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úvodník
Slovo ke Glorii musaealis

Dvanáctý ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 

již skončil a na první pohled je zřejmé, že ač uzavírá tucet 

soutěžních ročníků, sám určitě tuctový nebyl, ale naopak 

můžeme hovořit o ročníku rekordním.

Přihlásilo se do něj 61 institucí s celkem 90 soutěžními 

projekty. V rámci jednotlivých soutěžních kategorií porota 

hodnotila 39 výstav, 29 publikací a 22 počinů. Máme však 

k dispozici i jinou statistiku. Tajemnice soutěže Jana Jebavá 

si dala tu práci a počítala a počítala… a předložila čísla, která 

vnášejí do pohledu na Národní soutěž muzeí Gloria musae-

alis poněkud jiný rozměr, o něco méně filozofický, zato prak-

tický a konkrétní. Nepočítáme-li individuální výjezdy porot-

ců ve vlastním volném čase, kterých bylo rovněž požehnaně, 

odborná porota absolvovala celkem 21 výjezdů, najela při 

tom 13 037 km, strávila jízdou 158 hodin, což je 20 pracov-

ních dnů, dlužno dodat, že za každého počasí. Na druhou 

stranu, porotcům tyto cesty přinesly řadu nevšedních setká-

ní se zapálenými autory a inspirativními projekty. Zatímco 

kategorie Muzejní výstava roku a Muzejní publikace roku 

měly poměrně vyrovnanou úroveň, kategorie Muzejní počin 

roku se v tomto ročníku vyznačovala i ve srovnání s minulý-

mi ročníky velkým množstvím skutečně kvalitních projektů. 

Pro porotu bylo jejich hodnocení takříkajíc radostně obtížné 

s ohledem na více projektů, které by si ocenění zasloužily, ale 

v silné konkurenci na ně nakonec nedosáhly. Potěšitelné je, 

že o kvalitě můžeme hovořit v případě velkých nákladných 

projektů i v případě těch menších. Poděkování a obdiv pro-

to zaslouží všichni, kdo odvádí dobrou práci ekonomickým 

podmínkám a byrokracii navzdory, a ti všichni jsou také vítě-

zi, bez ohledu na to, kdo si nakonec vítěznou trofej odnese.

V tomto čísle Věstníku AMG přinášíme výsledky letošního 

ročníku, včetně pořadí prvních deseti míst v každé soutěžní 

kategorii, krátké rozhovory s čerstvými držiteli Ceny Gloria 

musaealis a také s porotci, kteří za svou obětavost a zodpo-

vědnost při posuzování přihlášených projektů zaslouží velké 

poděkování.

Závěrem je na místě popřát muzeím i jejich zřizovatelům 

vzájemné pochopení a respekt, bez něhož lze velmi těžko 

pracovat v jakémkoli oboru a zároveň poděkovat všem, kdo 

své projekty do soutěže hlásí a nebojí se vzájemného srov-

návání. Je dobře, když o sobě dávají vědět nejen každodenní 

drobnou prací, ale i prostřednictvím třeba Národní soutěže 

muzeí Gloria musaealis. Je to přece naše sláva muzejní a je 

na nás, jestli a jak ji budeme šířit dál.

Irena Chovančíková
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Valná hromada Zväzu múzeí
na Slovensku

Na pozvání předsedy Zväzu múzeí na Slovensku PhDr. 

Petra Hyrosse se předseda Asociace muzeí a galerií ČR PhDr. 

Luděk Beneš a 2. místopředseda AMG Mgr. Ondřej Dostál, 

Ph.D., zúčastnili ve středu 9. dubna 2014 XXIV. valné hro-

mady Zväzu múzeí na Slovensku, která se tentokrát konala 

v rozsáhlém areálu Múzea Slovenského národného povsta-

nia v Banské Bystrici.

Ačkoliv cesta tam i zpátky byla docela zajímavá a místy 

i dobrodružná (včetně sněhové bouře na vrcholcích Valaš-

ských Beskyd), nebudu se na rozdíl od členů Divadla Járy 

Cimrmana při jejich putování do Liptákova podrobně vě-

novat zážitkům z trasy a vrhnu se rovnou na vlastní zase-

dání. Na prvém místě je potřeba říci, že slovenští kolegové 

měli vše perfektně připraveno a zorganizováno a že v prů-

běhu jednání nedošlo k žádným výraznějším zádrhelům. 

Program jednání byl pochopitelně obdobný, jaký bývá při 

Sněmu AMG, vše však proběhlo mnohem rychleji. Původně 

plánovaný začátek jednání se posunul na cca 10,15 hodin 

a ve 13,30 už bylo hotovo! Členové vedení ZMS totiž ne-

četli celé texty zásadních zpráv (o činnosti, o hospodaření, 

o koncepci činnosti na rok 2014 atd., navíc díky jednoroční 

periodě zasedání), ale pouze jejich stručné výtahy, neboť 

zásadní diskuse o těchto materiálech proběhla již před val-

nou hromadou. Z těchto příčin padlo také během jednání 

jen málo připomínek či doplňků. Druhým důvodem hladké-

ho průběhu zasedání je patrně centralizovanější muzejní síť 

a tím i činnost na Slovensku, kdy Slovenské národní muze-

um (a potažmo Ministerstvo kultury SR), popř. další pověře-

ná státní muzea, hrají mnohem zásadnější a důležitější roli 

na poli metodiky, konkrétní pomoci i jednotlivých projektů, 

než je tomu v České republice. Tato skutečnost má viditel-

ně svá pozitiva i negativa. Na Slovensku jsou mnohem dál 

(i v legislativní oblasti) v řešení problematiky registrace (ak-

reditace) muzeí a také na poli digitalizace kulturního obsa-

hu, kde na základě již hotové koncepce a strategie právě 

Muzeum SNP poskytuje všem zájemcům skutečný servis. 

Na druhé straně jsou tím výrazně omezeny možnosti a akti-

vity menších muzeí a jejich zřizovatelů.

V toku vzpomínek nesmím zapomenout na to nejdů-

ležitější. V rámci jednání valné hromady došlo po zhruba 

půlroční přípravě k podpisu Memoranda o spolupráci mezi 

Zväzom múzeí na Slovensku, Radou galérií Slovenska a Slo-

venským komitétom ICOM na jedné straně a Asociací mu-

zeí a galerií ČR, Radou galerií ČR a Českým výborem ICOM 

na straně druhé. Toto konstatování sice není úplně přesné, 

předseda ČV ICOM Mgr. Milan Hlaveš, PhD., se z pracovních 

důvodů nemohl jednání zúčastnit, jeho dodatečný podpis 

je však již pouhou formalitou. V memorandu se deklaruje 

snaha všech zúčastněných sdružení o vzájemnou spoluprá-

ci, informovanost, podporu kontaktů a společných projektů 

jejich členské základny i sdružení jako celku. V memoran-

du jsou obsažena i konkrétní ujednání, zejména vzájemné 

poskytování výhod při vstupu zaměstnanců členských sub-

jektů do členských muzeí a galerií partnerských organizací 

a nejméně jednou ročně pracovní setkání zástupců všech 

partnerů. 

Z jednání jsme si odnesli i několik podnětů, jež by bylo 

možno využít v další činnosti AMG. Jde především o oce-

nění řady pracovníků členských muzeí a galerií při jejich 

životním či pracovním jubileu, popř. za dlouholetou úspěš-

nou činnost v některém z muzejních oborů (včetně lektor-

ské či průvodcovské činnosti). Určitě bude potřeba uvážit, 

zda takto nezveřejnit zásluhy jinak v podstatě anonymních 

muzejníků i v českém prostředí. Ze strany slovenských ko-

legů byla rovněž nastíněna možnost zapojit se společně 

do projektů podporovaných Visegrádskou čtyřkou, popř. 

dohodnout se na společném postupu také s maďarskými 

a polskými kolegy.

Pozitivní skutečností se jeví, že do čela ZMS byl opět 

zvolen PhDr. Peter Hyross, třebaže původně na funkci před-

sedy vůbec nechtěl kandidovat. Také jeho osoba bude bez-

pochyby zárukou, že již dlouhodobá, ale nyní mnohem širší 

a také poprvé pevně smluvně podchycená spolupráce mezi 

ZMS, AMG a všemi dalšími partnerskými organizacemi se 

bude i nadále úspěšně rozvíjet.

Luděk Beneš
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Memorandum o spolupráci 
uzavřené mezi 

Asociací muzeí a galerií České republiky

Svazem muzeí na Slovensku

Radou galerií České republiky

Radou galerií Slovenska

Českým výborem ICOM

Slovenským komitétem ICOM

(dále společně „partneři“)

Na základě vzájemného přání posílit a rozšířit spolupráci 

mezi výše zmíněnými partnery a v zájmu prohloubení spolu-

práce českých a slovenských muzeí a galerií, v souladu s plat-

nými právními předpisy České republiky a Slovenské republiky, 

partneři společně vydávají toto memorandum o spolupráci 

(dále jen „memorandum“):

Článek I: Předmět memoranda
1. Předmětem tohoto memoranda je vyjádření společ-

ného úsilí partnerů v oblasti spolupráce s cílem zvýšit 

vzájemnou informovanost, účast na aktivitách partnerů, 

podpořit realizaci společných projektů a činnost partne-

rů podle aktuálních potřeb.

2. Hlavní oblasti spolupráce partnerů:

a)  Zintenzívnění spolupráce mezi partnery jako neziskový-

mi profesními organizacemi zastřešujícími muzea a ga-

lerie v České republice a Slovenské republice.

b)  Vyměňování zkušeností a poznatků mezi partnery, pře-

dávání informací a vzájemná komunikace k tématům 

týkajícím se muzeí a galerií, zejména pak v oblasti legis-

lativy a koncepční činnosti.

c)  Navazování a prohlubování spolupráce mezi partnery 

i  jejich členy a vytváření podmínek pro tuto spolupráci 

při respektování postavení, zájmů a interních normativ-

ních aktů partnerů i jejich členů a v duchu principů sta-

novených Etickým kodexem ICOM.

d)  Vzájemná spolupráce při přípravě a realizaci společných 

projektů a při řešení dalších otázek, týkajících se společ-

ného zájmu partnerů.

e)  Podílení se na propagaci a popularizaci aktivit partnerů 

i jejich členů.

f )  Podpora mobility muzejních a galerijních pracovníků, 

resp. zaměstnanců partnerů a jejich členů mezi Českou 

republikou a Slovenskou republikou.

Článek II: Vzájemné poskytování výhod 
při vstupu do objektů ve správě či majetku 
členských institucí partnerů

1. Partneři doporučí svým členským institucím umožnění 

bezplatného vstupu (popř. vstupu s výrazně sníženou 

cenou) do objektů ve správě či majetku členských insti-

tucí partnerů pro zaměstnance členských institucí a čle-

ny partnerů.

2. Bezplatný či zvýhodněný vstup do objektů institucí je 

umožněn na základě předložení platného průkazu čle-

na jednotlivých partnerů na pokladně členské instituce 

partnerů a je limitován vstupem jedné osoby na jeden 

předložený platný průkaz. Pro účely tohoto memoranda 

se za „průkaz“ považuje průkaz člena AMG, ZMS, RG ČR, 

RGS a průkaz člena ICOM.

3. Partneři se dohodli poskytnout si platné vzorové průka-

zy v digitální podobě, včetně seznamu členských insti-

tucí partnerů, do kterých je umožněn bezplatný či zvý-

hodněný vstup.

4. V případě změn průkazů se budou partneři o  tomto sta-

vu informovat nejpozději do 14 dnů od nabytí platnosti 

nových průkazů.

Článek III: Pravidelná setkávání partnerů 
memoranda
1. V rámci zvýšení informovanosti proběhne minimálně 

jednou ročně setkání partnerů. 

2. Toto setkání může svolat kterýkoliv z partnerů. Nedojde-

-li k tomu do 31. srpna daného roku, svolá setkání Aso-

ciace muzeí a galerií České republiky nebo Zväz múzeí 

na Slovensku.

3. Setkání bude probíhat na území České republiky nebo 

Slovenské republiky, přičemž se státy, kde jednání pro-

běhnou, budou pravidelně střídat. 

Článek IV: Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy, které nejsou upraveny tímto memoran-

dem, se řídí ustanoveními všeobecně platných právních 

předpisů České republiky a Slovenské republiky a inter-

ních normativních aktů partnerů.

2. Partneři se dohodli, že z tohoto memoranda neplynou 

žádné finanční nároky. Jakékoliv aktivity vyžadující fi-

nanční spoluúčast, či náklady některé z partnerů budou 

řešeny konkrétní smlouvou tyto záležitosti upravující.

3. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá 

platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními 

orgány všech partnerů.

4. Toto memorandum neomezuje ani nevylučuje možnost 

jednoho z partnerů uzavírat dohody s jinými partnery.

5. Komunikaci partnerů zabezpečují statutární orgány, 

resp. předsedové partnerů nebo jimi pověření zástupci.

6. Obsah memoranda je možné měnit a doplňovat, a to pí-

semnými dodatky vydanými k tomuto memorandu.
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7. Memorandum může vypovědět jakýkoliv z partnerů, 

a  to písemnou formou a bez udání důvodu. Platnost 

memoranda poté skončí ve lhůtě 3 měsíců od doručení 

oznámení o jeho výpovědi ostatním partnerům.

8. Memorandum je vyhotoveno ve 12 stejnopisech, které 

mají platnost originálu, z toho 6 stejnopisů v českém 

jazyce a šest stejnopisů ve slovenském jazyce. Každý 

z partnerů obdrží jednu slovenskou a jednu českou verzi 

memoranda.

9. Toto memorandum bude distribuováno všem členským 

institucím a členům partnerů, dále bude uveřejněno na 

internetových stránkách partnerů, příp. v jimi vydáva-

ných periodikách či tiskovinách.

O Nejkrásnější české knize
roku 2013

Rozdáním prestižních cen v soutěži Nejkrásnější české 

knihy roku 2013 pořadatelé, jimiž jsou Ministerstvo kultury 

ČR a Památník národního písemnictví, uzavřeli hodnocení 

loňské knižní produkce domácích nakladatelů a úsilí jed-

notlivých autorů i tvůrčích týmů. Každoroční knižní produk-

ci hodnotí odborná porota v 6 kategoriích a kromě 1.–3. 

ceny v každé z nich – Ceny Ministerstva kultury ČR – udělu-

je ještě další ceny uměleckých spolků a profesních sdruže-

ní. Kromě toho ještě cenu za studentské práce Arna Sáňky 

a nově cenu grafickému úpravci do 30 let.

Soutěž má vlastní statut, soutěžní řád a formální po-

stupy při jednání poroty a posuzování soutěžních titulů; 

za spolupráce technické a výtvarné komise dostane každá 

kniha soutěže „posudkový list,“ který ji provází až do závě-

rečného verdiktu. Do užšího výběru a tedy možnosti no-

minace na udělení ceny postoupí zhruba třetina přihláše-

ných knih. U každého titulu komise posuzuje komplexnost 

a zdařilost zpracování edičního záměru, autentickou at-

mosféru díla, specifičnost tématu, koncepční řešení obsa-

hu a  rytmus celku, jeho propojení s vizuální a výtvarnou 

složkou, odbornost a působivost zpracování, atraktivnost 

kombinace písma a ilustrace, smysl pro dramatický humor 

a nadsázku, imaginaci, nápaditost slovních a výtvarných 

hříček atd. Hledisek je mnoho, každá kniha je jedinečný 

originál s autentickou výpovědí, a nároky na nominaci jsou 

opravdu vysoké.

I letošní soutěž ukázala, že: mezi vítěznými/oceněnými 

knihami se opakovaně objevují některá autorská jména 

a nakladatelské domy, z čehož je možné usuzovat, jakým 

směrem a s jakou kvalitou budou profilovat svou produkci, 

a že kniha jako fenomén lidské kultury se rozvíjí do tako-

vé podoby, že se bude muset proměnit i samotná soutěž, 

protože například členění na stávající kategorie zaostává za 

„inovacemi“, jakými kniha po formální a obsahové stránce 

prochází, a soutěž by tyto prostupy a přesahy měla reflek-

tovat.

Statistika účasti v soutěži (zúčastnilo se 104 vydavatel-

ských subjektů, přihlášeno bylo 250 titulů, z toho 48 pra-

cí od studentů sedmi výtvarných a polygrafických škol) je 

jen zlomkem české knižní produkce. Kniha sama je čím dál 

složitější; doby její prosté existence a jednoduchých forem 

jsou pryč. Je přirozeným obrazem stále komplikovanějšího 

lidského uvažování a také inspirací a objektem, o který se 

pokoušejí snad všechny umělecké profese, výtvarná média 

a techniky – grafika, fotografie, koláž, kresba, metody a po-

stupy filmové animace; hranice jsou posunuté, rozostřené, 

v některých případech záměrně ne-dokonalé (zejména 

u fotografie), evokující dobové techniky a stupeň technolo-

gické úrovně. Fantazie tvůrců tak stále intenzivněji zasahuje 

a tím proměňuje všechny prvky knihy s cílem vytvořit pro 

její obsah autentický vizuální styl.

Oproti minulým rokům bylo méně oceněných titulů 

vzniklých v produkci muzeí a galerií, ale i přesto patřily 

k těm velmi kvalitním. Nakonec o tom svědčí i to, že některé 

z nich získaly ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musa-

ealis. Určitě mezi zajímavosti patří vydaný katalog k soutěži 

Nejkrásnější české knihy roku 2013 s rozhovory kurátorů, 

úpravců knih, grafiků a vydavatelů, o smyslu a dalším vývoji 

této soutěže. Zároveň katalog svou formou naznačil nový 

vývoj této soutěže k současným formám prezentace. Kro-

mě výstavy v letohrádku Hvězda a na veletrhu Svět knihy 

2014, budou oceněné knihy a nejužší výběr představeny na 

podzim v Moravské galerii v Brně a na řadě knižních veletr-

hů v zahraniční. Výsledky soutěže Nejkrásnější české knihy 

roku 2013 najdete na stránkách http://www.pamatnikna-

rodnihopisemnictvi.cz.

Marie Kohoutová
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Vetřelci a volavky, Pavel Karous (ed.), Arbor vitae



V letošním roce se konal již X. ročník celorepublikového 

festivalu, jehož organizace se tradičně ujala Asociace muzeí 

a galerií ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národ-

ním muzeem. Muzea a galerie jeho prostřednictvím každo-

ročně potvrzují, že jsou živými a tvořivými institucemi a že 

mají veřejnosti co nabídnout. Kromě možnosti prohlídek 

svých výstav a stálých expozic v netradičních večerních až 

nočních hodinách připravují bohatý doprovodný program, 

nabízejí návštěvníkům různorodé aktivity a otevírají brány 

jindy nepřístupných míst. Muzejní noci se staly velmi oblí-

beným a atraktivním zpestřením kulturního života v malých 

i velkých městech. Jubilejní ročník byl slavnostně zahájen 

16. května ve Zlíně a ukončen Pražskou muzejní nocí v so-

botu 14. června 2014.

Potěšující je, že se k festivalu každoročně přidávají nová 

muzea a nové galerie. A nejen ty – ve spolupráci s muzej-

ními institucemi se zapojují také města, knihovny, archivy, 

kulturní domy, památkové objekty a divadla, otevírají se 

však i školy a univerzity, kavárny, kostely, informační centra 

a mnohé další organizace. Letos se zúčastnilo celkem 421 

institucí ze 137 měst. Jen pro představu – do prvního roční-

ku, který se konal roku 2005, se zapojilo 100 institucí ze 73 

měst. Na mnohých místech naší republiky této již zavedené 

a širokou veřejností oblíbené události využívají k prezentaci 

kulturních akcí v rámci celého města či regionu. Již se ne-

jedná o interní akce odehrávající se za dveřmi paměťových 

institucí – program muzejních nocí expanduje do ulic, stírají 

se hranice a akce se propojují s děním pod širým nebem. 

Nejinak tomu bylo  i  letos v programu zahajující Zlínské 

muzejní a  galerijní noci, kde se organizátorům podařilo 

propojit expoziční prostory s venkovní platformou, na které 

probíhaly hudební a taneční vystoupení.

Specifikem letošního ročníku byl především velký zájem 

ze strany organizací mimo muzejní obor, které se již nepo-

dílejí jen na programech v paměťových institucích, ale při-

hlašují se do festivalu samostatně. Připojila se například Lé-

kařská knihovna Krajské nemocnice ve Zlíně, Klub vojenské 

historie a Československá obec legionářská v Hodoníně, 

Tělocvičné jednoty Sokol v Lounech a ve Velkém Meziříčí. 

Všichni jmenovaní a desítky dalších se svou iniciativou po-

dílejí na regionálním kulturním dění; také díky těmto sub-

jektům se rozvíjí spolupráce v rámci měst či regionů a zá-

sluhou různorodých spolupracujících organizací se Muzejní 

noci často propojují i s jinými kulturními regionálními ak-

cemi a dostávají se tak do povědomí větší šíře návštěvníků, 

což je nepochybně cílem festivalu.

Programy Muzejních nocí bývají velmi pestré, záleží 

na každé instituci či městě, jakým způsobem akci pojme. 

Největší počet z nich ji přizpůsobuje tématům aktuálních 

výstav, spojuje s vernisážemi nových expozic a s různými re-

gionálními akcemi či výročími. V souvislosti se 100. výročím 

vypuknutí I. světové války a kampaní Muzea a 20. století, 

vyhlášené Asociací muzeí a galerií ČR pro rok 2014 na téma 

„Muzea a Velká válka“, se některé Muzejní noci týkaly právě 

tohoto tématu. 

Nás jako organizátory samozřejmě velmi těší úspěch 

celého festivalu, stále narůstající zájem ze strany veřejnos-

ti i organizací, které se do akce zapojují poprvé a neméně 

i  nadšení každoročně se účastnících institucí a jejich kre-

ativita při tvorbě programů. Letošní jubilejní ročník je již 

úspěšně za námi, ale už zanedlouho započnou přípravy 

ročníku dalšího. Proto vyzýváme instituce (nejen ty, které 

se plánují v příštím roce zapojit poprvé, ale také ty, které se 

účastní pravidelně), aby se do konce ledna 2015 přihlásili se 

svými Muzejními nocemi na Sekretariát AMG. Festival je dů-

ležitou součástí propagace jednotlivých institucí na úrovni 

regionální a velice úspěšně přispívá k celorepublikové po-

pularizaci muzejního oboru a vytváření jeho pozitivního 

obrazu ze strany široké veřejnosti.

Zvonění budíků ve Zlíně
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí, které se 

letos konalo v prostorách nově otevřeného 14|15 BAŤO-

VA INSTITUTU v  pátek 16. května 2014, se neslo ve velmi 

přátelském a neformálním duchu. Napomohlo tomu pří-

jemné prostředí zrekonstruovaného kulturního komplexu, 

živé hudební vystoupení jazzového kvartetu JazzHec & 

vocal a v neposlední řadě i spontánnost moderátora On-

dřeje Cardy, který odpolednem provázel. Přítomní hosté 

této v pořadí již sedmé zahajovací akce, která se každo-

ročně koná pod záštitou jednoho z  krajů a ve spolupráci 

s Asociací krajů ČR, byli přivítáni slovy zástupců pořada-

telů, hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka 

a  primátora města Zlína MUDr. Miroslava Adámka. Za 

AMG akci zahájili společně I. místopředsedkyně Mgr. Irena 
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Chovančíková a II. místopředseda Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.

Za Český výbor ICOM promluvil předseda Mgr. Milan Hla-

veš, Ph.D., za Ministerstvo kultury ČR pak Mgr. Hana Von-

dráčková a úvodní slova zakončila zástupkyně Zväzu múzeí 

na Slovensku PhDr. Iveta Géczyová.

Tradičně byla velká část slavnostního programu vě-

nována držitelům cen XII. ročníku Národní soutěže muzeí 

Gloria musaealis 2013, kteří převzali ocenění předchozího 

dne ve Sladkovského sále Obecního domu v Praze. Velmi 

nápaditě byl pojat i slavnostní moment oficiálního zaháje-

ní letošního celonárodního X. ročníku festivalu, který patřil 

právě oceněným v soutěži a byl symbolicky odstartován 

zvoněním budíků, jež byly během odpoledne předány jako 

symbolické upomínky přítomným vítězům. Budík se stal 

i symbolem a grafickým prvkem celé akce.

Na oficiální zahájení navázala od 19 hodin Muzejní a ga-

lerijní noc ve Zlíně. Více než dvě desítky kulturních organi-

zací připravily opravdu bohatý program plný nečekaných 

zážitků a setkání. Na platformě mezi dvěma zrekonstruova-

nými budovami 14 a 15 zazněly koncerty, k vidění byly ta-

neční vystoupení a na fasádu budovy 15 byl během večera 

promítán videomapping. Připravena byla i soutěž s názvem 

Putování zlínským časem, při které zájemci během večera 

obešli významné památky v centru města, kde je čekaly 

originální úkoly. Pohyb po městě si bylo možno zpříjemnit 

jízdou na kole či koloběžce, jež si mohli návštěvníci zapůjčit 

u BAŤOVA INSTITUTU. 

Díky patří všem pořadatelům, zejména pak zaměstnan-

cům 14|15 BAŤOVA INSTITUTU za skvěle připravený pro-

gram a všem zúčastněným nejen z muzejního prostředí.

Jana Bukačová

Dějiny–muzeum–identita
Spolek studentů historie na Filozofické fakultě Univer-

zity Karlovy pořádá již několik let cyklus diskusních setká-

ní o aktuálních problémech z oblasti historie i příbuzných 

oborů:  Kritický klub. Téma zatím poslední diskuse vyme-

zily tři pojmy: DĚJINY–MUZEUM–IDENTITA. Dne 24. dubna 

2014 ke společné diskusi usedli: ředitelka Collegia Bohe-

mica Mgr. Blanka Mouralová, generální ředitel Národního 

muzea PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., ředitel Odboru ochrany 

movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva 

kultury ČR Mgr. Pavel Hlubuček a PhDr. Jan Randák, Ph.D., 

historik z Filozofické fakulty UK. 

V průběhu večera byla diskutována tři hlavní témata. 

Prvním z nich byl význam a pozice muzeologie ve vztahu 

k muzejní praxi a tradici českého muzejnictví. Zde se uká-

zala problematická samotná pozice muzeologie jako samo-

statné vědy, kterou diskutující zástupci muzeí označili za 

vědu pomocnou, která je spíše „reflexí muzejní praxe“ než 

svébytnou disciplínou se specifickým úkolem. Na druhou 

stranu Jan Randák upozornil na možnou souvislost role 

muzeologie a nedostatečnosti veřejné diskuse o roli muzeí 

v české společnosti.

Druhým významným tématem byl vztah muzeí k po-

litice. Hned na úvod se diskutující shodli, že muzeum – 

a zvláště muzeum historické, je ze své podstaty politickou 

institucí. Tato političnost byla vnímána jako role muzeí ve 

veřejném prostoru coby institucí, které mají schopnost být 

místem kritické společenské diskuse. V centru pozornosti se 

také objevilo téma, zda má existovat jednotná státní muzej-

ní politika a jakých muzeí by se měla týkat. Státní muzejní 

politika nikoliv ve smyslu propagandy či jednolitého meta-

narativu, ale v podobě formulovaného očekávání, jaké má 

stát a společnost od muzejních institucí. Z reakcí diskutují-

cích se mi zdá, že toto téma považují za velmi aktuální a pro 

české muzejnictví potřebné.

S tím také úzce souvisí třetí dílčí téma, kterým byla 

otázka financování muzeí. Hned na úvod Blanka Moura-

lová upozornila na souvislost často problematické úrovně 

služeb, které muzea poskytují veřejnosti, a jejich silným 

podfinancováním. Jako zvlášť deficitní označila oblasti dal-

šího vzdělávání muzejních pracovníků a komunikace muzeí 

s širší veřejností. Následně Pavel Hlubuček objasnil přítom-

nému publiku principy rozdělování financí na Ministerstvu 

Kultury ČR, přičemž zdůraznil především rozdíl mezi státní-

mi příspěvkovými organizacemi a jinými typy organizací. 

Na závěr byla tato pravidla konfrontována se současnou 

situací Muzea dějin německy mluvícího obyvatelstva čes-

kých zemí v Ústí nad Labem.

Dominantním tématem závěrečné diskuse s publikem 

byl spor o roli sbírek na tvorbu expozic. Několik mladých 

historiků se kriticky vymezilo vůči tezi Michala Lukeše, že 

sbírky muzea jsou primárním zdrojem a zásadním omeze-

ním možností autorů expozic, přičemž sami zdůrazňovali 

prioritu fází konceptualizace a interpretace při vytváření 

výstavy. Docent Michal Stehlík se pokusil ve svém výstupu 
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nalézt střední pozici mezi těmito stanovisky. Závěr diskuse 

patřil dotazu po vymezení toho, co by mělo být obsahem 

státní muzejní politiky.

Přestože diskutovaná témata zůstala nepochybně nevy-

čerpána, ukázalo „muzejní“ vydání Kritického klubu, že mezi 

studenty historie je o toto téma nemalý zájem i přesto, že 

muzeologie není zahrnuta ve studijních plánech budoucích 

historiků. Pro pracovníky muzeí a mladé historiky tak tato 

debata může být podnětem k hledání témat a problémů, 

které by se mohly stát předmětem společné diskuse či bu-

doucích projektů, jež by byly obohacením pro obě strany. 

Václav Sixta

Stáž v oddělení pro dobrovolníky 
v The British Museum

Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM) získalo 

v roce 2012 už potřetí grant z programu Leonardo da Vinci, 

který financoval stáže ve spřízněných zahraničních institu-

cích s cílem pomoci lidem načerpat zkušenosti, zvýšit kva-

lifikaci a rozšířit tak možnosti uplatnění na trhu práce. Ko-

legové z UPM vyjížděli do muzeí po Evropě jako například 

Victoria & Albert v Londýně, Die Neue Sammlung v Mnicho-

vě či Muzeum Narodowe ve Varšavě. 

Mou cílovou destinací se v březnu 2014 stalo na čtyři týd-

ny The British Museum (BM) v Londýně, konkrétně oddělení 

pro dobrovolníky spadající do širšího Learning, Volunteers 

and Audiences Department (LVA). Ačkoli jsem drtivou vět-

šinu času strávila právě s koordinátorkami dobrovolníků, 

měla jsem možnost být několik dní i s jinými týmy pracu-

jícími v tomto velkém oddělení, zejména s Interpretation 

Teamem a Community Partnership Teamem. 

Duchem politiky celého muzea, kterou je studium člo-

věka a společnosti napříč časem i prostorem, přístupné 

všem bez rozdílu, uskutečňované především maximální 

otevřeností a zpřístupněním svěřených sbírek veřejnosti, 

a to ať už osobně či elektronicky, je doslova prodchnuto 

celé muzeum. The British Museum chce být muzeem všech. 

Může to znít banálně či snad pro naše uši až příliš v „ame-

rickém“ stylu, ale podobná vysoká motivace a atmosféra, 

v níž všichni vědí, co a proč vlastně dělají, je neuvěřitelně 

příjemná a efektivní.

Na základě této myšlenky otevřenosti veřejnosti vzniklo 

a funguje celé LVA. Snad nejzřetelněji je to vidět na činnosti 

Community Partnership Teamu (CPT), jehož 8 zaměstnanců 

pracuje na tom, jak do muzea dostat ve větší míře skupiny 

obyvatel, které by jinak samy pravděpodobně nikdy nepři-

šly. Patří mezi ně jednak lokální sousedé muzea, tedy lidé 

žijící v jeho bezprostředním okolí, jednak třeba problémoví 

mladí lidé, handicapovaní či lidé v důchodovém věku – což 

je obzvlášť důležité v dnešní době démonizace stárnutí 

společnosti. Zaměstnanci CPT proto kontaktují stacionáře či 

jiné organizace, které se zabývají prací s těmito skupinami, 

a formou různých akcí pořádaných speciálně pro ně spolu 

se zajištěním snadného přístupu se snaží vzbudit v nich zá-

jem o návštěvu muzea. Největší takovou akcí konanou pou-

ze pro tyto skupiny je předvernisáž velkých výstav, konaná 

cca 4 dny před samotnou oficiální vernisáží. Muzeum tímto 

aktem vyjadřuje, jak moc mu na vztahu s těmito skupinamii 

záleží, zároveň od nich také obdrží první zpětnou vazbu na 

novou výstavu v době, kdy je ještě možné něco málo změ-

nit a opravit.

Zajímavou složkou je také Interpretation Team (IT), jehož 

7 zaměstnanců má na starosti interpretaci výstupů muzejní 

činnosti a komunikaci s veřejností ve všech prostorech mu-

zea. Není tím myšleno klasické PR, komunikace se totiž týká 

spíše bezprostředních návštěvníků. Zaměstnanci IT jsou 

specialisté na to, jak udělat výstavu či expozici maximálně 

účelnou a atraktivní pro návštěvníky, stejně jako jak má na-

příklad vypadat srozumitelná navigace po budově. Skrze 

rozsáhlé průzkumy, prováděné často dobrovolníky přímo 

v jednotlivých sálech expozice a zahrnující například map-

ky, do nichž se zakresluje pohyb jednotlivých návštěvníků 

po místnosti včetně počtu vteřin strávených u jednotlivých 

vitrín, vyvíjejí modely co nejatraktivnějšího způsobu pre-

zentace sbírek. Trendem je absence textových panelů (ni-

kdo je nečte, fakt!), co nejméně maximálně srozumitelného 

textu, strukturovaného tak, aby byla z jedné věty v nadpisu 

zřejmá hlavní myšlenka, z dalších několika vět (například tří) 

základní informace a pro skutečného zájemce pak z dovy-

světlujícího krátkého odstavce umístěného někde níže ve 

spodní části vitríny další relevantní informace. Ohled na 

„muzejní nohy“ se tu bere nejen co do rozumného množ-

ství vystavených předmětů a textu, ale i ve formě přenos-

ných skládacích židliček, laviček a možnosti dát si po tom 

výkonu někde dobrou kávu. 

Vzhledem k tomu, že je muzeum přístupno zdarma, tato 

kombinace příjemného prostředí, krásných věcí a témat 

i místa k odpočinku z něho dělá ideální místo pro trávení 

volného času. Jak jsem sama zjistila, je skutečně vnímáno 

jako zcela běžný a velmi atraktivní program zajít na víkend 

s přáteli či rodinou do muzea. Hudba pro muzejní uši, že?

Samotné oddělení pro dobrovolníky zaměstnává dvě 

koordinátorky na plný a dvě na částečný úvazek. Tito čtyři 

lidé mají na starosti koordinaci těžko uvěřitelných 600 dob-

rovolníků, podílejících se na činnosti všech složek muzea. 

Část jich pomáhá ve sbírkách například s katalogizací či 

scanováním, studenti relevantních oborů mimo jiné i s re-

staurováním. Další se podílejí na nejrůznějších výzkumech 
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pro Interpretation Team nebo PR, velmi často je to součást 

jejich studia například ve formě diplomové práce či Ph.D. 

Nejvíc dobrovolníků však působí v některé z forem služby 

veřejnosti, které BM nabízí. Jednou z nich je pomoc při ak-

tivitách pro handicapované či seniory, případně při progra-

mech pro školy, kde pomáhají s koordinací či audiotechni-

kou. Velmi populární jsou pak muzejní prohlídky, které jsou 

všechny vedeny pouze dobrovolníky. BM nabízí tři druhy 

prohlídek, ta nejčastější se koná 15x denně, 7 dní v týdnu. 

Velice úspěšným se stal projekt Hands On Desks, který 

opět spravují pouze dobrovolníci. Jedná se o stůl (nyní jich 

mají celkem 6) umístěný v některé galerii, na němž jsou 

vystaveny originální sbírkové předměty, které si může ná-

vštěvník vzít do ruky a osahat a zároveň se od trénovaného 

dobrovolníka dozvědět relevantní informace. Projekt je za-

ložen na myšlence rozšíření služby veřejnosti prostřednic-

tvím vnesení interaktivního prvku do statického prostoru 

muzea. Je to místo setkávání a diskuse, kde je návštěvník 

veden k vyjádření vlastních názorů a asociací na předklá-

dané předměty a spřízněná témata. Dle zaznamenaných 

reakcí je projekt vnímán jako výrazné oživení jinak poně-

kud strnulého prostoru, přispívá k otevřenější a přátelštěj-

ší atmosféře a vyjadřuje zájem muzea o jeho návštěvníky 

a jejich názory. UPM na základě této zkušenosti realizovalo 

ukázku projektu ve své stálé expozici na Den muzeí v neděli 

18. května 2014.

Dobrovolnictví je v BM vnímáno jako pomoc a služba 

veřejnosti v několika rovinách. Kromě toho, že umožňuje 

samotné instituci zavádět a zlepšovat služby, které by bez 

dobrovolníků leckdy nebyly vůbec myslitelné, a pomáhá 

tak rozvoji muzea i jeho návštěvníků, je pomocí i pro samot-

né dobrovolníky. A to ať už se jedná o studenty, pro které je 

práce pro BM součástí studia, nebo o nezaměstané či ma-

minky na mateřské dovolené, které tím získávají zkušenosti 

a ztracené sebevědomí, nebo o důchodce, kteří díky smys-

luplné, společenské a poučné práci neztrácejí pocit užiteč-

nosti a zůstávají déle aktivní a fit. Dobrovolnictví je stejně 

jako celé muzeum pro všechny.

Vědomí úzké provázanosti dobrovolníků a muzea s napl-

ňováním cílů organizace činí z této interakce jednu z páteří 

muzejní činnosti v BM. Dobrovolníkům je věnována velká 

péče, ať už při výcviku či formou nejrůznějších děkovných 

aktivit. Všichni totiž vědí, že energie, čas i prostředky věno-

vané dobrovolnictví se bohatě a na mnoha úrovních vrátí.

Kateřina Loukotová

Registrujeme doménu .museum
Na zasedání Senátu AMG dne 4. března 2014 zazněl 

dotaz, jak lze zaregistrovat doménu s koncovkou muse-

um. Rozhodl jsem se tuto cestu otestovat a o vše se s Vámi 

podělit. Pro základní informaci a popis je dobré navštívit 

http://about.museum, detailní postup krok za krokem pak 

naleznete na http://about.museum/register/index.html. 

Máte-li tedy zájem registrovat jméno domény s koncovkou 

.museum, vězte, že doménu můžete použít jen pro muzejní 

instituci. Název by měl být odvozen od názvu muzea. Or-

ganizace může mít i více názvů pro svoji potřebu, dočasné 

aktivity, apod. Může být zahrnuto i místní pojmenování, ale 

až ve třetí úrovni. Přesné detaily na: http://about.museum/

naming. 

Pokud jste si prošli všechny obecné postupy a kritéria 

a jste si jisti, že je splňujete, připravte si e-mail, který zašlete 

na adresu: eligibility@icom.museum, a který musí obsaho-

vat následující:

 » název a adresu instituce žádající doménu

 » jméno kontaktní osoby s emailem, telefonem a faxem

 » název domény, kterou chcete registrovat

 » označení vaší muzejní organizace i s registračním číslem

 » další informace, např. nynější adresu webu.

Po zaslání obdržíte do několika dní potvrzení z ICOMu, 

kde obdržíte autorizační ID a heslo. Tyto dva údaje potřebu-

jete k registraci. Tu si můžete vybrat zatím u 3 společností 

na světě, které ji provádějí. Jedná se o firmy: Secura, Tuo-

nome, CORE Association. Můžeme doporučit druhou zmí-

něnou, která je z Itálie. Registraci provede za poplatek 160 

Euro na 2 roky.

To je vše. Z ČR zatím máme jen jednoho zástupce, a to 

Mendelovo muzeum MU, tedy http://www.mendel.muse-

um. Doména v části případů zatím není zprovozněna, ve 

světě ji však již registrují stovky muzeí. Registrace nové 

domény nutně neznamená, že je třeba měnit samotné 

webové stránky nebo poskytovatele hostingu: po zadání 

adresy s koncovkou .museum může být návštěvník snadno 

přesměrován na původní web muzea. Instituce se tím však 

připraví o hlavní výhodu domény .museum, kterou je oka-

mžitá rozpoznatelnost a důvěryhodnost pro návštěvníky.

Ondřej Dostál 
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Muzeum bez bariér (http://www.emuzeum.cz/bezba-

rier), součást informačního portálu eMuzeum, spravova-

ného a naplňovaného Centrem pro prezentaci kulturního 

dědictví (dále též CPP), je informačním fórem věnujícím 

se problematice práce s návštěvníky se speciálními potře-

bami v muzeích, galeriích, zpřístupněných památkových 

objektech, včetně památek zahradního umění a v dalších 

paměťových institucích. Cílem fóra je poskytovat co nejširší 

spektrum informací o možnostech a způsobech naplňová-

ní volnočasových kulturních potřeb a požadavků občanů, 

návštěvníků se zdravotním znevýhodněním. Příjemci po-

skytovaných informací jsou muzejní profesionálové a další 

zájemci věnující se problematice zpřístupnění kulturního 

dědictví návštěvníkům s omezenou schopností pohybu 

a orientace, včetně seniorů.

Portál Muzeum bez bariér byl spuštěn 18. června 2011. 

V roce 2013 byla struktura portálu autorem článku uprave-

na za účelem větší přehlednosti a zjednodušení vyhledá-

vání požadovaných informací. Základní a nejmarkantnější 

úpravou portálu bylo doplnění hlavních sekcí, poskytu-

jících vždy obecné informace k problematice práce s ná-

vštěvníky se zdravotním znevýhodněním (konkrétně sekcí 

III až X), vždy o pět podsekcí, nabízejících konkrétní infor-

mace k práci s návštěvníky s a) pohybovým, b) zrakovým, 

c) sluchovým, d) mentálním znevýhodněním a e) k práci se 

seniory, v návaznosti na to, čemu se sekce věnuje. Pokud 

to informační potenciál portálu vyžadoval, byla tato pětice 

podsekcí ještě dál rozšířena, aby byly předkládané informa-

ce co nejkomplexnější a nejucelenější.

Stávající portál „Muzeum bez bariér“ se ve své nové roz-

šířené podobě skládá z následujících sekcí a podsekcí:

 » Sekce (I) O muzeu bez bariér seznamující uživatele s por-

tálem „Muzeum bez bariér“ a s jeho náplní a posláním.

 » Sekce (II) Aktuální dění, která zůstala beze změn. Přidaná 

podsekce Archiv umožnila zachování informací o ukon-

čených akcích, jako inspiraci pro další práci se zdravotně 

znevýhodněnými a seniory v muzeu.

 » Sekce (III) Projekty v České republice, která informuje 

o  dlouhodobějších projektech připravovaných v čes-

kých, moravských a slezských muzeích. O projektech 

připravovaných v Evropě a ve světě informuje sekce (IV) 

Projekty v zahraničí.

 » Sekce (V) Cizojazyčné texty, metodika, která přináší od-

kazy na zahraniční odborné texty, publikace, příspěvky 

ze sborníků, samostatně publikované články a metodic-

ké texty, dostupné vždy on-line, v plném znění.

 » Sekce (VI) České a slovenské texty a legislativa, která 

má obdobnou náplň jako sekce předchozí, předkládá 

on-line publikované odborné texty psané v českém 

a  slovenském jazyce. První podsekce Metodické texty 

Centra pro prezentaci kulturního dědictví přináší me-

todické texty připravené CPP, věnující se problematice 

práce  s  návštěvníky se zdravotním znevýhodněním 

a komunikaci s nimi. Na ni navazuje pětice podsekcí vě-

nující se konkrétním cílovým skupinám návštěvníků se 

zdravotním znevýhodněním a seniorům. Poslední pod-

sekce Legislativa je věnovaná stávající platné legislativě, 

právním normám, vyhláškám a metodickým pokynům 

reflektujících vztah kulturních institucí České republiky 

k lidem se speciálními potřebami.

 » Sekce (VII) Literatura předkládá přehled tuzemské i za-

hraniční literatury, zejména odborné, reflektující vztah 

muzeí k návštěvníkům se specifickými potřebami. Jed-

notlivé uváděné odkazy již nedoplňují texty, které by 

bylo možné si v úplnosti stáhnout a uložit. Pokud to bylo 

možné, doplňují jednotlivé odkazy alespoň obsahy pra-

cí, na které se odkazuje, případně abstrakty nebo úvody. 

Je nutné zdůraznit, že tyto publikace neslouží jenom cí-

lovým skupinám návštěvníků se zdravotním znevýhod-

něním. Jako o inspiraci, při hledání řešení odstraňování, 

nebo překonávání bariér, se o ně mohou opřít i architek-

ti, památkáři a pracovníci muzeí hledající způsoby, jak tu 

či onu budovu či expozici muzea, galerie i památkového 

objektu bezbariérové zpřístupnit. 

 » Sekce (VIII) Rozcestník odkazuje na organizace věnující 

se jednotlivým skupinám lidí se zdravotním znevýhod-

něním a seniorům.

 » Sekce (IX) Videa přináší tuzemské i zahraniční videona-

hrávky, věnované správné a srozumitelné komunikaci 

s  občany se zdravotním znevýhodněním. Uživatelé zá-

roveň získávají ucelený návod, jak jim přijatelným způ-

sobem poskytnout základní a doplňující informace a jak 

jim, v případě žádosti o pomoc, tuto pomoc správně 

a smysluplně poskytnout.

 » Sekce (X) Archiv je místem, kde jsou ukládány informace 

o ukončených akcích a projektech, na které by se nemě-

lo po jejich ukončení jen tak zapomenout.

Rok intenzivní systematické práce při naplňování a roz-

víjení portálu Muzeum bez bariér se projevil kvalitativním 

rozšířením spektra poskytovaných informací a výrazným 

nárůstem vkládaných zpráv. Zkvalitněná struktura portálu 

a jeho obsahu vedly následně k navázání užší pravidelné 

spolupráce nejenom s muzejníky věnujícími se práci se 

zdravotně znevýhodněnými občany, ale i s dalšími pracov-

níky galerií, zpřístupněných památkových objektů  a  ne-

ziskových organizací, usilujícími se o to, aby i zdravotně 
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znevýhodnění občané měli rovný přístup ke kultuře. Kvali-

tativní vzestup portálu se projevil i podstatným nárůstem 

jeho návštěvnosti, která během roku vzrostla z průměrných 

60 až 70 vstupů během jednoho dne na průměrných 130 až 

150 vstupů za den.  Lze předpokládat, že portál bude i na-

dále vyhledávánjako důležitý zdroj informací pro všechny, 

kteří se rozhodli přibližovat kulturní dědictví, svět muzej-

ních expozic a výstav, návštěvníkům se zdravotním znevý-

hodněním, v zájmu umožnění jejich plnohodnotné účasti 

na kulturním životě.

Milan Jančo

Nejen pro štěstí
Studentská výstava amuletů a talismanů

Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně 

se zapojil do grantového projektu Rozvoj spolupráce a zvy-

šování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí, 

financovaného z evropských strukturálních fondů, jehož ře-

šitelem a koordinátorem je Ústav evropské etnologie Filo-

zofické fakulty Masarykovy univerzity. Smyslem projektu je 

využít sítě etnologických institucí – Etnografického ústavu 

Moravského zemského muzea, Etnologického ústavu AV ČR 

v Brně a České národopisné společnosti, ke zkvalitnění výu-

ky etnologie.  V případě Etnografického ústavu Moravského 

zemského muzea absolvovali studenti praxi, v jejímž rámci 

se seznámili s chodem muzea, dokumentační a evidenční 

prací, zásadami uložení a ochrany sbírek, konzervátorskými 

a  restaurátorskými postupy i problematikou realizace vý-

stav a expozic.

Na závěr každého cyklu praxe uspořádali studenti pod 

dohledem kurátorů Etnografického ústavu MZM výstavu, 

která měla prověřit jejich nabyté zkušenosti. Zvolené téma 

bylo prezentováno především prostřednictvím fotografií, 

které studenti sami pořídili a které byly součástí doprovod-

né obrazové projekce. Po výstavách „Street music. Život 

na brněnské ulici“ (2012) a „Chalupaření jako životní styl“ 

(2013) byla 6. května 2014 otevřena poslední výstava, na-

zvaná „Nejen pro štěstí. Amulety a talismany“, která v Palá-

ci šlechtičen trvala do 1. června Jejím cílem bylo seznámit 

s fenoménem ochranného prostředku –  amuletu a talisma-

nu – pomocí dokladů z minulosti, pocházejících ze sbírek 

EÚ MZM (zejména předměty náboženského obsahu, např. 

škapulíř, devoční obrázky, růženec) a současnými proje-

vy, které se studentům podařilo v terénu zachytit. Výstava 

představila předměty, které vycházejí z původní tradice 

(např. svátostky), k nimž se připojují rozmanité rukodělné 

výtvory (např. náramky a přívěsky pro štěstí, ale též plyšové 

figurky, upomínkové předměty apod., mající svému nositeli 

i v současnosti zajistit prospěch. V dnešní době je talisman 

chápán spíš jako suvenýr či dárek pro štěstí připomínající 

konkrétní životní událost či osobu, od které byl darován. 

Šíři dokladů naznačuje doprovodná fotodokumentace, kte-

rá potvrzuje aktuálnost vybraného tématu a dokumentuje 

formy jeho existence ve třetím tisíciletí.

Talismany provázela svědectví jejich majitelů, např.: 

 » Plyšový medvídek (Samuel, 19 let, student): „Je to nej-

starší a zároveň i první věc, kterou si pamatuji ze svého 

života, proto má pro mě zvláštní význam. Nenosím ho 

s sebou pořád, ani na každou zkoušku, ale nikdy ho s sebou 

nezapomenu vzít, když cestuji, to už se bez něj neobejdu.“

 » Dřevěný růženec (Libuše, 47 let, sociální pracovnice): 

„Růženec mi přivezla moje matka z poutního místa Vele-

hrad v roce 2008, při příležitosti konání náboženské pouti. 

Růženec je vyroben z dřevěných korálků. Jeho součástí je 

malý křížek taktéž ze dřeva. Nosím denně růženec v ka-

belce, abych jej měla neustále nablízku. Věřím totiž, že mě 

může ochránit, když se k němu pomodlím Otčenáš.“

 » Šátek (Dagmar, 51 let, ekonomka): „Koupil mi ho manžel 

a nosím ho při každé jízdě na motorce.“

Etnografický ústav MZM

Dny odborných škol
k výstavě Zámečnická škola

V Muzeu východních Čech v Hradci Králové převládlo 

v expozicích železo. Ve třech výstavních prostorech je od 

7. května (do 17. listopadu 2014) ke zhlédnutí rozsáhlá 

výstava „Zámečnická škola – řemeslo je umění“, která pre-

zentuje historii a hlavně tvorbu někdejší Odborné školy pro 

umělecké zámečnictví v Hradci Králové. Rozsáhlý projekt, 

ke kterému spojily své síly vedle Muzea východních Čech 

také Severočeské muzeum v Liberci, Uměleckoprůmyslové 

museum v Praze, Západočeské muzeum v Plzni, Třebecho-

vické muzeum betlémů a Regionální muzeum v Chrudimi 

společně se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Turno-

vě, mapuje osmdesát let trvající etapu historie uměleckého 

kovářství a zámečnictví na příkladu jediné školy tohoto typu 
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v Čechách. Ostatně i samotná budova hradeckého muzea je 

spojena s touto institucí. I když byla dostavěna až dva roky 

po odchodu ředitele Ladislava Haněla do důchodu, vznikla 

jeho zásluhou – čtrnáct let stál v čele obou institucí, umís-

těných ve staré školní budově. Škola potom také zhotovila 

některé práce, které dodnes zdobí interiér muzea, jako ku-

bizující kandelábr na schodišti nebo fontánku ve vestibulu 

budovy. Ze značného množství dochovaných prací školy, 

které se podařilo nashromáždit během několikaletého vý-

zkumu, byla připravena výstava do tří navazujících celků: 

období počátků školy a tvorby v duchu historismu, období 

rozkvětu školy spojené se secesním uměním a prezentace 

významných osobností z řad uměleckých kovářů a zámeč-

níků, absolventů nebo učitelů. Jednotlivé výstavní celky 

propojují na chodbách galerie fotografií z tvorby školy, kte-

ré jsou rozesety po celé republice v exteriéru měst i interié-

rech veřejných staveb, především církevních. 

V návaznosti na uspořádanou výstavu je připravováno 

jednodenní sympozium k tématice hradecké školy i ostat-

ního odborného školství, zabývajícího se uměleckým ko-

vářstvím a zámečnictvím. První část bude věnována histo-

rickým i soudobým referátům o tvorbě těchto škol, v druhé 

části by měly zaznít příspěvky spojené s konzervací a re-

staurováním kovářských a zámečnických děl. Sympozium 

proběhne v pátek 5. září 2014 v Muzeu východních Čech. 

V následující den 6. září (sobota) se uskuteční kovářská 

prezentace žáků škol, které vyučují umělecké kovářství a zá-

mečnictví. Na několika výhních budou přihlášení studenti 

kovat prvek, vybraný podle historického vzoru z tvorby hra-

decké odborné školy. Na závěr porota vyhodnotí nejzdaři-

lejší práce, které budou oceněny. 

Kontakt pro zájemce, kteří by se chtěli zúčastnit některé 

z obou akcí – buď příspěvkem na semináři, či účastí na ko-

vání (ve druhém případě tedy pouze žáci příslušných škol): 

PhDr. Markéta Pražáková, Muzeum východních Čech 

v Hradci Králové, e-mail: m.prazakova@muzeumhk.cz, 

tel. +420 495 514 624;

PhDr. Jan Mohr, Severočeské muzeum v Liberci, e-mail: 

jan.mohr@muzeumlb.cz, tel. +420 485 246 135.

Jan Mohr

Ve dnech 2.–4. září 2014 se uskuteční již 38. seminář kni-

hovníků muzeí a galerií, který pro své členy i zájemce z řad 

odborné veřejnosti tradičně připravuje Komise knihovníků 

AMG. V letošním roce se organizace semináře ujalo Mu-

zeum Beskyd Frýdek-Místek. Odborný program semináře 

bude rozdělen do čtyř tematických bloků – Historické kniž-

ní fondy, Katalogizace a předmětové zpracování dokumen-

tů, Centrální portál knihoven a Marketing v knihovnách 

a  jejich služby. Novinky a aktuální témata přiblíží účastní-

kům přední odborníci v problematice a zástupci ústřed-

ních institucí. K bloku Služby v muzejních knihovnách je 

připraven workshop. Seminář svou účastí podpoří zástupci 

Ministerstva kultury České republiky, Asociace muzeí a ga-

lerií České republiky a Svazu knihovníků a informačních 

pracovníků. Odborná úroveň semináře je garantována od-

borníky z ústředních institucí, jako jsou Národní knihovna 

ČR, Knihovna Národního muzea, Památník národního pí-

semnictví a další. 

Program semináře a přihlášky jsou zveřejněny na strán-

kách Muzea Beskyd (http://www.muzeumbeskyd.com) 

a  AMG (http://www.cz-museums.cz pod záložkou Knihov-

nická komise). Případné dotazy zodpoví PhDr. Kateřina 

Janásová (katerina.janasova@muzeumbeskyd.com), pří-

padně předsedkyně Knihovnické komise AMG PhDr. Ště-

pánka Běhalová, Ph.D. (behalova@mjh.cz) nebo tajemnice 

Mgr.  Iveta Mátlová (iveta.matlova@slovackemuzeum.cz). 

Přihlášky odesílejte nejpozději do 31. července 2014.

Štěpánka Běhalová
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Pohled do výstavy „Zámečnická škola – řemeslo je umění“

sekce, komise,
kolegia
Pozvánka na seminář knihovníků 
muzeí a galerií do Frýdku-Místku

Ministerstvo kultury, v rámci provádění novelizace vy-

hlášky č. 275/2000 Sb., týkající se povinného doplňování  

vybraných digitálních fotografií do charakteristik jednot-

livých oborových částí sbírek evidovaných v CES, necha-

lo dne 29. dubna 2014 rozeslat správcům sbírek e-mailo-

vou zprávu s přístupovými údaji do speciální internetové 

aplikace pro samostatné doplňování přímo z  počítačů 

v muzeích. Digitální fotografie mají být do CES dopl-

něny nejpozději do 30. června 2014. Pro případné zno-

vu zaslání zprávy pište na e-mail: michal.janis@mkcr.cz.

Doplnění fotografií do CES



U příležitosti letošního výročí 20 let od znovuobnovení 

samostatnosti se Židovské muzeum v Praze rozhodlo zhod-

notit a veřejnosti přiblížit jednu ze svých stěžejních činností 

– budování sbírkových fondů. Reflexe dané etapy byla od 

počátku plánována v několika výstupech (výběrová výstava 

přírůstků, online výstava, seminář, odborná studie), přičemž 

výchozím aspektem od okamžiku vrácení sbírek židovským 

organizacím státem je skutečnost zásadního průlomu v je-

jich dalším rozvoji. Po éře státního muzea (1950–1994), vy-

užívaného spíše pro jeho turistickou atraktivitu či jako zdroj 

příjmu částečným odprodejem sbírek do zahraničí, nastalo 

totiž období opětovného uchopení základní podstaty a po-

slání paměťové instituce a v souladu s tím i snaha o napl-

nění systematického budování či doplňování sbírkových, 

archivních a knihovních fondů. 

Jedním z důležitých témat, která tuto činnost výrazně 

odlišují od doby před rokem 1989, potažmo 1994, je roz-

šíření možností způsobu nabytí sbírek. Poslední dvě dese-

tiletí přinesla nejen uvolnění českého a zahraničního trhu 

se starožitnostmi, ale také oživení vědomí židovské identity. 

Členům a potomkům rodin emigrantů se usnadnila cesta 

k hledání původních kořenů, což se projevilo mj. množ-

stvím zajímavých nabídek darů a odkazů. Zcela neznámou 

pro laickou veřejnost mohou být akvizice získané formou 

vlastního výzkumu muzea prováděného např. v genizách 

(historická úložiště nepotřebných předmětů v synagogách) 

nebo aktivní dokumentací období perzekuce (vzpomínky 

pamětníků, vznik databází podchycujících písemné a obra-

zové materiály, pokusy o identifikaci rodin i jednotlivců ve 

fotografické sbírce aj.). V posledních letech tedy zesílilo roz-

víjení sbírek muzea do oblastí, kterým nebyla dříve věnová-

na soustavná pozornost, např. v podrobnějším zaměření na 

každodennost městských i venkovských rodin, společen-

ského života či firemního a spolkového prostředí.

Na druhé straně ozvěny ukotvování nových majetko-

právních vztahů a oprávněné narovnávání křivd ve společ-

nosti dolehly rovněž do muzejní reality. A o to intenzivněji 

zasáhly Židovské muzeum v Praze jako „novou“ nestátní 

organizaci, která se otevřeně stavěla k podpoře opodstat-

něných nároků a jejich brzkého naplnění. Protipólem 

k volným hranicím a trhu se tak, zejména v 90. letech, staly 

restituce jako vypořádání se s nepříslušejícími akvizicemi 

předchozí epochy. Daná praxe pochopitelně pokračuje do-

dnes, ulehčená zkušenostmi a prověřenými postupy, u ku-

rátorů předpokládá zaměření pozornosti právě na otázky 

provenienční historie potencionálních akvizic. 

Aktuálně probíhající výstava „Příběh pokračuje. Přírůstky 

ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994–2014“ (Gale-

rie Roberta Guttmanna, 23. dubna – 3. srpna 2014), hlav-

ní výstup projektu, se stala vítanou příležitostí na všechny 

tyto elementy upozornit. Z hlediska instituce je brána jako 

šance kritického zhodnocení a vnitřní argumentace nasta-

vené sbírkotvorné strategie, směrem k veřejnosti pak jako 

možnost informovat, před odborníky či širokým publikem 

výsledky práce obhájit, v neposlední řadě vzdát díky všem 

podporovatelům a motivovat k další spolupráci. 

Zásadním milníkem při tvorbě sbírky je, po vytržení 

předmětů z dějinného toku, uchovat související příběh 

a odborným zpracováním podpořit odhalení jejich dalších 

významů a hodnot. Židovské muzeum je institucí spravují-

cí dědictví specifické komunity a tím jsou jasně nastaveny 

limity pro naplňování jeho programu, kdy nejen odhaluje, 

ale také stráží hmotné a duchovní dějiny českých, morav-

ských a slezských Židů a jejich vazby na širší středoevropský 

prostor nebo Palestinu. Při dané rozmanitosti nejsou tyto 

cíle možné bez spolupráce na regionální úrovni a  Sbírko-

tvorná komise Židovského muzea stojí občas i před ne-

snadným úkolem vyhodnotit, zda má daný dokument vyšší 

smysl v jeho sbírce nebo spíše podpoří fond menšího lokál-

ního muzea.

Se snahou poukázat i na tyto spojitosti a úskalí sbírko-

tvorné práce byla pod vedením hlavní kurátorky sbírek 

Židovského muzea Dany Veselské a spoluautorky libreta 

a  scénáře, Michaely Sidenberg, kurátorky sbírky vizuální-

ho umění, připravena reprezentativní expozice zahrnující 

okolo 120 předmětů a jejich příběhů. Byly vybrány z něko-

lika tisíců nových přírůstků a prošly kritickým kurátorským 
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200 let českého muzejnictví

Příběh pokračuje
Proměny sbírkotvorné činnosti Židovského 
muzea v Praze v uplynulých dvaceti letech

Pohled do výstavy „Příběh pokračuje“ v Galerii Roberta 
Guttmanna. Foto: Židovské muzeum v Praze



sítem tak, aby pomohly přiblížit kritéria, která může ná-

vštěvník od muzejního sbírkového předmětu očekávat, 

a která by měla muzejní instituce při zařazení předmětu 

do sbírky naplnit. Archivní materiály a knihy z pochopitel-

ných důvodů cílí především na obsah sdělení, ale sbírkové 

předměty jsou nositeli na první pohled nezřejmých vztahů, 

souvislostí a výpovědí. I v případě sbírky vizuálního umění, 

která je nejrozsáhlejší ze všech čtyř sbírkových fondů mu-

zea a jejímu rozvoji byla věnována ve sledovaném období 

obzvláštní pozornost, se na výstavě setkáme jen zcela vý-

jimečně s dílem, které bylo do sbírky zařazeno na základě 

jeho čistě umělecké kvality (Joachim Seinfeld: Golem, 1999, 

část monumentální prostorové fotografické instalace). 

Neboť sběratelskou hodnotu podtrhují životní osudy au-

tora a provázanost s židovským prostředím či tragickými 

událostmi minulého století (např. u Informelní kompozice 

Pavly Mautnerové a Černého lesa Roberta Piesena nejde 

jen o konfrontaci dvou umělců a partnerů, ale také setkání 

dvou životních osudů poznamenaných židovskou zkuše-

ností z doby okupace), nad námětem často stojí zajímavý 

příběh díla (např. Portrét Mosese Gerstla (1786–1849), který 

je anonymní prací pravděpodobně pražské provenience 

z doby kolem roku 1835, se nacházel v majetku rodiny, pro-

šel s ní emigrací a prostřednictvím potomků portrétované-

ho se dostal v roce 2007 do sbírek muzea), za estetickou 

kvalitou osobnost sběratele, za zdánlivě ne příliš cennými 

privátními drobnostmi odraz preferencí majitele a vzájem-

ný vztah (např. soubor miniatur a dalších předmětů z majet-

ku rodin Utitz a Bauer). 

U trojrozměrných neliturgických předmětů je vazba s dr-

žitelem zcela jedinečným pojítkem s užitím a dobou. Pokud 

druhá světová válka zasáhla movitý i nemovitý majetek 

náboženských obcí těžkými ztrátami, pak z hlediska sou-

kromého vlastnictví se jednalo o téměř úplnou likvidaci vy-

bavení židovských domácností. Zřídka se podaří získat uce-

lenější soubor předmětů dokumentující rodinný prostor, 

ale i díky jednotlivým exemplářům můžeme pozvolna sklá-

dat mozaiku obrazu běžného života předválečné židovské 

společnosti a hmotnými doklady připomenout okamžiky 

modlitby (např. Schránky na modlitební řemínky na hlavu 

a na ruku, Karol Jerzy Lilpop, Varšava, první třetina 19. sto-

letí) i zcela všedních činností (např. Soubor potravinových 

dóz a dóziček na koření, poslední třetina 19. století) nebo 

zajímavé momenty, jakým je např. deklarace příslušenství 

k židovství v privátní sféře (známá je spíše veřejná forma, 

např. příslušnou symbolikou na špercích, na výstavě je však 

ke zhlédnutí i ložní prádlo s hebrejským monogramem). 

Výstava cílí podobně na další oblasti akviziční činnosti, 

jako je podpora výpovědí pamětníků uchováním hmot-

ných artefaktů z období holocaustu (např. podložka pod 

hrnec, Terezín 1945, v ploše nápis: „Věruško! Brzo bude už jen 

stín. Vzpomínka na Terezín či Dětské hračky (panenka a pes) 

Žofie Fischerové, Terezín 1942–1945) nebo dokumentace 

spolkové činnosti (např. Slavnostní spolková šerpa spolku 

Geulah, Olomouc, počátek 20. století, uprostřed vyšita Da-

vidova hvězda, v jejím středu hebrejské písmeno „G“). 

Podstatné zůstávají přírůstky liturgických předmětů po-

cházející z bývalého vybavení synagog, předměty o to cen-

nější, jsou-li lokalizovány (např. Synagogální pokladnička, 

Kolín, přelom 17. a 18. století, uvnitř výklenku obdélná ná-

pisová páska se zkratkou hebrejského nápisu „Dar v skrytu 

utišuje hněv.“) nebo obsahují-li dedikační nápisy (např. Sy-

nagogální opona, Poběžovice, hebrejský dedikační nápis: 

„Dar knížete a představeného, učeného Šaloma Blocha, syna 

Moše Lejba, blahé paměti, a jeho ctné manželky, paní Bely, 

dcery Natanela, blahé paměti, [roku] 560 p. m. p. (= 1800).“). 

Dalším důležitým poselstvím expozice je poukaz na 

nutnost provenienčního výzkumu, který je s přijímáním 

nových předmětů do sbírek těsně provázán. Objasnění 

alespoň dílčího úseku předchozího vlastnictví je jedno 

z  rozhodujících měřítek pro přijetí. Akceptovány jsou po-

chopitelně i významné nabídky, u kterých se provenience 

nedaří doložit, nicméně jejich ztráta na volném trhu by 

znamenala větší škodu. Je to riziko, které se při pozdějším 

zjištění oprávněného vlastníka a následného bezplatného 

vydání navzdory vlastním nákladům Židovské muzeum ve 

vybraných případech rozhoduje podstoupit (mohlo by se 

týkat např. zakoupeného portrétu Marie Pollak, roz. Porges 

Edle von Portheim (1816–1896), z roku 1841). Kurátoři v roz-

sáhlých komentářích u vystavených objektů často vyzdvi-

hují přidanou hodnotu v podobě návazné historie. Nechybí 

ani odkaz na příklady, kdy se u nové akvizice podaří zpět-

ně prokázat, že artefakt již jednou sbírkami muzea prošel 

(např. Povijan na Tóru, jihozápadní Čechy, hebrejský dedi-

kační nápis: „Toto je dar ode mne, Lejba Kafky, a mé vzácné 
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manželky, paní Genendl, nechť žije, za našeho syna, chlapce 

Jehošuu, nechť žije, který se narodil ke štěstí v pondělí 8. ševatu 

627 (= 14. ledna 1867), nechť mu Hospodin dá vyrůst k  Tóře 

a příkazům a chupě a dobrým skutkům, amen, sela.“ Odkaz 

z pozůstalosti, po přijetí dohledáno původní inv. č.) nebo 

naopak podchytit ztracenou položku v rámci aukce a pro-

kázat její původ (viz nedávno medializovaný případ na 

výstavě prezentované synagogální opony z Mladé Vožice, 

která byla zachycena na aukci v Sotheby´s v New Yorku a po 

téměř ročním vyjednávání s majitelem se podařilo docílit 

jejího vydání a vrácení do sbírkového fondu.).

Obsahová i materiální pestrost vybraných sbírkových 

předmětů vyžadovala volbu odlišného způsobu instala-

ce, který by umožnil podtrhnout jedinečnou vypovída-

cí schopnost každého exponátu. Zároveň expozice jako 

soubor různých osudů má v celku přinést homogenní, byť 

průřezovou informaci o akviziční činnosti muzea. Vstoupit 

do ní můžeme v kterémkoliv místě a záměrně zde není jed-

noznačné vodítko, např. v podobě chronologické stupnice, 

dělení dle sbírek, významu či finanční hodnoty. (Sbírkotvor-

ná komise ŽMP pracuje na rozdíl od státních organizací ka-

ždý rok s určitým rozpočtem vyčleněným čistě na investice 

do sbírek. Limity pro nákupy jsou ale omezené a většinou 

nedosáhnou na aukční ceny. Přesto se objevují mimořádné 

případy předmětů zcela výjimečné hodnoty, jejichž získání 

má principiální význam a správní rada muzea je v takovém 

případě požádána o navýšení.)

Cílem vyhodnocení dvou desetiletí sbírkotvorné činnos-

ti pohledem správců jednotlivých fondů není prvoplánově 

sdělit kvantitu přírůstků, ale upozornit na přístupy a okol-

nosti nabývání sbírek, proměnu kurátorské práce, její dife-

renciaci i nové možnosti korespondující s masivním nástu-

pem internetu a digitalizace do běžné praxe. Poměrně malý 

výstavní prostor galerie vyvažují stabilní klimatické pod-

mínky a regulovatelné umělé osvětlení. Autorky výstavy 

společně s architektem Danielem Zissem tuto skutečnost 

využily, a sledujíce stávající výstavní trendy navrhly atypic-

ké architektonické řešení, které nahradilo standardizovaný 

vitrínový fundus – instalačně sice výrazně jednodušší, ale 

neumožňující příliš divácky téma ozvláštnit. Dvoudílný 

překližkový kubus neskrývá jen kukátka a výklenky, jejichž 

otevření pomyslně odemyká s novým předmětem nový 

příběh, ale s fyzickou instalací jsou provázány také způso-

by audiovizuální prezentace, které umožňuje jen moder-

ní technika. Lze tak „vystavit“ i předměty, u kterých by to 

s ohledem na citlivost materiálů, rozměry nebo absenci 

vhodného vybavení pro přehrávku nebylo možné. 

Mimo dnes již celkem běžné dotykové obrazovky, kte-

ré nabízí prohlídku celého předmětu v případě konvolutů 

i nejzajímavějších detailů (např. může divák zhlédnout 

všech 33 ručně malovaných pohlednic z alba Eugena von 

Kahlera z let 1897–1901 či pamětní list z cesty do Lán na 

hrob Charlotte Garrigue Masarykové, který vytvořil Robert 

Guttmann v roce 1928.), si zvláštní pozornost zasluhuje na-

hrávka skladby Kol Nidrei, op. 47 Maxe Brucha z roku 1881, 

jak ji zaznamenal hrací pás do klavírního automatu lipské 

firmy F. L. Hupfeld, AG z roku 1922 a oživil Jan Hochsteiger. 

Řada exponátů, které nejsou instalovány v galerii Roberta 

Guttmanna, budou prezentovány navíc v rámci rozsáhlejší-

ho projektu on-line výstavy od srpna letošního roku.

Práce se sbírkovým fondem však není pouze o nabývání 

nových přírůstků, kterým je přisouzen charakter sbírkové 

podstaty. Protiváhou je potřeba kritického přístupu k před-

mětům, které odlišné historické okolnosti z různých důvodů 

do sbírky zanesly a dnes již nemají opodstatnění v ní setrvá-

vat. Navrhovat předměty k vyřazení a sbírku tímto směrem 

po obsahové stránce dále tříbit, je úkol vyžadující vysokou 

míru zkušenosti, obezřetnosti a odvahy učinit nevratné 

rozhodnutí, správcem sbírky bezvýhradně obhajitelné i do 

budoucna. Židovské muzeum v Praze, které v uplynulých 

letech dokončilo první kolo inventarizace a v posledních 

letech ještě zvýšilo tempo katalogizace druhého stupně 

díky získaným grantům a připravovanému přechodu do 

Collective Access, se touto cestou vydává a propaguje ak-

tivní zhodnocování sbírek. Předložení podnětů k tématu 

akviziční a deakviziční činnosti muzeí a otevření související 

diskuze je plánováno v rámci semináře „Akcese a deakcese 

muzejních sbírek“, který se uskuteční v prostorech Oddělení 

pro vzdělávání a kulturu ŽMP v pátek 20. června 2014.

Pavlína Běrská

200 let: muzea a české země
Mezinárodní workshop v Opavě

Na 10. dubna 2014 připadlo dvousté výročí první písem-

né zprávy o existenci – v té době teprve připravovaného 

– Gymnazijního muzea v Opavě. Při této příležitosti uspořá-

dal Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědné fakulty 

Slezské univerzity v Opavě v prostorách barokního knihov-
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ního sálu minoritského kláštera v Opavě první část meziná-

rodního workshopu, jehož smyslem bylo především otevřít 

mladší generaci téma dějin muzeí jako téma nesamozřej-

mé, které si zdaleka nevystačí jen s jubilejními oslavnými 

projevy a texty, nýbrž které musí být podrobeno rozsáhlé 

heuristice a kritické analýze. 

V úvodním vystoupení Otakara Kirsche (Katedra archeo-

logie a muzeologie FF Masarykovy univerzity v Brně) byla 

pozornost věnována složitému vztahu české a německé 

společnosti na Moravě v průběhu 19. století, jež ovlivnila 

peripetie brněnských muzeí (Františkovo muzeum jako mu-

zeum zemské; městské muzeum; Muzejní spolek jako záro-

dek českého muzea; Zemědělské muzeum). Smysl těchto 

muzejních pracovišť, které si nemají konkurovat, nýbrž 

vzájemně se doplňovat (což platí o pozici zemského mu-

zea vůči muzeu městskému), byl těmto institucím přiznán 

až hluboko ve 20. století, neboť nacionální rivalita precizaci 

muzejního programu bránila. Osobnosti brněnského mu-

zejnictví 19. století, zejména stále ještě ne plně doceněný 

Julius Leisching, jsou pak těmi, které spolehlivě integrují 

brněnskou situaci doby kolem roku 1900 do středoevrop-

ských souvislostí (referent upozornil na Leischingův zájem 

o řešení aktuálních muzeologických otázek, což se promítlo 

i do jeho publikační aktivity na stránkách mezinárodních 

revuí, zvláště časopisu Museumskunde). 

Následoval referát autora této zprávy jakožto zástup-

ce Slezské univerzity a Slezského zemského muzea, jenž 

se soustředil na demytizaci počátků Gymnazijního muzea 

v Opavě, údajně „nejstaršího muzea v českých zemích“. Toto 

„nej“ v charakteristice, dosud se běžně opakující v odbor-

ném tisku i v publicistice, je samozřejmě nesmyslem: na 

první květen 1814 nepřipadlo otevření opavského muzea, 

jak se tvrdí, nýbrž samotný počátek sběratelské činnosti. 

Základ muzea se vytvořil až v polovině roku 1815, z hledis-

ka prostorového zázemí bylo muzeum spolehlivě zajištěno 

až od konce roku 1817 a administrativně bylo definováno 

až na přelomu let 1818–1819. Opakující se tvrzení o opav-

ském muzeu jako nejstarším v republice bylo ve třicátých 

letech 20. století a v letech po roce 1945 spíše projevem 

snahy jeho nástupce, jímž po roce 1945 bylo Slezské mu-

zeum, chránit před pragmatismem doby, než vznášet nárok 

na pochybné prvenství. Teprve současnost z „výročí“ učinila 

součást marketingové strategie dnešního vedení Slezského 

zemského muzea, jež je již zbaveno sebemenšího étosu.

Třetím historicky zaměřeným příspěvkem bylo vystou-

pení Davida Vahaly (Slezská univerzita), jenž se snažil audi-

toriu přiblížit komplikovanost organizačního zajištění Slez-

ského muzea po roce 1945, po roce 1989 pak s nápadným 

přesunem zájmu o teoretické aspekty muzeologie z muzea 

na Slezskou univerzitu. Podobně jako pro 19. století, také 

pro období po roce 1945 se vynořuje celá řada témat, do-

sud neřešených, setrvávajících spíše v rovině tradování po-

lopravd a účelových smyšlenek. Na ambivalenci hodnocení 

let normalizace upozornil pamětník těchto let v Slezském 

muzeu – muzikolog Karel Boženek. Politické postižení (zá-

kaz publikování apod.) bylo mírněno osobním zaujetím 

tehdejšího ředitele muzea Viléma Plačka pro odborné a lid-

ské kvality muzejníků, jeho schopností odlišit podstatné 

(udržet schopné pracovníky v muzeu vzdor nesouhlasu 

stranických orgánů) od nepodstatného (uposlechnutí do-

poručení nadřízených politických složek). Toto svědectví je 

o to cennější, že dr. Plaček byl po roce 1989 konjunkturali-

sticky nespravedlivě pranýřován jako exponent normaliza-

ce, a to paradoxně lidmi, kteří ze své politické konformity 

v normalizačním dvacetiletí profitovali.

Workshop spojený s diskusí mezi studenty a pedagogy 

z univerzit z Ostravy, Opavy i Olomouce byl doplněn hu-

debním vystoupením církevní konzervatoře v Opavě, při-

praveným muzikoložkou Markétou Wiesnerovou (Slezské 

zemské muzeum). Matiné představilo posluchačům něko-

lik skladeb z 18. a počátku 19. století, tedy přibližně z doby 

utváření opavského muzea, jejichž autografy jsou uchová-

ny ve sbírkách muzikologického pracoviště Slezského zem-

ského muzea v Opavě. Toto vystoupení bylo koncipováno 

jako symbolické navázání na situaci před dvěma staletími: 

onoho 10. dubna 2014 totiž proběhla hudební akademie, 

jejíž výtěžek (91 zlatých a 10 krejcarů) vytvořil základ pro 

finanční fond Gymnazijního muzea.

Pavel Šopák

Vzdělávací obsah v muzejní
edukaci
Mezinárodní konference v Olomouci

Do muzeí přicházíme za poznáním i potěšením. Pro-

cházíme je sami nebo s průvodci, do jejichž role v poslední 

době stále častěji vstupují muzejní pedagogové. Zprostřed-

kovávají nám znalosti a zkušenosti vyplývající z bezpro-

středního styku se sbírkovými předměty. Historické klenoty 

muzejních fondů dokážou mnohé z nás doslova vtáhnout 

do dějů dob dávno minulých, zvlášť pokud se pro vyprávě-

ní příběhů využívá dramatických prostředků. Obor muzej-

ní pedagogika se u nás rozvíjí teprve od devadesátých let 

minulého století, a proto je stále co studovat a vylepšovat. 
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Ve dnech 23. a 24. dubna 2014 se profesionálové tohoto 

oboru sešli na mezinárodní konferenci pořádané Katedrou 

výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palacké-

ho v Olomouci pod názvem „Vzdělávací obsah v  muzejní 

edukaci“, kterou zaštítil doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr., děkan 

PedF UP.

Uspořádané pracovní setkání se stalo výzvou pro teo-

retiky i praktiky, kteří si mohli nejen poslechnout zajímavé 

příspěvky jak českých, tak i zahraničních hostů, ale také se 

zapojit do případných odborných debat. Pozvání přijali vy-

nikající praktici výtvarné výchovy a muzejní edukace Matjaž 

Duh ze Slovinského Mariboru a Karin Rottmann s Museum-

sdienst v Kolíně nad Rýnem. Na konferenci přijel s příspěv-

kem mj. i předseda evropské sekce INSEA Marjan Prevodnik 

nebo Philip Stephenson z University v Cambridge. Jeden 

z hlavních hostů, Marta Ornelas z Univerzity v Barceloně, na 

plénu široce poreferovala o výsledcích evropského projek-

tu, který se zabýval v evropském prostředí často diskutova-

ným vztahem muzeí a škol. Své poznatky o rozvoji oborové 

teorie i praxe předneslo také několik účastníků ze Sloven-

ska. Zpětně můžeme konstatovat, že se setkání na půdě 

olomoucké univerzity zúčastnila více než stovka muzejních 

pedagogů i akademiků zabývajících se tématem muzejní 

pedagogiky a zprostředkování kulturního dědictví. 

Vzdělávání v muzeích sice není v českém prostředí no-

vinkou, ale rozhodně považujeme za nové způsoby, které 

se u nás v posledních letech prosazují – aktivizační metody, 

metody výtvarné a dramatické výchovy aj. A nově se také 

formuje vztah k návštěvníkům, který se dříve poněkud opo-

míjel. Snad právě z těchto důvodů zaznívaly ve zdech Umě-

leckého centra UP po oba dny příspěvky na nejrůznější té-

mata. Jejich pestrý obsah směřoval k reflexi pedagogických 

přístupů realizovaných při poznávání věcí z dob minulých. 

Z prezentací jednotlivých přednášejících vyplýval viditel-

ný rozdíl mezi slovní výukou pojmů ve škole a předvede-

nými obrazy z autentického setkávání návštěvníků muzeí 

s předměty, které jsou nositeli lidské paměti. Mezinárodní 

diskuse o odborné práci muzejních pedagogů vyústila do 

společného hledání cest ke zvyšování kvality vzdělávání 

a výchovy v evropských muzeích.

Pracovní jednání v několika paralelních sekcích, včetně 

prezentací posterů, bylo navíc posíleno živými praktický-

mi ukázkami z edukačních programů Muzea Komenské-

ho v  Přerově. Účastníci workshopu s tématem „Muzejně-

-edukační situace nás víc než zajímá“, který byl lektorován 

Mgr. Kateřinou Tomeškovou za supervize doc. PaedDr. Jana 

Slavíka, CSc., potvrdili svým aktivním přístupem profesní 

snahu o lepší porozumění vlastnímu pedagogickému jed-

nání. Zpětné nahlížení na realizované procesy přibližování 

muzejních obsahů ukrytých ve věcech dalo nahlédnout 

do aktuálního stavu uplatňování nové kultury vyučování 

a  učení v muzeích. Prezentované podoby pedagogických 

situací, které přiváděly reflektující praktiky k hlubšímu za-

myšlení a ke snaze uchopit metodický nástroj, zároveň 

korespondovaly se všeobecným zájmem široké odborné 

i laické veřejnosti o vyšší úroveň vzdělávání a výchovy dneš-

ní mladé generace.

Předvedené příklady z praxe vhodně doplnily informa-

ce z akademického prostředí, mezi nimiž nechybělo i bližší 

seznámení se současnou realitou vzdělávání muzejních pe-

dagogů na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl nově akreditován 

studijní obor muzejní pedagogika. Dva dny plné odborných 

debat přinesly cenné podněty a inspiraci muzejněpedago-

gickým profesionálům, ale také studentům, kteří brzy bu-

dou sami připravovat vzdělávací aktivity v českých muzeích. 

S oběma jmenovanými skupinami účastníků snad můžeme 

na závěr tohoto krátkého ohlédnutí poděkovat všem orga-

nizátorům olomoucké konference. Společně s nimi také vě-

říme, že čtenáře článku z řad odborných pracovníků muzeí 

potěší námi přinesená fakta o naplňování snah o kultivaci 

profese, pro jejíž zástupce je zprostředkování edukačního 

potenciálu muzejních sbírek nejen každodenním chlebem, 

ale také jednou z vhodných cest posilujících význam muzeí 

v současné společnosti. 

Kateřina Tomešková
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Ukázka z edukačního programu Muzea Komenského
v Přerově „Veselá entomologie“. Foto: Jiří Sosna
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Bechyně
Městské muzeum
Nová stálá expozice: Město Bechyně  od 30. 5. 2014
Seznamte se: SUPŠ Bechyně aktuálně 2. 5. – 27. 7. 2014
Poklady, depoty, obětiny 13. 6. – 15. 9. 2014
Mezinárodní muzeum keramiky AJG
Fenomén B! 3. 5. – 28. 9. 2014
Erika Bornová 5. 7. – 28. 9. 2014
Bělá pod Bezdězem
Muzeum v Bělé pod Bezdězem
Sláva tomu domu… Lidová
architektura na Bělsku 6. 5. – 30. 9. 2014
Uber plyn! Legendární angličáci a nejen oni    1. 6. – 30. 9. 2014
Mladoboleslavské válečné album  3. 6. – 6. 9. 2014
Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Fotografie pro Finsko do 20. 7. 2014
Benešov
Muzeum Podblanicka
Panenky na počátku minulého století 23. 5. – 30. 8. 2014
Beroun
Muzeum Českého krasu, p. o.
Tak nám zabili Ferdinanda 27. 5. – 28. 10. 2014
Naši motýli 4. 6. – 31. 8. 2014
Ženy a děti ve válce 13. 6. – 27. 7. 2014
Blatná
Městské muzeum Blatná
Irena Ellis: Motýli mezi zdmi 14. 6. – 17. 8. 2014
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Kdo si hraje, nezlobí. Úžasný svět
leteckých modelů 1. 5. – 30. 9. 2014
Josef Hodek: Obrazy, grafika, ex-libris 22. 5. – 31. 8. 2014
Za císaře pána a jeho rodinu 7. 6. – 31. 10. 2014
Automatická kresba 19. 6. – 31. 10. 2014
Vzpomínka na Jiřího Sýkoru (1924–2004) 19. 6. – 31. 10. 2014
Brno
Moravská galeire
Jurkovičova vila
Krajinou Koncernovaného designu 25. 4. 2014 – 29. 3. 2015
Uměleckoprůmyslové muzeum
Dětské křticí soupravy 6. 3. – 12. 10. 2014
Muzeum města Brna, p. o.
Kriminalistika ve fotografii 15. 5. – 31. 8. 2014
Dalibor Chatrný: Letem českým světem 29. 5. – 31. 12. 2014
Bohumír Matal: Konstruktér barvy 12. 6. – 28. 9. 2014
Velká válka aneb Začalo to v Sarajevu 28. 6. – 31. 12. 2014
Antonín Oth: Sklo 3. 7. – 7. 9. 2014
Muzeum romské kultury, s. p. o.
Cikánský mýtus 1. 4. – 21. 9. 2014
Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
Peter Scherhaufer v Divadle (Husa)
na provázku 27. 6. – 7. 9. 2014
Dietrichsteinský palác
Domov za Velké války 18. 6. – 31. 12. 2014
Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Svět tajemných Baltů  4. 12. 2013 – 28. 9. 2014
Ustrňte se nad osudem
válečných vdov a sirotků 25. 6. – 31. 12. 2014

Technické muzeum v Brně
Mezinárodní bienále
studentského designu Design.s 25. 6. – 31. 10. 2014
Technika v míru, technika ve válce 28. 6. 2014 – 28. 6. 2015
Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Kolegialita a kontroverze. Josef Hoffmann a architekti moravské
moderny z Wagnerovy školy ve Vídni 27. 5. – 26. 10. 2014
Bruntál
Muzeum v Bruntále, p. o.
Křemen a jeho rodina 23. 5. – 17. 8. 2014
Z nových přírůstků muzejních sbírek III. 5. 6. – 31. 8. 2014
Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav
Josef Lada: Výběr z díla 28. 5. – 14. 9. 2014
Bučovice
Muzeum Bučovice
Magdalena Dobromila Rettigová 27. 6. – 7. 9. 2014
Bystřice nad Pernštejnem
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
Eliška Matoušová: Nostalgie 11. 6. – 3. 8. 2014
Bystřice pod Hostýnem
Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem
SČUG Hollar 7. 6. – 13. 7. 2014
Šlechtický rod Loudonů 18. 7. – 31. 8. 2014
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Čáslav za 1. světové války 22. 5. – 31. 10. 2014
Výstavní síň Náměstí Jana Žižky
Všechny tváře Čáslavi 14. 6. – 27. 7. 2014
Muzeum zemědělské techniky
Modely ze sbírek NZM 1. 4. – 31. 10. 2014
Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Továrník Josef Volman a Čelákovice 7. 6. – 21. 9. 2014
Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Žijí tu s námi 4. 6. – 28. 9. 2014
Domov za války 26. 6. – 14. 9. 2014
Česká Skalice
Muzeum textilu v České Skalici
Procházka ateliérem. Výstava obrazů a kreseb
výtvarného sdružení z České Skalice 29. 6. – 10. 8. 2014
Česká Třebová
Městské muzeum
Krajinou (nejen) Bohuslava Martinů 19. 6. – 14. 9. 2014
České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Radniční výstavní síň
Muzejní skvosty 1. 7. – 7. 9. 2014
Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
Kája Saudek 29. 5. – 13. 7. 2014
Asociace jihočeských výtvarníků 17. 7. – 31. 8. 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 Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Odraz I. světové války na Českokrumlovsku 10. 6. – 28. 9. 2014
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Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Holčičí sen, klukům vstup povolen. Panenky a hračky
ze sbírky Jaroslavy Zborníkové 7. 6. – 31. 8. 2014
Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.
Gotické umění na Děčínsku 24. 4. – 31. 10. 2014
Dobrá Voda u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
Pohledy 1989. 20 let po pádu
železné opony 10. 7. – 30. 8. 2014
Dobrovice
Dobrovická muzea
Velké maličkosti pod lupou 12. 6. – 7. 9. 2014
Doksy
Památník Karla Hynka Máchy
Dana Puchnarová: Karel Hynek Mácha 12. 4. – 6. 7. 2014
Jakub Arbes a Karel Hynek Mácha 3. 6. – 6. 7. 2014
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Ve spárech války 20. 6. – 28. 9. 2014
Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Zdeněk Hajný: Krajiny jenom tušené 25. 4. – 9. 7. 2014
Giluiano Collini: Italia bianca nera 11. 7. – 17. 9. 2014
Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Jako vejce vejci 17. 4. – 18. 8. 2014
Historické motocykly 21. 6. – 24. 8. 2014
Krása pravěké keramiky 3. 7. – 31. 8. 2014
Výroční 90 let založení muzea 6. 7. – 24. 8. 2014
Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Centrální osa Pekingu. Peking
za posledních 800 let 20. 6. 2014 – 24. 9. 2014
Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Baroko na Havlíčkobrodsku 23. 5. – 7. 9. 2014
Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
Maxmilián Haushofer a jeho žáci 20. 6. – 7. 9. 2014
Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Dům čp. 147
Fotografie členů Fotoklubu Hlinečan 1. 7. – 31. 8. 2014
Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Alfred Kubin a Sascha Schneider. Démoni
ze země nevědomí 24. 5. – 28. 9. 2014
Alfons Mucha v zrcadle doby 27. 6. – 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.
Když jsem já sloužil… aneb Co se kdysi
chovalo na dvoře 16. 6. – 16. 11. 2014
Hodonín
Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Petrohrad – Moskva – Paříž. Ruské umění 19. století
ze sbírek náchodské galerie 11. 6. – 24. 8. 2014

Keramická tvorba Oldřicha Barana 11. 6. – 24. 8. 2014
Miroslav Malina: Zpátky do minulosti 11. 6. – 24. 8. 2014
Holešov
Městské muzeum a galerie Holešov
Lidé na pouti. Fotografie Dalibora Bednáře 1. 4. – 31. 10. 2014
Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Pražské předměstí 1924–2014 18. 3. – 16. 10. 2014
Zámečnická škola. Řemeslo je umění 9. 5. – 16. 11. 2014
Mým národům! První světová válka
na frontách i v zázemí  20. 6. – 16. 11. 2014
Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Petr Šmalec: Ilustrace, hádanky 8. 4. – 28. 9. 2014
Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících
výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska  26. 6. – 28. 9. 2014
Muzeum Cheb, p. o.
Řemeslo má zlaté dno. Cechy
a cechovní výroba v Chebu  26. 6. – 2. 11. 2014
Choceň
Orlické muzeum v Chocni
Choceňské Polsko 15. 8. – 14. 9. 2014
Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Nová stálá expozice: Pohledy do pravěku  od  21. 6. 2014
Heinrich Rottenhan a Georg Buquoy. Velké osobnosti
z Červeného hrádku 17. 5. – 31. 8. 2014
Dům Jiřího Popela
Moderní krajka. Staré řemeslo
v novém hávu 10. 5. – 27. 7. 2014
Kostel sv. Kateřiny
Tajnosti muzeí 31. 5. – 27. 7. 2014
Chrast u Chrudimě
Městské muzeum Chrast
Kovej, kovej kováříčku – šij, švadlenko šij! Tradiční řemesla
dětskýma očima 5. 6. – 31. 8. 2014
Jdou tam, odkud všichni utíkají! 140. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Chrast 5. 6. – 30. 9. 2014
Chrastava
Městské muzeum a galerie v Chrastavě
Pavel Hotovec: Obrázky s verši 1. 7. – 29. 7. 2014
Fotografie hradů a zámků Libereckého kraje   1. 8. – 28. 8. 2014
Chropyně
Zámek Chropyně a Památník Emila Filly
Odhalené tajemství minerálů 1. 5. – 15. 10. 2014
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
Orel na svých perutích se vznese 13. 6. – 28. 9. 2014
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Trendy.Design.Produkce / Mezinárodní trienále
skla a bižuterie Jablonec 2014 7. 6. – 28. 10. 2014
Galerie Belveder
Bižuterní symposium / Mezinárodní trienále
skla a bižuterie Jablonec 2014 4. 7. – 28. 10. 2014
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Galerie N
A.TO.MY! / Mezinárodní trienále
skla a bižuterie Jablonec 2014 20. 6. – 31. 8. 2014
Kostel sv. Anny
Skleněná republika / Mezinárodní trienále
skla a bižuterie Jablonec 2014 27. 6. – 31. 8. 2014
Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Hrníčky naší babičky 4. 3. – 7. 9. 2014
Jáchymov
Královská mincovna v Jáchymově
Stříbrná horečka, volání hor 20. 6. – 28. 9. 2014
Jaroměř
Městské muzeum v Jaroměři
Pod černožlutým praporem ke svobodě.
Velká válka 1914–1918  25. 6. – 14. 9. 2014
Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Barbie 1. 7. – 24. 8. 2014
Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
Egypt, dar Nilu 13. 5. – 31. 8. 2014
Devatero pohádek Karla Čapka 8. 7. – 5. 9. 2014
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Šlápněte do pedálů 29. 5. – 28. 9. 2014
Rozmarná léta na Jičínsku aneb
Historie plováren 15. 6. – 14. 9. 2014
Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Dirigenti 20. 5. – 6. 7. 2014
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Gruzie, láska moje 29. 5. – 27. 7. 2014
Jindřich Roháček: Mouchy a surrealismus 17. 6. – 7. 9. 2014
Židovské památky na Vysočině 19. 6. – 24. 8. 2014
K lovu, boji, na parádu 19. 6. – 7. 9. 2014
Karel Slimáček: Pohledy pod pokličku 22. 6. – 7. 9. 2014
Kontrasty Afriky 31. 7. – 21. 9. 2014
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Seno, sláma. Práce v krajině
a přírodní procesy v umění 29. 5. – 24. 8. 2014
Václav Radimský: Na vlnách impresionismu 5. 6. – 17. 8. 2014
Ruce v moři fazolových květů 20. 6. – 31. 8. 2014
Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Loutky z Říše loutek 7. 5. – 28. 9. 2014
Dům čp. 1
Po stopách Sarajeva 1914 23. 5. – 27. 7. 2014
Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Z hlediště na jeviště 19. 4. – 21. 9. 2014
Pohlednice z depozitáře 3. 5. – 14. 9. 2014
Obzory. Modely rozhleden a majáků 10. 5. – 31. 8. 2014
Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Vlastislav Hofman – umělec mnoha tváří 15. 5. – 10. 8. 2014
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Stavebnice Merkur 24. 4. – 30. 12. 2014
Pozdrav z cirku 30. 5. – 30. 12. 2014
Iva Mrázková: Imaginární prostor 21. 6. – 31. 8. 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
Galerie Josefa Lieslera a Informační centrum
Jiří Stejskal 5. 6. – 1. 7. 2014
Jindra Husáriková 3. 7. – 5. 8. 2014
Jiří Brázda 7. 8. – 2. 9. 2014
Městské muzeum v Kadani
Nová stálá expozice:
Dějiny a stavební vývoj Kadaňského hradu         od 28. 6. 2014
Keramická plastika IV 14. 6. – 27. 7. 2014
Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
Křehká elegance. Nápojové sklo 29. 6. – 7. 9. 2014
Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary, p. o.
Kubánský filmový plakát 20. 6. – 3. 8. 2014
Muzeum Karlovy Vary, p. o.
Olbram Zoubek: Sochy 2. 7. – 28. 9. 2014
Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Václav Frolík: Obrazy 16. 5. – 10. 8. 2014
Pytláci a pytláctví 30. 5. – 31. 8. 2014
Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
50 / Ze sbírek GKK 8. 6. – 31. 8. 2014
Kostel sv. Vavřince
Společné cesty 15. 6. – 20. 7. 2014
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
V páru se to lépe táhne 5. 5. – 31. 8. 2014
Zabili nám Ferdinanda 14. 6. – 28. 9. 2014
Josef Duspiva: Obrazy 27. 6. – 7. 9. 2014
Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
50 / Ze sbírek GKK 8. 6. – 31. 8. 2014
Václav Podestát 15. 6. – 17. 8. 2014
Nablízko a nadostřel 4 25. 5. – 27. 7. 2014
Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Brouci ze sbírky Václava Koženého 15. 5. – 24. 8. 2014
Kouřim
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Dobrodružství cyklistiky 4. 4. – 31. 10. 2014
Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Velká válka obrazem 15. 1. – 28. 9. 2014
Kroměříž
Muzeum Kroměřížska, p. o.
Nejen historické společenské šaty  6. 6. – 7. 9. 2014
Arabela  20. 6. – 31. 8. 2014
Kroměřížští ostrostřelci 22. 6. – 7. 9. 2014
Kunín
Zámek Kunín
Barevný svět. Čínské lidové umění 7. 6. – 28. 9. 2014
Kunovice
Letecké muzeum Kunovice
Spadly z nebe 18. 5. – 31. 10. 2014
Nebeský traktor. Letoun Z-37 Čmelák 16. 6. – 1. 9. 2014
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Kutná Hora
České muzeum stříbra – Hrádek
Kamenné sochy z Afriky 9. 7. – 31. 8. 2014
Kamenný dům
Ševcovské řemeslo 1. 4. – 30. 11. 2014
Tylův dům
Historické hudební nástroje 9. 7. – 31. 8. 2014
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Felix Jenewein (1857–1905): Studie
a definitivy 1. 7. – 24. 8. 2014
Galerie Středočeského kraje GASK
Nová stálá expozice: Stavy mysli / Za obrazem  od 25. 5. 2014
Jan Konůpek: Práce na papíře 25. 5. – 31. 8. 2014
Jakub Rusek: Hlava nehlava 14. 6. – 28. 9. 2014
Jana Thálová a Barbora Baronová:
Dress Code Book 14. 6. – 28. 9. 2014
Kvilda
Muzeum Kvilda
Výstava ke 130. výročí narození J. Váchala 1. 7. – 31. 8. 2014
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Velká válka 1. 6. – 24. 8. 2014
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Jiří Vavřina: Obrazy 21. 6. – 31. 8. 2014
Lešná
Muzeum regionu Valašsko
Voňavé sklo a skrytá krása 1. 5. – 29. 8. 2014
Letohrad
Městské muzeum Letohrad
Petr Jilemnický 3. 7. – 3. 10. 2014
Lety
Kulturní památka Lety
Sofiina volba po česku 31. 5. – 1. 9. 2014
Ležáky – Miřetice u Hlinska
Pietní území Ležáky, n. k. p.
Vzpomínky na Karla Kněze II. 21. 6. – 31. 8. 2014
Liberec
Lázně – Oblastní galerie Liberec
Mary Duras (1898–1982) 12. 6. – 31. 8. 2014
František Kupka: Vanoucí modře 12. 6. – 14. 9. 2014
Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy
do Vídně 19. 6. – 14. 9. 2014
Lidice
Památník Lidice, n. k. p.
Výstavní síň Pod tribunou
Lidice (v) minulosti 1. 6. – 30. 12. 2014
Lidická galerie
42. ročník Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice 2014 28. 5. – 31. 10. 2014
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Zničené židovské památky severních Čech 3. 6. – 27. 7. 2014
Vzpomínky na Afriku ve sbírkách muzea 13. 6. – 27. 7. 2014
Litoměřicko na starých mapách 7. 8. – 26. 10. 2014
Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Josef Váchal – mystik neukázněný 7. 6. – 31. 8. 2014
Městská obrazárna v zámku Litomyšl
Josef Matička: Dar Litomyšli 14. 6. – 28. 9. 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
Ozvěny první světové války 11. 5. – 6. 7. 2014
Drahé kameny a minerály 13. 7. – 18. 9. 2014
Loštice
Památník Adolfa Kašpara
Přátelé Adolfa Kašpara 7. 5. – 14. 9. 2014
Louny
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
České středohoří – klenot přírody 3. 6. – 17. 8. 2014
Zmizelé Louny na pohlednicích 10. 6. – 17. 8. 2014
Lounské muzeum v proměnách času 26. 8. – 2. 11. 2014
Máslovice
Malé máslovické muzeum másla
Špetka koření do 28. 10. 2014
Mělník
Regionální muzeum Mělník
Cesta za pokladem kapitána Williama Kidda    24. 6. – 27. 7. 2014
„Když si chlapi hrajou“ aneb
Miniaturní svět modelů 11. 7. – 31. 8. 2014
Mělnické medvídkování Evy Šímové aneb
Život medvídků v muzeu 13. 7. – 23. 8. 2014
Ladislav Záruba: Mělnické pastorále 5. 8. – 31. 8. 2014
Mimoň
Městské muzeum v Mimoni
Výstava panenek 6. 7. – 30. 8. 2014
Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
Mladoboleslavské válečné album 3. 6. – 31. 8. 2014
Antický Řím 7. 6. – 28. 9. 2014
Škoda Auto Muzeum
Indická Odyssea 1934 12. 5. – 30. 9. 2014
Mohelnice
Vlastivědné muzeum
Spolky a spolkový život v Mohelnici od poloviny 19. století
do poloviny 20. století 19. 6. – 2. 11. 2014
Moravské Budějovice
Muzeum řemesel
140 let severozápadní dráhy 6. 6. – 30. 9. 2014
Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
České umění ze sbírky GVUN 25. 4. – 31. 8. 2014
Lubomír Zeidler (1931–2003): Obrazy 27. 6. – 31. 8. 2014
Alexandra Moralesová a Laura Victorie Delgado: 
Voyerismo vegetal 3. 7. – 31. 8. 2014
Alžběta Skálová 18. 9. – 9. 11. 2014
Regionální muzeum Náchod
Tváří v tvář. Posmrtné masky osobností kulturní
a politické historie 28. 5. – 31. 7. 2014
Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
v Netolicích 3. 5. – 31. 10. 2014
Jaromír, Alena a Petr Schelovi: 3x Schel 1. 7. – 31. 7. 2014
Vladimíra Fridrichová-Kunešová: Zaniklé kostely
Šumavy a Pošumaví 1. 8. – 14. 9. 2014
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Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
50 let Horácké galerie 16. 5. – 31. 8. 2014
Malíř a grafik Karel Němec (1879–1960) 20. 5. – 7. 9. 2014
Pocta Tamaře Divíškové 10. 6.  – 7. 9. 2014
Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Velký úklid – velké prádlo 26. 6. – 7. 9. 2014
Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
20 let Ajeto Lindava 14. 6. – 28. 10. 2014
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Olomuciana 30. 4. – 3. 8. 2014
Válka a legionáři Novojičínska v boji
za vznik Československa 22. 5. – 7. 9. 2014
Nymburk
Vlastivědné muzeum Nymburk
Hrabal známý a neznámý 27. 3. – 30. 11. 2014
Olomouc
Arcidiecézní muzeum v Olomouci
Strastmi k probuzení. Umělecká díla japonského buddhismu
ze sbírek Náprstkova muzea 26. 6. – 12. 10. 2014
Ivan Theimer: Cesta světla 26. 6. – 12. 10. 2014
Muzeum umění Olomouc
Vladimír Birgus 15. 5. – 7. 9. 2014
Nakladatel Rainer Pretzell 15. 5. – 14. 9. 2014
Vnitřní okruh v současné české fotografii 12. 6. – 28. 9. 2014
Opava
Slezské zemské muzeum
Země a její muzeum 1. 5. – 30. 9. 2014
Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Viktor Pivovarov a Ged Quinn: Cake
and Lemon Eaters 23. 5. – 20. 7. 2014
Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
Barbara Issa Wagnerová 7. 6. – 3. 8. 2014
Ostrov nad Ohří
Letohrádek Ostrov
Jitka Kůsová: Kresby, objekty 26. 6. – 24. 8. 2014
Mladí lvi v kleci. Tvorba německých autorů
žijících v Čechách (1918–1938) 26. 6. – 28. 9. 2014
Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Bobmby nad Pardubicemi 24. 4. – 12. 10. 2014
Pavel Šmíd: Jeden svět, jeden příběh 15. 5. – 31. 8. 2014
Ilja Bílek, Luba Bakičová: Skleněné plastiky 24. 7. – 28. 9. 2014
Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Josef Hlinomaz – herec a malíř 13. 6. – 30. 7. 2014
Jaroslav Kučera: Jak jsem potkal lidi 13. 6. – 30. 7. 2014
Gabriela Krylová: Do ticha 3. 7. – 3. 8. 2014
Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
Poklady z hlubin země 7. 5. – 31. 8. 2014
Šangri-la. Hledání ztraceného ráje 23. 5. 2014 – 1. 2. 2015
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Víra, která zahřeje. Náboženské motivy
na gotických a renesančních kachlích 11. 6. – 2. 11. 2014

Národopisné muzeum Plzeňska
Jak se žilo v Plzni za císaře „Procházky“ 30. 4. – 13. 7. 2014
Malé známé i neznámé tváře. Výstava ke 200. výročí narození
malíře miniatur Jana Zachariáše Quasta 25. 7. – 12. 10. 2014
Západočeská galerie v Plzni
Masné krámy
Sekal a Japonsko 27. 6. – 21. 9. 2014
13
Orbis pictus Františka Kupky. Mezi symbolismem
a reportáží 30. 5. – 7. 9. 2014
Poděbrady
Polabské muzeum
Velká válka na frontě a v zázemí 18. 6. – 31. 10. 2014
Polička
Městské muzeum a galerie Polička –
Centrum Bohuslava Martinů
Hry a klamy 17. 5. – 31. 8. 2014
Praha
Galerie hlavního města Prahy 
Colloredo-Mansfeldský palác
Jan Pfeiffer: Okázalá abstrakce 4. 6. – 31. 8. 2014
Jan Vičar: Chtěl jsem být generál, ale válka
byla příliš krátká 13. 6. – 21. 9. 2014
Dům fotografie
Juraj Herz – Karel Ješátko: Dèja vu 1. 7. – 28. 9. 2014
Andreas Müller-Pohle: Koincidence. Výběrová
retrospektiva 22. 7. – 28. 9. 2014
Městská knihovna
Jan Kubíček: Retrospektiva 23. 4. – 10. 8. 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
Trojský zámek
Pražský figurální porcelán a jeho
modelér Ernst Popp  1. 4. – 2. 11. 2014
Galerie kritiků – palác Adria
Osten – Darko Markovic and Awards Artists  17. 6. – 13. 7. 2014
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Vladimír Kopecký 25. 4. – 28. 9. 2014
Muzeum hlavního města Prahy
Petřínská rozhledna
Nová stálá expozice: 
Petřín – místo vycházek, rozhledů i dolování  od 1. 5. 2014
Kdo se bojí, nesmí do Prahy 20. 11. 2013 – 3. 8. 2014
Historie povodní v Praze 30. 4. – 19. 10. 2014
Slunce v nás. Výstava dílen Domova Maxov 11. 6. – 31. 8. 2014
Rukavice 1. 7. – 28. 9. 2014
Muzeum Policie ČR
„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
Nečekané dědictví: Šíma, Štyrský,
Toyen, Zrzavý… 30. 5. – 24. 8. 2014
Salmovský palác
Japonismus v českém umění 15. 5. – 7. 9. 2014
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Schwarzenberský palác
Svatá příroda. Ilustrace mezi
vědou a uměním 15. 4. – 13. 7. 2014
Šternberský palác
Gotika v jihozápadních Čechách 28. 3. – 6. 7. 2014
Veletržní palác
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! 25. 4. – 2. 11. 2014
Národní muzeum
České muzeum hudby
Smrt kmotřička / Smrt 18. 6. – 23. 2. 2015
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
Země černých faraonů / Okno do světa 29. 5. – 12. 10. 2014
Národní památník na Vítkově
Hudba a politika 14. 5. 2014 – 29. 3. 2015
Nová budova – bývalého Federálního shromáždění
Peníze 29. 11. 2013 – 15. 7. 2014
První světová válka. Prolog k 20. století 27. 6. – 7. 9. 2014
Národní technické muzeum
Hudba ve spirále. Století gramofonového průmyslu
v českých zemích 21. 5. – 2. 11. 2014
Naše moře. Rakousko-uherské válečné
námořnictvo 4. 6. – 30. 11. 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
O pivu. Z chmelnice až na náš stůl 16. 4. – 31. 12. 2014
Památník národního písemnictví
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: Spisovatel –
Čech – Středoevropan  2. 4. – 31. 8. 2014
Poštovní muzeum
Pošta za Velké války. Píšu Vám z fronty… 14. 5. – 14. 9. 2014
Uměleckoprůmyslové museum
Galerie Josefa Sudka
Jan Staněk: Fotografie 15. 5. – 14. 9. 2014
Židovské muzeum v Praze
Příběh pokračuje. Přírůstky ve sbírkách Židovského muze
v Praze 1994–2014  23. 4. – 3. 8. 2014
Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu
Vzpoura na půdě – loutky Divadla Continuo
obsadily muzeum 13. 6. – 19. 10. 2014
Prachatické muzeum
Čtyři svatby stačí, drahoušku 13. 6. – 30. 9. 2014
Prachov
Muzeum přírody Český ráj
Namaluj obojživelníka nebo plaza 2014 15. 6. – 31. 10. 2014
Prostřední Lhota u Nového Knína
Hornické muzeum Příbram – Křížovnický špýchar 
Prostřední Lhota
Pozor, křehké!  do 31. 10. 2014

Protivín
Památník města Protivína
Dějiny schované v památníku 1. 5. – 3. 8. 2014
Předklášteří
Podhorácké muzeum
Sportovně a elegantně. Sporotvní vyžití nejen
na Tišnovsku ve 20. století 30. 4. – 2. 11. 2014
Jan Exnar: Sklo 1. 6. – 28. 9. 2014
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Za císaře pána a jeho rodinu. Přerov na prahu
1. světové války 7. 5. – 26. 10. 2014
Muzikanti, co děláte 30. 5. – 7. 9. 2014
ORNIS – Ornitologická stanice
Atlas ptáků neobyčejných 2. 4. – 31. 10. 2014
Přeštice
Dům historie Přešticka
Nejkrásnější ze všech dárků
dává život do kočárků 12. 7. – 7. 9. 2014
Václav Malina: Pod Černým lesem 12. 7. – 7. 9. 2014
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Libuše Matochová: Tradiční textilní techniky
a Karel Matocha: Fotografie  29. 4. – 24. 8. 2014
Život plný námahy. Svět práce beskydského venkova
v dílech neprofesionálních řezbářů 10. 6. – 17. 11. 2014
 Příbram
Hornické muzeum Příbram
Březové hory – cáchovna hotelu Vojtěch
Želízko a mlátek 1. 6. – 1. 9. 2014
Dáma s náhrdelníkem 3. 6. – 31. 10. 2014
Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Černé slunce 2. 4. 2014 – 27. 7. 2015
Od Ferdy po Jonatána 9. 4. – 5. 10. 2014
Milovníci a mecenáši věd a umění
v řeholním rouše 15. 5. – 30. 10. 2014
Moravské vydavatelství se představuje:
Nakladatelství Kniha Zlín 20. 5. – 28. 9. 2014
Rakovník
Galerie Samson – Cafeé
Miloš Švarc: Obrazy 24. 6. – 28. 9. 2014
Muzeum T. G. M. Rakovník
Karel Kestner: Foceno kompaktem
v režimu automat 19. 6. – 27. 7. 2014
Necháte se oklamat? 21. 6. – 7. 9. 2014
Jan Hus 1. 8. – 31. 8. 2014
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Kuchyňští pomocníci našich babiček 29. 5. – 31. 8. 2014
I. světová válka
ve fotografii Konrada Kurze 12. 6. – 28. 9. 2014
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Baladické světy Jaroslava Panušky 26. 6. – 14. 9. 2014
Mánesův prapor Jednoty Říp 26. 6. – 14. 9. 2014
Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Od bezu k šafránu. Barvířské rostliny 6. 6. – 5. 11. 2014
Letní keramická plastika 14. 6. – 31. 10. 2014
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Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Miroslav Hásek: Kresby 1. 7. – 31. 7. 2014
Jak se žije s handicapem 5. 7. – 31. 10. 2014
Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, n. k. p.
(Ne)zapomenutá Tesla 10. 2. – 17. 8. 2014
Tradície očami fotografov 7. 6. – 20. 7. 2014
Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor 
Orlická galerie
Zapomenutý malíř Vídeňské secese Rudolf Kalvach
a jeho návrat do Rychnova nad Kněžnou 20. 6. – 14. 9. 2014
Karel Zeman – grafika, medaile, známková
a ilustrační tvorba 20. 6. – 14. 9. 2014
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Sedlčany – Město výročí 21. 6.  – 14. 9. 2014
Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Signum laudis. Střípky za zákopů
a zázemí 1914–1918  29. 4. – 31. 8. 2014
Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
Rožmberský dům
Obnovená krása do 10. 8. 2014
Sokolov
Muzeum Sokolov, p. o.
1. světová válka 30. 4. – 31. 8. 2014
Radiohistorie 16. 7. – 26. 10. 2014
Sovinec
Hrad Sovinec
Jan Naš  7. 6. – 28. 9. 2014
Stará Huť
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
Ztracená generace 7. 6. – 1. 9. 2014
Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Cesta Severem aneb
Kajina a příroda Fennoskandie 27. 3. 2014 – 1. 3. 2015
Historie Arboreta Nový Dvůr
ve fotografiích 27. 3. 2014 – 1. 3. 2015
Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
120 let muzea 2. 4. – 20. 7. 2014
Tajemný svět fezů 25. 6. – 10. 8. 2014
Západní Balkán v 1. světové válce 1. 7. – 31. 8. 2014
Viktor Pressl: Fotografie 1. 7. – 31. 7. 2014
Strážnice
Městské muzeum
Háčkovaný svět panenek 22. 6. – 30. 8. 2014
Národní ústav lidové kultury –
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
Na krála, matičko, na krála! Jízda králů
na Slovácku 27. 4. – 31. 10. 2014
Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Dítě, dětství, mateřství. Rozmilá výstava o vyrůstání
před sto lety 11. 5. – 14. 9. 2014

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Zkameněliny severní Moravy 30. 4. – 24. 8. 2014
Okamžiky z historie československého
expedičního lezení 28. 5. – 27. 7. 2014
Fenomén Igráček 5. 6. – 28. 9. 2014
Dřív, než usneš… aneb 
Jak se kdysi spávalo 12. 6. – 21. 9. 2014
Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Stará radnice
Táňa Svatošová: Obrazy, kaligrafie, realizace  8. 6. – 13. 7. 2014
Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Tachovsko: Krajina v paměti / Paměť v krajině  12. 6. – 28. 9. 2014
Fenomén Igráček 4. 7. – 27. 8. 2014
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Historické kočárky Hany Müllerové 28. 5. – 27. 7. 2014
Zapomínaní učenci z německé
univerzity v Praze 30. 5. – 5. 10. 2014
600 let Židů v Teplicích 31. 5. – 5. 10. 2014
Terezín
Památník Terezín, n. k. p.
Malá pevnost
Stauffenberg a Operace Valkýra. Atentát na Hitlera
z 20. července 1944  10. 7. – 30. 9. 2014
O osudu člověka se rohoduje proužkem papíru. Transporty Židů
z Ghetta Terezín do Osvětimi-Březinky 17. 7. – 31. 10. 2014
Muzeum ghetta
Mark Podwal: To všechno nás postihlo 10. 4. – 10. 7. 2014
Petr Veselý: Obrazy 15. 7. – 15. 9. 2014
Trutnov
Galerie města Trutnova
Sochy v Trutnově V. 12. 6. – 30. 9. 2014
Julie Winterová-Mezerová: Obrazy 26. 6. – 30. 8. 2014
Městský úřad
Zbyněk Šanc: Proměny naší krajiny 29. 5. – 31. 8. 2014
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Keltové ve východních Čechách 23. 5. 2014 – 4. 1. 2015
První světová válka a její odraz
na Trutnovsku 6. 6. – 7. 9. 2014
Vlajka vzhůru letí. Z minulosti a současnosti
trampingu na Trutnovsku 21. 6. – 28. 9. 2014
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
V srdci Hedvábné stezky 12. 6. 2014 – 18. 1. 2015
Staří přátelé / Old friends. 30 let šperkařských sympozií
v Turnově 19. 6. – 27. 7. 2014
Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Tepaný život Maria Converia 27. 4.  – 31. 8. 2014
Uherské Hradiště
Galerie Slováckého muzea
Michal Šarše 17. 7. – 19. 10. 2014
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Nová stálá expozice: Slovácko  od 31. 5. 2014
Josef Kiessewetter: Zahrada snění 7. 5. – 13. 7. 2014
Jsme tu s Vámi 100 let 15. 5. – 12. 10. 2014
Michal Šarše 17. 7. – 19. 10. 2014
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Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Střípky z dějin módy. Modely historických oděvů
na panenkách 12. 6. – 31. 8. 2014
Velká válka v muzejních sbírkách 20. 6. – 2. 11. 2014
Úsov
Lovecko-lesnické muzeum
Pohádky na zámku Úsov 6. 4. – 31. 10. 2014
Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Viktor Pavlovič Levin: Grafika, staré
a zapomenuté techniky 13. 6. – 27. 7. 2014
Léčivé rostliny a jejich dvojníci 18. 6. – 31. 7. 2014
Čus vydrus! 18. 6. – 21. 8. 2014
Gennadij Avdějev: Můj svět 27. 6. – 12. 10. 2014
Žofinko, neumírej… Ústečané
a 1. světová válka 28. 6. – 12. 10. 2014
Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Ateliér Quida K. 29. 4. – 21. 9. 2014
Ústí na pohlednicích 29. 4. – 31. 8. 2014
Technické hračky 1850–1960 28. 5. – 12. 9. 2014
Zdeněk Brožek 29. 5. – 31. 8. 2014
Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
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
Balkónové květiny a letničky 1. 6. – 30. 9. 2014
Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Pavel Popelka: fotografie 22. 6. – 24. 8. 2014
Veselý Kopec
Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec
Statek z Mokré Lhoty
Od kliky k elektřině 19. 4. – 31. 10. 2014
Vimperk
Muzeum při Správě NP a CHKO Šumava
Václav Mandelík: Náhodou 17. 5. – 6. 7. 2014
Vinařice u Kladna
Hornický skanzen Mayrau
Jindřich Modráček: Obrazy  27. 4. – 10. 8. 2014
Vlašim
Muzeum Podblanicka
Filmový svět Leopolda Zemana 4. 6. – 31. 8. 2014
Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Galerie
Svět panenek, kočárků a hraček 22. 6. – 7. 9. 2014
Umění restaurovat. 110 let muzea 6. 7. – 18. 8. 2014
Muzeum
Albánie cestou necestou 9. 6. – 20. 7. 2014
Martina Kaplerová: Vodňany 6. 7. – 28. 9. 2014
Historická kola Jiřího Plívy 27. 7. – 28. 9. 2014
Vojna u Příbrami  – Lešetice
Hornické muzeum Příbram – Památník
Vojna u Příbrami
Ani gram uranu okupantům 2. 1. – 6. 7. 2014
SORELA v architektuře 8. 7. – 31. 8. 2014

Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Do zákopů táhnou řady nesmírný… 26. 4. – 28. 10. 2014
Vraclav
Barokní areál
Neštěstí ve hře, štěstí v lásce 3. 5. – 28. 9. 2014
Vrchlabí
Krkonošské muzeum 
Augustiniánský klášter
Z půdy na výstavu. Odkrývání tajemství
konzervátorského řemesla 13. 5. – 31. 8. 2014
Čtyři historické domy
Současná boleslawiecká kamenina 24. 5. – 7. 9. 2014
Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Auto, kam se podíváš 8. 6. – 14. 9. 2014
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Nová stálá expozice: Život a dílo Aloise Musila     od 25. 4. 2014
První světová válka a Vyškov 6. 5. – 28. 12. 2014
Gejša a samuraj 15. 5. – 13. 7. 2014
Aleje a stromořadí v Čechách a na Moravě 17. 6. – 10. 8. 2014
Kde bydlí panenky 10. 7. – 7. 9. 2014
Kaple sv. Anny
Jaroslav Svoboda: Sklo a skleněné objekty 24. 6. – 14. 9. 2014
Zábřeh
Vlastivědné muzeum
Výtvarné Zábřežsko 25. 7. – 7. 9. 2014
Zbiroh
Městské muzeum ve Zbiroze
Litografické listy Emmy Srncové 26. 6. – 14. 9. 2014
Po stopách pověstí na Zbirožsku 1. 7. – 31. 10. 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
Okouzlen brouky a jinou havětí 7. 5. – 31. 8. 2014
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Óda na kabelky 7. 6. – 3. 9. 2014
Dům umění
Pojďme si hrát 2. 5. – 26. 7. 2014
Jak se rodí večerníčky 16. 6. – 6. 9. 2014
Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Ta naše Madla má radost z prádla 9. 5. – 31. 8. 2014
Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Putování za pohádkou 22. 6. – 31. 8. 2014
Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Pahorkatina Džbán 16. 5. – 27. 9. 2014
Růžová krása z Chodova 17. 7. – 31. 8. 2014
Ždánice
Městské Vrbasovo muzeum
Fotografie Vladimíra Hozdeckého 15. 6. – 13. 7. 2014
Obrazy Bohdany Škrhákové 15. 7. – 14. 9. 2014



Dne 15. května 2014 byla ve Sladkovského sále Obecního 

domu v Praze slavnostně vyhlášena tato ocenění ve všech sou-

těžních kategoriích Národní soutěže muzeí Gloria musaealis: 

Muzejní výstava roku 2013
Cena Gloria musaealis
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.

za stálou expozici „Princip Baťa. Dnes fantazie, zítra sku-

tečnost“, zpřístupněnou dne 1. května 2013

Expozice mapuje dějiny baťovského koncernu od zalo-

žení firmy až do jejího znárodnění v roce 1945. Stručně shr-

nuje i poválečný vývoj. Baťovská éra je rozdělena do řady 

témat, která se zabývají základními obory působnosti kon-

cernu od výroby, budování zahraničních společností přes 

prodej, reklamu, dopravu až po nevýrobní sféru. Další díl 

expozice je věnován zlínskému filmovému studiu, jeho his-

torii, produkci a osobnostem s ním spojených. Závěrečným 

okruhem je fenomén moderního cestovatelství s prezento-

vaným sbírkovým fondem inženýrů Hanzelky a Zikmunda, 

Eduarda Ingriše a Stanislava Škuliny.

II. místo
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

za výstavu „Kotěra. Po stopách moderny…“, uspořáda-

nou ve dnech 6. září 2013 – 31. ledna 2014

Výstava věnovaná budově muzea v Hradci Králové a je-

jímu architektovi, prof. Janu Kotěrovi (1871–1923), vznikla 

u příležitosti 100. výročí jejího otevření. Unikátnost vý-

stavního projektu spočívala v pečlivém výběru sbírkových 

předmětů, uplatnění jednoduchého stylu prezentace 

a důsledného dodržení přísných klimatických i světelných 

parametrů. Obsahově zdůraznila výstava provázanost 

osobnosti stavitele s vídeňským prostředím. Tuto skuteč-

nost podtrhlo vystavení několika jedinečných sbírkových 

předmětů z Muzea užitého umění ve Vídni a z pozůstalosti 

Jana Kotěry, obsahující fragmenty osobní korespondence, 

kresby a materiály Kotěrových realizací. Součástí výstavy 

byl dokumentární film, katalog a edukační program.

 III. místo
Západočeská galerie v Plzni, p. o. 

za výstavu „Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevrop-

ské kultury a české výtvarné umění 1850–1950“, uspořá-

danou ve dnech 30. ledna – 28. dubna 2013

Výstava se zaměřila na dosud nezpracované téma – vlivy 

primitivismu – původních mimoevropských kultur Ameri-

ky, Afriky a Oceánie na české výtvarné umění v letech 1850–

1950. S využitím dosud málo známého materiálu ukázala 

zájem o „primitivní“ umění u českých umělců, teoretiků 

i cestovatelů a přiblížila nejvýznamnější sbírky mimoevrop-

ských etnických objektů, které vlastnili čeští umělci.
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Zvláštní ocenění
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

za výstavu „Džungle za plotem“, uspořádanou ve dnech 

21. srpna – 28. října 2013

Výstava byla výjimečným příkladem multioborového zpra-

cování nelehkého botanického tématu. Jak prezentovat 

veřejnosti výsledky vlastních výzkumů, propojujících bota-

niku s historií? Jak předvést historickou hodnotu stoletých 

herbářových sbírek, na první pohled nudných? Koncepce 

výstavy propojila tyto hlavní cíle: ukázat dramatické změ-

ny v krajině a květeně Plzeňska za posledních 100 let, dále 

předvést, co dělá muzejní botanik a konečně přimět každé-

ho, aby si všímal světa kolem sebe. Na výstavě bylo možné 

najít historické dokumenty a fotografie, herbářové položky 

i živé rostliny, včetně nebezpečných invazních rostlin. 

Muzejní publikace roku 2013
Cena Gloria musaealis
Oblastní galerie v Liberci, p. o.

za publikaci „Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny němec-

ky hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v me-

ziválečném období“ autorky Anny Habánové (ed.)

Publikace zpracovává dlouho opomíjené téma – prezen-

tuje práce německých autorů, kteří tvořili v českých zemích 

v období první republiky. Mnohá díla musela být po dlou-

hém období nezájmu nejprve vystopována v českých či za-

hraničních fondech a zasazena do kontextu celé tvorby jed-

notlivých autorů, příslušných uměleckých sdružení a dané 

doby. Publikace tak přesáhla rozměr výstavního katalogu 

a představuje důležitý pramen k uvedenému tématu.

II. místo
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

za publikaci „Červená kniha květeny jižní části Čech“

autorů Petra Lepšího, Martina Lepšího, Karla Boublíka, Mila-

na Štecha a Vladimíra Hanse (eds.)

Publikace je věnovaná ohrožené a vyhynulé květeně ji-

hočeského regionu. Cenné je zejména hodnocení ohrožení 

jednotlivých rostlinných druhů, rozbor jeho příčin a navrže-

ný způsob jejich ochrany. Dílo vyniká rozsahem a důklad-

ností zpracování a doposud nemá v rámci České republiky 

obdobu. Kromě aktuálních informací o rozšíření a ohrožení 

rostlin jsou v knize shrnuty také poznatky o historickém vý-

skytu, které se podařilo nashromáždit za uplynulých 200 let 

botanického výzkumu.

III. místo
Regionální muzeum v Litomyšli 

za publikaci „Václav Boštík (1913–2005)“ autorů Martina 

Boštíka, Stanislava Vosyky a Jaromíra Zeminy

V letech 2010–2013 Regionální muzeum v Litomyšli ini-

ciovalo a realizovalo projekt, jehož výstupem byly kniha 

a výstava ke stému výročí narození Václava Boštíka, našeho 

nejvýznamnějšího malíře poválečné lyrické abstrakce. Pu-

blikace ukazuje dílo čelního umělce z pohledu jeho vazeb 

v rodném kraji a významně tak rozšiřuje poznání kořenů au-

torovy tvorby. Kniha je výsledkem intenzivního archivního 

bádání a zasluhuje uznání jako badatelský počin celostát-

ního významu.
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Zvláštní ocenění 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.

za publikaci „Plicní sanatorium v Jablunkově“ autorů Ra-

dima Konečného, Marie Butuly Ciché, Magdalény Roháčové 

a Libora Müllera

Publikace byla vydána u příležitosti 90. výročí vzniku vý-

znamného prvorepublikového léčebného zařízení. Zámě-

rem publikace bylo zmapovat historii sanatoria a okolního 

parku s unikátním arboretem od vzniku tohoto komplexu 

až do současnosti. Je tak charakteristickým příkladem no-

vých tendencí bádání, které se zaměřují na zkoumání sta-

vebních komplexů nejen z hlediska architektonického, ale 

také z širšího kontextu jejich funkce, jejich každodenního 

a společenského života.

Muzejní počin roku 2013
Cena Gloria musaealis
Národní technické muzeum 

za projekt „Národní technické muzeum dokončeno“

V říjnu 2013 dokončilo Národní technické muzeum tvor-

bu svých třinácti stálých expozic, obnovilo starou důlní 

štolu a otevřelo se veřejnosti poprvé v celé své renovované 

podobě. Budova muzea byla po 75 letech zkolaudována. 

Výdobytky techniky jsou nyní k dispozici všem zájemcům 

v komplexním a názorném přehledu, včetně poučené inter-

pretace a odpovídajících souvislostí.

II. místo
Zlínský kraj a jeho příspěvkové organizace – 14|15 BAŤŮV 

INSTITUT, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 

a Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

za projekt „14|15 BAŤŮV INSTITUT“

Rekonstrukcí dvou objektů č. 14 a č. 15 bývalého továr-

ního areálu firmy Baťa vzniklo moderní integrované kul-

turní a  vzdělávací centrum Zlínského kraje 14|15 BAŤŮV 

INSTITUT. Náročná rekonstrukce vytvořila zázemí pro čin-

nost Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajské galerie 

výtvarného umění ve Zlíně a Krajské knihovny Františka 

Bartoše ve Zlíně. Nově vzniklé prostory splňují náročné po-

žadavky dnešní společnosti jak na rozsah a standard služeb, 

tak na kvalitu prostředí a prostorové kapacity.

III. místo
Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.

za projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpří-

stupnění nových expozic“

Muzeum Vysočiny Třebíč bylo znovuotevřeno díky reali-

zaci projektu, který měl za cíl revitalizaci významné třebíč-

ské architektonické památky, bývalého kláštera a zámku. 

Návštěvníkovi byla zpřístupněna většina prostor areálu. 

V nich může zhlédnout moderní a rozšířené expozice pre-

zentující přírodu a historii Třebíče a okolí. Zároveň byly vy-

budovány i prostory pro výstavní a edukační činnost mu-

zea. Vznikl tak moderní muzejní areál pro celou rodinu.

3[14

21



Zvláštní ocenění
Petr Koudelka 

za projekt „Museum fara Křenov“ 

Nově vzniklé Museum fara Křenov přibližuje návštěvní-

kům život, kulturu a práci duchovního v malém městečku 

od 18. století do současnosti. Sbírka nábytku, výtvarného 

umění, uměleckého řemesla, grafiky, archiválií, textilií čítá 

více než 1 200 položek. Muzeum je umístěno v rekonstru-

ované původní barokní katolické faře z roku 1732. Ocenění 

bylo uděleno zejména za komplexní záchranu jak nemovi-

tého, tak movitého kulturního dědictví. Citlivá  a precizní re-

konstrukce budovy a interiérů fary je ojedinělým příkladem 

pozitivního přístupu soukromého vlastníka ke kulturnímu 

dědictví a jeho využití pro region.

Zvláštní ocenění 
udělené na návrh čestného výboru soutěže
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

za projekt „Sýpka – Muzeum Orlických hor“

Muzeum Orlických hor ve zrekonstruované městské 

sýpce je příkladem iniciativy a nadšení, které vedly k úspěš-

nému počinu, podporujícímu kulturní a turistický rozvoj 

daného regionu. Jde o moderní muzejní expozici s řadou 

nápaditých interaktivních prvků, přibližující přírodu Orlic-

kých hor i tradiční řemeslnou produkci.

Cena českého výboru ICOM
Galerie Středočeského kraje, p. o.

za výstavu „Images for Images. Artists for Tichy – Tichy 

for Artists“, uspořádanou ve dnech 7. dubna – 18. srpna 2013

Výstava prezentovala výběr ze sbírky nadace Tichý Ocean, 

která vznikla výměnou děl současných umělců za fotografie 

svérázného, donedávna prakticky neznámého fotografa Miro-

slava Tichého. Pozoruhodná kolekce, stále ještě neuzavřená, 

zahrnuje díla autorů z celého světa, kteří se cítí s fotografem 

spřízněni. Tichého odkaz je tak živým impulsem formujícím 

nové umělecké společenství.

Pořadí prvních deseti míst
Muzejní výstava roku
1. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.

Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost

2. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, p. o.

Kotěra. Po stopách moderny 

3. Západočeská galerie v Plzni, p. o.

Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury

a české výtvarné umění 1850–1950

4. Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Džungle za plotem

5. Slezské zemské muzeum

Jan Balabán – Jsem tady

6. Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Secese

7. Vlastivědné muzeum v Olomouci, p. o.

Příběh kamene – expozice geologie, archeologie a lapidária

8. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Skleněná kouzla. Preciosa

9. Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Meopta 80. Historie optického průmyslu v Přerově

10.  Západočeské muzeum v Plzni, p. o.

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje. Expozice pravěku
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Muzejní publikace roku 
1. Oblastní galerie v Liberci, p. o.

Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících vý-

tvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období

2. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p. o.

Červená kniha květeny jižní části Čech

3. Regionální muzeum v Litomyšli, p. o.

Václav Boštík (1913–2005). Ke stému výročí narození

4. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.

Plicní sanatorium v Jablunkově

5. Slezské zemské muzeum

Příroda Slezska

6. Regionální muzeum v Teplicích, p. o.

Paměti krupského měšťana Michela Stüelera 

7. Moravská galerie v Brně

Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí

8. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

František Vítek a Věra Říčařová: Jeden život 

9. Západočeská galerie v Plzni, p. o.

Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury 

a české výtvarné umění 1850–1950

10.  Galerie Středočeského kraje, p. o.

Images for Images. Artists for Tichy – Tichy for Artists

Muzejní počin roku 
1. Národní technické muzeum

Národní technické muzeum dokončeno

2. Zlínský kraj, 14|15 Baťův institut, Muzeum jihový-

chodní Moravy ve Zlíně, p. o., a Krajská galerie vý-

tvarného umění ve Zlíně, p. o.

14|15 Baťův institut

3. Muzeum Vysočiny v Třebíči, p. o.

Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění no-

vých expozic

4. Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad 

Kněžnou, p. o.

Sýpka – Muzeum Orlických hor

5. Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o.

Gotika – stálá expozice završující modernizaci galerie 

v letech 2011–2013

6. Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Vzdělávání v oblasti kulturní identity národa

7. Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.

Revitalizace Slovanského hradiště v Mikulčicích

8. Muzeum hlavního města Prahy

Kdo se bojí, nesmí do Prahy

9. Muzeum gastronomie Praha

Muzeum gastronomie Praha

10.  Petr Koudelka

Museum fara Křenov
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Výstava „Jan Balabán – Jsem tady" Slezského zemského muzea

Stálá expozice gotiky v Galerii výtvarného umění v Chebu

Muzeum gastronomie Praha

Expozice „Příběh kamene" Vlastivědného muzea v Olomouci



Otázky pro držitele
Cen Gloria musaealis 2013

Muzejní výstava roku 2013:

Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost

PhDr. Antonín Sobek

emeritní ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Porota přisoudila expozici „Princip Baťa“ nejvyšší ocenění, 

Cenu Gloria musaealis, v konkurenci 38 dalších projektů. Když 

se zpětně podíváte na celý proces realizace stálé expozice 

v nové budově, která část z ní byla nejobtížnější? 

Proces realizace stálé expozice „Princip Baťa: Dnes fanta-

zie, zítra skutečnost“ vyžadoval soustředěnost odborného 

týmu kurátorů muzea na plné využití velkého prostoru pro 

novou expozici. Hlavním smyslem tohoto náročného úkolu 

bylo začlenit stávající starší instalace obuvi, cestovatelství, 

filmu do celkového kontrastu expozice, představující, po 

mnoha letech, firmu BAŤA a baťovský systém v celém jeho 

významu. Je to nosná část expozice zahrnující všechny ob-

lasti, do nichž Baťové úspěšně vstoupili. Nové pojetí expozi-

ce nám umožnilo umístit do ní řadu interaktivních a eduka-

tivních prvků, které návštěvníci s povděkem přijímají.

A co podle Vás osobně nejvíce zasluhuje ocenění? 

Cením si týmové práce muzejního kolektivu. Chtěli jsme 

sami sobě dokázat, zda jsme schopni splnit výjimečný pro-

jekt spočívající ve vytvoření nového důstojného zázemí 

umožňujícího větší soustředěnost na tvůrčí práci a pre-

zentaci výsledků odborné činnosti. A to se podařilo. Nová 

expozice „PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost“ je 

toho zářivým příkladem. Vzájemná sounáležitost pracovní-

ho týmu přinesla zasloužené ovoce a je příslibem, jak věřím, 

i dalších budoucích úspěchů. 

Muzejní publikace roku 2013:

Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy
hovořících výtvarníků z Čech, Moravy 
a Slezska v meziválečném období

Mgr. Anna Habánová

vedoucí odborného oddělení Oblastní galerie v Liberci

Příprava projektu Mladí lvi v kleci pro Vás jistě znamenala 

několik let práce, mohla byste ji stručně shrnout? 

Na projektu jsme strávili mnoho stovek hodin. Na za-

čátku byly návštěvy paměťových institucí napříč střední 

Evropou, mnoha archivů a knihoven v České republice, 

depozitářů „místních“ muzeí „na periferii“. Tam jsme sbírali 

nejen informace, ale i zkušenosti. V některých byla jednání 

příjemná, v jiných bylo potřeba si získat důvěru a přesvěd-

čit zaměstnance, že nejsme hledači senzací ani politicky 

aktuálních témat. Nejintenzivnějších bylo posledních 365 

dnů, to jsme pracovali takřka nepřetržitě. Nešlo by to bez 

velké vzájemné tolerance a podpory ze strany našich dětí 

a rodičů. 

Budete téma po úspěšné výstavě v Oblastní galerii v Liberci 

a vydané publikaci dále rozvíjet, nebo chystáte něco nového? 

Projekt běží dál reprízami v Německu a domácích ga-

leriích v Chebu a Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Při jeho 

zpracování se objevila témata jak monografická, tak jsme 

narazili na nejrůznější okruhy, kterým bychom se chtěli do 

budoucna věnovat. Pro letošní léto je to exkluzivní retro-

spektiva sochařky Mary Duras, o které renomovaná umě-

lecká kritička časopisu The Burlington Magazine Edith Yapou 

na sklonku války při její výstavě v Londýně prohlásila, že je 

tou nejlepší sochařkou své doby. Na projekt na podzim 

naváže, také premiérově, zpracování libereckého rodáka, 

malíře Erwina Müllera, jehož Hokynářka je na přebalu knihy 

Mladí lvi v kleci.
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Antonín Sobek, zástupci Muzea jihovýchodní Moravy
a Zlínského kraje s náměstkyní ministra kultury Annou
Matouškovou. Foto: Martin Čarek

Zleva Martin Souček, Anna Habánová, Ivo Habán, Jan Ran-
dáček a Zuzana Kocumová. Foto: Martin Čarek



Muzejní počin roku 2013:
Národní technické muzeum dokončeno

Bc. Karel Ksandr

generální ředitel Národního technického muzea

Dokončení budovy Národního technického muzea a otevření 

nyní již 14 stálých expozic bylo zajisté úkolem, který si v uply-

nulých letech žádal všechny síly Vás i Vašich kolegů. Co máte 

v plánu do budoucnosti?

„Zdá se to skutečně neuvěřitelné, ale onen historický 

okamžik, na který čekaly celé generace muzejníků, nastá-

vá dnes, kdy se po tři čtvrtě století představí budova Ná-

rodního technického muzea v plné své kráse, nejenom 

stavebně dokončená, ale i plně zařízená a s vybudovanými 

expozicemi. Ano, Národní technické muzeum je konečně 

po 75 letech dokončeno!“, uvedl jsem 8. října loňského roku 

na tiskové konferenci k otevření posledních expozic NTM. 

Historie muzea a budovy na Letné je obrazem historie naší 

společnosti a je paradoxem, že ještě na jaře roku 1990 mu-

zeum nemohlo využívat dvě třetiny vlastní budovy. To, že  

budova Národního technického muzea byla v roce 2013 

nejenom stavebně dokončena, ale i zařízena dvanácti stá-

lými expozicemi s obnoveným rudným a uhelným dolem, 

restaurátorskými dílnami, depozitářem knihovny a archi-

vu NTM a pracovnami, stálo pracovníky muzea velké úsilí 

a osobní nasazení, za což bych jim znovu rád poděkoval. 

Ale tímto naše snahy neskončily. Průběžně se v Národ-

ním technickém muzeu otevírají větší i menší krátkodobé 

výstavy a 5. května letošního roku byla otevřena poslední 

expozice s názvem „Televizní studio“. Mezi nejvýznamnější 

výstavní projekty roku 2014 patří výstava „Hudba ve spirá-

le“, která potrvá od 22. května do 30. října, a výstava „Naše 

moře… Rakousko-uherské válečné námořnictvo“ z cyklu 

Velká válka, s termínem konání od 4. června do 30. listopa-

du 2014. Naše pozornost je zaměřena nejen na pestrou na-

bídku expozic a výstav, ale v následujícím období bychom 

se rádi soustředili také na rozšíření nabídky doprovodných 

aktivit pro návštěvníky a edukačních programů pro mládež, 

které jsou velmi oblíbené. Nadále Národní technické muze-

um pokračuje v obnově hospodářské části areálu bývalé-

ho cisterciáckého kláštera v Plasích na severním Plzeňsku, 

v  rámci projektu Centrum stavitelského dědictví (CSD). 

První etapa, památková obnova komplexu pivovaru, byla 

dokončena v prosinci roku 2013 a Národní technické muze-

um za ní získalo Cenu hejtmana Plzeňského kraje za stavbu 

roku 2013. NTM  v areálu bývalého plaského kláštera v sou-

časné době realizuje II. etapu projektu CSD, kterou je pa-

mátková obnova komplexu hospodářského dvora. Vznikne 

zde expozice stavitelství, studijní depozitář s referenční 

sbírkou stavebních prvků a konstrukcí a „stavební dvůr“ se 

zážitkovými dílnami tradičních stavebních řemesel. Veřej-

nosti bude celý areál zpřístupněn v první polovině příštího 

roku. Dalším velkým úkolem, který nás čeká, je vybudování 

expozice Železničního muzea NTM v bývalých dílnách Ma-

sarykova nádraží v Praze.

Otázky pro odbornou porotu 

Ing. Milena Burdychová

emeritní ředitelka

Regionálního muzea v Chrudimi

Jak hodnotíte uplynulý soutěžní ročník z hlediska účasti regi-

onálních muzeí?

Co se týká účasti regionálních muzeí v uplynulém sou-

těžním ročníku, tak musím zkonstatovat, že jsem byla pře-

kvapena. Dá se říci, že polovina přihlášených projektů do 

soutěže byla právě z regionálních muzeí a galerií. Je také 

zajímavé vysledovat vztah zřizovatele, tedy krajské samo-

správy vůči svým příspěvkovým organizacím. Některé kraje 

věnovaly velkou pozornost a podporu, především finanční,  

projektům muzeí. To se pochopitelně odrazilo i v kvalitě při-

hlášených projektů. Zde je ovšem třeba vyzdvihnout vlastní 

přípravu a práci těchto regionálních muzeí, bez níž by ne-

bylo dosaženo takových skvělých výstupů.  Myslím, že kva-

litativně se Národní soutěž muzeí Gloria Musaealis posouvá 

a bývá pro porotu soutěže těžké stanovit pořadí a vybrat 

vítěze. Mne především zaujal projekt 14/15 Baťův institut, 

který spojil záchranu architektonického dědictví s funkcí 

a prezentací Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské 

galerie výtvarného umění ve Zlíně.
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Karel Ksandr a zástupci Národního technického muzea
s Annou Matouškovou.



PhDr. Eliška Fučíková, CSc.

historička umění

Jak hodnotíte uplynulý ročník z hlediska výstav výtvarného 

umění?

Poslední ročník byl obtížný na rozhodování nejen pro 

množství přihlášených projektů, ale i mnohem širším spekt-

rem nabídky. Obě zlínské expozice přesvědčivě dokazují, že 

se industriální architektura může proměnit v ideální výstav-

ní prostor, má-li nápad, dobré libreto a dostatek fantasie při 

prezentaci. Stejně úspěšný může být i mnohem méně ná-

kladný a zdánlivě méně ambiciózní projekt, jaký předvedlo 

třeba Muzeum Orlických hor.

Některé výstavy či expozice přinesly zajímavá a neotřelá 

témata, například „Palmy na Vltavě“ v Západočeské galerii 

v Plzni nebo „Příběh kamene“ve Vlastivědném muzeu v Olo-

mouci. Ale i tradiční výstavy či expozice mohou být zajíma-

vé a objevné, když jsou po všech stránkách dobře udělané. 

Letos se mi líbila expozice Muzea Vysočiny na zámku Třebíči 

– včetně jeho vynikající rekonstrukce, nebo tři výstavy go-

tického umění v Chebu, v Plzni a v Chomutově.

V uplynulém ročníku se úspěšně začala prezentovat také 

soukromá muzea – Muzeum gastronomie v Praze a Muse-

um fara Křenov. Snad jich v tomto roce přibude. S publika-

cemi je to obtížné – odborně výborné a nákladně vypra-

vené poněkud zastiňují ty, které přinášejí mnoho nového 

a objevného, ale nemají tak luxusní vzhled. Ale snažili jsme 

se být spravedliví.

Bude-li nový ročník stejně zajímavý, pak ať se, prosím, 

pořadatelé výstav nehlásí na poslední chvíli. Porota na ně 

bude mít víc času a bude si moct přihlášené projekty oprav-

du užít.

Mgr. Pavel Holman

vedoucí oddělení muzeologie 

Ústavu archeologie a muzeo-

logie Masarykovy univerzity 

v Brně

Jak hodnotíte uplynulý soutěžní ročník z hlediska muzejního 

výstavnictví?

Myslím si, že uplynulý ročník Národní soutěže muzeí 

Gloria musaealis ukázal celkem solidní úroveň muzejní-

ho výstavnictví v České republice. Byť je české muzejnic-

tví dlouhodobě podfinancované, ukázalo se, že dobrými 

nápady a  invencí lze překonat i tento handicap. A pokud 

muzejníci skutečně chtěli, dokázali na projekty sehnat do-

statek peněz i v menších městech a obcích. Potvrdily se také 

některé trendy posledních let, větší zapojení návštěvníků 

do výstav a expozic prostřednictvím interaktivních prvků a 

oživení pomocí multimédií. Atraktivnější je, z pohledu ná-

vštěvníka, i architektonické a výtvarné řešení výstav a expo-

zic. Muzea sice pořádají méně výstav, o to důkladněji se ale 

věnují jejich přípravě.

PhDr. Pavel Popelka, CSc.

ředitel Muzea Jana Amose

Komenského v Uherském Brodě

Jak hodnotíte uplynulý soutěžní ročník z hlediska etnografic-

kých projektů? 

Překvapilo mne, že malá pozornost v tomto ročníku se 

věnovala etnografickým tématům, které v jiných ročnících 

byly zastoupeny v daleko větší míře. Naopak oceňuji do-

provodné filmy k výstavám, film Kotěra. Po cestách moder-

ny… byl navíc oceněn hlavní cenou – Černý Janek v rámci 

17. ročníku Musaionfilmu pořádaného naším muzeem.

PhDr. Jana Součková, DrSc.

předsedkyně

Českého komitétu

Modrého štítu

Jak hodnotíte uplynulý ročník soutěže z hlediska ochrany a vy-

užití kulturních památek?

Památkové objekty byly v čase svého vzniku budovány 

pro určitý účel a není snadné dát jim jinou náplň při plném 

respektování jejich památkové podstaty. Situace, kdy se 

tvoří muzeum nebo nová expozice do prostor přímo pro ně 

postavených, je rozhodně příznivější. Ale když se podaří ná-

roky památkového objektu a muzea skloubit, je genius loci 

vítanou přidanou hodnotou.

V právě uzavřené soutěži jsme několik takových případů 

našli a výsledky nemalého úsilí rádi ocenili. Vedle nezastu-

pitelné tvůrčí invence, odborné erudice, zkušeností, oběta-

vosti pracovníků institucí bývají dobrými pomocníky také 

evropské fondy. Myslím, že lze říci, že úroveň prezentací 

potěšitelně stoupá, a tak volba je rok od roku složitější a ná-

ročnější. Pozoruhodných výstav, počinů a publikací je víc 

než míst na stupních vítězů.
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PhDr. Radim Vondráček

hlavní kurátor

Uměleckoprůmyslového musea 

v Praze

Jak hodnotíte uplynulý ročník z hlediska projektů tematizují-

cích užité umění?

Řada skvělých výstav mi v minulém roce opět potvrdila, 

že hranice mezi volným a užitým uměním je velmi sporná. 

K nejpoutavějším patřila právě taková témata, která měla 

přesah a inspirativně propojovala často odlišné oblasti. 

Jako v případě expozice „Princip Baťa. Dnes fantazie, zítra 

skutečnost“ Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, v níž se 

zajímavě prolínaly dějiny obuvního designu, filmové a fo-

tografické tvorby, uměleckého školství i moderního cesto-

vatelství. 

Ing. Vlastimil Vykydal

ředitel Technického muzea

v Brně

Jak byste jako předseda poroty zhodnotil její fungování v uply-

nulém soutěžním ročníku?

Když jsem byl v minulých letech vyzván, abych zhodno-

til fungování hodnotitelské komise Gloria Musaealis, vždy 

se mi vybavilo úsloví, že každá liška chválí svůj ocas a hod-

nocení komise, jejímiž členy jsem byl zvolen předsedou, mi 

připadalo nepatřičné.

Proč jsem udělal za uplynulý ročník výjimku? Protože byl 

ojedinělý, výjimečný a jak pro komisi, tak Sekretariát AMG 

v čele s tajemnicí soutěže Janou Jebavou i mimořádně ná-

ročný. Rekordní účast, zejména pak v kategoriích Muzejní 

výstava a počin roku, dala všem zainteresovaným řádně za-

brat, a to jak po organizační stránce, tak i z hlediska časové 

náročnosti.

Komise najezdila po vlastech českých více než 13 000 

km a strávila na cestách 26 dnů. V přepočtu to znamenalo 

téměř 7 dvaceti čtyř hodinových dnů strávených v doprav-

ních prostředcích. O tom, že nešlo o promarněný čas, svědčí 

neutuchající diskuse o  zhlédnutých projektech. Připočte-

me-li k tomu čas porotců strávený doma vedením evidence 

a přípravou na závěrečné hodnocení, nezbývá, než všem 

vyslovit obdiv a poděkování. Byl bych špatná liška, kdybych 

do toho nezahrnul i sebe. Nakonec jsem také řádným čle-

nem poroty.
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Porotci v Opavě

Při prohlídce výstavy „Městské opevnění“ v Muzeu Novojičínska

Na výstavě „Skromné umění“ ve Strážnici

Na závěrečném výjezdním zasedání v Českém Krumlově



Sýpka – Muzeum Orlických hor
Zvláštní ocenění na návrh čestného výboru soutěže v uply-

nulém XII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 

získalo nově vybudované Muzeum Orlických hor v Rokytnici 

v Orlických horách. Kurátor muzea PhDr. Tomáš Zelenka při-

bližuje, jak celý projekt vznikl.

Sýpka – Muzeum Orlických hor je projekt, u jehož zrodu 

stálo zejména vedení města Rokytnice v Orlických horách.

Budova bývalé sýpky, v níž je muzeum umístěno, se nachá-

zí v bezprostřední blízkosti historického jádra města Rokyt-

nice v Orlických horách. Klasická stavba z kamene a cihel 

sloužila jako hospodářské zázemí komplexu budov č. p. 4 

a vystavět ji nechali příslušníci rodu Netolitzky v třetí čtvr-

tině 19. století.  Původní sýpka po čase začala ztrácet svou 

funkci a postupně jí začalo být využíváno jako skladiště 

zemědělské techniky či objektu sběrných surovin. Koncem 

20. století v ní bylo umístěno středisko Okresního staveb-

ního podniku. Všechna tato využití spolu se zanedbanou 

údržbou se podepsala na špatném technickém stavu bu-

dovy, která byla po neúspěšné privatizaci převedena v roce 

2001 do majetku města Rokytnice v Orlických horách. Chát-

rající objekt sice nebyl zapsán v seznamu nemovitých kul-

turních památek, ale vzhledem k tomu, že leží v prostoru 

Městské památkové zóny Rokytnice v Orlických horách, 

bylo nutné začít se zamýšlet nad novým smysluplným vy-

užitím této památky.

V roce 2009 byla vlastníkem objektu ve spolupráci s Krá-

lovéhradeckým krajem podána žádost o podporu obnovy 

této zajímavé památky v rámci Regionálního operačního 

programu NUTS II Severovýchod. Již od počátku se počítalo 

s tím, že v případě úspěchu žádosti bude v objektu vytvo-

řena nová muzejní expozice Orlických hor, která v tomto 

regionu dosud chyběla. Žádosti bylo vyhověno po dvou 

letech a v roce 2011 padlo rozhodnutí o spolufinancování 

kompletní obnovy stavby, včetně jejího přebudování na 

muzejní expozici. Vlastní rekonstrukce probíhala v letech 

2011 až 2013 a vyžádala si přibližně 31 mil. korun. Zkušení 

architekti z architektonické kanceláře Šuda – Horský, a. s., 

z Hradce Králové byli postaveni před nelehký úkol: navrh-

nout moderní opravu, avšak s citlivým přihlédnutím k do-

chovaným historickým konstrukcím. Svého úkolu se zhostili 

velmi zodpovědně, díky čemuž byla zachována většina pů-

vodního krovu i dalších tesařských konstrukcí. Tyto historic-

ké prvky byly nenásilně začleněny do jinak moderního pro-

storu s dominantním využitím moderních materiálů, jako je 

sklo a ocel. V exteriéru stavby se podařilo nejen zachovat 

původní architektonické tvarosloví, především typické vět-

rací otvory, ale i navrátit bývalý vzhled těm částem stavby, 

které podlehly necitlivým zásahům v průběhu 20. století. 

V rámci těchto úprav byla stavba také adaptována s ohle-

dem na současné požadavky v oblasti bezpečnosti a bez-

bariérovosti. Vlastní rekonstrukční práce byly dokončeny 

v létě 2013 a o jejich zdařilosti svědčí fakt, že stavba byla 

vyhlášena Památkou Královéhradeckého kraje za rok 2013.

Na podzim započala instalace vlastní muzejní expozice. 

Její návrh je společným dílem rozsáhlého týmu shromáždě-

ného z řad pracovníků Muzea a galerie Orlických hor v čele 

s  Bohumírem Dragounem a Správy Chráněné krajinné 

oblasti Orlické hory. Mimo profesionálů přispěla nemalou 

měrou také řada nadšených laiků. Koncept celé expozice 

spočívá ve snaze upozornit na vztah člověka a okolního 

přírodního prostředí. V tomto duchu jsou zde například 

prezentována tradiční řemesla ve vazbě na lokální ložiska 

surovin. Výtvarné řešení navrhl Jakub Horský z výše zmíně-

né architektonické kanceláře. 

Cílovou skupinu představují především rodiny s dětmi 

a školní výpravy, čemuž je expozice do jisté míry uzpůsobe-

na. Mimo řady interaktivních prvků je tak pro návštěvníky 

připraven program „Řemesla zaniklá, oživovaná, živá“, v je-

hož rámci si mohou vlastnoručně vyzkoušet několik řeme-

sel spojených s Orlickohorským regionem. Kromě dětských 

hostů je muzeum hojně navštěvováno seniory a v nadchá-

zející cyklistické sezóně bude pozornost zaměřena i na tuto 

skupinu turistů. Mimoto je expozice kompletně bezbarié-

rová a vybavená kompenzačními pomůckami pro zrakově 

i sluchově postižené.

Muzejní expozice s názvem „Sýpka – muzeum Orlických 

hor“ byla otevřena pro veřejnost 14. prosince 2013. Ohlasy 

mezi návštěvníky i odbornou veřejností jsou velmi kladné. 

Jedná se o ukázku vhodného a zdařilého využití brownfiel-

du v městsko-vesnické zástavbě horského městečka.

Tomáš Zelenka

představujeme
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nové expozice
Vánoční ozdoby
Jedinečná expozice Městského muzea 
ve Dvoře Králové nad Labem

Výroba vánočních ozdob má na Královédvorsku dlou-

hou tradici. Byla započata v roce 1931 a stále trvá. Za tuto 

dobu vznikly tisíce ozdob různých tvarů, velikostí a dekorů, 

které zdobí vánoční stromky po celém světě. Ozdoby neod-

myslitelně patří k vánocům i k našemu regionu. O tom jsme 

se přesvědčili, když jsme na přelomu roku 2005 a 2006 ve 

spolupráci s královédvorskou firmou Vánoční ozdoby, DUV 

– družstvo Dvůr Králové nad Labem pořádali krátkodobou 

výstavu s názvem „Vánoční ozdoby“. Byla to vůbec první vý-

stava ozdob v historii muzea a byl o ni obrovský zájem.

Navíc jsme zjistili, že výroba vánočních ozdob je celkově 

velmi zajímavé téma. Příběhy vánočních ozdob začínají na 

jaře ve vzorkovně, kde se navrhují nové vzory a barvy pro 

kolekce na další rok. Vlastní výroba ozdob pak probíhá bě-

hem léta a za těch více než 80 let se v podstatě nezměnila, 

vše závisí na umu foukačů vánočních ozdob a malířek.

Od roku 2006 vánoční ozdoby, a vše co s jejich výrobou 

souvisí, sbíráme. Původně jsme měli pouze 13 perličkových 

ozdob. Po výstavě se situace změnila. Lidé nám začali nosit 

staré ozdoby. Navázali jsme také spolupráci s bývalými fou-

kači a malířkami, ti nám poskytli řadu zajímavých informací, 

a navíc nám věnovali do sbírek i své pracovní nástroje. Velice 

cenná byla spolupráce s paní Evou Mervartovou, ta praco-

vala dlouhé roky jako návrhářka dekorů na ozdoby. Strávila 

hodiny nad našimi novými přírůstky a určovala jednotlivé 

dekory a rok vzniku. Do sbírek také věnovala své originální 

návrhy a k nim realizované ozdoby. Po necelých pěti letech 

tak vznikl ucelený a dokonale zpracovaný soubor, o který 

byl velký zájem. Často byly ozdoby předmětem zápůjčky, 

to však sbírce nesvědčilo, protože i při šetrném zacházení 

docházelo k nevratnému poškození.

V roce 2009 se vedení města Dvora Králové nad Labem 

rozhodlo zažádat o dotaci z Regionálního operačního pro-

gramu NUTS II Severovýchod na rekonstrukci hlavní budo-

vy Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem, kterou 

také získalo. Projekt počítal se zcela novými prostory, které 

měly být využity jako expozice. Vedení muzea navrhlo pro-

stor věnovat právě stálé expozici zachycující tradici výroby 

vánočních ozdob v regionu. Tento záměr podpořilo i vedení 

města. Cesta k realizaci byla dlouhá, ale 19. prosince 2013 

jsme mohli novou expozici představit veřejnosti.

Cílem expozice není jen prezentovat vánoční ozdoby, 

ale hlavně představit proces jejich ruční výroby. Původně se 

v regionu foukaly perly. Na přelomu 20. a 30. let 20. století 

se foukači perel přeškolili na výrobu vánočních ozdob. Ty 

záhy zaplavily tuzemský trh a začaly se vyvážet do celého 

světa. Královédvorsko se dá proto označit za místo „vzniku“ 

výroby vánočních ozdob na našem území. 

Tematicky je první část expozice věnovaná perlařství 

a  technologii výroby vánočních ozdob. Výrobu perel de-

monstruje kout představující perlařskou dílnu. Instalace má 

navozovat dojem, že je návštěvník u perlaře v dílně a podílí 

se na výrobě perel. Zbytek prostoru je pak věnován vlastní 

výrobě foukaných vánočních ozdob. Jsou zde zastoupeny 

všechny části výroby – foukání, smáčení, zdobení, zápon-

kování a balení do krabic. Druhá část expozice představu-

je jakousi „vzorkovnu“ výrobků, které se v našem regionu 

vyrobily. Je zde k vidění výběr vánočních ozdob od 30. let 

20. století do současnosti. Výstavní celek je unikátní, jediný 

svého druhu na území naší republiky.

Expozice je velmi moderně a netradičně řešená. Vychází 

z motta: „Papírová krabice, co je v ní?“ Všichni ozdoby uklá-

dáme do sklepů nebo na půdu v krabicích. Ty mají buď bílé 

neprůhledné víko, nebo průhledné celofánové. Každý rok, 

když krabice otvíráme, čekáme, co v nich objevíme. Výstav-

ní panely mají proto podobu papírových krabic, a návštěv-

ník tak musí část ozdob „objevovat“. Celá prohlídka je sama 

o sobě interaktivní. Pro koho je expozice určena? Pro všech-

ny věkové kategorie. Je nám všem, kteří jsme se na expozici 

podíleli, velkou odměnou sledovat děti, dospělé i seniory, 

jak hledají další a další ozdoby. Přijeďte se do Městského 

muzea ve Dvoře Králové pobavit i Vy!

Alexandra Jiřičková
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Pohled do expozice Tradice výroby vánočních ozdob
na Královédvorsku



Národy antického Středomoří 
řeckýma očima

Po třech letech kontinuálních příprav je od 1. dubna 

2014 zpřístupněna návštěvníkům Podřipského muzea 

v  Roudnici nad Labem dlouhodobá expozice antického 

sochařství, která nese název „Národy antického Středo-

moří řeckýma očima“. Předmětem jednotlivých skulptur je 

zobrazení mytických i skutečných starověkých antických 

národů, tak jak je viděli autoři vlastních soch, kterými byli 

většinou Řekové. Mezi nejrůznějšími zobrazeními se zde 

setkáme s Řeky, Etrusky, Peršany, Káry i Amazonkami, ale 

také Kelty, kteří v období od 7. do 1. století před Kristem 

obývali rozsáhlou oblast širší střední Evropy a na území an-

tické Itálie nebo dnešního Řecka či Turecka se dostali skrze 

své výboje a dobyvačná tažení. Vystavení Keltové jsou sou-

částí tzv. Velkého věnného daru z období po roce 228 př. Kr. 

a Malého věnného daru z období okolo poloviny 2. století 

př. Kr. Skulptury Velkého věnného daru byly pergamským 

Attalem I. umístěny v okrsku Athéniny svatyně, nacházejí-

cí se v tomto městě. Díla Malého věnného daru pak byla 

jedním z jeho následovníků věnována akropoli v Aténách. 

Řadě návštěvníků expozice zajisté přijde na mysl otáz-

ka, proč jsou vystavené exponáty sádrovými odlitky a proč 

se nejedná o originály. Odpověď je velmi prostá. Originály 

jednotlivých skulptur se nacházejí ve světově proslulých 

muzeích v Londýně, Paříži či Berlíně nebo v dalších význam-

ných institucích. Pro řadu ostatních institucí jsou tedy nedo-

stupné. Proto se v minulosti začaly pořizovat právě sádrové 

odlitky. Informace o vývoji, historii či výtvarné stránce 

antického sochařství jsou tak dostupné daleko širšímu 

spektru zájemců o obor z řad veřejnosti, stejně jako studen-

tům klasické archeologie či dalších příbuzných oborů. 

Sádrové odlitky, které jsou vystaveny v Podřipském mu-

zeu, pocházejí ze sbírky Filozofické fakulty Univerzity Kar-

lovy v Praze. Sbírka začala vznikat již v 18. století, lze tedy 

s trochou nadsázky říci, že rovněž tyto odlitky představují 

již v určitém ohledu historické exponáty. 

Je samozřejmostí, že v souvislosti s novou expozicí jsou 

již připravovány vzdělávací programy nejen pro veřejnost, 

ale také pro školy, jimž může tato výstava významnou for-

mou pomoci ve výuce historie, dějin umění či výtvarných 

oborů.

Martin Trefný

První nález časně laténského 
meče na Moravě

V posledních dvou letech jsem při své praxi (archeolož-

ky a kurátorky sbírek v Jihomoravském muzeu ve Znojmě) 

zaznamenala větší a častější ochotu veřejnosti spolupraco-

vat. Množí se dotazy k historii osídlení regionu, školy zvý-

šily poptávku o přednášky týkající se pravěku Znojemska, 

návštěvníci přinášejí náhodné nálezy k určování, popř. je 

chtějí do muzea věnovat.

Na počátku roku 2012 darovala do archeologické pod-

sbírky Jihomoravského muzea ve Znojmě slečna Zuzana Fa-

ragová nález meče, pochvy a dýky. Nikdo z nás tehdy ještě 

netušil, o jaký výjimečný nález se jedná. Dovolte mi, abych 

vás provedla jeho příběhem.

Nálezkyně objevila výbavu bojovníka v rozrušeném ob-

jektu nedaleko výšinného sídliště Ostroh, který leží na vý-

razném výběžku nad meandrem řeky Dyje na katastru obce 

Lukov nad Dyjí.

Lokalita je při spolupráci s Národním parkem Podyjí mo-

nitorována již od let devadesátých. Z povrchových sběrů, 

které jsme zde provedli, se dá předpokládat osídlení řadou 

pravěkých kultur. Dodnes jsou v severovýchodní části sva-

hu patrné sídelní terasy a zbytky mohutného pravěkého 

opevnění. V roce 2004–2007 zde proběhl pod vedením 

Miloše Čižmáře intenzivnější průzkum pomocí detektoru 

kovů. Impulsem pro tento preventivní povrchový výzkum 

byly informace o nelegálních výkopcích, a to jak našich, tak 
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i rakouských, přicházejících na lokalitu přes hranice. Z prů-

zkumu bylo získáno celkem 1 006 železných a 17 bronzo-

vých předmětů datovaných do doby bronzové, laténské 

a  středověku. To byl další důvod k tomu, abych se vydala 

s  nálezkyní na lokalitu s cílem identifikovat přesné místo 

nálezu a zjistit bližší nálezové okolnosti. To se nám však bo-

hužel nepodařilo. Jsem však přesvědčena, že se jedná o roz-

rušený žárový pohřeb bojovníka z doby laténské. Zbraně 

totiž vykazují úmyslnou deformaci ohněm (ohýbání, svinu-

tí), což také prokázaly odborné analýzy.

Ještě před řádným laboratorním ošetřením zbraní kole-

gyně Alena Komendová domluvila provedení RTG, prvko-

vého složení a metalografické analýzy kovů se specializova-

nými pracovišti. RTG průzkum a analýzu prvkového složení 

provedl Dušan Perlík ze Středočeského muzea v Roztokách 

u Prahy. Měření mělo zodpovědět otázku, zdali byla na 

předmětech provedena povrchová úprava jiným kovem. 

Na rentgenových snímcích nebyla zpozorována, což také 

potvrdila prvková analýza vybraných vzorků. Ani v jednom 

vzorku nebyl detekován jiný kov než železo, což znamená, 

že předměty nebyly pokoveny.

Přesnější informace nám přiblížila metalografická ana-

lýza, kterou provedl Jiří Hošek na pracovišti Restaurátorské 

laboratoře Archeologického ústavu AV ČR v Praze. Rozbor 

prokázal, že meč byl v minulosti rituálně znehodnocen a vy-

staven vysokým teplotám. Z pohledu funkční kvality čepele 

můžeme na zkoumaný předmět nahlížet jako na výrobek 

standardní produkce.

Zatímco Alena Komendová řešila otázky spojené s ana-

lýzami a ošetřením nálezu ve své praxi odborné laborant-

ky/konzervátorky, věnovala jsem se datování předmětů. 

Určení sekáče do časného laténu bylo jednoznačné. Ma-

sivní železný sekáč s mírně prohnutou čepelí, zesíleným 

hřbetem a obloukovým ostřím se objevuje v hrobovém in-

ventáři buď jako nůž pro porcování přiloženého masitého 

daru (nejčastěji selete), nebo v přeneseném významu jako 

zbraň. Zcela neočekávané zjištění přinesl rozbor fragmentů 

pochvy meče a meče samotného. Po opakovaném srovná-

vání s českou i zahraniční literaturou jsem vždy docházela 

k výsledku, že meč vykazuje starší znaky pro datování, než 

je prozatím z nálezů na Moravě prokázáno. Jedná se o typ 

dlouhého meče (88 cm) se šíří čepele 5,5 cm. Nález byl do-

chován ve třech fragmentech, svědčících o úmyslné defor-

maci (svinutí) a o jeho expozici vysokým teplotám (ohni). 

Organické části tvořící jílec (rukojeť i záštitu) se díky žehu 

nedochovaly. Zbyl pouze řap/trn kvadratického průřezu, 

který ukončuje velice dobře zachovalá přinýtovaná kovová 

podložka s křidélky. Čepel meče je profilu kosočtverečného, 

středové žebro vzhledem ke stavu koroze není výrazné. Meč 

byl původně zasunut do pochvy, ze které díky žáru zbylo 

nákončí (ozdobné kování zakončující pochvu či opasek) 

a malé úlomky plechu. Jedná se o nákončí s jednodušším, 

mírně zahroceným, prolamovaným kováním. Za další uka-

zatel podepírající tvrzení časného datování nálezu můžeme 

považovat ukončení jílce meče, a to podložkou s křidélky, 

kde se dochoval zoomorfní motiv dvou stylizovaných zví-

řecích figur s hlavičkami na koncích. Analogie k vyobraze-

nému motivu můžeme spatřovat již v nálezech z 5. století 

př. n. l. z Halštatu. Neobvyklou situaci jsem konzultovala se 

specialisty na laténské období Janou Čižmářovou, Petrou 

Goláňovou, Janem Horákem a Pavlem Sankotem. Prvotní 

rozpaky však brzy vystřídalo nadšení z prvního nálezu čas-

ně laténského žárového pohřbu bojovníka s mečem na Mo-

ravě. Tento unikátní objev otevírá nový pohled na tehdejší 

sebeprezentaci elit časného laténu na moravském území, 

a zároveň otevírá řadu dalších otázek. Konkrétnější infor-

mace by jistě podal archeologický výzkum, který zde nebyl 

prozatím proveden.

Příběh nálezu můžeme uzavřít konstatováním, že spolu-

práce mezi odbornými pracovišti je pro výsledky či ověřo-

vání dat velice důležitá, stejně jako podpora vedení orga-

nizace pro realizování někdy nákladnějších analýz. Nesmím 

však opomenout hlavní prvek tohoto příběhu, a to spolu-

práci s náhodným nálezcem, bez jehož daru bychom nepo-

sunuli stav bádání v rámci časnolaténské Moravy kupředu.

Alena Nejedlá
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Noví ředitelé muzeí odpovídají
Muzeum při Správě NP a CHKO Šumava
ve Vimperku
PhDr. Ladislav Čepička

 Jaká profesní dráha předcházela Vašemu nástupu do 

současné funkce?

Muzejní ostruhy jsem získával od dubna roku 1980 

v  Okresním muzeu v Kladně, kam jsem nastoupil jako ar-

cheolog a historik. Od podzimu 1985 jsem pracoval ve Vo-

jenském historickém ústavu – Vojenském muzeu jako ve-

doucí správy sbírek a kurátor sbírky umění a varií. Od jara 

1990 jsem byl vedoucím expozice Vojenského historického 

muzea na Hradčanech, odkud jsem přešel na podzim 1995 

dělat vedoucího muzea do Nového Strašecí. V roce 1996 

jsem založil Regionální muzeum a galerii Křivoklátska, kte-

rým jsem se poté věnoval až do loňského roku. Mezitím 

jsem v roce 2005 opět nastoupil do Vojenského historické-

ho ústavu jako kurátor sbírky zbraní, vexilologického ma-

teriálu, archeologické a fotografické sbírky, kde jsem zůstal 

do roku 2010. Pak jsem se znovu věnoval křivoklátskému 

muzeu a v červnu 2013 jsem nastoupil do Vimperka jako ve-

doucí Muzea při správě NP a CHKO Šumava. 

Během své muzejní „kariéry“ jsem připravil desítky vý-

tvarných a historických výstav doma i v zahraničí (Itálie, 

Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Maďarsko, 

Belgie), k těm nejznámějším asi patří „Albrecht z Valdštejna 

a jeho doba“, kterou na přelomu let 2007–2008 navštívilo 

ve Valdštejnské jízdárně v Praze přes 150 000 návštěvníků.

Jsem členem Senátu AMG, pár let jsem byl předsedou 

poroty Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis, jsem čle-

nem ICOMAM – International Committee for Museums of 

Arms and Military History. Byl jsem členem redakčních rad 

časopisů Art & Antiques, Venkov a Historie a Vojenství. Dále 

jsem se angažoval v rozvoji občanské společnosti a regionu.

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

jemně překvapilo?

Velmi mile mne překvapilo přebírání muzea od mé před-

chůdkyně paní Mileny Smolové. Z téměř 25 000 předmětů 

jsme nedohledali dva. Při následné kontrole dokladů jsme 

zjistili, že jedna mince se podle konzervátorské zprávy roz-

pustila během konzervace mimo naše muzeum a jedna 

kniha, kterou si před pětatřiceti lety půjčil bývalý ředitel, 

byla dávno komisionelně vyškrtnuta z muzejní knihovny, 

ale jaksi si toho nikdo nevšiml při přepisování katalogů do 

počítače.

Ještě k nástupu do funkce. Nastoupil jsem jako vedou-

cí muzea s tím, že vimperský zámek i s muzeem převezme 

zanedlouho Národní památkový ústav. Mezitím se situace 

poněkud změnila a Národní park Šumava si chce zámek 

ponechat, takže jsem ke vedení muzea ještě převzal funk-

ci správce zámku. Nyní připravujeme koncepci jeho využití 

a celkovou rekonstrukci. Mimochodem, málokdo ví, že kro-

mě gotiky patří vimperský zámek k naprostým skvostům 

renesance, a to minimálně v kontextu střední Evropy a je-

jího širšího regionu. Brzy bude laická i odborná veřejnost 

žasnout.

Co považujete za nejzajímavější předmět ve Vašem 

muzeu?

Těch je vzhledem k bohatosti sbírek mnoho, především 

z fondů skla a knihtisku, ale i starých šumavských řemesel. 

Jeden snad mohu připomenout: Před 530 lety, v roce 1484, 

se ve Vimperku přechodně usadil pasovský knihtiskař Jo-

hann Alacraw a vydal zde během let 1484–1485 tři tisky. 

Vimperk se tak stal po Plzni druhým městem v Čechách, 

kde se již v 15. století tiskly knihy. Tisk první knihy o 108 lis-

tech od Alberta Magna Summa de Eucharistia Sacramento 

byl dokončen 16. října 1484.  Nejvzácnější exemplář tohoto 

vydání máme v našich sbírkách, navíc s poznámkami jeho 

majitele Bartoloměje ze Stříbra z roku 1486 a v původní 

gotické vazbě. A právě komparace této vazby s vazbou 

nejstarší vimperské městské knihy dovoluje uvozovat hy-

potézu o původní dílně, která se v našem regionu věnovala 

vazbě knih ke konci 15. století

Čeho si přejete svým působením ve vedení muzea 

dosáhnout?

Rád bych nastartoval rekonstrukci hradu a zámku ve 

Vimperku a ve spolupráci s německými a rakouskými kole-

gy připravil velkou reprezentativní expozici o Šumavě. Šu-

mava, to je symbióza přírody a staleté lidské činnosti, která 
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z původní přírody vytvořila neopakovatelné kouzlo této 

kulturní krajiny.

A vzhledem k tiskařským tradicím města, kdy Vimperk 

byl navíc druhým po Plzni v historii tisku knih a v 19. století 

navázal na tuto tradici Johann Steinbrener. Do roku 1930 

bylo ve vimperské tiskárně vytištěno 34 486 000 kalendářů 

a přes 96 000 000 různých modlitebních knih a koránů; vy-

tisklo se více než 500 druhů modlitebních knížek ve dvaceti 

jazycích a kalendáře v osmi jazycích, s ročním nákladem 

1 250 000 výtisků. Kromě modlitebních knih a kalendářů 

byly ve Vimperku tištěny knihy pro mládež, omalovánky, le-

porela, drobné příležitostné tisky, plakáty, pozvánky a jiné 

knihy. Výrobky Steinbrenerovy tiskárny dosáhly světové po-

věsti, jak pro kvalitu tisku, tak i knižních vazeb. Na tradice 

firmy Steibrener navázal po druhé světové válce n. p. Stráž 

Plzeň, závod 04 Vimperk, Byla zde vytištěna a svázána pře-

vážná část knih socialistického Československa, včetně tolik 

oblíbených kolibříků a knih v kožených vazbách.

Proto si myslím, že Vimperk by byl důstojným místem 

pro muzeum knižní kultury, i vzhledem k tomu, že v letoš-

ním roce také Národní muzeum končí s činností a expozicí 

Muzea knihy ve Žďáře nad Sázavou.

Fenomén kultúrného dedičstva
v spoločnosti
Dejiny, súčasný stav a perspektívy II.
21.–23. října 2014

Katedra etnologie a muzeologie Filozofické fakulty Uni-

verzity Komenského v Bratislavě, odbor Muzeológia a kul-

túrne dedičstvo, ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, 

Slovenským národním archivem v Bratislavě, Historickým 

muzeem SNM a občanským sdružením Muzeológia a kul-

túrne dedičstvo pořádají mezinárodní vědeckou konferen-

ci, věnovanou nedožitým 60. narozeninám doc. PhDr. Vladi-

slava Mlynky, CSc. Konference se koná na Filozofické fakultě 

UK v Bratislavě, Gondova 2,  v místnosti G 236.

Přihlášky a krátkou anotaci příspěvku (do 700 zna-

ků) je možné zasílat do 31. července 2014 na e-mail: mu-

zeologia.kd@gmail.com. 

Konference se koná pod záštitou ministra kultury SR 

Marka Maďariče. 

– ze zaslaných materiálů

Po stopách zdraví a nemoci
člověka a zvířat IV.
K historii a současnosti medicíny, farmacie 
a veterinárního lékařství
16.–17. září 2014

Dosavadní vývoj medicíny, farmacie a veterinárního 

lékařství je opět náplní dvoudenního odborného seminá-

ře v Technickém muzeu v Brně o dějinách těchto vědních 

oborů. Letošní ročník semináře je opět zaměřen všeobecně 

a tematicky rozdělen do několika sekcí s bloky přednášek. 

Cílem semináře je především umožnit setkání odborníků, 

kteří se uvedenou problematikou již léta intenzivně zabý-

vají, ale rovněž zájemců z řad odborné veřejnosti, kteří do 

této oblasti „zabrousili“ v rámci jiného vědního oboru, kteří 

spravují v rámci své muzejní činnosti sbírkový fond, týka-

jící se medicíny, farmacie a veterinárního lékařství, či pou-

žívají uchované sbírkové předměty a archivní prameny při 

realizaci výstavních a výukových projektů a expozic, a dále 

umožnit předání a získání nových a prohloubení stávajících 

poznatků z dějin oborůmedicíny a farmacie. Jednotlivé 

přednáškové bloky budou zakončeny následnou diskusí 

a vzájemnými konzultacemi. 

Předpokládané bloky přednášek:

I. Muzeum jako objekt prezentace a uchování paměti his-

torie a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního 

lékařství

II. Technická řešení v oblasti medicíny, farmacie a veteri-

nárního lékařství

III. Významné i zapomenuté osobnosti v dějinách medicíny, 

farmacie a veterinárního lékařství

IV. Varia – z dějin vědních oborů

Předpokládaná délka jednotlivých odborných příspěvků 

je 20 minut. Přednášející mohou svůj příspěvek doplnit po-

werpointovou obrazovou prezentací, přičemž formu prezen-

tace a užité technické zařízení je nutné vyznačit v přihlášce. 

Prezentace příspěvků bude možná i pomocí posterů. Jed-

notlivé příspěvky budou publikovány v odborné monografii. 

Uzávěrka přihlášek pro přednášející je 29. srpna 2014, 

bez příspěvku pak 8. září 2014.

Kontakt:

Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D.

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole

tel. +420 541 421 420, +420 603 769 118

e-mail: slabotinsky@technicalmuseum.cz

– ze zaslaných materiálů
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Malované vejce 
O kraslicích v českých zemích

Umění zdobit velikonoční vejce dospělo u nás k neoby-

čejné rozmanitosti, výtvarné nápaditosti i technické virtuo-

zitě. Nová publikace Evy Večerkové pojednává o kraslicích 

na základě terénních a dotazníkových výzkumů, literárních 

sdělení a zejména zhodnocení muzejního pramenného 

materiálu z téměř 70 sbírkových kolekcí kraslic, jež měla au-

torka možnost v muzeích ČR prostudovat. Kniha poskytuje 

souhrnný pohled na minulost a současnost tohoto projevu 

tradiční lidové kultury v českých zemích. 

V úvodní kapitole autorka sleduje vznik a vývoj sbírek 

kraslic v muzeích a koncepty bádání o kraslicích v české 

a zahraniční literatuře. V kapitole Vejce v lidové víře a oby-

čejích pojednává o vejci ve starověkých kosmogonických 

mýtech a v pohřebních obřadech, uvádí příklady jeho vý-

znamu a funkce v magických rituálech tradičního agrárního 

prostředí, věnuje pozornost velikonočním obyčejům a vejci 

jako daru a připomíná také napodobeniny vejce. 

Těžiště knihy je v kapitole Kraslice a způsoby jejich vý-

zdoby, která pojednává o pojmu kraslice v historii, o smyslu 

zdobení v názorech badatelů a zejména o rozmanitých způ-

sobech dekorování vajec na našem území. Autorka pouka-

zuje na souvislosti technicko-ornamentálních typů kraslic, 

jak se vytvořily v průběhu století na území českých zemí, se 

zdobením vajec v širší středoevropské oblasti. V závěrečné 

kapitole autorka věnuje pozornost tvůrcům kraslic, charak-

terizuje vývojové tendence ve zdobení kraslic a připomíná 

rovněž úlohu institucí a jednotlivců v oživování i usměrňo-

vání tradice. 

Recenzovaná publikace, která vznikla v rámci vědec-

kovýzkumné činnosti Moravského zemského muzea za fi-

nanční podpory MK ČR, je opatřena rozsáhlou obrazovou 

dokumentací (fotografiemi a kresbami), seznamem litera-

tury a souhrnem v němčině a v angličtině. Může se tak stát 

důležitou pomůckou pro muzejní pracovníky. Vydalo ji Mo-

ravské zemské muzeum v Brně roku 2013 a má 152 stran.

Alena Kalinová
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Burtonovu videoprojekci 
může snadno ovládat 
kdokoliv z kustodů

Když se začala chystat dlouho 
očekávaná výstava Tim Burton 
a jeho svět, projekce jeho ce-
lovečerních filmů nebyly vůbec 
jisté. Nevědělo se totiž, jestli se 
podaří získat všechna potřebná 
práva pro jejich veřejné projek-
ce. „Všichni v Art Movement ale 
věděli, že s projekcí celovečer-

ních filmů by výstava byla mnohem působivější,“ říká Markéta 
Matoušková, zástupce producenta a organizátora výstavy.
„Tim Burton je především světoznámý režisér, takže videa s klipy 
a filmy by měla být nedílnou a nepostradatelnou součástí výsta-
vy,“ řekla. Díky Americké ambasádě se nakonec práva podařilo 
sehnat a mohlo se promítat.
Další úkoly už čekaly na Galerii hlavního města Prahy. Jak zajistit 
technické řešení projekce tak, aby to bylo jednoduché a doká-
zaly je spustit i kustodi pracující v galerii? Jak zajistit, aby to celé 
fungovalo i v podzemí galerie? A jak dát dohromady různé for-
máty Burtonových filmů a udělat z nich fungující videosmyčku? 
Jednoduše. Udělal to totiž za ně Beetangle.
„Je to nástroj, který se za nás o všechno postaral a vyřešil náš 
problém na jedničku,“ řekla Matoušková.

Organizátoři výstav jsou z  Beetanglu nad-
šení. Díky němu se totiž nemusí soustředit 
na techniku, ale na to důležité: na obsah.

Všech šest videoprojekcí na výstavě Tim Burton a jeho svět běží 
na Beetanglu. Stejně tak jako kino, které je v podzemí Domu u 
Kamenného zvonu. Všechny video materiály: Burtonovy krátké 
filmy, rané práce, reklamy, nebo třeba i všech šest dílů Stainboye, 
byly dodány v různých videoformátech.  Vše se jen nahrálo na 
Beetangle server a ten se o to sám postaral. Jinými slovy, tran-
scodoval video do potřebného formátu. Video mohli do Beetan-
glu nahrávat jak čeští producenti, tak i Burtonův tým a to přímo 
ze Spojených států.
Janu Pavelkovi z oddělení produkce výstav Galerie hlavního 
města Prahy a jeho kolegům ušetřil Beetangle při Burtonově vý-
stavě spoustu stresu. Při předchozích výstavách totiž projekce 
bežely převážně přes DVD a multimediální přehrávače, což bylo 
často komplikované nejen při přípravě videosmyček, které na 
výstavách běží.
„Pak byl často problém ze strany kustodů s ovládáním jednot-
livých přístrojů. Beetanglem nabídnuté řešení ovládání přístrojů 
zjednodušilo na naprosté minimum a s jejich puštěním tak není 
nejmenší problém. Zároveň Beetangle přes speciálně navrhnu-
té webové rozhraní umožnil dálkovou správu stěžejní projekce 
výstavy, přičemž opět maximálně zjednodušil toto ovládání pro 
snadnou každodenní správu,“ řekl Pavelka. „Zkušenosti jsou 
tedy prozatím velmi dobré a úplnou spokojenost umocňuje i ma-
ximální vstřícnost a ochota ze strany Beetanglu v případě potřeby
servisu či technického doladění jednotlivých projekcí.“

www.beetangle.com

publikace

Komerční sdělení



Národní zahájení Festivalu muzejních nocí ve Zlíně
uvedl Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje. 

Zahájení se odehrávalo v kavárně 
14 |15 BAŤOVA INSTITUTU...

...pod záštitou hejtmana Zlínského kraje
a primátora statutárního města Zlína.

Program na platformě
mezi budovami...
 

... zahrnoval například
i videomapping.

Za Asociaci muzeí a galerií ČR pozdravili přítomné 
Irena Chovančíková a Ondřej Dostál.

Symbolem Národního
zahájení byl budík...

...kterým odstartovali Zlínskou muzejní a galerijní noc
přítomní zástupci muzeí a galerií, oceněných

v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2013.



Videoprojekce?
Videoinstalace?

beetangle.com

Beetangle jsme vytvořili, abychom vás zbavili starostí s přípravou a provozem 
videosmyček na výstavy. K projektoru nebo televizi se připojí malá krabička a 
promítá videa podobně jako DVD. Narozdíl od DVD se do ní ale videa nahrávají 
na dálku odkudkoliv, přes přívětivé webové rozhraní. 

Ovládání na dálku
Smyčky připravujete 
a ovládáte odkudkoliv na 
dálku a pro libovolný počet 
obrazovek najednou 

Perfektní výsledek 
Přehrávání ve vysoké 
kvalitě v perfektní smyčce 
bez rušivých mezer 

Zvládne to každý
Pracovat s Beetanglem 
se naučí každý za pár 
minut 

Funguje všude
Funguje i se starými 
modely televizí a v pros-
torách bez internetu 

S Beetanglem si 
naposled usnadnili 

život i autoři úspěšné 
výstavy Tim Burton 

a jeho svět 

Napište nám o podrobnější informace na 
info@beetangle.com. 

Rádi s vámi probereme vaše potřeby a poradíme. 

Zapomeňte na DVDčka a usnadněte si život
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