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Jaká muzea a galerie působí v České republice? Kolik se jich  
nachází v mém okolí? Jaké mají stálé expozice a hlavní obor své 
činnosti? Jaké služby poskytují návštěvníkům a jaké aktuální 
akce pro ně v nejbližších dnech připravují? Jak se tam dostanu, 
kde najdu jejich adresu nebo mapu? Kolik zaplatím za vstupné  

a kdy mají otevřeno?

Nejen tyto informace se dozvíte v Adresáři, který obsahuje více 
než 2 000 záznamů o českých muzeích a galeriích – od nejmen-
ších po největší u nás, od soukromých po národní instituce. 
Vyhledávat lze dle krajů, místa, oborů činnosti a klíčových slov.

Adresář muzeí a galerií ČR spravuje a dle zasílaných údajů pravidel-

ně aktualizuje Sekretariát Asociace muzeí a galerií ČR. 

Kontakt: Mgr. Jana Bukačová, e-mail: bukacova@cz-museums.cz, 

tel.: +420 224 210 038. 

Navštivte muzea  a galerie!

Adresář muzeí a galerií ČR je součástí webových 
stránek AMG: http://www.cz-museums.cz/adresar/
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úvodník
Nejlepší přátelé muzeí

Co si představíte, když se řekne muzeum? Většinou bu-

dovu, nebo expozici s předměty. Představujete si muzeum 

i s návštěvníky? Hned napoprvé asi ne. Muzea jsou ale místa 

pro setkávání lidí. Jejich budoucnost tkví právě v tom, že se 

stanou centry společenského života, kam se přijdeme nejen 

poučit, ale i nadchnout a pobavit. Návštěva muzea by neměla 

být jen pasivní, ale návštěvník by měl muzeum spoluutvářet. 

Často pro to má příležitost ve společnostech přátel muzeí.

Z minulosti známe řadu příkladů. Početná muzea byla 

založená z iniciativy širší skupiny lidí, organizovaných v růz-

ných spolcích. Udávali směr rozvoje instituce, podporovali ji 

finančně, donacemi předmětů do sbírek, iniciovali a účastnili 

se jejích akcí. Druhá polovina 20. století spolkové činnosti 

nepřála a tradiční společnosti, historicky provázané s muzei, 

byly až na výjimky rušeny. Hned na začátku 90. let 20. století 

ale byly obnovovány a od té doby vznikly i mnohé další.

K hlavním aktivitám společností přátel muzeí patří orga-

nizace přednáškových činností, návštěvy výstav, odborné 

exkurze. Členové se často uplatňují jako dobrovolníci při 

realizaci muzejních programů. Ve stanovách některých spo-

lečností najdeme závazky finanční podpory muzeí formou 

příspěvků na tiskoviny, akvizici předmětů do sbírek muzeí, či 

jinou donátorskou činnost. Některé společnosti ve spoluprá-

ci s muzei vyhlašují ceny pro tvůrce, jako je například Cena 

Michala Raného udělovaná jednou za dva roky Společností 

přátel Moravské galerie v Brně. Společnost přátel Umělecko-

průmyslového musea v Praze uděluje zvláštní cenu v rámci 

Národní ceny za studentský design.

Mohou v českém prostředí společnosti přátel muzeí dělat 

i víc? Jaké jsou jejich přednosti a jaké nedostatky? Sociální 

angažovanost je zajisté velkou devízou, problém ale je, že je 

často omezená na seniory, kteří tvoří největší podíl členské 

základny společností. Ti zpravidla jen obtížně hledají cestu 

k získávání sponzorských darů a tak i společnosti přátel často 

živoří. V zahraničí společnosti přátel mnohem aktivněji po-

máhají muzeím v oblasti fundraisingu. Často je to dokonce 

jejich hlavní činnost, díky příznivější legislativě pro to mají 

i  lepší podmínky. Je to ale skutečně hlavní poslání společ-

ností přátel? Cestu asi není dost dobře možné přesně vyko-

líkovat, každopádně společnosti přátel muzeí a galerií v ČR 

představují velký potenciál. Měl by se začít využívat.

Otázkami činnosti společností přátel muzeí se bude zabý-

vat též kolokvium připravované ve spolupráci AMG, České-

ho výboru ICOM a dalších subjektů ve dnech 4.–5. listopadu 

2014 v Brně, na které Vás všechny srdečně zveme.

Martina Lehmannová
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Jednání Senátu AMG zahájila předsedkyně Revizní ko-

mise AMG PhDr. Zita Suchánková, která přivítala všechny 

přítomné. Senát hlasováním schválil program jednání, návr-

hovou komisi ve složení: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., Ing. Ivo Ště-

pánek, Mgr. Dagmar Viletová a mandátovou komisi ve slo-

žení: Mgr. Václav Houfek, PhDr. František Frýda a Mgr. Jana 

Bukačová.

Předseda AMG PhDr. Luděk Beneš nejprve informoval 

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

ním Senátu AMG sešla celkem třikrát, a to dne 26. března, 

24. dubna a 21. května 2014. Exekutiva se na svých jedná-

ních zabývala těmito body:

1. Festival muzejních nocí 2014: Národní zahájení festi-

valu se uskutečnilo v pátek 16. května 2014 v prostorách 

14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve Zlíně. Mgr. Irena Chovančí-

ková zhodnotila průběh akce, která proběhla ve velmi 

příjemné atmosféře. Součástí programu byla prezentace 

oceněných projektů XII. ročníku Národní soutěže muzeí 

Gloria musaealis 2013. Přítomné hosty přivítali za AMG 

Mgr. Irena Chovančíková spolu s Mgr. Ondřejem Dostá-

lem, Ph.D. Za AMG se zúčastnili také PhDr. Jana Hutní-

ková, PhDr. Zita Suchánková a zaměstnanci Sekretariátu 

AMG. Představitelům Zlínského kraje, statutárního měs-

ta Zlín, 14|15 Baťova institutu, p. o., Muzeu JV Moravy 

a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně budou za-

slány dopisy s poděkováním za spolupráci při NZ FMN 

2014. Do jubilejního X. ročníku FMN, jehož partnery jsou 

Ministerstvo kultury ČR, Národní muzeum a Asociace 

krajů ČR, se přihlásilo 421 institucí ze 137 měst. Festi-

val bude ukončen XI. ročníkem Pražské muzejní noci 

v sobotu 14. června 2014. AMG požádala o partnerství 

Hlavního města Prahy při pořádání Pražské muzejní noci 

2014 a na akci získala formou daru 100 tis. Kč. 

Zájem o pořádání Národního zahájení FMN v roce 2015 

projevil Liberecký kraj, který by v jeho rámci zároveň 

chtěl prezentovat nové, rekonstruované prostory Ob-

lastní galerie v Liberci a renovovaný objekt Severočes-

kého muzea. Exekutiva AMG tento záměr schválila a po-

věřila předsedu AMG PhDr. Luďka Beneše, aby oslovil 

náměstkyni hejtmana Libereckého kraje PhDr. Hanu 

Maierovou s výzvou k jednání v této věci.

2. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis: PhDr. Luděk 

Beneš shrnul slavnostní vyhlášení vítězů soutěže, kte-

ré se konalo dne 15. května 2014 ve Sladkovského sále 

Obecního domu v Praze. Přes časovou tíseň, způsobe-

noukolizí s koncertem Pražského jara, se akce vydařila 

a  zaznamenala kladné ohlasy. AMG uzavřela s ředitel-

stvím Obecního domu, a. s., smlouvu, která umožňuje 

konání slavnostního vyhlášení výsledků GM i v letech 

2015 a 2016. Koordinace obou akcí v příštích dvou letech 

bude jedním z témat jednání zástupců AMG a OD, která 

bude v blízké době naplánována. Ve dnech 20.–21. břez-

na 2014 se v Českém Krumlově konalo závěrečné zase-

dání soutěžní komise, na němž byly vybrány vítězné pro-

jekty XII. ročníku ve všech třech soutěžních kategoriích 

(obsazena byla vždy první tři místa a navíc byly uděleny 

zvláštní ceny) a navrženy další projekty na udělení Ceny 

ČV ICOM a Ceny čestného výboru soutěže. Pro XIII. roč-

ník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2014 bylo 

aktualizováno složení čestného výboru soutěže. Sou-

hlas s členstvím vyslovili: akad. mal. Vladimír Suchánek 

a ředitel Obecního domu Mgr. Vlastimil Ježek, kteří již 

při slavnostním vyhlášení předali jedno z ocenění. Další 

oslovení – hudební skladatel a pedagog prof. JUDr. Vla-

dimír Franz, architekt a pedagog prof. Ing. arch. Zdeněk 

Fránek, rektor MU v Brně PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., pub-

licista a pedagog Ing. et Bc. Milan Šimáček, literární his-

torik a scénárista JUDr. Pavel Kosatík a hudební pedagog 

a skladatel prof. Miroslav Hlaváč – přislíbili předběžně 

účast, zatím se však písemně nevyjádřili. Členy čestného 

výboru zůstávají Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly, primá-

tor statutárního města Opavy prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, 

CSc. Dlouholetý člen výboru doc. PhDr. Michal Stehlík, 

Ph.D., se vrací na místo náměstka do Národního muzea, 

z toho důvodu nabídl svoji rezignaci na členství ve vý-

boru soutěže.

S výhledem na rok 2015 byla zahájena na Odboru ochra-

ny movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Mini-

sterstva kultury ČR jednání ohledně další medializace 

soutěže a zejména slavnostního vyhlášení jejích výsled-

ků, a to na základě návrhu produkční společnosti Three 

Brothers, s. r. o. Dne 26. května 2014 se uskuteční jednání 

zástupců AMG s ředitelem OMG MK ČR Mgr. Pavlem Hlu-

bučkem, jejíž hlavním tématem bude příprava XIII. roč-

níku soutěže a změny v mediální koncepci, především 

možnost zavedení nové kategorie – Ceny návštěvníka 

a úprava Soutěžního řádu tak, aby byl v souladu s novým 

Občanským zákoníkem, platným od 1. ledna 2014. Dne 

17. června 2014 se ve studiu ČT na Kavčích horách bude 

konat schůzka zástupců AMG s Petrem Kubicou, krea-

tivním producentem ČT, ohledně navázání spolupráce 

a medializace soutěže.

3. Kampaň Muzea a 20. století: Instituce se průběžně 

přihlašují do celoroční kampaně Muzea a Velká válka 

Zápis ze zasedání Senátu AMG
dne 27. května 2014 
v Národním technickém muzeu v Praze
Přítomni: 33 z 57 s hlasem rozhodovacím, 5 z 21 s hlasem poradním
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aneb 100 let od vypuknutí I. světové války, všechny přihlá-

šené projekty jsou uveřejněny na webových stránkách 

kampaně, kde je umístěn i odkaz na projekt Velká válka 

a Týden knihoven 2014 se základními informacemi. Na 

základě předchozího jednání bylo na Sekretariátu AMG 

podepsáno 20. května 2014 Memorandum o vzájemné 

spolupráci mezi AMG a Československou obcí legionář-

skou, byla dohodnuta vzájemná informovanost a propa-

gace akcí, týkajících se výročí 1. světové války. Text me-

moranda bude uveřejněn na webových stránkách AMG 

i ve Věstníku AMG. Tématu bude věnován i letošní Týden 

knihoven 2014, zaměřený na muzejní knihovny a  při-

pravovaný ve spolupráci AMG, její Knihovnické komise 

a Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Projekt 

představila předsedkyně Knihovnické komise AMG 

PhDr. Štěpánka Běhalová. Projekt má širokou mediální 

podporu, především v regionálních médiích, dále napří-

klad na stránkách časopisu Čtenář, Ikaros, Duha a BIBLIO. 

Ing. Ivo Štěpánek přiblížil přítomným projekt Velká válka 

1914–1918, koordinovaný Technickým muzeem v Brně, 

který bude zahájen v Brně dne 28. června 2014. Veške-

ré informace jsou na webových stránkách http://www.

velkavalka.cz. 

4. Čtyřstranné setkání muzejníků: Ze setkání muzejních 

pracovníků České republiky, Saska, Bavorska a Horního 

Rakouska v Ústí nad Labem v roce 2012 je připravován 

sborník příspěvků. Původním záměrem AMG bylo vydat 

sborník pouze na CD, vzhledem k nabídce Muzea města 

Ústí nad Labem na spolupráci včetně finančního podílu 

na vydání však bude připavena i jeho tištěná podoba. 

V současné době čekáme na zaslání příspěvků z Bavor-

ska a od českých referentů. Saští kolegové současně 

sestavují sborník ze setkání ve Zwickau v roce 2013. Le-

tošní setkání proběhne ve dnech 21.–23. září 2014 v hor-

norakouském městě Ried im Innkreis, a to na téma Město 

a jeho identita. O potenciálu a budoucnosti městských mu-

zeí. Za českou stranu vystoupí s referáty zástupci Muzea 

města Brna, Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci 

a Městského muzea v Čáslavi, posterové diskuse se zú-

častní pracovníci Muzea města Ústí nad Labem a Měst-

ských muzeí v Boskovicích a v Bojkovicích. Vedení AMG 

bude reprezentovat členka Exekutivy AMG Mgr. Markéta 

Formanová.

5. Digitalizace: Pracovní skupina pro digitalizaci a eviden-

ci sbírek při AMG se sešla ve Východočeském muzeu 

v Pardubicích ve dnech 17. března, 14. dubna a 19. květ-

na 2014 za účasti zástupců Ministerstva kultury ČR 

a CITEM. Předsedkyně skupiny Mgr. Jitka Rychlíková in-

formovala o průbězích jednání a o novinkách, které se 

na jednáních projednávaly: novém upgradu programu 

CES a systému DEMUS a rovněž o koncepci digitalizace 

včetně zřízení centrálního úložiště dat. Jako velký pro-

blém na setkáních pracovní skupiny vyvstala absence 

mezirezortní spolupráce – muzea v otázkách digitali-

zace nespolupracují s archivy a knihovnami, ačkoli řeší 

stejné problémy, které v mnoha případech už zmíněné 

paměťové instituce podchytily. Není zde také potřebná 

spolupráce na úrovni jednotlivých ministerstev. AMG 

připravila a odeslala na MK ČR Informaci o přípravě kon-

cepce digitalizace, stadiu její přípravy a požadavcích na 

zajištění programů pro evidenci sbírek muzejní povahy. 

Na základě zjištěných skutečností a dosavadních výsled-

ků jednání pracovní skupiny bude na MK ČR zaslán dopis 

(připraví Mgr. Rychlíková), do kterého budou zapracová-

ny požadavky oboru muzejnictví k problematice digita-

lizace a evidence sbírek, na které AMG již dlouhodobě 

upozorňuje (např. problém bezpečnosti digitalizace 

sbírek, absence národních standardů a strategie digita-

lizace kulturního obsahu, zálohování dat, neexistence 

skupiny expertů dle usnesení vlády č. 70 ze dne 30. led-

na 2013, která by měla při MK ČR fungovat a řešit právě 

otázky spojené s digitalizací a evidencí sbírek atd.).

6. Legislativa: Exekutiva AMG se zabývala několika zásad-

ními legislativními problémy, které přítomným přiblížil 

PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Prvním z nich je zdanění darů 

do muzeí včetně sbírkových předmětů. K tomuto té-

matu proběhlo 27. března 2014 jednání zástupců AMG 

s  Komisí Rady Asociace krajů ČR pro kulturu, památ-

kovou péči a cestovní ruch a 1. dubna 2014 s Kulturní 

komisí Svazu měst a obcí ČR. Obě sdružení slíbila AMG 

podporu ve věci zrušení daňové povinnosti pro dary do 

muzeí, AK ČR navíc i podporu legislativní iniciativě Stře-

dočeského kraje v této záležitosti. Na základě osobních 

jednání i elektronické korespondence slíbili vyvinout 

poslaneckou iniciativu v tomto směru také někteří čle-

nové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Na základě iniciativy AMG oslovili zástupci OMG MK ČR 

příslušný odbor Ministerstva financí ČR s žádostí o vy-

světlení v dané záležitosti. Odpověď z MF ČR byla doru-

čena téměř současně s návrhem novely zákona o dani 

z příjmu fyzických a právnických osob. S návrhem, že by 

dary do muzeí byly ohodnoceny jednou korunou a daň 

by tedy byla počítána z této hodnoty, však nelze souhla-

sit. Exekutiva AMG proto trvala na původní připomínce 

a návrhu. Podrobnější informace k této věci podal na za-

sedání Senátu AMG PhDr. Zdeněk Kuchyňka.

Na MK ČR bylo znovu odesláno stanovisko AMG k no-

vele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. AMG rovněž požádala MK ČR o vy-

pracování metodického pokynu k vyřazování předmětů 

5
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z muzejních sbírek na základě zákona č. 428/2012 Sb., 

o navrácení majetku církvím a náboženským organiza-

cím a také v případě, že dárce bude po zapsání darova-

ných předmětů do CES požadovat jejich navrácení, což 

v  přesně definovaných případech umožňuje nový Ob-

čanský zákoník.

Na webových stránkách MK ČR byl uveřejněn návrh 

pragrafovaného znění zákona o památkovém fondu. 

AMG připraví na základě vyjádření Archeologické komi-

se AMG a pracovní skupiny pro legislativu AMG stanovis-

ko k tomuto návrhu. Na základě výzvy ředitele OMG MK 

ČR vypracovala exekutiva stanovisko AMG k vyhodnoce-

ní plnění Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědic-

tví na léta 2010–2014 a zároveň teze k obdobné koncepci 

na léta 2015–2020. K těmto materiálům měli možnost 

vyjádření i jednotliví členové AMG prostřednictvím Kraj-

ských sekcí AMG a Komisí AMG. S obsahem stanoviska 

seznámil členy Senátu AMG PhDr. Zdeněk Kuchyňka.

Na Městský soud v Praze byly podány doplňující údaje 

k  zápisu do spolkového rejstříku vzhledem k transfor-

maci AMG z dřívějšího občanského sdružení na spolek, 

což vyplývá z nového Občanského zákoníku. Nový zápis 

byl po dodání dalších dokumentů proveden k 21. květnu 

2014.

Advokátní kancelář JUDr. Libora Vašíčka vypracovala na 

základě zadání pro AMG stanovisko k současné podo-

bě Stanov AMG spolu s návrhy na nezbytné změny, na 

jejichž základě by se stanovy dostaly do souladu s no-

vým Občanským zákoníkem. Exekutiva AMG v současné 

době návrhy posuzuje, následně proběhne další jedná-

ní. Poté budou návrhy změn předloženy členům AMG 

k  široké diskusi, tak aby materiál byl připraven na XI. 

Sněm AMG v listopadu 2015. Totéž se týká i Volebního 

řádu AMG.

7. Memorandum o spolupráci se slovenskými partne-

ry: Memorandum o spolupráci mezi AMG, Radou galerií 

ČR a Českým výborem ICOM na jedné straně a Zväzom 

múzeí na Slovensku, Radou galerií Slovenska a Sloven-

ským komitétom ICOM na straně druhé bylo slavnostně 

podepsáno na 24. Valné hromadě ZMS, která se konala 

9. dubna 2014 v Banské Bystrici. Za AMG zde promluvil 

předseda AMG PhDr. Luděk Beneš, zúčastnil se i Mgr. On-

dřej Dostál, Ph.D. Při neformálním jednání po ukončení 

valné hromady byly prodiskutovány konkrétní možnos-

ti spolupráce včetně případného společného projektu 

v rámci Visegrádské čtyřky za účasti maďarských a pol-

ských partnerů.

Další příležitostí k jednání bude Festival slovenských 

muzeí ve Fiľakovu dne 16. června 2014, kam byl předse-

da AMG pozván.

8. Statistika: Předseda pracovní skupiny pro muzejní 

statistiku při AMG PhDr. František Šebek nejprve infor-

moval o připravovaném statistickém výkazu V-Kult pro 

rok 2015. AMG byla oslovena, aby návrh výkazu připo-

mínkovala. Jelikož již výkaz pro rok 2014 akceptuje ben-

chmarking muzeí, dle dr. Šebka nejsou potřeba žádné 

další změny, navrhl pouze vyškrtnutí některých položek. 

Vyzval senátory, aby zasílali své připomínky k výkazu.

Na webových stránkách AMG byl v únoru 2014 uveřej-

něn upravený a rozšířený komentář k vyplnění ročního 

statistického výkazu o muzeu V-Kult za rok 2013, rovněž 

byl zaslán do muzeí prostřednictvím elektronického Bul-

letinu AMG. Data za rok 2013 se nyní zpracovávají a již 

jsou známy některé výsledky (v roce 2013 byla historicky 

nejvyšší návštěvnost, počet muzeí se nezvýšil, klesl po-

čet expozic a počet výstavních aktivit je relativně stejný). 

NIPOS bude pracovat na podrobnější ročence; dr. Šebek 

bude se zástupci NIPOS jednat o změnách její struktury, 

následně svolá jednání pracovní skupiny pro muzejní 

statistiku při AMG.

9. Různé – Zasedání NEMO 2015: AMG podepsala memo-

randum o spolupráci s organizací Plzeň – město kultury 

2015 při přípravě a realizaci XI. Sněmu AMG v  Plzni ve 

dnech 4.–5. listopadu 2015 a zasedání NEMO ve dnech 

6.–7. listopadu 2015. Pro obě zasedání byl rezervován 

sál Secese v Plzeňském pivovaru s kapacitou 200 osob, 

resp. prostory v tamějším návštěvnickém centru a Zápa-

dočeském muzeu v Plzni. 

Nadále probíhají přípravy VIII. celorepublikového ko-

lokvia na aktuální téma českého muzejnictví s názvem 

Muzeum a proměny společnosti, které se bude konat 

v Univerzitním kině Scala v Brně ve dnech 5.–6. listopa-

du 2014.

Jednání Českého komitétu Modrého štítu proběhlo 

na Sekretariátu AMG dne 18. dubna 2014. Jeho téma-

tem byla především příprava tzv. Kolečka první pomoci 

a záchranných prací, které bude letos vydáno v aktualizo-

vané podobě. Dne 14. října 2014 se v Národním archivu 

na Chodovci uskuteční tradiční konference, tentokrát na 

téma Legislativa v paměťových institucích. 

Bylo uskutečněno jednání se zástupci společnosti Ambit 

Média s. r. o., vydavatelem časopisu Art & Antiques, kteří 

předložili AMG nabídku na mediální spolupráci. Exekuti-

va AMG doporučila nabídku přijmout a při dalším jedná-

ní upřesnit jednotlivé položky dohody.

Byla schválena žádost o grant v dotačním řízení na Mi-

nisterstvu kultury ČR na rok 2014. AMG získala v plné výši 

– tedy 600 tis. Kč – dotaci určenou na propagaci (Národ-

ní soutěž muzeí Gloria musaealis, Festival muzejních nocí, 
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Server muzeí a galerií ČR atd.), druhá částka, určená na in-

formační servis, byla zkrácena z požadovaných 1 400 tis. Kč 

na 1 330 tis. Kč. Proto bylo nezbytné zredukovat některé 

položky v rozpočtu a upravit návrh plánu činnosti AMG 

na rok 2014. PhDr. Jana Hutníková senátory upozornila na 

změny, které byly kvůli zkrácení rozpočtu provedeny (oba 

dokumenty jim byly zaslány předem). Senát AMG schvá-

lil plán činnosti AMG a návrh rozpočtu pro rok 2014 

v předloženém znění.

Předsedkyně Revizní komise AMG PhDr. Zita Suchán-

ková podala zprávu o kontrole hospodaření AMG za rok 

2013. Revizní komise AMG se sešla 3. dubna 2014 na Sekre-

tariátu AMG. Komise namátkově zkontrolovala 34 dokladů; 

nebyly zjištěny žádné nedostatky ani nesrovnalosti, účet-

nictví je vedeno přehledně a systematicky. Rovněž proběh-

la ke dni 31. března 2014 inventarizace majetku AMG, kde 

nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečným stavem a evi-

dencí majetku. Součet neuhrazených členských příspěvků 

dosahoval k 31. prosinci 2013 celkové výše 14.560 Kč. Ne-

byl uhrazen 1 příspěvek individuálního člena za rok 2009, 

1 příspěvek individuálního člena za rok 2010, 1 příspěvek 

řádného člena za rok 2011, za rok 2012 2 individuálních a 3 

řádných členů AMG a za rok 2013 3 individuálních a 2 řád-

ných členů AMG. Revizní komise AMG doporučuje vyzvat 

neplatiče k úhradě, a pokud se jedná o chronické neplatiče, 

podat na jednání Senátu AMG návrh na jejich vyloučení dle 

Stanov AMG. 

Anna Komárková, BBus (Hons), poděkovala přítomným 

senátorům za zaslání podkladů pro Výroční zprávu AMG 

za rok 2013, která vyjde koncem června 2014, a vyzvala ty, 

kteří ještě materiály nedodali, aby tak učinili, a to nejpozději 

do posledního možného termínu (do 30. května 2014). Se-

nát AMG následně schválil Výroční zprávu AMG za rok 2013 

a také Zprávu Revizní komise AMG.

Dalším bodem zasedání byly změny členské základny 

AMG. Senát odhlasoval přijetí Musea fara Křenov za řád-

ného člena AMG a odložil přihlášku Muzea civilní obrany – 

Museua Lufrschutz. Za individuální členky AMG byly přijaty 

PhDr. Marie Šedá, Mgr. Radka Krejčí a Ivanka Krabcová. Se-

nát AMG vzal na vědomí ukončení individuálního členství 

pana Břetislava Dadáka, který zemřel.

V závěru zasedání Senátu AMG byla možnost otevřít 

další témata. Anna Komárková, BBus (Hons) referovala 

o schůzce zástupců AMG s ředitelem OMG MK ČR Mgr. Pav-

lem Hlubučkem, která se uskutečnila dne 26. května 2014. 

Jejím předmětem byla příprava XIII. ročníku Národní sou-

těže muzeí Gloria musaealis, možné změny v medializaci 

soutěže v  roce 2015, úprava Soutěžního řádu XIII. ročníku 

a  připomínkování Koncepce účinnější podpory umění na 

léta 2007–2013 a příprava tezí pro další období 2015–2020. 

Na základě výzvy MK ČR, která bude AMG adresována v nej-

bližších dnech, požádá Exekutiva AMG k připomínkování 

koncepce a návrhu tezí pro další plánovací období členy 

Senátu AMG a prostřednictvím krajských sekcí AMG také 

všechny členy našeho profesního sdružení.

Jednání na MK ČR se dále týkalo přípravy nového pro-

gramu IROP pro období 2014–2020, jehož vyhlašovatelem 

bude MMR (Výzva 2014+). Vzhledem k probíhajícím pří-

pravám potřebuje MK ČR zjistit pro potřeby monitoringu 

a stanovení absorpční kapacity organizací zájem o využití 

námětů uvedených v části Investiční priorita 6c prioritní 

osy 3 – „Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodní-

ho a kulturního dědictví“ (osa 3.1. „Zefektivnění prezentace, 

posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního prostře-

dí“). Z tohoto důvodu požádá OMG MK ČR prostřednictvím 

AMG potencionální žadatele o financování projektu v da-

ném období o aktuální stanovisko k případné účasti na 

řešení projektů spadajících do oblasti této problematiky 

a předložení  konkrétních informací k navrhovaným projek-

tům (titul, anotace, časový harmonogram, finanční rozva-

ha, zdůvodnění). Vzhledem k velké časové tísni bude třeba 

briskně reagovat a zaslat podkladové materiály k dalšímu 

projednávání a zapracování do programového dokumen-

tu MMR nejpozději do 30. května 2014. Anna Komárková 

v této souvislosti požádala členy Senátu AMG o maximální 

součinnosti a předání informací do Krajských sekcí AMG. 

Žádost o podklady bude adresována elektronicky Bulle-

tinem AMG ihned po skončení jednání Senátu AMG všem 

muzejním institucím v  ČR dle Adresáře AMG. Kontaktní 

osobou za AMG byla stanovena členka exekutivy Mgr. Jit-

ka Rychlíková, u které se budou podklady za oblast muzeí 

scházet a která předá materiály v souhrnné podobě zástup-

cům OMG MK ČR. 

AMG také uplatnila připomínku k navrhované výzvě, 

a to k výběru institucí, které budou oprávněnými žadateli. 

V přehledovém materiálu byly uvedeny kategorie muzeí 

a muzejních knihoven s pouhou kvantifikací, ale výčet ani 

kategorie navzájem nesouhlasily. Bude třeba také sjednotit 

terminologii používanou ve výzvě se současnou muzejní 

praxí, aby bylo skutečně zřejmé, kdo je potenciálním účast-

níkem výzvy a kdo ji může pro své projekty využít.

PhDr. Jan Dolák, Ph.D., informoval o novém čísle časopi-

su Museologica Brunensia (v pořadí již čtvrtém) a o meziná-

rodní soutěži Živa – instituce z České republiky se jí bohužel 

neúčastní; organizátoři jsou ochotni v případě zájmu pro-

dloužit lhůtu pro přihlašování. 

Jednání Senátu AMG bylo v odpoledních hodinách za-

končeno přijetím usnesení.  

Zapsaly: Jana Bukačová, Anna Komárková
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Memorandum o spolupráci
AMG a ČsOL podepsáno

Asociace muzeí a galerií České republiky dosáhla dalšího 

úspěchu na cestě k rozšiřování spolupráce s tematicky a ná-

zorově blízkými institucemi a sdruženími. V úterý 20. května 

2014 bylo slavnostně podepsáno Memorandum o vzájemné 

spolupráci mezi Asociací muzeí a galerií ČR a Českosloven-

skou obcí legionářskou. Za AMG memorandum podepsal 

její předseda Luděk Beneš, za ČsOL pak předseda Pavel 

Budínský a místopředseda Jindřich Sitta. Spolupráce bude 

zaměřena především na prosazování odkazu a trvalý rozvoj 

pozitivních tradic českého národa, dále na výchovu mlá-

deže především k vlastenectví a národnímu uvědomění 

a  v  neposlední řadě také za účelem prosazovat pravdivé 

zpracování a hodnocení českých dějin a zabránit jejich dez-

interpretaci a zkreslování. 

Memorandum má už ze své podstaty proklamační cha-

rakter, nicméně obsahuje i některé konkrétní oblasti, na něž 

bude při naplňování stanovených cílů kladen důraz. Jedná 

se především o vzájemnou výměnu zkušeností a informací; 

v nejbližším období půjde pochopitelně zejména o aktivity 

věnované výročí 1. světové války, vzniku československých 

legií a úspěšnému boji za vytvoření samostatné Českoslo-

venské republiky. Na tomto místě lze uvést především pro-

jekt „LEGIE 100“, jehož je ČsOL garantem a na němž se AMG 

bude dle svých zájmů a možností podílet. Informace budou 

publikovány a akce propagovány v tiskových orgánech 

obou sdružení, na jejich webových stránkách i prostřednic-

tvím dalších médií. Obě strany si budou rovněž vyměňovat 

vydané publikace, časopisy, sborníky z konferencí a  další 

tiskoviny. Dle dohody si budou také zasílat stanoviska k vý-

znamným otázkám a problémům současnosti, zejména 

těm, které se týkají společných zájmů obou sdružení, a pří-

padně k nim budou vydávat společná prohlášení.

Zástupci obou sdružení se na závěr krátkého jednání 

u  příležitosti slavnostního podpisu memoranda dohodli, 

že se budou pravidelně setkávat, aby zhodnotili, jak jsou 

jednotlivé body memoranda plněny a společně vyhledávali 

cesty a způsoby, jak vzájemnou spolupráci rozšířit a opti-

malizovat.

Luděk Beneš

Účastníci memoranda:

1. Asociace muzeí a galerií České republiky

Zastoupená: PhDr. Luďkem Benešem,

předsedou Asociace muzeí a galerií České republiky

2. Československá obec legionářská, o. s.

Zastoupená: MUDr. Pavlem Budinským, Ph.D., MBA, 

předsedou Československé obce legionářské, o. s.
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zprávy, aktuality, informace

Usnesení Senátu AMG dne 27. května 2014
Senát bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Exekutivy za uplynulé období od 

minulého jednání Senátu AMG
2. Zprávu o vývoji oborové legislativy
3. Zprávu o mediálních kampaních AMG na rok 2014
4. Zprávu o muzejní statistice a digitalizaci
5. Zprávu o přípravě VIII. celorepublikového kolokvia na 

téma „Muzeum a proměny společnosti“
6. Zrušení individuálního členství Břetislava Dadáka
7. Informaci o uzavření memoranda o spolupráci se 

slovenskými partnery
8. Informaci o uzavření memoranda o spolupráci 

s Čs. obcí legionářskou.

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

Houfek, František Frýda
2. Návrhovou komisi ve složení: Jan Dolák, Ivo Štěpánek, 

Dagmar Viletová
3. Plán činnosti AMG a rozpočet AMG na rok 2014
4. Zprávu Revizní komise AMG za rok 2013
5. Výroční zprávu AMG za rok 2013
6. Přijetí za řádného člena AMG: Muzeum fara Křenov
7. Přijetí za individuálního člena AMG: PhDr. Marie Šedá, 

Mgr. Radka Krejčí a Ivanka Krabcová

Zapsal: Jan Dolák

Předseda ČSoL Pavel Budinský a předseda AMG Luděk Beneš 
při podpisu memoranda. Foto: Jiří Filip

Memorandum
o vzájemné spolupráci



Vycházejíce ze společných zájmů a potřeb s cílem zachová-

ní a prosazování odkazu pokrokových, demokratických a hu-

mánních tradic československých legií v letech 1914–1920, 

vedeni společným úsilím napomáhat všestrannému šíření 

a trvalému rozvoji tohoto odkazu v podmínkách České repub-

liky uzavírají smluvní strany toto memorandum:

Článek I: Cíl memoranda
Smluvní strany se dohodly, že při respektování svého posta-

vení, úloh a zájmů:

a) Chtějí realizovat vzájemnou spolupráci na principech 

rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti a zvolit takové 

formy spolupráce, které vytvoří optimální podmínky pro 

splnění stanovených cílů obou zastoupených smluvních 

stran.

b) Uznávají prospěšnost vzájemné spolupráce především 

při uchovávání a prosazování odkazu a trvalém rozvoji 

tradic.

c) Mají zájem bránit pravdivé zpracování, hodnocení a vy-

světlování společné historie a odmítnout jakékoliv po-

kusy o její zkreslení či dezinterpretaci.

d) Budou prosazovat opatření v zájmu lidské civilizace 

o zachování míru, života bez válek a vojenských konflik-

tů a proti současnému terorismu či extremismu.

e) Za nejdůležitější ve své činnosti považují aktivní podíl 

smluvních stran na výchově mládeže a na rozvíjení nej-

lepších tradic starších generací.

Článek II: Oblasti a formy spolupráce
Smluvní strany se dohodly na následujících oblastech a for-

mách spolupráce:

a) vzájemná výměna zkušeností a informací společného 

zájmu

b) reciproční výměna výsledků ediční a vzdělávací činnosti

c) přijímání společných vyhlášení k významným otázkám 

společného zájmu smluvních stran

d) vzájemná aktivní spolupráce a pomoc smluvních stran 

při realizaci projektu LEGIE 100 v letech 2014–2020

e) spolupráce při řešení dalších otázek, které se týkají před-

mětu a cílů tohoto memoranda

f ) vzájemná propagace aktivit zaměřených na předměty 

a témata společného zájmu

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

dem, se řídí ustanoveními všeobecně platných právních 

předpisů a interních normativních aktů smluvních stran 

s respektováním legislativy České republiky.

2. Toto memorandum neomezuje ani nevylučuje možnost 

smluvních stran uzavírat dohody s jinými stranami.

3. Smluvní strany se dohodly, že z tohoto memoranda ne-

plynou žádné finanční nároky. Jakékoliv aktivity vyžadu-

jící finanční spoluúčast, či náklady některé ze smluvních 

stran, budou řešeny konkrétní smlouvou tyto záležitosti 

upravující.  

4. Komunikaci smluvních stran zabezpečují předsedové 

organizací nebo jimi pověření zástupci.

5. Memorandum se uzavírá na dobu 10 let do roku 2024, 

každá ze smluvních stran je může vypovědět, a to bez 

udání důvodu písemnou formou nebo všemi stranami 

akceptovatelnou dohodou. Výpověď memoranda je 

platná od prvního dne následujícího kalendářního roku 

po písemném oznámení o ukončení platnosti memo-

randa ostatním smluvním stranám.

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

semnými doplňky k tomuto memorandu vzájemně ak-

ceptovatelnými pověřenými zástupci všech smluvních 

stran.

7. Otázky týkající se výkladu nebo uplatnění memoranda 

se projednají minimálně jedenkrát za rok na společném 

jednání pověřených zástupců smluvních stran, a to re-

cipročně.

Článek IV: Zvláštní ujednání
1. Toto memorandum nabývá platnosti dnem jeho podpi-

su zástupci smluvních stran a účinností danou schvále-

ním ústředními orgány smluvních stran.

2. Smluvní strany se zavazují do 3 měsíců od podpisu me-

moranda a jeho dodatků seznámit s jejich obsahem 

svou členskou základnu, včetně společného plánu akcí 

a aktivit.

3. Memorandum se vyhotovuje ve dvou kusech, jeden pro 

každou ze zastoupených stran.

Digitalizace a evidence sbírek
Zaklínadlo dneška

Zdá se, že slova jako digitalizace a elektronická evidence 

jsou běžnou součástí života muzejníků. Při vyslovení těchto 

termínů se však mnohým z nás začnou ježit vlasy, zvedat 

žluč nebo se nám naopak na tváři objeví nihilistický výraz. 

Vždy dle povahy a naturelu jednotlivce. Jedno je jisté: nikdo 

z nás, kdo se zabýváme prací či nedej bože řízením muzej-

ního pracoviště, se tomuto tématu nemůžeme vyhnout. 

Problematika je v zásadě stejná, ať už se jedná o pracoviště 

zřizované ministerstvem, krajem či městem. Rozdíl je „jen“ 

v tíži břemene a velikosti noční můry, která nás stíhá. 

Tento článek nechce být povzdechem ani kritikou, ale 

shrnutím a seznámením muzejní obce s prací skupiny lidí, 
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kteří se v posledním roce scházeli a danou problematikou 

se zabývali a zabývají poněkud hlouběji. Pracovní skupina 

AMG pro evidenci a digitalizaci sbírek se sešla zatím celkem 

čtyřikrát. Schůzek se zúčastnili zástupci AMG, představite-

lé muzeí a galerií z celé ČR, ministerstva kultury z různých 

odborů, vedoucí metodického centra CITEM i nezávislí ex-

perti. Navzdory neuchopenosti této problematiky a její roz-

tříštěnosti, nutno říci, že jednání byla vždy velmi zajímavá, 

pro zúčastněné (dle jejich slov) přínosná a členové skupiny 

doufají, že se přínos dotkne celé muzejní obce. Zda se tak 

stane, však nezáleží jen na nás.

Jednání se týkala těchto základních okruhů: 

 » eletronické systémy pro evidenci sbírek; 

 » evidence CES (obojí ve smyslu technických vlastností 

i metodické problematiky vlastních zápisů);

 » pořizování a ukládání digitálních obrázků sbírkových 

předmětů.

Bavíme-li se o digitalizaci a elektronické evidenci sbírek 

je nutné uvést základní terminologické východisko. Eviden-

ce sbírkových předmětů je v principu pořízením informa-

cí v digitální podobě. Jde o zapsání údajů do evidenčního 

systému (informačního systému), který nese nejen odborný 

popis, ale také elektronickou obrazovou dokumentaci. Di-

gitalizace sbírek je tímtéž, jen v opačném pořadí. Pořízení 

digitálního obrazu předmětu získáme jeho elektronickou 

podobu, k níž samozřejmě musí být doplněny také informa-

ce (metadata). Pokud se máme bavit o digitalizaci, shrnu-

jeme pod tímto pojmem jak pořizování evidenčních údajů 

v evidenčních systémech, tak digitalizaci obrazovou. Vždy 

jde o metadata, o standardy popisu, o kvalitu obrazového 

záznamu, a především o jejich bezpečné a trvalé uložení. 

Snaha ministerstva kultury o znovuobnovení systému 

DEMUS i chystaná modernizace CES je muzejní veřejností 

velmi vítána. Vždy však bude nutné počítat s různorodostí 

evidenčních systémů, které muzejní instituce v ČR využívají. 

Proto považujeme za velmi podstatné vytvoření Národního 

standardu pro evidenční sbírkové systémy, který na národ-

ní úrovni stanoví základní technické parametry těchto sys-

témů a metodické postupy evidence. Podobné standardy 

jsou např. v oblasti knihoven i archivů běžnou záležitostí. 

Vyhnuli bychom se tak problémům s nekompatibilitou růz-

ných systémů evidence a obavám, zda odpovídají platné 

legislativě, či nikoliv. Národní standard by měl rozměr jed-

nak technický, , ale také metodický. Předpokládal by proto 

rozsáhlou diskusi a shodu na pravidlech zápisů. Pro rozma-

nitou sféru muzejních sbírek je to možná dosti komplikova-

ná práce, ale vytváření databází se bez takové shody prostě 

neobejde. 

Jednotný standard za obor muzejnictví je nezbytný 

také pro zřizovatele muzeí a galerií, kteří se problematikou 

evidence i digitalizace zatím zabývají u svých příspěvko-

vých organizací ve velmi omezené míře. Z dotazníkového 

šetření AMG mezi kraji bylo zjištěno, že téměř nikde není 

problematika digitalizace sbírek řešena koncepčním ma-

teriálem nebo s využitím krajských finančních prostředků. 

Většinou je to ponecháno na jednotlivých muzeích a gale-

riích. Podobně je tomu i s ukládáním digitálních dat, kde 

je situace ještě horší, protože ukládání dat a péče o jejich 

trvanlivost je ponechána na neodbornících.

Digitalizace kulturního obsahu je sice problematika vel-

mi preferovaná a žádoucí, zároveň je dílčím způsobem ře-

šena v několika oddělených sférách, které nespolupracují, 

respektive nejsou propojeny tak, aby finanční prostředky 

vynakládané jednotlivými resorty byly efektivně využívá-

ny. Jde o sféry muzeí, knihoven a archivů, které vynakládají 

značné finanční obnosy na pořizování digitalizační tech-

niky, ale nejsou vzájemně koordinovány či alespoň pro-

pojeny. Do budoucna považujeme za velmi důležité, ne-li 

nezbytné, takové propojení nastavit – například vznikem 

meziresortní komise pro tuto problematiku. Proč by ne-

mohly na digitalizaci spolupracovat knihovny, archivy, mu-

zea i vysoké školy společně? Není přeci nutné nakupovat 

stále větší množství drahé techniky. Finance je nyní potřeba 

směřovat především do odborné péče o vytvořená data – 

na jejich skutečně kvalitní ukládání.

Od 30. ledna loňského roku vešlo v platnost Usnesení 

vlády č. 70, kterým se stanovuje národní strategie digitali-

zace. Toto usnesení mimo jiné uložilo ministerstvu kultury 

ustavit skupinu expertů, která bude onu strategii uvádět 

v  platnost. Informace o její činnosti se do naší pracovní 

skupiny, bohužel, nedostaly. Ze strany AMG však odešla pí-

semná nabídka, tlumočená i v ústní podobě, na spolupráci. 

Věřím, že nezůstane nevyslyšena…

Jitka Rychlíková

Nový památkový zákon
Čím může muzeím zkomplikovat život?

Podle informací náměstkyně ministra kultury PhDr. Anny 

Matouškové má ministerstvo do března 2015 předložit vlá-

dě návrh nového zákona o ochraně památkového fondu. 

V  roce 2013 byly k připomínkám předloženy jen úvodní 

paragrafy, které vymezovaly základní pojmy. Už tehdy 

 4[14

10

Pracovní skupina pro digitalizaci a evidenci mu-

zejních sbírek při AMG se schází ve Východočeském 

muzeu v Pardubicích jako otevřené uskupení. Další jed-

nání je připravováno na podzim 2014. V případě zájmu 

o účast v ní se hlaste na e-mailu: rychlikova@vcm.cz 



jsme upozorňovali, že mezi definicemi těchto pojmů chybí 

definice archeologického dědictví, a také vymezení archeo-

logického nálezu je příliš úzké.

Letos v dubnu se na stránkách Ministerstva kultury 

objevilo paragrafové znění celého zákona a 16. června 

a 16. července jeho upravené verze. Zájemce o kompletní 

znění návrhu a další dokumenty proto odkazuji na web 

MKČR: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatko-

vy-fond/legislativa/vecny-zamer-noveho-pamatkoveho-

-zakona-126465/. 

Legislativní skupina AMG, kterou tvoří PhDr. Luděk Be-

neš, PhDr. František Frýda, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Mgr. Mi-

roslava Šmolíková a PaedDr. Zdeněk Zahradník, se novým 

návrhem začala zabývat v květnu letošního roku. Stalo se 

tak na základě podnětu PhDr. Zuzany Bláhové-Sklenářové 

z Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha, 

která upozornila na některá problematická místa navrhova-

ného zákona zejména ve vztahu k archeologické činnosti 

muzeí. Její připomínky k verzi paragrafového znění z 16. 

června se staly základem pro vyjádření připravené legisla-

tivní skupinou AMG, zaslané 8. července na Ministerstvo 

kultury a také Asociaci krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR, pro-

tože právě krajů, měst a obcí se týkají mnohé nově stanovo-

vané povinnosti.

Jak už bylo řečeno, z pohledu muzeí jsou samozřejmě 

nejdůležitější úpravy týkající se archeologie, protože mu-

zea jsou už od 19. století významným, ne-li nejdůležitějším 

subjektem záchrany archeologického dědictví. Je nutno 

konstatovat, že právě v oblasti archeologie nepovažujeme 

předložený návrh zákona o ochraně památkového fondu za 

šťastný. Opět v něm chybí definice archeologického dědic-

tví, vymezení archeologického nálezu je stále zúženo jen na 

samotnou hmotnou věc a nereflektuje, že k ní patří i soubor 

původních souvislostí, které se k nálezu vztahují. Archeolo-

gie by se tím vrátila do 19. století, kdy ještě nebyla vědním 

oborem, ale pouhým sbíráním starožitností.

Vzhledem k významu, jaký měla a mají muzea při ochra-

ně a záchraně archeologického dědictví, není podle našeho 

názoru vhodné vyloučení muzeí a ústavů archeologické 

památkové péče, které v některých krajích vznikly, z této 

ochrany. Tu mají vykonávat pouze archeologické ústavy 

v Praze a Brně (dále jen ArÚ). Přitom pracovníci muzeí mají 

zpravidla lepší znalost archeologického dědictví v regionu 

než specialisté z ArÚ. Lze pochopit, že Ministerstvo kultu-

ry chce mít jednoho partnera k jednání o archeologickém 

dědictví. Aby však mohl ArÚ ochranu archeologického dě-

dictví systematicky zajišťovat, musel by mít hierarchickou 

strukturu obdobnou Národnímu památkovému ústavu, 

tedy s územními pracovišti v jednotlivých krajích. Navíc je 

situace v oblasti archeologie zcela jiná. Zároveň má totiž 

být ArÚ jako jediný ze zákona oprávněn provádět arche-

ologické výzkumy, zatímco muzea a ústavy archeologické 

památkové péče jsou postaveny na stejnou úroveň jako 

jiné subjekty, které – oficiálně jako neziskové subjekty – 

provádějí investory placené archeologické výzkumy. Navíc 

má být ArÚ podle návrhu zcela mimo jakoukoli kontrolu. 

Zatímco třeba nálezové zprávy těch, kdo budou mít opráv-

nění k provádění archeologických výzkumů, bude posuzo-

vat ArÚ a ten rozhodne, zda je zpráva v pořádku, či nikoli, 

nálezové zprávy ArÚ jsou zřejmě automaticky považovány 

za dokonalé, protože není stanoven orgán, který by je kon-

troloval, požadoval jejich doplnění či přepracování. ArÚ 

také nehrozí ztráta oprávnění k provádění archeologických 

výzkumů, i kdyby žádné nálezové zprávy nevypracovával, 

nebo kdyby ztrácel archeologické nálezy, kterýžto Damo-

klův meč se vznáší nad kterýmkoli jiným subjektem s opráv-

něním k archeologickým výzkumům.

Na závěr chci upozornit ještě na jedno ustanovení ná-

vrhu zákona, týkající se oznamování náhodných archeo-

logických nálezů. Od roku 1958 platilo, že tyto nálezy se 

oznamují do nejbližšího muzea a také ArÚ, což vycházelo 

ze situace, kdy archeologů bylo v muzeích málo. Jak by situ-

ace měla vypadat podle návrhu nového zákona o ochraně 

památkového fondu? 

Představte si, že jste na dovolené a v sobotu odpoledne 

jste se vydali na procházku. A ejhle, rozvodněný potok po-

demlel břeh a z něj se vysypaly stovky zlatých koleček, které 

tam byly uloženy v koženém vaku (to není můj výmysl, pro-

tože něco podobného se stalo u Podmokel v roce 1771, kde 

rozvodněný potok odkryl poklad stovek zlatých keltských 

mincí, tzv. duhovek). Co byste měli podle nového zákona 

udělat? Vyrazit do nejbližší obce a tam na obecním úřadě 

nejpozději druhý den ohlásit tento nález. Že na obecních 

úřadech v sobotu odpoledne a v neděli nikdo není? Záko-

nodárce zřejmě počítá s tím, že po vyjití zákona budou na 

obecních, městských a také krajských úřadech k dispozici 

úředníci i o víkendech a o svátcích. Obecní úřad totiž musí 

nejpozději do druhého dne ohlásit archeologický nález 

krajskému úřadu a ten pověří některé muzeum, které zřizu-

je, záchranou tohoto náhodného nálezu. Místo nálezu musí 

být ponecháno beze změny až do prohlídky oprávněnou 

archeologickou osobou, která musí proběhnout nejpozději 

do pěti dnů. Kdo bude do té doby místo nálezu hlídat, ov-

šem zákon neřeší. 

Snažil jsem se záměrně upozornit jen na některá sporná 

místa návrhu nového zákona. Doufejme, že se v následné 

diskusi podaří některé paragrafy změnit, protože případná 

náprava – jak se ukazuje v souvislosti s novým občanským 

zákoníkem – je vždy komplikovaná a trvá příliš dlouho.

Zdeněk Kuchyňka
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Evropské muzejní soutěže 2014
Hodnocení uplynulého období se v našich končinách 

– chtěně či nechtěně – odbývá zpravidla na přelomu ka-

lendářního roku. Ne tak v muzeích. Neznamená to, že by 

chtěla bořit zavedené zvyklosti. Jen se spontánně sou-

středí k vrcholu muzejní práce pro veřejnost – k termínu 

Mezinárodního dne muzeí (18. května), kdy se k nim díky 

mimořádným programům, rozličným pohledům do zákuli-

sí muzejního provozu a také díky volnému vstupu, obrací 

zvýšená pozornost publika. V závěru dubna a v květnu tak 

bývají vyhlášeny výsledky všech tří soutěží, do nichž jsou 

čeští muzejníci pravidelně zváni.

Úspěšní účastníci Národní soutěže muzeí Gloria musae-

alis byli veřejnosti představeni 15. května 2014 na slavnost-

ním setkání v pražském Obecním domě. Referujeme o nich 

na jiném místě, je k dispozici též katalog všech přihlášených 

projektů.

Již více než dvě desetiletí mají čeští, moravští a slezští 

muzejníci možnost uplatnit výsledky své práce na celoev-

ropské úrovni, v soutěži o evropské ceny. Jsou udělovány 

ve dvou okruzích:

Evropské muzejní forum (European Museum Forum, 

EMF), působící pod záštitou Rady Evropy, uděluje od roku 

1977 Cenu evropského muzea roku (European Museum 

of the Year Award, EMYA). Oceňuje v ní instituce, které za-

vedly podstatné novinky do muzejní praxe, šíří znalosti, 

pěstují dobré styky s partnery i mezi zaměstnanci a usilu-

jí o vynikající služby veřejnosti. Vedle záměru muzea, jeho 

provedení, odborných kvalit, hledí tedy též na „veřejnou 

kvalitu“ zařízení. To znamená, že komisaři EMF sledují, co 

muzeum nabízí a jak se snaží vyhovět potřebám a přáním 

svých návštěvníků a starat se o jejich pohodlí. Kromě hlavní 

ceny EMF vyhlašuje zpravidla též několik zvláštních uzná-

ní. Po smrti Kennetha Hudsona, zakladatele EMF, přibyla 

na jeho počest a ve smyslu jím prosazovaných priorit cena 

spojená s jeho jménem, posléze ještě cena Silletto, zaměře-

ná na práci s místní komunitou.

Z kandidátů soutěže EMYA navrhuje EMF každoročně 

také dva adepty na Cenu Rady Evropy.  Rada Evropy vybere 

jednoho vítěze a udělí vlastní cenu při zvláštní ceremonii ve 

svém sídle ve Strassbourgu. V tomto roce získalo Cenu Rady 

Evropy Baksi Museum v Bayburtu v Turecku za způsob, ja-

kým zasazuje původní zemědělské tradice do současného 

kontextu.

Při slavnostním setkání EMF 17. května 2014 v Muzeu 

umění v estonském Tallinnu bylo z úzkého výběru nomi-

nací, mezi něž se probojovalo též Slezské zemské muzeum, 

oceněno hlavní cenou EMYA (trofejí Vejce z ruky Henryho 

Moora) Muzeum nevinnosti v Istanbulu.

Toto muzeum, zachycující život v Istanbulu ve 2. polovině 

20. století, bylo vytvořeno Orhanem Pamukem jako zhmot-

něná verze jeho stejnojmenného románu. Komisaři EMF 

hodnotili Muzeum nevinnosti jako malé, místní a  osobní 

muzeum, udržitelný model budoucího vývoje. 

Zvláštní uznání obdržely:

 » Lennusadam – Estonské námořní muzeum (Tallinn, Es-

tonsko) za působivou scénicky ztvárněnou námořní at-

mosféru, krásně zasazenou do budovy, kde návštěvník je 

středobodem a může si při průchodu expozicí stahovat 

online informace.

 » Bildmuseet (Umeå, Švédsko) za moderní a inovativní 

museum, nabízející mnohovrstevný interkulturní dialog.

 » Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, (Coruña, Špa-

nělsko) za inspirativní způsob, jímž předkládá vědecké, 

technické a průmyslové dědictví Galicie a Španělska 

s akcentem na sociální odpovědnost.

 » Museo Occidens (Catedral de Pamplona, Španělsko) za 

vynikající způsob, jímž prezentuje hodnoty „západní“ 

civilizace a vybízí návštěvníka promýšlet společnou bu-

doucnost, koncepty demokracie, solidarity, práva, míru 

a svobody.

 » Kazerne Dossin – Památník, muzeum a dokumentační 

centrum holocaustu a lidských práv (Mechelen, Belgie) 

a Památník koncentračního tábora (Flossenbürg, Ně-

mecko) obdržely společné zvláštní uznání za odvážnou 

prezentaci k období 2. světové války, které má potenciál 

odborně ovlivnit tento typ zařízení.

Cenu Kennethe Hudsona v roce 2014 získal Památník 

Žanis Lipke (Riga, Lotyšsko). Muzeum, otevřené v roce 2013, 

připomíná lotyšského pracovníka doků, který zachránil ži-

vot více než 50 židů z ghetta v Rize. Inovativní prezentace 

v nádherné nové budově zanechává v návštěvnících hlubo-

ký dojem.

Cena Silletto 2014 byla udělena Saurerovu muzeu ve 

švýcarském Arbonu. Společnost  Saurer na výrobu náklad-

ních automobilů byla až do roku 1987, kdy ukončila pro-

dukci, největším zaměstnavatelem v Arbonu. Práci tehdy 
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ztratilo více než 6 000 lidí. Pro město to znamenalo velké 

neštěstí. Klub veteránů Saurer začal sbírat a restaurovat 

saurerovské vozy, s pomocí dobrovolníků vytvořil muzeum 

na vysoké profesionální úrovni a významně tak povzbudil 

náladu tamní komunity.

Evropská muzejní akademie (European Museum Aca-

demy, EMA) se zaměřuje na podporu výzkumu v muzeogra-

fii a muzeologii, nabízí diskusi a konstruktivní kritiku nových 

expozic a muzeí a klade důraz na rozvoj nových i tradič-

ních muzeí jako nástrojů sociálních proměn. Ve spolupráci 

s  Michelettiho nadací uděluje každoročně Michelettiho 

cenu a cenu DASA, sponzorovanou Německou agenturou 

bezpečnosti práce v Dortmundu, jež byla prvním vítězem 

v soutěži o Michelettiho cenu v roce 1996. Kandidáti na tato 

ocenění se vybírají z muzeí a vědeckých center věnujících 

se politickým a vojenským dějinám 20. století, technologii, 

otázkám spojeným s industrializací, prací a životním pro-

středím.

Michelettiho cena roce 2014 byla udělena 26. dubna na 

slavnostní ceremonii v Riverside Museum v Glasgow Muzeu 

(přírodních) věd – MUSE v italském Trentu. Instituce, zvole-

ná z přísného výběru pouhých 6 nominací, mezi něž se pro-

bojovalo také pražské Národní technické muzeum, zaujala 

již svou novou budovou, navrženou Renzo Pianem s velkou 

pozorností k „zeleným technologiím“. Expozice v rozsahu 

5  000 m2 nabízí pohled na historii Země a jejího vývoje, 

je vybavena trojjazyčnými texty, digitálními technologie-

mi a  interaktivními programy. Velké laboratoře umožňují 

žákům a studentům vlastní experimenty a letní škola pro 

studenty poskytuje zázemí pro kompletní studijní projekty. 

Komisaři EMA konstatovali, že MUSE je příkladnou institucí 

pro budoucnost muzeí, přivádí již nejen zvýšený počet ná-

vštěvníků do regionu, ale také nové podniky, které se usa-

zují v jejím okolí, v místech někdejší továrny Michelin.

Zvláštní uznání získalo Kaap Skil, Museum voor Jutters 

&  Zeelui (Muzeum námořníků a plážových paběrkovačů) 

v nizozemském Oudeschild. V nové budově muzea jsou 

dvě expozice: Zlatý věk námořního obchodu, připomínající 

dobu, kdy v pobřežních vodách čekaly stovky lodí Výcho-

doindické společnosti na příznivý vítr, a obsáhlá výstava 

k  tématu regionální podvodní archeologie. Komisaři EMA 

považovali za podstatné, že byla zachována také blízká 

skladiště, shromažďující na 5000 předmětů posbíraných 

v  posledním století paběrkovači, protože mnohé takové 

budovy, které demonstrují minulost Texelu, na holandském 

pobřeží již nenávratně zmizely. Muzeum pořádá kurzy plete-

ní sítí, uzlů, tvorby modelů lodí a různých kreací z paběrků.

Německá agentura bezpečnosti práce se snaží obrá-

tit pozornost ke světu práce, k člověku s jeho starostmi, 

potřebami a schopnostmi a dosáhnout tak efektivity na 

sociální úrovni. V roce 2014 zvolila pro Cenu DASA Norské 

petrolejářské muzeum ve Stavangeru. Třicet let po objevení 

naftového ložiska Ekofield bylo v roce 1999 otevřeno muze-

um, které se věnuje všem aspektům produkce nafty. Nafta 

a  plyn jsou pro hospodářství Norska velmi důležité, mají 

ovšem také citelný dopad na klima a životní prostředí. Stu-

dijní platforma muzea umožňuje zkoumat digitálně všech-

ny souvislosti a hledat východiska. Muzeum disponuje též 

knihovnou a konferenčními sály.

Jana Součková

Slezské zemské muzeum mezi 
nejlepšími evropskými muzei

V loňském roce uspělo Slezské zemské muzeum v Ná-

rodní soutěži muzeí Gloria Musaealis v kategorii Muzejní 

počin roku s projektem „Rekonstrukce Historické výstavní 

budovy a expozice Slezsko“. To byl jeden z impulzů, který 

nás přivedl na myšlenku přihlásit se do mezinárodní sou-

těže, abychom zjistili, zda české expozice snesou srovnání 

s muzejními projekty v zahraničí. Z množství různých sou-

těží, které se v oboru nabízí, jsme po konzultaci s PhDr. Ja-

nou Součkovou, DrSc., podali přihlášku do hlavní kategorie 

soutěže EMYA 2014 – European Museum of the Year Award 

(Cena Evropského muzea roku). Ta je určena pro muzejní 

projekty – především jde o rekonstrukce nebo novostavby, 

které byly realizovány v posledních třech letech. Organi-

zátorem této prestižní soutěže je Evropské muzejní fórum 

(EMF), přímo napojené na Radu Evropy. Je proto nutné si 

uvědomit, že Evropa je v této soutěži pojímána daleko šířeji 

než jsme zvyklí v našem „europrostoru“ a zahrnuje 47 stá-

tů včetně takových zemí jako je Rusko, Turecko nebo třeba 

Gruzie a Ázerbajdžán.

Také soutěžní pravidla jsou odlišná od těch, která známe 

z tuzemské Glorie, což vychází jednak z charakteru soutěže 

a počtu muzeí, která se mohou do soutěže přihlásit. I když 

je hodnocena expozice, nebo veřejnosti zpřístupněný ob-

jekt, vždy je hodnoceno muzeum jako celek. U menších 

muzeí to právě bývá jen jedna budova, ale u muzeí vět-

ších je posuzován celkový přístup a inovativnost muzea. 

Samotné hodnocení probíhá v několika stupních, nejdříve 

je posuzována přihláška s dotazníkem, který se ptá napří-

klad na návštěvnost, hlavní skupiny návštěvníků nebo po-

čet zaměstnanců a dobrovolníků, kteří se podílí na chodu 

expozice. Po tomto výběru je pak každému postupujícímu 

přidělen porotce, který muzeum navštíví a zhodnotí na zá-

kladě individuální a společné prohlídky a také rozhovorů se 

zástupci muzea. Posledním krokem je utajená návštěva po-

rotce soutěže nebo jeho kolegy, která má prověřit, zda jsou 
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deklarované služby a další skutečnosti platné i mimo ofici-

ální termín návštěvy. Všichni, kdo splní tato kritéria, získají 

pozvánku na slavnostní ceremoniál, jenž je spojen s konfe-

rencí a prezentací jednotlivých kandidátů. Slezské zemské 

muzeum prošlo všemi těmito vyřazovacími koly a na konci 

roku 2013 bylo pozváno na ceremoniál, který se letos ko-

nal v polovině května v estonském Tallinnu. Hlavním es-

tonským organizátorem bylo tamější Muzeum výtvarného 

umění Estonska (KUMU Museum), jež získalo hlavní oceně-

ní ve stejné soutěži v roce 2008. Je třeba zmínit, že muzea 

nominovaná na cenu EMYA vnímají už samotné zařazení 

mezi kandidáty za ocenění a často používají logo soutěže 

ve tvaru amonita jako jakousi „Michelinskou hvězdu“.

Muzea v České republice již v minulosti uspěla (čestná 

uznání získalo v letech 1992 a 1995 Národní muzeum za 

Náprstkovo muzeum, resp. za Lapidárium, a v roce 1996 

Prácheňské muzeum v Písku), ale nikdy nezískala v 37-leté 

historii soutěže hlavní cenu. Nicméně už samotná účast 

byla zajímavou zkušeností. Rozptyl charakterů muzeí, je-

jich přístupů k muzejní práci a k oslovování veřejnosti byl 

obrovský. Zajímavé byly i prezentace a samozřejmě i výběr 

oceněných, který napovídal o tom, jak jednotlivá ocenění 

i kategorie chápou hodnotitelé. Hlavní cenu EMYA 2014 zís-

kalo soukromé Muzeum nevinnosti z tureckého Istanbulu 

(Museum of Innocence). Jeho tvůrcem a jediným kurátorem 

je spisovatel Orhan Pamuk, nositel Nobelovy ceny za litera-

turu z roku 2006, který muzeum vytvořil na základě svého 

stejnojmenného románu z roku 2008. Každá z vitrín odpo-

vídá jedné z kapitol knihy a muzeum je svým charakterem 

muzeem historickým s předměty denní potřeby, které mají 

vztah k fiktivním postavám i ději. V tom tkví podle panelu 

hodnotitelů jeho inovativnost. Zaměřuje se na lokální pří-

běhy, emoce a vzpomínky, se kterými se mohou návštěvníci 

lépe identifikovat než s velkými národními či velkolepými 

muzei.  Tento sociální rozměr muzeí byl patrný u všech oce-

něných, i když se projevoval pokaždé jiným způsobem.

Slezské zemské muzeum nezískalo žádnou cenu, ale jak 

už jsem uvedl výše, samotnou nominaci chápeme jako vý-

raz ocenění naší práce a prezentaci na muzejním fóru v Ta-

llinnu jako příležitost seznámit kolegy s naším přístupem 

a získat také zpětnou vazbu i nové pohledy a impulzy pro 

další práci. V neposlední řadě to byla možnost jak poznat 

většinu významných muzeí tohoto malého pobaltského 

státu. Velké díky za podporu, které se nám dostávalo během 

celé doby přípravy soutěže, náleží dr. Součkové, národní 

korespondentce Evropského muzejního fóra, dále pak Vel-

vyslanectví České republiky v Tallinnu v čele s Richardem 

Kadlčákem. Finančně byla akce podpořena díky štědrosti 

Českého výboru ICOM.

Ivan Berger

Národní technické muzeum 
finalistou Michelettiho ceny 2014

Rád bych muzeologickou obec i veřejnost seznámil 

s mezinárodním úspěchem Národního technického muzea, 

kterého si velmi vážíme a vnímáme ho jako úspěch českého 

muzejnictví.

Po dokončení a vybavení expozicemi v loňském roce 

bylo Národní technické muzeum nominováno Evropskou 

muzejní akademií EMA jako jeden z 16 úspěšných muzej-

ních evropských počinů na Michelettiho cenu za rok 2014 

a  postoupilo mezi 6 finalistů. Ocenění postupu do finále 

bylo zástupcům muzea předáno na slavnostním shromáž-

dění v Riverside Museum v Glasgow, které se stalo nosi-

telem ceny v roce 2012. Národní technické muzeum bylo 

vysoce hodnoceno paní Dr. Andrejou Richter, prezident-

kou Evropské muzejní akademie, jako muzeum moderní 

a vstřícné k návštěvníkům. Hlavní ocenění a Michelettiho 

cenu za rok 2014 získalo Museum of Science v Trentu v Itálii, 

které kromě úspěšných expozic zaujalo i novostavbou od 

uznávaného architekta, která je inspirována svahy okolních 

horských vrcholů Dolomit a akcentuje propojení s přírodou.

Michelettiho cena byla založena v roce 1996 jako uznání 

nejvýznamnějších muzejních a vědeckých počinů a je udí-

lena Evropskou muzejní akademií EMA inovativním muze-

ím pro soudobé dějiny, průmysl, techniku a vědy.

Karel Ksandr

Poznej svět v Náprstkově muzeu
Okno do světa, tak nazýváme nový výstavní a prezen-

tační program v Náprstkově muzeu.  Jde o novou podobu 

vnější komunikace směrem k návštěvníkovi prostřednic-

tvím zajímavých konkrétně zacílených programů. Náprst-

kovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur je 

dnes jediným muzeem v České republice (vedle NG, která 

se omezuje na umění), které se cele věnuje hmotnému 

a  duchovnímu odkazu mimoevropských civilizací. Sbírko-

vé fondy jsou geograficky zaměřeny na Afriku, Asii, Oceánii 

a Jižní a Severní Ameriku. 

Náprstkovo muzeum je také jedním z posledních ob-

jektů Národního muzea, který neprošel novodobou rekon-

strukcí. Proto bylo vedením Národního muzea rozhodnuto 

postupně připravovat Náprstkovo muzeum na rozsáhlou 

generální rekonstrukci tak, že jí bude předcházet celá řada 

významných akcí, které budou upozorňovat na jedinečnost 

tohoto muzea založeného Vojtou Náprstkem, který ve dru-

hé polovině 19. století ovlivňoval kulturní, politický a spole-

čenský život Prahy. Svými koníčky a zálibami ale nasměro-

val i sběrný program muzea.
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Na podzim roku 2013 byla po třiceti letech zrušena expo-

zice indiánské kultury. U návštěvníků to byla expozice velmi 

oblíbená, dodnes nám chodí dotazy, kdy bude opět otevře-

na. Předměty indiánských kultur budou samozřejmě včle-

něny do nových stálých expozic, otevřených po generální 

rekonstrukci Náprstkova muzea. Výstavní sály po indiánské 

expozici prošly letos generální opravou, sály v přízemí byly 

již zrekonstruovány rok před tím. Na jaře jsme také provedli 

kompletní rekonstrukci střechy. Velmi výraznou proměnou 

prošlo nádvoří našeho muzea. Vybudovali jsme zde koutek 

pro děti, které mohou řádit na lodi nebo si hrát na písko-

višti, jsou zde osazeny i lavičky pro oddech návštěvníků, 

informační tabule o akcích Národního muzea. Nově se zde 

také nachází venkovní výstavní fundus – právě zde probíhá 

výstava „Hic sunt leones“, která ukazuje unikátní fotografie 

přírody a zvířat z východní Afriky a jejímž autorem je dlou-

holetý zaměstnanec Národního muzea RNDr. Miloš Anděra. 

Pro tento prostor máme připravený bohatý cestovatelský 

program, již se zde konaly festiválky čaje a kávy, budeme 

zde prezentovat exotické kuchyně (počátkem září se např. 

představí africká).  S naším Přírodovědeckým muzeem zde 

chceme připravovat menší výstavky ze studijních výprav 

kolegů přírodovědců do cizokrajných končin a prezento-

vat tak jejich vědecké objevy. V současné době je v přízemí 

k vidění mimořádná výstava „Čas zámořských objevů“ (do 

14. září 2014). Ve druhém patře, v nově zrekonstruovaných 

sálech, probíhá unikátní výstava „Země černých faraonů“ se 

vzácnými výpůjčkami ze zahraničních muzeí. Tuto výstavu 

vystřídá ještě letos výstava ze sbírek Muzea historie Azer-

bajdžánu z Baku. Potom bude následovat výstava ze sbírek 

textilního bhútánského muzea. Chceme i tímto způsobem 

naplnit Náprstkovu vizi okna do světa, který návštěvník 

může poznat právě v Náprstkově muzeu. Pro výstavní cy-

klus Národního muzea „Smrt“ jsme připravili výstavu „Ritu-

ály smrti“, která také mimo jiné představí obřadní předmě-

ty z  různých kultur. Naším cílem je trvale upozorňovat na 

muzeum, které se nachází v samém centru Prahy a které ve 

svých depozitářích ukrývá mimořádně vzácné a cenné sbír-

ky z dalekých zemí.

Eva Dittertová

XIV. trienále českého ex libris
Na podzim letošního roku se uskuteční XIV. trienále čes-

kého ex libris, což je významná celostátní přehlídka sou-

časné tvorby v uvedeném oboru. Pořadatelem je Památník 

národního písemnictví, místem konání město Chrudim. 

Skutečnost, že se trienále ex libris bude konat již počtr-

nácté, znovu potvrzuje životaschopnost oboru, který byl 

v minulých letech vystaven pesimistickým předpovědím 

o zániku, podobně jako klasická tištěná kniha. Ex libris pat-

ří k tradičním uměleckým oborům, jehož vznik je s knihou 

těsně spjat. Postupně se vyvíjel, měnil původní účel a sou-

vislost s knihou dnes zůstává víceméně formální. Současné 

ex libris se vyvíjí jako specifická grafická disciplína a stává 

se především objektem sběratelského zájmu. Rozšířila se 

výrazová škála i šíře použitých grafických technik, zejmé-

na mladí autoři ve vyšší míře uplatňují nové technologie. 

I moderní ex libris si ale zachovalo některé původní typické 

aspekty – vzniká na objednávku určitého zájemce, obsahu-

je výtvarný motiv, který se vztahuje k osobnosti objednava-

tele a má obligátní textovou část. Někteří autoři zacházejí 

s těmito pravidly volně a např. ex libris věnují fiktivní osobě, 

což znamená zajímavé zpestření. 

Vlastní přehlídku ex libris předchází soutěž, při které 

odborná porota vybírá nejlepší práce – hodnotí výtvar-

nou kvalitu, úroveň grafického zpracování, vyrovnanost 

grafické a textové složky a ucelenost souboru. Soutěže se 

účastní autoři všech generací, od zkušených profesionálů 

po studenty uměleckých škol, čemuž odpovídají dvě zá-

kladní soutěžní kategorie. Jednání odborné poroty XIV. tri-

enále českého ex libris proběhlo ve dnech 18. a 19. června 

2014 a bylo při něm hodnoceno celkem 2 162 ex libris od 

277 autorů (z  toho 1 292 ex libris od 124 profesionálních 

tvůrců a 870 ex libris od 153 studentů). V prvním kole byly 

vyřazeny práce, které neodpovídaly podmínkám soutěže, 

vybrány ex libris, které budou představeny na výstavě a na-

vrženy nominace na ocenění. V druhém kole byly ex libris 

znovu zhodnoceny a hlasováním rozhodnuto o udělení 

cen. Letošní soutěž měla několik zvláštností. Zúčastnil se jí 

rekordní počet tvůrců, mezi nimiž se objevila i některá nová 

jména. Nešlo pouze o začínající autory, ale i renomované 

profesionály. Poprvé se zúčastnil např. Michael Rittstein, 

který vytvořil typicky živelné litografie se zvířecími motivy. 

Dalším nováčkem v této soutěži byl Jan Hísek, jehož křeh-

ké, technicky dokonalé mezzotinty porotu natolik zaujaly, 

že získal Grand Prix. Cena za celoživotní přínos českému ex 

libris byla udělena Vladimíru Suchánkovi. Letos porotu za-

ujalo mnoho autorů, a proto byly mimořádně uděleny tři 

rovnocenné Ceny XIV. trienále českého ex libris. Byl oceněn 

moderní přístup Martina Manojlína, výrazné linoryty Petra 
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Palmy a surrealistické pojetí Josefa Wernera. Cenu města 

Chrudim získal Boris Jirků za jednotnou kolekci stylizovaně 

figurálních ex libris. Cenou hejtmana Pardubického kraje 

bylo oceněno tradiční řemeslně kvalitní pojetí Milana Baue-

ra. Cenu Spolku sběratelů a přátel ex libris získala kolekce 

figurálních ex libris Aleny Antonové. Ve studentské kate-

gorii byla Cena Památníku národního písemnictví udělena 

netradičním lettristickým digitálním tiskům Gabriely Popo-

vičové a dvě rovnocenné Ceny XIV. trienále českého ex lib-

ris Barboře Dorušincové a Anně Zelenkové. Oceněné práce 

budou tvořit významnou součást výstavy, která představí 

celkem 534 ex libris. Uskuteční se ve výstavní síni Divadla 

Karla Pippicha v Chrudimi od 3. října do 2. listopadu 2014. 

K výstavě bude vydán podrobný katalog.

Vilma Hubáčková

Festival slovenských muzeí
Na pozvání vedení Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) 

jsem se zúčastnil 11. ročníku Festivalu slovenských múzeí, 

který se konal 16. června 2014 ve Fiĺakovu. Jeho pořada-

telem bylo v letošním roce kromě ZMS jednak domovské 

Hradné muzeum vo Fiĺákove, jednak jeho nejbližší partner, 

Novohradské muzeum a galéria v Lučenci. 

Nevelké, zhruba desetitisícové městečko na jihu střední-

ho Slovenska, poblíž maďarských hranic, tak v uvedený den 

„zaplavilo“ na 200 muzejních pracovníků z celého Sloven-

ska, spolu s jedním hostem z České republiky a tříčlennou 

delegací z Maďarska. Základním prvkem festivalu, který byl 

slavnostně zahájen krátce před polednem v rozsáhlých pro-

storách fiĺakovského hradu, je prezentace přihlášených mu-

zeí v několika desítkách stánků, kde mohou dle své volby 

nabízet propagační materiály, předvést ukázky z edukativ-

ních či jiných programů, prezentovat své sbírky apod. Slo-

venská muzea této možnosti bohatě využila, a tak jsem si 

také já odvezl do Čech nejen mnoho tiskovin, včetně něko-

lika sborníků, ale také velkou škálu poznatků a dojmů. Zde 

je potřeba dodat, že festival není přístupný veřejnosti, je 

pořádán výhradně pro muzejníky, aby se mohli setkat „mezi 

sebou“, popovídat si, vyměnit si zkušenosti.

Doprovodný program festivalu tvoří už tradičně od-

borné přednášky či prezentace. Tentokrát byly věnovány 

historii průmyslových odvětví typických pro Novohradsko, 

jak se kraj kolem Lučence tradičně nazývá. Pavol Hlodák 

představil novohradské sklárny a jejich bohatou minulost, 

završenou bohužel ukončením výroby v roce 2011. Ředitel 

fiĺakovského muzea Attila Ágocs pak věnoval svůj příspě-

vek zdejším smaltovnám, jejichž historie je neméně pestrá 

a bohatá, na rozdíl od skláren však několik menších firem 

v tomto oboru funguje i v současnosti.

V odpoledních hodinách měli účastníci festivalu mož-

nost zhlédnout ukázky tradičních jezdeckých bojových cvi-

čení a střelby z palných zbraní v podání historických skupin 

Nomád a Defensores. Následně si muzejníci mohli na vlast-

ní kůži zkusit střelbu z luku a palbu z barokních mušket. 

Po krátkém přemlouvání jsem se toho odvážil i já a  snad 

jsem českému muzejnictví neudělal ostudu. Napotřetí jsem 

z luku trefil terč a při výstřelu z muškety jsem nikoho nezra-

nil (dokonce ani sám sebe).

Samozřejmě jsme všichni měli také možnost prohléd-

nout si expozice Hradného múzea jak přímo v areálu hradu, 

tak i v budově Městského muzea na hlavní fiĺakovské ulici. 

Zejména prezentace v pěti poschodích hradní věže je přes 

omezený prostor nesmírně působivá a nabízí návštěvní-

kům pohled na řadu unikátních exponátů.

Společenský večer pak byl příležitostí k neformální-

mu jednání s vedením ZMS i k rozhovorům s jednotlivý-

mi slovenskými kolegy. Získal jsem tak mj. řadu informací 

o programu digitalizace muzejních sbírek, jehož garantem 

je Múzeum Slovenského národného povstania v Banské 

Bystrici. Mnohé z těchto poznatků by mohly pomoci také 

při vytváření koncepce a standardů digitalizace hmotného 

kulturního dědictví v českém prostředí. 

Prodiskutovali jsme rovněž plnění jednotlivých bodů 

memoranda o vzájemné spolupráci, podepsaného letos 

v dubnu na Valné hromadě ZMS v Banské Bystrici. Sloven-

ští kolegové požádali o zprostředkování možnosti dohody 

o vzájemném uznávání průkazek mezi Národním památko-

vým ústavem ČR a ZMS, resp. dalšími slovenskými partnery. 
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Předběžně jsme také probrali místo a termín konání společ-

né schůzky všech institucí, které memorandum podepsaly. 

Jednání by se mohlo konat v rámci brněnského kolokvia 

4. listopadu 2014. Na programu tohoto jednání bude také 

otázka vytvoření společného projektu a podání žádosti 

o dotaci z fondů Visegrádské „čtyřky“ (popř. i za účasti ma-

ďarských či polských kolegů), o níž jsme zatím hovořili pou-

ze zcela nezávazně.

Z festivalu jsem si opět, stejně jako v loňském roce z Ko-

šic, odvezl výhradně pozitivní dojmy a skvělé zážitky. Jeho 

organizace byla bezchybná a slovenští kolegové byli jako 

vždy nesmírně vstřícní, pohostinní a přátelští. 

Luděk Beneš

Ve dnech 4.–6. června 2014 se ve Stříbře za spolupráce 

tamního Městského muzea konal XLII. seminář Oborové 

komise muzejních archeologů ČR. při AMG Jeho hlavním 

námětem byly „Nové dohody oprávněných organizací 

s Akademií věd ČR o provádění archeologických výzkumů 

a příprava nového památkového zákona“. Jednání a dalších 

akcí s ním spojených se zúčastnilo 64 archeologů z muzeí, 

ústavů archeologické památkové péče a dalších památko-

vých institucí i z občanských sdružení a soukromých společ-

ností zabývajících se archeologickou činností.

Program sestával z referátů a diskuze nad přípravou no-

vého památkového zákona – resp. jeho částí věnovaných 

archeologii a jejich vztahu k práci muzejních archeologic-

kých pracovišť, z odborných přednášek, prohlídky Městské-

ho muzea ve Stříbře a exkurzí do okolí.

V usnesení semináře, přijatém na rekonstruované mo-

hyle u Butova, se jeho účastníci obracejí na Asociaci muzeí 

a galerií ČR se žádostí, aby nadále sledovala vývoj přípravy 

památkového zákona, zejména zčásti problematické úse-

ky týkající se archeologického výzkumu z hlediska jejich 

důsledků pro práci muzejních archeologických pracovišť; 

v usnesení dále uložili předsednictvu OKMA provést aktu-

alizaci adresáře archeologů v muzeích a památkové péči 

a  provést výběr místa i námětu semináře 2015, který se 

bude konat na Moravě.

Karel Sklenář

Zprávu ze semináře v úplném znění naleznete na webu 

AMG http://www.cz-museums.cz pod záložkou Archeologická 

komise.

Muzeum fary v Křenově
Museum fara Křenov se nachází v obci Křenov u Morav-

ské Třebové, okres Svitavy v Pardubickém kraji, historická 

země Morava, na území bývalých Sudet.

V 18. století byl v městečku Markt Krönau vybudován za 

patronátu šlechtického rodu Liechtensteinů pozoruhodný 

barokní komplex církevních budov – kostel sv. Jana Křtite-

le v roce 1729, kaple sv. Isidora 1705, špitál a chudobinec 

1733, budova fary 1732, několik plastik a pranýř. Tento kom-

plex zůstává víceméně zachován do dnešních dnů (mimo 

špitál zbořený v 50. letech 20. století) a je dominantou okol-

ního kraje. V současnosti probíhá jednání o jeho prohlášení 

Vesnickou památkovou rezervací.

Budova fary byla využívána katolickou církví nepřetrži-

tě až do roku 1997, kdy zemřel farář P. Červeňák, který zde 

sloužil již od doby vyhnání původního německého obyva-

telstva v roce 1946. Od roku 1997 do roku 2007, kdy byla 

fara odprodána do soukromých rukou, byla farnost spra-

vována z nedalekého města Jevíčka. V tomto období také 

došlo k nenahraditelným ztrátám původního vybavení fary 

– ukradeny či rozprodány nájemci byly např. obrazová ga-

lerie donátorů rodu Liechtensteinů či některé kusy barokní-

ho nábytku. I přes tyto ztráty zůstaly inventář i budova sa-

motná neuvěřitelně zachovalé, včetně archivu, liturgických 

předmětů, oděvů atd. Fara zůstala ušetřena zničujících pře-

staveb či rekonstrukcí, včetně historických detailů. Tyto sku-

tečnosti nás přivedly k myšlence založit zde muzeum kul-

tury, života a práce faráře v malém městečku od 18. století.

S rekonstrukcí a restaurováním jsme začali v roce 2007, 

za podpory Pardubického kraje, Ministerstva kultury ČR, 

Státního zemědělského intervenčního fondu, vlastními 

prostředky a hlavně mnoha a mnoha odpracovanými ho-

dinami. Celková obnova si vyžádala cca 4 mil. Kč, z toho asi 

80 % činily prostředky vlastní.

Interiéry a plášť budovy byly podrobeny důkladnému 

historickému průzkumu a byly restaurovány do původní 

podoby z první poloviny 18. století. V létě 2012 byly opravy 

dokončeny a došlo k slavnostnímu zahájení provozu, v roce 
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následujícím byly sbírky zapsány do CES.  Nyní je fara vyu-

žívána jako Museum fara Křenov, stylový hostinec pro ná-

vštěvníky muzea i turisty a dále slouží k bydlení.

Expozice muzea nabízí návštěvníkům pohled do sty-

lových historických interiérů, přibližuje bytovou kulturu 

18. a 19. století a pomocí původního inventáře seznamuje 

s prací faráře. Zajímavostí je prezentace historického vizi-

tačního štítu, mimořádně rozsáhlé sbírky křestních medailí, 

šperků s křesťanskou tematikou osazených českými graná-

ty, a nově zrestaurovaný „Čínský salon“. 

Museum fara Křenov je soukromý projekt a je částečně 

financován provozováním hostince. Na restaurování sbírko-

vých předmětů a technické vybavení muzea přispívá Pardu-

bický kraj. Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Petr Koudelka

Od roku 2009 působí v Súdánské republice na lokalitě 

Wad Ben Naga archeologická expedice Národního muzea. 

Vedle vlastních archeologických prací patří k jejím úkolům 

konzervace nově objevených archeologických objektů 

a nálezů a péče o starověké památky, které zde byly odkryty 

súdánskou expedicí mezi lety 1958 až 1960.

Od roku 2011 se hlavní pozornost expedice soustředí na 

výzkum tzv. Týfónia, chrámového komplexu z dob Meroj-

ského království (3. stol. př. n . l. – 4. stol. př . n. l.). Ruiny to-

hoto chrámu byly známy z vyobrazení a popisů evropských 

a amerických cestovatelů, kteří Wad Ben Naga navštívili 

v průběhu 19. století. Pravděpodobně v důsledku událostí 

spojených s mahdistickou revolucí, která v Súdánu proběh-

la v posledních dvou desetiletích 19. století, viditelné po-

zůstatky chrámu zcela zmizely a ke znovuobjevení chrámu 

došlo o více jak století později.

Výzkumy vydaly celou řadu zajímavých objevů, mj. 

rozsáhlý soubor soch z 1. stol. n. l., zahrnující dvě sousoší 

původně egyptských božstev Amona a Mut. První z těchto 

dvou sousoší bylo objeveno na začátku listopadu 2012. Při 

výzkumu oblasti vstupu do hlavní svatyně Týfónia se začaly 

objevovat kusy pískovcových soch, vyrobených z měkkého 

fialového vápence. Již starověcí řemeslníci rozeznali slabiny 

tohoto materiálu a povrch soch byl proto zpevněn vápen-

nou omítkou, která posloužila jako vhodný podklad pro na-

nesení polychromní výzdoby (červená, modrá a žlutá bar-

va). Celkem bylo objeveno 103 fragmentů tohoto sousoší. 

Na základě ohledání fragmentů a analýzy archeologické-

ho kontextu bylo zjištěno, že ke zničení sousoší došlo zá-

měrně již v dávném starověku, během útoku na Wad Ben 

Naga, které leželo na samé jižní hranici království. Po peč-

livém ošetření a konzervaci byly jednotlivé fragmenty na 

základně expedice naskenovány 3D-skenerem a ještě před 

ukončením výkopové sezóny byly provedeny předběžné 

rekonstrukce sousoší, které v súdánské archeologii nemá 

paralelu.

Po dohodě se súdánskou Národní korporací pro památ-

ky a muzea byly fragmenty v dubnu 2013 převezeny do 

Prahy, kde nejdříve došlo ke slepení přiléhajících fragmentů 

a na základě virtuální rekonstrukce byly s pomocí 3D tisku 

vyrobeny scházející části. V dubnu 2014 – po bezmála dvou 

tisících letech – tak král bohů Amon a jeho božská man-

želka Mut opět usedli vedle sebe na společný trůn. Rekon-

struovaná socha je v současnosti k vidění na výstavě „Země 

černých faraonů“ v Náprstkově muzeu coby zápůjčka ze 

Súdánského národního muzea.

Alexander Gatzsche – Pavel Onderka

příběh muzejního 
předmětu
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Kalendárium kulturních událostí

I

Bechyně
Městské muzeum
Nová stálá expozice: Město Bechyně  od 30. 5. 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 1. 6. – 30. 9. 2014
Mladoboleslavské válečné album  3. 6. – 6. 9. 2014
Beroun
Muzeum Českého krasu, p. o.
Tak nám zabili Ferdinanda 27. 5. – 28. 10. 2014
Naši motýli 4. 6. – 31. 8. 2014
6. berounské bienále Lughnasadh 2014 2. 8. – 14. 9. 2014
Svět mechanické hudby aneb
Zlaté časy automatofonů 27. 8. 2014 – 9. 3. 2015
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Kdo si hraje, nezlobí. Úžasný svět
leteckých modelů 1. 5. – 30. 9. 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
Boskovice
Synagoga
Markéta Králová: Genese 24. 7. – 28. 9. 2014
Brno
Moravská galerie v Brně 
Jurkovičova vila
Krajinou Koncernovaného designu  25. 4. – 29. 3. 2015
Pražákův palác
Vzít si linku na procházku / 26. mezinárodní bienále
grafického designu Brno  19. 6. – 26. 10. 2014
Od A do B do C / 26. bienále Brno 19. 6. – 26. 10. 2014
Osobnosti českého grafického designu: Rostislav Vaněk
/ 26. bienále Brno  19. 6. – 26. 10. 2014
Uměleckoprůmyslové muzeum
Dětské křticí soupravy 6. 3. – 12. 10. 2014
Studentské práce / 26. bienále Brno 19. 6. – 26. 10. 2014
Laureáti Grand Prix Bienále Brno: Mevis & Van Deursen:
Our Art / 26. bienále Brno 19. 6. – 26. 10. 2014
Muzeum města Brna, p. o.
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
Neuč orla létat. Peter Scherhaufer
v Divadle (Husa) na provázku 27. 6. – 7. 9. 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 23. 6. – 5. 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.
Z nových přírůstků muzejních sbírek III. 5. 6. – 31. 8. 2014
Kateřina Košnovská-Járková: Výběr z díla 16. 9. – 19. 10. 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
Síla medu 16. 9. – 2. 11. 2014
Bystřice pod Hostýnem
Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem
Šlechtický rod Loudonů 18. 7. – 31. 8. 2014
Stanislav a Jan Ježkovi 5. 9. – 21. 9. 2014
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Čáslav za 1. světové války 22. 5. – 31. 10. 2014
Výstavní síň Žižkovo náměstí
Trojfuga 4. 8. – 31. 8. 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
Zdeněk Manina: Vzduchoplavci a plavci 28. 6. – 14. 9. 2014
Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Žijí tu s námi. Fotografie Kamila
a Romana Šrubařových 4. 6. – 28. 9. 2014
Domov za války 26. 6. – 14. 9. 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
Petr Pavlík 4. 9. – 12. 10. 2014
Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Historické žehličky 5. 4. – 31. 8. 2014
Moderní umění Českobrodska 5. 9. 2014 – 5. 1. 2015
Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Odraz I. světové války na Českokrumlovsku 10. 6. – 28. 9. 2014
Zdeněk Burian: Stopami pravěku 1. 7. – 28. 9. 2014
Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Holčičí sen, klukům vstup povolen. Panenky a hračky
ze sbírky Jaroslavy Zborníkové 7. 6. – 31. 8. 2014
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Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.
Gotické umění na Děčínsku 24. 4. – 31. 10. 2014
Dobrovice
Dobrovická muzea
Velké maličkosti pod lupou 12. 6. – 7. 9. 2014
Cukr, káva, čokoláda 15. 9. – 30. 11. 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
Giluiano Collini: Italia bianca nera 11. 7. – 17. 9. 2014
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
130 let Pohorské jednoty Radhošť 17. 7. – 7. 9. 2014
Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Krása pravěké keramiky 3. 7. – 31. 8. 2014
FM salon 2014 11. 9. – 26. 10. 2014
Vzpomínky na 1. světovou válku 18. 9. – 6. 12. 2014
Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Centrální osa Pekingu. Peking
za posledních 800 let 20. 6. – 24. 9. 2014
Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Baroko na Havlíčkobrodsku 23. 5. – 7. 9. 2014
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Baroko na Havlíčkobrodsku 23. 5. – 7. 9. 2014
140 let muzejnictví v Havlíčkově Brodě  26. 9. 2014 – 30. 1. 2015
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
Fotografie členů Fotoklubu Hlinečan 1. 7. – 31. 8. 2014
Poslyšte zas něco nového 12. 9. – 2. 11. 2014
Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Tvrzení moderny 4. 5. – 28. 9. 2014
Alfred Kubin a Sascha Schneider. Démoni 
ze země nevědomí 24. 5. – 28. 9. 201
Alfons Mucha v zrcadle doby 27. 6. – 28. 9. 2014
Hlučín
Muzeum Hlučínska, p. o.
Když jsem já sloužil…  16. 6. – 16. 11. 2014
Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Cechy a řemesla hodonínského panství 30. 5. – 31. 8. 2014
Sál Evropa
Antonín Václavík: Zrnko k zrnečku 19. 6. – 14. 9. 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

Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.
Barbora Chlastáková – Jan Pražan:
Přetékej zahrado 17. 7. – 21. 9. 2014
Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Plebe&Hanes: Boyscouts of Freedom 21. 6. – 7. 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
Dům Jiřího Popela
100 let od vzniku České družiny
a roty Nazdar 7. 8. – 19. 9. 2014
Kostel sv. Kateřiny
EFA Erlangen 9. 8. – 19. 9. 2014
Česko-německé rodinné album 9. 8. – 13. 9. 2014
Chrast u Chrudimě
Městské muzeum Chrast
Jdou tam, odkud všichni utíkají! 140. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Chrast 5. 6. – 30. 9. 2014
Poznáte se? Fotografie z 60.–90. let z Chrastu 7. 8. – 31. 10. 2014
Muzejní sbírkové aktuality 7. 8. – 31. 10. 2014
Chrastava
Městské muzeum a galerie v Chrastavě
Krysáci 1. 9. – 28. 9. 2014
Stará Chrastava 1. 10. – 30. 10. 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
Loutky na frontě 28. 7. 2014 – 11. 1. 2015
Regionální muzeum v Chrudimi
Orel na svých perutích se vznese 13. 6. – 28. 9. 2014
Ivančice
Muzeum v Ivančicích
Zapomenutí svědkové dávné slávy 18. 9. – 30. 11. 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
Hans Falc Vobruba 12. 9. – 28. 10. 2014
Galerie Belveder
Bižuterní symposium / Trienále 2014 4. 7. – 28. 10. 2014
Galerie N
A.TO.MY! / Trienále 2014 20. 6. – 31. 8. 2014
Kostel sv. Anny
Skleněná republika / Trienále 2014 27. 6. – 31. 8. 2014
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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
Výtvarný salon královských věnných měst 26. 9. – 26. 10. 2014
Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Fotokroužek Jesenice: Život kolem nás 26. 8. – 5. 10. 2014
Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
Nová stálá expozice: Spirála času země  od 7. 7. 2014
Egypt, dar Nilu 13. 5. – 7. 9. 2014
Devatero pohádek Karla Čapka 8. 7. – 5. 9. 2014
Marek Florian: Fotografie 9. 9. – 28. 9. 2014
Rozkvět Jesenicka v letech 1848–1918 16. 9. – 15. 11. 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
První světová válka na Jičínsku 19. 9. – 2. 11. 2014
Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Frýdlantský umělecký smalt 23. 7. – 14. 9. 2014
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Jindřich Roháček: Mouchy a surrealismus 17. 6 – 7. 9. 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
Pohřbívání a hřbitovy v historii Jihlavy 18. 9. – 17. 11. 2014
Kavárna Muzeum
Ctirad Drdacký: Obrazy 9. 9. – 19. 10. 2014
Pamírská zastavení 21. 10. – 30. 11. 2014
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Ruce v moři fazolových květů 20. 6. – 31. 8. 2014
Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Loutky z Říše loutek 7. 5. – 28. 9. 2014
Historické mapy Českého království 6. 8. – 12. 10. 2014
Dům čp. 1
Po stopách Sarajeva 1914. Jan Nepomuk
hrabě Harrach (1828–1909) 23. 5. – 13. 9. 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
Válečná křídla 21. 8. – 28. 9. 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
Císařské manévry. Fotografie do roku 1914 12. 4.  – 31. 12. 2014
Petr Velkoborský: Fotografie 12. 4. – 31. 12. 2014
Příběh světla a stínu 8. 7. – 31. 8. 2014
Kadaň
Galerie Josefa Lieslera a Informační centrum
Jiří Brázda 7. 8. – 2. 9. 2014
Městské muzeum v Kadani
Nová stálá expozice: Dějiny a stavební vývoj
Kadaňského hradu  od 28. června 2014
Františkánské nebe 6. 9. – 28. 10. 2014
Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
Křehká elegance. Nápojové sklo 29. 6. – 7. 9. 2014
Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
Jaroslav Róna: Srdce temnoty do 7. 9. 2014
Muzeum Karlovy Vary, p. o.
Olbram Zoubek: Sochy 2. 7. – 28. 9. 2014
Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Hledání ztraceného času – Křivoklát 17. 8. – 21. 9. 2014
Kde se pivo vaří… Kladenský sládek a alchymista
Otakar Zachar  12. 9. – 9. 11. 2014
Život v přírodě očima seniorů 29. 9. – 26. 10. 2014
Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
50 / Ze sbírek GKK 8. 6. – 31. 8. 2014
Milan Perič: Luther‘s Army 7. 9. – 2. 11. 2014
Kostel sv. Vavřince
Zuzana Čížková: C‘est moi – Moje cesty 27. 7. – 31. 10. 2014
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Zabili nám Ferdinanda 14. 6. – 28. 9. 2014
Josef Duspiva: Obrazy 27. 6. – 7. 9. 2014
Smutek + radost = naše tvořivost 17. 9. – 21. 11. 2014
Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
50 / Ze sbírek GKK 8. 6. – 31. 8. 2014
Frank Domin: Fotografie 24. 8. – 31. 10. 2014
Roman Franta: Jenom láska 7. 9. – 31. 10. 2014
Sýpka
Alberto Aragon Reyes: Black 3. 8. – 17. 9. 2014
Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Poklady starého Egypta. Sbírka arcivévody 
Josefa Ferdinanda Toskánského 12. 9. 2014 – 31. 5. 2015
Červinkovský dům
Hledání ideálního chrámu 4. 9. – 30. 11. 2014
Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
Petr Helbich: Kamerou Josefa Sudka 17. 7. – 14. 9. 2014
Kouřim
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Dobrodružství cyklistiky. Éra vysokého kola
v Čechách  4. 4. – 31. 10. 2014
Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Velká válka obrazem 15. 1. – 28. 9. 2014
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Kroměříž
Muzeum Kroměřížska, p. o.
Nejen historické společenské šaty 6. 6. – 12. 10. 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
Kutná Hora
České muzeum stříbra – Hrádek
Moderní zimbabwské umění 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 Středočeského kraje GASK
Nová stálá expozice:
Stavy mysli / Za obrazem od 25. 5. 2014
Jana Thálová a Barbora Baronová:
Dress Code Book 14. 6. – 28. 9. 2014
Jakub Rusek: Hlava nehlava 14. 6. – 28. 9. 2014
Ondřej Kopal: Spaceshuttles in my Blood 14. 6. – 28. 9. 2014
Jan Měřička: Krok zpátky 15. 6. – 28. 9. 2014
Věra Nováková: Kampak a odkud? 15. 6. – 31. 8. 2014
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Mistři tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje 24. 8. – 2. 11. 2014
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Jiří Vavřina: Obrazy 21. 6. – 31. 8. 2014
Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Inka Delevová: Obrazy 3. 7. – 14. 9. 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
3L. Práce studentů SOŠ Teplice 2. 9. – 31. 10. 2014
Ležáky – Miřetice u Hlinska
Pietní území Ležáky, n. k. p.
Vzpomínky na Karla Kněze II. 21. 6. – 31. 8. 2014
Hrdinové. Příběhy odvahy a zrady
v obrazech Zdenky Landové  1. 9. – 31. 10. 2014
Liberec
Lázně – Oblastní galerie Liberec
František Kupka: Vanoucí modře 12. 6. – 14. 9. 2014
Mary Duras (1898–1982) 12. 6. – 31. 8. 2014
Josef Führich (1800–1876). Z Chrastavy
do Vídně 19. 6. – 14. 9. 2014
Lidice
Památník Lidice, n. k. p.
Lidická galerie
42. ročník Mezinárodní dětské výstavy 28. 5. – 31. 10. 2014

Výstavní síň Pod tribunou
Lidice (v) minulosti 1. 6. – 30. 12. 2014
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Litoměřicko na starých mapách 7. 8. – 26. 10. 2014
Severočeská galerie výtvarného umění 
Bohumil Zemánek 17. 7. – 19. 10. 2014
Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Výtvarná Litomyšl 2014 5. 9. – 28. 9. 2014
Městská obrazárna v zámku Litomyšl
Josef Matička: Dar Litomyšli 14. 6. – 28. 9. 2014
Regionální muzeum v Litomyšli
Nová stálá expozice:
Litomyšl – město kultury a vzdělanosti    od 17. července 2014
Retrogaming. Počátky osobních
počítačů u nás 17. 7. – 21. 9. 2014
Fenomén Boštík. Václav Boštík a jeho rodinní výtvarní
souputníci z Ležákova mlýna 17. 7. – 14. 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
Drahé kameny a minerály 13. 7. – 18. 9. 2014
Pavel Sivko: Grafika 27. 7. – 14. 9. 2014
Blanka Bohdanová: Obrazy 21. 9. – 26. 10. 2014
Loštice
Památník Adolfa Kašpara
Přátelé Adolfa Kašpara 7. 5. – 14. 9. 2014
Louny
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Lounské muzeum v proměnách času 26. 8. – 2. 11. 2014
Malenovice
Hrad Malenovice
Kouzlo dřevořezby 10. 8. – 31. 10. 2014
Máslovice
Malé máslovické muzeum másla
Špetka koření do 28. 10. 2014
Mělník
Regionální muzeum Mělník
„Když si chlapi hrajou“ aneb
Miniaturní svět modelů 11. 7. – 31. 8. 2014
Fenomén kalamář 2. 9. – 28. 9. 2014
„Jungmanka“ má narozeniny 4. 9. – 21. 9. 2014
Markův svět 25. 9. – 28. 10. 2014
Mimoň
Městské muzeum v Mimoni
120 let ZŠ Mírová 6. 9. – 5. 10. 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. do poloviny 20. století 19. 6. – 2. 11. 2014
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Moravské Budějovice
Muzeum řemesel
140 let severozápadní dráhy 6. 6. – 30. 9. 2014
Most
Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o.
Luděk Filipský: Skryté energie
kosmologického prostoru 20. 6. – 15. 9. 2014
Velká válka 1914–1918 a její vliv
na podkrušnohorský region 25. 6. – 31. 12. 2014
Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Lubomír Zeidler (1931–2003):
Z malířského díla 27. 6. – 31. 8. 2014
Alexandra Moralesová a Laura Victorie Delgado:
Voyerismo vegetal  3. 7. – 31. 8. 2014
Václav Macháň 13. 9. – 9. 11. 2014
Alžběta Skálová 18. 9. – 9. 11. 2014
Nejdek
Národopisné muzeum v Nejdku
Reklama a děti 3. 7. – 7. 9. 2014
Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
130 let od založení Sboru dobrovolných
hasičů v Netolicích 3. 5. – 31. 10. 2014
Vladimíra Fridrichová-Kunešová: Zaniklé kostely
Šumavy a Pošumaví 1. 8. – 14. 9. 2014
Blanka Mojdlová: Santorini a Madeira 15. 9. – 31. 10. 2014
Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Nová stálá expozice: Kouzlo skla od 16. 5. 2014
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. 2014 – 27. 9. 2014
Miro Myška: Fotografie 4. 9. – 26. 10. 2014
Milan Nestrojil a Monika Vosyková 9. 9. – 26. 10. 2014
Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Velký úklid – velké prádlo 26. 6. – 7. 9. 2014
Patchwork 11. 9. – 2. 11. 2014
Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
20 let Ajeto Lindava 14. 6. – 28. 10. 2014
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Válka a legionáři Novojičínska v boji
za vznik Československa 22. 5. – 7. 9. 2014
Alena Schäferová: Kresby, malby
a kostýmní návrhy 15. 8. – 19. 10. 2014
Nymburk
Vlastivědné muzeum Nymburk
Hrabal známý a neznámý 27. 3. – 30. 11. 2014
Odry
Muzeum Oderska
Obstwald. Cesta hrabětickým lesem 19. 6. – 10. 1. 2015
Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Nakladatel Rainer Pretzell. Tvůrce
a experimentátor 15. 5. – 14. 9. 2014
Vladimír Birgus: Fotografie 1972–2014 15. 5. – 14. 9. 2014
Vnitřní okruh v současné české fotografii 12. 6. – 5. 10. 2014

Arcidiecézní muzeum v Olomouci
Tajemství skrytá pod zemí. Archeologické výzkumy náměstí
v Krakově a v Olomouci 24. 4. – 28. 9. 2014
Strastmi k probuzení. Umělecká díla japonského buddhismu
ze sbírek Náprstkova muzea 26. 6. – 12. 10. 2014
Opava
Slezské zemské muzeum
Země a její muzeum 1. 5. – 30. 9. 2014
Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Rafi Segal: Architektura – koncepce a tvary 1. 7. – 7. 9. 2014
Proměny německé grafiky
přelomu 19. a 20. století 8. 7. – 14. 9. 2014
Dita Pepe 8. 7. – 14. 9. 2014
Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
Jaroslav Seibl: Výběr z tvorby 16. 8. – 2. 11. 2014
Ostrov nad Ohří
Letohrádek Ostrov
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
Elegance dámských klobouků 18. 9. – 19. 10. 2014
Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Jiří Kolář: Koláže 7. 8. – 28. 9. 2014
Petr Johanus 10. 8. – 28. 9. 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
Malujeme varhany 1. 7. – 31. 8. 2014
Národopisné muzeum Plzeňska
Eva Roučka: Dívám se a vidím 4. 7. – 7. 9. 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 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 hl. m. Prahy 
Colloredo-Mansfeldský palác
Jan Vičar: Chtěl jsem být generál, ale válka
byla příliš krátká 13. 6. – 21. 9. 2014



Kalendárium kulturních událostí

VI

Dům fotografie
Andreas Müller-Pohle: Koincidence. Výběrová
retrospektiva 22. 7. – 28. 9. 2014
Dům U Kamenného zvonu
Josef Váchal: Demonomania 17. 9. 2014 – 4. 1. 2015
Dům U Zlatého prstenu
Vlasta Vostřebalová Fischerová: Mezi sociálním uměním
a magickým realismem 28. 5. – 14. 9. 2014
Městská knihovna
Milena Dopitová: Přímý přenos
z mého života už nastal 3. 9. – 30. 11. 2014
Trojský zámek
Pražský figurální porcelán
a jeho modelér Ernst Popp  1. 4. – 2. 11. 2014
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Vladimír Kopecký 25. 4. – 28. 9. 2014
Muzeum hlavního města Prahy
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
Podskalská celnice na Výtoni
Vltava a Podskalí z archivu
spolku Vltavan 23. 7. 2014 – 26. 4. 2015
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. – 14. 9. 2014
Klášter sv. Anežky České
JaeEun Choi: Dům, který se nepřetržitě
pohybuje v kruhu 24. 6. – 21. 9. 2014
Salmovský palác
Japonismus v českém umění 15. 5. – 7. 9. 2014
Schwarzenberský palác
Pocta Michelangelovi (1475–1564) 15. 7. – 19. 10. 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
Gustav Klimt: Dáma s rukávníkem 27. 6. – 31. 12. 2014
Národní muzeum
České muzeum hudby
Smrt kmotřička / Smrt 18. 6. 2014 – 23. 2. 2015
Muzeum Antonína Dvořáka
Antonín Dvořák a vlaky 21. 3. 2014 – 29. 3. 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
Hic sunt leones 30. 5. – 31. 10. 2014
Národní památník na Vítkově
Hudba a politika 14. 5. 2014 – 29. 3. 2015
Národopisné muzeum – Musaion
Venkov / Peníze 1. 3. 2014 – 3. 4. 2016
Onen svět / Smrt 24. 7. 2014 – 12. 7. 2015
Nová budova – bývalého Federálního shromáždění
První světová válka. Prolog k 20. století 27. 6. – 7. 9. 2014

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Hurá do školy 25. 10. 2013 – 2. 11. 2014
Senát PČR
Nesmíme zapomenout. Jan Opletal a další oběti
listopadu 1939 26. 8. – 8. 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
O pivu. Z chmelnice až na náš stůl 16. 4. – 31. 12. 2014
Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: Spisovatel –
Čech – Středoevropan 2. 4. – 31. 8. 2014
Poštovní muzeum
Píšu Vám z fronty… Pošta za Velké války 14. 5. – 14. 9. 2014
Uměleckoprůmyslové museum
Galerie Josefa Sudka
Jan Staněk: Fotografie 15. 5. – 14. 9. 2014
Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu
Vzpoura na půdě – loutky Divadla Continuo
obsadily muzeum  13. 6. – 19. 10. 2014
Houby, jak je neznáte 28. 8. – 25. 9. 2014
Prachatické muzeum
Čtyři svatby stačí, drahoušku 13. 6. – 31. 8. 2014
Konec starých časů 9. 9. – 2. 11. 2014
Umělci čistého srdce ze SNG Bratislava 9. 9. – 2. 11. 2014
Prachov
Muzeum přírody Český ráj
Namaluj obojživelníka nebo plaza 2014 15. 6. – 31. 10. 2014
Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.
Historická vozidla v obrazech Věry Hejdové 30. 5. – 7. 9. 2014
Máme zde muzeum, ale já jsem v něm
ještě nebyl 4. 6. – 7. 9. 2014
Špalíček
Řezby v kosti a čajový nábytek Jana Dejmala   3. 7. – 31. 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
Pojďte k nám, budeme si hrát 17. 6. – 12. 10. 2014
ORNIS – Ornitologická stanice
Atlas ptáků neobyčejných 2. 4. – 31. 10. 2014
Přeštice
Dům historie Přešticka
Václav Malina: Pod Černým lesem 12. 7. – 7. 9. 2014
Nejkrásnější ze všech dárků
dává život do kočárků 12. 7. – 7. 9. 2014
Přeštice před 100 lety 24. 9. – 16. 11. 2014
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Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
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
Radnice
Muzeum Josefa Hyláka
130 let Sboru dobrovolných hasičů Radnice 19. 5. – 31. 8. 2014
Modrobílé srdce. Plzeňský hokej 1. 6. – 31. 8. 2014
Posledních 24 let ve 444-leté historii Radnic 20. 6. – 31. 8. 2014
Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Od Ferdy po Jonatána 9. 4. – 5. 10. 2014
Milovníci a mecenáši věd a umění
v řeholním rouše 15. 5. – 30. 10. 2014
Nakladatelství Kniha Zlín 20. 5. – 28. 9. 2014
Josef Kremláček: Mezi vodníky a indiány 30. 7. – 21. 9. 2014
Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Necháte se oklamat? Optické klamy a hlavolamy
IQ parku Liberec 21. 6. – 7. 9. 2014
500 let Sboru rakovnických ostrostřelců 6. 9. – 26. 10. 2014
Jak semena putují krajinou 11. 9. – 19. 10. 2014
Galerie Samson – Cafeé
Miloš Švarc: Obrazy 24. 6. – 28. 9. 2014
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Kuchyňští pomocníci našich babiček 29. 5. – 31. 8. 2014
I. světová válka ve fotografii Konráda Kurze
a Jaroslava Bílého 12. 6. – 29. 9. 2014
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Mánesův prapor Jednoty Říp 26. 6. – 14. 9. 2014
Baladické světy Jaroslava Panušky 26. 6. – 14. 9. 2014
Stanislav Diviš: Z nových cyklů 25. 9. – 16. 11. 2014
František Hodonský: Dřevořezy 25. 9. – 16. 11. 2014
Podřipské muzeum
Nová stálá expozice: Národy antického Středomoří
řeckýma očima od 1. 4. 2014
Hradní fotoarchiv 1918–1933 1. 7. – 17. 10. 2014
Hlína ohněm pálená a vodou chlazená 14. 7. – 24. 10. 2014
Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Nová stálá expozice: Vrchnostenská správa panství aneb
Jak bydlel a úřadoval pan správce od 20. 6. 2014
Od bezu k šafránu. Barvířské rostliny 6. 6. – 5. 11. 2014
Letní keramická plastika 14. 6. – 31. 10. 2014
Viktor Sýkora: Tajemství rostlin 1. 8. – 26. 10. 2014
Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Jak se žije s handicapem 5. 7. – 31. 10. 2014
Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor
Orlická galerie
Pařížské roky Věry Jičínské 26. 4. – 26. 10. 2014
Česští krajináři 2. poloviny 19. století 26. 4. – 14. 9. 2014

Vzkříšení obrazů. Restaurování křížové cesty
Jana Václava Bergla  26. 4. – 26. 10. 2014
Zapomenutý malíř Vídeňské secese Rudolf Kalvach
a jeho návrat do Rychnova nad Kněžnou 20. 6. – 14. 9. 2014
Karel Zeman: Grafika, medaile 20. 6. – 14. 9. 2014
Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Galerie Octopus
Historické fotografie 25. 8. – 23. 9. 2014
Petr Nikl 27. 9. – 23. 10. 2014
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Sedlčany – Město výročí 21. 6. – 14. 9. 2014
90 let skautingu na Sedlčansku 19. 9. – 19. 10. 2014
Semily
Muzeum a Pojizerská galerie
Kdo si hraje, nezlobí – Kompjůtr 20. 6. – 31. 8. 2014
Michaela Maupicová a Vladimír
Véla: Běl a čerň 18. 7. – 14. 9. 2014
Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Signum laudis. Střípky za zákopů
a zázemí 1914–1918 29. 4. – 31. 8. 2014
Čtvrt století od listopadu. Vývoj Skutče
v letech 1989–2014 2. 9. – 12. 10. 2014
Koloniál pana Bajzy 23. 9. 2014 – 16. 11. 2015
Sokolov
Muzeum Sokolov, p. o.
1. světová válka 30. 4. – 19. 9. 2014
Retro aneb Radiohistorie 16. 7. – 26. 10. 2014
Město Oloví v historii 10. 9. – 19. 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
Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Západní Balkán v 1. světové válce 1. 7. – 31. 8. 2014
Akademický malíř Jiří Řeřicha 1. 8. – 31. 10. 2014
Źivot a dílo mistra Jakuba Bursy 5. 8. – 31. 8. 2014
Dudy 20. 8. – 14. 9. 2014
Jaroslav Guth: Fotografie 2. 9. – 28. 9. 2014
Jan Severa: Obrazy 30. 9. – 31. 10. 2014
Strašice
Muzeum Středních Brd Strašice
Jiří Winter Neprakta od 9. 8. 2014
Strážnice
Národní ústav lidové kultury –
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
Na krála, matičko, na krála! Jízda králů 27. 4. – 31. 10. 2014
Sušice
Muzeum Šumavy v Sušici
Umění gotiky v krajích Otavy a Úhlavy 1. 8. – 31. 10. 2014
Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Dítě, dětství, mateřství. Rozmilá výstava
o vyrůstání před sto lety 11. 5. – 14. 9. 2014
A léta běží… 26. 6. – 19. 10. 2014
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Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
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
Letem karetním světem 18. 7. – 15. 11. 2014
Viděno jinak 1. 8. – 14. 9. 2014
Renáta Fučíková: Knižní ilustrace 4. 10. – 15. 11. 2014
Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Tachovsko: Krajina v paměti / Paměť v krajině   12. 6. – 28. 9. 2014
Synagogy v plamenech. Křišťálová noc
v českém pohraničí  24. 6. – 30. 9. 2014
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
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 
Malá pevnost
Stauffenberg a Operace Valkýra. Atentát na Hitlera
z 20. července 1944  10. 7. – 30. 9. 2014
O osudu člověka se rozhoduje proužkem papíru. Transporty 
Židů z Ghetta Terezín do Osvětimi-Březinky  17. 7. – 31. 10. 2014
Muzeum ghetta
Petr Veselý: Dveře se zábradlím 15. 7. – 15. 9. 2014
Andrew Lass: Rozjímání 25. 9. 2014 – 28. 2. 2015
Trutnov
Galerie města Trutnova
Sochy v Trutnově V. 12. 6. – 30. 9. 2014
Jiří John 11. 9. – 18. 10. 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
Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Dýmky a svět 3. 7. – 24. 10. 2014
Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince, a. s.
Stopa. Vyřeš zločin 6. 7. – 26. 9. 2014
Jaroslav Tomizcek 8. 7. – 30. 9. 2014
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
V srdci Hedvábné stezky 12. 6. 2014 – 18. 1. 2015
Inventura Pavla Charouska II (1998–2014) 23. 8. – 19. 9. 2014
Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Tepaný život Maria Converia 27. 4. – 31. 8. 2014
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Nová stálá expozice: Slovácko od 31. 5. 2014
Jsme tu s Vámi 100 let 15. 5. – 12. 10. 2014

Peter Greenaway: Ejzenštejn v Guanajuatu. Kresby
k připravovanému filmu 26. 7. – 28. 9. 2014
Galerie Slováckého muzea
Michal Šarše 17. 7. – 19. 10. 2014
Miloš Alexandr Bazovský: Obrazy, kresby 25. 7. – 14. 9. 2014
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
Slabikáře světa 12. 9. – 12. 10. 2014
Jan Hus roku 1415 a 600 let poté 15. 10. 2014 – 1. 2. 2015
Úsov
Lovecko-lesnické muzeum
Pohádky na zámku Úsov 6. 4. – 31. 10. 2014
Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Gennadij Avdějev: Můj svět 27. 6. – 12. 10. 2014
Žofinko, neumírej… Ústečané
a 1. světová válka 28. 6. – 12. 10. 2014
Vladimír Halíř: Sběr 8. 8. – 21. 9. 2014
Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje   13. 8. – 18. 10. 2014
Region na hranici 15. 8. – 18. 10. 2014
Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Ateliér Quida K. 29. 4. – 21. 9. 2014
Technické hračky 1850–1960 28. 5. – 12. 9. 2014
Zdeněk Brožek 29. 5. – 31. 8. 2014
Z historie nejstaršího řemesla 12. 9. – 2. 11. 2014
Zapomenutá válka 1864 12. 9. – 2. 11. 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
Velká válka 1914–1918 7. 9. 2014 – 4. 1. 2015
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
Robert Barta: Jasná nejistota 12. 7. – 31. 8. 2014
Vinařice u Kladna
Hornický skanzen Mayrau
120 let Hornického skanzenu Mayrau 24. 8. – 12. 10. 2014
Vlašim
Muzeum Podblanicka
Filmový svět Leopolda Zemana 4. 6. – 31. 8. 2014
Marie Košařová etc. 4. 9. – 28. 9. 2014
Po stopách ticha. Obrazy Naděždy
Smolkové-Popovové 2. 10. – 26. 10. 2014
Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Muzeum
Martina Kaplerová: Vodňany 6. 7. – 28. 9. 2014
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Galerie
Svět panenek, kočárků a hraček 22. 6. – 7. 9. 2014
Rudolf Riedlbauch: Obrazy 24. 8. – 5. 10. 2014
Akustické opojení. Nástroje z dílny
Václava Kořínka 21. 9. – 2. 11. 2014
Synagoga
Historická kola včera, dnes a zítra  27. 7.- 14. 9. 2014
Vojna u Příbrami  – Lešetice
Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna
u Příbrami
SORELA – socialistický realismus
v architektuře 8. 7. – 31. 8. 2014
Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Nové břehy staré řeky do 8. 11. 2014
Do zákopů táhnou řady nesmírný… 26. 4. – 28. 10. 2014
Rozrostlé stavy 1. 8. – 21. 9. 2014
Jiří Rejžek: Mračna krajiny 2. 8. – 17. 11. 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  13. 5. – 31. 8. 2014
konzervátorského řemesla
Zlatý věk krkonošských pohlednic 8. 7. – 26. 10. 2014
Krkonoše Břetislava Marka 9. 9. – 23. 11. 2014
Čtyři historické domy 
Velká válka a Krkonoše 17. 9. – 23. 11. 2014
Současná boleslawiecká kamenina 24. 5. – 7. 9. 2014
Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Auto, kam se podíváš 8. 6. – 14. 9. 2014
Velká válka 29. 6. – 31. 8. 2014
Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné museum 
Z Vysokého narukovali 26. 7. – 21. 9. 2014
Vysoký Chlumec
Hornické muzeum Příbram –
Skanzen Vysoký Chlumec
Lidové řezbářství 1. 5. – 28. 10. 2014
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
První světová válka a Vyškov 6. 5. – 28. 12. 2014
Expedice středověk 3. 7. – 19. 9. 2014
Kde bydlí panenky 10. 7. – 7. 9. 2014
První republika 7. 8. – 16. 11. 2014

Kaple sv. Anny
Jaroslav Svoboda: Sklo a skleněné objekty 24. 6. – 14. 9. 2014
Vyšší Brod
Poštovní muzeum Vyšší Brod
Pošta jednou stopou 21. 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.
Vladimír Javorek: Okouzlen brouky
a jinou havětí 7. 5. – 31. 8. 2014
Velká válka 1914–1918 18. 9. – 23. 11. 2014
K štěstí klíček je střevíček Baťa 18. 9. – 23. 11. 2014
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Óda na kabelky 7. 6. – 3. 9. 2014
Dům umění
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
Wleń očima umělců 5. 9. – 31. 10. 2014
Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Putování za pohádkou 22. 6. – 31. 8. 2014
Výtvarný Žamberk VIII. Ročník 7. 9. – 28. 9. 2014
Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Pahorkatina Džbán 16. 5. – 27. 9. 2014
Křížova vila
Růžová krása z Chodova 17. 7. – 31. 8. 2014
Nejen pivo a chmel z drátků 4. 9. – 2. 11. 2014
Žatec – lazaretní město 18. 9. – 2. 11. 2014
Ždánice
Městské Vrbasovo muzeum
Obrazy Bohdany Škrhákové 15. 7. – 14. 9. 2014
Žebrák
Muzeum v Žebráku
Stopy medvěda 1. 5. – 30. 9. 2014

IX

XIII. ročník Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis 2014 
Neotálejte s přihlášením svých muzejních výstav, počinů a publikací!
Soutežní ročník končí 28. února 2015.

Informace a přihlášky naleznete na http://www.gloriamusaealis.cz.



Vzpomínka na soužití začínajícího 
muzejníka se spolkem přátel 

Psal se rok 1967, když jsem nastoupil jako zoolog do 

okresního muzea, které mělo dvě pobočky. V té jedné 

pobočce, vlastně městském muzeu, byla docela slušná 

přírodovědná sbírka, a tak mě tam pan ředitel „ustanovil“ 

vedoucím. To „ustanovení“ proběhlo tak, že mi to v pátek 

po obědě sdělil s tím, že v pondělí se mám na pobočce 

ujmout práce, žádný „papír“, žádné další informace kromě 

té, že v pobočce má být zanedlouho otevřena nová příro-

dovědná expozice, kterou mám co nejdříve připravit. A tak 

jsem se v pondělí rozjel do malého města, v kterém jsem do 

té doby nikdy nebyl, v kapse klíč od muzea, o kterém jsem 

zhola nic nevěděl. V muzeu byla malá kancelář, plná knih, 

ale také tam bylo asi osm židlí, které se tam sotva vešly, a tak 

jsem je vynesl do jedné, zatím prázdné místnosti, trochu se 

v kanceláři zařídil a šel si prohlédnout muzeum. Zjistil jsem, 

že v muzeu je byt, v kterém bydlí starší paní, zaměstnaná 

jako pokladní. Představil jsem se jí a ona se zeptala, jestli 

o mně ví pan předseda P. To jméno mi nic neříkalo, tak jsem 

se ani neptal, čeho je pan P. předsedou a odpověděl, že o 

mně nejspíš neví. Paní pokladní zvedla obočí a významně 

řekla: „Hmm, tak to nevím...“ Pro veřejnost bylo v pondělí 

muzeum zavřené, a tak paní pokladní šla věšet na muzej-

ní dvůr prádlo. Po obědě jsem si prohlédl město, a když 

jsem se kolem čtvrté vrátil, nestačil jsem se divit! V „mojí“ 

kanceláři sedělo pět starších pánů a jedna svérázná starší 

dáma, kterou ostatní oslovovali „slečno Andělo“. Společnost 

seděla na židlích, které jsem ráno z kanceláře vynesl. Jeden 

z pánů mi obřadně podal ruku a představil se jako předse-

da muzejního kroužku – a já věděl, kdo je předseda P. Když 

jsem řekl, že mě ředitel okresního muzea pověřil vedením 

pobočky, předseda opáčil, že „jeho tedy o žádném vedoucím 

nikdo neinformoval“. Přestal jsem ho zajímat a zahájil schůzi 

k přípravě expozice. Té přírodovědné. Volná židle už nebyla, 

stál jsem tedy u dveří a poslouchal.  Neodvážil jsem se ze-

ptat, jak se společnost do muzea dostala, pochopil jsem, že 

patrně všichni mají od muzea klíč! Postupně jsem začínal 

chápat, že se ti lidé o muzeum léta obětavě starají, pokláda-

jí je proto za „své“ a nějakého „vedoucího“ jsou ochotni tole-

rovat jen z donucení, když si i nadále budou moci v muzeu 

o všem rozhodovat sami a vedoucí jim bude pouze „k ruce“. 

Časem jsem pochopil také to, že já, sice vystudovaný a plný 

chuti do práce, jenže bez zkušeností a hlavně zatím bez 

osobního vztahu k místu, ke sbírkám i k muzeu, vzbuzuji 

jejich nedůvěru a pocit, že jim „jejich“ muzeum beru. A tak 

pro mne začal kus těžkého života se spolkem přátel muzea, 

ale nikoliv přátel mých. Pamatuji si z něj vlastně už jen pár 

úsměvných situací, které ilustrují období, kdy se česká mu-

zea profesionalizovala a končilo období „vlády“ dobrovol-

ných pracovníků. Připomínají anekdoty.

Byl jsem muzejníkem sotva pár týdnů, když mi pánové 

z muzejního kroužku sdělili, že mají s dcerou jistého aka-

demického malíře dojednaný pevný termín výstavy mistro-

vých děl a měl bych tedy výstavu během tří týdnů připravit. 

Nikdy jsem nic podobného nedělal a pánové z kroužku ne-

měli v úmyslu mi pomáhat. Čekali, že to nezvládnu, ředitel 

mě vyhodí a oni se nezvaného „vedoucího“ zbaví. Já se ale 

s dcerou akademického malíře spřátelil, s výstavou mi po-

mohla, byla vernisáž, já na ní měl úvodní proslov, návštěvní-

kům se výstava líbila, měl jsem ze svého prvního muzejního 

počinu dobrý pocit. Ale… byl jsem pozván do kanceláře 

předsedy národního výboru. Bláhově jsem si myslel, že mi 

chce za uspořádání úspěšné výstavy ve městě poděkovat, 

ale to jsem se spletl. V kanceláři byl s námi jeden z členů 

muzejního kroužku, jinak školník, který si stěžoval na moje 

vystupování na vernisáži. S výrazem proletářského bojovní-

ka volal: „Uznej, předsedo, že za to naši tátové nebojovali, aby 

nám tady někdo znovu zaváděl buržoazní manýry!“ Dlouho 

jsem netušil, o čem mluví, než jsem pochopil, že si stěžuje 

na to, že jsem při svém prvním vernisážovém proslovu v ži-

votě přítomné oslovil „dámy a pánové“, jak jsem to koncem 

liberálních šedesátých let slyšel na nějaké pražské výstavě, 

a nikoliv „soudružky a soudruzi“. A ještě nějaký čas mi trvalo, 

než jsem pochopil, že moje „nevhodné“ oslovení návštěv-

níků vernisáže vlastně nikomu nevadilo, ale bylo vítanou 

záminkou ke stížnosti na nechtěného „vedoucího“, s cílem 

se ho zbavit.

Na instalaci nové přírodovědné expozice měl ale mu-

zejní kroužek zájem, a tak jsme museli přece jen spolu-

pracovat. Také pro mne byla spolupráce nutností, protože 

sám jsem expozici připravit nemohl. Probíhalo to ale např. 

tak, že jsem se rozhodl přestěhovat velkou a těžkou vitrínu 

z chodby do výstavní síně a postavit ji – podle plánku ex-

pozice, který byl přílohou mého scénáře – doprostřed míst-

nosti. Jenže moji milí přátelé muzea usoudili, že sice vitrínu 

přeneseme, ale bude stát u zdi mezi okny. Když jsem na-

mítal, že scénář schválil ředitel muzea, oznámili mi, že buď 

bude po jejich, anebo půjdou domů. Sám jsem s vitrínou 

nepohnul – a tak nezbývalo než „pohnout“ se scénářem. 

Pro expozici jsem si vymyslel několik dioramat. V tom 

mi členové kroužku ochotně pomáhali, to je bavilo. Jedno 

z dioramat představovalo lesní biotop, s liškou a srncem, 

téma: Spolky přátel muzeí 
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a když jsem ráno přišel do práce, našel jsem v něm v mechu 

mezi předníma nohama srnce nevzhledný keramický hřib. 

Pokládal jsem to za legraci, hřib jsem odložil…. druhý den 

ale stál opět na svém místě. Když se vše opakovalo ještě 

dvakrát, jen s tím rozdílem, že hřib byl umístěn pod ocas 

lišky, usoudil jsem, že opakovaný vtip přestává být vtipem 

a hřib zamkl do skříně. Druhý den předseda muzejního 

kroužku svolal schůzi, na kterou mě písemně pozval. Vytkl 

mi, že mařím jejich práci, že umístění hřibu do dioramatu 

je skvělý nápad slečny Andělky a ta si stěžuje, že hřib stá-

le odstraňuji, a všichni členové kroužku za jejím nápadem 

stojí. V tomhle sporu jsem ale vyhrál! Ten hřib, který sleč-

na Anděla přinesla z domova a nikdo jiný kromě mne ho 

zatím neviděl, měl totiž v klobouku otvor, protože to byla 

pokladnička – dokonce v ní chrastily nějaké mince. Třeba-

že se slečna Anděla rozplakala, předseda uznal, že umístit 

do dioramatu tenhle exponát opravdu skvělý nápad nebyl. 

Expozice byla dokončena, po jejím otevření, při němž jsem 

veřejně a upřímně členům muzejního kroužku poděkoval 

za spolupráci, otevřel předseda láhev vína a – světe div se – 

nabídl mi skleničku. Ťukla si se mnou i slečna Anděla. 

„Válka“ tím ale neskončila, jen metody „boje“ se postup-

ně zmírňovaly. Neměla nakonec ani vítězů ani poražených, 

klíče od toho muzea mají dnes už jen zaměstnanci, ale tra-

dice spolku přátel je tam stále živá. A to je dobře!
Jiří Žalman

Historicko-vlastivědný kroužek 
v Žarošicích 

Historicko-vlastivědný kroužek je dobrovolným sdru-

žením osob se společným zájmem o historii, archeologii, 

vlastivědu a národopis a s vlastní publikační činností. Již 

v říjnu roku 1945 se sešel přípravný výbor „Kroužku rodáků 

a přátel Žarošic“ a založili zatím volné sdružení bez stanov. 

V roce 1949 požádali o zaregistrování, ke kterému došlo až 

v roce 1955. Prvním předsedou se stal Václav Broukal, mís-

topředsedou František Vacek poté Silvestr Snášel, jednatel-

kou Milada Homolová, jednatelem pro styk se členy mimo 

obec Jaroslav Vlach a čestným předsedou Fabián Filla. Svoji 

náplň definovali ve vydaném prvním čísle sborníku, který 

nazvali výstižně Od hradské cesty. Členové stáli  při vzniku 

muzea a aktivně se podíleli na jeho provozu a další sbírko-

tvorné činnosti. 

Památník byl otevřen v roce 1960 a základ jeho sbírkové-

ho fondu tvoří dar pana Václava Broukala (1894–1972), sa-

mouka v oborech historie, archeologie, vlastivědy, národo-

pisu, muzejnictví, archivářství a kronikářství, od roku 1932 

člena Moravského archeologického klubu v Brně a Národo-

pisné společnosti československé v Praze, spolupracovníka 

muzeí v Hodoníně a ve Zlíně. Na rozšíření sbírkového fondu 

se podílel také Silvestr Snášel (1915–1996), který provedl 

první katalogizaci sbírkových předmětů 1. a 2. stupně a při-

hlásil muzeum do sítě muzeí na Moravě a ve Slezsku. 

Od roku 1993 bylo muzeum dočasně uzavřeno, v roce 

1998 dokonce hrozilo zbourání  zchátralé historické budo-

vy a přesun sbírkového fondu do jiných muzeí. Kontroverz-

ní rozhodnutí zastupitelstva obce vzbudilo u části žarošické 

veřejnosti vlnu nevole, jejímž výsledkem bylo rozhodnutí 

muzeum zachránit. Tři roky pracovali dobrovolníci nejen 

ze Žarošic na zajišťovacích a vyklízecích pracích v budově 

a na zpracování projektů potřebných k získání finančních 

prostředků na opravu z EU fondů, republikových a kraj-

ských dotací. Během oprav však členové HVK již organizo-

vali výstavy a besedy s občany. Podařilo se přesvědčit nové 

zastupitelstvo obce o smysluplnosti muzea a důležitosti 

jeho sbírkového fondu. Budova muzea z roku 1820 byla zre-

konstruována a ve dvorním traktu k ní byla přistavěna nová 

budova komunitního centra. 

Poučili jsme se z minulých let – stačilo tak málo a mu-

zeum i se svými bohatými sbírkami by bylo nenávratně 

pryč – a hledali jsme možnosti, jak návštěvníky přivést do 

muzea opakovaně a také jak zapojit větší počet lidí, přede-

vším z řad mladší generace. Našim cílem bylo vytvořit  mís-

to pro setkávání všech skupin obyvatel napříč generacemi, 

místo, kam se budou lidé opakovaně vracet, místo, které 

jim nabídne oddech, prostor, klid, ale také doplňkové akti-

vity různých činností a směrů. Komunitní centrum vhodně 

rozšiřuje služby muzea pro širokou veřejnost. Novostavba 

komunitního centra respektuje architektonický celek histo-

rické stavby muzea a nabízí, a to nejen místním obyvate-

lům, prostor pro různé výstavy uměleckého zaměření, ale 

i tématické výstavy ze sbírek muzea, tvůrčí dílny, besedy, 

přednášky a kurzy. Tento model se stále více osvědčuje. Dří-

ve bylo muzeum otevřeno několik dní v roce, dnes je pro 

návštěvníky otevřeno každý týden od čtvrtka do neděle. 
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Bez dobrovolné práce členů HVK, aktivních občanů a na-

šich přátel, by se jenom těžko udržovala takováto instituce 

v chodu. Muzeum a komunitní centrum má pouze jednoho 

zaměstnance na plný úvazek, správce sbírek, ten je zároveň 

konzervátorem, restaurátorem, tvůrcem stálých expozic 

a  krátkodobých výstav, zahradníkem, uklízečkou a  prů-

vodcem. Pomáhá mu archivář, na zkrácený úvazek. Orga-

nizování besed, přednášek, tvůrčích dílen, zkrátka veškerou 

činnost zajišťují členové HVK ve svém volném čase a zcela 

bez nároku na honorář a zároveň jsou nenahraditelnými 

pomocníky při zajišťování chodu muzea. Pro představu 

uvedu uskutečněné akce v letošním roce. V rámci tvůrčí díl-

ny proběhly kursy pletení z pedigu, résování velikonočních 

kraslic, již opakovaně „babiččiny recepty“, kde si návštěvníci 

mohou vlastnoručně vyrobit a také samozřejmě sníst bram-

borové placky, beleše, jidáše a další dobroty. Uskutečnila se 

beseda s opatem novoříšské kanonie premonstrátů, Mari-

anem Rudolfem Kosíkem O. Praem, výstava historických 

pivních etiket a reklamních tabulí, výstava ke 100. výročí 

vypuknutí 1. světové války, pravidelná setkání „Vzpomínání 

nad starými fotografiemi Žarošic“, akce pro mateřskou i zá-

kladní školu, společné setkání dětského folklorního krouž-

ku Laštověnka a členů HVK atd. Loni jsme poprvé v muzeu 

pořádali společně s Muzejní vlastivědnou společností Brno 

konferenci „Paměť míst“. Probíhají zde setkání v rámci pro-

jektu Podejme si ruce s historií tří regionů pořádané ve spolu-

práci s místní akční skupinou Kyjovské slovácko v pohybu 

a řada dalších akcí. Pokračujeme ve vlastní publikační čin-

nosti a vydáváme neperiodickou ročenku Věstník HVK, která 

je zdrojem informací k poznání historie a tradic naší obce.

 Málokdo bude hledat takové muzeum v malé jihomo-

ravské obci. Naše muzeum se řadí mezi vlastivědná muzea 

a ve svém sbírkovém fondu má na dva a půl tisíce předmětů, 

které pochází převážně ze Žarošic. V současné době máme 

v muzeu expozici pravěkých archeologických nálezů, dále 

pak vesnickou jizbu, expozici řemesel, zemědělskou expo-

zici s dominantou – lisem na víno z roku 1805, expozici vě-

novanou mariánskému poutnímu místu a černou kuchyni. 

Muzeum je jako divadlo, ukazuje lidskou povahu, umění, 

zručnost, tradice a zvyky našich předků. Muzeum je místo, 

kde je svět, již neexistující, svět zapomenutý, který znovu 

vyvstává ve své bohatosti a nádheře. Muzeum je místo, 

které potěší, místo, kde připomínáme, vzděláváme a vycho-

váváme. A pro nás je muzeum a komunitní centrum také 

místem, kde se setkáváme s lidmi se stejnými zájmy, kde 

potkáváme nové přátele, kde čerpáme energii a místem, 

které nás utvrzuje v tom, že naše snaha a naše konání má 

smysl.

Roman Muroň

správce Muzea Žarošice 

Matice česká
Sekce Společnosti Národního muzea

Společnost Národního muzea, která byla původním 

vlastníkem Národního muzea, dnes pracuje jako sdružení 

zájemců o činnosti Národního muzea a má přes 800 členů. 

Dělí se na několik sekcí – přírodovědné (mineralogická, pa-

leontologická, antropologická) a humanitní (Matice česká, 

Společnost Bedřicha Smetany, sekce starověkých civilizací, 

Společnost Ignáce Borna). Programy pro členy ve většině 

připravují odborní zaměstnanci sbírkových odborů Ná-

rodního muzea. Vzhledem k významu Národního muzea 

v procesu českého národního uvědomění zasahuje činnost 

Matice české jako literárněvědné sekce do všech regionů 

ČR s cílem podpořit literární a národní identitu v obcích 

a městech. 

Matice česká byla oficiálně ustavena po dlouhém schva-

lování dne 1. ledna 1831 provoláním Vlastencům národní 

literatury naší milovným, pod které se vedle Františka Palac-

kého podepsal jazykovědec Josef Jungmann, přírodovědec 

Jan Svatopluk Presl a mladý, vřele vlastenecky orientova-

ný Rudolf kníže Kinský. Ten se také stal prvním kurátorem 

(předsedou) Matice české. Hlavním cílem Matice české bylo 

na počátku získat dostatek financí na vydání slovníku čes-

kého jazyka a především české vědecké encyklopedie, která 

pro české vlastence znamenala dovršení jazykových eman-

cipačních snah a měla být důkazem, že se čeština vyrovná 

ostatním evropským jazykům. Vypsaná národní sbírka na-

lezla odezvu u katolických kněží, nižších úředníků, učitelů 

a především studentů. Ten, kdo věnoval nejméně 50 zlatých 

ve stříbře, se stal tzv. zakladatelem (u institucí byl požado-

ván vklad ve výši 100 zlatých) a dostával zdarma po jednom 

exempláři všechny publikace vydané Maticí českou.

Odezva projektu v regionech na podporu české vědec-

ké literatury brzo přinesla finanční prostředky k vydání děl, 

která náleží k základním kamenům českého národního 

obrození. Byly to pětidílný Jungmannův Slovník česko-ně-

mecký, vycházející v letech 1835–1839, a moderní, mezi-

národně uznávaný výklad nejstarší slovanské historie a je-

jích osobitých hodnot Slovanské starožitnosti Pavla Josefa 

Šafaříka z let 1836–1837. Matice česká se však nezabývala 

jen vydáváním českých vědeckých knih, ale působila také 

jako propagátorka české literatury v cizině, hlavně ve slo-

vanských zemích. Pečovala o úroveň spisovného českého 

jazyka, vyvíjela snahy o kodifikaci pravopisu, zasazovala se 

o zavedení českého jazyka do úřadů a škol. Finančně pod-

porovala české spisovatele. V době revolučních událostí 

v letech 1848 až 1849 se Matice česká pokusila také přispět 

k prosazení češtiny do úřadů. V roce 1848 začíná česky vy-

dávat stěžejní Palackého Dějiny národu českého v Čechách 
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a v Moravě. Utužení panovnického absolutismu v pade-

sátých letech 19. století postihlo Matici českou zvýšeným 

policejním dohledem. Matice česká vydávala i odborné ča-

sopisy, vedle Časopisu Národního muzea od roku 1853 příro-

dovědný časopis pod názvem Živa a dočasně od roku 1855 

do roku 1863 Památky archeologické a místopisné. Pokra-

čovala i nakladatelská činnost, soustředěná do základních 

matičních knižnic. V letech 1855 až 1901 vydávala dvanác-

tisvazkový monumentální Dějepis města Prahy Václava Vla-

divoje Tomka. Díky Tomkovi se Matice česká také prosadila 

oficiální spoluprací s Českou akademií věd a umění, která 

se promítla i v nakladatelské činnosti. Činnost Matice české 

byla v mimopražských centrech propagována od roku 1863 

dopisujícími členy, kteří pro ni získávali nové podporova-

tele, případně i zajímavé sbírkové přírůstky pro muzeum. 

Také se podíleli na jazykovém a národopisném výzkumu 

v krajích. 

Teprve v Československé republice dostávala Matice 

česká na svoji nakladatelskou činnost státní podporu. Mezi 

velké knižní počiny Matice české v této době náleží Slovan-

ské literatury Jana Máchala, které vyšly ve třech dílech v le-

tech 1922 až 1929. Brzy na počátku německé okupace se 

podařilo dne 28. října 1939 zařadit do rozhlasového vysílání 

příspěvek pod názvem Matice česká a dnešek, který apelo-

val na český národ, aby na Matici českou nezapomínal a po-

mohl ji finančně v činnosti. Matice česká byla v Protektorátu 

výrazně potlačována, přišla také o státní finanční podporu. 

Krátce po osvobození byla činnost Matice české plně obno-

vena. V roce 1946 byl detailně vypracován ediční program 

ve spolupráci s akciovou společností Orbis. Nakladatelská 

činnost Matice české byla zastavena nakladatelským záko-

nem ze 24. března 1949, který v zemi ukončil nezávislé sou-

kromé nakladatelské podnikání. Za dobu své existence od 

roku 1831 do roku 1949 vyšlo v nákladu Matice české kolem 

200 publikací. Matice česká se pak pod Knihovnou Národ-

ního muzea zapojila do popularizační přednáškové činnosti 

se zaměřením na oblasti knihovnictví, knihovědy a literár-

ní vědy. Pokusy obnovit nakladatelskou činnost proběhly 

v roce 1968, kdy byly naplánovány i konkrétní tituly nového 

edičního programu opět ve spolupráci s nakladatelstvím 

Orbis. Činnost Matice české byla v době normalizace pod 

kontrolou, aktuální matiční program byl vždy předkládán 

ke schválení výboru KSČ v Národním muzeu. 

Teprve po roce 1989 se činnost Matice české mohla 

konečně svobodně rozvíjet. Navázání na původní nakla-

datelský program však bránil nedostatek financí. Na prahu 

21. století byla obnovena vydavatelská činnost Matice české 

díky úzké spolupráci s pražským nakladatelstvím ARSCI. Pro 

členy Matice české, jejichž počet se po roce 2001 začal prud-

ce zvyšovat, je pravidelně připravována bohatá nabídka 

přednášek, komentovaných prohlídek výstav především 

Národního muzea, literárně zaměřených vycházek, exkurzí 

a dalších kulturních akcí. Matice česká se i v současnosti sna-

ží zaměřovat na regiony, a to od roku 2006 dlouhodobým 

projektem pod názvem Čeští spisovatelé v regionech České 

republiky, jehož výstupem jsou především venkovní infor-

mační panely v místech působení českých literátů. Projekt 

také zahrnuje realizaci nových literárních expozic (aktuálně 

se připravuje nová expozice J. Jungmanna v Hudlicích u Be-

rouna), ale také záchranu a generální opravu hrobů českých 

spisovatelů. Ročně vznikne kolem pěti panelů na různých 

místech České republiky, nejčastěji ve Středočeském kraji 

(v současnosti po celé ČR je umístěno na 30 panelů). V pro-

jektu bude i v budoucnu pokračováno na dalších místech 

České republiky s cílem podpořit tak literární paměť míst. 

Při jejich vzniku je nezbytná dobrá spolupráce s místními 

radnicemi a dalšími institucemi, a to především s Památní-

kem národního písemnictví a Ústavem pro českou literatu-

ru Akademie věd ČR. 

Důležitou úlohu má dnes Matice česká i v Národním mu-

zeu. Vedle propagace činností Národního muzea pomáhá 

zajišťovat i finance na restaurování sbírkových předmětů 

Národního muzea. Finančně také pravidelně podporuje vy-

dávání Sborníku Národního muzea, řada C – literární historie. 

Matice česká zajistila i opravu hrobu spisovatele a knihov-

níka Jarmila Krecara z Růžokvětu na pražských Olšanech, 

který je v péči Národního muzea. Ve spolupráci se Spolkem 

Svatobor byla v roce 2005 finančně zabezpečena komplet-

ní digitalizace slavných RKZ. Vydává a finančně podporuje 

publikace, které veřejnosti představují kulturní bohatství 

Národního muzea. 

Členství v Matici české je otevřené každému, stačí pouze 

vyplnit členskou přihlášku a platit pravidelně roční členský 

příspěvek. Matice rovněž přijímá náměty z regionů, kde by 

se měla angažovat (informační panely, opravy hrobů spi-

sovatelů) – stačí kontaktovat jednatele Pavla Muchku na e-

-mailu: pavel_muchka@nm.cz či telefonu +420 224 497 333.

Pavel Muchka
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Odhalení panelu Františka Palackého před hřbitovem
v Lobkovicích u Neratovic v roce 2009



Společnost přátel 
Národní galerie v Praze
Vzpomínka na okolnosti jejího vzniku

Ráda vzpomínám na začátky svého působení v Národní 

galerii, na počátky jejího lektorského oddělení a posléze její 

Společnosti přátel. Do galerie jsem nastoupila v listopadu 

1960. Byl to zvláštní rok tzv. „destalinizace“, kdy se vracely 

domů desetitisíce amnestovaných politických vězňů. Také 

těm, kteří od padesátých let prožívali své „vězení na svobo-

dě“, najednou svitla naděje, že snad konečně budou moci 

pracovat ve svém oboru. Takový byl vlastně i můj případ. 

Znalost cizích jazyků tenkrát nebyla pokládána za výhodu 

– ovšem s výjimkou ruštiny. A právě díky jejím chatrným 

znalostem mě přijali do Národní galerie jako průvodce. Byla 

jsem přešťastná. Moje radost z nového zaměstnání měla 

však svůj rub. Od dětství jsem zápasila s trémou a vystou-

pení před veřejností bylo pro mne utrpením. Denně jsem 

musela absolvovat četné prohlídky; výpravy školáků, učňů, 

studentů, rekreantů, různých zájmových skupin, brigád 

socialistické práce, sovětských vojáků i turistů. Nejhorší to 

bylo o spartakiádě. Z blízkého Strahova se valily zástupy 

cvičenců a všem se muselo vyhovět. Neuměla jsem ještě 

zacházet s hlasem, který se během dne postupně měnil 

v  chrapot, pak v šepot, až jsem dočasně oněměla úplně. 

Od této každodenní úmorné rutiny mne nakonec zachránil 

nápad: vyškolím mladičké dobrovolné pomocníky, kteří – 

pokud s úspěchem složí průvodcovskou zkoušku – budou 

ozdobeni odznakem Malý průvodce NG a o prázdninách si 

v galerii odpracují povinnou brigádu. Prospěch to přineslo 

oběma stranám. Galerii se ulehčilo, nic ji to nestálo. Rodiče 

uvítali, že si děti místo obvyklého česání chmele a okopává-

ní brambor rozšíří své vzdělání a budou trávit čas v kultur-

ním prostředí. A dětem dělal dobře pocit vlastní důležitosti, 

získávaly sebevědomí, brzy pochopily, že mnohé z toho, 

co se musí ve škole učit, mohou najednou uplatnit. S pře-

kvapením zjišťovaly, že se dokáží domluvit i cizími jazyky 

– včetně obávané ruštiny. Jejich radostné zaujetí nahradilo 

mnohdy i nedostatek odborných znalostí. A bylo to právě 

toto zanícení, které okouzlovalo návštěvníky, a mnohdy jim 

sbírky přiblížilo účinněji, než zasvěcený výklad historiků 

umění. Také pro ně byla pomoc malých průvodců vítaným 

ulehčením, mohli se plně věnovat své odborné práci, od níž 

je provázení návštěvníků sbírkami odvádělo.

Kdykoli se jdu občerstvit do kavárny Národní galerie ve 

Šternberském paláci, vybaví se mi, že když jsem tam zača-

la pracovat, na jejím místě byla garáž a skladiště. Na rozdíl 

od současnosti uchovávala tato půvabná budova – ukry-

tá za fasádou Arcibiskupského paláce – tehdy nejen sbír-

ku starého evropského umění. Byly tam vystaveny rovněž 

kolekce českého gotického umění a francouzského umění 

19. a 20.  století. Nepřekvapilo proto, že Šternberský palác 

v  té době patřil k nejfrekventovanějším pražským památ-

kám. Hemžilo se to tam nejen tuzemskými návštěvníky. 

S uvolňující se atmosférou komunistického režimu postup-

ně přibývalo i cizinců. Protože dozorcům ve sbírkách byla 

komunikace s návštěvníky přísně zakázána, zahraniční tu-

risté se obraceli na nás; nejčastěji s otázkou, kde by si mohli 

na chvíli odpočinout se sklenkou vody. Dnes, kdy Hradčan-

ské náměstí, jeho bezprostřední okolí a vůbec celé město 

(celá Praha) je zaplaveno nejrůznějšími podniky nabízející-

mi občerstvení, si lze stěží někdejší situaci představit.

Ve výkazech činnosti jsme pochopitelně tuto naši agen-

du neuváděli. Věděli jsme ovšem, že sotva ušla pozornosti 

ředitelství a s napětím jsme očekávali jeho reakci. Ta radost, 

když o naší dobrovolné činnosti nepadlo ani slovo a do 

našich kurzů začal chodit mladičký Jiří Kotalík, syn ředitele 

Národní galerie.

Když byly v Anežském klášteře, vystavujícím Sbírku 

českého umění 19. století, zařízeny dva hostinské pokoje, 

přibyly mladým průvodcům nejrůznější úkoly. Ujímali se za-

hraničních hostů na nádraží či letišti, přihlašovali je na poli-

cii, obstarávali jim lístky na koncerty a do divadel a hlavně: 

přinášeli jim něco k snídani. Kavárny – v Praze kdysi pro-

slulé – neexistovaly a široko daleko nebyla ráno otevřena 

žádná restaurace. Mladí průvodci – aniž si to uvědomovali 

– přispívali svým nadšením, obětavostí a bezprostředností 

k lepšímu obrazu naší země v očích zahraničních návštěv-

níků, nežli jim mohly poskytnout neosobní a byrokratické 

služby často špatně fungujícího monopolního Čedoku.

Prohlížím-li dnes své záznamy ze tří desetiletí před sa-

metovou revolucí, žasnu nejen nad početností, ale také nad 

významným postavením většiny našich někdejších návštěv-

níků. Dodatečně se proto divím také odvaze (nebyla to spíš 

drzost?), se kterou jsme jim po letech poslali přihlášku do 

Společnosti přátel Národní galerie v Praze (SPNG), založené 

v létě 1992. Záhy začaly chodit přihlášky. Ta radost – po le-

tech izolace si na nás vzpomněl celý svět! Byly to zahraniční 

příspěvky, které umožnily zrod Společnosti přátel Národní 

galerie v Praze. SPNG vznikla bez jakékoli státní dotace.

Se spolkovým životem jsme neměli žádné zkušenosti 

a sháněli proto nejrůznější rady a informace. Pochopitelně 

nás zajímala Společnost vlasteneckých přátel umění z roku 

1796, jeden z prvních spolků toho druhu, který založil první 

pražskou veřejnou Obrazárnu, jakousi předchůdkyni dneš-

ní pražské Národní galerie. Byli jsme si ovšem vědomi zce-

la odlišné skladby obou spolků. Společnost vlasteneckých 

přátel umění utvořili šlechtici, kteří měli umělecké sbírky 

a z nich mohli Obrazárně svá díla zapůjčovat či věnovat. 

V  počátcích našeho spolku nás sotva mohlo napadnout, 
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že bychom i my mohli Národní galerii poskytnout nějaké 

umělecké dílo. A už jich bylo několik; můžete se s nimi se-

známit na webu SPNG. Z nich pouze dvě díla jsme zakoupi-

li: bozetto Evangelisty Lukáše od Matyáše Bernarda Brauna 

(1725) a obraz Vodníka od Hanuše Schwaigera (1886).

Z ostatních, které jsme dostali darem, se zmíním ales-

poň o dvou skicách Josefa Mánesa k jeho monumentální-

mu obrazu Setkání Petrarky s Laurou (1845), který se od roku 

1951 nachází v pražské Národní galerii. Obraz patřil od roku 

1903 Františku Topičovi, známému knihkupci a nakladate-

li, který se do výtvarného života v Praze zapsal také zalo-

žením výstavní síně Topičův salon. František Topič vlastnil 

původně také dvě již zmíněné Mánesovy přípravné studie 

k tomuto dílu, které byly po řadu desetiletí nezvěstné. Topič 

je věnoval své vnučce Miladě, která se v roce 1934 provda-

la za norského malíře Hallvarda Blekastada a od té doby 

žila v Norsku. Pokud to dovolovaly politické poměry a její 

zdraví, často pobývala v Praze a nikdy se nepřestala účinně 

zajímat o svou vlast. Přednášela na univerzitě v Oslu o dě-

jinách české literatury, překlady uvedla do Norska tvorbu 

Karla Čapka a získala mezinárodní ohlas svým bádáním o ži-

votě a díle Jana Amose Komenského. Nedocenitelná byla 

její pomoc českému disentu před pádem komunismu 1989. 

PhDr. Milada Blekastadová-Topičová byla členkou SPNG od 

jejího založení v roce 1992. Při jedné z četných návštěv nám 

svěřila svůj záměr odkázat našemu spolku obě zmíněná díla 

Josefa Mánesa a svůj úmysl stvrdila v roce 1999 notářsky 

ověřenou závětí. Zmínila jsem se již, že to byly zahraniční 

příspěvky, které umožnily zrod SPNG na počátku 90. let mi-

nulého století. Československo stálo ve středu zájmu světo-

vé veřejnosti a získání podpory bylo poměrně snadné, ob-

zvláště pokud bylo na koho se obrátit, což byl náš případ. 

Nutno ovšem dodat, že bychom se toho nebyli odvážili bez 

nečekaného povzbuzení z venku: telefony, telegramy, dopi-

sy, gratulace k naší svobodě. Dodnes se mi vybavuje dojetí 

z těch nečekaných projevů sympatie, která nám dodatečně 

byla milým zadostiučiněním někdejších situací mnohdy ris-

kantních a byla zároveň povzbuzením k našemu plachému 

přání o vytvoření Společnosti přátel Národní galerie v Praze.

Olga Pujmanová-Stretti

předsedkyně Společnosti přátel Národní galerie v Praze

I love MG
Společnost přátel Moravské galerie v Brně

Slogan „I love MG“ byl po dobu několika let základním 

krédem Společnosti přátel Moravské galerie v Brně, občan-

ského sdružení založeného v roce 1998, který reagoval na 

snahu této instituce prohlubovat vztahy s návštěvníky.

Od doby svého vzniku prošla společnost mnoha změna-

mi, ale její hlavní poslání – sdružovat příznivce výtvarného 

umění a podporovat aktivity galerie – zůstalo nezměněno. 

Členství je odstupňované benefity, které s ním souvisejí, 

a přináší různé výhody od slev na vstupném do výstav a na 

akce až po nákup vybraného zboží v galerijních obcho-

dech. Důležitým lákadlem je také pravidelné zasílání infor-

mačních materiálů a nabídek, které zájemcům o výtvarné 

umění usnadňují komunikaci s touto institucí.

V současné době prochází přístup ke členství ve společ-

nosti velkými proměnami, souvisejícími s vytvářením nové-

ho vztahu galerie k veřejnosti. Po pronikavé změně, kterou 

je bezesporu zrušení vstupného do stálých expozic galerie, 

realizované ředitelem Janem Pressem, přichází snaha pro-

měnit chápání členství ve společnosti a přesunout jeho tě-

žiště ze strany výhod do oblasti užšího zapojení členů do 

aktivit galerie, např. prostřednictvím spolupráce s kurátory, 

která by mohla vést také k posílení akviziční činnosti. Pro 

uskutečnění uvedených trendů je třeba realizovat mnoho 

změn. Především prohloubit komunikaci se členy prostřed-

nictvím všech dosažitelných prostředků, včetně sociálních 

sítí. Dalším krokem je zavedení nových elektronických člen-

ských karet, které přispějí k rozšíření informací o návštěvách 

členů společnosti v galerii a jejich oborových zájmech. 

Velký důraz bude kladen také na pořádání specifických 

akcí, určených pouze členům společnosti a poodhalujících 

zákulisí Moravské galerie v Brně, přední výstavní instituce 

v České republice, s aktivitami zasahujícími do mezinárod-

ního kontextu.  

Samozřejmě budou nadále pokračovat osvědčené pro-

gramové akce určené nejširší veřejnosti, často obohacené, 

kromě vzdělávacího aspektu, o kreativní stránku. Sem patří 

aktivity pro děti od dvou let až po programy pro seniory. 

Václav Hollar: Pohled na Prahu (1676),
dar SPNG Sbírce grafiky a kresby NG v roce 1995 

Workshop pro seniory v Jurkovičově vile
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Zvláštní kapitolu v aktivitách společnosti tvoří výtvarná 

sympozia, např. realizovaný „Plenér na Brněnské přehra-

dě“, připravený ve spolupráci s městskou částí Brno-Bystrc, 

nebo workshop určený seniorům, inspirovaný Jurkovičo-

vou vilou v městské části Brno-Žabovřesky, jehož výsledné 

práce daly vzniknout hřišti pro seniory. Každoroční letní 

iniciativou společnosti ve spolupráci s galerií jsou tema-

tická týdenní výtvarná setkání dětí, která na vysoké úrovni 

obohacují jejich prázdninový život. Projektem, který inicio-

val zapojení společnosti do programů pro handicapované, 

byla akce nazvaná „Místa setkávání“, zaměřená na humani-

zaci areálu Ústavu sociální péče pro tělesně postižené děti 

a mládež na Kociánce v Brně. V rámci projektu byla v areálu 

parku realizována zvonice sochaře Václava Fialy, na niž byl 

zavěšen zvon s poselstvím Jeho Svatosti Dalajlámy. Zvoni-

ce se stala velmi příjemným, neformálním místem schůzek 

dětí a mladých lidí a zároveň unikátní dominantou ústavu. 

Společnost se podílí i nyní na grantové činnosti, podporující 

výtvarné zapojení handicapovaných občanů do galerijních 

programů nazvaných „Mezi námi“.

Cena Michala Ranného, udělovaná každé dva roky spo-

lečností ve spolupráci s Moravskou galerií v oboru výtvar-

ného umění, vstoupila letos již do osmého pokračování 

a přehled laureátů je dokladem její vzrůstající prestiže. Po 

Daliboru Chatrném byl držitelem ceny např. Stanislav Kolí-

bal, Václav Skrepl nebo Daniel Balabán. Také prezentace děl 

laureátů v hlavních výstavních prostorách MG spolu s vydá-

váním kvalitních katalogů posílila zájem veřejnosti.

Všechny uvedené aktivity by nebylo možné realizovat 

bez úzké spolupráce předsednictva společnosti, voleného 

na tři roky, s vedením galerie, což bude jistě nezbytné v sou-

vislosti s připravovanými změnami i do budoucna – stejně 

jako získávání aktivních a nadšených členů společnosti, kte-

ří budou ochotni a schopni tyto změny realizovat. 

Ludmila Horáková

jednatelka Společnosti  přátel Moravské galerie v Brně

Spolek přátel čelákovického 
muzea bilancuje 

Spolek přátel čelákovického muzea byl zaregistrován 

MV ČR dnem 3. června 2004. Vznikl na základě jednání 27 

lidí, kterým nebyl osud muzea lhostejný. Hlavními cíli čin-

nosti se staly propagace Městského muzea Čelákovice, jeho 

sbírek i práce obecně. Především však převzetí pořádání 

kultur-ních pořadů, na které v té době muzeu příliš nezbý-

valy peníze.

Během uplynulých deseti let trvání Spolku zazněly 

v  krásném prostředí středověké tvrze a její Síni Jana Za-

cha melodie a tóny převážně vážné hudby, ale také operní, 

operetní, muzikálové, folkové či jazzové skladby. V naší režii 

se každoročně odehrají minimálně 2 vánoční koncerty. Své 

umění zde také předvedli mladí umělci z Japonska, Bulhar-

ska, Dánska a Anglie. Z dalších pořadů můžeme jmenovat 

např. vlastivědné vycházky, taneční vystoupení, šermířské 

vystoupení, hudební publicista Jiří Černý na naše přání při-

pravil poutavá vyprávění o životech několika českých hu-

debníků s ukázkami jejich repertoáru a Hana Maciuchová 

se představila v úžasném provedení večera poezie s ná-

zvem „Nekonečná moc touhy“ – spolu s Kristinou Kudrnov-

skou zavzpomínaly na herečku Olgu Scheinpflugovou při 

40. výročí jejího úmrtí. Častým a milým hostem u nás bývá 

Alfréd Strejček se svými přáteli – např. Jitkou Molavcovou, 

Jaroslavem Krčkem, Táňou Fischerovou. Při cestovatelských 

přednáškách jsme mohli „navštívit“ mnohé podivuhodné 

exotické země. Svůj drahocenný čas nám také věnovali 

čeští spisovatelé Michal Viewegh, Jiří Stránský, Ivan Klíma, 

socioložka Jiřina Šiklová a nápovědka Čihoherního klubu 

Irena Fuchsová.

Spolek se velmi významně finančně podílel na vydá-

ní Kronik Čelákovic I., II., obce Sedlčánek I., vydal pět druhů 

pohlednic s motivy Čelákovic, kalendář 2006 se staršími zá-

běry města. Dotisk Kroniky Čelákovic I. jsme již vydali sami. 

V parku u městské knihovny a muzea se již stalo tradicí po-

řádání komorních pouťových oslav u příležitosti nanebe-

vzetí Panny Marie, které pořádáme vždy v polovině srpna. 

Letos se budou konat již po sedmé. Členové Spolku také 

pomáhají při muzejní noci dozorem v expozicích. Od počát-

ku existence našeho Spolku jsme úspěšně spolupracovali 

s bývalým ředitelem Jaroslavem Špačkem. Po jeho odvolání 

nadále dobře vycházíme s nynějším ředitelem Mgr. Davi-

dem Eisnerem i jeho novými zaměstnanci. Dnes máme 72 

členů, věkové zastoupení od 23 do 85 let.

V letošním jubilejním roce jsme uspořádali v muzeu vý-

stavu, kde se mohli návštěvníci podrobně seznámit s naší 

dosavadní činností. K vidění byly různé archiválie včetně 

zakládací listiny, stanov, některých zápisů z jednání valných 

hromad, plakáty s podpisy účinkujících a spousta fotografií.
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Z výčtu výše uvedených akcí je patrné, že bereme zře-

tel na to, aby spektrum nabídek pořadů pro veřejnost bylo 

pestré a široké a přilákalo různé věkové kategorie občanů 

města i okolí. Proto nás velmi trápí nízký počet účastníků 

na některých akcích, byť se snažíme provádět propagaci 

na plakátech, v místním tisku, nebo zasíláním e-mailových 

zpáv. Muzeum i Spolek mají své webové stránky (http://

www.pratele-celak-muzea.cz).

Velmi si vážíme bývalé i současné spolupráce s vedením 

muzea, vedením města, kterému děkujeme především za 

každoroční finanční příspěvek a podporu. Ceníme si pomo-

ci pracovníků technické správy města, kteří pro nás zajišťují 

úpravu parku i technické záležitosti při pouťových osla-

vách. Samozřejmě si nedovedeme naši práci představit bez 

příznivě nám nakloněných občanů, kteří přispívají finanč-

ními dary, ale také všech členů, kteří včasným zaplacením 

členských příspěvků ve výši 100 Kč za rok naší činnosti po-

máhají. V podstatě Spolek funguje bez problémů již 10 let, 

a tak nezbývá nic jiného, než nám všem popřát hodně dob-

rých nápadů a sil k tomu, abychom i nadále mohli pracovat 

pro kulturní vyžití lidí, žijících na malém městě i okolí, aby 

nám stále bylo nakloněno vedení muzea a města se štědrou 

finanční i morální podporou. Aby se nám v budoucnu da-

řilo přilákat, nejen do Spolku, ale i na kulturní pořady, vět-

ší množství mladých lidí a abychom vše zvládali ve zdraví 

a s úsměvem na rtech.

Štěpánka Gebellová

pokladní Spolku přátel čelákovického muzea 

Asi tak jednou do roka jezdím z rodinných důvodů do 

Olomouce. Nikdy si nenechám ujít některou z výstav a ně-

kdy podle toho dokonce volím termín cesty. Tentokrát jsem 

se těšila na Gotické madony na lvu v Arcidiecézním muzeu. 

Vstupuji to potemnělého prostoru výstavní síně – ach, 

jak krásné! Z přítmí vystupují zlatavé madonky, nevelké 

plastiky, kvůli kterým stálo za to sem jít. Výstava málo ví-

daných typů madon je potěšením. Po zběžném rozhléd-

nutí přistupuji k jednotlivým soškám, chci si je podrobněji 

prohlédnout a dozvědět se o nich víc. Po chvíli nevěřím 

svým očím. Popiska u první hlásá: „Madona na lvu“ a pod 

tím menším, obtížně čitelným písmem odkud a z které 

doby, druhá soška – „Madona na lvu“ a pod tím menším 

písmem odkud a z které doby, třetí soška to samé. Tuto po-

pisku měly asi tři čtvrtiny exponátů. Marně se divím, jak to 

prof. Ivo Hlobil – autor textů – myslel. Že by si návštěvníci 

výstavy nevšimli ani u třetího exponátu, na jakou výstavu 

přišli? Vždyť při pohledu na sošku nepotřebuji mít největ-

ším písmem tu nejtriviálnější větu, ale naopak informaci, 

která jednotlivé exponáty odlišuje. Jak by bylo příjemné, 

kdybych si při pohledu na sošku zároveň mohla přečíst, že 

tato je z let XY a z místa AB.

 Ještě na několika místech je zřejmé, že tvůrci nemysleli 

na návštěvníky. Velmi obvyklý neduh – dlouhé texty málo 

čitelné – je tady dotažen k dokonalosti. Hodně dlouhé texty 

a hodně špatně čitelné. Šedé písmo na černém podkladu 

v šeru! Přitom by stačilo vytisknout tytéž texty na A4, a v se-

cvaknuté podobě dát 3 kusy k dispozici návštěvníkům, kteří 

by si je mohli přečíst v nějakém světlejším koutku. Ideální 

by byl jednoduchý sešit – průvodce, pro ty, kteří o mado-

nách nebádají, jen se chtějí potěšit a něco se o nich dozvě-

dět. Výstava má i pěkný informační letáček, na kterém je 

však text pochopitelně velmi stručný.

Po prohlídce všech madon na lvu si listuji katalogem na 

soklu, přivázaným lankem. Klobouk dolů! I ten, komu se 

středověké plastiky „jen líbí“, vidí jeho zajímavý obsah, na 

kterém se podílela řada odborníků, jistě s velkým zájmem 

o  věc a fundovaných, kvalitní reprodukce a pěkné prove-

dení. I když jsem z úplně jiného oboru, mám pocit, že takto 

vypadá velmi dobře odvedená práce. 

V hlubokém předklonu nad nízkým soklem nevydržím 

dlouho, ale mám štěstí, že kustodka zrovna nesedí, půjčuji 

si její židli a mohu si k nízkému stolku sednout. Nepohodlí 

je opět znásobeno velmi slabým osvětlením.

Tato výstava je učebnicovým příkladem stálých a nej-

častějších neduhů českého výstavnictví (v cizině jsem to 

opravdu neviděla, a i tam na výstavy a do muzeí chodím, co 

nejčastěji.) Proč tvůrci výstav nemyslí na návštěvníky? Pro 

koho výstavy jsou? Zde je jasná velmi dobrá práce odborná, 

povedlo se najít neobvyklé téma, které se podařilo dobře 

naplnit. Je radost si prohlížet takový soubor vzácných plas-

tik. Výstava i katalog stály jistě hodně úsilí všech zúčastně-

ných a je to na nich v tom nejlepším smyslu vidět, ale...
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recenze
Ach jak krásné, ach jak hloupé!
Madony na lvu očima návštěvníka

Foto: Muzeum umění Olomouc



Často si myslím, že základní myšlenky Z. Z. Stránského 

(ano, jsem absolventka jeho postgraduálního muzejnictví) 

o prezentaci ani po mnoha desetiletích nedolehly do ně-

kterých muzeí a ještě častěji do galerií. Nejen někteří teo-

retici umění se „takovými banalitami nemají čas zabývat“, 

ani menší krasoduchy jakoby návštěvníci někdy nezajímali. 

Jistě, ne všechno se podaří dotáhnout k dokonalosti, sama 

mám na svědomí mnoho nepovedených detailů na několi-

ka výstavách, ale někdy to vypadá, že tvůrce na návštěvníky 

nemyslel vůbec – a to je opravdu hloupé.

Jana Vránková

bývalá vedoucí oddělení Polygrafie v NTM 

Muzeo50
Konference k 50. výročí muzeologie v Brně
25. – 26. listopadu 2014
Univerzitní kino Scala, Brno

Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Ma-

sarykovy univerzity Vás srdečně zve na mezinárodní muze-

ologickou konferenci, kterou připravuje u příležitosti 50. vý-

ročí zahájení výuky muzeologie v Brně.

Oddělení muzeologie je jedním z nejstarších stálých mu-

zeologických pracovišť na světě. Již v roce 1921 byl zásluhou 

PhDr. Jaroslava Helferta, tehdejšího ředitele Moravského 

zemského muzea, na Masarykově univerzitě zřízen Lektorát 

muzejnictví. Přednášky a cvičení uskutečněné  průběhu let 

1922–1951 akcentovaly nejen problematiku muzejní praxe, 

ale zabývaly se také některými teoreticko-organizačními 

otázkami souvisejícími s celkovým stavem soudobého mu-

zejnictví tehdejšího Československa. Vzdělávání muzejních 

pracovníků se na univerzitu vrátilo počátkem 60. let v sou-

vislosti s aktivitami muzeologického oddělení v Moravském 

muzeu. V roce 1963 byla na návrh ředitele muzea RNDr. Jana 

Jelínka s podporou PhDr.  Zbyňka Z.  Stránského a  díky 

vstřícnosti rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

prof. RNDr. Theodora Martince ustanovena externí katedra 

muzeologie se sídlem v Moravském muzeu. Postgraduální 

studium bylo zahájeno v  akademickém roce 1965/1966, 

v roce 1977 vznikla katedra archeologie a muzeologie. Se 

změnou vysokoškolského zákona se v  90. letech změnilo 

postgraduální studium na specializační a následně rozšířilo 

formy studia o studium prezenční a kombinované. 

Od poloviny 90. let je muzeologie samostatným oddě-

lením Ústavu archeologie a muzeologie, které za dobu své 

existence úspěšně proškolilo přes 250 absolventů postgra-

duálního studia a více než 500 absolventů řádného studia. 

Během svého působení brněnská muzeologie výrazným 

způsobem přispěla k formování oboru u nás i v zahraničí, 

profesionalizaci muzejní práce a  osoby s ní spojené stá-

ly u vzniku ICOFOM a  ISSOM, jejichž prostřednictvím byla 

navázána a prohloubena mezinárodní spolupráce v rámci 

muzeologie. 

Záměrem připravované dvoudenní konference je nejen 

navázat na v minulosti velmi úspěšnou a přínosnou tradici 

brněnských muzeologických setkávání, ale také, a  to pře-

devším, nabídnout odborné veřejnosti z muzejních a aka-

demických institucí přímý kontakt s aktuálními trendy 

současné muzeologie a vytvořit platformu pro diskuzi k té-

matům muzejní teorie i praxe s předními světovými odbor-

níky (USA, Velká Británie, Německo, Rakousko, Holandsko 

aj.). Konference je strukturována do tří tematických bloků 

věnovaných hlavním směrům teoretické i aplikované mu-

zeologie, které nacházejí uplatnění v každodenní praxi mu-

zejních i dalších kulturně-vzdělávacích institucí a které svou 

profilací odpovídají klíčovým oblastem, na něž se brněnské 

muzeologické pracoviště zaměřuje. První z bloků sleduje 

téma vývoje muzeologie jako vědecké disciplíny a využije 

prostor prvního konferenčního dne 25. listopadu. Ze zahra-

ničních přednášejících přislíbili účast François Mairesse, Pe-

ter van Mensch, Markus Walz, Marlies Raffler a Bernadette 

Biedermann. Další dvě sekce proběhnou v půldenních blo-

cích druhého konferenčního dne 26. listopadu. První z nich 

je věnována aktuálním trendům v muzejním výstavnictví, 

třetí blok pak progresivnímu oboru muzejní pedagogika. 

Mezi zahraničními odborníky, kteří potvrdili svoji aktivní 

účast v těchto sekcích, jsou George Hein, Ulrich Schwarz 

nebo Gabriele Rath. 

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost k setkání s český-

mi i zahraničními kolegy, přijeďte s námi oslavit kulaté vý-

ročí brněnské muzeologie. Jste srdečně zváni! Konference 

se uskuteční v prostorách brněnského univerzitního kina 

Scala. Všechny potřebné informace včetně programu, při-

hlášky a organizačních pokynů pro účastníky konference 

budou postupně aktualizovány na webových stránkách 

Oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Fi-

lozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně http://www.

phil.muni.cz/waom/home/veda/konference. Těšíme se na 

setkání s vámi!

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Valášková 

e-mail: valaskova@phil.muni.cz, tel.: +420 549 496 637

Lucie Jagošová

Ústav archeologie a muzeologie FF MU
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Cesta za slovinskými muzei
Díky podpoře Fondu slovanských kultur a s využitím 

slovinské organizace JSKD (Javni sklad kulturne dejavnosti 

republiky Slovenije) jsem měl možnost využít nabídky stu-

dijního pobytu na jeden měsíc v Ljubljani a Kraňsku (Kranj). 

Fond slovanských kultur sídlí v slovinské Ljubljani a jeho 

členy jsou téměř všechny slovanské země, s výjimkou Čes-

ka a Slovenska. V současné době jej řídí Mgr. Andreja Rihter, 

slovinská muzejnice a politička, která byla mimo jiné jedno 

období slovinskou ministryní kultury. Mým úkolem bylo 

poznat síť slovinských muzeí, jejich práci s historickou fo-

tografií, uložením sbírek v depozitářích. Druhým tématem 

byla práce s dětmi, práce muzejních pedagogů. Paní ředi-

telka mi dopředu připravila několik schůzek se slovinskými 

odborníky, dál již bylo plánování a sjednávání schůzek na 

mně. Hned při první domluvené schůzce jsem si vyzkoušel, 

že plán hovořit česky a poslouchat slovinštinu je reálný. Po-

kud však nezačnete ve Slovinsku hovořit slovinsky, téměř 

všichni okamžitě přepnou na angličtinu. Musel jsem se ke 

slovanským jazykům důrazně hlásit.

Svou cestu jsem si připravil v několika bodech podle 

muzejních expozic, které jsem chtěl jistě vidět. Plánoval 

jsem s pomocí malého průvodce po slovinských muzeích, 

který lze koupit v téměř každém muzeu. Obsahuje mapu, 

pro každé muzeum několik fotografií, popis sbírek, telefony, 

e-maily a adresu. Druhým velkým pomocníkem byl přehled 

muzeí na internetu (http://www2.arnes.si/~ljprirodm6/

index.html) s  odkazy na hlavní stránku jednotlivých mu-

zeí. Muzea jsou rozeseta po celé zemi. Ve většině případů 

existuje partner podobného zaměření v Praze nebo Brně. 

Mimo hlavní město sídlí regionální muzea, nebo muzea 

odborně zaměřená. I regionální muzea mají svá specifická 

zaměření a systematicky budované sbírky v několika zvý-

razněných oborech, i  když se samozřejmě věnují regionu. 

Snad jediný moment, kde není možné výrazně srovnávat, 

je doba Říma. Dějiny Slovinska jsou podobné dějinám čes-

kých zemí a  v  řadě momentů byly společné, nejvýrazněji 

pak v moderních dějinách, od Rakouska-Uherska po konec 

2. světové války. 

Řada muzejních institucí sídlí na místních hradech, ně-

která muzea jsou úplně nová (Slovinské alpské muzeum 

v  Mojstraně). V posledních letech prošla muzea rekon-

strukcemi, byly postaveny depozitáře a obnoveny expozi-

ce. Zvláštní situace je v Ljubljani, kde sídlí Národní muze-

um Slovinska spolu s Přírodovědným muzeem v budově 

Rudolfina. Málo peněz je i ve Slovinsku, a tak na rozdělení 

a přestěhování jedné z nich musí obě instituce čekat. Sbír-

ky muzeí jsou evidované pomocí nejméně dvou programů, 

některá muzea vedou evidenci vlastním softwarem. Setkal 

jsem se i s využitím programu Europeana. 

Kolegové v muzeích byli velmi vstřícní, mohl jsem vi-

dět depozitáře, uložení fotografií i negativů. Zajímal jsem 

se i  o  pedagogickou práci. Některé expozice jsou přímo 

připraveny pro výuku – např. nová expozice v muzeu Kam-

nik a expozice „Hermanov brlog“ Muzea nedávné historie 

v Celje. Navštívil jsem také výstavu, kde se myslelo na slepé 

a slabozraké, v Muzeu Novo Město. Čeští včelaři znají kraň-

skou matku a v Radovljici je Čebeljarske (včelařské) muze-

um. Rozsáhlou činnost provádí muzeum v Kranje, které má 

expozice na několika místech města. V Kranje je i expozice 

Janese Puharja, jednoho z vynálezců fotografie. Slovinské 

technické muzeum v Bystré má sbírky podobné jako naše 

Národní technické muzeum a Národní zemědělské muze-

um dohromady. Železniční muzeum v Ljubljani je soukro-

mé muzeum Slovinské železniční společnosti. Velmi zají-

mavá jsou muzea v Celje, Mariboru a Ptuji. Muzeum v Idriji 

je věnované zejména těžbě rtuti a samotné město bylo ne-

dávno zařazeno na seznam památek UNESCO. Zde, stejně 

jako na mnoha místech Slovinska, jsou uchovávány památ-

ky na partizánské hnutí v letech 2. světové války v podobě 

partizánských nemocnic a tiskáren.

Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově spolu-

pracuje od roku 2006 s  jedním z muzeí v Celje (Muzeum 

nedávné historie v Celje), jehož součástí je expozice Foto-

ateleru Pelikan, jen o pár let staršího ateliéru s prosklenou 

střechou, než je ateliér Seidel v Českém Krumlově. První 

fotografickou výstavu v areálu ministerstva kultury v Praze 

měl právě Josip Pelikan (s českými předky). V roce 2013 byly 

v Celje vystaveny fotografie Josefa Seidela, za účasti české-

ho velvyslance ve Slovinsku i ředitele české papírny v Kršku. 

Petr Hudičák

vedoucí Musea Fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově
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Dějiny schované v Památníku?
„Dějiny schované v Památníku“ je název výstavy věno-

vané nejstarší historii protivínského muzea a muzejnictví 

vůbec. Výstava se uskutečnila v první části letošní návštěv-

nické sezóny (1. května – 3. srpna 2014) ve Výstavním sále 

Památníku města Protivína. Načasování nebylo spojené 

s žádným výročím, výstava vznikla jako vedlejší produkt 

přípravy nových historických expozic, otevřených pod 

názvem „Protivín: město–krajina–lidé“ v roce 2012. Cílem 

také nebylo jen připomenout dějiny muzea, ale probudit 

u (místní) veřejnosti zájem o muzeum jako takové. 

Muzeum v Protivíně vzniklo v roce 1932. Zpočátku bylo 

přáním jen několika místních rodáků a občanů spjatých 

s  učitelským prostředím. Myšlenka zachránit a zachovat 

cenné památky a hmotné doklady minulosti tehdy úzce 

souvisela s výchovnými a vzdělávacími zájmy a potřebami. 

Školní kabinety a skříně se také na několik let staly prvním 

depozitářem chystaného muzea. 

Konečná fáze příprav a slavnostní otevření muzea v říjnu 

1932 byly již ale záležitostí celého města. Na výzvu k předá-

ní starých hmotných památek do muzea reagovala nejširší 

veřejnost. Svědčí o tom zápisy v nejstarší inventární knize. 

Četné dary od mnoha obyvatel, spolků a institucí dokládají, 

že se protivínští občané s myšlenkou na zřízení muzea zto-

tožnili. Přitom ale mohli sledovat vlastní cíle a zájmy, třeba 

i značně odlišné od původního záměru proplétajícího ucho-

vání historie s osvětou a vzděláváním. Darem bylo možné 

se přihlásit k obci, stvrdit svou příslušnost a v symbolickém 

prostoru zaujmout vymezené či žádoucí místo. Muzeum 

se stalo prostředkem a vyjádřením identity, sebepotvrzení 

i reprezentace. Ostatně již od počátku bylo muzeum před-

mětem osobních i politických sporů. Každopádně, zvláště 

v prvních několika letech bylo také velmi živou institucí.

V roce 1959 slavil Protivín své 60. výročí povýšení na 

město. Při této příležitosti byla reinstalována stálá expozice 

a muzeum bylo opětovně zpřístupněno veřejnosti. Franti-

šek Krhoun, jeden ze zakladatelů muzea a jeho dlouholetý 

správce, se stal čestným občanem. Městská obec přikládala 

muzeu značný význam, jež vedle dobově žádoucí připo-

mínky někdejšího života bylo také výrazem patriotismu 

a dokladem (někdejší) velikosti a slávy, již aktuálně předsta-

vovali známí, původem protivínští zpěváci a hudebníci. 

Rušení malých muzeí na počátku 60. let 20. století se 

proto protivínského muzea dotklo jen nepřímo. Muzeum 

sice bylo zrušeno, ale na jeho místě dle návrhu místní školní 

komise vznikl Památník města Protivína a okolí. Změnu 

tak přinesl až rok 1972, kdy po onemocnění dosavadního 

správce byl Památník uzavřen. Nenašel se totiž již nikdo, 

kdo by na sebe dobrovolně vzal správcovské povinnosti. 

Nejpozději tehdy muzeum ztratilo kontakt se životem měs-

ta a jeho obyvatel. Přímo propast se pak otevřela v roce 

1981, kdy v rámci další vlny uzavírání malých muzeí převza-

lo sbírkový fond protivínského památníku tehdejší Okresní 

muzeum v Písku. 

Písecké muzeum (nyní jako Prácheňské muzeum v Pís-

ku) v protivínském památníku instalovalo v roce 1989 a pak 

nově v roce 2012 historicko-etnografickou expozici, jíž od 

roku 2002, resp. 2008 doplňuje stálá výstava věnovaná exo-

tické přírodě světa. Přerušený kontakt s protivínskou veřej-

ností se ale muzeu dosud obnovit nepodařilo. Teprve od 

příprav nové expozice „Protivín: město – krajina – lidé“ je 

tento problém tematizován. 

Hlavním cílem výstavy tak bylo na příkladu nejstarších 

dějin protivínského muzea problematizovat samotný po-

jem muzea a poukázat na důležitost vztahu muzea a ve-

řejnosti. Současně s tím nabídnout i  konkrétní formy par-

ticipace. Cílem bylo rovněž prezentovat co největší část 

původní protivínské muzejní sbírky. Obsahově se prolínala 

místní (počátky muzea v kontextu života města) a obecná 

témata (muzeum jako zvláštní instituce, depozitář, paměť). 

Nejstarší historii muzea na výstavě připomínaly vůbec 

nejstarší akvizice protivínské muzejní sbírky, doprovázené 

popiskami ve formě skenů z původních inventárních knih. 

Ty obsahovaly údaje i o tehdejším dárci – jméno, bydliš-

tě, povolání a vztah k předmětu. Část výstavního prosto-

ru byla pojednána jako „otevřený“ depozitář, v němž byly 

prezentovány další předměty původní protivínské sbírky. 

Dnes jsou po svém přesunu do píseckého muzea dle svého 

charakteru rozmělněné v různých podsbírkách. Komplika-

ci při dohledávání konkrétních předmětů představovala 

absence inventární knihy, podle níž bylo v Protivíně pro-

váděno poslední přečíslování předmětů. Díky „surovému“ 

instalačnímu postupu měl návštěvník možnost nahlédnout 

 4[14

29

200 let českého muzejnictví



do zákulisí muzea, dozvědět se o depozitním režimu 

a  o  způsobech rozdílného deponování kovů, dřeva apod. 

Nezbytným a  vděčným doplňkem výstavy byly i kuriozity 

ze sbírek, nashromážděné za celou dobu existence muzea.

Výstava byla doplněna interaktivními prvky, mezi něž 

patřily např. otáčecí kostky s obrazy odkazujícími k protivín-

ským dějinám a významným sbírkovým předmětům (i  ve 

správě jiných institucí). Další aktivity pak měly návštěvníka 

již přímo vybídnout k účasti na tvorbě muzea. Jednalo se 

např. o hlasování v anketě o doplnění a rozšíření stávajícího 

souboru loutek v muzejním divadle. Vystupují v něm nej-

různější osobnosti a postavy spjaté s regionem (hlasovací 

lístek obsahoval několik návrhů, ale ponechával prostor 

i návrhům vlastním). Výstavu také doprovázela akce „Sbírá-

me vaše vzpomínky“, přednostně zaměřená na hluchá mís-

ta protivínské muzejní sbírky, nicméně otevřená i vlastní 

aktivitě a představám „pamětníků“.

Reflektované začlenění participace do výstavního 

a obecně jakéhokoli muzejního projektu bylo pro naši insti-

tuci novinkou. Nešlo přitom o plnění nějakého programo-

vého cíle nebo politického zadání, ale o hledání možných 

cest k oživení či posílení vzájemných vztahů a vazeb mezi 

muzeem a veřejností. Jednou z těchto cest bylo samotné 

téma výstavy, dalšími formy a techniky prezentace. Několik 

dní po skončení výstavy těžko hodnotit její celkový přínos, 

proto jen kuse a stručně: z rozběhnutých projektů se kon-

krétní podoby v nejbližší době dočká ten o protivínských le-

gionářích, především dětští návštěvníci se pak zase mohou 

těšit na novou divadelní postavičku – vesměs kladné hrdiny 

stávajícího loutkového souboru doplní proslulý lapka Mo-

tyčka ze Soběslavě. 

Zdeněk Duda a Jan Kouba

Prácheňské muzeum v Písku

Na počátku letošního roku došlo k personální výměně na 

ředitelské židli v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. 

Dlouholetý ředitel Pavel Šafr se rozhodl, když dotáhl rekon-

strukci muzea do konce, že může odejít spokojeně do zaslou-

ženého důchodu. Jak to tedy dnes v muzeu v Českých Budějo-

vicích je? Tuto otázku jsem položila oběma pánům společně. 

Nového ředitele jmenovala rada Jihočeského kraje na základě 

doporučení výběrové komise, stal se jím Ing. František Štangl. 

Mgr. Pavel Šafr
emeritní ředitel Jihočeského muzea

Pavle, dám přednost v rozhovoru Tobě, užíváš si skuteč-

ně odpočinku, nebo ještě pracuješ v muzeu? Já se při-

znám, že si Tě neumím představit, že bys seděl doma. 

A pokud ano, tak určitě neleníš a děláš něco užitečného.

Děkuji za tu přednost, Evo, a děkuji i za tento rozhovor. 

Ale k Tvé otázce. Každý máme v sobě několik svých „já“. 

Mé v pořadí druhé já si sedne téměř každý víkend do auta 

a jede do 130 kilometrů vzdálené vesnice Radíč, to je mezi 

Sedlčany a Prahou, a tam společně se synem Jakubem re-

konstruuje jeho polorozpadlý polostatek na trvalé bydlení. 

Trvá to posledních šest let a je to škola mizejících řemesel. 

A protože jsme téměř hotovi, začínáme s manželkou při-

pravovat projekt roubenky, kterou si chceme ještě postavit. 

Bydlíme ve vlastním zděném domě, ale dřevěná chalupa, 

to je příjemné a nádherné bydlení. A to moje prvé „já“ zcela 

propadlo muzejnictví. Do historické budovy muzea v Čes-

kých Budějovicích docházím za prací už 36 let. Přesluhuji 

pátým rokem a svůj odchod z pozice ředitele jsem vázal 

na rekonstrukci historické budovy muzea. A protože byla 

úspěšně dokončena v březnu letošního roku, od května 

jsem již ředitelem emeritním. Pracuji ještě v muzeu na plný 

úvazek, zatím do konce letošního roku, a na nové oslovení 

„pane Šafr“ jsem si už zvykl.

 Jak dlouho jsi vlastně muzeu šéfoval?

Šéfovat jsem začal 2. dubna 1990. Ale jaké to bylo zpo-

čátku šéfování? Dílem to šlo setrvačností, dílem to šéfoval 

někdo ze zálohy. Bylo to období těsně po revoluci, plné teh-

dejších socialistických nánosů i nereálných představ rodící 

se demokracie. Nějak jsem ten začátek zvládl a vydržel to 
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24 let. Tedy, přesněji řečeno, vydrželi to se mnou zaměst-

nanci muzea i naši zřizovatelé, kteří byli celkem tři. Takže 

jsem nejdéle sloužícím ředitelem v historii českobudějovic-

kého muzea za 137 let jeho existence.

Byl jsi hned ředitelem, nebo jsi prošel muzeem od nej-

nižších pozic po tu nejvyšší?

Do muzea jsem nastoupil 1. září 1974 po absolvování VŠ 

jako fotograf a správce, současným termínem kurátor, foto-

grafických a filmových sbírek. Musím říci, že profese foto-

grafa tehdy byla daleko namáhavější, daleko náročnější na 

techniku a technické dovednosti, muselo se u ní přemýšlet 

a také předpokládala výtvarné sklony a invenci skoro až 

tvůrčí. V takových podmínkách a v prostředí, které lze na-

zvat profesionálním, uspěli ti nejlepší. Dnes ty takzvané 

profesionální fotografie produkuje kdokoli, neboť hranicí 

mezi profesionálním a neprofesionálním už není osobnost 

fotografa, ale technicky dokonalá opticko-elektronická be-

dýnka, digitální nosič a příslušný software. Ale to je téma 

na celou jednu konferenci. Moje cesta na vrchol však měla 

zajímavé pokračování. Po jedenácti a půl letech koncem 

roku 1985 jsem muzeum opustil. Už jsem nechtěl dál snášet 

normalizaci v muzejních podmínkách a být účastníkem té 

takzvané fotografické dokumentace současnosti, rozuměj, 

úspěchů socialismu. Byl jsem z toho hodně smutný, protože 

v muzeu jsme měli výbornou partu mladých stejně smýšle-

jících lidí. Moje žena, když mě viděla, pronesla neskutečnou 

a prorockou větu: 

 Trvalo to pouhých čtyři a půl roku.

Mohl bys říct, co považuješ ve své ředitelské kariéře za 

největší úspěch, a také, zda Tě něco mrzí, co se třeba ne-

povedlo nebo mohlo být úplně jinak? 

Na hodnocení toho největšího úspěchu si netroufám, 

zvládl se však přechod k demokracii v muzejních podmín-

kách. Byli jsme první porevoluční generací ředitelů, kteří 

to neměli lehké, protože vše bylo nové a poprvé: změna 

zřizovatelé, restituce sbírek i nemovitého majetku, vývozy, 

nový zákon o sbírkách, CES, zavedení nových informačních 

technologií, digitalizace, webové prezentace a další a další. 

Muzeum má za sebou desítky úspěšných výstav, mezi nimi 

i tu zatím nejúspěšnější – „Šumavu Karla Klostermanna“ 

z roku 2008, kterou si přišlo prohlédnout 70 tisíc návštěv-

níků. Máme i rekord v denní návštěvnosti z roku 2000, kdy 

na výstavu orchidejí do muzea přišlo za jeden den 1 665 

lidí. V ediční a publikační činnosti jsme udrželi vydávání čtyř 

periodických odborných časopisů a k nim přidáváme další 

2 až 3 neperiodické odborné publikace ročně. To není je-

nom o penězích, ale také o tom, mít co vydávat. Získali jsme 

3 další objekty, které jsme stavebně upravili na depozitáře, 

takže prostorově máme sbírky zajištěné. Stavebními úpra-

vami a rekonstrukcemi za uplynulou dobu dvaceti let pro-

šlo všech devět našich budov. Poslední a nejvýznamnější, 

finančně i manažersky nejnáročnější, byla historická bu-

dova muzea. A víš, že to by vlastně mohl být, ale opravdu 

symbolicky, můj největší úspěch? Patrně proto, že jsem to 

přežil. Jinak, to, co se nepovedlo, nebo se mohlo udělat ji-

nak, se určitě taky najde. Souvisí to s dlouho připravovanou 

rekonstrukcí hlavní budovy, ale i s lepším využíváním mo-

derních informačních technologií v prezentaci muzea. Ale 

není to nic, co by mě mělo mrzet, protože to lze všechno 

dohnat. A tak přeji novému panu řediteli i svým stále ještě 

kolegyním a kolegům, aby se jim dařilo, a aby napříště na 

Tvoji otázku, co se třeba nepovedlo, nebylo co odpovědět.

Ing. František Stangl
ředitel Jihočeského muzea 

Pane řediteli, jaký byl Váš dosavadní profesní život? 

Po letech, kdy jsem pracoval na různých funkcích u Stát-

ního statku Nové Hrady, jsem se v roce 1992 stal ředitelem 

Technických služeb města Nové Hrady. V roce 1994 jsem byl 

zvolen zástupcem starosty města a v roce 1996 pak staros-

tou Nových Hradů. Funkci starosty jsem zastával až do roku 

2006, ale uvolněným starostou jsem byl jen do roku 2004. 

Byla to léta spojená se zásadní obnovou památkového fon-

du města. Nové Hrady jsou poměrně malým městem, které 

bylo v minulosti správním centrem Buqoyského dominia 

a ve městě je kromě rady menších památkově chráněných 

staveb pět velkých památkových objektů, a to komplex 

kláštera řádu servitů s kostelem sv. Petra a Pavla, Starý hrad, 

Nový zámek, Buqoyská rezidence a pivovar a lihovar v Údolí 

u Nových Hradů. 
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Nabyté zkušenosti jsem se následně snažil využít ve 

funkci radního Jihočeského kraje pro kulturu, památkovou 

péči a v prvním funkčním období i pro cestovní ruch. Tuto 

funkci jsem zastával od roku 2004 do listopadu 2012. V roce 

2013 až do konce dubna 2014 jsem byl pracovníkem Bis-

kupství českobudějovického a od 1. května 2014 jsem byl, 

na základě konkurzního řízení, jmenován ředitelem Jiho-

českého muzea.   

Byl jste radním pro kulturu Jihočeského kraje, s Jihočes-

kým muzeem jste byl každodenně v pracovním kontak-

tu, mohl byste říct, jaký byl pohled do muzea zvenku? 

A jak vnímáte muzeum nyní, když jste ten, který za chod 

muzea zodpovídá?

Pohled zvenčí byl mnohem méně detailní než pohled 

zevnitř. Jihočeské muzeum jsem vnímal jako jeden celek, 

jako vlajkovou loď jihočeského muzejnictví, jako organizaci 

schopnou ve spolupráci s ostatními zřizovanými organiza-

cemi Jihočeského kraje realizovat i velké výstavní projekty, 

např. výstavu „Šumava Karla Klostermanna“, kterou navští-

vilo víc než 70 tisíc návštěvníků. Nyní jsem nucen a  sna-

žím se vnímat Jihočeské muzeum ve všech detailech, po 

odděleních a po jednotlivých lidech, vedoucích oddělení, 

kurátorech sbírek, pracovnicích ekonomického oddělení, 

pracovnicích CES, marketingu a edukace a dalších a dalších.

Co Vás nejvíce překvapilo, když jste nastoupil do tak vý-

znamné muzejní instituce? 

I když jsme v relativně nedávné minulosti dokončili re-

konstrukci objektu ve Schneiderově ulici na depozitáře, 

překvapil mne velký rozsah sbírek a potřeba dalších depo-

zitářů pro uložení sbírek ve standardní kvalitě. Základem 

pro řádnou ochranu sbírek je jejich dobré uložení a na tom 

bude třeba v budoucnu velmi zapracovat. Navíc sbírky je 

nutno vhodným způsobem rozšiřovat a doplňovat a s tím 

souvisí opět potřeba je řádně uložit a zabezpečit.

Přišel jste do rekonstruované budovy, ale bez expozice. 

Jak pokračuje příprava na nové expozice?

Ano, příprava nové expozice, respektive nových expozic, 

je v této chvíli naším největším úkolem. Nyní finalizujeme 

věcný návrh (ideový záměr) expozice, která by měla být 

věnována městu České Budějovice. Město oslaví v příš-

tím roce 750. výročí svého založení Přemyslem Otakarem 

II. a my si chceme toto výročí připomenout stálou expozi-

cí. Čeká nás tedy soutěž na dodavatele architektonického 

a technického řešení expozice a následně výběr dodavatele 

vlastní expozice. Všichni muzejníci ví, co to znamená a co 

vše je třeba řešit a zajistit, aby na výstupu byla kvalitní a při-

tažlivá expozice.

Máte nějaký recept na zvýšení návštěvnosti muzea? 

Ne, žádný zvláštní recept nemám. Dobrý výsledek, tedy 

v našem pojetí dobrou návštěvnost, zajistí jen dobrý pro-

dukt a dobrý marketing. Je tedy třeba, jak už jsem uvedl, 

postavit dobré stálé expozice a výstavy a dát o nich široké 

veřejnosti a potenciálním návštěvníkům vědět. Nikdy úplně 

neplatilo a neplatí to úplně ani dnes, že dobré zboží se pro-

dává samo. Nabídka je velmi široká a i výborná expozice 

nebo výstava může bez odpovídající marketingové kampa-

ně zapadnout.

Určitě je třeba dál otevírat muzea co nejvíc veřejnosti, 

rozvíjet projekt muzejních nocí, spolupracovat formou 

edukačních programů s předškolními zařízeními, školami, 

mládežnickými organizacemi, spolky a dalšími subjekty tak, 

aby se veřejnost přesvědčila, že v muzeu je možné se i při-

tažlivým způsobem vzdělávat, potěšit a pobavit.

Coby radní pro kulturu jste se zasadil o mnohé přeshra-

niční projekty, chystáte nějaké velké v muzejnictví? 

Ano, máte pravdu, že v minulých letech jsme realizovali 

několik projektů s podporou programů příhraniční spolu-

práce. S hornorakouskými partnery byla realizována již výše 

zmiňovaná výstava „Šumava Karla Klostermanna“, s podpo-

rou rakouského programu byla částečně financována ob-

nova vodního mlýna v Hoslovicích, který je ve správě Mu-

zea středního Pootaví ve Strakonicích. Z česko-bavorského 

programu pak stejná instituce financovala vybudování 

zázemí mlýna a spolupráci s partnerským muzeem-skanze-

nem ve Finsterau. 

V této chvíli je v realizaci projekt Jihočeského muzea Mu-

zeum koněspřežky, prostor pro společnou historii s horno-

rakouským partnerem, a do česko-bavorského programu 

připravujeme podání projektu, v rámci kterého bychom 

chtěli částečně revitalizovat areál Žižkova rodiště. Těšíme 

se samozřejmě i na nástupnické programy v novém progra-

movacím období, které by nám měly umožnit žádat finanč-

ní prostředky na výchovu a vzdělávání, nebo jak se dnes 

nově říká, na edukační činnost.  

Jak relaxujete ve volném čase? Navštěvujete muzea 

a galerie, nebo třeba odpočíváte manuální prací? 

Musím se přiznat, že moc relaxovat neumím. Rád si 

vyjdu na procházku do přírody a zde musím říci, že u nás 

na Novohradsku je moc hezky. Rád si také přečtu dobrou 

knížku a docela rád pracuji i na naší zahradě. Pokud rostou, 

tak vyrazím i do novohradských lesů na houby. V minulosti 

jsem byl i sportovním rybářem, ale na pobyt u vody mám 

čím dál tím méně času. Jen doufám, že k tomuto koníčku 

se ještě vrátím.

 Ptala se Eva Dittertová
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Píšu Vám z fronty…
Pošta za Velké války
14. května – 14. září 2014 
Poštovní muzeum

Výstava vznikla v rámci projektu Velká válka 1914–1918. 

Jak již název napovídá, představuje vojenskou i civilní část 

rakouské a uherské poštovní správy během první světové 

války. Ačkoliv byla c. a k. polní pošta neoddělitelnou součás-

tí rakousko-uherské armády, její hlavní „zbraní“ nebyly ani 

děla ani kulomety, nýbrž velmi dobře organizovaný úřední 

aparát na distribuci zásilek všeho druhu – listovních zejmé-

na. Byla to totiž právě pošta, která umožnila miliónům vojá-

ků na frontě kontakt se svými blízkými v zázemí. A naopak, 

rodiny, přátelé a známí mohli díky poště udržovat kontakt 

s vojáky, pro které byly zprávy z domova důležitou morální 

podporou v těžko snesitelných podmínkách vleklých záko-

pových bojů. Snad každý voják netrpělivě očekával dopis či 

alespoň korespondenční lístek, aby se ujistil, že rodina na 

něho myslí, kamarádi ho neopustili nebo že dívka, kterou 

miluje, je mu stále věrná.     

Úvodní část výstavy je věnována vlastní organizační 

struktuře polní pošty. Začíná její bleskovou aktivací hned 

v prvních dnech po vypuknutí konfliktu a posléze před-

stavuje hierarchizovanou strukturu poštovních služeben 

polní pošty – hlavními poštovními úřady u velitelství jed-

notlivých armád počínaje, přes běžné polní, až po etapní 

poštovní úřady zřizované v oblastech za frontovou linií, 

zejména v dobytých městech a jejich železničních zastáv-

kách. Osvětlena je také provázanost polní a civilní pošty 

prostřednictvím sběren a třídíren, kde byly soustředěny, 

tříděny, cenzurovány a dále rozesílány zásilky polní i civilní 

pošty. Činnost polní pošty totiž v prvé řadě spočívala na je-

jím propojení s poštou civilní, jejíž zaměstnanci narukovali 

do armády a někteří z nich i ve válce zemřeli. Za všechny je 

možno zmínit želetavského poštmistra Heřmana Kammela, 

který byl veden jako nezvěstný od prosince 1914. První část 

výstavy uzavírají prostředky používané k dopravě zásilek 

polní pošty. V tomto směru je pozoruhodná zejména le-

tecká přeprava poštovních zásilek, jež byla tehdy v samých 

počátcích. 

Druhá část výstavy, umístěná ve čtyřech salóncích mu-

zea, je zaměřena hlavně na různé druhy poštovních zásilek. 

Prezentovány jsou zejména korespondenční lístky, které 

byly vojákům vydávány zdarma nebo množství pohlednic, 

které nesou nejen písemné, ale i obrazové svědectví oné 

neradostné doby. Jejich prostřednictvím se totiž šířila vá-

lečná ideologie, kterou na poštovních zásilkách reprezento-

valy jak státní symboly jako vlajka, znak nebo také portréty 

císaře, tak i slavní a řadoví vojáci doby přítomné i minulé. 

Stranou nezůstal ani zásilky zajatecké pošty a raněných vo-

jáků, které byly doručovány z a do zajateckých táborů, resp. 

nemocnic. Atraktivní jsou atypické formy zásilek psaných 

na březové kůře nebo kusu plechu. Také na nich lze vidět 

různá poštovní razítka, která dnes pomáhají mnohé zásil-

ky identifikovat. V neposlední řadě je představena cenzura 

poštovních zásilek, která byla během války všudypřítomná. 

To vše je prezentováno na pozadí složitého úředního 

aparátu rakouské a uherské pošty, jehož fungování záviselo 

nejen na množství vyhlášek, směrnic a oběžníků, ale přede-

vším na desítkách tisíc obětavých poštovních zaměstnan-

ců. Dokladem výborného fungování je, že systém číselného 

kódování jednotlivých služeben rakousko-uherské polní 

pošty převzaly v průběhu války i další státy jako Němec-

ko nebo Itálie. Polní pošta tak patřila k nemnoha rakous-

ko-uherským útvarům, které ve válce plně obstály, a  své 

zkušenosti zprostředkovala nástupnickým státům mnoho- 

národnostní monarchie.

Výstava je doprovázena bohatým programem, který za-

čal příležitostnou poštovní přepážkou a autogramiádou au-

tora přítisku k příležitostné poštovní dopisnici Jana Mageta 

17. května 2014. Následovalo slavnostní představení aršíku 

s názvem Obětem 1. světové války, který je dílem autorské 

dvojice Jan Maget (návrh) a Václav Fajt (rytecké provedení). 

Součástí doprovodného programu byly rovněž tři přednáš-

ky na různá témata spojená s fungováním pošty za světové 

války. Vyvrcholením ojedinělé výstavní akce se stane zářijo-

vý koncert Jiřího Dědečka s názvem První světová… 

Jan Kramář
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pozvánka na výstavu

Salva k ceremoniálnímu povýšení vybraných vojáků
c. k. 8. zeměbraneckého pěšího pluku na vernisáži výstavy 

Asociace muzeí a galerií České republiky

ve spolupráci 

s Českým výborem ICOM

Mendelovým muzeem MU

a oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity

s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky

pořádá

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
stalo se již tradicí, že Asociace muzeí a galerií České republiky připravuje v Brně na podzimní dny tematicky ucelenou  
konferenci – kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. V duchu této naší tradice jsme se letos rozhodli uspořá-
dat ve dnech 4.–5. listopadu 2014 VIII. celorepublikové kolokvium, tentokráte s názvem Muzeum a proměny společnosti.

Součástí kolokvia bude praktický workshop na téma „Muzea tvoří sbírky a lidé s podtitulem Společnosti přátel muzeí  
a galerií“ připravený ve spolupráci s Českým výborem ICOM k tématu letošního Mezinárodního dne muzeí. Pozornost 
bude věnována těm návštěvníkům muzeí, kteří patří mezi nejaktivnější a náklonnost ke svému muzeu projevují sdružová-
ním se do společností, kruhů či sdružení přátel muzeí. Zajímá nás, jak tyto organizace fungovaly v minulosti a jak fungují 
dnes, jaké jsou jejich možnosti spolupráce s muzei či vlastní kulturní aktivity, jak mohou napomáhat muzeím při jejich 

činnosti.

Vycházíme z osvědčené praxe z minulých let, a proto Vás oslovujeme nyní – ve fázi programové přípravy kolokvia – abyste 
Vy sami určili obsahovou náplň našeho setkání, aby přímo reagovala na Vaše otázky a potřeby. Uveďte v přihlášce alespoň 
dvě konkrétní otázky nebo tematické okruhy, které jsou pro Vás v této problematice aktuální, o nichž byste chtěli  

diskutovat, nebo cítíte potřebu o nich načerpat chybějící informace. 

Přihlášky, které jsou společně s podrobnějšími informacemi k dispozici na webových stránkách AMG, zasílejte Sekretari-
átu AMG na adresu: Asociace muzeí a galerií České republiky, Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město, 

nebo na e-mail: amg@cz-museums.cz

Uzávěrka přihlášek I. cirkuláře je 31. srpna 2014!

Těšíme se na setkání s Vámi!

VIII. celorepublikové kolokvium

Muzeum a proměny společnosti
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