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Festival muzejních nocí 2021
XVII. ročník

14. května – 12. června 2021

Pro rok 2021 vyhlašuje Asociace muzeí a galerií Čr, 
z. s., ve spolupráci s ministerstvem kultury a Národním 
muzeem XVii. ročník Festivalu muzejních nocí, který 
proběhne ve dnech 14. května – 12. června 2021. 
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí se uskuteční 
v Českých Budějovicích v pátek 14. května 2021. 
Praha bude festival v sobotu 12. června 2021 uzavírat. 
Ostatní místa v České republice se mohou k festivalu 
připojit tím, že se zaregistrují se svou muzejní nocí na 
společném informačním serveru na adrese http://www.
muzejninoc.cz. Stačí vyplnit elektronickou přihlášku 
na webu festivalu. zároveň od nás obdržíte společný 
grafický prvek – logo festivalu – pro Vaše propagační 
materiály. 

Uzávěrka přihlášek do XVii. ročníku Festivalu muzejních 
nocí je 28. února 2021!

Na webu Amg na základě Vámi zaslaných podkladů 
pravidelně doplňujeme a aktualizujeme elektronický 
Adresář muzeí a galerií ČR. Formulář Podklady pro 
databázi muzeí a galerií v ČR spolu s návodem na jeho 
vyplnění jsou k dispozici na webu Amg pod záložkou 
Adresář muzeí a galerií ČR. K záznamu každé instituce 
i jejích poboček je možné importovat logo instituce 
a tři reprezentativní fotografie. Vyplněné dotazníky, 
resp. POUZE výčet údajů, které si přejete aktualizovat, 
zasílejte průběžně během celého roku 2021 na e-mail: 
adres@cz-museums.cz. 

instituce, které jsou již do Adresáře zařazeny, nemusejí 
znovu vyplňovat položky, které zůstávají beze změny! 
Výrazně tak urychlíte aktualizaci svých dat.

Zkontrolujte si své údaje na webu Amg v sekci  
Adresář muzeí a galerií ČR!

Kampaň Muzea a 20. století
„Střetávání totalit s demokracií”

Výzva k účasti v roce 2021

Adresář muzeí a galerií ČR

Výzva k aktualizaci údajů

Kalendárium akcí v roce 2021

Podklady pro webové stránky AMG

Kampaň bude probíhat v průběhu celého roku 2021 
a opět se zaměří na střetávání totalitních a demokra-
tických systémů. Témata muzejních projektů mohou 
být vztažena k výročím: 1921 (vznik KSČ) – 1941 
(příchod r. Heydricha do Prahy, zesílení perzekuce 
Židů) – 1951 (politické procesy) – 1971 (razantní 
nástup normalizace, uplatňování Poučení z krizové
ho vývoje ve straně a společnosti), příp. další podob-
né milníky. Webové stránky na adrese http://www. 
muzea20stoleti.cz budou postupně aktualizovány na 
základě zaslaných podkladů muzeí a galerií. Podstatou 
projektu je vzájemné provázání jednotlivých akcí, 
které k této příležitosti muzejní instituce v rámci Čr 
uspořádají. Od organizací, které se do této kampaně 
přihlásí, budeme předpokládat vyplnění elektronické 
přihlášky a ochotu připojit její grafický symbol k vlast-
ním propagačním materiálům.

Formulář slouží jako podklad pro zveřejnění akcí POUZE 
řádných členů AMG na webu Amg v sekci Kalendá
rium akcí. Vyplněné formuláře, přehledy akcí, jakékoliv 
změny a aktualizace zasílejte elektronicky na Sekretariát 
Amg průběžně během celého roku 2021, minimálně 
však týden před termínem konáním akce na e-mail: 
kalendarium@cz-museums.cz. Pokud máte vypracován 
vlastní program či pozvánky, stačí zaslat Vámi zpra-
cované podklady. Vždy je ale nutné uvést KDY – KDE 
se akce koná a její stručnou charakteristiku. Do Kalen-
dária akcí můžete posílat také online aktivity. Vždy je 
ale nutné uvést PŘESNÝ ODKAZ (LINK), na němž je 
akce/aktivita zveřejněna, termíny OD KDY – DO KDY 
bude veřejně přístupná a její stručnou charakteristiku.

Formuláře jsou ke stažení na webu Amg pod zálož-
kou Kalendárium akcí – Formulář akcí a výstav muzeí 
a galerií ČR. 
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úvodem

„Nový začátek?“

30 let. V životě člověka důležitý mezník. Ve třiceti jsme 
už skutečně dospělí, máme za sebou formální vzdělá-

vací proces, učinili jsme první profesní kroky, mnozí z nás 
postoupili na kariérním žebříčku. Přesto jsme tzv. „na za-
čátku“. Vždyť dle současné legislativy budeme zaměstnáni 
ještě o několik let déle, než jsme dosud strávili na světě. 
Věk organizace je však potřeba počítat jinou optikou. 
Tvoří ji lidé, ti ji zakládají jako dospělí jedinci. Když je 
tedy spolku 30 let, jeho zakladatelé jej už opustili nebo ho 
opouštějí. Aktivní je druhá generace členů a funkcionářů 
a své k jeho fungování říká i ta třetí. Srovnáno s věkem 
lidským nelze říci, že třicetiletý spolek je „na začátku“. Je 
v bodu zlomu, na „novém začátku“. Zakládající osobnosti 
v lepším případě ovlivnily svým étosem generaci druhou. 
Nejen vzhledem ke generační rozdílnosti, ale především 
k proměnám, jimiž prošla celá naše společnost, tento étos 
již nelze předat pokolení nastupujícímu. Členové, stávající 
i potencionální, stojí před otázkou, zda vůbec má spolek 
ve své existenci pokračovat a co je jeho úkolem v následu-
jícím období. Aby si mohli odpovědět kladně, něco z toho 
původního impulsu zakladatelů musí mít stále svou plat-
nost. Také AMG postupně opouštějí „otcové zakladatelé“. 
V exekutivě, v čele sekcí a komisí stojí příslušníci druhé 
generace a mnohde i příslušníci té třetí. Původní nadšení 
z možností občanské společnosti, jak ho připomínají ně-
kteří z bývalých předsedů, celospolečensky opadlo. Tlak 
na výkon ve vlastní profesi nebývale vzrostl, stejně jako 
individualismus. Ubývá času, schopnosti i ochoty zabývat se 
problémy obecnými. To vše komplikuje fungování spolků. 
Avšak k původním impulsům, které vedly k založení AMG, 
patřila snaha vytvořit „celonárodní organizaci muzeí, suve-
rénního partnera státní správy“, vybudovat platformu pro 
setkávání a výměnu zkušeností. A také prostřednictvím 
této organizace přispívat k propagaci muzejní práce i její-
mu zkvalitnění nejrůznějšími formami vzdělávání. Myslím 
si, že tyto úkoly jsou stále platné a potřebné. V minulosti 
bylo mnohé vykonáno a mnohé ještě učinit musíme. Zá-
leží jen na nás, zda se pokusíme. Slýcháme postesk: „Co 
pro nás AMG dělá?“ Chtělo by se odpovědět: „Neptejte 
se, co může AMG udělat pro vás, ale co můžete vy udělat 
pro AMG?“ Vězme, že další existence AMG je závislá na 
kladné odpovědi. Jak bylo uvedeno v publikaci Deset let 
činnosti AMG: „Vězme, že AMG se bude utvářet tak, jací 
budou její členové, kolik pracovitých a schopných muzejníků 
bude ochotno se angažovat ve prospěch tohoto spolku.“

Jana Hutníková
I. Místopředsedkyně AMG

předsedkyně RedAkČní RAdy VěstníkU AMG
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30 let AMG
Doba plná nadějí 
a očekávání
IreNa ChOvaNčíkOvá
předsedkyně AMG

30 let AMG

Asociace muzeí a galerií České re-
publiky, z. s., slaví krásné 30leté 

výročí své existence. Rok 1990 byl 
rokem plným nadějí a očekávání, 
rokem střídání odcházející totality 
a jejího střetávání s vracející se demo-
kracií, která nakonec přinesla velkou 
změnu do našich životů, ale po 30 le-
tech si ji zas tolik neuvědomujeme 
a současnost nám připadá samozřej-
má. Proměna občanské společnosti 
mimo jiné znamenala obnovu spol-
kové činnosti v různých zájmových 
oborech a logicky se projevila i v ob-
lasti muzejnictví. Po roce 1989 bylo 
zřejmé, že přes jistou přirozenou kon-
zervativnost oboru samotného vyplý-
vající z jeho podstaty, se bude muset 
přizpůsobit aktuálním podmínkám. 

Muzea se na jedné straně zbavila ide-
ologického nátlaku a dostalo se jim 
nových možností svobodné činnosti, 
na druhé straně čelila výzvám, zejmé-
na v ekonomické oblasti a ve vztahu 
s veřejností, objevila se nová témata 
a také jiná odpovědnost za odborné 
výstupy, za sbírky, za majetek svěřený 
do jejich péče atd. Ne všechny změ-
ny byly pozitivní, některé oprávněně 
vnášely do muzejních řad nejistotu 
a obavy. Přirozená potřeba sdružování 
se, spolupráce při řešení různých pro-
blémů a výměny zkušeností vedla ke 
vzniku nové společné platformy, která 
se hlásila k odkazu bývalého Svazu 
československých muzeí. AMG byla 
založena dne 30. května 1990 jako ob-
čanské sdružení a po nabytí účinnosti 

nového občanského zákoníku se v roce 
2014 stala zapsaným spolkem. Vznikla 
jako dobrovolný, samosprávný, nepo-
litický svazek muzeí a galerií, který 
zastřešuje instituce i osoby působící 
v oboru muzejnictví. V současné době 
AMG sdružuje více než 300 institucí 
a přes 200 individuálních a čestných 
členů. Je organizována na územním 
a profesním principu. Podle územ-
něsprávního členění České republiky 
má 14 krajských sekcí. Dle zastou-
pení jednotlivých muzejních oborů 
jsou pak vytvářeny komise, kterých je 
v současnosti 14. Do struktury AMG 
patří i 14 kolegií zaměřených regi-
onálně a oborově. Všechny důležité 
informace o AMG a její činnosti jsou 
zveřejněny na webových stránkách na 
adrese http://www.cz-museums.cz.

Poslání a cíle AMG jsou definová-
ny obecně jako práce pro všestranný 
rozvoj muzejnictví a zajištění svobod-
né tvůrčí práce v něm. AMG hájí spo-
lečné zájmy a práva muzeí a galerií, 
vytváří koncepce a významné projekty, 
oborové informační systémy, aktiv-
ně podporuje vzdělávání muzejních 
pracovníků pořádáním konferencí, 
kolokvií, seminářů a již 18 let i pro-
střednictvím Školy muzejní propedeu-
tiky napomáhá dalším možnostem 
profesního růstu v oboru, zabývá se 
ediční činností a v neposlední řadě se 
zaměřuje na propagaci a popularizaci 
muzejních institucí v České republi-
ce. Všechny aktivity AMG vyplynuly IX. Sněm aMG v Písku v roce 2009
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Jednání Exekutivy aMG v roce 2020 

z potřeb členské základny a stále tomu 
tak je. Každé tři roky na sněmu čle-
nové AMG zavazují exekutivu a senát 
k plnění strategických úkolů a k řešení 
oborových problémů, ať již aktuálních 
či naopak dlouhodobých. 

K medializaci špičkových výkonů 
a kvalitní muzejní práce slouží Ná-
rodní soutěž muzeí Gloria musaealis. 
AMG ji ve spolupráci s ostatními vy-
hlašovateli každoročně pořádá již od 
roku 2002. Svého druhu fenoménem 
nemajícím svým rozsahem v Evropě 
obdoby, se stal Festival muzejních 
nocí, který běží již 16. rokem. AMG 
od roku 2005 také realizuje celoroční 
informační kampaň pod názvem Mu-
zea a 20. století se záměrem posílit 
sbírkotvornou činnost muzeí a gale-
rií v oblasti dokumentace současnosti 
a upozornit na připravované akce ze-
jména školy a sféru neziskových orga-
nizací zabývajících se volnočasovými 
aktivitami dětí a mládeže. 

Vedle podpory odborných a obo-
rových komisí při pořádání jejich se-
minářů, konferencí či diskusních fór 
přispívá AMG ke vzdělávání muzej-
ních pracovníků, a to již od roku 2002, 
zejména realizací Školy muzejní pro-
pedeutiky. O absolvování základního 
a nástavbového kurzu ŠMP je stále 
velký zájem nejen mezi začínajícími 
a  někdy i zkušenými zaměstnanci 
muzeí a galerií, ale také mezi nad-
šenými sběrateli, potěšující je i její 
kladné vnímání ze strany zřizovatelů 
muzejních institucí. AMG také jako 
jednu z možných forem dalšího vzdě-
lávání pravidelně připravuje kolokvia 
na vybraná aktuální témata českého 
muzejnictví nebo mezinárodní muze-
ologickou konferenci Muzeum a změ-
na / The Museum and Change.

AMG vydává od roku 1991 
pro všechny zájemce časopis Věst-
ník AMG, který primárně informuje 
o dění v oboru. Součástí každého čísla 
je i přehled všech výstav připravova-
ných v členských muzeích a galeriích 
pro dané období. Kromě toho reali-
zuje řadu samostatných publikací, 

sborníků či příruček pro muzejní 
práci. Od roku 2007 pak AMG vý-
znamně rozšířila i své aktivity v ob-
lasti elektronického publikování. Na 
Serveru muzeí a galerií ČR jsou prů-
běžně v rámci 8 samostatných webů 
zveřejňovány mj. Adresář muzeí a ga-
lerií ČR, Kalendárium akcí a výstav, 
pozvánky na semináře a konference, 
nabídka volných pracovních míst aj., 
včetně aktualit z oblasti legislativy 
či muzejní statistiky. AMG spravuje 
také vlastní knihovnu, která nabízí 
zájemcům ke studiu muzeologickou 
a muzejní literaturu nebo oborová pe-
riodika vycházející nejen u nás, ale 
i např. na Slovensku nebo v Německu.

AMG spolupracuje s partnerský-
mi organizacemi v České republice 
i v zahraničí. Na poli mezinárodních 
aktivit probíhají na různá témata 
každoročně společná setkání muzej-
ních pracovníků z Bavorska, Saska, 
Horního Rakouska a České republi-
ky. Spolupráce se Zväzom múzeí na 
Slovensku, Radou galérií Slovenska 
a Slovenských komitétem ICOM je 
zakotvená v podobě společného me-
moranda a AMG ji pokládá vzhledem 
ke společné minulosti a blízkosti slo-
venského muzejnictví za prvořadou. 
Udržuje také kontakty s evropskou 
asociací muzejních organizací NEMO 
a prostřednictvím kolegů z ČV ICOM 

i s Mezinárodní radou muzeí. V ne-
dávné minulosti byla navázána, resp. 
významně prohloubena (i na zákla-
dě uzavřených memorand) obou-
stranně fungující spolupráce např. 
s MK ČR, MŠMT ČR, UZS ČR, 
AK ČR, SMO ČR, RG ČR, NPÚ, 
NM, NIPOS, a dále s Českou komisí 
pro UNESCO, Československou obcí 
legionářů, agenturou CzechTourism 
nebo profesními spolky působícími 
ve sféře knihovnictví. Spolu s advo-
kátní kanceláří Legal Partners pak 
AMG každý měsíc na stránkách Věst-
níku AMG i na svém webu v rámci 
sekce Právní poradna AMG přináší 
nejen svým členům velmi žádané in-
formace a důležité podklady z oblasti 
právní osvěty.

Všechny výše popsané aktivity 
AMG vzniklé v minulých 30 letech 
by nebylo možné vykonávat v celé šíři 
bez vlastního profesionálního sekre-
tariátu, který vytváří kvalitní zázemí 
a servis. K jeho vzniku vedla praktic-
ká potřeba, poněvadž veškerá práce 
činovníků AMG je uskutečňována na 
dobrovolné bázi. Je třeba si uvědomit, 
že všechny funkce v exekutivě, sená-
tu, kolegiích, komisích nebo porotě 
Národní soutěže muzeí Gloria musae-
alis jsou čestné a naši kolegové a ko-
legyně se jim obětavě věnují ve svém 
volném čase vedle svého zaměstnání, 
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bez nároku na honorář. A ne vždy se 
to samozřejmě setkává s pozitivním 
ohlasem jejich nadřízených či rodin-
ných příslušníků.

V současnosti muzejnictví i jeho 
profesní organizace čelí novým vý-
zvám a reagují na aktuální problémy. 
AMG za této situace hraje dál svo-
ji roli prostředníka a obhájce našich 
zájmů v oboru v jednáních s MK ČR 
i dalšími subjekty. Snaží se fungovat 
bez ustání ve prospěch oboru, jen mu-
sela přizpůsobit formy. Pandemie ko-
ronaviru přinutila muzejníky znovu 
si uvědomit hodnoty, se kterými pra-
cujeme, a hledat nové cesty odborné 

práce i komunikace s veřejností. Již na 
první pohled je patrné, že se není za co 
stydět a muzejní instituce se s nastalou 
situací vyrovnávají se ctí. Můžeme se 
při tom vzájemně inspirovat, stát při 
sobě a pomáhat si, můžeme být hrdí 
na sebe i své kolegy. Zkušenost říká, 
že to zvládneme. Kultura na tom mo-
mentálně není dobře, ale snad je pryč 
doba, kdy se o ní uvažovalo jen jako 
o něčem zbytném. Potřebu této oblasti 
lidského bytí krásně definoval Bořek 
Šípek: „Kultura je luxus, který k životu 
nepotřebujeme, ale přesto je to jediná 
podstatná věc, která nás dělí od zvířat.“ 
A zatím jsme pořád ještě lidi.

pro zázračné proroky, zvěstovatele 
zářné budoucnosti a hlasatele věčných 
pravd. Samozřejmě, každá ideologická 
kostra musí být zaplněna šťavnatým 
mytickým masem, avšak v muzejní 
komunikaci navenek musíme počí-
tat s tím, že naše výpověď bude inter-
pretována veřejností poněkud jinak. 
„Mytický projev je zhotoven z materi-
álu, který již byl zpracován a je tudíž 
připraven ke komunikaci.“ (A Barthes 
Reader. New York : Hill and Wang, 
1982, str. 95).

Tedy, ve shodě s citovaným Bar-
thesem, naše vyprávění, naše posel-
ství, může být ukradeno pro tvorbu 
mýtů, které jsou imanentní společen-
skou potřebou. Etapa demytologiza-
ce totalitní ideologie byla ukončena 
a společnost si žádá instalaci nových 
mýtů, byť pohříchu velmi efemérních.

2. FRAntIšek šebek 
(předsedoU AMG V období 
19. 6. 1991–4. 10. 2000):
Byl jsi nejdéle sloužícím předsedou 
aMG. Co ti činnost v jejím vedení dala 
a co příp. vzala? 

Dne 1. října 1968 jsem se stal za-
městnancem Východočeského muzea 
v Pardubicích. Kromě radosti z práce 
přišla tenkrát bohužel také zlá doba 
tzv. normalizace. Skončila sametovou 
revolucí v roce 1989 a obrovskou pří-
ležitostí skoncovat s bezútěšnými časy 
totality. Semlelo se to u nás tak, že 
po několika „revolučních shromáž-
děních“ muzejníků jsem byl vyslán za 
pardubický region do pracovní skupi-
ny, která měla v Praze připravit návrh 
na celonárodní organizaci muzeí, su-
verénního partnera státní správy. Ten-
krát se ještě hodně věřilo na velkou 
úlohu občanské společnosti. Rušná 
setkání a diskuze v Praze vyústila v za-
ložení dnešní AMG. Ustavující sněm 
mě zvolil řadovým členem exekutivy 
a po dvou letech jsem se stal předse-
dou AMG (1991). Zůstal jsem jím až 
do roku 2000.  

Co mně tedy práce ve vedení 
AMG dala? Teprve díky této funkci 

rozhovor s předsedy aMG

U příležitosti 30. výročí založení 
AMG, které si připomínáme 

v roce 2020, byl zvolen trochu jiný 
formát vzpomínek nejen na první léta 
tohoto největšího profesního sdružení 
muzeí a galerií i osob činných v oboru 
muzejnictví působícího u nás. Oslovili 
jsme bývalé předsedy AMG, pro které 
si připravil různorodé otázky Luděk 
Beneš, předseda Komise muzejních 
historiků AMG a člen redakční rady 
Věstníku AMG. V našem spolku je čin-
ný od roku 1991. I jemu, jakožto bý-
valému předsedovi AMG, byly v rám-
ci tohoto příspěvku položeny dotazy 
ohledně jeho činnosti ve strukturách 
Asociace. Tohoto úkolu se zhostil člen 
Exekutivy AMG a ředitel Sládečkova 
vlastivědného muzea v Kladně Zdeněk 
Kuchyňka.

1. petR šUleř (předsedoU AMG 
V období 11. 5. 1990–19. 6. 1991):
které osobnosti se dle vašeho názoru 
nejvýrazněji podílely na vzniku aMG, 
resp. na jejím rozvoji na počátku 90. let 
20. století?

Především je třeba připomenout 
vzrušenou atmosféru doby, ve které 
AMG vznikala. Vstupních jednání se 

účastnili zástupci stávkových výborů 
muzeí, vzbouřenci z ÚMK (Jiří Žal-
man a Luboš Antonín), možná i další. 
Zásluhou ÚMK a brněnského muze-
ologického pracoviště byla dostatečně 
známa historie Svazu čs. muzeí, takže 
metodologicky jsme na tom nebyli tak 
špatně. Po rozchodu s představiteli 
hlavních českých galerií se vykrystali-
zovalo jádro užší skupiny, která vypra-
covala jednak záměr zřízení instituce 
asociačního typu, jednak programo-
vý plán. Do této skupiny patřili: Jiří 
Žalman, Jiří Plos, František Šebek, 
Luboš Antonín, Alena Vondrušková, 
Zdeněk Zahradník, Věra Tomolová, 
Jiří Pernes, Luděk Beneš, Vlastimil 
Vykydal a určitě další, snad i já. Postu-
pem času někteří skupinu opouštěli, 
jiní je nahrazovali, prostě život šel dál.

Připojuji jen krátkou úvahu. Je 
zřejmé, že každá ideologie potřebu-
je svou mytologii. Obávám se, že se 
to týká také historie AMG, a nerad 
bych, abychom si v naší vnitřní ko-
munikaci vytvořili vlastní muzejní 
mýtus. Vznik AMG byl důsledkem 
celospolečenských pohybů, odborné 
připravenosti a velmi korektních in-
terních debat. Nevidím zde prostor 
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se ze mě postupně stal muzejník, jenž 
má dnes v oboru (snad) určité renomé. 
Došlo k tomu tak, že jsem hodně jezdil 
do muzeí a pokud to jenom trochu 
šlo, navštěvoval jednání regionálních 
kolegií (bylo jich podstatně víc, než 
dnešních krajských sekcí). Viděl jsem 
při tom hodně institucí i za kulisami, 
hovořil s mnoha pracovníky o jejich 
bolestech či radosti. To byla pro mě 
ta největší muzejní škola, zvláště když 
jsem také začal číst muzeologickou 
literaturu (dříve mě vůbec nebavila), 
abych si urovnal myšlenky z toho, co 
jsem v muzeích viděl – jejich bídu 
i pýchu. Rád v této souvislosti dodnes 
vzpomínám i na setkávání s muzeolo-
gem Josefem Benešem nebo světoběž-
níkem Vinošem Sofkou.   

Předsednictví AMG mě takříkajíc 
v chodu naučilo řadu manažerských 
dovedností (za „totáče“ jsme o něja-
kém managementu skoro nic nevě-
děli). Zejména jsem začal důsledněji 
hospodařit s časem. Je mnoho úkolů 
a povinností, přitom málo času. Jeden 
se z toho nesmí zbláznit, sesypat se. 
A v tom je celé umění. Myslím, že 
jsem vše posléze docela zvládal a dod-
nes mi ten time management zůstal. 
Nedokážu jen tak vegetovat, neustá-
le se pokouším o něco smysluplného 
(aspoň si to myslím a jiní mě utvrzují, 
že to tak je). 

Co mně „předsedování” vzalo? Je 
to jednoduché: Čas. Mrzí mě, že jsem 
se nemohl na úkor práce pro AMG 
víc věnovat rodině. Musel jsem také 

rezignovat na kariérní růst v původní 
profesní orientaci. Měl jsem slušně 
našlápnuto v numismatice a určité 
ambice ve starších českých dějinách. 
Numismatiku jsem pověsil na hřebí-
ček, s historií se snažil s vypětím sil 
neztratit kontakt, ale ač se nyní velmi 
činím, dohnat se to už nedá. Nicméně 
ničeho nelituji. Spolupracoval jsem 
a setkával se s řadou báječných lidí. 

3. JAn dolák (předsedoU AMG 
V období 4. 10. 2000–30. 6. 2002):
který úkol (cíl, záměr) aMG byl podle 
tvého názoru na počátku nového milé-
nia nejdůležitější?

Každé výročí, a to i založení AMG, 
je příležitostí k zamyšlení se nad dosa-
vadním vývojem. Odkud a hlavně kam 
nejvýznamnější spolek českých muzeí 

a muzejníků vlastně kráčí? Rád vzpo-
mínám na 90. léta 20. století. Bylo 
to období složitých střetů spojených 
s formováním a etablováním sdruže-
ní, ale se snahou společně něco doká-
zat, změnit apod. Zhruba na počátku 
nového milénia tento étos vymizel ze 
společnosti, nemůžeme ho tedy hledat 
ani v profesních sdruženích. Étos byl 
částečně nahrazen utilitarismem, ně-
kdy jen osobními zájmy, krátkodobý-
mi spojeními typu „dnes s Tebou, zítra 
již proti Tobě“, nepěstuje se vzájemná 
úcta, jen částečně se daří generační 
výměně nejen v čele AMG, ale i ve 
vedení muzeí.

Před dvaceti lety došlo k přije-
tí rozsáhlého programu „Muzeum 
a profesionalita pro 21. století,“ který 
se stal hlavní náplní činnosti Asocia-
ce do dnešní doby. Nejviditelnějšími 
aktivitami byla Škola muzejní prope-
deutiky, Národní soutěž muzeí Gloria 
musaealis, pořádání mezinárodních 
konferencí Muzeum a změna, v menší 
míře i formování standardů muzejní 
práce. Přibyl zájem o statistiku, jenž 
postupuje také vpřed, byť značně klo-
pýtavými kroky. Snad si AMG zaslouží 
provést nějakou inventuru své činnos-
ti, „upgrade“ a přijetí nového, stejně 
rozsáhlého, dlouhodobého programu. 
V každém případě by měl obsahovat 
dvě nosná témata, která Asociaci 

František Šebek na semináři muzejního managementu v Písku v roce 1997

Jan Dolák a annemarie vels Heijn, předsedkyně nizozemské asociace muzeí, v rámci 
setkání Matra v Liberci v roce 2001
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provázejí od jejího vzniku a jsou pro 
členy nejužitečnější. Je to sledování 
a případné ovlivňování legislativy spo-
jené s oborem a vzdělávání muzejníků. 
Při naplňování jakýchkoli cílů však 
musí spolek naplno využívat potenciál 
svůj i svých členů, ať už skutečných 
osobností či jen „pouhých“ osob. Jed-
nání krajských sekcí a komisí nemůže 
mít jako hlavní bod zprávu o činnosti 
senátu či nekonečné objasňování de-
tailů muzejní soutěže. Tím zásadním 
momentem musejí být naopak otázky 
směrem k členské základně: Co vás 
trápí? Jaké vaše problémy mám pře-
nést na schůze vyšších orgánů AMG? 
Pak by i priority Asociace byly zřej-
mě pozměněny, respektive bylo by 
pozměněno jejich pořadí. Jako nejvý-
znamnější úkol do dalších let spatřu-
ji obnovit částečně pokleslou důvěru 
v dynamiku tohoto sdružení, která 
nemůže být poměřována jen zájmem 
o nové členství, ale také jistým zpasiv-
něním členů starších. Ze srdce přeji 
AMG mnoho dalších úspěšných let.

4. pAVel CIpRIAn 
(předsedoU AMG V období 
30. 6. 2002–15. 2. 2006):
Jaké to bylo řídit aMG z jižní Moravy? 

Měl jsem tu čest stát v čele naší 
největší profesní organizace v letech 
2002–2006, a to nejprve od června 
(dle Stanov AMG), resp. od září roku 
2002, kdy jsem byl Senátem AMG 

schválen z pozice 1. místopředsedy 
úřadujícím předsedou, poté pak jako 
řádný předseda zvolený na VII. Sněmu 
AMG v říjnu 2003 až do své rezignace 
v únoru 2006. Tato funkce mě zastih-
la ještě jako ředitele Jihomoravského 
muzea ve Znojmě, od samého konce 
roku konání sněmu jsem se pak stal 
ředitelem Muzea města Brna. Přesto-
že v té době jsme již postupně všichni 
komunikovali přes e-maily a mobily, 
takže s kolegy z exekutivy i se sekre-
tariátem jsem mohl být v bezprostřed-
ním kontaktu, pociťoval jsem vnitřně 
jako svůj jistý hendikep to, že nejsem 
vždy takříkajíc v centru dění. I když 
je Praha zejména z Brna snadno do-
stupná (s výjimkou D1, ale cestovat 
po ní jsem nikdy nepreferoval), přece 

jen si nebylo možné sem jen tak jedno-
duše odskočit na jednání. Vždy to pro 
mě znamenalo celodenní záležitost, 
a tak se stávalo, že jsem někdy nebyl 
sto okamžitě zareagovat na potřebu 
být někde osobně přítomen. Naštěs-
tí někteří členové tehdejší Exekutivy 
AMG to měli podstatně blíž, a tak mě 
mohli v takových situacích zastoupit. 
O to víc obdivuji nynější předsedky-
ni Irenu Chovančíkovou, která to má 
z jihu Moravy ještě složitější.

5. eVA dItteRtoVá 
(předsedkyní AMG V období 
5. 10. 2006–1. 11. 2012):
Byla jsi první ženou ve funkci předsed-
kyně aMG. Přinesla jsi nějaké speci-
fické postupy či jiné přístupy do jejího 
řízení?

Předsedkyní jsem byla zvolena 
v roce 2006, před tím jsem od roku 
1998 působila jako II. místopředsed-
kyně AMG. Byl to František Šebek, 
který přišel s návrhem, abych zvážila 
svoji kandidaturu. Samotnou by mě 
to tenkrát ani nenapadlo. Nakonec 
jsem souhlasila, protože jsem vědě-
la, do čeho jdu. V té době byla AMG 
váženou partnerskou platformou pro 
státní i nestátní muzea, minister-
stva, odborovou tripartitu v resortu 
kultury. Důležitým momentem pro 
existenci a odbornou váženost Asoci-
ace bylo nastavení projektu „Muzea 

Pavel Ciprian (druhý zleva) při exkurzi v Lesné u Znojma v rámci semináře v roce 1998

Luděk Beneš a Eva Dittertová na kolokviu v Brně v roce 2011
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a profesionalita pro 21. století“, na 
kterém se dalo stavět, rozvíjet jej a re-
alizovat mnoho dalších zajímavých 
a oboru prospěšných akcí. Autorkou 
byla tehdejší výkonná ředitelka AMG 
Dagmar Fialová. Byla to právě ona, 
tahoun té každodenní práce, která 
mnohdy navenek nebyla vidět. AMG 
stála společně s MK ČR (v čele s Jiřím 
Žalmanem) u zrodu zákona o sbír-
kách, i dalších legislativních a infor-
mačních soustav. V té době šlo o rozvoj 
profesionální úrovně českého muzej-
nictví, jejíž součástí byla standardizace 
veřejných služeb, organizace meziná-
rodních konferencí, vzdělávání, rea-
lizace Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis. Chci tím říci, že pracovat 
v tomto profesním prostředí za spo-
lupráce NM, MK ČR a dalších resor-
tů dotčených v kultuře, byla radost 
i uspokojení. 

Nemohla jsem vynechat tento 
obecně známý úvod, protože jsem byla 
ve velmi dobrém a vstřícném kolekti-
vu. Troufnu si říct, že v té době praco-
vali v exekutivě kolegové, kteří tvořili  
i dobrou partu, jež řešila odborné věci, 
ale dokázala se také dobře bavit, a to 
nejen o muzeích a galeriích.

Domnívám se, že mým osobním 
přínosem byla vstřícnost, otevřenost 
vůči všem institucím, velkým i ma-
lým, spolupráce na všech úrovních. 
Umění komunikovat napříč muzej-
ním oborem. Součinnost se sesterskou 
organizací AMG, Českým výborem 

ICOM, v jehož čele v té době stála 
také žena, Zuzana Strnadová. Bylo 
to období vzájemného respektování, 
otevřenosti a chuti do společné prá-
ce. Myslím, že obě jsme do muzejní 
oblasti vnesly vzájemný respekt, obě 
jsme se snažily emancipovat muzejnic-
tví napříč společností. Tyto dvě orga-
nizace táhly za jeden provaz. Začali 
jsme velmi intenzivně spolupracovat 
s AK ČR, stali jsme se rovnocennými 
odbornými partnery a byli součástí 
všech zásadních oborových projektů. 
Za společné éry a za přispění všech 
schopných a vynikajících osobností ve 
vedení AMG a ČV ICOM se podařilo 
nastavit naprosto samozřejmou a pra-
videlnou komunikaci se samosprávný-
mi celky, tedy zřizovateli nestátních 

muzeí a galerií. AMG se stala jejich 
partnerem při výběru nových ředitelů, 
při tvorbě koncepcí muzeí a galerií 
v jednotlivých regionech, v komunální 
i státní sféře. Od roku 1991 jsem se 
snažila s podporou exekutivy účastnit 
a především podporovat spolupráci 
s bavorskými a saskými muzei, později 
se přidaly i rakouské instituce.

Ale nebyla to jen moje zásluha. 
Místopředsedy AMG byli tehdy ře-
ditelé velkých institucí jako Michal 
Lukeš, Vlastimil Vykydal, členy Fran-
tišek Frýda, Aleš Knížek, v dalším 
volebním období pak Helena Ko-
enigsmarková, všechno jména, jež 
jsou dnes nejznámějšími ze známých 
v českém muzejnictví a která pro obor 
znamenají tu nejvyšší manažerskou 
a profesní úroveň.

6. lUděk beneš (předsedoU AMG 
V období 1. 11. 2012–5. 11. 2015):
Patříš k těm, kdo byli u zrodu aMG, 
řadu let jsi stál i v jejím čele. když se 
ohlédneš zpátky, které z nadějí, jež ved-
ly ke vzniku této profesní organizace, 
se podařilo během doby její existence 
naplnit?

Nepatřím přímo k „otcům zakla-
datelům“, ale je pravdou, že v Senátu 
AMG jsem působil už od roku 1991, 
v Exekutivě AMG pak od roku 1993. 
V každém případě byl splněn cíl, který 

Jednání Exekutivy aMG v kamenici nad Lipou v roce 2011

výjezdní zasedání Exekutivy aMG a Čv ICoM v Chebu v roce 2014
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Zdeněk kuchyňka, ondřej Dostál a anna komárková na jednání Exekutivy aMG 
v Plasích v roce 2016

jsme si na počátku existence AMG 
stanovili, a sice vytvořit z ní skutečně 
prestižní a uznávané sdružení muzeí 
a galerií, jež bude důstojně reprezen-
tovat muzejní veřejnost v České re-
publice. 

Co tě za tu dobu v souvislosti s aMG 
nejvíc potěšilo?

Skutečnost, že jsme se zařadili 
plnohodnotně do evropského a svě-
tového muzejního dění, v některých 
oblastech dokonce na jeho špici (Ná-
rodní soutěž muzeí Gloria musaealis, 
Festival muzejních nocí, atd.).

a co tě naopak nejvíc zklamalo?
Že muzejnictví stále nemá v naší 

společnosti odpovídající postavení 
a hlavně zastoupení v řídících orgá-
nech. Dodnes např. Ministerstvo kul-
tury nebylo schopno vytvořit odbor-
ný poradní orgán pro náš obor. A to 
nechci hovořit o určitých, poměrně 
nedávných obdobích, kdy byly ze stra-
ny MK ČR kladeny rozvoji muzejnic-
tví a našeho sdružení spíše překážky. 
Druhým negativním jevem je klesající 
zaujetí zejména mladších muzejníků 
o dění v AMG a mimo svůj úzký okruh 
zájmů vůbec.

Co považuješ za nejdůležitější do bu-
doucích let, která v muzejnictví nebu-
dou snadná a zřejmě ještě dlouho bu-
dou poznamenána pandemií covid-19?

Nepropadat pesimismu a skepsi 
(což platí samozřejmě pro celou naši 
společnost). Hledat nové možnosti 
prezentace muzejních činností a záro-
veň rozvíjet ty tradiční. A nezapome-
nout, že základem a přitom i hlavním 
cílem práce muzeí a galerií je péče 
o sbírky – jejich získávání, správa, evi-
dence, ochrana a prezentace, nikoliv 
koncerty a pivní festivaly.

7. ondřeJ dostál 
(předsedoU AMG V období 
5. 11. 2015–27. 6. 2017):
Byl jsi zatím nejmladším předsedou 
aMG v její historii. v čem ses poučil 

od svých předchůdců a co nového jsi 
chtěl do jejího vedení přinést?

Jsem trochu překvapen, že jsem 
byl nejmladší. Byla to velká zkuše-
nost a doceňuji ji až s odstupem času. 
Upřímně to byla i totální ztráta volné-
ho času, protože jezdit někdy i několi-
krát týdně z Brna do Prahy nebylo nic 
jednoduchého. Velmi si vážím a ctím 
názory ostatních, k mínění starších 
kolegyň a kolegů mám velký respekt. 
Jestli je něco, co však provází mé pů-
sobení, je to umění naslouchat, ale 
obrázek si již dělat sám. Proto jsem 
se snažil především chápat dění kolem 
sebe. Velice jsem hodnotil, že do čela 
AMG se spolu se mnou dostali kva-
litní zástupci muzeí, přestože někteří 
jej následně opustili. 

Muzejní obec je vysoce diverzi-
fikovaná. Setkává se v ní řada proti-
kladných parametrů a je stejně bohatá 
na názory jako celá naše společnost. 
Bohužel svým podfinancováním v sobě 
nese jistou frustraci a poníženost. Sám 
jsem neuvažoval, co nového chci při-
nést do AMG, spíše čeho bych chtěl 
dosáhnout. Takových bodů nebylo 
mnoho, ale byly dozajista náročné. 
Tím prvním mělo být sblížení růz-
ných názorových proudů a umožnit 
jim svobodnou, místy moderovanou 
debatu. V nynějším pohledu naivní 
myšlenka, která vzala rychle za své po 
vystoupení Národního muzea z AMG. 

Byl to krok, který jsem nemohl ovliv-
nit, mrzel mne, avšak bylo to legitim-
ní rozhodnutí jeho vedení. Za dru-
hé jsem chtěl, a snad se to i trochu 
podařilo, akcentovat náš teoretický 
rámec – muzeologii. Je až bolestné, 
jak se k oborovému základu chová-
me a jak je vůči němu řada zástupců 
muzejního managementu postižena 
nedůvěrou, či přímo absencí vzdělání 
v něm. Upřímně si myslím, že kdyby-
chom více studovali a rozuměli muze-
ologii, mnohem lépe bychom dokázali 
„prodávat” naši roli a byli mnohem 
více slyšet. A opravdu si nemyslím, že 
tento pojem je pouze o tom, jak dělat 
výstavy. 

Je tu ještě jeden krok, který mi 
připadal zcela zásadní a upínalo se 
k němu naše působení. Byl to nový 
muzejní zákon. Norma, jež měla již 
několik let fungovat a pomáhat nám. 
Nicméně se zde ukázalo jasné selhá-
ní Ministerstva kultury, které neby-
lo schopné naplnit svoji koncepci. 
Smutné je, že ani apely z našich řad 
až do konce roku 2018 k ničemu ne-
vedly. Zákon i přes ustavení a činnost 
pracovní skupiny stále není a kdoví 
kdy bude. Nebudu končit pesimistic-
ky. Jestli je však něco, co považuji za 
úžasné v pozici předsedy AMG – bylo 
to setkávání se v rámci sekcí, komisí 
i neformálních schůzek. Naše mu-
zejnictví je nesmírně pestré, pracují 
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v něm báječní lidé a naše sbírky mají 
co nabídnout. Až se ještě naučíme pra-
covat se současností a její dokumenta-
cí, a také se zážitky v našich muzeích, 
bude to téměř dokonalé.

8. IRenA ChoVAnČíkoVá 
(předsedkyní AMG V období 
27. 6. 2017–dosUd):
Co považuješ za svůj hlavní cíl ve funkci 
předsedkyně aMG na prahu čtvrtého 
desetiletí její existence?

Vzhledem k současné krizi je pr-
vořadým cílem udělat všechno pro 
to, aby opatření proti šíření nákazy 
covid-19 byla co nejméně nepříznivá 
pro muzea a galerie i jejich návštěv-
níky. Muzejní instituce jsou vnímány 
jako méně rizikový segment kultu-
ry, což hraje v náš prospěch, jiná věc 
jsou a budou však ekonomické dopa-
dy. Pozitivně vnímám jednak chová-
ní muzejních pracovníků v této divné 
době, jednak pociťuji i snahu co nejví-
ce dopady na muzejní oblast, potažmo 
celou kulturu, mírnit. Nacházíme se 
zároveň v období, kdy končí platnost 
řady strategických dokumentů, včetně 
Koncepce rozvoje muzejnictví. V rámci 
stále probíhajících pracovních jedná-
ní, která se přesunula z pracoven do 
online prostředí, chceme do tohoto 
materiálu pro příští období prosadit 
záležitosti, jež muzejnictví potřebuje 
řešit, jsou rozpracované, ale jsou dlou-
hodobé a bude se na nich pracovat 
řadu let. Je to hlavně příprava nové 

muzejní legislativy (muzejní zákon), 
problematika profesního vzdělávání, 
která vychází z jednoduché logiky, že 
speciální a kvalitní péči o sbírky, jak 
ji požaduje zákon, by měl ve 21. století 
vykonávat adekvátně vzdělaný člověk, 
tedy osoba, která prošla i nějakou for-
mou muzeologického vzdělání. Mojí 
srdeční záležitostí je Národní soutěž 
muzeí Gloria musaealis, ráda bych ji 
udržela na úrovni, k níž jsme se za 
dobu jejího fungování dopracovali, 
a protože její potenciál zdaleka není 
vyčerpán, využít jej hlavně k větší sro-
zumitelnosti pro veřejnost a atraktivi-
tě pro média. V oblasti legislativy se 
pracuje i na jiných problémech, které 

náš obor tíží, ať již se mluví o účtování 
sbírek, o zbraních, ochraně osobních 
dat, památkové péči aj. Musím říci, 
že exekutiva k tomu přistupuje velmi 
poctivě a vážím si toho, že se v ní se-
šli pracovití a konstruktivně uvažující 
kolegové. Projevuje se to např. i na 
již zmíněných videokonferencích bě-
hem připomínkování dotačních titulů 
MK ČR k odstraňování či alespoň 
snižování bariér jejich čerpání, kdy je 
potřeba skutečně ocenit přístup všech 
zúčastněných. Zlepšenou komunikaci 
s MK ČR vidím jako velkou devizu 
a doufám, že vydrží. 

Obecně krize mají schopnost ob-
jevovat zasuté stránky lidských cha-
rakterů, a to se ukazuje i na chování 
muzeí a galerií. Znovu se rozpomí-
náme na hodnoty, které jsme ve všed-
ních dnech možná přestávali vnímat 
– lidskost, starost o druhého, nezišt-
ná pomoc, solidarita atd. Muzejnictví 
velmi prospěje, pokud si i pod vlivem 
této koronavirové doby uvědomíme, 
že naším největším nepřítelem mů-
žeme být my sami svou pasivitou či 
nezájmem, očekáváním servisu s mi-
nimem vlastního přičinění. Byla bych 
ráda, kdyby se všichni členové AMG 
více starali o své zájmy v širším kon-
textu. V našem malém rybníčku až 
směšně působí prosazování vlastního 
ega bez ohledu na celek a zároveň je 
to nebezpečný a zbytečný luxus, který 
si nemůžeme dovolit. AMG je dobrý 
nástroj k prosazování zájmů našeho 
oboru a je taková, jaká je její základna. 
Rádi bychom se dopracovali k větší 
společenské prestiži muzejnictví, ale 
chce to zdravě sebevědomý přístup, 
hromadu práce a vlastní zodpověd-
nost. Tohle je však nekonečný příběh 
a vyplatí se v něm pokračovat. Věřím 
tomu, že si to všichni dobře uvědomu-
jeme, přece jen v muzeích a galeriích 
převažují srdcaři a předpokládám, že 
i nadále převažovat budou. A tím při 
psaní této odpovědi mimochodem vy-
vstává náš další cíl – aby AMG byla 
i nadále zrcadlem toho nejlepšího, co 
v muzejních organizacích je.
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Irena Chovančíková na XII. Sněmu aMG v Ústí nad Labem v roce 2018

Irena Chovančíková v roce 2018 na 
jednání Exekutivy aMG v tachově
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aMG z pohledu její komise
BlaNka raštICOvá
koMIse ReGIonální hIstoRIe MoRAVy A slezskA AMG

Asociace muzeí a galerií ČR, z. s, 
slaví v letošním roce 30 let své 

existence; postihnout veškerou její 
činnost by však zabralo mnohem vět-
ší prostor, než tento skromný příspě-
vek. Byla jsem požádána, abych se nad 
činností AMG zamyslela z pohledu 
Komise regionální historie Moravy 
a Slezska, u jejíhož zrodu jsem před 
16 lety stála. Tehdy už byla Asociace 
pro většinu muzejníků váženým pro-
fesním orgánem, který usiloval o roz-
voj české muzeologie a poskytoval 
odbornou pomoc a podporu velkým 
i malým muzeím a jejich zaměstnan-
cům. Komise vznikla právě pod vli-
vem působení AMG. Původně se totiž 
část moravských muzejních histori-
ků v průběhu 90. let minulého století 
scházela velmi neformálně. Tato se-
tkání vznikla z potřeby udržet si kon-
takt s děním v oboru, vzájemně si po-
máhat při řešení aktuálních problémů 
a zejména přispět k bližší spolupráci 
kolegů v okolních muzeích. Jak se po-
stupně naše „kolegium“, jak jsme si 
tehdy říkali, rozrůstalo a členů přibý-
valo, cítili jsme potřebu mít možnost 
účastnit se diskuzí týkajících se další-
ho směřování sbírkotvorné, výstavně-
-prezentační a odborné práce, získat 
oporu a záštitu, a to vše nám mohla 
poskytnout AMG. Důležité rozhodnu-
tí – vytvořit odbornou komisi Asocia-
ce – padlo v dubnu 2004. Po splnění 
formálních náležitostí se v září téhož 
roku uskutečnilo v Technickém mu-
zeu v Brně ustavující zasedání Komise 
regionální historie Moravy a Slezska 
AMG. Od té doby se KRHMS AMG 
zapojila do činnosti sdružení a získala 
tak přístup k aktualitám v muzejnic-
tví. Skutečnost, že předseda komise je 
řádným členem Senátu AMG a pravi-
delně komunikuje s orgány Asociace, 

je velice důležitá. Jeho prostřednic-
tvím se dostává k členům komise 
řada důležitých informací. Takto na-
psáno, může na čtenáře působit jako 
formalita. Rozhodně to ale formální 
není. Naši členové totiž většinou nej-
sou vedoucími zaměstnanci ve svých 
muzeích, dokonce mnozí z nich jsou 
často jedinými odbornými pracovníky 
menších institucí. Ve své práci se také 
potýkají s „úředním šimlem“, tedy 
s rigidním výkladem zákonů a vyhlá-
šek, v takových střetnutích je podpo-
ra Asociace nezbytná, i když, žel, ne 
vždy účinná. Už ale samotná existence 
KRHMS AMG jako platformy pro 
setkávání a výměnu zkušeností, jak 
ji právě AMG zástupcům i všem za-
městnancům našich muzeí a galerií 
poskytuje, je jedinečným a neoceni-
telným přínosem oboru.

Zmiňujeme-li tedy podporu naší 
práci ze strany AMG, pak nelze opo-
menout zejména poskytování finanč-
ních prostředků z rozpočtu Asociace 

k pořádání odborných seminářů, ko-
lokvií a konferencí či vydávání od-
borných publikací. KRHMS AMG 
pořádá každoročně dvě jednání svých 
členů, na jaře jednodenní informač-
ní setkání pléna komise v některém 
z brněnských muzeí, na podzim pak 
pravidelný dvoudenní odborný semi-
nář a plenární zasedání v některém 
z členských muzeí. Díky finančnímu 
příspěvku mají účastníci možnost vy-
slechnout přednášky a referáty před-
ních odborníků, konference jsou de 
facto dalším vzděláváním moravských 
a slezských historiků. V neposlední 
řadě nám pak umožňují setkávání mu-
zejníků nejen ze všech typů muzejních 
organizací (se všemi jejich specifický-
mi problémy či obtížemi provozními 
nebo odbornými), stejně jako pravi-
delnou výměnu každodenních zkuše-
ností a znalostí. Příchod mladých ko-
legů do řad členů komise skýtá rovněž 
spoluformování muzejní budoucnosti 
sbírek našich paměťových institucí.

Závěrem bych chtěla zdůraznit, 
že vedle odborného, muzeologického 
rozměru fungování komisí Asociace, 
je nejspíše právě ten osobní, lidský 
element oborového „setkávání se“, 
nepochybně největší devizou existen-
ce AMG.

vše dobré přejeme
FraNtIšek lukl
předsedA sVAzU Měst A obCí ČR

Když jsem byl osloven, zda bych 
napsal pár řádků k výročí 30 let 

od založení AMG jako předseda 
SMO ČR, prolétlo mi hlavou plno 
myšlenek. Uvědomil jsem si i ve spo-
jení se Svazem, jak vše utíká, kolik 
lidských osudů se již potkalo, kolik 
práce se udělalo, co vše se dokázalo, co 
vše se prosadilo a kolik toho ještě zbý-
vá… a vzpomněl jsem si na své dětství.

Muzea a galerie, tedy v mém do-
spívání spíše muzea, pro mě byla ti-
chá, až posvátná místa, kde byli stejně 
tišší, až posvátní lidé, o nichž jsem byl 
nejen tehdy – jako dítě – přesvědčen, 
že vládnou znalostmi a vědomostmi, 
které jsou nadpozemské. Čím jsem 
byl větší, tím více jsem si uvědomo-
val, že muzejní instituce nám nedávají 
možnost seznámit se jen s historií, ale 
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i s naší přítomností. A s nabýváním 
let, zkušeností a znalostí jsem došel 
k závěru, že bez poznání historických 
konsekvencí nemohu nikdy plně po-
chopit současné dění, neboť vše na 
sebe navazuje, z historie je nezbytné 
se poučit a inspirovat pro budoucnost.

Shodně jsem vnímal galerijní 
činnost, kdy jsem jako vášnivý, avšak 
spíše amatérský fotograf utíkal čerpat 
inspiraci na mnohé výstavy z oblasti 
výtvarného umění, kochat svou duši, 
potěšit svůj zrak, rozvíjet své vnímání 
a chápání okolního světa. 

Muzea i galerie jsem vždy považo-
val za místa, kde se člověk má možnost 
ponořit do sebe samého. Jako prostor, 
kde nás vnitřní ticho opět učí slyšet 
náš tlukot srdce a vidět skrze pozná-
ní naše já. A stále je takto chápu. Byl 
jsem k tomuto veden rodiči, i  já se 
nyní snažím takto vést svoji rodinu.

Trošku jsem se zasnil, a proto se 
rychle vrátím zpět „na zem“. AMG je 
v mnohém podobná SMO ČR. Sna-
ží se pomáhat, stmelovat, podporo-
vat v naší zemi nejen samotná mu-
zea a galerie, ale i všechny ty, kteří 
v těchto institucích působí. Nejedná 
se o práci jednoduchou ani vysoce 
honorovanou, ale psychicky i fyzicky 
náročnou, profesionální, s maximál-
ním přesahem pro zachování dědic-
tví minulosti, jeho demonstraci v pří-
tomnosti a předání do budoucnosti. 
O práci, která je navýsost důležitá pro 
další generace. O práci, pro kterou se 
člověk musí narodit. 

Pro Asociaci je pak stejně jako 
pro Svaz nezbytné, aby se nenechala 
omámit a ukolíbat dílčími úspěchy či 
otrávit dílčími neúspěchy, aby setrva-
la ve svém neúnavném, poctivém, až 
mravenčím počínání. Aby podporovala 
a poskytovala „domov“ svým členům, 
ale i nečlenům, a aby vychovávala „mu-
zejníky a galeristy“ z oblasti profesi-
onální i zájmové. Aby byla „matkou 
pro své děti“ – muzea, galerie, regiony 
a jejich obyvatele, kteří dnes bojují 
takřka o přežití a ne zřídka mohou 
propadat skepsi a pocitu zmaru.

To vše se AMG daří na jedničku 
s hvězdičkou. Tato organizace dospívá 
a zraje a s ní i její členové a všichni ti, 
kdo zajišťují tuto muzejní a galerijní 
dennodenní existenci. 

Dovoluji si tak jménem SMO ČR 
gratulovat AMG k jejímu nádhernému 
30. výročí. Popřát jí v její pomyslné 
dospělosti mnoho úspěchů, skvělých 
nápadů a dalšího rozvoje. Z hloubi 
duše jí přeji děti, jež s radostí, úctou 
a zvědavostí budou chodit na ta tichá, 
posvátná místa a dychtit po pozná-
ní, dospívající, kteří se budou kochat 

nádhernou všestranností umění, do-
spělé, jež s hrdostí budou své potomky 
učit vnímat krásy světa, a zralé dospělé, 
kteří rádi zavzpomínají ve vznešených 
a klidných prostorách muzeí a galerií. 
Přeji jí, aby neubývalo lidí, kteří jsou 
její krví, plícemi i mozkem a dávají jí 
žít. A přeji si, aby i nadále byly SMO 
ČR a AMG nerozlučnými, vzájemně 
se podporujícími partnery, jejichž hlav-
ním a společným cílem je rozvoj naší 
nádherné země a jejích občanů. 

Vše dobré v dalších letech přeje-
me!

Spolupráce uZS čr a aMG
JIří hOreCký
pRezIdent UnIe zAMěstnAVAtelskýCh sVAzů ČR

Dovolte mi srdečně poblahopřát 
Asociaci muzeí a galerií České 

republiky, z. s., k její třicetileté úspěš-
né existenci. Rád bych zmínil vzájem-
nou spolupráci s UZS ČR, jíž je AMG 
aktivním členem, zejména v posled-
ních letech, a to nejen z pohledu při-
pomínkování legislativních návrhů. 

UZS ČR iniciovala v předchozích 
3 letech řadu pracovních skupin a jed-
nání, které se zabývaly paměťovými 
institucemi, úpravami stávajících do-
tačních programů, vznikem nových 
možností financování, ale i problema-
tikou národních registrací, akreditací 
či standardů, kde čilá účast zástupců 
AMG byla vždy přínosem. Ocenit však 
musím i zapojení zástupců a odborní-
ků z  AMG v rámci jednání pracovního 
týmu pro kulturní otázky Rady hospo-
dářské a sociální dohody, která pravi-
delně projednává nejen novely zákonů 
gesčně příslušejících Ministerstvu kul-
tury, ale zabývá se průběžně a intenziv-
ně i oblastí financování kulturních in-
stitucí. Reprezentanti muzeí a galerií 
byli také naší oporou na regionálních 
kulatých stolech, kde jsme ve většině 

krajů ČR společně s jejich představiteli 
a také zástupci měst, obcí, MK ČR, 
zaměstnavatelů a zaměstnanců z  kul-
turní sféry, diskutovali nad možnou 
spoluprací na regionální úrovni. 

Již v minulosti jsem se u příležitos-
ti svého vystoupení na Sněmu AMG 
v Ústí nad Labem vyjádřil pochvalně 
o vašem profesním svazu. Nešlo o for-
mální kompliment, ale o věcné porov-
nání s fungováním šesti desítek sdru-
žení, které dobře znám. Každá úspěšná 
střešní asociace by měla plnit dvě hlav-
ní poslání, vnitřní a vnější. Vnitřní je 
směrem ke svým „majitelům“, tedy 
členům. Hájení a prosazování jejich 
práv a zájmů, poskytování informací, 
sdílení příkladů dobré praxe, networ-
king, ale i sbírání zpětných vazeb smě-
rem k politickým reprezentacím. Vněj-
ší poslání je pak rozvoj a růst celého 
segmentu, zvyšování zájmu široké ve-
řejnosti a jejího povědomí a akcentace 
nezbytnosti a přínosu daného sektoru 
vůči veřejnosti odborné. 

AMG bezezbytku naplňuje obě 
dvě tato poslání. A to si zaslouží re-
spekt a poděkování.
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Každoročně se k němu přidávají dal-
ší instituce a města, v současnosti je 
zapojeno více než 500 institucí v cca 
170 městech. Mediálně nejpopulár-
nější akcí SKIP je Noc s Andersenem, 
která letos slaví svůj 20. ročník. Akce 
probíhá na cca 1 750 místech a nocuje 
s námi 100 000 dětí nejen v Čechách, 
ale i v zahraničí, a to – celkem v 21 ze-
mích světa! Naše profesní sdružení 
také připravují řadu dalších propa-
gačních kampaní. AMG realizuje od 
roku 2005 celoroční informační cyk-
lus Muzea a 20. století. AMG dále 
připravuje pravidelná kolokvia na 
aktuální témata a jednou za tři roky 
mezinárodní muzeologickou konfe-
renci Muzeum a změna. SKIP dále 
zajišťuje celostátní propagační akce 
Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven, 

Den pro dětskou knihu a další desítky 
regionálních a lokálních aktivit. Ve 
SKIPu aktuálně pracuje 14 odbor-
ných sekcí, klubů a komisí, v AMG 
14 komisí, 14 krajů a 15 kolegií. Ko-
mise knihovníků je druhou největší  
v AMG a zároveň je velmi aktivní. 
SKIP pochopitelně úzce spolupracuje 
s jejími členy, předsedkyně KK AMG 
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., je 
dokonce součástí poradního orgánu 
ministra kultury – Ústřední knihov-
nické rady. V roce 2020 se uskutečnil 
44. seminář knihovníků muzeí a gale-
rií, který pro své členy i zájemce z řad 
odborné veřejnosti tradičně připra-
vuje Knihovnická komise AMG. Jed-
notlivá témata přibližují účastníkům 
zástupci muzeí, galerií, knihoven, aka-
demických institucí či knihovnických 
spolků. Představitelé AMG i SKIP 
dlouhodobě spolupracují v rámci čes-
kého zastoupení mezinárodní organi-
zace Modrý štít, který si klade za cíl 
rozšířit ochranu a pomoc na kulturní 
dědictví ohrožené nejen válkou, ale 
také přírodními katastrofami.

Před třiceti lety byla založena Aso-
ciace muzeí a galerií České re-

publiky, z. s., jako reprezentant práv-
nických a fyzických osob působících 
v muzejnictví. Dnes funguje jako za-
psaný spolek, usiluje o rozvoj oboru 
a zajištění svobodné tvůrčí práce v mu-
zeích a galeriích, hájí jejich společné 
zájmy a práva. SKIP byl založen také 
před třiceti lety jako sdružení práv-
nických a fyzických osob a po nabytí 
účinnosti nového občanského záko-
níku v roce 2012 se stal taktéž zapsa-
ným spolkem. V současné době AMG 
sdružuje více než 300 institucí, SKIP 
více než 700 institucí. AMG i SKIP 
navrhují nové právní normy, podílí se 
na tvorbě a realizaci koncepcí svých 
oborů, zastupují zájmy svých členů 
vůči státu, územním samosprávným 
celkům a svým zřizovatelům. Oba 
spolky se podílí na celoživotním vzdě-
lávání svých členů, zprostředkovávají 
kontakty mezi odbornými pracovníky, 
spolupracují se různými vzdělávací-
mi institucemi. AMG i SKIP fungu-
jí na regionálním principu a zřizují 
odborné sekce, kluby a komise. Za-
bývají se ediční činností, zaměřují se 
na propagaci činnosti svých členských 
organizací. Aktivně rozvíjejí spoluprá-
ci s dalšími profesními organizace-
mi v Česku i v zahraničí a jsou členy 
mezinárodních orgánů. Oba spolky 
dlouhodobě pořádají soutěže, které 
slouží k medializaci nejlepších výkonů 
a kvalitní práce paměťových institucí. 
Společně s MK ČR vyhlašuje AMG 
Národní soutěž muzeí Gloria musae-
alis, SKIP také ve spolupráci s tím-
to ministerstvem organizuje soutěž 
Knihovna roku. Zajímavým fenomé-
nem jsou tzv. „noční akce“. AMG po-
řádá od roku 2004 Festival muzejních 
nocí, který nemá v Evropě obdoby. 

30 let aMG a SkIP
rOMaN GIeBISCh
předsedA sVAzU knIhoVníků A InFoRMAČníCh pRACoVníků ČR

Benchmarking muzeí
JaNa raDOvá
náRodní InFoRMAČní A poRAdenské středIsko 
pRo kUltURU

NIPOS a AMG spolupracují již 
řadu let. Hlavním spojujícím té-

matem je muzejní statistika a projekt 
benchmarkingu. Za dobu vzájemné 
kooperace se daří ku prospěchu obo-
ru vylepšovat nejen roční výkaz Kult 
(MK)14–01, ale i metodické vysvět-
livky k jeho vyplňování. Vydány byly 
také zajímavé publikace či souhrny 
statistických dat v muzejnictví. 

Benchmarking je jednou z ma-
nažerských metod, která byla poprvé 
popsána na začátku 80. let 20. století. 
Dnes je považována za jednu z cest 

dosahování vyšší kvality učením se 
z lepší praxe, než je ta naše. 

Tato metoda se běžně užívá v ko-
merční sféře, ale ukázalo se, že je uži-
tečná i ve veřejných služebách, včetně 
institucí působících v oblasti kultury. 
Je ale třeba zdůraznit, že u kulturních 
organizací bývá hodně parametrů čin-
ností, které jsou neměřitelné, u nichž 
je nezbytné posuzovat výkonnost jiný-
mi způsoby. Hledat váhu mezi výstu-
py měřitelnými a neměřitelnými není 
přitom vůbec snadné. Přesto porovná-
vání rozdílů je důležité. Může (mělo 
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by) nastartovat manažerovo zkoumání 
příčin a souvislostí zjištěných odliš-
ností a počátek cesty vedoucí k pozitiv-
ní změně. V Evropě se benchmarking 
začal u kulturních institucí uplatňo-
vat ve větším rozsahu na přelomu 
20. a 21. století v Německu ve sféře 
knihoven. V ČR vznikl první tako-
vý projekt veřejných knihoven v roce 
2007 jako výsledek spolupráce SKIP 
a NIPOS. O dva roky později navrhl 
NIPOS vedení AMG, zda nechce spo-
lupracovat na záměru vytvořit systém 
benchmarkingu pro obor muzejnictví. 
Exekutiva a posléze Senát AMG na-
bídku přijaly (2009) a tato spolupráce 
pokračuje dodnes. Koordinací a obsa-
hovou přípravou byl za AMG pověřen 
PhDr. František Šebek, který je dnes 
též externím spolupracovníkem NI-
POS pro muzejní statistiku. 

V roce 2010 byl připraven pilotní 
projekt. Na základě prvních zkuše-
ností se záměr benchmarkingu dále 
vyvíjel, jak po stránce softwaru, ob-
sahu (stanovení porovnávacích sku-
pin muzeí; výběr indikátorů a jejich 
vzájemné vazby), tak i řešení otázky 
sběru a zpřístupnění dat. Projekt je re-
alizován pro muzea zřizovaná obcemi 
a kraji, poslední verze počítá i s muzei 
státními. Od počátku jsme vycházeli 
z předpokladu využít pro daný účel 
údajovou základnu ročních statis-
tických výkazů, které NIPOS shro-
mažďuje a zpracovává jako jednu ze 
svých statutárních činností. Realizace 
Benchmarkingu muzeí tak do značné 
míry souvisela s úpravou dotazníku 
Kult (MK) 14-01. Jeho poměrně vý-
razná proměna probíhala jako výsle-
dek spolupráce NIPOS a AMG hlav-
ně v letech 2007 až 2013. Pro ilustraci 
uveďme, že první zájemci z řad muzeí 
o zařazení do projektu museli ještě 
v roce 2010 dodávat ke zpracování 
kromě ročního výkazu 13 dalších čí-
selných údajů o své činnosti. Jejich 
požadovaný počet se snižoval a dnes 
již není potřeba žádný (jenom věro-
hodně vyplnit V-Kult). Postupně se 
měnil i  počet indikátorů, které se 

zpracovávaly. Na počátku jich bylo 
23, dnes jich nabízíme 75. Záleží na 
konkrétním uživateli (managementu 
muzea), kolik a které ukazatele si vy-
bere a v jaké kombinaci v rámci po-
rovnávací skupiny je bude analyzovat. 
Má volbu muzejních institucí podle 
specializace (zatím 4 skupiny), dle 
velikosti sbírek (4 kategorie), podle 
regionu (kraje) nebo typu zřizovate-
le. Data jsou díky softwaru vyvinuté-
ho NIPOS automaticky zpracovaná 
jako výkon minimální, maximální, 
průměrný a jako medián. Lze je sle-
dovat podle jednotlivých let nebo jako 
víceleté trendy.

Projekt byl zatím v pracovní verzi 
prezentován na několika seminářích, 
které v uplynulých letech organizovala 
Asociace muzeí a galerií ČR. z. s., spo-
lu s NIPOS. Minulý rok zhlédla ny-
nější verzi projektu Exekutiva AMG. 
Po vyjádření Samostatného oddělení 
muzeí Ministerstva kultury (zatím je 
zbrzdila koronavirová krize) a po za-
pracování připomínek předpokládá-
me uspořádání ukázky pro co nejširší 
muzejní veřejnost a zahájení ostrého 
provozu. Benchmarking muzeí se bude 
určitě vyvíjet dál a doufejme, že bude 
pokračovat i plodná spolupráce NI-
POS a AMG. 

Webové služby portálu 
aMG
evžeN vaNěk
eVAnek Web desIGn stUdIo

V posledním období, kterému před-
cházela zásadní změna designu 

a  grafiky jednotlivých prezentací 
AMG a zobrazování informaci na 
tabletech či mobilních telefonech, 
jsme se soustředili na rozvoj webo-
vých služeb, určených především pro 
členské instituce AMG a na celkové 
technické zabezpečení chodu portálu 
AMG. Vývoj technologií jde rychle 
kupředu, a tak jsme se snažili nic ne-
zanedbat.  

V rámci zajištění provozu webo-
vého systému došlo k důležité a pro 
návštěvníka vlastně neviditelné změ-
ně. Všechny servery jsme vyměnili za 
jejich novou generaci. Nepoužívají už 
jako paměťová média rotační pevné 
HD, ale jen a výhradně SSD disky. 
Ty jsou nástupcem magnetických 
HD a na rozdíl od nich neobsahují 
pohyblivé mechanické části. Proto je 
jejich výhodou odolnost vůči otřesům, 
nehlučnost, nižší spotřeba elektrické 

energie a hlavně vyšší přenosová rych-
lost. Současně s generační výměnou 
jsme se napojili přímo na páteřní síť 
evropského internetu. 

Jednotlivé úlohy pro provoz webu 
AMG jsme v rámci reorganizace roz-
dělili na více serverů, které jsme speci-
álně optimalizovali. Nad celým polem 
pak běží takzvaný server „nula”, který 
na systém dohlíží a řídí jej. Jsme tak 
připraveni na větší přenosy objemů 
dat, které dokážeme zajistit s velmi 
rychlou odezvou. Obzvláště v dnešní 
koronavirové době, kdy se hodně čin-
ností přesouvá do online prostředí, 
jsme schopni zvětšit na portálu AMG 
např. i podíl videí. 

V současné době Server muzeí 
a galerií ČR na adrese http://www.
cz-museums.cz poskytuje řadu slu-
žeb: 1. Kalendárium akcí a výstav 
(publikování aktivit navázaných na 
odbornou činnost muzeí a galerií, 
které jsou pro jejich práci stěžejní 
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záležitostí); 2. Adresář muzeí a galerií 
ČR (ojedinělý a nejúplnější online 
přehled informací o muzejních insti-
tucích působících u nás); 3. Národní 
soutěž muzeí Gloria musaealis (webo-
vé prostředí pro soutěž a představení 
přihlášených projektů s multimediál-
ní sekcí a PDF editací doprovodných 
materiálů); 4. Festival muzejních nocí 
(přehled všech institucí zapojených 
do jednotlivých ročníků akce s mož-
ností vyhledávání a třídění dle jejich 
zaměření i místa konání); 5. Muzea 
a 20. století (přehled všech přihláše-
ných institucí a jejich akcí vážících se 
k danému tématu kampaně); 6. Pre-
zentace mezinárodní konference 
Muzeum a změna; 7. Dění v oboru 
(aktuální informace z muzejnictví, 
k legislativě či statistice, k oborové-
mu názvosloví, volným pracovním 
místům, pořádaným konferencím, 
seminářům, kurzům, atd.); 8. Sou-
hrnná prezentace AMG (obsahující 
také připravovanou sekci Diskusní 
fóra – online prostředí pro komuni-
kaci muzejníků).

Z uvedeného přehledu vyplývá, 
že nabídka webových služeb AMG 
sloužící muzeím a galeriím k předsta-
vení jejich činnosti je rozsáhlá a vý-
razně zaměřena na prezentaci a pro-
pagaci celého oboru. Obzvláště pak 
i další sekce Výstavy, která je nyní 
připravována k postupnému plnění. 
Budou zde shromážděny všechny vý-
stavy, které pořádají členské instituce 
AMG. Co by měla nová součást por-
tálu ještě umět? Online přihlašování 
výstav podle oborové kategorizace, 
ucelený přehled výstavních aktivit 
v rámci celé ČR, rychlé vyhledávání 
dle nejrůznějších specializací či místa 
konání, archivaci výstavní činnosti 
muzeí a galerií pro dané období, au-
tomatickou sazbu a publikování do-
kumentu Přehled výstav v muzeích 
a galeriích ČR.

Vzhledem k provázanosti webu 
a v rámci dodržování pravidla, že se 
informace na portálu AMG vkládají 
vždy jen jednou (na jedno místo), se 

o Výstavy rozšíří i informace v Adre-
sáři muzeí a galerií České republiky. 
Návštěvník se tak dozví nejen všech-
na data o  instituci jako takové, ale 
seznámí se současně i s dalšími jejími 
aktivitami, které právě pořádá. To vše 
je doprovázeno foto-, příp. i videodo-
kumentací a také mapou s lokalizací 
muzea či galerie. Vzhledem k přímé-
mu online režimu lze prostřednic-
tvím mapových služeb získat i přesný 
itinerář a trasu, která návštěvníka 

spolehlivě dovede na určené místo 
konání dané akce. 

V okamžiku napojení Výstav na 
Adresář muzeí a galerií ČR dojde 
k poslednímu kroku pro zveřejnění 
všech důležitých informací o činnosti 
muzejních institucí na jednom por-
tálu. Vzhledem k výše zmíněné gene-
rační výměně serverů jsou pro tyto 
nadcházející úkoly AMG tedy připra-
vené dostatečné paměťové kapacity 
i přenosové rychlosti. 

tvorba etnografického 
pojmosloví
MIChal ChMeleNSký
etnoGRAFICká koMIse AMG

Vytvoření základního terminolo-
gického standardu v názvosloví 

etnografických sbírek muzeí bylo jed-
ním z hlavních úkolů, který si vytkli 
zakládající členové Etnografické ko-
mise AMG bezprostředně po jejím 
vzniku. Byl to ve své době úkol stěžejní 
a neméně obtížný. Budování těchto 
fondů probíhalo v minulosti v každé 
muzejní instituci poněkud odlišným 
způsobem, a to v závislosti na vyme-
zení sběrné oblasti té které instituce, 
celkové sbírkotvorné koncepci, ale 
také na příslušných správcích sbírek 
a jejich profesním zaměření. Odlišná 
byla rovněž úroveň odborného zpra-
cování konkrétních sbírkových fondů.

Snahy o definování alespoň zá-
kladního pojmosloví, které by moh-
lo poskytnout vodítko pro zpracová-
ní etnografických sbírek kupříkladu 
i v drobných lokálních muzejních in-
stitucích však sahají mnohem dále do 
minulosti. Na konci 70. let 20. století 
vznikla obdobná iniciativa v tehdejším 
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm (dnes Národní mu-
zeum v přírodě – Valašské muzeum 

v přírodě). V průběhu 90. let minulé-
ho století se již na půdě Etnografické 
komise AMG ustavil tým odborníků, 
který měl za úkol vytvořit základní 
strukturu názvosloví a položit tak zá-
klady tohoto dlouhodobého projektu. 
Finanční záštitu převzala AMG a Va-
lašské muzeum v přírodě pak garanci 
nad průběžnou realizací. 

V průběhu nadcházejících let 
se podařilo na půdě komise sestavit 
rozsáhlý soubor, průběžně rozšiřova-
ný a doplňovaný nejen o nová hesla, 
ale také o regionální pojmenování 
či obrazovou dokumentaci. V sou-
časnosti se pracuje s 19 samostatně 
definovanými tematickými oblastmi, 
resp. hesláři v různém stádiu zpra-
cování, které zahrnují nářadí a ná-
stroje vybraných řemesel či živností, 
textil a oděvní součástky, vybavení 
domácností apod. V první polovině 
roku 2019 byl výborem Etnografic-
ké komise AMG schválen návrh na 
vytvoření odborných pracovních sku-
pin a ve spolupráci s Národním mu-
zeem v přírodě – Valašským muzeem 
v přírodě sestaven rovněž krátkodobý 
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Memorandum o vzájemné spolupráci mezi aMG 
a českou centrálou cestovního ruchu – agenturou 
Czechtourism

dne 16. září 2020 bylo mezi AMG a Českou centrálou cestovního ruchu – agenturou Czechtourism podepsáno me-
morandum o vzájemné spolupráci spočívající zejména v oblasti prezentace muzeí a galerií jako atraktivních cílů 
turistů z domova i ze zahraničí. kooperace bude probíhat ve výměně zkušeností a poznatků, v předávání informací 
a vzájemné komunikaci k tématům týkajícím se propagace movitého kulturního dědictví a muzejních institucí v České 
republice, v rámci koncepční činnosti a přípravy nových legislativních norem či dalších dokumentů ve sféře cestovního 
ruchu. obě strany budou vzájemně popularizovat svoje aktivity týkající se témat jejich společného zájmu v oboru 
muzejnictví (např. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, Festival muzejních nocí, soutěž Muzeum roku, kampaň 
Muzea a 20. století, portál Kudyznudy.cz, aj.). AMG a Czt se též domluvily na součinnosti při přípravě a realizaci 
společných projektů (např. výstav, veletrhů, školení, seminářů, konferencí a dalších marketingových či vzdělávacích 
aktivit).

ediční plán, který počítá s postupným 
publikováním dokončených a recenzo-
vaných názvosloví: 2019 – tematický 
okruh „Myslivost / lovectví“ (autor: 
Mgr. Martin Slaba, t. č. Národní ze-
mědělské muzeum – Muzeum lesnic-
tví, myslivosti a rybářství Ohrada); 
2020 – „Školství“ (autorka: Mgr. Jar-
mila Klímová, Muzeum Komenského 
v Přerově); 2021 – „Zvěrokleštičství“ 
(autor: Mgr. Tomáš Hamrlík, Muze-
um Bojkovska); 2021 – „Vinařství“ 
(autor: Ing. Vilém Křeček, Národní 
zemědělské muzeum – Muzeum vi-
nařství, zahradnictví a krajiny Valti-
ce); 2022 – „Lidový oděv“ (autorky: 
PhDr. Miroslava Ludvíková, CSc., 
Etnografický ústav Moravského zem-
ského muzea; PhDr. Jaroslava Zastáv-
ková a PhDr. Marie Brandstetterová, 
Národní muzeum v přírodě – Valašské 
muzeum v přírodě).

V průběhu přípravy tematických 
okruhů se postupně ustálila také zá-
kladní struktura jednotlivých hesel. 
Ačkoliv se může ve vztahu k přísluš-
ným celkům v drobných detailech 
odlišovat, jsou nejdůležitější znaky, 
které je třeba pojmenovat pro identifi-
kaci příslušného předmětu, zpravidla 

rozděleny do těchto sedmi bodů: 
1. Upřesňující znaky (odlišují jednotli-
vé varianty předmětů zařaditelné pod 
výše uvedený název, s přihlédnutím ke 
konkrétní věci obvykle označují ma-
teriál, tvar, konstrukci; je-li prokaza-
telná, může to být funkce, konkrétní 
účel); 2. Doplňující znaky (vypovídají 
o jedinečnosti předmětu mezi artefak-
ty stejného druhu, s přihlédnutím ke 
konkrétnímu objektu obvykle ozna-
čují dekor, firemní značky či sériová 
čísla, jsou-li podružné, mohou to být 
opět typ, materiál, konstrukce); 3. Sy-
nonyma (užívaná v evidenci sbírek 
a v místním prostředí); 4. a) Definice 
a v případě potřeby bližší identifikace 
i částečný výklad. Funkce předmětu 
a oblast použití, popis konstrukce (slo-
žení) a jeho hlavních částí, základní 
varianty předmětů, u složitých (zakry-
tovaných) strojů se popisují pouze vi-
ditelné části; b) Historické údaje o roz-
šíření, zániku užívání předmětu, jeho 
vývojové varianty; 5. Názvy předmětů 
vizuálně podobných s uvedením zna-
ků, kterými se odlišují od příslušného 
hesla (jde především o příbuznost zna-
kovou, nikoliv lexikální, aby mohly být 
rozlišeny formálně podobné objekty, 

o nichž nic nevíme); 6. Rozměry/způ-
sob měření; 7. Zkratka navrhovatele 
znění hesla a rok jeho návrhu. 

Aktuální díly Etnografického ná-
zvosloví muzejních sbírek budou po-
stupně publikovány v elektronické 
(a pokud možno i v tištěné) formě. 
Při zachování základních pravidel au-
torského zákona budou všem zájem-
cům též volně přístupné na webových 
stránkách AMG, resp. dalších spolu-
pracujících subjektů. 

Soustavná a mnohdy často velmi 
náročná práce na jednotlivých heslá-
řích etnografického názvosloví pro-
bíhala téměř 20 let. Podílelo se na ní 
několik desítek autorů a autorek, k fi-
nální podobě přispělo mnoho dalších 
kolegů a kolegyň, kteří již ve svých 
domovských institucích nepracují 
a nejsou ani členy AMG. V některých 
případech nás již opustili nadobro. 
Výbor Etnografické komise AMG by 
alespoň touto cestou rád poděkoval 
všem, kteří se na tvorbě pojmosloví 
v minulosti podíleli a současně s tím 
také aktuálním členům realizačního 
týmu, za obětavost a nasazení, s nímž 
k tomuto náročnému úkolu přistu-
pují.
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Právní ochrana databází 
lIBOr vašíček / šárka vašíčkOvá
leGAl pARtneRs, AdVokátní kAnCelář, s. R. o.

V muzeích a galeriích se často pra-
cuje s databázemi. V tomto pří-

spěvku se proto zabýváme některými 
aspekty jejich právní ochrany. 

Pojem databáze 
Zákon definuje databázi jako „sou-
bor nezávislých děl, údajů nebo jiných 
prvků, systematicky nebo metodicky 
uspořádaných a individuálně přístup-
ných elektronickými nebo jinými pro-
středky, bez ohledu na formu jejich 
vyjádření. Pro „nezávislost prvků“ je 
nutné, aby tyto byly od sebe oddělitel-
né, aniž by byla dotčena jejich infor-
mační, umělecká nebo jiná hodnota. 
Aby měl soubor určitých uspořáda-
ných údajů povahu databáze ve smyslu 
zákona a požíval tak právní ochrany, 
je třeba, aby byly kumulativně napl-
něny všechny shora uvedené pojmové 
znaky. Z obsahu definice databáze je 
tak vyloučen například film, byť roz-
ložitelný na obrazy nebo záběry, sys-
tematicky uspořádaný a individuálně 
přístupný elektronickými prostředky, 
protože jeho rozdělením by byla dotče-
na jeho umělecká hodnota. 

V českém právu existují dva re-
žimy právní ochrany databáze, a to 
(i)  režim autorskoprávní ochrany; 
a (ii) režim zvláštního práva pořizo-
vatele. Můžeme tak rozlišit databá-
ze, které jsou chráněny pouze podle 
autorského práva nebo pouze podle 
zvláštního práva pořizovatele databá-
ze, dále dle obou těchto práv, anebo 
žádného z výše uvedených práv.

autorskoprávní ochrana 
databází
Autorskoprávní ochrana je přiznává-
na výhradně databázi, jejíž uspořádání 
obsahu nebo způsob výběru je auto-
rovým vlastním duševním výtvorem, 

tj. splňuje požadavek originality. Au-
torské právo tak nechrání obsah nebo 
investici do databáze, ale výhradně 
strukturu databáze. Naopak, taková 
databáze, jejíž vytvoření je dáno jen 
technickými úvahami, pravidly nebo 
omezeními, která neponechávají žád-
ný prostor pro tvůrce, originalitu či 
osobitý charakter, není způsobilá k au-
torskoprávní ochraně. 

Autorem databáze může být vý-
hradně fyzická osoba, která ji sku-
tečně vytvořila, té potom svědčí tzv. 
osobnostní a majetková práva. Pokud 
by však databáze, jež má povahu au-
torského díla, byla vytvořena zaměst-
nancem muzea či galerie v rámci jeho 
pracovněprávního vztahu, jednalo 
by se o tzv. zaměstnanecké dílo, kdy 
nositelem majetkových práv by byla 
muzejní instituce, pokud by nebylo 
mezi stranami sjednáno jinak (např. 
v  pracovní smlouvě). Osobnostní 
práva vždy přísluší zaměstnanci, na 
zaměstnavatele nepřechází. Rozbo-
ru osobnostních a majetkových práv 
jsme se věnovali v článku nazvaném 
„Je fotografie autorským dílem?“, kte-
rý vyšel ve Věstníku AMG č. 4/2020, 
s. 18.  

V praxi bývá často tvůrcem za-
městnanec jiné právnické osoby, kte-
rá v postavení zhotovitele uzavřela 
s muzeem či galerií smlouvu o dílo, 
jejímž předmětem je zhotovení data-
báze. Může být zaměstnanec takové 
společnosti autorem databáze? Pokud 
by pouze „překlopil“ konkrétní vize 
a představy o tom, jak by měla data-
báze vypadat, do technické podoby, 
a ke vzniku databáze by přispěl pouze 
poskytnutím technické nebo odborné 
rady, pak mu autorská práva nesvědčí. 
Pakliže by však zaměstnanec společ-
nosti originálně přispěl ke způsobu 

výběru nebo uspořádání obsahu data-
báze, pak by jej bylo možno považovat 
za autora. V takovém případě by se 
vztah mezi muzeem či galerií v po-
stavení objednatele databáze a spo-
lečností v postavení zhotovitele řídil 
režimem smlouvy o dílo; zaměstnanec 
společnosti by měl postavení autora, 
vykonavatelem práv k zaměstnanecké-
mu dílu by však byla společnost. Prá-
vo databázi užít se v praxi zpravidla 
poskytuje formou licence.    

Zvláštní právo pořizovatele 
databáze 
Pořizovatelem se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která na svou od-
povědnost pořídí databázi nebo pro 
kterou tak z jejího podnětu učiní jiná 
osoba. V prvém případě tedy sama 
osoba vynaloží úsilí a vloží kvalitativně 
nebo kvantitativně podstatný vklad 
do pořízení, ověření nebo předvedení 
obsahu databáze. Ve druhém přípa-
dě osoba, která je následně pořizo-
vatelem, dá podnět jiné osobě k po-
řízení databáze (např. objednávkou). 
Pořizovateli se poskytuje ochrana ve 
vztahu k investici, kterou na pořízení 
databáze vynaložil. Investici mohou 
představovat nejen finanční prostřed-
ky, ale i jiné hodnoty poskytnuté na 
pořízení databáze (např. vydané úsilí, 
čas, energie apod.).

Pořizovateli, který do pořízení, 
ověření nebo předvedení obsahu da-
tabáze vložil kvalitativně nebo kvan-
titativně podstatný vklad, přísluší tzv. 
zvláštní právo pořizovatele databáze 
(známé i jako „zvláštní právo k data-
bázi“) spočívající v právu k vytěžování 
a k zužitkování celého jejího obsahu 
nebo její části, a v právu udílet sou-
hlas k takovému jejímu užití, včetně 
rozhodování o zpřístupnění databáze. 
Vytěžováním se rozumí trvalý nebo 
dočasný přepis celého obsahu databá-
ze nebo jeho podstatné části na jiný 
podklad, a to jakýmikoliv prostředky 
nebo jakýmkoliv způsobem. Zužitko-
váním se pak rozumí libovolná forma 
zpřístupnění veřejnosti celého obsahu 
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databáze nebo jeho podstatné části 
rozšiřováním rozmnoženin, proná-
jmem, spojením on-line nebo jinou 
metodou přenosu.  

Ze zákona dále vyplývá, že do prá-
va pořizovatele databáze, která byla 
zpřístupněna veřejnosti, nezasahuje 
oprávněný uživatel, jenž vytěžuje nebo 
zužitkovává kvalitativně nebo kvan-
titativně nepodstatné části obsahu 
databáze nebo její části, a to k jaké-
mukoliv účelu, za podmínky, že tento 
uživatel databázi užívá běžně a přimě-
řeně, nikoliv systematicky či opako-
vaně, a bez újmy oprávněných zájmů 
pořizovatele. Je tedy možné využívat 
části zveřejněných databází, pokud se 
tak děje za výše uvedených podmínek. 
Hranice mezi kvalitativně či kvanti-
tativně nepodstatnou a podstatnou 

částí databáze není zákonem určená. 
V konkrétním sporném případě by 
tak byla předmětem výkladu.

Do práva pořizovatele jím zpří-
stupněné databáze nezasahuje opráv-
něný uživatel, který vytěžuje nebo 
zužitkovává podstatnou část obsahu 
a) pro svou osobní potřebu; b) pro 
účely vědecké nebo vyučovací, uvede-
-li pramen, v rozsahu odůvodněném 
sledovaným nevýdělečným účelem, 
a  c) pro účely veřejné bezpečnosti 
nebo správního či soudního řízení.  

Právem pořizovatele databáze 
zůstávají nedotčena případná autor-
ská práva k jednotlivým prvkům da-
tabáze.

V rámci prací na databázi se její 
zhotovitel může dostat k citlivým da-
tům, jejichž únik není žádoucí. Pro 

tento případ doporučujeme uzavřít 
písemnou dohodu o důvěrnosti pře-
dávaných informací (známou též 
jako dohodu o mlčenlivosti), jejímž 
předmětem by byl závazek zhotovitele 
a jeho zaměstnanců, kteří se podílejí 
na vytvoření databáze, zachovat ml-
čenlivost o veškerých údajích získa-
ných od objednatele, nezveřejnit tato 
data a nepoužít je pro jiné účely, než 
bylo dohodnuto. Dohoda by měla ob-
sahovat i smluvní pokutu za případný 
únik dat. Ta by měla být natolik vyso-
ká, aby odradila od jakýchkoliv snah 
o zneužití získaných dat či podkladů.       

Vzorovou dohodu o důvěrnosti 
předávaných informací najdete na 
webových stránkách AMG http://
www.cz-museums.cz pod záložkou 
Právní poradna AMG. 

Názvosloví etnografických sbírek II
ŠKOLSTVÍ

Jarmila klímová

Cena: 50 kč

Druhý svazek Názvosloví etnografických sbírek vydaly společně aMG, národní mu-
zeum v přírodě, p. o., a Muzeum komenského v Přerově, p. o., s finančním přispěním 
Ministerstva kultury. edice je připravována pod záštitou Etnografické komise aMG.

pojmosloví nenahrazuje výkladový slovník či národopisnou encyklopedii. Výběr hesel 
se podřizuje potřebám etnografů a kurátorů. hlavním kritériem je četnost sbírkových 
předmětů v českých muzeích.

na konci roku 2020 byla publikace rozeslána zdarma všem členům AMG – řádným 
(institucím), individuálním i čestným. Počet zaslaných kusů se řídí výší členského 
příspěvku aMG. nad tento rámec si mohou členové AMG i ostatní zájemci výtisky 
zakoupit na sekretariátu AMG.

kontakt pro prodej a distribuci publikací aMG: 
Mgr. Vendula potůčková Jurášová 
tel.: +420 224 210 037 
Mobil: +420 736 438 611
e-mail: kalendarium@cz-museums.cz
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phdr. zitu suchánkovou není zapotřebí 
muzejní obci dlouho představovat. Je to 
osobnost se znalostí specifik muzejní 
práce, kterou prošla doslova „od píky“, 
k tomu dlouholetá členka exekutivy AMG, 
od roku 1999 místopředsedkyně Českého 
sdružení přátel betlémů, autorka knihy 
Třebechovický Proboštův betlém: Sbírky 
Třebechovického muzea betlémů, členka 
redakční rady Věstníku AMG a nositelka 
ocenění přístAV 2013 pro zástupce ve-
řejné správy a samosprávy. k tomu skvě-
lá hostitelka Festivalu muzejních nocí 
v roce 2016, kde na lodi plné muzejníků 
plujících na Národní zahájení této akce 
do Roztok s úsměvem řešila vlastivědné 
dotazy ohledně krajiny ubíhající z pravo-
boku, na levoboku muzeologickou dispu-
taci a na zádi si spolu s dixielandem stihla 
ještě zazpívat. Rozhovor s oslavenkyní 
za redakční radu Věstníku AMG vedla 
phdr. hana dvořáková.

Jednou z pravidelných otázek jubilan-
tům je dotaz směřující k tomu, jak se 
dostali ke svému zaměření. Co tě při-
vedlo k etnologii?
Musím začít od začátku, neboť k dosa-
žení jakéhokoliv vzdělání (natož vysoko-
školského), vedla v mém životě docela 
zdlouhavá cesta. do jevíčského gym-
názia s internátem, na samém počátku 
70. let, se ve východních Čechách ne-
chodilo z nadšení, byla to poslední štace 
pro děti z rodin s nějakým protirežimním 
škraloupem. během dvou let se k mému 
údivu tato škola naopak stala přípravkou 
pro studium v socialistickém zahraničí. 
po maturitě jsem absolvovala tři různé, 
tzv. nástavby a příležitost vystudovat 
univerzitu jsem získala až po roce 1989 
v souvislosti s vysněným zaměstnáním 
v třebechovickém muzeu (v jeho těsné 
blízkosti jsme tehdy bydleli; slavný me-
chanický proboštův betlém jsem vídala 
od raného dětství, neboť mě na návštěvy 
ke skřivanovým, na jejichž dvorku byl 

v dřevěném přístřešku od počátku 70. let 
minulého století umístěn, vodila moje 
babička). Velký vliv na můj vztah k oboru 
měli moji přátelé etnografka phdr. zdena 
lenderová (spolužačka ze zš, gymnázia 
i nástavby na knihovnické škole) a její 
manžel Jiří zikmund, odborní pracovníci 
Muzea východních Čech v hradci krá-
lové. po vyhlášení konkurzu na ředitele 
tMb v třebechovicích pod orebem jsem 
se s povzbuzením této zkušené etnogra-
fky přihlásila a místo získala. po nástupu 
jsem se potřebovala dozvědět co nejví-
ce o odborné muzejní práci a přihlásila 
se na dálkové studium, které probíhalo 
v budově národního muzea. odborné 
předměty vyučovali jeho zaměstnanci 
a oficiálně je zaštiťovala střední prů-
myslová škola grafická. plynule jsem 
pak pokračovala studiem etnologie na 
Univerzitě karlově.

Lišil se nástup do muzejní praxe od 
tvých představ? 
z předchozího je patrné, že nástup do 
praxe splynul s nabýváním odborných 
znalostí a v malém muzeu se okamžitě 
stanete řešitelem situací, o kterých člo-
věk ani netušil, že mohou nastat. napří-
klad při výpadku elektřiny jsem musela 
vyměnit několik velkých porcelánových 
pojistek ve vysloužilém rozvaděči, a to za 
užaslého přihlížení autobusového zájezdu 
holandských turistů. kdybych pohotově 
nezasáhla, přišli by o kulturní zážitek 

a pohled do historie betlémů i elektro-
údržby, což ocenili a odměnili vděčným 
a obdivným potleskem.

v třebechovicích po orebem jsi praco-
vala jako ředitelka muzea14 let . Doká-
zala jsi jej dostat do povědomí nejen 
betlémářské veřejnosti. Jak vypadalo 
toto pracoviště při tvém nástupu a v ja-
kém stavu jsi jej opouštěla?
z téměř rodinného podniku, kde o chodu 
muzea rozhodovaly tři ženy s perfektním 
přehledem o obyvatelích celého města, 
ale bez valného zájmu o muzejní činnost 
(a které každou snahu o změnu komen-
tovaly prohlášením, že tohle se tam tedy 
nikdy nedělalo), se mi během mého 
působení podařilo vytvořit prosperující 
organizaci s fondem obsahujícím téměř 
400 betlémů. za pozitivum považuji fakt, 
že proboštovův betlém byl zapsán na se-
znam nkp a že se vedení města nechalo 
přesvědčit k angažmá pro získání finanč-
ních zdrojů z evropských fondů pro stavbu 
objektu odpovídajícího významu třebe-
chovické sbírky. Moje snaha dosáhnout 
maximální podpory budoucího projektu 
mě i městské radní natolik psychicky vy-
čerpala, že jsem usoudila, že své služby 
zkusím nabídnout jiné instituci a odešla 
jsem do středočeského muzea v Rozto-
kách u prahy. krátce nato byly konečně 
potřebné prostředky královéhradeckým 
krajem přiděleny a vyhovující budova vy-
budována.



Věstník AMG 6 /2020 21 

peRsonálIe

Jak se liší práce na pozici ředitelky ma-
lého muzea od tvé pozice dnešní? 
přechod z maloměstských poměrů do 
péče zřizovatele prosperujícího kraje 
byl pro mě velkou radostí. zpočátku 
bylo třeba naslouchat zaměstnancům 
a udělat si vlastní názor, případně ně-
které věci změnit. V roce 2007 jsem 
ve vedení roztockého muzea vystřídala 
vyčerpanou Mgr. evu balaštíkovou, kte-
rá velmi úspěšně řešila následky kata-
strofální povodně a část úkolů logicky 
přešla i na mě. evakuaci před povodní 
jsem si zopakovala v roce 2013, která 
významně zasáhla objekty braunerova 
mlýna, jejichž oprava nám zabrala více 
než 2 roky. V té době byl ohrožen i téměř 
zrekonstruovaný zámek, ale díky zása-
hu roztockých hasičů poškozen nebyl. 
povodně tak byly pro muzeum velkým 
prubířským kamenem.

Jsi soudní znalkyní v oboru českého 
betlemářství a lidové řezby, angažuješ 
se v předsednictvu svazu betlémářů, 
mimo to jsi autorkou či spoluautorkou 
řady výstav na toto téma. Betlémům 
se věnuješ i ve funkci ředitelky. Co ti 
to přináší?
betlemářství je zdánlivě menšinový obor, 
a to i v rámci české etnografie. když ale 
máte příležitost se do něho zahledět, už 
vás neopustí. Mnohdy je dost náročné 
spojit práci ředitelky muzea s odbornou 
činností, ale pokud mám možnost, tvorba 
výstav je skvělým odreagováním. za dobrý 
příklad mohu uvést spolupráci s phdr. Iva-
nou kubečkovou, autorku dlouhodobého 
výstavního cyklu „betlémy, tentokrát…“. 

v paměti odborné veřejnosti zůstávají 
prezentace kralických betlémů, betlé-
mů skříňkových a především projekt 
z roku 2014 nazvaný „Betlémy tiště-
né“. Co chystá váš osvědčený tandem 
příště?
Již několik let si slibujeme, že vydáme 
tiskem poznatky získané při přípravě vý-
stavy tištěných betlémů, které je ovšem 
nutné doplnit, což znamená mít čas na 
studium archivů, a to se nám prozatím 
moc nedaří. letošní výstava nese název 

„Vánoční světlo“ a její součástí betlémy 
rozhodně budou.

Práce v muzeu působí pro nezasvěce-
ného jako něco velmi poklidného. Co ti 
působí největší starosti, nebo naopak 
radosti? 
V Roztokách bude těžké se i v budoucnu 
ubránit povodním, pokud nedojde k nut-
ným opatřením. to je mou starostí. zdá 
se, že mimo běžné práce při řízení muzeí 
mi jsou souzeny rekonstrukce objektů, 
většinou za významného přispění zdrojů 
eU, což je vždy nejprve velký úkol a pokud 
se vše podaří, následná radost. V součas-
né době řešíme s naším archeologickým 
oddělením interaktivní expozici stopami 
věků a vstup do muzea přímo z roztocké-
ho nádraží. obojí by mělo být dokončeno 
v roce 2022.

František šebek 
slavící 75

V lednu 2021 oslaví významné životní 
jubileum phdr. František šebek, historik 
a muzeolog, dlouholetý předseda AMG. 
Život jubilanta byl od studentských let 
spojen s muzeem v pardubicích, kterému 
zůstal věrný až do odchodu do důchodu 
v roce 2009. František šebek s tímto 
muzeem spolupracoval již v době svých 
středoškolských studií. Vystudoval peda-
gogickou fakultu v hradci králové a po 
absolvování vojenské služby pokračoval 
ve studiu na Filozofické fakultě Uk, obor 
pomocné vědy historické – archivnictví. 
svůj studentský příběh pak dokončil 
v roce 1978 disertační prací na téma 
„Muzeum a školy při vyučování dějepisu”. 
oponentem práce byl phdr. Jiří špét, 
Csc., z Muzeologického kabinetu nM, 
sám původně středoškolský profesor a pro 
generaci mladých muzejních pracovníků 
muzeologická ikona, pro starší naopak 
„aparátnickou“ noční můrou. Význam-
nou měrou do formování Františkova 
odborného zaměření zasáhla profesorka 

evženie nohejlová-prátová, přední osob-
nost evropského numismatického bádání 
a vedoucí numismatických sbírek nM. 
ta jej během studií přivedla k zájmu 
o numismatiku. V 70. letech, v dobách 
normalizace, zažil František šebek řadu 
až absurdních situací, kde pardubické 
muzeum bylo místy samostatné, chvíle-
mi sloučené s muzeem v hradci králové. 
Jeho odborné znalosti a lidský přístup ke 
spolupracovníkům jej předurčily nejprve 
k vedení archeologicko-numismatického 
oddělení a následně i Východočeského 
muzea tehdy jako pobočky Muzea vý-
chodních Čech v hradci králové. stal se 
zakládajícím členem komise pro numis-
matiku kabinetu pro muzejní a vlastivěd-
nou práci při nM, posléze jejím tajem-
níkem, i členem komise pro spolupráci 
muzea a školy. V této době se zabýval 
i problematikou muzejní statistiky. 

V roce 1991 se pardubické muzeum 
osamostatnilo pod názvem Východočeské 
muzeum v pardubicích a František šebek 
byl jmenován jeho ředitelem. zrušením 
krajů se stala instituce příspěvkovou or-
ganizací řízenou Ministerstvem kultury, 
pod kterým setrvala až do nově zřízených 
ÚsC. V roce 2001 se tak zřizovatelem 
muzea stal pardubický kraj. František 
se jako ředitel musel vyrovnat s mno-
ha problémy. především s neutěšeným 
stavem pardubického zámku, který mu-
zeum v roce 1994 převzalo od památ-
kové péče. hlavním cílem pak byla jeho 
rekonstrukce a využití pro muzejní účely. 
tento nesmírně náročný úkol se podařilo 
splnit a již v roce 1997 byla veřejnosti 
otevřena první část opravené budovy. 
do roku 2001 byla větší část objektu 
v provozu a otevřela se první expozice. 
do roku 2005 byly zpřístupněny další 
čtyři tematické expozice. to se podařilo 
splnit díky organizačním a manažerským 
schopnostem Františka šebka, který bě-
hem několika let vybudoval ze skomírající 
pobočky plně funkční krajské muzeum se 
stabilizovaným pracovním kolektivem. In-
stituci přebíral se 14 zaměstnanci, v roce 
2009 ji předával s více jak 40 pracovníky, 
opraveným zámkem, funkčními moderní-
mi expozicemi i depozitárními prostory.
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František šebek byl od počátku 
i v popředí snahy o znovuzrození oborové 
muzejní spolupráce v nových demokratic-
kých podmínkách. byl v užším kolektivu 
muzejních pracovníků, kteří od roku 1990 
usilovali o obnovení profesního muzejní-
ho sdružení. tím se stala nově založená 
AMG, na jejímž ustavujícím sněmu byl 
zvolen do exekutivy. V letech 1992 až 
2000 pak působil jako předseda AMG. 
pod jeho vedením se Asociace stala 
respektovaným sdružením a oborovým 

partnerem pro orgány veřejné správy. 
z jeho iniciativy vznikla v rámci AMG 
i Škola muzejní propedeutiky, která roz-
šiřuje muzeologické vzdělání pracovníků 
muzeí a galerií z celé republiky. základ-
ní kurz byl po několika letech rozšířen 
i o další specializovaný kurz věnovaný 
muzejnímu výstavnictví. na výuku mu-
zeologie navázal František i po založení 
Univerzity pardubice, kde od roku 2000, 
nejprve externě a poté od roku 2010 jako 
kmenový pracovník Ústavu historických 

věd Filozofické fakulty, přednáší muzeolo-
gii jako profesní přípravu pro posluchače 
historických oborů, pro budoucí archiváře 
pak heraldiku, genealogii a sfragistiku.

František šebek není jen muzeolo-
gem a schopným organizátorem muzejní 
práce, ale i uznávaným historikem. Je 
autorem více než 40 odborných muze-
ologických prací, 30 odborných histo-
rických studií věnovaných numismatice 
a historii pardubic či pardubického kraje. 
Jeho kniha Dějiny Pardubic je dodnes vy-
hledávanou publikací. Věnoval se a stále 
se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti 
pro veřejnost o dějinách pardubického 
regionu. 

s Františkem se známe od 70. let 
20.  století. Vždy jednal promyšleně 
a uvážlivě, avšak s mimořádným nasaze-
ním a zápalem pro věc. Celý svůj profesní 
život spojil s historií pardubic a okolí, stej-
ně jako s teorií muzejní práce. profese se 
mu stala i celoživotním koníčkem. Vyjme-
novat všechny jeho aktivity v této oblasti 
by přesáhlo možnosti tohoto příspěvku. 
nezbývá mi, než mu popřát do příštích 
let mnoho pracovního elánu a především 
pevné zdraví! 

FRantIŠEk FRýDa
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dovolujeme si Vám připomenout, že dne 28. února 
2021 končí možnost přihlásit Vaše projekty do XIX. roč-
níku národní soutěže muzeí Gloria musaealis! 

nabízíme Vám pomoc při vytipování vhodných sou-
těžních počinů a konzultaci při zpracování přihlášky. ta 
je koncipována tak, aby poskytla ucelený materiál, který 
slouží nejen k posouzení projektu, ale i k propagaci va-
šeho muzea. 

pokud jste se rozhodli k přihlášení Vaší výstavy, publi-
kace či jiné aktivity (i onLInE PRoJEktY), neodkládejte 
podání přihlášky na poslední měsíce soutěžního ročníku. 
odborná komise plánuje výjezdy za projekty průběžně 
a uvítá proto, s ohledem na zajištění svých cest, aby se 
zejména o výstavě či o počinu dozvěděla včas. 

dejte nám vědět o svém záměru se přihlásit, přihlášku 
poté můžeme společně zpracovat později. 

podrobnější informace o národní soutěži muzeí Glo-
ria musaealis, včetně přihlášek do jednotlivých kategorií 
najdete na http://www.gloriamusaealis.cz. 

Věříme, že se v roce 2020 i přes komplikace způsobe-
né koronavirovou pandemií setkáme s celou řadou Vašich 
vynikajících projektů!

kontakt pro národní soutěž muzeí Gloria musaealis:
Mgr. Monika benčová, tajemnice soutěže
tel.: +420 224 210 037
mobil AMG: +420 736 438 611
e-mail: gloria@cz-museums.cz

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis
XIX. ročník
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S muzejníky 
do (nejen) 
virtuálního světa 
archeologie
kaREL SkLEnář / PavEL tItZ / 
/ ZuZana FRIŠová 
ARCheoloGICká koMIse AMG / 
/ náRodní MUzeUM / VlAstIVědné 
MUzeUM A GAleRIe V České lípě

Archeologové v České republice od roku 
2014 vždy v říjnu slaví Mezinárodní den 
archeologie (MdA). V prvním roce se tato 
událost, jejímž smyslem je přiblížit nejširší 
veřejnosti archeologii, její význam a vý-
sledky jejího usilování, konala na Filozo-
fické fakultě Uk, ve středočeském muzeu 
v Roztokách u prahy a v Muzeu t. G. M. 
Rakovník. V roce 2019 už bylo možné 
nahlédnout archeologům pod pokličku 
na stovce akcí ve všech krajích, účastníků 
se sešlo na deset tisíc. pestrost a rozsah 
MdA v duchu sloganu: „Archeologie je 
všude!“ spolehlivě přitahuje i pozornost 
médií.

Rok 2020 nás však zastihl ve zcela 
nové situaci. kvůli pandemii covid-19 
muselo být zrušeno mnoho připravova-
ných aktivit. Jediným možným řešením 
se stal přesun do prostředí internetu pod 
novým heslem: „Když vy nemůžete za 
archeologií, musí archeologie za vámi!“ 
Jen některé instituce však tento přesun 
na poslední chvíli zvládly – personálně 
slabší pracoviště vůbec neměla možnost, 
protože stavební činnost, vyvolávající zá-
chranné výzkumy, se ani při pandemii 
nezastavila (spíše naopak). Inspirace se 
nicméně šíří a přibývá virtuálních před-
nášek a výstav i mimo MdA. Veřejnost si 
cestu k digitálním výtvorům archeologů 
našla. na podrobnější vyhodnocení te-
prve dojde – a s napětím očekáváme, jak 
se vyvinou poměry pro MdA 2021.

Jako v předchozích letech i v roce 
2020 mohli zájemci k lepší orientaci vyu-
žít webovou stránku MdA (https://www.
denarcheologie.cz). nalezli na ní místo 

interaktivní mapy tříděný soupis odkazů. 
k dispozici byly adresy umožňující virtu-
ální návštěvy archeologických muzejních 
expozic nebo významných světových lo-
kalit, dále bylo možné se inspirovat ke 
skutečným  výletům za archeologií, for-
mou 3d vizualizací byly přiblíženy objekty 
z některých nalezišť, nabídnuto bylo také 
zajímavé čtení, audio či video soubory 
v archivech Čt a ČRo.

sesterským produktem webu je fa-
cebookový profil Mezinárodního dne ar-
cheologie (https://www.facebook.com/
denarcheologie). ten za říjen oslovil více 
než 4 500 osob, přičemž zde bylo zve-
řejněno 70 zpráv – řada bohužel infor-
movala právě o rušení akcí. zbylé však 
přinášely zajímavé zprávy z dění v oboru, 
významný podíl měly odkazy na on-li-
ne materiály, přednášky a jiné virtuální 
události.

z cyklu archeologických workshopů 
připravovaných národním muzeem se na-
konec mohl uskutečnit jen první s názvem 
„pestrost antického světa v materiálech 
a  technologiích“ (6. října  2020), na 
němž se účastníci s využitím vhodných 
sbírkových předmětů a replik seznámili 
se způsoby zpracování různých materiálů 
v období antiky. pracovníci oddělení pra-
věku a antického starověku nM pak na-
točili sedmidílnou sérii „Archeologických 
jednohubek“. Jde o nejvýše pětiminutové 
minipřednášky provázené obrazem. té-
mata jsou volena s ohledem na rozsah 
a atraktivitu či aktuálnost, a tvoří tak pes-
trou ochutnávku z nabídky oboru. Videa 
byla zveřejněna prostřednictvím youtube 
kanálu nM, kde je do konce října zhlédlo 
asi 900 návštěvníků.

Archeologické muzeum šatlava, 
pobočka Vlastivědného muzea a galerie 
v České lípě, připravilo zkušební ver-
zi aplikace rozšířené reality pro mobilní 
telefony, která zájemcům umožnila bez-
pečným a hravým způsobem nahlédnout 
do muzejních sbírek i za současné situace 
(https://www.muzeumcl.cz). exponáty 
byly vybrány z výzkumů hrnčířské lokality 
v České lípě. tento způsob prezentace by 
se v budoucnu měl stát nedílnou součástí 
expozic muzea.

za nádherného počasí se dne 3. říj-
na 2020 podařilo uspořádat tradiční akci 
v plenéru pro malé i velké nazvanou „Ar-
cheologické hrátky na hrádku“ v Čáslavi. 
spolupracovali na ní Městské muzeum 
a knihovna Čáslav, Muzejní a vlastivědný 
spolek Včela čáslavská, město Čáslav, 
Rodinné centrum kopretina Čáslav a Ar-
cheologický ústav AV ČR, praha, v. v. i.

do restaurátorské a archeologické 
dílny Muzea náchodska pozvali zvídavé 
zájemce tamní kolegové na svém Face-
booku podařeným videem. pro mladší 
zveřejnili pracovní listy „poznej práci 
archeologa“, kde se děti např. dozvědí, 
co je to monoxylon, zahrají si archeolo-
gické pexeso nebo si podle návodu vyrobí 
pravěký šperk či hliněnou figurku. po-
třebný materiál k výrobě navíc muzejníci 
připravili do balíčků, které bylo možné 
po objednání vyzvednout v náchodském 
infocentru.

Milník v boji proti 
nezákonnému 
obchodování 
s kulturními 
statky
MaGDa něMCová
MInIsteRstVo kUltURy

Ačkoli text Úmluvy o opatřeních k zákazu 
a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu 
a  převodu vlastnictví kulturních statků 
přijatý na 16. zasedání Generální konfe-
rence UnesCo v roce 1970 a vyhlášený 
14. listopadu téhož roku (dále Úmluva 
UNESCO 1970) byl výsledkem dlouho 
a pracně vyjednávaných kompromisů 
a logicky podléhal dobovému kontextu, 
principy v něm definované a pro signa-
táře ze 140 států (zatím) závazné byly 
přelomovým nástrojem ochrany movitého 
kulturního dědictví ohroženého nelegální-
mi majetkovými přesuny přeshraničního 
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charakteru. Česká republika je členských 
státem Úmluvy UNESCO 1970 již od 
roku 1977. třemi základními pilíři tohoto 
dokumentu jsou prevence, restituce a me-
zinárodní spolupráce. hlavním orgánem 
Úmluvy UNESCO 1970 je shromáždění 
členských států, které se od roku 2012 
koná každý druhý rok. V průběhu času 
se ukázala potřeba vytvořit další složky 
a nástroje, jež by usnadnily realizaci zá-
vazků z ní plynoucích, příp. reagovaly na 
aktuální potřeby. Jako první stálý orgán 
Úmluvy UNESCO 1970 byl v roce 1978 
ustanoven Mezivládní výbor pro podporu 
návratu kulturních statků do země jejich 
původu nebo jejich restituci v případě 
nelegálního přivlastnění. primárně je 
zaměřen na mediaci restitučních poža-
davků, a to především těch, které nelze 
řešit přímo na základě tohoto dokumentu 
(nemá retroaktivní účinek, a proto ne-
zahrnuje dnes např. diskutované téma 
transferu kulturních statků v koloniálním 
období). od roku 2013 také pracuje Sub-
sidiární výbor, jenž zasedá v období mezi 
shromážděními členských států. hlavní 
náplní práce sekretariátu Úmluvy UNES-
CO 1970 je příprava zasedání členských 
zemí a obou výborů, implementace úmlu-
vy a získávání dalších zdrojů pro její napl-
ňování zejména v oblasti terénní, vzdělá-
vací a osvětové práce a budování kapacit. 
nejdůležitější výkladovou listinou Úmluvy 
UNESCO 1970 je její prováděcí směrnice 
(operational Guidelines) z roku 2015. 
Mezi další dokumenty, které nejsou na 
rozdíl od vlastní úmluvy pro členské státy 
závazné, jejichž aplikace je však důležitá, 
ne-li nezbytná, jsou doporučení, deklara-
ce a etické kodexy.

přes veškerá omezení způsobená 
pandemií covidu-19 připomíná Unes-
Co důstojným způsobem 50. výročí 
Úmluvy UNESCO 1970. součástí oslav 
je i kampaň zaměřená na šíření povědomí 
o důležitosti ochrany movitého kulturního 
dědictví mezi širokou veřejností nazvaná 
„skutečná cena umění”, která má pět 
kapitol: 1. Umění nezná hranice. Nezná 
je ani organizovaný zločin; 2. Kolik stojí 
duše národa; 3. Podpora ozbrojeného 
konfliktu nebyla nikdy tak dekorativní; 

4. Terorismus je tak skvělý kurátor; 5. Jak 
vymazat celou kulturu kousek po kousku. 
ty budou postupně představovány od říj-
na 2020 do dubna 2021. podrobnější in-
formace naleznete na https://en.unesco.
org/fighttrafficking. některé z úspěchů 
jsou představeny prostřednictvím virtu-
ální výstavy „padesát let boje proti ne-
zákonnému obchodování s kulturními 
statky“. Jedním z regionálně zaměřených 
projektů byla třídenní online konference 
organizovaná za spolupráce UnesCo, 
německého ministerstva zahraničí, ev-
ropské komise a Rady evropy v souvislosti 
s německým předsednictvím Výboru mi-
nistrů Rady evropy. Cílem setkání, které 
se konalo od 16. do 18. listopadu 2020, 
bylo definovat priority boje proti nezákon-
nému obchodování s kulturními statky pro 
období příštích 10 let.

 V roce 2020 také slaví 25. výročí 
Úmluva UNIDROIT o odcizených nebo 
nelegálně vyvezených kulturních statcích 
z roku 1995 (dále Úmluva UNIDROIT 
1995), která je postavena na principech 
soukromého práva. koncipována byla jako 
komplementární k Úmluvě UNESCO 
1970 se záměrem doplnit některá její 
slabá místa. opatření Úmluvy UNIDROIT 
1995 jsou v porovnání s Úmluvou UNES-
CO 1970 podstatně přísnější a jasnější, 
zejména pokud se jedná o usnadnění 
restitucí odcizených a nelegálně vyve-
zených kulturních statků, a to díky uplat-
nění principu due diligence a přenesení 
důkazního břemene na držitele předmětu. 
připouští navrácení majetku nejen v pří-
padech krádeže, ale i v rámci nezákon-
ného vývozu a u předmětů pocházejících 
z nelegálních archeologických vykopávek. 
Úmluvu UNIDROIT 1995 dosud ratifiko-
valo 48 států. dopad je však daleko širší, 
neboť její principy se staly podkladem 
pro Směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2014/60/EU o navracení kul-
turních statků neoprávněně vyvezených 
z území členského státu, která je účin-
ným nástrojem pro navracení a restituci 
nezákonně vyvezeného kulturního dě-
dictví, jak o tom svědčí i řada předmětů 
získaných zpět do České republiky (např. 
socha sv. barbory, která byla odcizena 

roku 1996 z římskokatolického kostela 
v Železnici).

Cílem Úmluvy Rady Evropy o trest-
ných činech proti kulturním statkům 
(tzv. nikósijská úmluva), kterou je možné 
ratifikovat od května roku 2017, je pak 
prevence a boj proti destrukci kulturního 
dědictví a nezákonnému obchodování 
s kulturními statky, a to především kri-
minalizací a důrazným postihem těchto 
nežádoucích aktivit. 

přes vznik dalších právních nástro-
jů a platforem zůstává Úmluva UNES-
CO 1970 úhelným kamenem ochrany 
movitého kulturního dědictví na meziná-
rodní úrovni a právem byla její důležitost 
vyjádřena i tím, že 14. listopad byl vyhlá-
šen Mezinárodním dnem boje proti nedo-
volenému obchodu s kulturními statky.

110. narozeniny 
karla Zemana

dne 3. listopadu 1910 se v ostroměři 
narodil jeden z nejvýznamnějších čes-
kých režisérů, scenáristů a výtvarníků 
karel zeman, jehož výročí si letos připo-
mínáme. karel zeman proslavil českou 
kinematografii 20. století po celém světě 
a za své dílo získal řadu cen a uznání na 
prestižních filmových festivalech. Jeho 
filmová tvorba je dodnes vysoce ceněna 
a postupy, které využíval, jsou vyučová-
ny na filmových školách po celém světě. 
estetika zemanovy tvorby ovlivnila celou 
řadu světových filmařů, například reži-
séra, výtvarníka a člena skupiny Monty 
python terryho Gilliama nebo režiséra 
tima burtona.  při této příležitosti si Mu-
zeum karla zemana připravilo speciální 
narozeninovou nabídku, a to dárkový po-
ukaz s platností až do konce února 2021 
(40% sleva na vstup pro vaše blízké či 
partnery).  

Muzeum je unikátní svým hravým 
pojetím a nabízí možnost zapojit se a vy-
zkoušet si na vlastních fotoaparátech 
trikové postupy, jež karel zeman ve svých 
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filmech používal. V muzeu si také můžete 
vytvořit vlastní animovaný film s karloze-
manskou estetikou a od konce roku 2020 
i nový interaktivní trik nazvaný V kůži 
barona Prášila, díky kterému se stanete 
hvězdou jednoho ze zemanových filmů.

Celá expozice bude plně přístupná 
také sluchově postiženým návštěvníkům, 
díky překladům krátkých dokumentárních 
filmů a komentované prohlídky do znako-
vého jazyka přímo v expozici. 

Více informací na webu https://1url.
cz/@narozeninykarlazemana.

z ČInnostI AMG

44. seminář 
knihovníků muzeí 
a galerií
MonIka vLaSáková /  
/ ŠtěPánka BěHaLová 
knIhoVnICká koMIse AMG

knihovnická komise AMG a husitské 
muzeum v táboře připravily pro letošní 
rok z důvodu řady omezení v souvislosti 
s pandemií koronaviru jednodenní online 
konferenci, která se uskutečnila v úterý 
22. září 2020 od 10.00 hodin a nahradila 
tradiční třídenní seminář.  

na akci se přihlásilo 102 účastníků, 
mezi nimiž byli knihovníci muzeí a galerií, 
členové kk AMG, zástupci skIp, sdru-
žení knihoven ČR, Ústřední knihovnic-
ké rady i naši kolegové ze zahraničí (ze 
slovenska a z polska). Videokonference 
byla navštívena z celkem 56 připojení, 
přičemž v několika regionech připravili na 
výzvu předsedkyně komise členové výbo-
ru společné sledování (Moravskoslezský 
kraj, Ústecký kraj a praha).

setkání moderovala předsedkyně 
kk AMG phdr. štěpánka běhalová, ph.d., 
z Muzea Jindřichohradecka, a úvodní při-
vítání pronesl ředitel husitského muzea 
v táboře Mgr. Jakub smrčka, Th.d.

program konference byl rozdělen na 
dva samostatné bloky. dopolední část 
byla věnována online aktivitám kniho-
ven muzeí a galerií. pracovníci muzejních 
knihoven dokážou velmi pružně reagovat 
a přizpůsobit svou práci i nabídku služeb 
aktuálním podmínkám. díky automatizo-
vaným knihovním systémům je bez pro-
blémů možná práce z domova, zatímco 
uživatelům jsou k dispozici online kata-
logy, digitální knihovny a další virtuální 
aktivity, např. výstavy. 

V úvodní prezentaci představil ge-
nerální ředitel nk ČR phdr. Vít Richter 
díla nedostupná na trhu a nové možnosti 
jejich postupného zpřístupnění. studen-
ti, vysokoškolští pedagogové a vědečtí 
pracovníci měli již na jaře 2020 k dispo-
zici přístup k jinak autorsky chráněným 
dílům prostřednictvím národní digitální 

knihovny. tento systém se nyní díky in-
tenzivní spolupráci nk ČR (za podpory 
Mk ČR) a osA postupně stane právě pro-
střednictvím řady knihoven trvale přístup-
ným badatelským prostředím a umožní 
bez větších omezení studium milionů 
stran digitalizovaných dokumentů. 

řada muzeí i muzejních knihoven 
zpřístupnila své fondy a výstavy online. 
ředitel knihovny nM Mgr. Martin se-
kera, ph.d., prezentoval profesionální 
virtuální prohlídku výstavními projekty, 
které na svých internetových stránkách 
představuje nM, spolu s návodem a do-
poručeními pro její přípravu. Videopo-
zvánku, tutoriál či online přednášku lze 
s využitím základní techniky a vlastními 
silami vytvořit i v menších institucích. 
Inspiraci z husitského muzea v táboře 
prezentovala Mgr. Monika Vlasáková. 
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phdr. Judita Matějová z MG poukázala na 
komunikaci s veřejností prostřednictvím 
sociálních sítí, díky nimž na jaře 2020 
představili aktivity v knihovně. Jedná se 
o rychlý způsob šíření informací mezi 
místní komunitou, který umožňuje aktu-
ální zpětnou vazbu. poslední příspěvek 
první části setkání připravili phdr. Richard 
šípek, ph.d., a Mgr. Monika Veverková 
z knihovny nM. projekt databáze vlast-
níků knih pRoVenIo má mezinárodní 
přesah a stává se vynikající pomůckou 
pro práci s historickými fondy. prezenta-
ce představila nejen možnosti samotné 
databáze, ale také podnět ke spolupráci 
pro další odborné instituce. 

odpolední blok videokonference byl 
věnován automatizovaným knihovním 
systémům a programům pro zpracování 
muzejních fondů. diskuzi na toto téma 
spolu vedli místopředsedkyně kk AMG 
Mgr. Alena petruželková z památníku ná-
rodního písemnictví a specialista z oblasti 
informačních technologií Mgr. david Ci-
gánek. tématem byla koordinace auto-
matizovaných knihovních a muzejních 
systémů při zpracování sbírkových fondů 
knihoven a eliminace duplicitní práce kni-
hovníka a kurátora knižní sbírky. dochází 
totiž k výměně starších verzí knihovnic-
kých systémů za aktuální, pracující ve 
webovém prostředí. Mgr. Iveta Mátlová 
ze slováckého muzea v Uherském hra-
dišti prezentovala společné projekty 
v muzejních knihovnách v několika kra-
jích (zlínský, Jihomoravský, pardubický 
a kraj Vysočina) a porovnala jednotlivá 
řešení. důležitým poznatkem zůstalo, že 
výsledná spolupráce knihoven je žádoucí, 
přínosná a možná.

s organizací videokonference podob-
ného rozsahu neměli pořadatelé žádné 
zkušenosti. přesto se podařilo zajistit 
všechny potřebné parametry a podmínky, 
které umožnily její kvalitní přenos k vy-
sokému počtu příjemců. Významná byla 
především technická a personální podpo-
ra akce. záznam z videokonference spolu 
s jednotlivými prezentacemi přednášek je 
zveřejněn na webu AMG pod záložkou 
Knihovnické komise AMG a na webových 
stránkách husitského muzea v táboře.

tradiční třídenní seminář knihovníků 
muzeí a galerií byl přesunut na příští rok. 
Uskuteční se v husitském muzeu v táboře 
a jeho organizace se ujme Mgr. Monika 
Vlasáková. program bude sledovat aktu-
ální dění a stěžejní témata, navržená do 
programu již pro rok 2020.

Prezentace dějin 
v malých muzeích
PEtR CHLEBEC
koMIse MUzeJníCh hIstoRIků AMG

Ve dnech 23. a 24. září 2020 se konal 
odborný seminář „prezentace dějin v ma-
lých muzeích.“ organizačně jej zaštiťovali 
členové komise muzejních historiků AMG 
Mgr. zdeněk duda z prácheňského mu-
zea v písku), Mgr. petr Chlebec z Měst-
ského muzea blatná a Mgr. petr šťovíček 
z blatského muzea v soběslavi a Veselí 
nad lužnicí. setkání se mělo původně 
konat v termínu 7.–8. dubna 2020, avšak 
kvůli propuknutí nákazy covid-19 a vyhlá-
šení nouzového stavu, muselo být přesu-
nuto. Místo konání zůstalo stejné, a to 
v blatné. kvůli vzrůstajícímu riziku z šíření 
pandemie, byl dva dny před konáním akce 
seminář pozměněn na online variantu. do 
blatné přijeli jen přednášející, kteří byli 
živě streamováni přes aplikaci Google 

Meet a zároveň natáčeni kamerou, a to 
pro následné zveřejnění videa pro ty, kte-
ří se videokonference nemohli přihlásit 
v reálném čase. 

Jako první tři referenti v bloku na-
zvaném „dějiny v malých muzeích“ při-
jali pování phdr. František Frýda („Mají 
malá muzea, zvláště ta vlastivědná 
v  budoucnosti nárok na existenci?“), 
doc. Mgr. petra šobáňová, ph.d., („Mu-
zejní prezentace jako edukační médium“) 
a Mgr. Jakub Jareš, ph.d., („Vystavování 
soudobých dějin“). doc. Mgr. petra šobá-
ňová, ph.d., kvůli možnému riziku nákazy 
nedorazila osobně, avšak zúčastnila se 
semináře online. svůj příspěvek poslala 
jako videonahrávku a využila i možnost 
komunikace skrze chatové zprávy. pří-
spěvky vzbudily širokou diskuzi, do kte-
ré se zapojila i starostka města blatná 
bc. kateřina Malečková.

V následujícím bloku nazvaném 
„teoretická stránka dějin v muzeu“, mo-
derovaném Mgr. Michaelou Mikešovou 
z Městského muzea blatná, zazněly re-
feráty: „historie, minulost, paměť ve sbír-
kovém fondu malého muzea“ (Mgr. petr 
Chlebec), „dějiny ve veřejném prosto-
ru“ (Mgr. Václav sixta), „předměty, lidé, 
dějiny: prezentace historických sbírek 
v Muzeu brněnska“ (Mgr. Monika Miku-
lášková) a „Animace, participace a dal-
ší zaklínadla v (městském) muzeu 2.0, 
3.0, 4.0“ (Mgr. zdeněk duda). tato část 
konference byla zakončena diskuzí, která 
se pro svou obsáhlost a časové omezení 
přelila do kuloárů kavárny. 

V poslední sekci semináře nazvané 
„Muzeum v roli popularizátora dějin“ 
vystoupila Miroslava brůnová, dis., kte-
rá představila projekt „Únik z totality.“ 
Výstava byla připravena formou únikové 
hry mapující výročí 30 let od sametové 
revoluce v oblastním muzeu v Chomu-
tově. následoval referát Ing. Jaroslava 
Martínka „Muzeum hrotovicka: od vize 
k realizaci“, na jehož příkladu bylo možné 
vidět spolupráci malého muzea s krajskou 
institucí při tvorbě expozice. Celý blok byl 
zakončen Mgr. et MgA. Ivou Vachkovou, 
ph.d., která představila jednu z instalací 
Muzea hlavního města prahy v referátu 
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„Virtuální středověká praha v  domě 
U zlatého prstenu“. 

závěr programu byl z důvodu nepří-
tomnosti některých referentů změněn 
z panelové diskuze na širší debatu, kdy 
jsme se částečně vraceli k již nastíněným 
tématům. konferenční den byl zakončen 
zhodnocením semináře, který představil 
pozitivní příklady z praxe a poukázal na 
další možné směry a aspekty při tvorbě 
dějinného obrazu nejen v malých mu-
zeích. přes nižší počet účastníků, tedy 
z původních 70 přihlášených, snížený po 
zavedení opatření na 13, splnilo setkání 
svůj cíl nastínit možné roviny prezenta-
ce dějin. online semináře se zúčastnilo 
14 posluchačů, kteří se také zapojovali 
do diskuzí. 

program druhého dne byl zredukován 
na exkurzi do expozice Muzeum všemi 
smysly v Městském muzeu blatná. během 
prohlídky bylo účastníkům jedním z auto-
rů odhaleno její zákulisí, které usnadňuje 
manipulaci s vitrínami, skříňovými moduly 
a exponáty, opravy, údržbu a další pro-
měny. I tuto exkurzi jsme s Mgr. Micha-
elou Mikešovou streamovali, abychom 
zpřístupnili muzeum i divákům u obrazo-
vek. poté paralelně běžely dva workshopy. 
Mgr. lucie Jagošová, dis., představila 
evaluační metody a přístupy v muzeu. 
druhým přednášejícím byl Mgr. lukáš 
Faktor, jenž prezentoval muzejní kufří-
ky sloužící k interaktivním edukačním 
programům. Vzhledem k času a formě 
nemohly dílny proběhnout v takové inter-
aktivitě s posluchači, což ovšem nebránilo 
k případným dotazům ze strany online 

účastníků. na workshopech bylo celkem 
8 návštěvníků a 10 posluchačů online.

následně proběhla plánovaná online 
schůze komise muzejních historiků AMG, 
kde byl seminář zhodnocen a domluvena 
i další činnost v roce 2021. děkujeme 
referentům a posluchačům za pochopení 
a trpělivost, a také AMG, Mk ČR, městu 
blatná a Centru kultury a vzdělávání blat-
ná za podporu při pořádání akce.

aktuální trendy 
virtuálně
MonIka MIkuLáŠková
koMIse pRo pRáCI s VeřeJností 
A MUzeJní pedAGoGIkU AMG

Již čtvrtý ročník konference „Aktuální 
trendy v muzejní prezentaci a edukaci“ se 

konal dne 12. října 2020 na půdě Muzea 
brněnska, ve Vile löw-beer v brně. Místo 
jednání se však nakonec vzhledem k ná-
hlému zhoršení epidemiologické situace 
rozšířilo na kanceláře a často i domovy 
muzejníků a akademiků z různých koutů 
České republiky a slovenska. konference, 
původně plánovaná jako klasická, byla 
(v rámci činnosti komise vůbec poprvé) 
přenesena do virtuálního prostředí, což 
s sebou přineslo řadu výzev, ale i možnost 
oslovit širší publikum z řad muzejních 
kolegů a kolegyň.

přednášející měli příležitost zapojit 
se do jednání třemi formami: 1. přímou 
účastí ve Vile löw-beer v brně, odkud 
byl jejich příspěvek odvysílán, 2. připoje-
ním online skrze aplikaci teamlink nebo 
3. zasláním předtočeného příspěvku. pro-
střednictvím uvedené platformy se mohli 
přihlášení také zapojit do diskuze, přímý 
přenos na youtube byl k dispozici všem 
zájemcům. 

letošním tématem konference byly 
oborové didaktiky v muzeu, které v sobě 
spojují popularizaci vědeckých výsledků 
a adekvátní formy jejich zprostředkování 
pro různorodé publikum, s přihlédnutím 
k možnostem a specifikům jednotlivých 
vědních oborů. Jednání otevřel otakar 
kirsch s příspěvkem věnovaným tzv. obo-
rovým muzeologiím a reflexi jejich pre-
zentace v období 1948–1989. program 
následně představil příspěvky věnované 
edukaci prostřednictvím historických, 
numismatických, uměleckých či příro-
dovědných sbírek či metodám dramatické 
výchovy a tvořivé hry. Mezi přednášejícími 
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z ČInnostI AMG

budějovická praha a současně z historic-
kého ústavu Filozofické fakulty Univerzity 
hradec králové se ve svém příspěvku za-
mýšlel nad možnostmi současných muzeí 
v naplňování role živého místa paměti 
jako fungujícího edukačního prostředí. 
hlavní pozornost věnoval představení 
pracovních listů připravených pro ex-
pozice Vlastivědného muzea ve slaném 
jako didaktickou inspiraci výuky dějepisu. 
soustředil se na otázky možností vyu-
žívání pramenů pro poznání minulosti, 
práce s principy emocionality, haptiky, 
autenticity a estetiky, nebo rovinu obra-
zové analýzy. 

Mgr. Jakub halaš z Muzea říčany 
pak nastínil specifika edukace v přírodo-
vědné expozici malé muzejní instituce. 
seminář vycházel z praktických zkuše-
ností venkovního didaktického centra 
geologie i vnitřních expozic muzea. s ak-
téry setkání diskutoval mj. problematiku 
učení zážitkem, dovedností a kompetencí, 
aktivního učení, či nutnosti dostatečné 
reflexe. zpestřením této prezentace se 
stal i zajímavý pokus z oboru vulkanologie 
a půlhodinové praktické cvičení.

odpolední blok vedený Mgr. et MgA. 
Ivou Vachkovou, ph.d., z Muzea hlavního 
města prahy se nesl v duchu aktuálního 
tématu, práce se školami a návštěvnic-
kou veřejností v době karantény. Mu-
zejní pedagogové společně rozmlouvali 

byli například Iva Vachková, petra šobá-
ňová s pavlou baštanovou, tomáš drobný 
s pavlou Vykoupilovou, Jana Jiroutová, 
Veronika Rodová, Ľuboš kačírek či Mo-
nika Mažárová. program nabídl celkem 
16 příspěvků v pěti konferenčních blo-
cích.

průběžně bylo k vysílání online při-
pojeno zpravidla kolem stovky účastníků. 
za dva dny umístění na youtube si online 
přenos a později záznam pustilo téměř 
900 uživatelů. zájem organizátoři zazna-
menali nejen z řad muzejních pedagogů, 
ale i kolegů z dalších oborů. proto jsou 
příspěvky od 12. listopadu 2020 znovu 
dostupné pro všechny na youtube kanále 
Muzea brněnska.

Akci připravila komise pro práci 
s veřejností a muzejní pedagogiku AMG 
a Muzeum brněnska ve spolupráci s Me-
todickým centrem muzejní pedagogiky při 
MzM, katedrou UnesCo pro muzeologii 
a světové dědictví, oddělením muzeolo-
gie Filozofické fakulty Masarykovy univer-
zity a Masarykovým muzeem v hodoníně, 
pod záštitou AMG a s finančním přispě-
ním Ministerstva kultury.

Muzeum škole / 
/ škola muzeu 
pokračuje 
JItka kRáLová / Iva vaCHková
koMIse pRo pRáCI s VeřeJností 
A MUzeJní pedAGoGIkU AMG

přes nepříznivou situaci kolem pande-
mie covid-19 se za přísných opatření 
dne 21. září 2020 úspěšně realizovalo 
šesté setkání pracovní skupiny zaměřené 
na spolupráci mezi muzeem a školou. 
tentokráte se sešel optimální počet více 
než dvou desítek účastníků v atraktivním 
objektu Muzea hlavního města prahy, 
v domě U zlatého prstenu. 

V prvních dvou opakujících se blo-
cích čekala posluchače poutavá téma-
ta. Mgr. Milan hes, ph.d., z Gymnázia 

o edukačním potenciálu v online pro-
storu, vhodných metodách a technikách 
i o možných způsobech práce v případě 
dalších omezení. Vzájemně se podělili 
o své zkušenosti z jara 2020 a naznačili 
směr, jak je dále rozvíjet.

setkání naší muzejní edukátorské zá-
kladny přineslo potěšující zpětnou vazbu 
k volbě diskutovaných témat i náměty pro 
další činnost, a dovedlo organizační tým 
k přesvědčení o vysokém zájmu českých 
muzejních pedagogů na svém profesio-
nálním růstu. další aktiv byl naplánován 
na 22. března 2021.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

K
Pv

m
P 

A
m

G
Fo

to
: A

rc
hi

v 
K

Pv
m

P 
A

m
G



Věstník AMG 6 /2020 29 

pozVánkA nA VýstAVU

čas rytířů 
dalekých moří 

17. července 2020  
– 24. ledna 2021
Moravské zemské muzeum
Pavilon anthropos

V polovině července letošního roku byla 
v brněnském pavilonu Anthropos, v hlav-
ním výstavním sále, otevřena výstava, 
která je zajímavá z mnoha důvodů a roz-
hodně stojí za pozornost. 

kdo byl MUdr. Jindřich Vávra, dnes 
již zapomenutý moravský lékař, vědec, 
učenec a cestovatel, který ve své době 
používal i německé podoby svého jména 
heinrich? František Josef I. ho vyzna-
menal Rytířským křížem Řádu železné 
koruny a dne 13. července 1871 povýšil 
do rytířského stavu s predikátem „von 
Fernsee, tedy „rytíř dalekých moří.

Jindřich Vávra (1831–1887) se na-
rodil v brně, kde také vychodil gymnázium 
a filozofický ústav, potom odešel studovat 
do Vídně přírodní a lékařské vědy. od 
mládí miloval botaniku, sbíral rostliny, 
popisoval je, třídil a pořádal, což odpoví-
dá dnešní kurátorské činnosti. proto se 
správně rozhodl, když po ukončení lékař-
ských studií zamířil do služeb rakouského 
námořnictva, neboť tam viděl šance, jak 
dál pokračovat ve svých botanických záli-
bách a zároveň naplnit představy a touhy 
po cestování. to se mu měrou vrchovatou 
splnilo. Měl štěstí na dobu, kdy se začala 
budovat rakouská marina. Jeho botanic-
kých znalostí si povšimnul mladší bratr 
císaře arcivévoda Ferdinand Maxmilián, 
sám vášnivý botanik. nepřekvapí proto, 
že když se chystal uspořádat vědeckou 
expedici do brazílie, vyzval Vávru, aby jej 
doprovázel. A tak byla jeho spolupráce 
s panovnickým rodem započata. byly to 
další pobyty na mořích ve službách nejen 
habsburků, ale i princů sasko-coburských 
na cestě kolem světa. V roce 1880 ode-
šel do důchodu, podíval se ale ještě do 
egyptské Gízy. zemřel nečekaně v květ-
nu 1880 a je pochován na Ústředním 

hřbitově v brně. Celkem se účastnil devíti 
námořních výprav a dvakrát vykonal plav-
bu kolem zeměkoule.

Rámec výstavy tvoří 300 zvětšených 
historických fotografií, výběr z šesti alb, 
které se nacházejí ve sbírce etnografic-
kého ústavu historického muzea MzM. 
snímky nastřádal během dlouhých cest. 
Jsou řazeny po geografických celcích, 
jako např. Východní, jihovýchodní a jižní 
Asie, Jižní Amerika, havaj, nový zéland 
a Austrálie, Afrika, severní Amerika. zá-
běry na města, krajiny, lidi. hned u vstu-
pu do instalace můžeme nastudovat 
Vávrovy námořní cesty na velké názorné 
mapě světa. Vávra patřil k nejvýznam-
nějším sběratelům fotografií v 50. až 
70. letech 19.  století. obrázky začal 
sbírat na své plavbě na korvetě Carolina  
(1857–1858). ovšem, jak uvádí autor 
fotografické části výstavy a jejího odbor-
ného zpracování, pavel scheufler, většinu 
snímků z Vávrovy sběratelské kolekce vy-
tvořili profesionální fotografové. k vidění 
jsou i další jeho sběratelské kousky z bo-
taniky (herbáře), numizmatiky, zoologie 
a etnologie. Část sbírek věnoval již za 
svého života moravskému a vídeňskému 
muzeu, další část jim potom daroval (až 
po Vávrově smrti) jeho bratr karel. Čás-
tí fondu se staly také Vávrovy cestovní 
deníky (pět sešitů, psaných kurentem). 

ty byly zdigitalizovány, přepsány a pře-
loženy, jejich kopie lze vidět i na výstavě. 
k dalším zajímavostem patří řády a vy-
znamenání, které za svého života obdržel. 
náprstkovo muzeum zapůjčilo výběr et-
nografických předmětů z Japonska, Číny 
a Indie, neboť delimitačním opatřením 
byla část sbírek předána v roce 1978 
k určení právě sem. V roce 1987 pak 
byla administrativně natrvalo převedena 
do náprstkovských sbírek. 
během přípravy výstavy provedly MzM 
a nM na základě konfrontace evidenčních 
zápisů identifikaci a určení předmětů. ne 
ve všech případech se to podařilo. na 
tomto příkladě se ukazuje, jak důležitá 
je biografie sbírek i provenienční přístup 
k muzejním akvizicím.
 Výstava o filantropovi a mecenáši, její od-
borné zpracování a prezentovaný vědecký 
přístup mohou být vzorovým příkladem 
zpřístupnění podobných osudů donátorů 
leckterých muzeí. snad každá instituce 
najde ve svých zakladatelských dějinách 
takovou osobnost, vzdělance, vlasten-
ce, jenž obohatil nejen její prvotní sběry. 
Často to byli znalci v oborech, kterými 
se zabývali, se záměrem doplnit mezery 
ve stávajících muzejních sbírkách. patří 
tedy mezi mnohdy první tvůrce sbírkových 
fondů našich paměťových organizací. 

Eva DIttERtová
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pUblIkACe

Jaroslav Ziegler bylo umožnit zájemcům o památky a dě-
jiny umění poznání bohatého kulturního 
fondu naší země,“ uvádí historik umění 
david Junek. 

„Například v katedrále sv. Víta jsme 
navštívili i triforium, což je královský 
ochoz pod horními okny se slavnými 
bustami králů, o němž se v tisku psalo, 
cituji: Na Pražském hradě bude vystaven 
realistický model ochozu. Na skutečný se 
nikdy nedostanete. V roce 2003 jsme na-
vštívili oceňovanou současnou vilu v Pra-
ze Nebušicích, od architekta Stanislava 
Fialy, jejíž majitel provázel obydleným 
domem 45 účastníků zájezdu,“ s úsmě-
vem dodává. 

V rámci výročí vydalo muzeum bro-
žuru, která představuje všechny exkurze 
a může být určitým kurzem dějin umění. 
zároveň se může stát inspirací, kam se 
vydat na zajímavý výlet v naší vlasti.

– ze zaslaných materiálů

Muzeum Vysočiny pelhřimov, p. o., vy-
dalo novou monografii o Jaroslavu zie-
glerovi, v níž vůbec poprvé představuje 
život i kompletní dochované dílo tohoto 
výjimečného tvůrce. 

Jaroslav ziegler se narodil v roce 
1886 v Černovicích, zemřel v roce 1974 
v Čejkově u nového Rychnova. Více než 
půl století spolupracoval s pelhřimovským 
muzeem na obrazových rekonstrukcích 
historické zástavby pelhřimova. Jeho ži-
votní osudy však zdaleka nejsou spojeny 
jen s pelhřimovskem. Vystudoval práva 
a řadu let zastával úřednické a diploma-
tické posty na prvorepublikových minis-
terstvech, ve třicátých letech 20. století 
byl generálním konzulem v Mnichově. byl 
perzekvován jak nacistickým, tak komu-
nistickým režimem. na prahu 2. světové 
války byl vězněn v praze a v berlíně kvůli 
podezření ze spoluúčasti na plánování 
atentátu na Adolfa hitlera, v padesá-
tých letech byl vystěhován z rodinné vily 
v pelhřimově do podnájmu v malé vesnici 
Čejkov, kde strávil posledních dvacet let 
svého života. 

textová část knihy je věnována jak 
životu Jaroslava zieglera, tak rozboru 
jeho tvorby. odborný komentář se opírá 
o množství pramenných citací i obrazovou 
dokumentaci. následuje obsáhlý katalog 
se soupisem všech v současnosti zná-
mých zieglerových děl. pulikaci uzavírá 

resumé v německém a anglickém jazyce. 
s odkazy na přehled jeho prácí. 

Vydání knihy bylo podpořeno ze 
státního fondu kultury Mk ČR. kontaktní 
osobou je Mgr. zuzana trnková, e-mail: 
z.trnkova@muzeumpe.cz

– ze zaslaných materiálů

Muzejní cesty 
za uměním slaví 
25 let

oblíbené a vyhledávané autobusové zá-
jezdy s názvem Cesty za uměním, zahájilo 
Městské muzeum a galerie polička v roce 
1995. za 25 let se podařilo uskutečnit 
44 zájezdů a navštívit mnoho památek 
a zajímavých míst. 

„Jednalo se o cesty tematicky za-
měřené na určité slohové období. Během 
uplynulých ročníků se podařilo zahrnout 
všechny slohy a patrně i všechny staveb-
ní typy. Při 44 výletech jsme navštívili 
74 lokalit. Vždy bylo snahou představit 
nejenom významné památky, a to včetně 
staveb ze seznamu UNESCO, ale i objek-
ty opomíjené. Chtěli jsme v daném místě 
ukázat i něco navíc. Běžně nepřístup-
ný úsek či objekt, a to za spolupráce 
s místními správci či odborníky. Cílem 

Z receptáře 
našich předků
Lidová strava čtyř regionů: 
Jižní Čechy – Jižní Morava 
– Vysočina – Dolní 
Rakousko

dvojjazyčná publikace je jedním z výstupů 
dvouleté spolupráce etnografů z Jižních 
Čech, Vysočiny, Jižní Moravy a dolního 
Rakouska. Jejím cílem je přiblížit stravo-
vání našich předků nejen obvyklou výkla-
dovou formou, ale především za pomoci 
konkrétních receptur a návodů. Čerpá 
z výsledků terénních výzkumů, ze vzpo-
mínek pamětníků a zachycuje prostou 
lidovou stravu obyvatel venkova a men-
ších měst na přelomu 19. a první poloviny 
20. století.

kniha v praktické kroužkové vazbě 
je rozdělena do šesti tematických oddílů, 
které odpovídají nejčastěji podávaným 
jídlům a užívaným surovinám – polévky, 
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zavářky, recepty ze zeleniny, luštěnin, 
obilí a hub, bramborové, moučné a ma-
sité pokrmy a omáčky. publikaci uzavírá 
poslední kapitola se svátečními jídly, pe-
čivem a nápoji. zahrnuje celkem stovku 
receptů ze všech koutů česko-moravsko-
-rakouského příhraničí, které jsou kromě 
úvodního výkladového textu představe-
ny a doplněny i obrázky zachycujícími 
některé popisované pokrmy či dobové 
vybavení kuchyní.

Čtenářům tento receptář přináší 
nejen čistě teoretické poučení, ale rov-
něž praktický návod, jak nahlédnout do 
každodenního života našich pradědečků 

a prababiček prostřednictvím přiroze-
ného, zdravého a hospodárného stra-
vování.

publikace Z receptáře našich před-
ků / Aus den Rezeptbüchern unserer 
Vorfahren bude k zakoupení ve vybra-
ných muzeích, galeriích a informačních 
centrech regionu Vysočina. Je možné ji 
také objednat na adrese Muzea Vysoči-
ny třebíč. kontaktní osobou je zdeňka 
Mrňová, projektová pracovnice I-CUlt  
e-mail: z.mrnova@muzeumtr.cz, tel.: 
+420 568 408 804.

– ze zaslaných materiálů

Children in Museums award
termín uzávěrky přihlášek je 1. března 2021

Children in Museums Award vyhlašuje European Museum academy (EMa) a Hands on! International association 
of Children in Museums od roku 2011. soutěž poukazuje na výjimečné a inovativní programy a expozice navržené 
pro děti do 14 let. projekty hodnotí odborníci se zkušenostmi z různých oborů v muzeích. porota hledá zejména insti-
tuce, výstavy či expozice, které ukazují zájem o děti, podporují dětskou zvídavost a podněcují jejich představivost, dále 
představují kreativní a pokrokové projekty a poskytují také kvalitní výukovou zkušenost.

další informace a formuláře přihlášky naleznete na webových stránkách vyhlašovatelů: http://hands-on-international.
net a http://www.europeanmuseumacademy.eu nebo na http://www.cz-museums.cz.

2021 european Museum academy awards
Luigi Micheletti Award / Dasa Award

termín uzávěrky přihlášek je 1. března 2021

neváhejte se přihlásit do soupeření o European Museum Academy Awards v roce 2021. Luigi Micheletti Award se 
soustředí na současnou historii Evropy a na její vědecký, industriální a sociální odkaz. do soutěže se mohou hlásit 
muzea, která se věnují vojenské, politické a sociální historii ve 20. století či instituce zabývající se vědou, technologiemi 
nebo průmyslem či science centra. prvním výhercem v roce 1996 se stalo dAsA of dortmund, které od roku 2010 pořádá 
DASA Award. Základním kritériem této ceny je kvalita vzdělávacích aktivit. hodnotí se muzeologický koncept, kvalita 
dějové linky, kreativita výstavního zpracování/designu nebo programu. zvláštní pozornost je také věnovaná osobnímu 
zprostředkování, aktivnímu zapojení veřejnosti a efektivní kombinaci vzdělání a zábavy.

Více informací a formuláře přihlášek naleznete na webových stránkách: http://www.europeanmuseumacademy.eu, 
https://www.luigimichelettiaward.eu, http://www.dasa-dortmund.de nebo na http://www.cz-museums.cz.
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200 let Českého MUzeJnICtVí
dvacet let setkávání generací        č. 3 s. 16

noVé expozICe
V kladenské kuchyni         č. 1 s. 32

otázky pRo noVé ředItele
Mgr. Michal kamp / Muzeum Vysočiny 
havlíčkův brod          č. 1 s. 18

peRsonálIe
Cavaliere dell’ordine della stella d’Italia       č. 1 s. 29
Jubileum hany Garncarzové        č. 3 s. 28
Ivo křen odešel          č. 3 s. 29
ostřílený muzejník slaví 55 let        č. 4 s. 27
odešel numismatik a orientalista 
Vlastimil novák           č. 5 s. 28
Jubileum zity suchánkové         č. 6 s. 20
František šebek slavící 75         č. 6 s. 21

pozVánkA nA VýstAVy
ochrana státních hranic 
v letech 1948 až 1989         č. 1 s. 30
luhačovice a Židé         č. 1 s. 30
devatero řemesel, desátá bída?        č. 3 s. 26
kouzlo sběratelství         č. 3 s. 27
lanna: Monumenty století         č. 4 s. 29
příběhy železa          č. 4 s. 29
Čas rytířů dalekých moří         č. 6 s. 29

pRáVní poRAdnA AMG
Jak na absentujícího zaměstnance         č. 2 s. 19
skončení pracovního poměru problematického 
zaměstnance           č. 3 s. 18
Je fotografie autorským dílem?         č. 4 s. 18
kurátoři a odpovědnost za škodu         č. 5 s. 21
právní ochrana databází          č. 6 s. 18

příběh MUzeJního předMětU
Marionety bratří kopeckých        č. 1 s. 14
husitka od Václava brožíka        č. 2 s. 17

pUblIkACe
Metodologie a řízení výzkumu v muzeu       č. 1 s. 31
názvosloví etnografických sbírek I         č. 5 s. 22
názvosloví etnografických sbírek II         č. 6 s. 19
Jaroslav ziegler          č. 6 s. 30
Muzejní cesty za uměním slaví 25 let       č. 6 s. 30
z receptáře našich předků         č. 6 s. 30

ReCenze
Jídlo deseti staletí         č. 1 s. 13

Metodologie a řízení výzkumu v muzeu       č. 3 s. 17
beskydy: příroda a lidé         č. 4 s. 16
expozice i pro opravdové amatéry        č. 5 s. 20

RozhoVoR
ex-pozice          č. 1 s. 11

zápIs ze zAsedání senátU AMG
dne 10. prosince 2019 v UpM        č. 1 s. 15
dne 3. března 2020 v UpM        č. 2 s. 21
dne 18. června 2020 v UpM        č. 4 s. 22
dne 17. září 2020 v UpM         č. 5 s. 23

zpRáVy
Marná snaha o změnu návrhu rozpočtu 
kultury           č. 1 s. 19
kolečko první pomoci a záchranných prací       č. 1 s. 19
Muzea za rovnost          č. 1 s. 20
národní zahájení Festivalu muzejních nocí       č. 1 s. 21
AMG slaví 30 let          č. 2 s. 26
kolečko pro knihovny         č. 2 s. 27
Jak na virtuální výstavy         č. 2 s. 28
den poté s rouškami         č. 2 s. 29
Muzeum virtuálně         č. 3 s. 29
zasedání etnologů Jihomoravského kraje       č. 3 s. 29
pomozte nám psát historii!         č. 3 s. 30
koronavirus nás neochromil        č. 3 s. 20
ke zjištění nkÚ          č. 3 s. 20
„dárek“ k Mezinárodnímu dni muzeí       č. 3 s. 21
špatná nebo dobrá zpráva o muzeích       č. 3 s. 22
bezpečné chování v kyberprostoru        č. 3 s. 24
příležitost pro muzejní edukátory        č. 3 s. 24
Virtuální muzeum          č. 3 s. 25
Metodika edukace se zaměřením 
na loutkářství          č. 3 s. 26
nová akvizice betlémových figurek        č. 4 s. 26
Generální shromáždění Modrého štítu online       č. 5 s. 28
nové vedenie zMs         č. 5 s. 29
Celní kalendárium         č. 5 s. 29
zprávy od Českého výboru ICoM        č. 5 s. 30
s muzejníky do (nejen) virtuálního světa 
archeologie          č. 6 s. 23
Milník v boji proti nezákonému obchodování 
s kulturními statky         č. 6 s. 23
110. narozeniny karla zemana        č. 6 s. 24

z ČInnostI AMG
etnografie názvosloví         č. 1 s. 24
společně v kuksu          č. 1 s. 25
Muzejní botanici šplhali do kopců        č. 1 s. 25
z prosincového zasedání na Vysočině       č. 1 s. 26
Mezinárodní geologický seminář 2019       č. 1 s. 27
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seminář knihovníků v opavě        č. 1 s. 28
setkání konzervátorů-restaurátorů        č. 2 s. 31
Jednání plzeňské krajské sekce AMG       č. 2 s. 31
44. seminář knihovníků muzeí a galerií        č. 6 s. 25
prezentace dějin v malých muzeích         č. 6 s. 26
Aktuální trendy virtuálně         č. 6 s. 27
Muzeum škole / škola muzeu pokračuje       č. 6 s. 28

z konFeRenCí
Muzeum a etika          č. 1 s. 21
podpora muzeí a vzdělávání v kultuře       č. 1 s. 22
Mezinárodní konference v příbrami         č. 1 s. 23
záludnosti restaurování historických zbraní 
a zbroje           č. 4 s. 28
Angažovanost v muzeu         č. 5 s. 31

téMA / UMění V ReGIonálníCh MUzeíCh
sbírky regionálního výtvarného umění        č. 1    s. 4
Galerijní aspekt v muzejním programu       č. 1    s. 4
obrazy z džungle          č. 1    s. 6
Mikulov a současné výtvarné umění a design       č. 1    s. 7
Výtvarné umění ve fondech muzea        č. 1    s. 8
benediktini v berouně         č. 1    s. 9

téMA / AkVIzIČní ČInnost MUzeí
několik úvah ke sbírkotvorné činnosti       č. 2    s. 4
Rakouské akvizice v Mikulově        č. 2    s. 6
zboží ukryté v roce 1938         č. 2    s. 7
Unikátní sbírka dokladů novokřtěnského 
nožířství           č. 2    s. 8
Akvizice osobních pozůstalostí        č. 2 s. 10
Výjimečný výkup historických předmětů       č. 2 s. 12
buddhistické malby z Mongolska        č. 2 s. 13
Archiv Matouše konečného        č. 2 s. 14
přírůstek do knihovny vysokomýtského muzea     č. 2 s. 16

téMA / VědA A VýzkUM V MUzeU
Muzeum a věda          č. 3    s. 4
Věda a výzkum v národním muzeu        č. 3    s. 6
péče o statky nemateriálního kulturního 
dědictví           č. 3    s. 7
Mnoho-li se muzea zabývají vědou 
a výzkumem          č. 3    s. 9
Vědecké aktivity v malém muzeu        č. 3 s. 10
Vědecko-výzkumná práce v menších muzeích       č. 3 s. 12
na cestě k účinnějšímu rozvoji        č. 3 s. 13
Výzkum v oblasti zemědělství        č. 3 s. 14

téMA / MUzeA V noUzoVéM stAVU
A co čeká muzejníky teď?         č. 4    s. 4
zamyšlení nad ekonomickými dopady       č. 4    s. 5
Vývozy do zahraničí a krize         č. 4    s. 6

sbírka pro budoucího kurátora        č. 4    s. 7
online aktivity muzeí         č. 4    s. 8
Muzejní podcast          č. 4    s. 9
Muzejní knihovny v době koronaviru        č. 4 s. 10
Česká muzea a covid-19         č. 4 s. 11
koronavírus a múzea na slovensku        č. 4 s. 12
Muzea v křivce          č. 4 s. 14

téMA / GloRIA MUsAeAlIs 2019
navzdory koronaviru se hodnotilo        č. 5    s. 4
Výsledky xVIII. ročníku národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis          č. 5    s. 6
pořadí prvních deseti míst         č. 5 s. 17
pohled porotkyně          č. 5 s. 18

téMA / 30 let AMG
doba plná nadějí a očekávání        č. 6    s. 4
Rozhovor s předsedy AMG         č. 6    s. 6
AMG z pohledu její komise         č. 6 s. 12
Vše dobré přejeme         č. 6 s. 12
spolupráce Uzs ČR a AMG        č. 6 s. 13
30 let AMG a skIp         č. 6 s. 14
benchmarking muzeí          č. 6 s. 14
Webové služby portálu AMG        č. 6 s. 15
tvorba etnografického pojmosloví        č. 6 s. 16
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Benešov
Muzeum umění a designu Benešov
Alena vernerová: ohlédnutí 5. 8. 2020 – 31. 1. 2021
CRASHTeST 10: Rožni! 5. 8. 2020 – 31. 1. 2021
dŮm x mUd: Architektura 
Benešova 19. 9. 2020 – 31. 1. 2021
diana Winklerová: Po-city 19. 9. 2020 – 31. 1. 2021

Beroun
Muzeum českého krasu
Fenomén merkur 18. 9. 2020 – 10. 1. 2021

Blansko
Muzeum Blanenska
Panenky na blanenském zámku 27. 2. – 31. 12. 2020

Blatná
Městské muzeum Blatná
věci: o každodenních předmětech 
našich předků leden – březen 2021

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Naše paní Božena Němcová 4. 2. – 31. 12. 2020
Proměny zámku Hradiště 11. 6. 2020 – 28. 2. 2021
Království hraček ze Skašova 19. 11. 2020 – 27. 2. 2021
Pohled do duše 14. 1. – 27. 3. 2021

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
expedice středověk 18. 9. 2020 – 4. 4. 2021
Šlechtický rod pánů z Boskovic 18. 9. 2020 – 4. 4. 2021
židovský obecní dům
Jindřich Buxbaum: Tanec a hudba, radost  
a smutek 4. 9. – 20. 12. 2020

Brno
Masarykova univerzita – FF
Ústav archeologie a muzeologie – oddělení  
muzeologie
výzkumy bez hranic 12. 2. 2020 – 30. 4. 2021
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
e. eisler a P. demek: House sitters 5. 6. 2020 – 25. 4. 2021
Místodržitelský palác
Hommage à Jan Rajlich: 100 plakátů 
 x 100 designérů 25. 9. 2020 – 28. 2. 2021
Jan Rajlich & Bienále Brno 25. 9. 2020 – 28. 2. 2021
Pražákův palác
Rafani 25. 9. 2020 – 30. 1. 2022
Jan Rajlich: Art & design 25. 9. 2020 – 28. 2. 2021
Nejkrásnější české knihy  
roku 2019 9. 12. 2020 – 31. 3. 2021
Moravské zemské muzeum
Jízdárna Pražského hradu, Praha

Comenius (1572–1670) 20. 12. 2020 – 28. 3. 2021
Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
o. Sekora: mravenčí a jiné práce 18. 12. 2019 – 3. 1. 2021

do Brna široká cesta: Kramářské písně  
se světskou tematikou 4. 9. 2020 – 7. 3. 2021
Tváří v tvář: Aristokratický portrét  
v baroku 9. 12. 2020 – 14. 3. 2021
Památník Leoše Janáčka
monogramista T. d: P. P. S. v 6. 12. 2020 – 8. 3. 2021
Pavilon anthropos
Čas rytířů dalekých moří: Sběratel a mecenáš  
Jindřich vávra 17. 7. 2020 – 24. 1. 2021
Muzeum Brněnska
vila Löw-Beer v Brně
Konverze továrny v Brněnci  
na polyfunkční areál 30. 9. – 31. 12. 2020
Ruth maier a Archy rodiny maier 27. 1. – 26. 3. 2021
Muzeum města Brna
Nová stálá expozice: Chrám kamene od 4. 6. 2020
evropan Adolf Loos 10. 6. 2020 – 14. 2. 2021
140 let od zpřístupnění kasemat 
veřejnosti 27. 8. – 31. 12. 2020
Retrohrátky 8. 10. 2020 – 31. 1. 2021
Gustav Krum: Ilustrace 3. 12. 2020 – 7. 3. 2021
Muzeum romské kultury
Lavutara: Cestami romských muzikantů  
a jejich písní 8. 5. 2019 – 14. 2. 2021
technické muzeum v Brně
v TmB jsme už dvacet let:  
Kultura nevidomých 10. 8. – 31. 12. 2020
vlněná elegance první republiky: Brněnské textilky  
a jejich sortiment 27. 10. 2020 – 27. 6. 2021
RoBoT2020 24. 11. 2020 – 31. 5. 2021

Brtnice
rodný dům Josefa hoffmanna
Josef Hoffmann / otto Prutscher 1. 7. 2019 – 31. 3. 2021

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Zámek Bruntál
Hanna Bakula: Pravdivý portrét 10. 9. 2020 – 31. 1. 2021
350 let od úmrtí J. A. Komenského 18. 9. 2020 – 3. 1. 2021
Svět viktora Heegera 17. 10. 2020 – 25. 4. 2021
Perníkové formy 14. 12. 2020 – 21. 3. 2021

Bučovice
Muzeum Bučovice
Když příroda spí 8. 12. 2020 – 28. 2. 2021

čáslav
Městské muzeum a knihovna čáslav
Galerie
Nová expozice: Království panenek od 19. 5. 2020
výstavní síň
martina Knoblochová: S láskou a úctou  
k dávným časům 6. 10. 2020 – 3. 1. 2021
Svatopluk Civiš: Fotografie 11. 1. – 7. 2. 2021
výstava výtvarného oboru ZUŠ  
J. L. dusíka Čáslav 16. 2. – 7. 3. 2021

upozorňujeme čtenáře Věstníku AMG, že vzhledem k pandemii covid-19 se mohou termíny konání uvedených 
výstav měnit dle aktuální situace. Doporučujeme proto sledovat webové stránky jednotlivých institucí.
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čelákovice
Městské muzeum v čelákovicích
Sto let městské knihovny Čelákovice 3. 10. 2020 – 3. 1. 2021

česká třebová
Městské muzeum česká třebová
Tradiční vánoční výstava 30. 11. 2020 – 3. 1. 2021

české Budějovice
alšova jihočeská galerie
Wortnerův dům
Formosa deformitas: o podivné spřízněnosti baroka  
a kubismu 1911–1914 17. 9. 2020 – 31. 1. 2021
Jihočeské muzeum v českých Budějovicích
Kouzlo sběratelství:  
Unikáty ze soukromých sbírek 12. 5. 2020 – 17. 1. 2021
Lanna: monumenty století 26. 5. 2020 – 3. 1. 2021
Kouzlo sběratelství: Knižní ilustrace  
Zdeňka Buriana 3. 12. 2020 – 30. 5. 2021
Ten vánoční čas dočkali jsme zas /  
/ Předvánoční mozaika osobností jihočeské lidové kultury  
a jejích tradic 3. 12. 2020 – 6. 1. 2021
S tím se muší něco udělat! 95 let činnosti Národopisného 
sdružení při Jihočeském muzeu  3. 12. 2020 – 2. 5. 2021

český Brod
Podlipanské muzeum v českém Brodě
Zábava i politika:  
Z dějin českého plakátu 8. 9. 2020 – 2. 5. 2021

český krumlov
regionální muzeum v českém krumlově
Jana Pešková: Akvarely 26. 9. 2020 – 10. 1. 2021

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
malé kýče: obrazy Gabriely václavkové 5. 10. – 18. 12. 2020
Arktida: doma na Špicberkách 23. 10. – 23. 12. 2020
Kouzelný svět loutek: vánoční výstava 29. 11. – 23. 12. 2020

Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně
Lodě na známkách 4. 6. 2020 – 28. 1. 2021

Dobrovice
Dobrovická muzea
Jak se rodí večerníčky 21. 12. 2020 – 14. 3. 2021

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích
Barvy a loutky marcely Jeřábkové 6. 10. – 31. 12. 2020
malý princ 7. 11. 2020 – 10. 1. 2021
obrazy a loutky Pavla Kuneše 19. 11. 2020 – 10. 1. 2021
Galerie Bratří špillarů
Adam Jílek: obrazy 5. 11. 2020 – 8. 1. 2021

Dvůr králové nad labem
Městské muzeum ve Dvoře králové nad labem
Příběh jednoho města: 750 let od první písemné zmínky  
o dvoře Králové nad Labem 19. 9. 2020 – 28. 2. 2021

Františkovy lázně
Městské muzeum Františkovy lázně
úspěšné hledání identity: odkaz Toniho diessla  
Františkovým Lázním 18. 8. 2020 – 14. 2. 2021

Frenštát pod radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod radhoštěm
Karla Stiborková: metamorfózy 13. 11. 2020 – 15. 2. 2021

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Frýdecký zámek
Kdo inzeruje, prodá 1. 11. 2020 – 10. 1. 2021

havlíčkův Brod
Muzeum vysočiny havlíčkův Brod
Škrabánkovi: Procházet  
temným lesem 3. 12. 2020 – 21. 2. 2021

hlinsko v čechách
Městské muzeum a galerie hlinsko 
Adam Kašpar: Hlinsko 3. 10. 2020 – 28. 2. 2021

hlučín
Muzeum hlučínska
Repliky oděvů 1. republiky 28. 9. 2020 – 13. 1. 2021
vánoční výstava 4. 12. 2020 – 3. 2. 2021

hodonín
Masarykovo muzeum v hodoníně
Ruská revoluce 1917–1920 7. 1. – 4. 4. 2021
Sál Evropa
Krásy soustruženého dřeva 2. 7. 2020 – 17. 1. 2021

horažďovice
Městské muzeum horažďovice
výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Horažďovice: Jak jsme 
kreslili horažďovické marionety 1. 10. 2020 – 14. 4. 2021
100 let horažďovického fotbalu 31. 10. 2020 – 10. 2. 2021

hořice
Městské muzeum a galerie hořice
Zdeněk Burian: dobrodružství pravěku 25. 6. – 20. 12. 2020
Perníkový betlém 8. 12. 2020 – 31. 1. 2021

hradec králové
Muzeum východních čech v hradci králové
Záchrankou kolem světa 31. 7. 2020 – 3. 1. 2021
Poklady sbírek Královéhradeckého  
kraje 25. 9. 2020 – 21. 2. 2021
Pražský groš: Příběh nejslavnější  
české mince 10. 10. 2020 – 31. 1. 2021
Století Karla otčenáška 20. 11. 2020 – 7. 2. 2021

hustopeče
Městské muzeum a galerie hustopeče
Nová stálá expozice: Freudenreichův sklep od 1. 6. 2020
výstava Sdružení břeclavských  
výtvarníků 5. 10. – 27. 12. 2020

Cheb
Muzeum Cheb
Expoziční budova
Lidová architektura Chebska 9. 10. 2020 – 3. 1. 2021

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
50 let chomutovských bílých  
andělů 12. 12. 2020 – 27. 3. 2021
radnice
Historické cukrárny aneb mlsání  
za první republiky 1. 12. 2020 – 24. 1. 2021
Gotika 4. 2. – 18. 4. 2021

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Ultrafialové retro: Luminiscenční divadlo  
Františka Tvrdka 30. 1. 2020 – 9. 1. 2022
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regionální muzeum v Chrudimi
Architekt a památkář František Schmoranz st.  
a rod Schmoranzů ze Slatiňan 18. 9. 2020 – 31. 1. 2021

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
designová 10°: Sklo, bižuterie,  
šperk (2010–2020) 20. 11. 2020 – 5. 9. 2021
Reflexe 20. 11. 2020 – 5. 9. 2021
Kaleidoskop vkusu: Československá bižuterie  
na výstavách (1948–1989) 4. 12. 2020 – 5. 9. 2021

Jesenice
vlastivědné muzeum Jesenice
omnium: monumenta viva 10. 9. – 31. 12. 2020
Fotoklub Jesenice 10. 9. – 31. 12. 2020

Jeseník
vlastivědné muzeum Jesenicka
od Červeného kříže k Winterhilfe 16. 9. 2020 – 14. 2. 2021
Bohatství vody a ledu 23. 9. 2020 – 14. 3. 2021
Sopky v geologické minulosti moravy  
a Slezska 23. 2. 2021 – 6. 6. 2021

Jičín
regionální muzeum a galerie v Jičíně
Jičínsko očima výtvarníků 8. 1. – 7. 2. 2021
Josef váchal: Fotografie 15. 1. – 28. 2. 2021

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Jan Pikous: Neznámo kam 23. 9. 2020 – 2. 1. 2021
Ladislav Kukla: Uvnitř krajin 20. 1. – 13. 3. 2021
Muzeum vysočiny Jihlava
Skleněná krása ze sbírek muzea 24. 9. 2020 – 10. 1. 2021
Petr vlach: Sny za stavu bdělosti 9. 10. 2020 – 10. 1. 2021
Plané rostliny jako jídlo, koření  
a lék 13. 11. 2020 – 28. 2. 2021
Photographia Natura 2020 5. 12. 2020 – 7. 2. 2021
Jan Bechyně známý neznámý 8. 12. 2020 – 10. 1. 2021
Portréty z kavárny i odjinud 6. 10. 2020 – 10. 11. 2021

Jilemnice
krkonošské muzeum Jilemnice
Ze světa vystřihovánek 31. 10. 2020 – 14. 2. 2021
Putování za smírčími kříži v Českém ráji  
a Podkrkonoší 21. 11. 2020 – 23. 2. 2021
Já bych rád k Betlému 28. 11. 2020 – 31. 1. 2021

Jindřichův hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Nová stálá expozice: Historie vytesaná  
do kamene od 10. 9. 2020
kostel sv. Jana křtitele s klášterem minoritů
Českoslovenští letci  
na západní frontě (1940–1945) 19. 6. 2020 – 6. 1. 2021
Tradice jedné hranice 18. 7. 2020 – 6. 1. 2021
Jan Amos Komenský ve sbírkách  
muzea 5. 10. 2020 – 6. 1. 2021

kačina u kutné hory
Národní zemědělské muzeum kačina 
Muzeum českého venkova
Zámek Kačina na starých  
vyobrazeních 5. 8. 2020 – 31. 1. 2021
Zimní příběh 1. 12. – 23. 12. 2020

kamenický šenov
Sklářské muzeum kamenický šenov
vánoční výstava 6. 12. – 20. 12. 2020

kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v kladně
Svět kostiček 11. 9. 2020 – 28. 3. 2021
doteky věčné krásy 2. 10. 2020 – 9. 1. 2021

klatovy
Galerie klatovy / klenová
Galerie u Bílého jednorožce v klatovech
voda: obrazy proměny živlu 19. 12. 2020 – 28. 3. 2021
vlastivědné muzeum Dr. hostaše v klatovech
Retro: výstava z dějin hmotné kultury  
60.–80. let 20. století 3. 12. 2020 – 28. 3. 2021

kolín
regionální muzeum v kolíně
Červinkovský dům
vánoce v měšťanském domě 5. 12. 2020 – 10. 1. 2021
Umění ve službách reklamy: Užitá grafika  
na Kolínsku 10. 12. 2020 – 16. 5. 2021
Dvořákovo muzeum pravěku
Nejen nepřátelé: Staří Řekové  
a jejich sousedé 24. 5. 2019 – 31. 3. 2021
Umění ve službách reklamy:  
Zdenek Rykr 19. 11. 2020 – 16. 5. 2021
veigertovský dům
Sladkosti na Kolínsku: Z historie výroby čokolády,  
cukrovinek a kávových náhražek 20. 10. 2020 – 28. 2. 2021

kouřim
Muzeum lidových staveb v kouřimi
Advent a vánoce v muzeu 5. 12. 2020 – 10. 1. 2021

králíky
Městské muzeum králíky
m. dušková: Cesta zimou i létem 13. 11. 2020 – 28. 2. 2021

kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské 
týnici
Jan Blažej Santini Aichel: Geometrie  
posvátného prostoru 22. 9. 2020 – 19. 3. 2021

kralupy nad vltavou
Městské muzeum v kralupech nad vltavou
Josef Holub (1870–1957):  
obrazy 10. 9. 2020 – 2. 1. 2021

kroměříž
Muzeum kroměřížska
Nová stálá expozice: Kroměříž v soukolí  
dějin 1848–1948 od 1. 7. 2020
mák 15. 10. 2020 – 24. 1. 2021
Petr Zatloukal: Tváře 21. 1. – 28. 3. 2021

kutná hora
české muzeum stříbra
Hrádek
Zimní radovánky: vánoční výstava 8. 12. 2020 – 10. 1. 2021
Galerie Středočeského kraje
michal Škoda: Kontinuální doteky 20. 9. 2020 – 31. 1. 2021
FAKTICKY: Fakticky 20. 9. 2020 – 31. 1. 2021
Johana Střížková: The Great  
oxidation event 20. 9. 2020 – 31. 1. 2021
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Josef Svoboda: Scénograf 11. 10. 2020 – 31. 1. 2021
dagmar Šubrtová: Stella maris 12. 12. 2020 – 9. 5. 2021

kyjov
vlastivědné muzeum kyjov
Nová stálá expozice: Museum pictum od 26. 6. 2020
Svět kostiček: LeGo 1. 6. 2020 – 26. 2. 2021

lanškroun
Městské muzeum lanškroun
v. Balcarová: Pohádkové vánoce 3. 12. 2020 – únor 2021

lány
Muzeum t. G. Masaryka v lánech
vánoční pozdravy 3. 12. 2020 – 31. 1. 2021

lešná
Zámek a park lešná u valašského Meziříčí
Barevný svět 26. 5. – 20. 12. 2020

letohrad
kulturní centrum letohrad
Městské muzeum
vánoční výstava 29. 11. – 22. 12. 2020

lidice
Památník lidice
Lidická galerie
48. mezinárodní dětská výtvarná výstava  
Lidice 1. 6. 2020 – 31. 1. 2021

litomyšl
regionální muzeum v litomyšli
Litomyšlský keramický betlém  
Ireny Švecové 3. 12. 2020 – 10. 1. 2021
Cirkus v Litomyšli 26. 5. 2020 – 17. 1. 2021

litovel
Muzeum litovel
Rodokmeny 1. 10. 2020 – 10. 1. 2021
Přírodní vlákna: Len, konopí a kopřiva 20. 1. – 28. 3. 2021

lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie lomnice nad Popelkou
Betlémy 22. 11. 2020 – 6. 1. 2021

loštice
Památník adolfa kašpara
Nová stálá expozice: Hrnčířství na Lošticku  
v proměnách času od 17. 6. 2020
Novoročenky ve službách  
přátelství 19. 11. 2020 – 14. 2. 2021

louny
Oblastní muzeum v lounech
100 let Loutkového divadla  
v Lounech 22. 9. 2020 – 31. 1. 2021

luhačovice
Muzeum luhačovického Zálesí
Nová doba / Nový život 28. 1. – 28. 9. 2021

Mělník
regionální muzeum Mělník
Střední Čechy, krajina sv. Ludmily 19. 9. – 31. 12. 2020
Archeologie všude kolem nás 13. 10. 2020 – 10. 1. 2021
václav Levý: doba, život, dílo 16. 10. 2020 – 17. 1. 2021
Z prababiččina vánočního  
receptáře 3. 12. 2020 – 10. 1. 2021
vánoce v muzeu 3. 12. 2020 – 10. 1. 2021
Šťastný nový rok (2000–2020) 3. 12. 2020 – 10. 1. 2021

Milevsko
Milevské muzeum
Já bych rád k Betlému 1. 12. 2020 – 1. 1. 2021

Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
Pověstné báchorky mladoboleslavska 18. 5. – 31. 12. 2020
Zdeněk Kalista: Cesta po hradech  
a zámcích 18. 5. – 31. 12. 2020
Jíš, jím, jíme 12. 8. – 31. 12. 2020
Jak šel čas mladoboleslavskými ulicemi:  
Náměstí  15. 9. – 31. 12. 2020
Republiky a Jičínská ulice
designové hračky z Fatry 10. 11. 2020 – 3. 1. 2021
Letecké muzeum Metoděje vlacha
otto Hieronimus: Automobilový a letecký  
konstruktér 12. 5. – 31. 12. 2020
škODa Muzeum
S tradicí do budoucnosti: 125 let Laurin & Klement /  
/ ŠKodA AUTo 27. 5. 2020 – 10. 1. 2021

Mohelnice
vlastivědné muzeum Mohelnice
o včelách a lidech 1. 10. – 31. 12. 2020

Náchod
Muzeum Náchodska
Broučkův dům – Stálá expozice
Betlémy 3. 12. 2020 – 10. 1. 2021

Nové Město na Moravě
horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Proměny krajiny CHKo  
Žďárské vrchy prosinec 2020 – leden 2021
Bedřich Rozehnal 3. 12. – 31. 12. 2020

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Novostrašečtí modeláři 22. 10. 2020 – 10. 1. 2021
Zuzana Stehnová: Kresby a malby 14. 1. – 14. 2. 2021
Stáňa Perlínová: Fotografie 18. 2. – 21. 3. 2021

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
150 let sklářské školy  
v Novém Boru 26. 9. 2020 – 31. 1. 2021

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
Pouť J. A. Komenského životem, moravou, Čechami  
a evropou (1592–1670) 22. 10. 2020 – leden 2021 
Černé roucho: Náboženská kultura Nového Jičína  
v letech 1624–1773 30. 11. 2020 – 7. 3. 2021

Nový knín
Muzeum zlata Nový knín
výstava betlémů 3. 12. – 31. 12. 2020

Opava
Slezské zemské muzeum
Historická výstavní budova
od hradní kuchyně po muzejní objekt:  
Historie müllerova domu 4. 2. – 31. 12. 2020
opava na dobových pohledech 12. 5. 2020 – 3. 1. 2021
Sběratel: Pocta e. opravilovi 26. 5. 2020 – 3. 1. 2021
Toulky českou krajinou objektivem  
miloše Anděry 1. 9. 2020 – 31. 3. 2021
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Prezentace muzeí Slezské nemocnice  
v opavě 4. 9. – 31. 12. 2020
Štěpán Rak 75 10. 9. – 31. 12. 2020
Hrad Kaltenštejn z pohledu nedestruktivní  
archeologie 15. 9. – 31. 12. 2020
Paměť krajiny:  
České Slezsko (1750–1950) 17. 9. – 31. 12. 2020
Jindřich Štreit: Lidé z daleka 14. 10. 2020 – 31. 1. 2021
Narodil se Kristus Pán 5. 12. 2020 – 28. 2. 2021
Sady u muzea

125 let od otevření Historické výstavní  
budovy 29. 6. – 31. 12. 2020
Památník Petra Bezruče
Jan Amos Komenský: JAK chtěl změnit  
svět 9. 9. – 21. 12. 2020

Ostrava
Národní zemědělské muzeum Ostrava
Muzeum zemědělských strojů
výstava 50 let pivovaru Radegast  
v Nošovicích 18. 9. 2020 – 31. 12. 2021

Pardubice
východočeské muzeum v Pardubicích
Nová stálá expozice: S.K.L.E.M.   od 24. 6. 2020
Pardubické parforsní hony: Historické fotografie  
ze sbírek muzea 6. 5. 2020 – 26. 4. 2021
věci vyprávějí: 140 let muzea 24. 9. 2020 – 5. 9. 2021

Pelhřimov
Muzeum vysočiny Pelhřimov
Jaroslav Ziegler 1. 12. 2020 – 25. 4. 2021

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
František doubek 21. 11. – 31. 12. 2020
Josef dospiva / valentin Horba / david Haberman:  
Spolu 3. 10. – 31. 12. 2020

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Baoabc: Jak a proč vzniká kniha  
pro děti 16. 10. 2020 – 7. 2. 2021
výstavní síň Masné krámy
Nad slunce krásnější: Plzeňská madona  
a krásný sloh 27. 11. 2020 – 28. 3. 2021
Západočeské muzeum v Plzni
milování v přírodě: Průvodce intimním životem  
zvířat 28. 8. 2020 – 3. 1. 2021
Lidé od vedle: Neobvyklý výlet do světa lidí  
s hendikepem 18. 9. 2020 – 10. 1. 2021
národopisné muzeum Plzeňska
vyšívané s láskou: Lidová ornamentika Plzeňska  
ve fotografii 9. 7. 2020 – 17. 1. 2021
Co je psáno, to je dáno: Zmizelý svět  
kalamářů 14. 8. 2020 – 17. 1. 2021
eva Roučka: Skici z radnického  
masopustu 2. 10. 2020 – 17. 1. 2021

Police nad Metují
Muzeum města Police nad Metují
Stará polická barokní škola
Hračky aneb Také jste to našli  
pod stromečkem?    4. 12. 2020 – 31. 1. 2021

Prace u Brna
Památník Mohyla míru
Napoleonský re-enactment  
(2005–2020) 18. 9. 2020 – 28. 2. 2021

Praha
Museum kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
vladimír Janoušek prosinec 2020 – březen 2021
Petr oriešek / Kryštof Hošek:  
Soma Sema 20. 10. 2020 – 3. 1. 2021
Muzeum hlavního města Prahy
Dům u Zlatého prstenu
100 roků Říše loutek 9. 6. 2020 – 31. 5. 2021
Studijní dokumentační centrum norbertov
Kdyby zdi mohly mluvit 7. 12. 2020 – 1. 8. 2021
Zámecký areál Ctěnice
devatero řemesel, desátá bída? Řemesla  
v českých filmových pohádkách 31. 5. 2020 – 5. 4. 2021
Muzeum Policie čr
Faces of europe leden – únor 2021
Policejní pyrotechnici včera a dnes: Jdeme tam,  
odkud ostatní utíkají 4. 6. 2019 – 31. 3. 2021
Stejnokrojové doplňky: drobnostmi  
to začíná 2. 6. – 20. 12. 2020
Národní galerie v Praze
Palác kinských
Rembrandt: Portrét člověka 25. 9. 2020 – 31. 1. 2021
Schwarzenberský palác
Peter Paul Rubens a mistři rytci  
antverpští 17. 12. 2020 – 21. 3. 2021
valdštejnská jízdárna
mikuláš medek: Nahý v trní 11. 9. 2020 – 31. 1. 2021
veletržní palác
Kurt Gebauer 6. 3. 2020 – 10. 1. 2021
ozvěny Benátského bienále:  
Stanislav Kolíbal 6. 3. 2020 – 10. 1. 2021
otevřený depozitář Umění Asie 6. 3. 2020 – 10. 1. 2021
František muzika v kresbě  
a grafice 14. 7. 2020 – 3. 1. 2021
Neklidná kresba: Krajiny  
Antonína Slavíčka 14. 12. 2020 – 14. 3. 2021
Šťastný nový rok Josefa Berglera 14. 12. 2020 – 14. 3. 2021
Národní pedagogické muzeum a knihovna  
J. a. komenského
Naše slabikáře: Historie  
a současnost 31. 1. 2020 – 30. 6. 2021
Komenský v Komiksu 31. 1. 2020 – 30. 6. 2021
Pedagogická knihovna, Jeruzalémská 12

Božena Němcová v učebnicích 3. 9. 2020 – 30. 6. 2021
emil musil daňkovský: Řídící učitel  
v mokré 9. 10. 2020 – 30. 6. 2021
Uloupené umění: Konfiskace  
uměleckých děl a knih v období  
2. světové války 3. 12. 2020 – 26. 2. 2021
Národní technické muzeum
Fenomén Jawa aneb Jawa,  
jak ji neznáte 27. 11. 2019 – 31. 7. 2021
Příští stanice: muzeum železnice  
a elektrotechniky NTm 4. 3. 2020 – 28. 3. 2021
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Česká stopa v historii výpočetní  
techniky 25. 11. 2020 – 9. 5. 2021
Adolf Loos světoobčan 11. 12. 2020 – 1. 8. 2021
Národní zemědělské muzeum
Lékaři rostlin 2. 10. 2020 – 30. 6. 2022
Česká rybí kuchyně aneb Kapr nejen  
o vánocích 23. 10. 2020 – 28. 3. 2021
Tajemství dřeva 3. 11. 2020 – 21. 2. 2021
Potraviny, jak je neznáte 27. 11. 2020 – 28. 2. 2021
Novoměstská radnice
Photocontest 3. 12. – 31. 12. 2020
Poštovní muzeum
Silnicí, železnicí, vzduchem, vodou 4. 11. 2020 – 28. 3. 2021
uměleckoprůmyslové museum v Praze
100 let grafické školy v Praze 1. 10. 2020 – 7. 2. 2021
Schmuck Wander vol. 5 8. 10. 2020 – 7. 2. 2021
Dům u Černé Matky Boží
duch, který pracuje: Architektura  
a česká politika (1918–1945) 3. 12. 2020 – 17. 1. 2021
Galerie Josefa Sudka
Antonín Tonder: Fotografie 8. 10. 2020 – 7. 3. 2021
židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna
R. Guttmann: Pražský poutník 7. 11. 2019 – 31. 12. 2020

Prachatice
Prachatické muzeum
Secesní móda 1. 7. – 31. 12. 2020

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Jaroslav Franc: Krajina i příběh 24. 9. 2020 – 21. 2. 2021
Cesty do pravěku aneb ve stopách  
Zdeňka Buriana 8. 10. 2020 – 17. 2. 2021
Špalíček
Papírové betlémy Zdeňka dostála 3. 12. 2020 – 24. 1. 2021
Jak chtěl změnit svět: Jan Amos Komenský  
ve výtvarném umění 28. 1. – 21. 3. 2021 

Předklášteří
Podhorácké muzeum – klášter Porta coeli
Staré pověsti české a moravské 30. 6. 2020 – 24. 1. 2021
Porta coeli 1990 6. 12. 2020 – 21. 2. 2021

Přerov
Muzeum komenského v Přerově
Zdeněk Burian: Školní nástěnné  
obrazy 11. 5. – 20. 12. 2020
Hledání podobizny Komenského 2. 3. 2020 – 3. 1. 2021
Josef Spáčil: vzpomínky 12. 1. – 2. 5. 2021

Přerov nad labem
Polabské národopisné muzeum Přerov nad labem
Lidové vánoce v Polabí 20. 11. 2020 – 7. 2. 2021

Přeštice
Dům historie Přešticka
Kouzlo starého textilu: Textil ze sbírky dHP /  
/ To nejlepší z vašich darů 19. 9. 2020 – 28. 2. 2021
12 vydechnutí Louise Křikavy: výstava k 100. výročí  
přeštického spisovatele 28. 11. 2020 – 30. 5. 2021

Příbor
Centrum tradičních technologií Příbor
Rok v krajce 2. 9. 2020 – 12. 1. 2021

Příbram
hornické muzeum Příbram
Ševčinský důl

Křemenné hmoty jižních Čech 25. 1. – 31. 12. 2020
Když si havíř nosil práci domů 5. 9. 2020 – 31. 8. 2021
Svatohorské poutní muzeum
diplomacie a Suverénní řád  
maltézských rytířů 13. 1. – 30. 12. 2020
Mníšecká kaple

Ještě jsme ve válce 17. 1. – 31. 12. 2020
70 let od Akce K na Svaté Hoře 21. 6. 2020 – 31. 1. 2021

rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
František Kožík (1909–1997) 12. 5. 2020 – 14. 3. 2021
Příběhy vánočního zvonku 3. 12. 2020 – 14. 3. 2021

rakovník
Muzeum t. G. M. rakovník
Poslední dny války: odraz konce  
2. světové války očima fotografů  
rakovnického regionu 17. 9. 2020 – 10. 1. 2021
Betlémy z papíru ze sbírky T. Kapsy  
a muzea  8. 12. 2020 – 17. 1. 2021
miroslav Pangrác a přátelé: obrazy 14. 1. – 14. 3. 2021
Přemysl Zelenka: Kuba na fotografiích 21. 1. – 28. 3. 2021
Galerie Samson – Cafeé
vánoční nadělování 25. 11. 2020 – 8. 1. 2021
Falešné hranice: Akce Kámen 12. 1. – 12. 3. 2021
rabasova galerie rakovník
vasil Stanko: minulé situace 8. 12. 2020 – 17. 2. 2021
nová síň pod vysokou bránou
dagmar Junek Hamsíková:  
Kosmická hra 8. 12. 2020 – 31. 1. 2021
Umělecká beseda: Pars pro toto 4. 2. – 28. 3. 2021
miroslav oliva: Keramika 11. 2. – 25. 4. 2021
výstavní síň na radnici
František vlček: Keramická  
plastika 8. 12. 2020 – 10. 1. 2021
marie Smetanová 14. 1. – 14. 2. 2021

rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava horáka v rokycanech
Křídla Rokycan 23. 10. 2020 – 14. 3. 2021

roudnice nad labem
Galerie moderního umění v roudnici nad labem
Karolína Rossí: ve světě džinů 13. 11. 2020 – 17. 1. 2021
Sestup do propasti:  
esence symbolismu 13. 11. 2020 – 17. 1. 2021
Revize: Jakub Tajovský 13. 11. 2020 – 17. 1. 2021
Koncepty zrcadlení 29. 1. – 18. 4. 2021
Kryštof Strejc 29. 1. – 11. 4. 2021
Podřipské muzeum
Antické vázy a terakoty ze sbírek UPm 16. 6. – 31. 12. 2020
Kovová minulost Podřipska 20. 10. 2020 – 28. 2. 2021

roztoky
Středočeské muzeum v roztokách u Prahy
Auta a mašiny: Československá produkce hraček  
50. až 80. let 20. století 18. 7. 2020 – 31. 1. 2021
Heda: Kameni, promluv! Život a dílo sochařky  
Hedviky Zaorálkové 3. 12. 2020 – 28. 3. 2021
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rožmitál pod třemšínem
Podbrdské muzeum
Josef Synek / vlastimil Teska: Hlavy 3. 10. – 29. 12. 2020

rožnov pod radhoštěm
Národní muzeum v přírodě
Sušák

Libušín znovuzrozený 7. 8. 2020 – jaro 2021
rýmařov

Městské muzeum rýmařov
Jitka a Květa válovy: dvě těla,  
jedna duše 3. 10. – 30. 12. 2020
Jiřina a Jiří Hankeovi: válovky 3. 10. – 30. 12. 2020
Socha, plastika, objekt: Kolektivní výstava  
významných českých sochařů 5. 12. 2020 – 24. 1. 2021

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
vánoční výstava 5. 12. 2020 – 8. 1. 2021

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Šedesát let semilského muzea 1. 2. 2020 – 31. 1. 2021
Bílá místa konce  
války (1944–1945) 17. 7. 2020 – 21. 3. 2021
výtvarné umění ze sbírek muzea 3. 12. 2020 – 21. 3. 2021
Zima s Josefem Ladou 3. 12. 2020 – 31. 1. 2021

Slaný
vlastivědné muzeum ve Slaném
Třináct kilometrů objevů: Příběhy skryté  
pod zemí leden – 30. 9. 2021

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Smrčkův dům
vánoce v Blatském muzeu 8. 12. – 23. 12. 2020
František Peterka (1920–2007): Lidové motivy  
v kresbě a grafice 5. 9. – 23. 12. 2020

Sokolov
Muzeum Sokolov
Jana vacková / Libor michalák:  
Konec léta 17. 9. 2020 – 31. 1. 2021
Pojďme spolu do betléma 3. 12. 2020 – 7. 2. 2021

Stará huť
Památník karla čapka ve Staré huti u Dobříše
Nová stálá expozice: Automobilisté Olga Scheinpflugová  
& Karel Čapek od 4. 7. 2020
Cesta do hlubin robotovy duše 27. 9. 2020 – 31. 8. 2021

Staré Město
Památník velké Moravy
velká morava a Čechy 17. 9. 2020 – 31. 1. 2021

Stěbořice
arboretum Nový Dvůr
Náš les 1. 4. 2019 – 20. 12. 2020
Proměny Arboreta Nový dvůr 15. 7. – 20. 12. 2020

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Pohádkové vánoce 3. 12. – 26. 12. 2020

šlapanice
Muzeum ve šlapanicích
Příběh panenky 13. 11. 2020 – 28. 2. 2021
muzejní kabinet kuriozit 13. 11. 2020 – 28. 2. 2021

šumperk
vlastivědné muzeum v šumperku
Já, hrdina 13. 9. 2020 – 10. 1. 2021
Alice dostálová: Planetami malého prince / Petr Horálek: 
Sedm perel astronomie 13. 10. 2020 – 6. 1. 2021
evropská grafika 16.–18. století  
z Lukasovy sbírky 22. 10. 2020 – 3. 1. 2021
orchestrion a jiné hrací skříňky 12. 11. 2020 – 7. 2. 2021
Poutní místa naší vlasti 27. 11. 2020 – 31. 1. 2021
Půjdem spolu do Betléma 5. 12. 2020 – 17. 1. 2021

tábor
husitské muzeum v táboře
Stará táborská radnice
Tábor 600 let 11. 9. 2020 – 31. 10. 2021

tachov
Muzeum českého lesa v tachově
Ptáci Tachovska objektivem  
Karla machače 3. 12. – 31. 12. 2020
Čtrnáct svatých pomocníků 3. 12. 2020 – 10. 1. 2021

teplice
regionální muzeum v teplicích
Kovozávody Semily: Hravě i zdravě 23. 9. 2020 – 10. 1. 2021
Panenky a historické kočárky 23. 9. 2020 – 10. 1. 2021
expedice na severní pól:  
Ilustrace Julia Payera 11. 12. 2020 – 31. 1. 2021
Teplicko objektivem F. Fridricha 18. 12. 2020 – 18. 4. 2021

terezín
Památník terezín
Malá pevnost
Poslední dny vězení a první dny  
svobody 5. 3. 2020 – 3. 1. 2021
Genocida Romů v době 2. světové války 4. 8. 2020 – 2022
Muzeum ghetta
válka skončila, můžeme  
zapomenout? 24. 9. 2020 – 3. 1. 2021
Uloupené umění 11. 12. 2020 – 28. 2. 2021

třebíč
Muzeum vysočiny třebíč
vánoční výstava betlémů 10. 12. 2020 – 17. 1. 2021
Pavel Křeček: Fotografie 18. 9. 2020 – 3. 1. 2021

třeboň
Centrum třeboňského rybníkářského dědictví 
v Domě štěpánka Netolického
od romantického zájmu po politické téma:  
100 let od připojení vitorazska 4. 10. 2020 – 3. 1. 2021

třinec
Muzeum třineckých železáren a města třince
Šíleně smutná princezna leden – 25. 4. 2021
vzpomínky na Třinecké dny umění  
v Nemocnici Třinec 3. 12. 2020 – 25. 4. 2021
vánoční inspirace a pohádkový  
Betlém 3. 12. 2020 – 31. 1. 2021

turnov
Muzeum českého ráje v turnově
Světélkování aneb Luminiscence čili  
Studené světlo 1. 7. 2020 – 31. 12. 2021
Česká dřevěná hračka: Radost a hra  
v proměnách času 26. 11. 2020 – 24. 1. 2021
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obrázek z pouti: Poutě a poutní místa  
v Pojizeří 26. 11. 2020 – 7. 3. 2021

uherské hradiště
Slovácké muzeum v uherském hradišti
Když ruce pracují srdcem 25. 5. 2020 – 3. 1. 2021
Střelecké terče 10. 12. 2020 – 28. 3. 2021
Galerie Slováckého muzea
Ida vaculková (1920–2003):  
Keramika 12. 9. 2020 – 5. 4. 2021
Archiv: SUPŠ / malba / Studenti 8. 10. 2020 – 5. 4. 2021

uherský Brod
Muzeum Jana amose komenského v uherském 
Brodě
Umělecká knižní vazba 9. 10. – 31. 12. 2020
Knihy džunglí 1. 6. 2020 – 4. 4. 2021
Janua lingvarum reserata 5. 2. – 2. 5. 2021

Úsov
lovecko-lesnické muzeum
Nářez 2. 6. – 31. 12. 2020

Ústí nad labem
Muzeum města Ústí nad labem
Písky známé i neznámé aneb Fascinující svět  
obyčejného písku 28. 2. 2020 – 31. 1. 2021
Fotograf Rudolf Jenatschke 2. 6. 2020 – 14. 3. 2021
uJeP – Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad Labem
Hannes egger: everything´s Changed /  
/ Nothing´s Changed 19. 11. 2020 – 27. 2. 2021
michaela Labudová: Present Absence 5. 1. – 20. 1. 2021

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Zdeňka Kudrnová / míla Gloserová 3. 12. 2020 – 3. 1. 2021

vamberk
Muzeum krajky vamberk
Čechoslováci v boji za vlast 15. 2. – 31. 12. 2020

veselí nad Moravou
Městské muzeum veselí nad Moravou
Loutky 28. 9. 2020 – 31. 1. 2021

vikýřovice u šumperka
Muzeum silnic ve vikýřovicích u šumperka
Československé legie (1914–1920) 1. 9. 2020 – 16. 1. 2021
Technické památky v Norsku  
a České republice 26. 10. 2020 – 30. 1. 2021

vodňany
Městské muzeum a galerie vodňany
Cestovní budíky: Sbírka P. vaškové 5. 10. 2020 – 30. 3. 2021
Klub vodňanských výtvarníků: obrazy, kresby,  
dřevořezby, asambláže 13. 12. 2020 – 17. 1. 2021

vojna u Příbrami-lešetice
Památník vojna lešetice 
Muzeum obětí komunismu a dějin uranového hornictví
17. listopad 1939 a 1989  
na Příbramsku 18. 11. 2019 – 31. 12. 2020
Poslední bitva 2. světové války v evropě u Slivice  
na Příbramsku 2. 1. – 31. 12. 2020

volyně
Městské muzeum volyně
Zechovice 15. 7. 2020 – 30. 3. 2021

vrchlabí
krkonošské muzeum
Čtyři historické domy
Fridrich Iwan prosinec 2020 – březen 2021

vsetín
Muzeum regionu valašsko ve vsetíně
valašsko: můj domov 8. 8. 2020 – 17. 1. 2021
Nevítaní návštěvníci: o cizích druzích fauny  
a flory naší přírody 13. 9. 2020 – 21. 2. 2021
ve stínu pípy 3. 10. 2020 – 26. 1. 2021

vysoké Mýto
regionální muzeum ve vysokém Mýtě
Hvězda zářila a vzduch se chvěl 6. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Muzeum českého karosářství
Automobily Tatra a českoslovenští  
karosáři 11. 5. – 31. 12. 2020

vysoké nad Jizerou
vlastivědné muzeum pro vysoké nad Jizerou a okolí
Krakonoš 100x jinak prosinec 2020 – říjen 2021
P. Kolínský: Scénograf a kostymér říjen 2020 – březen 2021
Společenský život u nás listopad 2020 – březen 2021

vyškov
Muzeum vyškovska
Jiří Petráček únor – březen 2021
Tužme se! výstava k 150. výročí  
Sokola vyškov 12. 9. – 30. 12. 2020
Tomiš mišmaš 10. 12. 2020 – 14. 2. 2021
Jiří víšek: Fotografie 7. 1. – 28. 3. 2021
Co skrývají depozitáře 14. 1. – 28. 3. 2021

Zábřeh
vlastivědné muzeum Zábřeh
Co přinesl Ježíšek? Hračky ze sbírky  
Kamily Kubáškové 28. 11. 2020 – 31. 1. 2021

Zbiroh
Muzeum J. v. Sládka a Městské muzeum Zbiroh
30 let svobodného zbirožského  
skautingu 3. 12. 2020 – 21. 1. 2021

Zlín
krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Adriena Šimotová: mapování prostoru /  
/ Tělo kláštera (Hostinné) 23. 9. 2020 – 17. 1. 2021
Bedřich Baroš (1936–1974):  
Soužití s uměním 25. 11. 2020 – 28. 3. 2021
Zlínský okruh vII 15. 12. 2020 – 21. 2. 2021
otokar Březina / Jakub deml: A bude to  
slavná chvíle 26. 1. – 11. 4. 2021
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Příběh železa aneb Železo v přírodě, dějinách  
a experimentu 14. 2. 2020 – 10. 1. 2021
Poslové z vesmíru 25. 9. 2020 – 13. 6. 2021
valašsko očima  
Kornélie Němečkové 16. 10. 2020 – 30. 5. 2021
Jiří Hanzelka 100 let 22. 1. – 13. 6. 2021

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
daj-li mi medaili nebo nedaj-li… 11. 2. 2020 – 28. 2. 2021
Komenský k tabuli! 4. 9. 2020 – 17. 1. 2021
Tváře myanmaru 22. 1. – 28. 2. 2021
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Dům umění
Bonum opus: Premonstráti  
v Louce (1190–2020) 24. 7. 2020 – 31. 1. 2021
Zdeněk Adámek (1940 – 2012):  
malba, kresba, grafika 11. 9. – 31. 12. 2020
Pavel Kašpárek: Kyanotypie 23. 9. 2020 – 3. 1. 2021
výstava originálních rukodělných  
výrobků 25. 11. 2020 – 3. 1. 2021
mezi Prahou a Káhirou 5. 2. – 25. 3. 2021

žamberk
Městské muzeum žamberk
Květen 1945 v Žamberku prosinec 2020 – leden 2021

operace Barium 4. 10. 2020 – leden 2021
malá vánoční výstava o zvycích  
a tradicích 3. 12. 2020 – 6. 1. 2021

žatec
regionální muzeum k. a. Polánka v žatci
volyňští Češi po roce 1945 v Žatci 1. 10. – 30. 12. 2020
Sirupy, mošty, víno… 21. 1. – 29. 8. 2021
křížova vila
emil Holub: Tam za řekou Zambezi 3. 9. – 23. 12. 2020
Zóna Černobyl: 35 let poté 14. 1. 2020 – 23. 5. 2021
Stará papírna
Holubí pošta 7. 1. – 13. 3. 2021

Inzerce
Zadní strana obálky, tisk barevný na spad:
A – celá strana (210 x 297 mm + spadávka 5 mm).........................6 000 kč
vnitřní strana obálky, tisk barevný na spad:
b – celá strana (210 x 297 mm + spadávka 5 mm)......................... 6 000 kč
C – 1/2 strany (210 x 148 mm + spadávka 5 mm)......................... 4 000 kč
tělo časopisu, tisk barevný do zrcadla:
d – celá strana (180 x 236 mm)........................................................... 5 000 kč
e – 1/2 strany (180 x 118 mm)............................................................ 3 000 kč
F – 1/4 strany podél (180 x 59 mm)................................................... 2 000 kč
G – sloupec (56 x 236 mm).................................................................... 2 000 kč
h – 1/2 sloupce (56 x 118 mm)........................................................... 1 500 kč
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•  Kontinuální sledování teploty, vlhkosti, intenzity osvětlení, UV záření a koncentrace CO2

• Malé rozměry přístroje a možnost individuální úpravy barvy krytu pouzdra  
• Rozsáhlé funkce alarmu (E-mail, SMS)
• Systém WLAN záznamníků testo 160 lze kombinovat se systémem testo Saveris 2

Testo, s.r.o. • Jinonická 80 • 158 00 Praha 5 • tel.: 222 266 700 • e-mail: info@testo.cz • www.testo.cz

Systém WLAN záznamníků testo 160
nenápadně kontroluje klima 
v muzeích a archivech.
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Light first. Rembrandt: Portrét člověka
Osvětlení výstavy v Paláci Kinských Národní galerie Praha
ETNA, etna@etna.cz, www.etna.cz


