Matochová: Tradiční textilní techniky
a Karel Matocha: Fotografie 29. 4. – 24. 8. 2014
Radnice
Muzeum Josefa Hyláka
Modrobílé srdce květen–září 2014
130 let Sboru dobrovolných hasičů květen–září 2014
Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Černé slunce 2. 4. 2014 – 27. 7. 2015
Od Ferdy po Jonatána 9. 4. – 5. 10. 2014
Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Origami – svět papíru 13. 3. – 18. 5. 2014
Slované. Rakovnicko v raném středověku 24. 4. – 15. 6. 2014
Výročí Sokola 23. 5. – 15. 6. 2014
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Irina Slámová: Obrazy 10. 4. – 11. 5. 2014
Studenti gymnázia se představují 15. 5. – 8. 6. 2014
Kuchyňští pomocníci našich babiček 29. 5. – 31. 8. 2014
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Vratislav Karel Novák: V pohybu 10. 4. – 15. 6. 2014
Podřipské muzeum
Nová stálá expozice: Národy antického Středomoří
řeckýma očima od 1. 4. 2014
Vladimíra Drahozalová: Zahrady 1. 4. – 29. 6. 2014
Nechme mluvit kameny 1. 4. – 29. 6. 2014
Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Práce žáků ZŠ. K 50. výročí otevření 1. 5. – 31. 5. 2014
Zuzka Hutňanová: Cesta 1. 6. – 29. 6. 2014
Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm, n. k. p.
(Ne)zapomenutá Tesla 10. 2. – 17. 8. 2014
Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Lenka Schwarzová 3. 5. – 28. 5. 2014
Vladimír Halla 3. 5. – 28. 5. 2014
Arnika 31. 5. – 25. 6. 2014
Chrudoš Valoušek 31. 5. – 25. 6. 2014
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Ze života hmyzu 27. 3. – 4. 5. 2014
Dráteníkův rok 6. 5. – 15. 6. 2014
Semily
Muzeum a Pojizerská galerie
Jiří Surůvka: Rallye Praha – Semily 14. 3. – 11. 5. 2014
Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Signum laudis. Střípky za zákopů
a zázemí 1914–1918 29. 4. – 31. 8. 2014
Památník Vítězslava Nováka
České stopy ve Skotsku 29. 4. – 25. 5. 2014
A jméno obce bylo vymazáno 29. 4. – 25. 5. 2014
Jarmila Čerevková: Obrazy 27. 5.  – 29. 6. 2014

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
Kočky od 26. 4. 2014
Sokolov
Muzeum Sokolov, p. o.
Šaty dělají (pra)člověka 2. 4. – 22. 6. 2014
1. světová válka 30. 4. – 31. 8. 2014
Sovinec
Hrad Sovinec
Oděvy pěti století VII. 8. 5. – 1. 6. 2014
Stará Huť
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
Bratři Čapkové na Oravě 26. 4. – 1. 6. 2014
Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Kouzlo živých motýlů 31. 5. – 30. 6. 2014
Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Vladimír Větrovský: Tančící s kameny 1. 4. – 3. 5. 2014
120 let muzea 2. 4. – 20. 7. 2014
Jan Čížek: Krajina 6. 5. – 31. 5. 2014
Dům dětí a mládeže Strakonice 3. 6. – 29. 6. 2014
Strašice
Muzeum Středních Brd 
Sbírky očím veřejnosti skryté od 20. 2. 2014
Strážnice
Městské muzeum
2222 dní strážnické nesvobody 16. 3. – 13. 6. 2014
Národní ústav lidové kultury
Jízda králů na Slovácku 1. 5. – 31. 10. 2014
Stříbro
Městské muzeum ve Stříbře, p. o.
Obrazy Jana Oupického 14. 4. – 2. 5. 2014
Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Člověk tvůrce, příběh pátý. Sklo 20. 2. – 1. 6. 2014
Jak se žije s handicapem 13. 3. – 25. 5. 2014
Šumpersko za Velké války 20. 3. – 1. 6. 2014
Helena Bílková: Obrazy a objekty 28. 3. – 4. 5. 2014
Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Stará radnice
Bez včel a medu to nejde 4. 4. – 28. 5. 2014
Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Nahlédnutí do depozitáře 18. 3. – 8. 6. 2014
Češi a Němci ve 20. století. Ve stínu dvou
totalitních režimů 15. 4. – 15. 6. 2014
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Tajnosti z depozitářů
muzeí Ústeckého kraje 20. 3. – 11. 5. 2014
Nepál očima Matěje Lišky 14. 4. – 11. 5. 2014
Výstava prací žáků ZUŠ 18. 4. – 18. 5. 2014
Plazi a obojživelníci Ústeckého kraje 21. 5. – 29. 6. 2014
Kočárky Hany Müllerové 28. 5. – 27. 7. 2014
Terezín
Památník Terezín
Muzeum ghetta
Mark Podwal: To všechno nás postihlo 10. 4. – 10. 7. 2014
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Malá pevnost
SŠOS Teplice: Humanita 3. 4. – 31. 5. 2014
Vladimír Svoboda a Michal Šarše 17. 4. – 30. 6. 2014
Mám se v Terzeíně velice dobře…? 14. 6. – 30. 6. 2014
Trutnov
Galerie města Trutnova
Secese – Art deco 23. 1. – 1. 3. 2014
Jaromír Zemina: Umění, které
se mnou bydlí 30. 4. – 7. 6. 2014
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Každý den slouží len 13. 2. – 25. 5. 2014
Zaniklé boudy Krkonoš 4. 4. – 8. 6. 2014
Keltové ve východních Čechách 23. 5. 2014  – 4. 1. 2015
Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Minulost pod vodou. Poklady z hradiska
u Kramolína 21. 3. – 11. 5. 2014
Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince, a. s.
Sv. Florián ve Slezsku 1. 4. – 29. 6. 2014
Domácí strojky z kolekce
Vojty Náprstka 1. 4. – 11. 6. 2014
Třinecká huť na plátně 1. 4. – 29. 6. 2014
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Dekorační kameny 20. 2. – 1. 6. 2014
Josef Rakoncaj: Himalájská odysea 3. 5. – 8. 6. 2014
Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Tepaný život Maria Converia 27. 4. – 31. 8. 2014
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Božena Němcová: Babička. Knihy
a ilustrace 10. 4. – 29. 6. 2014
Josef Kiessewetter 7. 5. – 13. 7. 2014
Jsme tu s Vámi 100 let 15. 5. – 12. 10. 2014
Galerie Slováckého muzea
Kdo si hraje, nezlobí 10. 4. – 29. 6. 2014
Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
JUDr. Václav Robert hrabě
z Kounic (1848–1913) 24. 9. 2013 – 8. 6. 2014
Predátoři ptačí říše – dravci a sovy 7. 2. – 4. 5. 2014
Úsov
Lovecko-lesnické muzeum
Pohádky na zámku Úsov 6. 4. – 31. 10. 2014
Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Indiáni Severní Ameriky 25. 1. – 30. 5. 2014
Po stopě Karla Maye. Ústecké inspirace
Karla Maye 5. 2. – 8. 6. 2014
Společenský život hmyzu 21. 2. – 18. 5. 2014
Sklo není jenom slovo 18. 4. – 25. 5. 2014
Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Viktor Faltis – malující notář 4. 3. – 18. 5. 2014
3x o textilu 3. 4. – 18. 5. 2014
Ateliér Quida K. 29. 4. – 31. 8. 2014
Ústí na pohlednicích 29. 4. – 31. 8. 2014
Technické hračky 1850–1960 28. 5. – 12. 9. 2014

Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
Chléb za břichem nechodí 9. 3. – 29. 6. 2014
Karpatské dědictví – příroda,
lidé, kultura 3. 4. – 28. 9. 2014
Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Život v krajině lednických rybníků 1. 4. – 31. 10. 2014
Velká Bíteš
Městské muzeum ve Velké Bíteši
Přátelství Otokara Březiny a Františka Bílka červen 2014
Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Figurky ze šustí – kraslice 7. 4. – 8. 6. 2014
Veselý Kopec
Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec
Statek z Mokré Lhoty
Od kliky k elektřině 19. 4. – 31. 10. 2014
Vinařice u Kladna
Hornický skanzen Mayrau
Jindřich Modráček: Obrazy 27. 4. – 10. 8. 2014
Vlašim
Muzeum Podblanicka
Josef Černý. Malíř bez Vlašimi 24. 4. – 18. 5. 2014
ZUŠ Vlašim 22. 5. – 15. 6. 2014
Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Galerie
Návraty do Bretaně 6. 4. – 25. 5. 2014
Muzeum
Ryby pro Vodňany 1. 5. – 1. 6. 2014
Vojna u Příbrami – Lešetice
Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna
u Příbrami
Ani gram uranu okupantům 2. 1. – 6. 7. 2014
Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Václav Rožánek: Hnědý stolek 16. 4. – 18. 5. 2014
Do zákopů táhnou řady nesmírný… 26. 4. – 28. 10. 2014
Galerie Na shledanou
Michal Škoda: Přítomnostabsence 20. 4. – 22. 6. 2014
Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Augustiniánský klášter
Kočárky paní Věry 21. 2. – 4. 5. 2014
Z půdy na výstavu 13. 5. – 31. 8. 2014
Čtyři historické domy
Jiří Škopek: Pohlednice 4. 3. – 18. 5. 2014
Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Pivovarnictví v Pardubickém kraji 2. 3. – 11. 5. 2014
Vysoký Chlumec
Hornické muzeum Příbram – Skanzen
Vysoký Chlumec
Lidové řezbářství 1. 5. 2014 – 28. 10. 2014
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Anna Franková – Odkaz pro současnost    6. 5. – 8. 6. 2014
První světová válka a Vyškov 6. 5. – 28. 12. 2014
Gejša a samuraj 15. 5. – 13. 7. 2014
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Zbiroh
Městské muzeum ve Zbiroze
Jaroslav Vozka: Obrazy a plastiky 25. 4. – 18. 5. 2014
Vojna hlavně smutná 25. 5. – 29. 6. 2014
Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
VII. Nový Zlínský salon 2014 14. 5. – 31. 8. 2014
Miloš Šejn: Filmové dílo 15. 5. – 31. 8. 2014
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Máme povinnost dívat se dopředu. Firma
Baťa v Brazílii 30. 4. – 17. 8. 2014
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Náš svět 11. 4. – 29. 5. 2014
Císařská silnice z Vídně do Prahy 11. 4. – 1. 6. 2014
Dům umění
Jana Hubáčková: Vize 19. 3. – 3. 5. 2014
Pojďme si hrát 2. 5. – 26. 7. 2014
Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Ta naše Madla má radost z prádla 9. 5. – 31. 8. 2014
Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Přísahali republice 11. 5. – 15. 6. 2014

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Pahorkatina Džbán 16. 5. – 27. 9. 2014
Křížova vila
Sokolovo 1943 13. 3. – 18. 5. 2014
Zničené kostely severních Čech 22. 5. – 22. 6. 2014
Ždánice
Městské Vrbasovo muzeum
Babiččino velké prádlo 1. 4. – 8. 6. 2014
Fotografie Vladimíra Hozdeckého 15. 6. – 13. 7. 2014
Žebrák
Muzeum v Žebráku
Stopy medvěda 1. 5. – 30. 9. 2014
Železnice
Místní vlastivědné muzeum
Patchwork 26. 4. – 15. 6. 2014

Většina z dotazovaných již v současné době zabezpečuje pro-
story, majetek a vybavení stabilním hasicím zařízením, nebo tento 
způsob ochrany plánuje. Až 36 % institucí využívá k hašení inertní 
plyn (argon, dusík, inergen, aj.), druhým nejčastějším způsobem 
jsou klasické sprinklery (voda /vodní mlha), které používá 22 % 
respondentů. Tyto systémy však mohou při hašení uškodit mnoh-
dy v podobné míře jako samotný požár. Práškové a vodní hasicí 
systémy mají velmi vysoké riziko poškození chráněných archiválií, 
systémy s inertními plyny vyžadují poměrně složitou instalaci, vi-
nou skladování v tlakových nádobách hrozí riziko výbuchu a mají 
poměrně vysoké a nákladné nároky na infrastrukturu, manipula-
ci i plnění. Zde je dobře viditelná budoucnost chemicky čistého 
hasiva, které je v porovnání s tradičními prostředky bezpečnější, 
šetrnější k životnímu prostředí a finančně méně náročné.

Speciální kapalina 3M Novec 1230 je využívána jako médium 
stabilního hasicího zařízení (SHZ). Tato kapalina se při hašení 
mění v plyn, který požár likviduje bez jakéhokoliv rizika poško-
zení exponátů, elektronických zařízení a dalších předmětů. Zá-
roveň umožňuje nepřetržitý provoz vybavení, a tudíž zamezuje 
nákladům na odstávky. Hasivo nepoškodí majetek ani v případě 
falešného poplachu, a rovněž hašení v přítomnosti lidí nevytváří 
potenciálně nebezpečné podmínky pro jejich zdraví.

Systémy používající kapalinu 3M Novec 1230 zabírají ve srov-
nání se systémy s inertními plyny až o 1/3 méně prostoru a mo-
hou být umístěny přímo v chráněné místnosti. Další nesmírnou 

výhodou je instalace bez nutnosti větších zásahů do mnohdy 
historických budov, jelikož není nutné budovat náročnou přetla-
kovou ventilaci jako u systémů skladovaných ve stlačeném sta-
vu. To se výrazně pozitivně promítne i na finálních pořizovacích 
nákladech. Zkušenosti s 3M Novec 1230 na desítkách projektů 
v Evropě ukazují, že v drtivé většina případů lze díky technickým 
vlastnostem látky dosáhnout významných úspor: snížením po-
čtu lahví (množství hasiva), potrubí a zjednodušením a snížením 
počtu trysek. Revize hasicích systémů 3M Novec 1230 probíhá 
standardně jednou za 10 let, ale na rozdíl od řešení s interními 
plyny, kde je zapotřebí měnit kompletní náplň, dochází u 3M No-
vec 1230 pouze k čištění hasicí kapaliny se ztrátou cca. 4 %.

Uvedených výhod hasicí kapaliny 3M Novec 1230 již využívá 
velká řada institucí po celém světě. Mezi nejznámější patří americ-
ká Sněmovna reprezentantů ve Washingtonu D. C., budova Národ-
ního archivu v tchajwanské Tchaj-peji, Ruská národní knihovna 
v Petrohradě, norská Národní knihovna a Národní galerie, nebo 
skotské Národní muzeum v Edinburgh. Kromě jmenovaných insti-
tucí a mnoha dalších si 3M Novec 1230 zvolilo jako hlavní prostře-
dek pro ochranu archiválií také největší muzeum na světě – Ermi-
táž v Petrohradě, založena v roce 1764, která uchovává více než 3 
miliony exponátů. Ermitáž využívá hasivo 3M Novec 1230 od roku 
2011, na základě předchozího společného vědeckého výzkumu 
3M s petrohradskými experty na umění, na základě kterého byl 
3M Novec 1230 vyhodnocen jako nejbezpečnější řešení.

Průzkum společnosti 3M Česko: 
velké množství galerií, muzeí a archívů 

dostatečně nechrání své exempláře
Výsledek lednového průzkumu společnosti 3M Česko mezi provozovateli archivů, galerií a muzeí v Čes-
ké republice ukázal, že pro dvě třetiny respondentů je na prvním místě bezpečnost provozu a nulový 
vliv hasiva na exponáty či technické zázemí. Druhou nejdůležitější vlastností je neškodnost vypuštěné-
ho hasiva pro lidské zdraví.

Pro otištění aktuálních výstav Vašeho muzea 
v Kalendáriu zasílejte jejich přehled vždy na tři  
měsíce dopředu na e-mailovou adresu  
vestnik@cz-museums.cz do 20. dne v lichém 
měsíci daného roku (nyní do 20. května 2014).
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Zákon č. 122/2000 Sb.
a služby muzeí badatelům

Poskytování služeb badatelům má oporu v zákoně 

č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změ-

ně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

V ustanovení § 2 odst. 3 zákon uvádí, že muzeum své 

sbírky trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává 

a  „umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem 

bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním 

vybraných veřejně prospěšných služeb…“.  V ustanovení § 9 

odst. 1 písm. f ) pak zákon ukládá správcům sbírek muzej-

ní povahy „umožnit zpřístupnění sbírky nebo jednotlivých 

sbírkových předmětů veřejnosti pro studijní a vědecké úče-

ly vystavováním, veřejným předváděním jejich vzhledu, po-

případě funkce nebo zapůjčováním k dočasnému vystavo-

vání nebo veřejnému předvádění jejich vzhledu, popřípadě 

funkce…“.  Dále pak zákon v ustanovení § 9 odst. 4 stanoví, 

že povinnost podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. f ) se ne-

vztahuje na sbírky nebo jednotlivé sbírkové předměty „…

které jsou provizorně uloženy v prostorách, v nichž s nimi 

nelze nakládat, aniž by byla ohrožena jejich bezpečnost 

nebo fyzický stav, pro svůj stav nebo charakter neumožňují 

zpřístupnění veřejnosti, aniž by byla ohrožena jejich fyzická 

podstata a jsou (právě) preparovány, konzervovány nebo 

restaurovány“. Z těchto ustanovení zákona plyne, že:

1. zpřístupňovat sbírkové předměty pro vědecké a studijní 

účely je povinností muzea,

2. se tak děje předváděním jejich vzhledu nebo funkce, 

případně dočasným zapůjčováním sbírkových předmě-

tů k těmto účelům, 

3. služby badatelům mohou být odmítnuty pouze v přípa-

dech uvedených v zákoně.

Zákon dále říká, že správce sbírky je podle ustanovení 

§ 9 odst. 1 písm. g) povinen „stanovit režim zacházení se 

sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty a dbát 

na jeho dodržování“. Tento „režim“, vnitřní norma, kterou je 

muzeum povinno vydat, stanoví podrobnosti zacházení se 

sbírkovými předměty v podmínkách konkrétního muzea či 

konkrétní sbírky, tedy i podrobnosti zacházení se sbírkový-

mi předměty v případě jejich zpřístupňování, tj. předvádě-

ním jejich vzhledu, popřípadě funkce, badatelům. V praxi to 

znamená, že součástí „režimu“ je badatelský řád. 

Konečně zákon také v ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) 

a b) stanoví správci sbírky povinnost „zajistit ochranu sbír-

ky před krádeží a vloupáním“ a „zajistit ochranu sbírky před 

poškozením, zejména nepříznivými vlivy prostředí“, když 

„vlivem prostředí“ je rovněž manipulace se sbírkovými 

předměty. Zpřístupněním sbírkových předmětů se tedy 

správce sbírky nezbavuje odpovědnosti za ochranu a bez-

pečnost sbírkových předmětů, zpřístupnění tudíž nemůže 

být v rozporu s požadavky na jejich ochranu. Podrobnosti, 

jak to zajistit, stanoví badatelský řád.   

Citovaná ustanovení zákona vymezují základní rámec 

pro poskytování služeb badatelům, který nelze překračovat 

ani zpřístupňování sbírkových předmětů tímto rámcem vy-

mezené omezovat. 

S tímto rámcem musí být seznámeni i badatelé (odkazy 

na příslušná ustanovení zákona v badatelském řádu), aby 

nenabyli dojmu, že badatelský řád, jímž se musí při své ba-

datelské činnosti řídit, je zpracován pouze podle libovůle 

muzea. Badatelský řád musí obsahovat nejen podrobnos-

ti prezenčního předvádění vzhledu nebo funkce sbírko-

vých předmětů na místě k tomu určeném (v „badatelně“), 

ale také podrobnosti případného zapůjčování sbírkových 

předmětů (např. přírodnin zasílaných k badatelským úče-

lům poštou či jiným způsobem). 

Je zřejmé, že má-li zpřístupňování sbírkových předmě-

tů sloužit pro vědecké a studijní účely, je nutné zpřístupnit 

také dokumentaci ke sbírkovým předmětům. To ale zákon 

výslovně správcům sbírek neukládá, a nezakládá tudíž ani 

povinnost zpřístupnit např. sbírkovou evidenci, tj. úplné 

oficiální evidenční záznamy ke sbírkovým předmětům. Už 

proto ne, že to v určitých případech ani není možné, proto-

že evidenční záznamy mohou např. obsahovat citlivé infor-

mace o předchozích vlastnících předmětů, jejich autorech 

nebo uživatelích, soukromých sběratelích včetně osobních 

údajů, údaje o místě uložení předmětu v depozitáři, o na-

bývací ceně předmětu atp. Také to by mělo být uvedeno 

v badatelském řádu, aby byl badatel o určitém omezení pří-

stupu k dokumentaci předem informován a nepokládal je 

za neochotu ze strany muzea a omezování svých práv, což 

bývá často předmětem sporů a stížností. Na druhou stranu 

ale nelze k badatelům přistupovat způsobem „tady je sbír-

kový předmět, ale nic dalšího vám k němu neposkytneme 

ani neřekneme“. Jak jsem již výše uvedl, bylo by to v rozporu 

s účelem zpřístupňování sbírkových předmětů pro vědecké 

a studijní účely. 

Je dobré neztratit ze zřetele to, že všechny činnosti mu-

zea zaměřené na veřejnost mají přispívat k vytváření obrazu 

muzea jako vstřícné a užitečné instituce (placené povýtce 

z veřejných prostředků!), která je tu pro veřejnost. Záro-

veň by měl být ale také badatel upozorněn na to, že jsou 

mu poskytovány sbírkové předměty, které jsou nedílnou 

téma: Muzeum a badatel 
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součástí sbírky, jako jedné nedělitelné věci hromadné, 

uchovávané pro příští generace, a proto musí respektovat 

jistá pravidla, jejichž dodržování muzeum musí vyžadovat, 

mimo jiné i proto, že mu to ukládá zákon.  Seznámení se 

s badatelským řádem představuje vlastně „uzavření ústní 

dohody“ mezi muzeem a badatelem, v níž se obě strany za-

vazují dodržovat stanovená pravidla. Nejen v zájmu sbírky, 

sbírkového předmětu a muzea, ale také v zájmu veřejnosti. 

Sbírkový předmět je podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona 

č. 122/2000 Sb. veřejným statkem, což je podle ustanovení 

§ 490 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník „věc určená 

k obecnému užívání“, a k uchování tohoto významu sbírko-

vého předmětu je nezbytné s ním nakládat ve zvláštním re-

žimu. Nejen v depozitáři, ale také při uplatňování všech fo-

rem jeho zpřístupňování veřejnosti, které zákon připouští. 

   Jiří Žalman   

Badatelé v muzeu
Badatelé – pro někoho nevítaná zátěž a vytržení z  od-

borné práce, pro někoho vytržení z nudné evidence a mož-

nost si popovídat a pochlubit se sbírkou a svými badatel-

skými nápady. Oba tyto postoje mají však svá úskalí. Na 

jedné straně neochotný přístup k badatelské návštěvě 

může poškodit muzeum v řadách odborné i laické veřej-

nosti. Na straně druhé, opačný postoj může v určitých pří-

padech poškodit muzeum ještě vážněji. V návalu nadšení, 

že někdo má o mnou spravované sbírky zájem,  se může 

stát, že pustíme badatele do depozitáře – a tím nejen po-

rušujeme předpis, ale můžeme nevědomky poskytnout in-

formace o  abezpečení sbírek, které by mohly vést k jejich 

budoucímu zcizení. Případně se pochlubíme svými bada-

telskými zjištěními a výsledkem bude nikoli zcizení sbírek, 

ale naší odborné práce – v poslední době se méně kradou 

sbírky, ale stále častěji se zcizují informace. Vznikají zájmo-

vá sdružení a skupiny, které se zabývají jak přírodovědnou, 

tak společenskovědní tématikou regionů, vydávají se různé 

informační publikace, a především internet je plný nejrůz-

nějších portálů, zaměřených na rozličná témata. Autorská 

práva a etika jsou v mnoha těchto případech částečně, či 

zcela opomíjeny. To platí také v komerční sféře, při vydávání 

publikací nebo při projektové činnosti, kdy jsou využívány 

především historické fotografie, mapy a plány objektů, po-

cházející z muzeí, k projektům rekonstrukcí budov či celých 

sídelních areálů. Muzea tady sice nejsou pro to, aby své 

sbírky uzavírala před veřejností – sbírky mají sloužit veřejně 

prospěšným účelům, ale muzea nejsou placena z veřejných 

zdrojů ani proto, aby bezplatně poskytovala podklady pro 

komerční činnost jednotlivců a firem.

Přiznejme si, že ani sama muzea nejednají mnohdy zce-

la korektně. Velmi často se setkáváme se žádostí z muzejní 

sféry typu „připravujeme výstavu s názvem XY, ale nemáme 

k tomu do vitrín předměty, nemáte něco ve vašich sbírkách?“ 

Takto obeslanou žádostí od stolu získám přehled materiálu 

k výstavě, vyberu si a vypůjčím. Tvůrčí dílo je levně hoto-

vo. To, že bych měl výstavu připravovat jen tehdy, mám-li 

pro ni materiál alespoň z 90 % a půjčuji si jen jednotlivos-

ti, které opravdu nelze nahradit – autorovi výstavy uniká. 

Pokud nemám co vystavit, tak výstavu nedělám. V případě 

velkých tematických výstav pak musím především vědět, co 

konkrétně potřebuji vypůjčit. Dalším, v posledních letech 

stále se množícím jevem je, že menší obce přicházejí do 

muzeí s  požadavky, jako například – „chtěli bychom v naší 

obci vybudovat muzeum, máme tam špejchar na spadnutí 

a nevíme, co s ním. Dostaneme na to dotaci a potřebujeme to 

do půl roku. Vymyslete nám to a připravte“. Mnohdy je tento 

požadavek ještě podložen politickým zázemím a nátlakem 

od zřizovatele s tím, že muzeum to nebude nic stát. Takto 

poskytovaná služba však již jde nad rámec nejen badatel-

ské, ale i metodické pomoci. Obdobně pak jsou požado-

vány informace, fotografie, plány a podobně, pro doplnění 

obecních kronik, propagačních materiálů pro cestovní ruch 

a prezentaci obcí na jejich internetových stránkách. A opět 

etika a autorský zákon jdou stranou.

Samozřejmě jsou i badatelé, jak z řad odborné, tak laické 

veřejnosti, kteří do muzea přicházejí skutečně z badatel-

ských důvodů a dovedou svůj požadavek jasně formulovat, 

i když nevědí, zda muzeum k jimi zpracovávané problema-

tice něco ve svých sbírkách vlastní, a dále badatelé, kteří 

jsou již z muzejních či jiných odborných publikací, elektro-

nických katalogů či internetových stránek muzea rámcově 

informováni. Samostatnou kapitolu pak tvoří studenti vyso-

kých škol, kteří do muzea přicházejí při zpracování seminár-

ních a diplomových prací, ať ze svého popudu, či na základě 

doporučení školy. Bohužel, ne vždy naučí vysoké školy své 

studenty dodržovat autorský zákon a citovat prameny. 

Je na muzeu a jeho pracovnících, jak a za jakých pod-

mínek budou své sbírky a odborné informace badatelům 

poskytovat. Pokud nemají jasně stanovená pravidla pro 
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badatelskou práci a pro podávání odborných informaci, 

např. zpracování rešerší a podobně, nemohou se pak ná-

sledně pozastavovat nad tím, že jejich poznatky a sbírky jsou 

publikovány a používány i ke komerčním účelům bez jejich 

vědomí.  Přidejme si tedy něco z naší spletité legislativy.

Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy č. 122/2000 Sb., 

ve své novele č. 483/2000 Sb., hovoří v § 2 o poskytování vy-

braných veřejných služeb muzea, mezi něž patří i zpřístup-

ňování a využívání muzejních sbírek. Dále pak v § 9, odst. 

1, písmeno f ) je muzeu stanovena povinnost umožnit zpří-

stupnění sbírky nebo jednotlivých sbírkových předmětů 

veřejnosti pro studijní a vědecké účely. Tato povinnost 

má zákonem stanovené výjimky, které jsou vyjmenovány 

v odst. 4. tohoto právního předpisu. Stručně řečeno, muze-

um má povinnost, až na výjimky, předkládat sbírkové před-

měty badatelům z řad odborné, ale i široké veřejnosti. Běž-

ná praxe však přináší řadu problémů, a ne vždy je pracovníci 

muzeí řeší optimálním způsobem, jak vyplývá z řady dotazů 

při diskuzi v kurzech Školy muzejní propedeutiky.

Prvním předpokladem pro poskytování badatelských 

služeb je zpracování kvalitního badatelského řádu, jako 

vnitřního předpisu muzea. V badatelském řádu by v úvodu 

měly být uvedeny obecné právní normy podmínek studia 

– zákon č. 122/2000 Sb., v platném znění, včetně uvede-

ní výjimek stanovených v § 9 odst. 4, písm. a)–c). Uvede-

ním zákonných norem sděluje muzeum badateli, v jakém 

právním rámci je mu studium sbírek umožněno. V dalších 

částech badatelského řádu by pak mělo být uvedeno, jaký 

druh sbírkových předmětů je možno v muzeu, nebo jeho 

organizační složce, studovat. V badatelském řádu je nutno 

uvést, že sbírky lze studovat pouze ve vyhrazeném prostoru 

pro badatele, případně v pracovně odborného pracovníka, 

pokud je pracoviště k badatelské činnosti přizpůsobeno; 

dále, že vstup do depozitářů není badateli povolen a výběr 

předmětů ke studiu je nutno projednat s kurátorem, či pra-

covat s evidenčními soupisy. 

Badatel by si na základě badatelského řádu měl s před-

stihem požádat o umožnění studia sbírek příslušeného 

zaměření, s odůvodněním účelu studia. Při badatelské ná-

vštěvě badatel vyplní badatelský list, kde uvede své jméno 

a adresu bydliště a doloží je kurátorovi předložením ob-

čanského průkazu. Požadavky muzea na uvedení osobních 

identifikačních údajů zásadně nedoporučuji, s ohledem 

na princip ochrany osobnosti badatele ve smyslu zákona 

o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. 

V badatelském řádu by měla být zakotvena i možnost po-

žádat o zpracování odborné rešerše ke sbírkám či k tématu 

vycházejícímu ze sbírek. Lze to řešit nejen formuláři pro ba-

datele, které obdrží v muzeu, ale i umístěním badatelského 

řádu a formulářů na stránkách muzea, včetně badatelských 

dnů, pokud jsou v muzeu stanoveny. Součástí těchto mate-

riálů by měl být ceník, který badatele upozorní, že některé 

služby jsou kvůli nákladům zpoplatněny, tj. kolik zaplatí, 

nechá-li si zhotovit kopii, scan nebo fotografii. Pokud ba-

datel žádá o povolení tyto materiály použít k publikačním 

účelům, měla by být k dispozici i licenční smlouva, zpra-

covaná v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., 

v platném znění, která specifikuje, k jakému účelu a za ja-

kých podmínek, zda úplatně nebo bezúplatně lze materiály 

zveřejnit. Je škoda, že vzorový badatelský řád a ceník služeb 

není součástí zákona tak, jako je tomu u archivního zákona. 

Je tedy na každém muzeu, jak bude obecné zásady a zá-

konné normy implementovat do svých vnitřních předpisů. 

Vyplatí se věnovat přípravě badatelského řádu větší pozor-

nost a snažit se myslet na všechny případy. V českých mu-

zeích existuje řada opravdu propracovaných badatelských 

řádů i těch, které badatelskou činnost řeší jen rámcově.

   Badatelská práce je práce s lidmi, práce s veřejností. 

Záleží opět na muzejním pracovníkovi, jak badatele dovede 

odhadnout a posoudit. Zvláště u badatelů, s nimiž jedná-

me poprvé. Jsou badatelé v návštěvách muzeí zkušení, jsou 

však i badatelé, kteří jsou v muzeu poprvé a dostatečně se 

neorientují v systému muzejní práce. Všichni jsme se setkali 

i s badateli „podivíny“, kde je nutná určitá dávka trpělivosti 

a pevných nervů. Náš přístup by měl být proto objektivní 

a věcný, protože i podle našeho chování veřejnost hodnotí 

muzeum jako celek. 

František Frýda

Badatelem na zkoušku
V mělnickém muzeu jsme získali určité zkušenosti 

s  dětmi v rolích badatelů prostřednictvím dvou projektů, 

Muzejníci pod mikroskopem a Malým badatelem v muzeu. 

Mohli jsme tak zvídavým žákům ze základních škol nabíd-

nout malé nahlédnutí do zákulisí instituce zvané muzeum, 
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abychom jim přiblížili každodenní nelehkou práci a pod-

statu vybraných muzejních profesí. Představili jsme jim 

potenciál muzea, který veřejnosti není stále zřejmý a není 

jí běžně využíván, potenciál mnohdy si nesoucí visačku 

jisté záhadnosti. Tuto charakteristiku si alespoň u školáků 

ono pověstné muzejní bádání nad tajemnými předměty 

neslo. V rámci setkání se děti seznámily se sbírkovým fon-

dem muzea, s badatelským řádem, s jeho bezpečnostními 

pravidly a zásadami využívání sbírkových předmětů a jejich 

dokumentace k publikační činnosti. Vyzkoušely si vyplnění 

badatelského listu, jak pořizovat výpis z dokumentace. Vel-

kou výzvou pro ně byla možnost vyzkoušet si roli etnografa 

a na základě dostupných informací a literatury pátrat po 

účelu zkoumaných nesbírkových předmětů, předložených 

pro naše potřeby. Taktéž se seznámily s knihovním řádem, 

fondem a možnostmi muzejní knihovny, při pilotním škol-

ním projektu k regionálním dějinám z období devatenácté-

ho století. Pojďme si společně přát, aby tyto rané muzejně 

badatelské zkušenosti přispěly k intenzivnějšímu vnímání 

významu muzeí u mladé generace a věřme, že tyto děti už 

vědí, že pokud se ocitnou v rolích skutečných badatelů, prá-

vě v muzeích mohou najít oporu ke studiu.

Jitka Králová

Haló, chceme naše nálezy
 Budou to již tři roky, co mi v kanceláři zazvonil telefon. 

Po informaci kolegyně z pokladny muzea o chystaném do-

tazu jedné návštěvnice se již ve sluchátku spustil monolog 

ve stylu: jsme tady u Vás v muzeu a chtěli bychom arche-

ologické nálezy z naší obce, z Kněževse, už jsme navštívili 

všechny možné instituce (okresní archiv, knihovny, technic-

ké muzeum (!)apod.) a konečně jsme se dostali k Vám. I tak-

to může začít badatelský dotaz nebo spíše žádost. Nálezy 

a další informace měly být součástí plánovaného obecního 

muzea. Pro nezasvěcené dodávám, že Kněževes patří do re-

gionu spravovaného z hlediska archeologické památkové 

péče naším muzeem a i podle posledního výzkumu v témže 

roce by bylo logické začít pátrání po archeologických nále-

zech právě u nás. Společným prvkem většiny podobných 

žadatelů je časová tíseň, proto i termín pro vydání případ-

ných nálezů, nálezových zpráv a případnou historii archeo-

logických nálezů byl stanoven na zhruba jeden měsíc. V ná-

sledné e-mailové diskuzi se mi podařilo vysvětlit badatelská 

pravidla a možnosti výpůjček, věc samozřejmá pro zaměst-

nance muzea, nikoliv však pro všechny zájemce z řad ná-

vštěvníků. Posuneme-li se v čase, při osobním setkání jsem 

předal potřebnou rešerši historie archeologických výzku-

mů nejen naší instituce, ale i institucí ostatních, které kdy 

v minulosti na území obce provedly archeologický výzkum. 

Na základě získaných informací se nejdříve změnily chys-

tané plány, zejména z důvodu problematického shromaž-

ďování potřebných nálezů, deponovaných většinou mimo 

naše muzeum. Následně se přípravné práce ze zdravotních 

důvodů žadatelky a koordinátorky přípravných prací v jed-

né osobě víceméně zastavily. Započatou spolupráci jsme 

zúročili alespoň ve formě krátkého příspěvku z historie ar-

cheologických výzkumů v Kněževsi v místním zpravodaji.

 Lepší způsob zvolili v nedalekých Statenicích, kde se 

zařizování potřebných formalit ujala zkušená redaktorka 

místního zpravodaje, se kterou již několik let komunikuji 

a která z badatelského pohledu znala výhody spolupráce 

s muzeem. Proto při stejném plánování požádala o vytvo-

ření archeologické rešerše, na jejímž základě teprve začala 

přípravy archeologických projektů obce, které vyvrcholily 

společnou obecní a muzejní výstavou s názvem „Po čem 

chodíme“. V rámci této spolupráce vznikla výstava, konci-

povaná jako archeologická expozice instalovaná v obci, kde 

byly archeologické nálezy učiněny – první výstava projek-

tu pracovně označeného jako Muzeum na cestách. Ačkoliv 

se již rýsovala obdobná spolupráce se sousedními Tucho-

měřicemi, již v průběhu plánování této výstavy dorazil do 

muzea e-mail ze Středokluk, obsahující žádost o informace, 

vztahující se k minulosti této obce. Po seznámení se s pod-

mínkami jejich získání byla sepsána dohoda o provedení re-

produkce a o udělení jednorázového reprodukčního práva 

na fotokopie předmětů ze sbírek našeho muzea. Při osobní 

návštěvě nakonec zástupci obce požádali o spolupráci na 

přípravě publikace výročí Středokluk i odborné části téma-

tické výstavy. Tento rok tedy na základě zájmu badatelů 

naše muzeum pocestuje do Středokluk, aby se příště prav-

děpodobně podívalo do již zmíněných Tuchoměřic.

 V nastíněném příběhu je více než patrné, že pro nepro-

fesionální badatele může být muzeum velká neznámá, ale 

i v těchto případech je vše otázkou vstřícného jednání. Jeho 

výsledkem pak může být nejen vzdělání badatelů, ale i milá 

spolupráce. 

Petr Nový
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Papír – vlastník času
O muzeích, badatelích a jiných věcech

Stále ještě se najdou místa, kde můžete vstoupit do 

starých dobrých časů, neboť mají tu schopnost uchovávat 

z nich jen to hodnotnější. A přidá-li se k tomu ještě genius 

loci, nemůže být nic lepšího. Takovým místem je badatelna, 

studovna a knihovna Památníku národního písemnictví. 

Snad to byl záměr, možná je to dílo náhody, ale pocit úžasu 

a zalíbení graduje: nejprve projdete jedinečným areálem 

Strahovského kláštera, vystoupáte po věkovitých schodech 

a ocitnete se ve zmíněném literárním trojlístku, v míst-

nostech, kde původně býval byt zdejšího opata – ložnice, 

přijímací salón a pracovna. Samotná badatelna je příhod-

ně umístěna v soukromé opatově kapli, centru rozjímání, 

vědění a duševní práce. Korunou toho všeho je výhled na 

chrám sv. Víta, Pražský hrad, petřínský dolík a stuhu Vltavy. 

Tady se pracuje v bílých rukavičkách, tady se badatelům 

půjčují vzácné archiválie a knihy, tady můžete, máte-li štěs-

tí, potkat pra pra pra potomky Josefa Jungmanna, Františka 

Palackého, Heinricha Manna, loutkářské rodiny Skupů nebo 

Josefa Trnky.

„Ano, je to tak, jejich potomci z x-tého kolene sem opravdu 

chodí,“ potvrzuje Mgr. Iva Prokešová, pracovnice studovny 

PNP, „třeba vnuk Josefa Trnky nebo potomci Josefa Skupy stu-

dují prameny o díle a činnosti slavných předků své rodiny a vy-

dávají knihy, ale badatelé hledající u nás materiály k rodinné 

genealogii tvoří spíše menší část badatelské obce. Většina 

z  nich jsou studenti nebo doktorandi vysokých škol pracující 

na svých seminárních, diplomových či doktorských pracích, 

profesoři, zaměstnanci vědeckých institucí, muzeí, archivů 

a galerií.“ Portrét „badatele obecného“ vykresluje Iva Pro-

kešová jako člověka, který je slušný, většinou inteligentní, 

individualista. Typy rozevlátých umělců mezi nimi zpravidla 

nenajdete. 

Mezi muzei, jejich knihovnami a badateli není žádné na-

pětí a nevůle, byť je to svým způsobem také „úřad.“ Studov-

na-badatelna je kontaktní, kreativní místo. Pro badatelskou 

veřejnost je činnost těchto muzeí nezastupitelná – bez nich 

by nevycházely nové knihy, nevznikaly výstavy, nerozvíjela 

se věda a nepokračovaly odborné projekty. Jak tedy takový 

„úřad“ badatelny vypadá? Konkrétně v Památníku národní-

ho písemnictví poutají zájem vědců především archiválie, 

protože jde o jedinečné originály, z menší části knihy. Ale 

právě knihy, občas i celé kolekce např. z autorských nebo 

osobnostních pozůstalostí, se hojně půjčují na výstavy, 

protože v těchto celcích se uchovávají knihy většinou ne-

poškozené, v původním stavu, často s podpisy a dedikace-

mi slavných osobností. Někdy jsou to vzácné výtisky, jiné 

mají krásné, originální vazby a jsou uměleckými díly samy 

o sobě. Běžná denní praxe vypadá tak, že badatel se pře-

dem objedná a také požadovaný materiál. U fondů zpra-

covaných ve II. stupni evidence je povoleno předložit ke 

studiu postupně 4 kartony na jednu badatelskou návštěvu. 

Archiválie se po částech svezou z mimopražských depozi-

tářů; u nezpracovaných fondů je to ještě složitější, povolení 

vedoucího literárního archivu je nezbytné. Zápůjčce před-

chází kontrola předložených archiválií, po vrácení se opět 

přepočítá každé inventární číslo a list. 

Lidé do badatelny PNP rádi chodí pro historickou patinu 

a starobylý půvab místa, osobní přístup zaměstnanců mu-

zea a možnost ručního „mazlení“ s knihami, protože fyzický 

kontakt s knihou je v badatelnách čím dál vzácnější. Iva Pro-

kešová připouští, že moderní výpočetní technika ani toto 

kouzelné místo jednoho dne nemine, popravdě ani teď to 

není technický pravěk, ale k výhodám kompletně technic-

kého provozu, dokumentace a bezpečnosti sbírek se staví 

s jistou rezervovaností. Neoddiskutovatelné je usnadnění 

práce při vedení a evidenci sbírek, nicméně i výpočetní 

technika má své vrtochy: data se musí mnohonásobně zá-

lohovat, mění se nosiče, portály informací a zdrojů pro od-

bornou práci a samotný provoz navíc ohrožují výpadky sítě; 

v tomto smyslu jsou staré registračky na lístkové katalogy 

na obyčejném papíře jedinou spolehlivou zálohou. Navíc 

opatřit knihy čárovými kódy je finančně náročné. Moderní 

pracoviště přes veškerý luxus a pohodlí ztrácí bezprostřední 

sepětí s historií, působí mnohdy sterilně a vytrácí se osobní 

kontakt s návštěvníky, protože se obsluhují spíše stroje než 

lidé. Kde jinde by se badatelé měli potkávat a debatovat 

spolu, když ne v knihovně? Tato místa jsou úrodnou kraji-

nou myšlenek a jako ona neustále ubývají. 

Všechno se ale mění. Dříve či později se Památník ná-

rodního písemnictví bude stěhovat do nových prostor, 

objektivně „do lepšího.“ Snad to nebude znít málo ambi-

ciózně, ale nadějnou vizí pro Ivu Prokešovou je obyčejná, 

každodenní a dobře fungující archivní a knihovnická práce 

s bonusem potěšení, které zakouší, když zde badatel objeví 
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něco, co nečekal, a projeví radost. Jinak o klidu nemůže být 

řeč, protože ve studovně a knihovně je někdy pěkný frmol. 

Pokud si přeje co nejvýkonnější techniku, pak především 

pro digitalizaci sbírkových fondů, která snad jako jediná 

může vzácné originály uchránit, aby se jednoho truchlivého 

dne častým používáním nerozpadly.

A na závěr milá historka o relativnosti času, což ale každý 

archivář dobře ví: nedávno navštívila studovnu stará paní, 

která čekala 30 let, než podle archivního zákona vyprší au-

torská práva dědiců pozůstalosti Vadima Morkovina, aby 

mohla vydat plánovanou knihu. 30 let uplynulo, ona přijela 

do Prahy studovat materiály ke svému dílu a sbírku později 

opravdu vydala. Ze samé radosti v knihovně zpívala ruské 

písně… A takových příběhů by se našlo víc.

Marie Kohoutová

Kartotéka regionálních galerií
Badatelské využití sbírek výtvarného umění

Velkou část výstav z oblasti výtvarného umění nelze 

uspořádat bez výpůjček z různých sbírkotvorných galerií – 

muzeí výtvarného umění, neboť teprve ve svém souhrnu 

tyto veřejné sbírky podávají základní obraz o proměnách 

umění na našem území. Tuto skutečnost si již v minulosti 

dobře uvědomovalo Oddělení regionálních galerií v Ná-

rodní galerii v Praze, které kromě své metodické funkce 

pro krajské a okresní galerie v oblasti správy sbírek, začalo 

od 60. let 20. století budovat kartotéku sbírkových fondů 

těchto galerií. Všechny instituce, které byly v gesci oddělení 

regionálních galerií, měly povinnost v rámci své sbírkové 

evidence pro každý nový přírůstek vyplnit také dva karto-

téční lístky pro kartotéku regionálních galerií a doplnit je 

černobílou fotografií předmětu (což však tak pravidelné ne-

bylo, neboť některé galerie v té době nedisponovaly foto-

grafem). Tato povinnost se vztahovala pro obrazy, plastiky 

a kresby. Bohužel grafické sbírky takto podchyceny nebyly.

Kartotéka oddělení regionálních galerií badatelsky vel-

mi úspěšně fungovala až do roku 1991, kdy byla většina 

krajských galerií (po zrušení krajů v ČR) převedena na stát 

a jejich zřizovatelem se stalo ministerstvo kultury, které 

převzalo i metodickou funkci. Tehdejší vedení Národní ga-

lerie na situaci zareagovalo zrušením oddělení regionálních 

galerií a tímto krokem také nastal soumrak kartotéky regi-

onálních sbírkových fondů výtvarného umění. Ačkoliv kar-

totéka zrušena nebyla a celá 90. léta lépe či hůře plnila svou 

funkci prvotní informace o sbírkových fondech výtvarného 

umění v ČR, nebyla již doplňována o nové nákupy, a také 

do ní nebyly zaznamenány změny ve vlastnických právech 

po vlně restutitucí. Rada galerií ČR (RG ČR) od svého vzniku 

několikrát jednala o převzetí správy nad toto kartotékou, 

ale neúčinně. Od roku 1996, kdy galerie započaly s digita-

lizací svých sbírkových fondů v jednotném softwarovém 

prostředí, tyto snahy ustaly. Od roku 2001, po vzniku no-

vého metodického oddělení pro sbírky výtvarného umění 

v Národní galerii, byla kartotéka svěřena do jeho správy 

a badatelsky využívána zejména studenty dějin umění 

a  pražskými kurátory, kteří měli usnadněný první krok při 

shromažďování podkladů při přípravách diplomových pra-

cí nebo výstav, a mohli tak oslovovat již konkrétní instituce 

s žádostmi o doplnění informací či o vypůjčení děl na jimi 

připravovanou výstavu. V roce 2007 bylo vedením NG roz-

hodnuto, že kartotéka je již pouze historickým pramenem 

a obrazem veřejných sbírek muzeí umění na konci 80. let 

20. století, a proto byla kartotéka přesunuta z metodického 

centra do Archivu Národní galerie – oddělení dokumenta-

ce, kde může být badateli stále využívána.  

Absence centrálního zdroje základních badatelských in-

formací o sbírkách výtvarného umění vedla RG ČR ke hledá-

ní způsobů, jak novými technologiemi nahradit kartotéku 

oddělení regionálních galerií. Ve spolupráci s Metodickým 

centrem pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) 

při MZM v Brně byl zpracován grantový projekt s názvem 

Registr sbírek výtvarného umění, který využívá pozitivní sku-

tečnosti, že galerie začaly v 90. letech digitalizovat sbírky 

v jednotném programu – DEMUS pro výtvarné umění. Re-

gistr sbírek tedy propojuje digitální záznamy jednotlivých 

členských galerií RG ČR do společné databáze, kterou po-

mocí jednoduchého webového prohlížeče dálkově zpří-

stupňuje za účelem vyhledávání děl pro výstavní prezenta-

ce a další badatelské účely.

Při zpracování samostatných dat z členských galerií se 

však ukazuje, že nestačí jednotný program pro jejich zpra-

cování a shrnutí do společné databáze, ale musí být respek-

tována i jednotná pravidla zápisu dat ve všech institucích, 

aby došlo k propojení opravdu všech záznamů, které k sobě 

patří. To vede k potřebě řešit zejména otázky sjednocení 

jmenných rejstříků autorů, k němuž se velmi účinným ná-

strojem stal systém muzejních autorit, který také připravilo 

CITeM pod iniciativním vedením Ing. Jarmily Podolníkové. 

Hlavním problémem rychlejšího postupu v naplňování jak 

Registru sbírek, tak Muzejních autorit (což jsou, jak plyne 

z  výše řečeného, spojité nádoby digitální kartotéky) jsou 

angažovanost a finance na práci speciálně proškolených 

kurátorů, kteří data sjednocují a doplňují. 

První vlaštovky jejich společné práce jsou však již nyní 

badatelům přístupné z webu RG ČR (http://www.rgcr.cz). 

Ke konci roku 2013 obsahoval Registr sbírek výtvarného 

umění celkem 105 tisíc záznamů o sbírkových předmě-

tech členských galerií RG ČR a jmenný rejstřík autorů více 

než 12 000 záznamů, z toho je 5 526 jmen harmonizováno 

2[14

24



s muzejními autoritami, které se váží na systém národních 

knihovních autorit ve správě Národní knihovny ČR. Tímto 

propojením byl položen základ vytváření znalostních ověře-

ných databází, které budou poskytovat opravdu relevantní 

odborné údaje. Než bude tento znalostní digitální systém 

plně funkčně využitelný, jak si badatelé zvykli v kartotéce 

regionálních galerií v 80. letech 20. století, ještě nějaký čas 

uplyne. O jeho délce bude rozhodovat i společenská po-

ptávka promítnutá do zdrojů, jež budou moci galerie na 

správu a doplňování informací do registru sbírek i muzejních 

autorit uvolnit. Nezbytné bude také závěrečné propojení 

s daty dvou největších státních muzeí umění – Národní ga-

lerie v Praze a Moravské galerie v Brně. MG v Brně bude mít 

spolupráci usnadněnu společným programem DEMUS, NG 

v Praze však bude muset svá data nejprve konvertovat z ji-

ného databázového prostředí. Upraveno, nejlépe zákonem 

o sbírkách, také musí být zveřejňování obrazové dokumen-

tace sbírkových předmětů s živými autorskými právy, neboť 

nejednotný výklad autorského zákona v této oblasti vede 

k omezování dálkového přístupu veřejnosti k digitální obra-

zové dokumentaci sbírkových fondů výtvarného umění.

Dagmar Jelínková 

Všemu světu na útěchu
Dne 16. října 2013 Oblastní muzeum v Chomutově slav-

nostně otevřelo novou stálou expozici s názvem „Všemu 

světu na útěchu – sochařství a malířství na Chomutovsku 

1350–1590“. Po více jak třiceti letech tak došlo k zásadní re-

instalaci a obnově stálé expozice, jejíž počátky se formovaly 

již v první polovině 20. století.

Pro architektonické řešení nové expozice si muzeum 

vybralo návrh Pavla Kolíbala, který jej vytvořil společně se 

svým otcem Stanislavem Kolíbalem a architektem Petrem 

Tejem. Tento architektonický ateliér sídlící v Praze má na 

svém kontě již několik stálých expozic a velkých výstav pro 

Národní galerii v Praze, Správu Pražského hradu a další vý-

znamné instituce nejen v hlavním městě. Architektonické 

řešení nové expozice v chomutovském muzeu v podání 

těchto architektů je minimalistické, ponechává hlavní pro-

stor působení atmosféry místa a dává především vyniknout 

vystaveným artefaktům. 

Muzeum začalo o nové expozici uvažovat již v roce 2008. 

V následujícím roce byl vytvořen a vybrán architektonický 

návrh a spustily se organizační i odborné přípravy. V roce 

2012 byly získány finanční prostředky z evropského dotač-

ního programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 

a celý projekt, dosud vykreslený jen na papíře a v hlavách 

všech zúčastněných, se mohl začít fyzicky realizovat. 

Reinstalace expozice byla důkladná a zahrnula také čás- 

tečné stavební úpravy. Již v roce 2012 byla z finančních pro-

středků města Chomutova a Ministerstva kultury ČR poří-

zena nová dubová podlaha. Ostatní úpravy byly pak již od 

následujícího roku financovány z výše uvedeného přeshra-

ničního projektu. Zahrnovaly mimo jiné pořízení nových 

výstavních soklů, nového osvětlovacího systému v podobě 

závěsných lišt s bodovými světly, či kompletní grafické zpra-

cování včetně informačních panelů a popisek. 

Kromě samotných fyzických a technických úprav byla 

změněna koncepce celé expozice, která rozdělila exponáty 

do pěti přehledných chronologických skupin, z nichž každá 

obdržela vlastní textové i obrazové informace. K výstavním 

prostorům přibyla samostatná místnost s renesančními 

exponáty a k celé expozici se připojily také dvě sochy, kte-

ré zde dosud nebyly vystaveny. Jde o Madonu z Březence 

z doby kolem poloviny 14. století, jež představuje nejstar-

ší dochovanou sochu na území našeho regionu, a pozdně 

gotickou Madonu z Vilémova. Obě díla jsou dlouhodobou 

zápůjčkou Biskupství litoměřického. Nové expozici byla vě-

nována nemalá pozornost odborná. Výsledky průběžné ba-

datelské činnosti jsou prezentovány v textových panelech 

a popiskách k jednotlivým exponátům. V plné šíři a vědec-

kém rozsahu budou pak veškeré poznatky k expozici před-

staveny v katalogu, který je nyní v přípravě a měl by vyjít 

v průběhu roku 2014.

V malém výstavním sále, který navazuje na závěrečnou 

renesanční etapu expozice, vznikl studijní koutek, kde jsou 

umístěny čtyři velké doplňkové panely s informacemi k vy-

braným tématům, které s celou expozicí souvisejí. V tomto 

prostoru je také umístěn malý studijní a hrací koutek, kde 

jsme pro menší i větší děti připravili několik tematických 

her a úkolů. V budoucnu by do tohoto prostoru měl přibýt 

počítač, který bude obsahovat rozšiřující informace a inter-

aktivní databáze, a rovněž malá pobočka muzejní knihovny 

s publikacemi o středověkém a renesančním umění. 

Renata Gubíková

nové expozice
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Mezinárodní seminář SMEC
o spolupráci škol a muzeí 

V únoru 2014 se v mnichovském Deutsches Museum 

konal zajímavý seminář nazvaný School-Museum Europe-

an Cooperation (SMEC). Odborný týdenní seminář byl ve-

den pracovníky milánského Museo Nazionale della Scienza 

e della Tecnologia Leonardo da Vinci, koordinátory z Deut-

sches Museum a supervizorem z Etnografického muzea 

v Budapešti. Účastníci i lektoři kurzu byli účelně vybráni ze 

čtyř profesních okruhů – školní učitelé, muzejní pedagogo-

vé, odborní „vysvětlovači“ ve vědeckých centrech (science 

centre explainers) a odborníci/kurátoři. Celkem bylo účast-

níků kurzu 23 a pocházeli z Velké Británie, Estonska, Norska, 

Portugalska, Francie, Itálie, Chorvatska, České republiky, 

Maďarska, Řecka, Turecka a Iránu. Za ČR se účastnily Ka-

teřina Štěpánová a Veronika Klimešová z Muzea hlavního 

města Prahy. Kurz byl koncipován jako profesní platforma 

pro diskuzi o současném muzejním vzdělávání dětí a mla-

dých návštěvníků, rozvíjel témata jako efektivní muzejní 

program, aktivní přesah muzea do škol (outreach) a aktuální 

možnosti spolupráce učitele a muzejních pracovníků. 

Účastníci byli společně ubytováni přímo v Deutsches 

Museum, interaktivní program semináře tedy většinou 

vycházel či navazoval na tamní nabídku. Tato instituce 

v centru Mnichova obsahuje vědecko-technické expozice, 

s tématy jako například elektrická síla, větrná energie, tes-

tování materiálů, námořnictví, letectví, nanotechnologie, 

biotechnologie, lékařství, astronautika, fyzika a další. Do 

muzea se platí vstupné (dospělí 8,5 EUR) a v této ceně je 

zahrnuta návštěva případných odborných workshopů pro 

veřejnost, které se konají pravidelně v jednotlivých oddě-

leních. Vedou je kurátoři sbírek a odborníci, kteří ukazují 

návštěvníkům, jak jednotlivé exponáty fungují. To je velice 

kladnou a oblíbenou složkou místní muzejní nabídky. Od-

borníci k této příležitosti vyndávají předměty z vitrín a de-

monstrují jejich využití, ukazují skryté kvality a kuriozity. 

Součástí semináře byly také návštěvy programů na objed-

návku, jako například DNA laboratoře, technologické labo-

ratoře a programů týkajících se rozmanitých oborů (zpraco-

vání skla a výroba papíru).

Deutsches Museum je velice obsáhlé. Většina jeho expo-

zic je velmi moderních, ale stále se v něm najdou i části vý-

razně zastaralé, které zatím neprošly rekonstrukcí (muzeum 

by mělo být kompletně obnoveno v roce 2019). I v těchto 

místech se však konají workshopy, které jsou plné návštěv-

níků, pokud je téma atraktivní či zajímavě zpracované. Tato 

skutečnost je motivující a velmi inspirující. Samotnou per-

lou pro lektorskou práci pak zůstává tzv. Kid’s Kingdom, 

ukryté v suterénu muzea, kde si děti mohou na vlastní kůži 

vyzkoušet rozličné technologie, které viděly v horních pat-

rech. Jedná se o velkou dětskou hernu, plnou konkrétních 

úkolů, jež napomáhají návštěvníkovi v uchopení složitého 

tématu (například hydrotechnologie, camera obscura, mu-

zikologie a podobně). Je zde jasně vidět, že důkladně kon-

cipovaný dětský prostor, vycházející ze zaměření muzea, 

dokáže sám o sobě přilákat celé rodiny k aktivnímu trávení 

volného času.

Seminář SMEC se konal již po desáté a z jeho dosavad-

ních zkušeností vznikly zajímavé pracovní materiály, týkající 

se teorie i praxe evropské muzejní pedagogiky (v případě 

zájmu mohu poslat k nahlédnutí). Součástí programu byly 

teoretické lekce, ale zejména praktické aktivity jako práce 

s  „dotýkatelnými exponáty“ (hand-on), vlastní badatelská 

aktivita k muzejnímu tématu (tinkering activities), objektové 

učení, muzejní učení prostřednictvím rolí (role play) a další. 

Účastníci kurzu byli několikrát rozděleni do skupin, kde byl 

zastoupen učitel, muzejní lektor i animátor/explainer, takže 

práce byla vždy velice přínosnou zkušeností, apelující na 

akceptaci odlišného přístupu k problému. Tato multidiscipli-

narita se ukázala jako klíčovou podmínkou pořádání efek-

tivních mezioborových seminářů z oblasti muzejní edukace. 

Jako nosná témata zazněly iniciativa a spolupráce učite-

le při vytváření muzejního programu, nezbytná aktivní spo-

lupráce týmu muzejních lektorů a odborníků při přípravě 

a  testování komplexního projektu, přesah muzejních pro-

gramů do školní výuky po návštěvě muzea a mnoho dalších. 

Neméně inspirace přinesla také diskuze mezi účastníky na 

téma‚ jak by měla konkrétně vypadat ideální a realizovatel-

ná spolupráce muzea / vědeckého centra a školy v dnešním 

evropském měřítku. Více informací o kurzu SMEC na http://

www.museoscienza.org/smec/project.html. 

Kateřina Štěpánová
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Rozhovor
s ředitelem Moravské galerie v Brně
Mgr. Janem Pressem

Do pozice ředitele jste nastoupil v loňském roce po Mar-

ku Pokorném, který měl zásluhu na realizaci řady vý-

znamných projektů Moravské galerie a zároveň i konso-

lidaci této instituce. Přestože jste s ním spolupracoval, 

jistě to nebylo lehké. Jak jste se cítil v prvních dnech?

Věděl jsem, že chci navázat na práci Marka Pokorného. 

Líbila se mi jeho „skromná“ vize standardně fungujícího 

muzea. Okamžitě po nástupu do funkce ředitele jsem se 

soustředil na projekt Otevřeno, který měl za cíl vyslat nový 

impulz k vnitřní transformaci muzea, kde se do popředí do-

stává návštěvník při zachování všech standardů muzea. Prv-

ní dny nebyly lehké, ale pro mě byly důležité, protože jsem 

měl příležitost poznat skutečnou tvář některých kolegů. 

Jak jste se vůbec dostal k práci v galerii, co tomu před-

cházelo?

Na ten okamžik si velmi dobře pamatuji. Do galerie 

jsem přišel v roce 2006 jako host na koordinační schůzku 

k Brněnské muzejní noci s nápadem, že by MG mohla mít 

vstupné do stálých expozic zdarma a za dva roky na to jsem 

nastoupil do MG se šéfkurátorkou Sandrou Kusou jako pro-

jektový manažer pro rekonstrukci Jurkovičovy vily. 

Několikrát jsem Vás slyšel hovořit o galerii v jakési nad-

sázce a porovnání s hypermarketem. Můžete to více 

přiblížit?

Muzeum musí být kompatibilní se současným životním 

stylem, a zároveň být konkurenceschopnou alternativou 

nákupním centrům, v nichž se nakupování povýšilo na 

způsob trávení volného času. Prostředí muzea proto musí 

být současné, uživatelsky přívětivé. V muzejním prostředí 

panuje hodně stereotypů a ty se snažíme bořit. Pracovníci 

muzea zjednodušeně řečeno nemohou být „melancholičtí“ 

individualisté, kterým je návštěvník lhostejný. Stále více si 

uvědomujeme, že výstupem instituce není výstava a kata-

log, ale návštěvník výstavy a čtenář katalogu. Všichni v mu-

zeu musí vědět pro koho funkce muzea zajišťují, jinak hrozí 

odpoutání od reality. 

Moravská galerie je významné muzeum, a zároveň se 

podílí na řadě aktivit, které mají i různé souvislosti s vi-

zuálním uměním. Ať již jde o užité umění, design, tak 

pochopitelně o současné výtvarné umění. Jakou máte 

představu o jejich případném propojení či variacích ve 

výstavních projektech?

Plánujeme výraznější diverzifikaci výstavní dramatur-

gie návštěvníků pro volné a užité umění. Chceme zásad-

ním způsobem posílit roli Uměleckoprůmyslového muzea 

a zviditelnit jeho funkci. Toto muzeum je historicky spojeno 

s průmyslovou minulostí města Brna a má předpoklady pro 

strategickou funkci pro podporu designu v České republice.

Jednou z významných aktivit muzea a sbírek je grafický 

design a s tím související bienále. Uvažujete o nové kon-

cepci či prezentaci této soutěže?

Koncepce 26. Bienále Brno byla historicky poprvé svě-

řena týmu externích kurátorů, který předložil vedení MG 

a organizačnímu výboru návrh na tematicky zaměřené bie-

nále mapující školy a vzdělávání v grafickém designu. Téma 

bude reflektovat nejen soutěžní přehlídka (studentské 

a  absolventské práce), ale také doprovodné výstavy, pro-

gramy a sympozium. Zcela zásadní je také vytvoření sekce 

OFF programu, která bude koncentrovaná do Místodržitel-

ského paláce a bude mít podobu prostoru pro workshopy, 

intervence a jiné oborové prezentace. 

Chcete do budoucnosti představovat více projektů za-

měřených na současné výtvarné umění?

Poměr výstavních projektů chceme uchovat v podob-

ných proporcích. 

Moravská galerie má velké přesahy a nelze ji řadit pou-

ze k regionálním galeriím. Máte v úmyslu zaměřit se na 

umělecké osobnosti tohoto regionu?

Moravská galerie v Brně připravuje expozici 2. poloviny 

20. století. V současné době probíhá systematický výzkum, 

který spojujeme s lokálním děním na umělecké scéně 
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v  Brně v období od roku 1945 po současnost. Páteří této 

expozice budou výrazné umělecké osobnosti jako je Jiří Va-

loch a Dalibor Chatrný a zcela záměrně se zaměřujeme na 

mapování lokálních specifik.

Jaké jsou další investiční záměry MG při rekonstrukci či 

budování muzejních expozic a provozních budov?

Dlouhodobě se potýkáme se špatným stavem Místodr-

žitelského paláce, který jsme se rozhodli nízkonákladově 

resuscitovat, protože finanční prostředky na rekonstrukci 

jsou stále v nedohlednu. Také uvažujeme o proměně stá-

vající budovy Pražákova paláce prostřednictvím umělecké 

intervence, abychom z nudného měšťanského nájemního 

paláce udělali ikonickou, rozpoznatelnou budovu pro pre-

zentaci moderního a současného umění.

K Moravské galerii patří také metodické centrum. Jaké 

jsou zkušenosti s jeho fungováním a případnou spolu-

prací s jinými institucemi?

Metodické centrum CENS se od svého vzniku věnuje 

otázkám prezentace výtvarného a vizuálního umění v mu-

zejním kontextu. Operační pole aktivit CENS se postupně 

vydefinovalo třemi základními směry formou přímé a ne-

přímé metodické pomoci a vědecko-výzkumnou činností. 

Přímou metodickou pomoc poskytuje CENS externím 

subjektům, především regionálním a městským galeriím 

a  muzeím. Nejčastěji řešeným úkolem je pomoc při reali-

zaci nových stálých expozic v návaznosti na fungování celé 

instituce. CENS hodlá pokračovat v aktivním navazování 

partnerských spoluprací a rozvíjení stávajících projektů.

Aktivity CENS směřují rovněž dovnitř instituce, avšak 

mají význam pro celé muzeologické prostředí. Zásadním 

počinem byla metodologická podpora při odstranění 

vstupného ze stálých expozic. 

Nepřímá metodická pomoc je založena především na 

kritickém formátu „Ano, šefkurátore.“ Zaměřuje se na ma-

pování stavu prezentace umění ve veřejných institucích. 

Plánem je výsledky terénního průzkumu následně synteti-

zovat formou metodického textu.

Jaké jsou vaše představy o dalším vývoji vaší instituce 

a jakým směrem by se měla její činnost ubírat?

Rozsah služeb MG pro veřejnost je definovaný zřizovací 

listinou, ale jejich intenzita a způsob poskytování závisí na 

zvolené strategii. V posledních letech MG kombinací růz-

ných způsobů vyzkoušela, jak překročit pomyslnou hranici 

návštěvnosti a podněcovat u různých cílových skupin zá-

jem o výtvarné umění, ale překonat dlouhodobou stagnaci 

v odezvě společnosti na nabízené služby se nepodařilo.

MG na základě vyhodnocení situace přistoupila k od-

stranění vstupného ve stálých expozicích jako k nejefek-

tivnějšímu způsobu edukace a popularizace, otevírajícímu 

nové možnosti zprostředkování umění. Díky tomuto kroku 

vznikla poptávka po nabízených službách s pozitivními 

multiplikačními efekty směřujícími jednak dovnitř instituce, 

ale působícími zároveň jako stimulace uměleckého a gale-

rijního prostředí. 

Děkuji za rozhovor.

Zdeněk Freisleben

Lidové stavby Pertoltice
Jako nově přijatý člen Aasociace muzeí a galerií Čes-

ké republiky bychom rádi využili prostor krátkého článku 

pro představení našeho malého sdružení. Najdete nás na 

samém konci frýdlantského výběžku ve vesnici Pertoltice. 

Tam je možno navštívit objekty s instalovanými expozicemi 

skanzenového typu.

Prvním z nich je hrázděné patrové stavení z přelomu 

18.–19. století. Objekt byl v letech 2010–2013 opravován 

a zároveň prohlášen kulturní památkou. V domě je možno 

najít funkční černou kuchyni v nice pod zděným dymníkem, 

dále připomínku dobové světnice. V ní je patrná jediná 

větší přestavba domu, spadající do 1. poloviny 20. století, 

a to náhrada roubení světnice a přízemní části podstávky 

cihelnou vyzdívkou. V patře je (bylo běžné postupně obý-

vat další části domu) světnice a ložnice ve stylu 30. let 20. 

století. V komorách v hospodářské části je potom umístěno 

zemědělské náčiní a další mobiliář.

V přilehlé mladší zděné stodole jsou ve dvou patrech 

zemědělské stroje, převážně z první třetiny 20. století. Mož-

nou zajímavostí je nářadí (dílna) na výrobu a opravy žesťo-

vých hudebních nástrojů – i tato činnost patřila jistou dobu 

k vesnickým řemeslům. Tato má rodinný původ a je provo-

zována (dnes jen sporadicky) již více než sto let.

Dalším objektem je kovárna z roku 1893, zdánlivě běžný 

zděný polopatrový objekt, typická místní stavba své doby. 

Zde je instalovaná kovářská dílna, získaná z likvidované ko-

várny v Semíně. Zajímavé je, že se jedná o ucelený soubor 
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z podobné stavby, s doloženým původem – trhovou smlou-

vou mezi dvěma kováři z počátku 20. století. V obytné části 

přízemí je pracovna a kuchyně s vybavením z 50. let. V patře 

domu je malá expozice praní a dále zemědělské stroje.

Kromě sbírkotvorné činnosti (její počátky začaly před 

25 lety) bylo naší snahou dle možností spolupracovat na 

dokumentaci regionálních historických staveb a mapovat 

místní historii. Pro stavební historiky je možno zpřístupnit 

nedaleký dům (sloužící k bydlení) s krovem a částí patra 

z poloviny 17. století.  Podstatná část místní historie před 

rokem 1945 ovšem jako by zmizela spolu s odsunem a také 

další nešťastnou demolicí řady objektů v 50. a 60. letech. 

Řada místních věcí, např. triérový čistič osiva, má podobný 

osud: „Ani nevím na co to je, ale zůstalo to tady po Němcích“. 

Některé exponáty naopak různě cestovaly až k nám spolu 

se svými majiteli, např. rodinný betlém novopackého řez-

báře Františka Drázského.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu v Pertolticích! 

Bronislav Nykrýn 

Mezi sbírkovými předměty Vlastivědného muzea v Olo-

mouci se ve fondu Etnografie nachází ojedinělý a opravdu 

celosvětově výjimečný exponát – figurína obra Drásala 

v  mužském hanáckém kroji. Hanácký obr Josef Drásal, je-

den ze symbolů našeho kraje, se narodil se v roce 1841 

v obci Chromeč na Šumpersku do rodiny chudého brusiče 

jehel jako třetí ze šesti dětí. Protože již od mládí vynikal mi-

mořádnou silou a výškou, pracoval od dvanácti let jako če-

ledín a nádeník nejprve na panském dvoře v Chromči, poz-

ději v nedalekém Bludově a od roku 1860 v Holešově, kde 

se mu stalo osudným setkání s podnikavým hostinským 

Janochem. Tento muž využil Drásalova výjimečného zjevu 

k tomu, že se stal jeho průvodcem na cestách po Evropě 

a ukazoval jej zde za peníze jako nevídanou atrakci. Drásal 

se při těchto vystoupeních hrdě hlásil ke svým hanáckým 

kořenům, a aby ještě více upozornil na kraj, ve kterém žil, 

nechal si ušít hanácký kroj, v němž se předváděl. Větší část 

života, pokud nebyl na cestách, prožil v Holešově, kde měl 

svůj dům a kde také v roce 1886 zemřel na podvýživu. Růz-

né zprávy uvádí jeho výšku v rozmezí od 232 do 248 cm 

a váhu kolem 186 kg. Svou výškou těla se Josef Drásal zařa-

dil ve své době mezi 14 nejvyšších osob na světě.

Příčinou nadměrného růstu Josefa Drásala byla porucha 

podvěsku mozkového – tedy přílišná produkce růstového 

hormonu. Kopie Drásalovy kostry je vystavena v muzeu 

Anatomického ústavu Lékařské fakulty MU v Brně. Kostry 

obrů podobného vzrůstu jsou ve světových muzeích vel-

kou zvláštností.

Kroj obra Drásala se po jeho smrti dostal do olomouc-

kého muzea a v roce 1895 byl i s figurínou jako „nevídaná 

atrakce“ vystaven na Národopisné výstavě českoslovanské 

v Praze. Naposledy byl ve Vlastivědném muzeu v Olomouci 

vystavován v roce 2003 na výstavě „Tajemství depozitářů“.

Dne 25. března tohoto roku vyhlásilo muzeum veřejnou 

sbírkou s názvem Oblečme obra Drásala. Sbírka bude pro-

bíhat do 31. srpna 2014 a jejím účelem je vybrat finanční 

prostředky v celkové výši 78 600 Kč, které budou použity 

na restaurování původních oděvních součástek (košile, ves-

ty a gatí) nejméně 130 let starého hanáckého kroje Jose-

fa Drásala a na výrobu jejich kopie. Sbírka se realizuje buď 

shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu 

zřízeném pro tento účel, pokladničkou na recepci VMO, 

prodejem dvojpohlednice v hodnotě 20 Kč nebo složením 

hotovosti do pokladny VMO. Cílem je vystavit figurínu obra 

Drásala v jeho hanáckém kroji v  prostoru hlavní budovy 

Vlastivědného muzea v Olomouci s možností fotografování. 

Zrestaurované originální oděvní součástky budou potom 

za speciálních podmínek vystavovány příležitostně. 

Veronika Hrbáčková
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Dne 12. prosince 2013 navždy odešla etnografka, mu-

zejní pedagožka a metodička PhDr. Eva Jelínková. Poslední 

rozloučení se za velké účasti rodiny, přátel i kolegů konalo 

19. prosince ve smuteční síni brněnského krematoria.

Paní doktorka Jelínková byla absolventkou Filosofické 

fakulty UJEP Brno, kde zpočátku studovala archeologii a et-

nografii, posléze se pak věnovala jednooborovému studiu 

etnografie, které úspěšně dovršila magisterskými a poté 

rigorózními zkouškami. Byl to obor, který se stal po celou 

dobu jejího odborného působení v muzejních zařízeních 

nejen důležitou částí její pracovní náplně, ale v určitém 

směru i celoživotním koníčkem.  

Poprvé jsem se s ní pracovně i osobně setkala v led-

nu 1989 na půdě Krajského kulturního střediska, kde v té 

době působila jako metodička. Zlomová doba přinesla 

transformaci tohoto zařízení na Středisko vzdělávacích 

a poradenských služeb kultury. Od roku 1991 pak část pra-

covníků včetně jí i mne po absolvování konkurzu přešla do 

Moravského zemského muzea v Brně, do nově utvářeného 

oddělení EDUCO, které se jako novum v prostředí českého 

muzejnictví mělo orientovat na netradiční formy vzdělání 

a  komunikace s veřejností. Zde se dr. Jelínková zpočátku 

věnovala aktivitám pro dospělé návštěvníky. V roce 1993 se 

zde podařilo otevřít první Dětské muzeum v České repub-

lice, jehož hlavní náplní se staly interaktivní výstavy a pro-

gramy pro děti, ale i metodika pro ostatní muzejní zařízení 

a studenty. 

Od roku 1994 se dr. Jelínková stala kmenovou členkou 

týmu Dětského muzea, nejprve v roli programového pra-

covníka, poté muzejního pedagoga a metodika. Brzy se 

ukázalo, jak šťastná to byla volba. Kolektiv získal v její osobě 

nejen víceoborovou odbornici, čerpající ze svých znalostí, 

zkušeností a odborných kontaktů, ale i člověka rozvážného, 

pohodového a milého, který pomáhal vytvářet pověstnou 

přátelskou pracovní atmosféru na našem pracovišti. Podí-

lela se na tvorbě desítek úspěšných muzejních výstavních 

projektů, které se často stávaly putovními, takže vzděláva-

ly a bavily návštěvníky muzeí po celé ČR. Dále se věnovala 

řadě dalších činností, od publikační práce přes metodiku 

po grafické zpracování didaktických a propagačních tisko-

vin DM, návrhů didaktických pomůcek aj. V roce 2010 bylo 

z Dětského muzea vyčleněno Metodické centrum muzejní 

pedagogiky a paní Eva byla převedena do tohoto nového 

pracovního týmu. I když zde byla bezesporu schopným, 

zkušeným a platným členem, srdcem zůstala stále v Dět-

ském muzeu.

Byla tím vzácným typem spolehlivého pracovníka, který 

je vždy ve správnou dobu na správném místě a při své práci 

ještě radí a pomáhá všem, kteří to potřebují. Tyto vlohy pak 

uplatňovala i v rámci rodiny, kde byla pro všechny oporou, 

na kterou se dalo vždy spolehnout. Po dlouhá léta byla vše-

stranně akčním člověkem, který je stále v pohybu – manžel, 

děti, vnoučata, maminka, lyže, kolo, plavání, kultura, oprava 

starodávné chalupy, akce s přáteli v Brně, v Novém Jičíně, 

na chalupě. 

Její osud na ní zřejmě zavolal po nešťastném úrazu na 

kole v Anglii počátkem léta 2012. Po ročním léčení kompli-

kovaných zranění bolesti neustupovaly a lékaři příliš pozdě 

objevili leukémii. Její odchod byl pro nás všechny přátele 

naprosto neuvěřitelný a bolestný, a ještě dlouho bude. Když 

odejde schopný a báječný člověk, život jde dál, ale mezera 

po něm zůstane natrvalo. A taková byla paní Eva. Čest její 

památce.

Zdeňka Poláková

Metodické centrum muzejní pedagogiky MZM bylo po-

sledním pracovištěm PhDr. Evy Jelínkové. Jejím pracovním 

zájmem se zde stali návštěvníci muzeí z opačné strany vě-

kového spektra, než byla dosud zvyklá, a to senioři. V této 

souvislosti uskutečnila mezi příslušníky seniorské věkové 

kategorie rozsáhlé dotazníkové šetření, které se zajímalo 

o potřeby starších návštěvníků v muzeích. Povedlo se jí také 

přinést trochu z našeho muzea mezi klienty domovů senio-

rů, a to formou minivýstavy na téma „Zapomenutá expedi-

ce za australskými domorodci.“ Den seniorů v MZM se letos 

uskuteční, díky Evou založené tradici, již potřetí.

Paradoxně jako nejstarší z našeho pracovního týmu se 

suverénně starala o plynulý chod našich webových strá-

nek. Pracovní problémy vždy řešila konstruktivně a s tolik 

potřebným nadhledem. Poslední dva roky svého vždy ak-

tivního života už měla velmi komplikované vleklými zdra-

votními problémy, o nichž ani ona sama neměla tušení, že 

jsou fatální. Všichni na ni stále moc vzpomínáme a ve vzpo-

mínkách vidíme krásnou a vždy rozesmátou tvář dobré ko-

legyně a kamarádky!

Tomáš Drobný, Pavla Vykoupilová, Soňa Mertová

personálie

2[14

30

PhDr. Eva 
Jelínková
* 15. 9. 1950
† 12. 12. 2013



Dne 26. února 2014 jsme dostali velmi smutnou a těž-

ko uvěřitelnou zprávu, že nás navždy předčasně opustil 

RNDr. Jiří Litochleb ve věku 65 let.

Jiří Litochleb se narodil 29. září 1948 v Praze. Už na 

gymnáziu pracoval ve Speleoklubu Praha a v geologickém 

kroužku při muzeu v Jílovém u Prahy. O letních prázdninách 

každoročně spolupracoval s dr. Morávkem jako vzorkař 

a mapér u RD v Jílovém. V letech 1966–1971 studoval na 

Přírodovědecké fakultě UK specializaci ložisková geologie 

a rudní mineralogie a studium zakončil státní zkouškou 

a obhajobou diplomové práce na téma Magnetitové ložisko 

Hraničná ve Slezsku. 

Na náborové stipendium od Československého urano-

vého průzkumu (ČSUP) nastoupil v roce 1971 do Geolo-

gického průzkumu ČSUP Příbram, kde pracoval jako samo-

statný geolog a později jako vedoucí geolog vyhledávacího 

průzkumu pro oblast jižních i západních Čech. I přes ná-

ročné terénní zaměstnání v roce 1974 obhájil doktorskou 

práci Magnetitové a sulfidické zrudnění na ložisku Hraničná 

ve Slezsku.

Ze zdravotních důvodů nastoupil v roce 1977 do Národ-

ního muzea v Praze k dr. Švenkovi jako odborný pracovník 

mineralogicko-petrologického oddělení, kde se kromě od-

borné muzejní činnosti podílel na činnosti celé řady sekcí 

několika muzeí v České republice. 

Po narození dvojčat se v roce 1979 znovu vrátil do Příbra-

mi na Uranový průzkum, kde postupně pracoval v různých 

vedoucích funkcích geologického provozu. Přes náročnost 

profese se věnoval zejména po večerech a víkendech speci-

alizovanému geologickému výzkumu, publikační, recenzní 

a oponentní činnosti, aktivně se zúčastňoval akcí sympo-

zia Hornická Příbram ve vědě a technice a České geologické 

společnosti. Spolupracoval s Národním muzeem, Národním 

technickým muzeem a řadou regionálních muzeí, zejména 

s Hornickým muzeem Příbram, s muzeem v Jílovém u Pra-

hy,  s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a s řadou 

dalších organizací.

Po 13 letech práce a reorganizaci ČSUP se roku 1992 

znovu vrátil do NM v Praze, kde postupně působil jako ve-

doucí mineralogicko-petrologického oddělení a od roku 

2001 až do konce loňského roku, opět 13 let, byl ředitelem 

Přírodovědeckého muzea. 

Jiří Litochleb je autorem a spoluautorem téměř 400 od-

borných prací, desítek nepublikovaných zpráv v archivech 

ČSUP, aktivně se podílel na tvorbě několika knih týkajících 

se problematiky výskytu a geneze zlata. K jeho dalším akti-

vitám patřily četné přednášky a nedělní mineralogické ur-

čovací besedy v Národním muzeu, práce v příbramské po-

bočce České geologické společnosti, byl u zrodu a založení 

nového periodika – Bulletinu mineralogicko-petrologického 

oddělení Národního muzea. Všemožně se snažil o populari-

zaci mineralogie a geologie. Na jeho počest byl v roce 2011 

z lokality Zálesí pojmenován nový minerál litochlebit.

Ve svém vzácném volném čase, který pro samou práci 

téměř neměl, se věnoval rodině, zahrádce na Hatích a cha-

tičce na milované Sázavě.

Znal jsem Jirku asi 20 let a vždy mě mrzelo, že se vzhle-

dem k jeho pracovnímu vytížení nemůžeme potkávat čas-

těji. I přes svůj dosti nabitý program si dokázal většinou 

najít trochu času, ať už k diskuzi nad širokým rozsahem 

témat od geologie, přes historii hornictví až po mineralo-

gii, případně čas na pomoc v podobě poskytnutí odborné 

literatury, kterou měl pro daná témata perfektně zpraco-

vanou. Jeho vystupování bylo vždy velmi skromné a přá-

telské. Měl svérázný smysl pro humor, který kořenil z jeho 

dlouholetého působení na Uranovém průzkumu. Vynikající 

úroveň mají jeho publikované práce. Jirka byl pověstný tím, 

že i  z mála dokázal udělat ucelenou, přehlednou a čtivou 

studii daného tématu.

Jiří Litochleb odešel příliš brzy, obklopen úřednickou 

prací, těšil se na následující klidnější období, hlavně na své 

oblíbené bádání, které si už bohužel plně užít nestihl. Zů-

stane po něm mezera, po lidské i odborné stránce, kterou 

se již nepodaří zaplnit. Zdař Bůh jeho památce!

Pavel Škácha

Noví ředitelé muzeí odpovídají
Regionální muzeum v Teplicích 
Ing. Bohuslav Boček

1. Jaká profesní dráha předcházela Vašemu nástupu do 

současné funkce?

V muzeu pracuji od roku 2002. Prošel jsem na přírodo-

vědném oddělení pracovními pozicemi od dokumentátora, 

správce depozitáře, kurátora zoologické sbírky až po ve-

doucího oddělení. Před rokem 2002 jsem deset let pracoval 

jako OSVČ v oblasti zemědělství a životního prostředí.

2. Bylo něco, co Vás po nástupu do funkce mile či nepří-

jemně překvapilo?

Vzhledem k tomu, že jsem v této instituci již 10 let, o ne-

milých překvapeních nemůže být ani řeč, na vše jsem byl 
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připraven. K těm milým zjištěním patří to, že se mi i formál-

ně potvrdilo, že v muzeu pracují většinou nadšenci a zapá-

lení odborníci (jsem přesvědčen, že to platí i obecně). Ve 

vztahu ke zřízovateli, tj. Krajskému úřadu Ústeckého kraje, 

mne překvapilo, že kultura není na periferii zájmu, ale že 

v rámci možností, v případě odůvodněných potřeb se pro-

středky a  řešení hledají a nacházejí. Jedna z příčin je jistě 

i  v  kvalitním personálním obsazení Odboru kultury a  pa-

mátkové péče Krajského úřadu. Rovněž mne překvapila 

vstřícnost a zájem o spolupráci ze strany orgánů samosprá-

vy všech stupňů, institucí a podniků v okrese Teplice.    

3. Co považujete za nejzajímavější předmět ve Vašem 

muzeu?

To je spíše otázka pro návštěvníka. Předmět sám o sobě 

není nic. Za zajímavé považuji vytváření sbírky jako celku, 

sbírky s vypovídající hodnotou a jsem rád, že v teplickém 

muzeu je takových sbírek většina, jen namátkou: mineralo-

gie Krušných hor, příroda severozápaních Čech, sbírka skla, 

porcelánu, moderního umění, historie lázeňství, sbírka gra-

fických listů, pohlednic, archeologické nálezy na Teplicku 

a v okolí a řada dalších.  

4. Čeho si přejete svým působením ve vedení muzea 

dosáhnout?

Díky bohu je otázka položena jen čeho, a ne i jak. Proto 

mi dává možnost odpovědět heslovitě, i když ve výsledku 

to vypadá jako závazek. 

V oblasti interpersonálních vztahů vytvořit loajální ko-

lektiv pracovníků hrdých na instituci, v níž pracují a kterou 

prezentují, bez ohledu na odbornost a oddělení, v němž 

jsou zařazeni. Ve vztahu k veřejnosti více muzeum otevřít 

a „polidštit“. Naučit lidi do muzea chodit.

Velmi důležité je zajistit optimální využití všech prostor 

a jejich zapojení (po nezbytných opravách a úpravách) do 

depozitního, expozičního, popř. provozního systému. 

Zafixovat v Tepličanech a zejména v jimi volených zá-

stupcích skutečnost, že Regionální muzeum v Teplicích, ač 

organizace zřízená krajem, je nedílnou součástí minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti Teplic a patří mezi to, co město 

může návštěvníkům nabízet a čím se chlubit.

Tajemný svět Baltů  
Moravské zemské muzeum, Palác Šlechtičen
4. prosince 2013 – 30. září 2014

Výstava je součástí velkého mezinárodního projektu, 

který významným způsobem přiblíží veřejnosti u nás málo 

známou kulturu a historii geografického prostoru Pobaltí 

a jeho vztahy k českým zemím od 5. do 16. století. Zdůraz-

ňuje především podíl zemí Koruny české na christianizaci 

baltských zemí a jejich integraci do Evropy. 

Jde vůbec o první výstavu v České republice, která se 

tímto způsobem a v takovém rozsahu věnuje Pobaltí. Cel-

kem je vystaveno na 2 000 originálních a zcela unikátních 

předmětů z 35 institucí, především muzeí, galerií a vědec-

kých ústavů, a to z Litvy, Lotyška, Estonska, Polska, Rakous-

ka a dalších zemí.

Výstava má dva uzavřené celky. První, nazvaný „Pobaltí 

před Balty“, představuje prehistorii od nejstaršího osídlení 

před 10 000 lety do zlomu letopočtu. Tato část výstavy je 

věnována vloni zesnulému světově proslulému archeolo-

govi doc. Karlu Valochovi, zaměstnanci MZM.

Druhá část výstavy „Od sv. Vojtěcha po Jagellonce“ je 

historická, mapuje Pobaltí od 5. do 16. století. Představu-

je specifický kulturně-politický vývoj baltských a ugrofin-

ských kmenů na počátku státnosti, první střety tamních 

tradičních náboženských systému s křesťanstvím, koneč-

nou christianizaci území Pobaltí Řádem německých rytířů 

a  Řádem mečových bratří, integraci do evropských „latin-

ských státnických struktur“ a bohatý rozvoj hanzovního 

obchodu. Výstava končí obdobím vlády Jagellonců, kdy jak 

české země, tak Pobaltí byly součástí jagellonské dynastie, 

jednoho kulturního politického celku.

Výstava nabízí velmi zajímavé exponáty, které jsou 

mimo pobaltský prostor vystaveny vůbec poprvé. Za mno-

hé – velmi krásné a atypické šperky, které se nepodobají 

ničemu, co známe z Evropy, jsou jistě jedním z lákadel vý-

stavy. K nepřehlédnutelným exponátům patří kopie jedno-

ho z nejcennějších románských uměleckých děl v Evropě 

– bronzových dveří z katedrály v polském Hnězdně, na kte-

rých je středověký komiks umučení světce sv. Vojtěcha, dále 

např. originály dřevěných štítů řádových rytířů z 15. století, 

které jsou jedny z mála dochovaných z celé Evropy, a zbytky 

středověkých zbraní a zbroje z největší bitvy středověkých 

dějin – bitvy u Grunwaldu.

Eva Pánková
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Typy německých, českých
a polských synagog
od XI. do počátku XIX. století

Architekt a znalec synagogální 

architektury prof. Dr. Ing. Alfred 

Grotte (1872–1943) před 98 lety 

uspořádal a vydal poznatky o vý-

voji stavebních slohů, výzdobě 

i  místních stavebních zvyklos-

tech venkovských i městských 

synagog, které nashromáždil na 

svých cestách po střední a  vý-

chodní Evropě. Vznikl soubor 

fotografií a výkresů doprovázený systematickým popisem 

a stavební typologií synagog. 

Jednalo se o dílo ve své době zcela unikátní: pokud se 

starší autoři věnovali popisu architektonického tvarosloví 

synagogálních budov, omezili se zpravidla na popis jen jed-

né budovy. Grotte jako první přišel s myšlenkou souhrnné 

historické studie, mapující vývoj židovského bohoslužeb-

ného prostoru jako architektonického jevu.

Stostránková práce vyšla v roce 1915 německy v edici 

Zpráv Společnosti pro výzkum židovských uměleckých pa-

mátek ve Frankfurtu nad Mohanem (Mitteilungen der Gesell-

schaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler zu Frankfurt 

am Main) a obsahovala 24 tabulí s výkresy půdorysů, řezů a 

detailů budov a 60 exteriérových i interiérových fotografií. 

Od svého prvního vydání v roce 1915 už podruhé nevyšla, 

pouze z ní bylo hojně citováno i kopírováno. Velmi známé 

jsou např. Grotteho pečlivě vypracované nákresy detailů 

jednotlivých budov, fotografie se objevují mimo jiné i ve 

známém Goldově sborníku apod. 

Právě Grotteho fotografická a obrazová dokumentace 

byla v poválečném období ceněna nejvíce, protože zachy-

cuje mnoho synagog, zničených nacistickým běsněním za 

2. světové války nebo komunistickou ignorancí v 60.–80. 

letech 20. století.

Muzeum Českého lesa v Tachově má k osobě Alfreda 

Grotteho velmi blízko: jeho rodina z Tachova pocházela 

a  na starém židovském hřbitově v Tachově je pohřbena 

i jeho matka Bertha. Na své tachovské kořeny Grotte neza-

pomněl a v roce 1911 vypracoval pro Tachov projekt nové 

synagogy a rabínského domu. Synagogu zničili nacisté, ale 

rabínský dům z Grotteho pera stojí v Tachově dodnes.

Ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze vzniklo 

nové vydání Grotteho publikace, které obsahuje nejen 

reprint původního německého tisku, ale i český překlad od 

Aleny Vondrušové. Český text je doplněn aktuálními foto-

grafiemi týchž budov, jejichž 100 let staré fotografie najde-

me v německé části. Ty synagogy, které se nedochovaly, 

jsou v aktuálních fotografiích zastoupeny jinými zajímavými 

synagogálními budovami. Podrobný životopisný úvod o Al-

fredu Grottem napsal PhDr. Arno Pařík ze Židovského mu-

zea v Praze.

Knihu vydalo Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích 

a lze ji za 315 Kč zakoupit u vydavatele, v tachovském mu-

zeu, v knihkupectvích nebo objednat na adrese: Muzeum 

Českého lesa v Tachově, Tř. Míru 447, 347 01 Tachov, e-mail: 

muzeum@tachov.cz.

Václav Fred Chvátal

Čeněk Habart: Sedlčansko
Fotografie z let 1893–1902

Publikace fotografií představuje 

tvorbu významného regionální-

ho historika, kronikáře a fotogra-

fa Čeňka Habarta, který tvořil na 

přelomu 19. a 20. století. Hlavní 

část fotografií v knize pochází 

z fondu Městského muzea Sedlčany a je doplněna snímky 

z fondů Státních okresních archivů v Benešově a v Příbrami. 

Publikaci uvádí odborný text historika PhDr. Lubomíra 

Procházky, CSc., a text Jana Kuthana, DiS., který se věnuje 

Habartovu životopisu. Autorem grafického provedení díla 

je Mgr. Martin Stecker. Publikace je tematicky rozdělena na 

šest oddílů, s krátkým úvodním textem. Vlastní fotografie 

jsou vedle popisných názvů doplněny dobovým Habarto-

vým textem, který je doslovně citován z autorova čtyřsvaz-

kového díla Sedlčansko, Sedlecko a Voticko.

Vedle českého vydání vyšlo i plnohodnotné dvojjazyčné 

vydání s anglickým a francouzským textem. Knihu je mož-

no objednat na dobírku na e-mailové adrese sedlčanské-

ho muzea: muzeum@muzeum-sedlcany.cz nebo zakoupit 

v distribuční síti Kosmas. Kniha, vydaná Městským muzeem 

Sedlčany, má 165 stran a stojí 250 Kč.

David Hroch
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Novinky na webu www.cz-museums.cz
Pro členy AMG je nová záložka, kde jsou ke stažení loga 
AMG a označení členství v AMG, jsou zde informace 
o průkazkách AMG, členských příspěvcích aj.
Od dubna je také možné se přihlásit k odběru aktuál-
ních novinek z webových stránek AMG e-mailem.
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X. ROCNÍK FESTIVALU MUZEJNÍCH NOCÍ 2014 

Národní zahájení jubilejního X. rocníku festivalu 

14|15 BATUV INSTITUT | VAVRECKOVA 7040, ZLÍN | PRÍZEMÍ 15. BUDOVY

Akce se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a primátora statutárního mesta Zlína Miroslava Adámka. 

Škola muzejní propedeutiky ve školním roce 2014–2015
Ve školním roce 2014–2015 otevíráme další ročník Školy muzejní propedeutiky, kterou pořádá AMG s podporou Ministerstva kultury ČR. 
Nabízíme dva vzdělávací kursy, které kladou důraz na využití nabytých poznatků v praxi.

Základní kurs
Již XIII. běh kursu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí 
na odborné správě a využívání sbírek a nejsou absolventy školy 
poskytující odborné muzeologické vzdělání. Mohou ho využít  
i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele 
muzea. V základním kursu získá student vědomosti o muzejní pra-
xi, související legislativě a o práci se sbírkami. 

Nástavbový kurs – Muzejní výstavnictví
V. běh nástavbového kursu je určen pracovníkům muzeí, kteří se 
podílejí na prezentaci muzejních sbírek, nebo prezentaci mu-
zejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí. Do minulé-
ho ročníku bylo podmínkou pro přijetí do nástavbového kursu  
absolvování kursu základního. Letos poprvé je otevřen i ostatním 
zájemcům, kteří splní stanovené podmínky.

Bližší informace společně s přihláškami naleznete na webových stránkách www.cz-museums.cz. 

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá sekretariát AMG do 31. srpna 2014. O přijetí do kursů rozhoduje pořadí přijatých přihlášek.  

Kontaktní osobou je Mgr. Jana Bukačová, e-mail: bukacova@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 039.
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Gloria Musaealis 2013

XII. ročník Národní soutěže muzeí

Ministerstvo kultury České republiky a asociace muzeí a galerií České republiky 
ve spolupráci s obecním domem, a. s.

slavnostní vyhlášení výsledků 15. května 2014 od 17.00 hodin
obecní dům – sladkovského sál, Náměstí republiky 1090/5, Praha 1
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