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úvodem

Ad Akvizice muzeí

Musea jsou ústavy, na něž země a města s radostí vždy 
co možná nejvíce peněz obětují, jimiž se cizincům 

chlubí, jimi lid svůj vychovávají …. Časopis Matice mo-
ravské, 1898, s. 316.

Citát z konce 19. století má jistě platnost dodnes. 
I když hovoříme o investičních a neinvestičních prostřed-
cích, ve výsledku se upínáme k financím stejně toužebně 
jako naši kolegové před 120 lety. Obvykle nás nejvíce trápí 
objem finančních prostředků pro rozšíření sbírek, realizaci 
výstav a stálých expozic či na vydání publikací. Zisk do 
sbírek je v tomto případě primární. Pakliže se odborné kro-
ky jeví jako jednoduché, nárůst administrativy je skokový. 
Základním prostředkem pro rozšíření muzejního fondu 
je podání žádosti do Poradního sboru pro sbírkotvornou 
činnost dotyčné instituce, jejíž členové pak obvykle žárli-
vě střeží, kolik které oddělení „utrhlo pro sebe“. A právě 
v těchto komisích začíná nezbytné „papírování“ (návrh 
kurátora, posudky mimo instituci, kupní smlouva, zápis 
do přírůstkové knihy a nejnověji potvrzení o evidenci 
v majetku). Mimo kategorii odbornou sem nutno zahrnout 
obratnost kurátora při jednání s prodávajícím, kterému 
musí vysvětlit, že se komise schází dvakrát ročně a že tedy 
i na vyplacení bude nutno čekat. Za předmět, převzatý po 
jarní komisi, kurátor v mezidobí, např. v srpnu, prodá-
vajícího chlácholí, že vše spěje ke šťastnému konci a že 
sumu nejpozději v listopadu získá. Snadnější cesta se jeví 
prostřednictvím nabídky ze strany Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových, kdy jsou do sbírek muzeí 
a galerií nabídnuty předměty z odúmrtí či zabavené nebo 
propadlé ve prospěch státu. V případě jedinečnosti arte-
faktu (a tedy vyšší ceny), ev. z obavy o jeho vývoz mimo 
naše území se rýsuje další cesta, kdy se instituce obrací 
na komisi ISO C Ministerstva kultury, které žádosti bez 
rozdílu, zda jde o tzv. malá či velká muzea, zodpovědně 
řeší. V tomto případě je portfolio formulářů širší, ale výsle-
dek, pokud komise akvizici schválí, stojí za to. Z hlediska 
menší administrativní zátěže se jako jednodušší jeví zisk 
předmětu formou vlastního sběru v terénu, což je navíc 
doprovázeno pocitem uspokojení z objevu, s nímž nikdo 
nepočítal. Obdobný zážitek mívá kurátor, když přijde 
dárce. V posledních letech je častým spouštěčem darů 
úspěšná výstava. Nikoho tak neudiví, že po odvysílání 
spotu v Toulavé kameře se zvýší její návštěvnost nezřídka 
doprovázená přírůstky do sbírek, což je lichotivý a povzbu-
zující ohlas naší práce.

Hana Dvořáková
MorAVské zeMské MuzeuM
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Akviziční činnost muzeí
Několik úvah ke 
sbírkotvorné činnosti
JANA HutNíkOvá
MuzeuM Českého lesA V TAchoVě

TéMA / AkViziČní ČinnosT Muzeí

Otázka tvorby sbírek muzejní po-
vahy – co, z jakého území a proč 

sbíráme – je zásadní pro každé muze-
um či galerii. 

Přesto ne každá instituce má 
zpracovanou skutečně kvalitní sbír-
kotvornou koncepci, mnohde jsou 
sbírky vytvářeny spíše živelně, často 
pod vlivem subjektivního pohledu ku-
rátorů nebo vedení. V případě darů 
jsou někdy přijímány předměty, o je-
jichž úloze zhodnocení sbírky by bylo 
možné s úspěchem pochybovat. Bo-
hužel se tak nezřídka děje i při náku-
pech. Tady se přidává otázka skutečně 
hospodárného využití vynaložených fi-
nančních prostředků. Nejde jen o to, 
zda byl předmět správně ohodnocen, 
ale také o to, zda měl být vůbec daným 
muzeem nebo galerií zakoupen. Řadu 
problémů (vlastnictví, ocenění apod.) 
je potřeba řešit i u vlastních sběrů.

Zabýváme-li se otázkou akvizic, 
musíme začít u Etického kodexu mu-
zeí ICOM, kde v oddíle Etika institucí 
pod bodem 2: Muzea, která spravují 
sbírky, je uchovávají v zájmu společ-
nosti a jejího rozvoje, je definován zá-
kladní rámec pořizování sbírek. Hovo-
ří se zde o nutnosti strategie v oblasti 
sbírkotvorné činnosti, kdy musí každé 
muzeum či galerie vypracovat a zve-
řejnit svou koncepci, stanovující zá-
sady získávání, ochrany a užití sbírek. 
Akvizice předmětů nebo exemplářů, 
které se vymykají z rámce vymezené 
sbírkotvorné koncepce, lze provádět 

jen ve výjimečných případech. Dále 
je zdůrazněna povinnost znát skuteč-
ného vlastníka nabývané věci, zjistit, 
zda nebyla získána nezákonně. V tom-
to směru je nezbytné detailně poznat 
úplnou historii sbírkového předmětu 
od jeho objevení či vytvoření. Do sbírek 
by také neměly být zařazeny objekty 
a vzorky z nezákonných zdrojů, jejichž 
získání bylo provázeno poškozením či 
zničením památek, archeologických 
nebo geologických nalezišť, a nebo 
přírodních lokalit. Muzejní etický 
kodex se dále zmiňuje o specifikách 
lidských ostatků a posvátných předmě-
tů, o chráněných biologických a geolo-
gických materiálech, o sbírkách živých 
organismů. Zvláštní pozornost je tře-
ba věnovat etice nabývání sbírkových 
předmětů od zaměstnanců i manage-
mentu muzeí a galerií. 

Také zákon č. 122/2000 Sb., 
a s ním související vyhlášky a pokyny, 
stanovil základní postup při akvizič-
ním procesu, tvorba sbírek je rovněž 
významným tématem muzejní teorie. 
Zde se dostáváme k muzeologickému 
termínu tezaurace jako vědecky podlo-
ženému vytváření sbírky, jejímu ucho-
vání a péči o ni. Přední český muzeolog 
Z. Z. Stránský hovoří o sbírkotvorné 
činnosti jako o metodickém pořádání 
selektovaných předmětů do určitého 
fondu. Objekty sbírkové povahy sou-
střeďujeme ze specifického hlediska, 
sbírková soustava plní také dokumen-
tační funkci, a to nejen v jednotlivých 

předmětech, ale i ve svém celku. Nevy-
tváříme sbírkový fond z hlediska jeho 
samého, ale jako kolekci, jež je v doku-
mentačním vztahu k jisté skutečnosti, 
kterou má dokládat. Zaměření muzea 
či galerie pak definuje, co je v konkrét-
ním případě dokumentováno. Bývá to 
vývoj oblasti, regionu, oboru atd. Sbír-
kotvornou činností tedy není (mnohdy 
nahodilé) sbírání věcí, ale cílená tvorba 
souboru na základě stanovené strate-
gie. Hodnota sbírky muzejní povahy 
není součtem hodnot do ní zařazených 
předmětů, ale její vědomou tvorbou je 
vytvářena hodnota nová. Z toho dů-
vodu je rozhodnutí o zařazení dalšího 
přírůstku rozhodnutím velmi složitým, 
které má provádět odborník (kurátor) 
na základě stanovené koncepce, a ve 
kterém je mu nápomocen „sbor moud-
rých“. Poradní sbor pro sbírkotvornou 
činnost je poradním orgánem ředitele, 
ten také jmenuje a odvolává jeho čle-
ny, jimiž jsou jednak odborníci z řad 
zaměstnanců, jednak externisté. Sbor 
není pouhou nákupní komisí. Podílí 
se na přípravě koncepce sbírkotvorné 
činnosti, vyjadřuje se nejen k úplatné-
mu pořizování předmětů, ale ke všem 
přírůstkům, ať již byla forma jejich 
akvizice jakákoli. Vyslovuje se také 
k vyřazování objektů ze sbírek. Poradní 
sbor by se měl sejít nejméně jednou 
v roce. Vždy, pokud je to možné, před 
uskutečněním úplatného nabytí před-
mětu. Svá stanoviska vydává písemně. 
Mají charakter doporučení, uchovávají 
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se jako součást sbírkové dokumenta-
ce a jsou podkladem pro rozhodování 
ředitele a dalších vedoucích zaměst-
nanců muzea či galerie. Za konečné 
rozhodnutí je vždy zodpovědný ředitel 
organizace. Tyto materiály jsou také 
požadovány při žádostech o účelovou 
dotaci na nákup sbírkových předmětů. 
Poradní sbor má svůj jednací řád, jímž 
je povinen se řídit. 

K tvorbě sbírky muzea či gale-
rie jsou potřeba také relevantní do-
kumenty. Jsou jimi zřizovací listina, 
dále charakteristika sbírek (případ-
ně podsbírek) zpracovaná podle 
osnovy uvedené v příloze vyhlášky 
č. 275/2000 Sb., a v neposlední řadě 
koncepce sbírkotvorné činnosti roz-
pracovaná dle jednotlivých podsbí-
rek. Zřizovací listina je písemnost 
vydaná zřizovatelem organizace. Je 
v ní mimo jiné definováno, v jakých 
oborech je muzejní sbírka vytváře-
na a z  jakého území jsou převážně 
předměty získávány. Charakteristika 
sbírky či podsbírky seznamuje s tím, 
jak se sbírkotvorná činnost dané in-
stituce vyvíjela v minulosti, k jakému 
stavu tento vývoj dospěl a jaký další 
lze předpokládat. Tento dokument vy-
tvořený odbornými pracovníky muzea 
či galerie je nejen důležitý v procesu 
poznávání a tvorby sbírky, ale zároveň 
je také povinnou přílohou zápisu do 
CES, vedené MK ČR. Koncepce sbír-
kotvorné činnosti je vnitřním doku-
mentem instituce a je vydána řídícím 
aktem ředitele. Vychází ze zřizovací 
listiny a charakteristiky sbírky. Jak 
uvádí RNDr. Jiří Žalman v učebních 
textech Školy muzejní propedeutiky, 
koncepce by měla být vyhotovena na 
určité období a je jakýmsi plánem na 
tuto dobu. Obsahuje tedy předpoklá-
dané výsledky sbírkotvorné činnosti, 
tj. v čem lze očekávat zvýšení výpo-
vědní schopnosti sbírky. Dále definuje 
vnitřní a vnější priority organizace 
při získávání přírůstků do sbírkového 
fondu, uvádí i jejich potenciální zdro-
je (trh, dary, ohrožené lokality v pří-
padě archeologických, ev. přírodních 

předmětů). Koncepce se také zabývá 
kritérii pro vyřazování z evidence.

V otázce tvorby sbírky je klíčová 
role kurátora, jenž je jejím bezpro-
středním tvůrcem a správcem. Vedle 
jeho oborového vzdělání (zoologie, bo-
tanika, etnografie apod.) je žádoucí 
i další odbornost, zde zejména vzdě-
lání muzeologické. Z. Z. Stránský ho-
voří o vědecké interpretaci předmětu, 
která musí vycházet z vícerozměrného 
pojetí, tj. integrovat v sobě přínos an-
gažovatelných vědních disciplín. Jed-
notlivé obory umožňují detailní popis 
předmětu, muzeologie vede k vědec-
kému vyhodnocování potenciálních 
nositelů muzeality. Z toho důvodu je 
nutné klást požadavek na „dvojí“ kva-
lifikaci muzejního kurátora, a sice na 
vzdělání v konkrétním vědním oboru 
a na alespoň základní znalost muzeo-
logie. Jsou však na něj kladeny i další 
nároky. Kurátor by měl dobře poznat 
fond, o který pečuje, včetně historie 
jeho tvorby. Rovněž musí znát pro-
středí, z něhož jsou sbírkové předměty 
získávány. Dále je nutná znalost akvi-
zičních metod, vnějších i vnitřních 
zákonů, předpisů a metodických po-
kynů. Důležité je mít přehled o cenách 
na trhu. 

Do tak již složité oblasti akvizic 
v muzeích a galeriích vstupuje navíc 
problematika finanční. Tedy řešení 
otázky: Kde na pořizování sbírkových 
předmětů sehnat potřebné prostřed-
ky? Situaci od roku 2009 velmi kom-
plikuje otázka účetní. Přes dlouho-
dobé snahy AMG se nedaří zvrátit 
povinnost  zařazení muzejních sbírek 
do účetní evidence. Již rozhodnutí vlo-
žit celý fond do účetnictví v deklaro-
vané hodnotě 1 Kč vede k pochybám 
o jeho racionálnosti. Toto zdánlivé 
zjednodušení s sebou však pro mu-
zejní instituce posléze přineslo další 
problém. Vyhláška č. 504 /2002 Sb., 
uvádí, že sbírky muzejní povahy jsou 
dlouhodobým hmotným majetkem. 
Zákony o  rozpočtových pravidlech 
(č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb.) 
pak jasně deklarují povinnost použít 

pro úplatné nabytí sbírkového před-
mětu investiční prostředky. Dlouho 
nevyjasněná otázka: Za jaké peníze 
nakoupit, byla tedy zodpovězena. Od-
pověď zní: Investiční. Není ale uspo-
kojivá, neboť v sobě obsahuje řadu 
navazujících komplikací. Například 
nutnost vytvoření investičního fondu 
či zřizovatelem schváleného investič-
ního příspěvku, což činí akvizici ne-
pružnou. 

Dalším navazujícím problémem, 
jenž souvisí s povinností účtovat 
o sbírkách jako o jiném majetku insti-
tuce, je otázka ocenění a zaúčtování. 
Zprvu zavedená praxe nenavyšovat 
účetní hodnotu souboru označeného 
1 Kč a vést nákupy v podrozvahové 
evidenci, je bohužel změněna novelou 
vyhlášky, kdy od 1. ledna 2018 tato vý-
slovně uvádí: „Pokud dochází k rozší-
ření sbírky muzejní povahy, která byla 
oceněna 1 Kč, o předměty, u kterých je 
známa pořizovací cena, ocenění sbírky 
se upraví o pořizovací cenu věci, které 
se příslušná změna týká.” 

V souvislosti s povinným účtová-
ním o sbírkách a novými akvizicemi 
se dále objevuje problematika danění 
předmětů. To, že jsou osvobozeny od 
daně z příjmů, totiž neznamená, že ne-
musí být relevantně uvedeny v daných 
dokumentech. Vyvstává také otázka 
oceňování předmětů, resp. oprávně-
nosti a schopnosti kurátorů muzeí 
a galerií je provádět. 

Jen stručný nástin problémů, jež 
se váží k povinnosti účtovat o sbír-
kách, vede k přesvědčení, že snaha 
AMG dosáhnout toho, aby se o nich 
neúčtovalo, stejně jako se neúčtuje 
o archiváliích v archivech nebo o kniž-
ních fondech v knihovnách, má smysl. 
Tento krok by totiž vedl k odstraně-
ní řady komplikací nejen při získá-
vání sbírkových předmětů, ale také 
při jejich správě. Zároveň je třeba si 
uvědomit, že čím déle bude zavedená 
praxe platit, tím složitější bude navrá-
tit se k racionálnímu řešení. O sbír-
kách muzejní povahy se prostě nemá 
účtovat!
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Rakouské akvizice 
v Mikulově
kRistýNA JANdOvá / JOsef ŠubA
reGionální MuzeuM V MikuloVě

Život obyvatel Mikulovska, respek-
tive celého okresu Břeclav, byl 

v minulosti úzce svázán se sousedním 
Rakouskem. V příhraničních městech 
a obcích žila početná německy hovo-
řící komunita, která měla vždy blíže 
spíše do Vídně než do Brna či Prahy. 
Města a obce na obou stranách hra-
nice byla protkána kulturními, podni-
katelskými i příbuzenskými vazbami 
a měla k sobě samozřejmě blízko též 
jazykově. Toto vzájemné pouto zpře-
trhal až odsun německého obyvatel-
stva po roce 1945 a následné budo-
vání železné opony, která styky mezi 
občany obou států na dlouhou dobu 

znemožnila. Tyto historické okolnosti 
samy o sobě předurčují, že se Regio-
nální muzeum v Mikulově při své sbír-
kotvorné činnosti rozhlíží i za hranice 
České republiky.

Dlouhodobým cílem akvizic mu-
zea je rozšiřování sbírky o artefakty, 
souvisejícími s historií mikulovského 
zámku a rodem Dietrichsteinů, jež 
v jihomoravském městě sídlil po téměř 
čtyři staletí, vytvořil z Mikulova své 
rodové sídlo a významně se zapsal 
do dějin celého regionu. Akviziční 
činnost orientovaná tímto směrem 
se prolíná s aktivitami badatelskými 
a přispívá k rozšiřování vědomostí 

o historii šlechtického sídla, ve kte-
rém dnes samotné muzeum sídlí. Nově 
získané sbírkové předměty se v mnoha 
případech stávají neocenitelnými díl-
ky v mozaice osudů zámeckých pánů, 
jejichž osobní příběhy jsou návštěv-
níkům prezentovány v rámci stálých 
muzejních expozic. 

Příslušníci rodu Dietrichsteinů 
patřili v průběhu věků ke společen-
ským špičkám habsburské monarchie, 
byli vlivnými spolutvůrci císařské po-
litiky, významnými vojevůdci i církev-
ními hodnostáři, patřili mezi bohaté 
pozemkové magnáty i štědré mece-
náše kultury. Není tak nijak překva-
pivé, že své stopy zanechali nejenom 
po celé České republice, ale i v celo-
evropském prostoru. Pro vytvoření 
celistvého obrazu o životě a skutcích 
této šlechtické rodiny je proto ne-
zbytné zaměřit se v rámci akviziční 
činnosti na nabídky ze zahraničí. To, 
že se předměty s vazbou na tento rod 
a mikulovský zámek nachází v sou-
časné době z velké části mimo území 
našeho státu souvisí také s tím, že vět-
šina obrovského dietrichsteinského 
majetku (umělecké sbírky, zámecký 
mobiliář) byla v důsledku neklidných 
událostí minulého století odvezena, 
rozchvácena či rozkradena. V posled-
ních letech se však řada předmětů za-
čala objevovat v nabídce rakouských 
a německých aukčních domů či u sou-
kromých prodejců umění. Díky tomu 
získalo muzeum jedinečnou možnost 
přivést některé z artefaktů zpátky 
do Mikulova, prohloubit tak znalos-
ti o rodu Dietrichsteinů a obohatit 
expozici novými přírůstky. Mezi tyto 
akvizice patří soubor tří miniatur kní-
žete Josef Františka Dietrichsteina 
(1798–1854), jeho manželky a dětí 
od ceněného vídeňského miniaturisty 
první poloviny 19. století Carla Jose-
pha Agricoly (1779–1852), který byl 
oblíbeným rodinným malířem a je-
hož díla zdobila mikulovský zámek 
ale i další rodová sídla, dále půvabný 
portrét kněžny Marie Anny Dietrichs-
tein, rozené Baldauf (1757–1815), od 
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Carl Joseph agricola, sestry Terezie a alexandrina Dietrichsteinových
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francouzského portrétisty Pierra No-
ela Violeta (1749–1819) či lékárenská 
láhev se znakem salzburského arcibis-
kupa Andrease Jakoba Dietrichsteina 
(1689–1753). 

Další oblastí, na niž muzeum dlou-
hodobě zaměřuje svoji pozornost, je 
vinařství. Obyvatelé Mikulovska i sou-
sedních obcí kolem Poysdorfu či Laa 
an der Thaya se před 2. světovou vál-
kou zabývali převážně zemědělstvím, 
přičemž významným zdrojem obživy 
byla právě péče o víno. Ještě v 1. po-
lovině 20. století převažovala na vini-
cích i ve vinných sklepech ruční práce, 
k níž vinaři na obou stranách hranice 
využívali podobné nářadí a nástroje. 
Rozdíly se začaly objevovat až po roce 
1918, kdy některé sériově vyráběné 
náčiní, např. postřikovací konve, za-
čaly československé i rakouské firmy 
distribuovat jen pro své domácí trhy. 
Blízké si byly obce na české a rakous-
ké straně hranice také svojí sídelní 
strukturou, vnitřní dispozicí obydlí 
či vybavením domácností. Vařila se tu 
podobná jídla a udržovaly se shodné 
zvyky. Proto se lze i v oblasti tradiční 
lidové kultury setkat v rakouském po-
hraničí s předměty, které mohou obo-
hatit muzejní sbírky, orientované na 
někdejší německé obce Mikulovska.

Zatímco na české straně je vinař-
ské nářadí i vybavení venkovské země-
dělské usedlosti z 1. poloviny 20. stole-
tí prakticky nedostupné, v rakouském 
příhraničí se lze v terénu s podobnými 
předměty ještě setkat, zvláště, žije-li 
v místě poučený sběratel. V minulos-
ti získalo muzeum tímto způsobem 
drobnější náčiní pro práci ve vinném 
sklepě a na vinici, jako např. rozprašo-
vač síry, postřikovač nebo ruční pum-
pu na čerpání vína ze sklepa. Z před-
mětů patřících k inventáři zemědělské 
usedlosti získalo třeba nástroje pro 
domácí zabíjačku.

Samostatnou kapitolu představu-
je muzejní knihovna, jejíž fond byl 
v minulosti rovněž rozšiřován. K ce-
něným přírůstkům patří např. mono-
grafie někdejších německojazyčných 

obcí mikulovské oblasti, které vydá-
vala krajanská sdružení v Německu 
a v Rakousku a dnes je lze jen vel-
mi těžko získat. Podobně omezený 
přístup je k dílům literárně činných 

rodáků z Mikulovska. Ve vídeňských 
antikvariátech je ale možné tyto knihy 
ještě objevit a v muzejní knihovně se 
tak stávají cenným zdrojem informací 
k poznání zdejšího regionu.

Zboží ukryté v roce 1938
MONikA CHROMečkOvá / AdélA RiCHteROvá
MuzeuM noVojiČínskA

Ukrývání předmětů v dobách ne-
bezpečí a nejistoty je staré jako 

lidstvo samo. Dodnes je nález tako-
vého „pokladu“ velkou událostí, kte-
rá si zajistí pozornost jak médií, tak 
široké veřejnosti. Zároveň se jedná 
o jeden z unikátních způsobů oboha-
cení muzejní sbírky. Ne vždy se však 
musí jednat o depot kovových před-
mětů či zlatých mincí. Zářným pří-
kladem je hromadný nález zazděného 
zboží z maloměstského příborského 
obchodu z 1. poloviny 20. století, kte-
rý se dnes nachází ve sbírce Muzea 
Novojičínska.

Město Příbor představovalo v mi-
nulosti jedno z významných kultur-
ních a náboženských center severo-
východní Moravy. Vyznačovalo se 
hojně zastoupenou textilní produkcí 

a obchodem. Jedním z drobnějších 
příborských živnostníků byl také 
Adolf Sasín (1883–1961). Ten vedl 
podnik „s krátkým, pleteným a galan-
terním zbožím“, který se nacházel na 
náměstí v č. p. 16. V něm bylo možné 
zakoupit artikly papírenské, domá-
cí potřeby, drogerii, kožené výrobky, 
hračky, spodní prádlo, drobné módní 
doplňky a především galanterní pro-
dukty.

Prodejna byla v provozu až do 
roku 1938, kdy bylo město začleně-
no do Německé říše a zboží ukryto. 
V  domě vzniklo několik skrýší na 
půdě i ve sklepě, kde byly předměty 
deponovány v dřevěných bednách. Za-
zděny zůstaly až do konce války. Poté 
byl obchod znovu otevřen, ale pouze 
na krátkou dobu. Po roce 1948 totiž 
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unikátní sbírka dokladů 
novokřtěnského nožířství 
AleNA kAliNOvá
MorAVské zeMské MuzeuM
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s ohledem na politickou situaci došlo 
k jeho zrušení a také opětovnému za-
zdění zboží. To pak s vědomím rodiny 
Sasínů leželo až do 90. let 20. století ve 
sklepních prostorách domu, kdy bylo 
přemístěno na půdu. Teprve v roce 
2006 se o něm dozvěděli kurátoři Va-
lašského muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm. Po několika letech 
jednání s majiteli byla kolekce nako-
nec zakoupena Muzeem Novojičínska. 
Část předmětů z původního souboru 
byla již ale rozprodána.

Součástí muzejních sbírek se dvě 
třetiny dříve ukrytého zboží staly 
v roce 2014. Mimo obchodní sorti-
ment získalo naše muzeum taktéž ob-
jednací knihu, šuplíkovou skříň, v níž 
bylo některé zboží původně usklad-
něno, vývěsní tabuli z dob německé 
správy obchodu, část výkladní skříně 
s vánočními a velikonočními dekora-
cemi, různé police a dřevěné bedny. 
Jedná se tak o velice cenný doklad 
každodennosti 30. a 40. let minulého 
století, který čítá stovky drobných, ale 
i větších předmětů.

Desítky knoflíků, nití, hygienic-
kých i domácích potřeb v autentických 
baleních byly poprvé jako celistvý sou-
bor prezentovány na výstavě „Zboží 
ukryté v roce 1938“ v Muzeu a pamět-
ní síni Sigmunda Freuda v Příboře, 
pobočce Muzea Novojičínska, která 
probíhala od 12. listopadu 2018 do 
1. června 2019. Nálezové okolnosti 
cenného souboru přímo nabídly cíl 
projektu, tedy nepředstavit divákovi 
jednotlivé předměty pouze pomocí 
podrobných popisů, ale zapojit ho též 
do objevování „pokladu“ skrze navo-
zení atmosféry, kterou zažili muzejní-
ci při prvotním pohledu na hromadu 
dříve zazděného zboží. Překvapení 
přicházelo již při vstupu do výstavy 
nejen pro nečekaně rozsáhlý soubor 
prezentovaných originálních předmě-
tů, ale i pro jejich autenticky docho-
vaný stav. Díky důkladnému zabalení 
a uskladnění jednotlivých artefaktů, 
působilo zboží jako schopné okamžité-
ho prodeje. Blízkým byl návštěvníkům 

však nejen příběh, který se ke zboží vá-
zal, ale také samotný běžný sortiment 
(struhadla, rýžové kartáče, konfety, 
hřebeny, dětský čajový servis) a před-
měty známých značek (bílovecký 
Massag, Koh-i-noor). Nadšení budily 
dnes již těžko sehnatelné či naopak 
v obchodech se nevyskytující nitěné 
knoflíky, zdobené náprstky, plechové 
i skleněné valchy, peněženky na po-
travinové lístky, teplé spodní prádlo, 
reklamní balicí papír, papírové koše, 
psací olůvka na tabulky. Jako naprosté 
zvláštnosti byly vnímány zubní prášky 
či ionizer. Výstava měla u návštěvníků 
velice pozitivní ohlas.

Zatímco starší generace si z výsta-
vy odnášela vzpomínku na své mládí, 
dětští návštěvníci odcházeli obohaceni 
o spoustu nových informací, neboť je-
jich seznam rarit byl mnohem obsáh-
lejší. Díky tomu je také možné poznat, 
že se z domácností postupně vytrácejí 
předměty jako krémy na boty, kroužky 
na vyšívání, radýlka, dřevěné hříbky 
na látání, manžetové knoflíčky, ka-
mence či valchy. Stejně jako děti ve 
30. a 40. letech 20. století obdivovaly 
za výkladní skříní barevné dřevěné 
korále a dětskou bižuterii, na výstavě 
ty dnešní hleděly s úžasem na skleněné 
vitríny a vystavené zboží. 

Přirozená snaha o zachování 
vlastního majetku před jeho odci-
zením tak dnes poskytuje naprosto 
jedinečný pohled do konkrétní his-
torické doby i  jejího každodenního 
života. Akvizice Muzea Novojičínska 
byla významná jak množstvím před-
mětů ve skvělém stavu, tak zajímavým 
příběhem doprovázející tento soubor. 
Výstava se zbožím z obchodu Adolfa 
Sasína je nyní instalovaná v Rytíř-
ském sále Žerotínského zámku v No-
vém Jičíně. Z důvodu šíření nákazy 
COVID-19 je muzeum do odvolání 
uzavřeno. Nicméně návštěvníci budou 
určitě moci v budoucnu výstavu ještě 
zhlédnout. 

Etnografický ústav MZM uchová-
vá památky na působení přísluš-

níků náboženské sekty novokřtěnců, 
kteří v 16. a na počátku 17. století 
významně ovlivnili život jižní Mo-
ravy. Veřejnosti je známa přede-
vším reprezentativní sbírka více než 

250 novokřtěnských (habánských) fa-
jánsí, budovaná od roku 1819. V po-
sledních letech se soubor podařilo 
významně obohatit o nákupy od sou-
kromého sběratele z prostředků ISO. 
V roce 2016 muzeum zakoupilo něko-
lik unikátních fajánsových výrobků 
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Dámský jídelní příbor s vějířovitě zakončenou rukojetí (ocel, mosaz, perleť, 
konec 16. až začátek 17. století)

z let 1600–1620 a v následujícím roce 
k nim přidalo výjimečnou kolekci no-
žířské produkce. Ta, podobně jako fa-
jánsová, reprezentovala špičkové umě-
lecké řemeslo tehdejší doby. Na rozdíl 
od keramiky se však těchto dokladů 
zachovalo mnohem méně a ve sbír-
kách renomovaných muzeí se nachá-
zejí jen jednotlivé kusy. Z uvedeného 
hlediska má proto akvizice celkem 48 
předmětů mimořádný význam. 

Náboženská sekta novokřtěnců 
vznikla v roce 1525 ve Švýcarsku 
a byla součástí reformačního hnutí 
renesanční Evropy, které kriticky vy-
stoupilo proti katolické církvi a usi-
lovalo o nápravu duchovních a spo-
lečenských poměrů. Hledalo pravdu 
v Písmu a vracelo se k ideálu prvot-
ních křesťanů. Označení novokřtěnec 
(Wiedertäufer, anabaptista) vznik-
lo podle hlavní náboženské zásady 
– požadavku křtu v dospělém věku, 
který se měl stát vědomým aktem 
přijetí víry a uvědomělým vstupem 
do společenství křesťanů. Kvůli ra-
dikalismu svých názorů museli no-
vokřtěnci odejít ze Švýcarska, Tyrol-
ska, jižního Německa a severní Itálie 
a své útočiště nalezli v nábožensky 
tolerantním prostředí jižní Moravy. 
Společně s významným teologem 
Baltazarem Hubmaierem se poprvé 
objevili v roce 1526 v Mikulově. Je-
jich střediskem se stal také Slavkov 
a Hustopeče, kam v roce 1533 dorazil 
kazatel Jakub Hutter. Ten sdružil své 
stoupence a stal se hlavou novokřtěn-
ské obce, kterou podrobil reformám 
a podřídil pevnému organizačnímu 
řádu založenému na společném vlast-
nictví hmotných statků, kolektivním 
způsobu života, rovnosti potřeb, zbož-
nosti a disciplíně. Hutterovy zásady 
přijala většina novokřtěnských dvorů 
na Moravě.

V době svého největšího rozkvětu 
v letech 1565–1592 měla moravská 
novokřtěnská obec přibližně 56 used-
lostí rozložených na území mezi Br-
nem, Znojmem, Břeclaví a Uherským 
Hradištěm, v nichž žilo kolem 20 tisíc 

stoupenců tohoto hnutí. Vedle země-
dělství tvořila existenční základnu 
společenství především řemeslná vý-
roba. Moravská šlechta novokřtěnce 
na svá panství ochotně přijímala, pro-
najímala jim půdu a umožňovala žít 
podle jejich věroučných zásad. Jejich 
schopnost zpracovat na špičkové úrov-
ni jednotlivé materiály (dřevo, kovy, 
textilní vlákna, kůže, keramickou hlí-
nu), zřizovat dokonalá technická zaří-
zení (pivovary, sklepy, hráze rybníků, 
mlýny, sýpky, pily aj.) nebo provozovat 
rostlinnou i živočišnou velkovýrobu 
(chov skotu, vepřů, ovcí, koní, vino-
hradnictví, sadařství) přinášela vrch-
nosti značný užitek. Jednotlivce tak 
pro jejich spolehlivost, pracovní nasa-
zení a přitom levnost odváděné práce 
dokonce zaměstnávala ve svých služ-
bách (správcové dvorů, lékaři aj.). Pro 
svou kvalitu byly výrobky novokřtěnců 
žádány doma i v okolních zemích. Vy-
sokou úroveň měla tvorba keramiky 
(zejména fajánsí), jež patřila k vůbec 
nejvýznamnějším oborům jejich čin-
nosti, vyhlášená byla kovozpracující 
řemesla (proslulé nožířství), výroba 
sukna nebo kožených pouzder.

Po bitvě na Bílé hoře nastalo 
pronásledování nekatolíků. Po roce 
1622 odešla menší část novokřtěnců 
do Sedmihradska, většina se odebra-
la k spolubratřím na dnešní západ-
ní Slovensko, kde byly v 16. století 

rovněž zakládány jejich usedlosti 
(nejstarší v roce 1546 v Sobotišti). 
V západoslovenských dvorech pokra-
čovali ve své řemeslné činnosti až do 
rozpadu zdejších komunit (k první-
mu došlo roku 1685 ve Veľkých Le-
várech). V následujících staletích po-
kračovala jejich pouť přes Rumunsko 
a Ukrajinu až do USA a Kanady, kde 
konečně v 19. století nalezli nové do-
movy. Stoleté působení novokřtěnců 
nesporně přispělo k ekonomickému 
povznesení moravského území (roz-
voj řemeslných oborů), podílelo se 
rovněž na formování jihomoravské 
kulturní krajiny (vinohradnictví). 
Zanechali po sobě pečlivě vedené 
kroniky, představující významný his-
torický pramen, nebo literární díla 
a duchovní písně. Podnětné myšlen-
ky obsahoval systém novokřtěnského 
školství kladoucí značný důraz na vý-
chovu a vzdělání jedinců.

Nejhmatatelnějším dokladem pů-
sobení novokřtěnců se až do dnešních 
dnů staly řemeslné produkty, jež se 
zachovaly v institucionálních nebo 
privátních sbírkách. Představovaly 
luxusní zboží, jež příslušníci této ko-
munity dodávali na dvory tehdejších 
aristokratů. Například v roce 1620 ob-
darovali alexovičtí novokřtěnci krále 
Fridricha Falckého při jeho cestě po 
Moravě fajánsovým nádobím a „mno-
ha noži“.
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O existenci nožířské výroby vy-
povídají především údaje z kronik, 
ale též z urbářů panství, které uvádě-
jí brusírny nožů ve vlastnictví nebo 
pronájmu novokřtěnců. Na základě 
uvedených pramenů lze identifikovat 
jednotlivá výrobní střediska. Analogic-
ky k produkci fajánsí se nožířské dílny, 
v nichž pracovali vedle nožířů také 
čepeláři a pochváři, nacházely pouze 
v některých jihomoravských sídlech. 
Vyráběl se běžný spotřební sortiment, 
kde např. rukojeti nožů byly obklá-
dány dřevem nebo rohovinou, avšak 
současně bylo na zakázku zhotovováno 
i luxusní zboží, na němž se vedle oce-
li uplatňovala zejména mosaz, perleť 
nebo slonovina, jež byly dále dekora-
tivně zpracovávány.

Největším střediskem novokřtěn-
ského nožířství se stala dílna v Přibi-
cích. Výroba probíhala také v Taví-
kovicích, Alexovicích, Pouzdřanech, 
Mikulově, ve Slavkově, v Dambořicích 

nebo ve Vacenovicích, které podob-
ně jako Tavíkovice patřily zároveň 
k předním centrům produkce faján-
sí. K bližšímu poznání tohoto řemes-
la značně přispěly archeologické vý-
zkumy PhDr. Jiřího Pajera, CSc.

Muzeum získalo dosud nejpočet-
nější a nejucelenější sbírku novokřtěn-
ských příborů (45 kusů), která kro-
mě jednotlivých exemplářů obsahuje 
také renesanční koženou kazetu ve 
tvaru knihy, v níž je umístěno šest 
párů soupravy, a dvě kožená závěs-
ná pouzdra. Získané nože, vidličky 
a lžíce v pánském nebo dámském pro-
vedení jsou zhotoveny z oceli a opat-
řeny zdobenými střenkami z perleti 
(plochými s vějířovitým zakončením 
nebo osmihranného tvaru). Uvedený 
soubor nesmírné historické hodnoty 
dokumentuje mimořádné schopnosti 
novokřtěnských řemeslníků a zároveň 
poskytuje významné svědectví o úrov-
ni renesanční kultury stolování.

Akvizice osobních 
pozůstalostí 
ZdeNěk kuCHyňkA
sládeČkoVo VlAsTiVědné MuzeuM V klAdně

Přírůstky muzejních sbírek z osob-
ních pozůstalostí jsou příkladem 

toho, nakolik se teoretické poučky 
odlišují od terénní praxe. Ideálním 
případem získání pozůstalosti vý-
znamné regionální osobnosti by byla 
možnost, aby muzejníci (či archiváři) 
mohli buď ještě za jejího života, nebo 
bezprostředně po jejím úmrtí vybrat 
z pozůstalosti to podstatné. Odvézt ji 
celou do muzea naráží na kapacitní 
možnosti nejen uskladnění, ale i ná-
sledného zpracování. Stále totiž platí 
ustanovení § 2, odst. 3 vyhlášky Minis-
terstva kultury č. 275/2000 Sb., kte-
rou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., 

o  ochraně sbírek muzejní povahy 
a o změně některých dalších zákonů, 
že záznamy do systematické evidence 
se provádějí po odborném posouzení 
sbírkového předmětu, nejpozději do 
3 let po provedení zápisu do chronolo-
gické evidence. Samozřejmě rozhodo-
vání, co vybrat a uchovat pro budoucí 
generace, klade velkou odpovědnost 
na kurátora sbírky, který musí být 
nejen detailně seznámen se sbírko-
vým fondem, ale i s vizí budoucího 
rozvoje muzea. Během svého působe-
ní ve Sládečkově vlastivědném muzeu 
v Kladně jsem se ale s takovouto si-
tuací nesetkal.

Nejdůležitějším článkem při zís-
kávání osobních pozůstalostí jsou to-
tiž dědicové. Pokud se už muzejník 
dozví, že nějaká regionální osobnost 
zemřela, nastává rozhodování, kdy 
se pozůstalým ozvat, aby nebyl pova-
žován za hyenu. Bohužel, současná 
praxe, kdy je na vyklizení bytu krátká 
lhůta, takovému váhání nepřeje. Mu-
zejník se tedy spíše setká se situací, 
kdy někdo přinese v tašce (často ige-
litové) svazek listin a pár fotografií. 
Mnohdy pak následuje podobný dia-
log: „Víte, dědeček umřel, tak jsme si 
mysleli, jestli by vás tohle nezajímalo.“ 
„A to je všechno, co po něm zůstalo?“ 
„Ne, ale vybrali jsme, co by vás mohlo 
zajímat.“ „A mohl bych se přijít po-
dívat na to ostatní?“ „Ale to už jsme 
vyhodili do kontejneru...“ V odpadu, 
nebo dokonce v kamnech tak končí 
i pozůstalosti mimořádných osobností 
místního kulturního života. Jednou 
z nich byl např. František Záleský, 
štajgr na dole Max v Libušíně. Ten 
od konce války financoval vydávání 
větší části bibliofilské edice Kladen-
ský lis, kterou až do své smrti v roce 
1970 tisknul na ručním lisu v nákladu 
99 výtisků Josef Cipra starší a ilustro-
vali František Tichý, Cyril Bouda, Ka-
rel Svolinský a další významní umělci. 
Když František Záleský v 80. letech 
20. století ovdověl, přestěhoval se na 
sídliště v Kročehlavech a většinu bib-
liofilských tisků (ty se totiž neprodá-
valy, ale rozdávaly) nechal v opouš-
těném domku v Rozdělově. Po jeho 
smrti jeden z místních vlastivědných 
pracovníků po dlouhém pátrání zjistil 
adresu původního bydliště a vypravil 
se k novým majitelům. K jeho napros-
tému zděšení mu sdělili, že sice na 
půdě byly nějaké „sešitky“, ale že je 
postupně spálili.

Nejčastěji se tak do našeho muzea 
dostávají pouze části osobních pozůsta-
lostí. Někdy je dokonce dědictví rozdě-
leno a jedna jeho část předána do okres-
ního archivu a druhá do muzea. Týká 
se to například pozůstalostí profesora 
kreslení na kladenské reálce Stanislava 



Věstník AMG 2 /2020 11 

TéMA / AkViziČní ČinnosT Muzeí

Kulhánka (1885–1970) nebo archivá-
ře Václava Davídka (1913–1991). Naše 
muzeum tak má ve sbírce velký soubor 
Kulhánkových kreseb od jeho studií 
až po závěr života, umělcovu paletu 
a některé další „dotýkané“ předměty, 
které darovali muzeu jeho manželka 
a vnuk. V archivu jsou pak především 
Kulhánkovy osobní dokumenty. Václav 
Davídek přišel na Kladensko poté, co 
se přiženil do Trněného Újezda, dnes 
části obce Zákolany, odkud je jen kou-
sek na hradiště Budeč. Od roku 1945 
napsal o Budči několik knížek, napo-
sledy v roce 1970 publikaci s názvem 
Co bylo před Prahou. Ještě za svého 
života předal do kladenského archivu 
dokumenty týkající se Společnosti přá-
tel staroslavné Budče z let 1896–1942. 
Při jedné návštěvě hrobu prarodičů 
a rodičů na budečském hřbitově na-
bídla Davídkova vnučka muzeu další 
část pozůstalosti obsahující některé 
jeho rukopisy a mapy z doby, kdy pů-
sobil ve Státním zemědělském archivu. 
Vzhledem k tomu, že se tyto předměty 
netýkaly Budče, předali jsme je do kla-
denského archivu.

Jinou cestou se v muzeu objevila 
část pozůstalosti Viléma Václava Kre-
mera (1906–1990), zahrnující cenné 
dokumenty k „Svatováclavské výstavě“ 
konané v roce 1929 a ke Svatováclav-
skému sborníku, včetně rukopisů pro 
jeho nevydané díly. V. V. Kremer byl 
ve 20. letech minulého století nejprve 
sekretářem výstavního výboru a poté 
i  sekretářem sborníkového výboru. 
Pozůstalost se dostala do antikvari-
átu ve Strakonicích, kde Kremer za 
války působil na okresním úřadě. Její 
svatováclavskou část nabídl antikvář 
ke koupi kladenskému muzeu, pro-
tože věděl, že se osobností sv. Václava 
zabývá v souvislosti s národní kultur-
ní památkou Budeč. Následovalo se-
známení s Kremerovým synem Vác-
lavem, který muzeu daroval rukopisy 
otcových historických prací a některé 
další písemnosti, jež jsme si vybrali 
z toho, co zbylo v jejich domku v Čásla-
vi. Další část Kremerovy pozůstalosti 
se ovšem ze strakonického antikvari-
átu dostala i do Státního okresního 
archivu v Tachově a některé rukopisy 
s podpisy známých osobností a knihy 

prodal antikvář různým sběratelům. 
Už v 80. letech 20. století do muzejní 
sbírky přibyly předměty z pozůstalosti 
Antonína Zápotockého (1884–1957) 
a jeho manželky Marie (1890–1981), 
které nám věnovala jejich mladší dcera 
Jiřina Schlegelová. Jsou to především 
dary a blahopřání k narozeninám, ale 
také rodinné fotografie, u nichž občas 
není možné rozlišit, zda jde o originály, 
nebo o reprodukce. Muzeum získalo 
i několik kusů nábytku z domácnos-
ti Zápotockých, včetně hrací skříně 
s gramofonem a souboru šelakových 
gramodesek, z nichž většina byla Zá-
potockému zjevně darována nejrůzněj-
šími návštěvami ze SSSR či z Koreje.

Vedle písemností a fotografií se 
občas naskytne i možnost vybírat si ze 
zařízení domácnosti – nábytek, nádo-
bí a další věci na doplnění sbírkového 
fondu. I když jde o „předměty dotýka-
né“, jejich vazba na danou osobnost 
(pokud nejde třeba o skříň pomalova-
nou kladenským insitním malířem Ja-
roslavem Tyxou) je ovšem často dosti 
volná, takže jsou spíše ilustrací doby. 
Mohou se tak stát součástí dnes stále 
oblíbenějších „retro“ výstav.

Ještě je zde jeden typ sbírkových 
předmětů, které zařazuji do osobních 
pozůstalostí, i když jimi tak docela 
nejsou. V roce 2013 byla zbourána 
budova tzv. Egemea, což byl původně 
soukromý učitelský ústav slečny Ege-
mové založený v roce 1905, kde ale 
naposledy sídlilo ředitelství Kamenou-
helných dolů Kladno. Stavbaři objevili 
kovovou zaletovanou krabici, která 
byla jako archeologický nález patří-
cí Středočeskému kraji odevzdána 
do Sládečkova vlastivědného muzea 
v Kladně. Její obsah, který umožnil 
nahlédnout do roku 1905, kdy byla 
zahájena přístavba původní budovy 
ústavu, považuji také za svým způso-
bem osobní pozůstalost. Byly tu totiž 
uloženy fotografie zakladatelky ústavu 
Marie Egemové, jejích rodičů Jana 
Egema (†1902) a Cecílie Egemové, 
rozené Jindrové, jejího otce Isidora 
Jindry, přednosty stanice v Hořelicích, 
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výjimečný výkup 
historických předmětů 
MARCelA ŠáŠiNkOvá
sTředoČeské MuzeuM V rozTokách u PrAhy
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jenž je označován za spoluzakladate-
le a dobrodince ústavu, dále majitele 
budovy Antonína Neumanna a  ře-
ditele ústavu Adolfa Fuxe. Fotogra-
fie původního objektu a pohlednice 
Pozdrav z Kladna s obrázkem Ege-
mea ještě doplňovaly mince a čtyři 
svaté obrázky. Samozřejmě nechyběla 
listina, datovaná 14. června, ve středu 

po sv. Duchu, L. P. 1905, končící slovy: 
„Vivat, crescat, floreat in honorem Dei 
et patriae.“ (Ať žije, roste a vzkvétá 
k slávě Boha a vlasti.)

Na závěr musím tedy znovu zdů-
raznit, že při získávání osobních po-
zůstalostí se praxe ve většině případů 
liší od toho, co se dočteme v teoretic-
kých příručkách.

V  roce 2019 se podařilo našemu 
muzeu za finanční podpory Mi-

nisterstva kultury vykoupit historický 
mobiliář, zejména uměleckohistoric-
ké předměty z rodinné, původně let-
ní vily v Tichém údolí v Roztokách. 
Vzhledem k zaměření dlouhodobé 
muzejní expozice, k několikaletému 

badatelskému úsilí v mapování his-
torie prvního přípražského letovis-
ka a absenci autentických předmětů 
z historických vil, byla tato akvizice 
velmi důležitá. Díky vstřícnému pří-
stupu jedné z dědiček, žijící ve Švéd-
sku, se naskytla výjimečná a zřejmě 
poslední příležitost obohatit naše 
sbírky o původní mobiliář vily, získa-
li jsme tak informace o historii i je-
jích obyvatel. Součástí pozůstalosti 
byl také rodinný archiv, fotoarchiv 
a knihovna.

Vila č. p. 14 je jedním z posled-
ních domů, který si zachoval původní 
charakter z doby svého vzniku, a to 
i včetně přilehlé zahrady. Pozemek 
s nemovistostí a drobnými stavbami 
situovaný v sousedství staré cihel-
ny zakoupil v roce 1870 obchodník 
August Anger, jehož rodina vlastni-
la letní vilku 50 let (Hugo Anger, 
nar. 26. dubna 1856, Velkoobchod se 
stejnokrojnými předměty a zbraně-
mi, c. a k. dvorní dodavatel, Praha, 
Železná 16, veřejný společník firmy 
Gustav Anger). V roce 1920 koupila 
vilu Marie Skaláková (roz. Opatrná, 
nar. 1873), vdova po řediteli měst-
ských sadů v Praze Karlu Skalákovi 
(1863–1916). Jejich vnuk Lubomír 

Dolejšek, specialista na kování železa 
a litou mosaz, restaurátor, určitý čas 
také zaměstnanec Závodů umělecké 
kovovýroby, n. p., a vlastivědec (spo-
lupracoval s Vlastivědným muzeem 
v Roztokách u Prahy od samého po-
čátku jeho zřízení), byl společně se 
svou ženou Vilemínou členem Svazu 
československých výtvarných umělců. 
V umělecké tvorbě a restaurování po-
kračoval jejich syn Jan (nar. 1959), 
držitel licence Ministerstva kultury 
pro obor památkových uměleckoře-
meslných prací z obecných kovů, který 
se věnoval i galvanoplastice a od roku 
1981 byl evidován u Českého fondu 
výtvarných umělců.

Majitelé vily se pohybovali v so-
ciokulturním prostředí umělců a re-
staurátorů, tomu také vybavení domu 
odpovídalo. Mnohé předměty se v ro-
dině dědily, např. po Karlu Skaláko-
vi, a ve vile byly umístěny donedávna 
beze změny (zejména knihy, porce-
lán, sklo a nábytek). Dolejškovi si byli karel Skalák

váza s portréty dětí Skalákových, 
Růženy (1894) a Bohuslava (1896)
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vědomi kvality rodinného dědictví. 
Mezi objekty výkupu jsme zařadili 
i každodenně užívané vybavení do-
mácnosti a techniku, např. fotopří-
stroje. Lubomír Dolejšek byl dobrý 
fotograf a kromě svých blízkých poři-
zoval snímky domu i rozsáhlé zahrady. 
Velkou část pozůstalosti tvoří umělec-
ká kovovýroba, nejen kopie originálů 
vyráběných na zakázku, ale i vlastní 
tvorba a restaurátorské práce, např. 
historická svítidla nebo cínové a mě-
děné nádobí tvořící součást interiérů 
domu. 

Celý soubor, čítající několik set 
kusů, jsme rozdělili hned na začát-
ku pro urychlení zpracování (neboť 
se vila prodávala) dle charakteru 
materiálu do několika skupin (sklo 

a porcelán, nábytek, kovovýroba a re-
staurování, fotopřístroje, svítidla, et-
nografie, hudební nástroje a knihy). 
Po převzetí do muzea bylo nutné kaž-
dý kus nechat konzervátory ošetřit. 
V současné době se předměty evidují 
a zapisují do historické sbírky a pří-
slušné podsbírky. Na zpracování se od 
počátku procesu (myšlenka, obhlídka 
a výběr, rozdělení, balení, odvoz, ošet-
ření, evidence) podílela téměř všechna 
oddělení muzea a vzhledem k tomu, 
že bylo v danou dobu parné léto, byla 
tato jejich činnost úctyhodná. Všem 
zúčastněným patří poděkování nejen 
kurátorky sbírky, ale zejména dalších 
generací, kterým umělecké předměty 
v budoucnosti zprostředkují příběh 
jedné vily.

buddhistické malby 
z Mongolska 
HeleNA HeROldOvá
národní MuzeuM

V loňském roce vykoupilo Náprst-
kovo muzeum asijských, afric-

kých a amerických kultur druhou 
část sbírky 79 náboženských maleb 
tibetského buddhismu, které jejich 
původní majitel získal během svého 
dlouholetého působení v Mongolsku. 
Jejich rozsahem a charakterem se tak 
historicky i symbolicky dovršila dlou-
há etapa sběratelství předmětů z této 
oblasti, které jsou uchovávány v mu-
zeu. Osobou sběratele kolekce přímo 
navazuje na pracovní pobyt a činnost 
československých odborníků, kteří 
v rámci Rady vzájemné hospodářské 
pomoci od počátku 60. let 20. století 
působili v Mongolské lidové republice. 

 Na tomto území krátkodobě 
i  dlouhodobě pracovaly při geolo-
gických, stavebních a zemědělských 
projektech tisíce vědců. Pro mladé 

absolventy škol to často představo-
valo formativní životní období, jehož 
důsledkem byl i zájem o tuto vzdále-
nou kulturu. Domů si vozili upomínky 
v podobě fragmentů bronzových plas-
tik, hliněných obětin, kovové součástí 
koňských postrojů či pár listů z tradič-
ních modlitebních knih. V některých 

případech však vybudovali rozsáhlé 
sbírky doprovázené fotografiemi, dení-
kovými záznamy, novinovými výstřižky 
či dokonce vlastní novinářskou nebo 
literární tvorbou. Ačkoli nevznikaly 
systematicky jako kolekce školených 
antropologů, byly získávány v době, 
kdy bylo Mongolsko jen omezeně 
přístupné pro badatele ze zemí mimo 
RVHP. Jsou tak dnes cenným etno-
grafickým i historickým zdrojem pro 
poznání vztahů mezi oběma země-
mi. Vedle těchto menších sbírek, pak 
vznikla i rozsáhlá kolekce s jasným 
záměrem vedeným zájmem o buddhis-
tické malířství, která je nyní v majetku 
našeho muzea.

Pokud jde o historii sběratelství 
předmětů z Mongolska v Náprstkově 
muzeu, je třeba zmínit i starší sbírky. 
Vedle odborníků v technických a pří-
rodovědných oborech působil v Mon-
golsku v letech 1958–1959 a 1963 i vě-
decký tým pod vedením archeologa 
Lumíra Jisla (1921–1969), který pro-
váděl archeologický a kulturně-histo-
rický výzkum. K zájmu o tuto zemi ho 
přivedly fragmenty z fondu Hanse Le-
dera (1843–1921), s nimiž se seznámil 
při svém působení v opavském muzeu. 
Leder, přírodovědec a báňský inženýr, 
navštívil Mongolsko několikrát na po-
čátku 20. století, přičemž nashromáždil 
úctyhodnou sbírku několika set kusů 
etnografik a náboženských artefaktů. 
Asi sto předmětů z jeho sbírky, kterou 
rozprodával po evropských muzeích, se 
dostalo do dnešního Slezského zem-
ského muzea. Zde však padly za oběť 
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požáru v závěru 2. světové války, až na 
několik kusů, které byly převedeny Ná-
prstkovu muzeu, kde jsou uloženy dod-
nes. Lumír Jisl odborně popsal frag-
menty Lederovy sbírky a do té doby 
nezpracovaný fond starších akvizicí 
tibetského buddhismu pocházejících 
z himálajské oblasti a Číny. 

Cestovatel Hans Leder stejně 
jako českoslovenští odborníci půso-
bící v Mongolsku v 60. až 80. letech 
minulého století přiváželi většinou 
menší předměty, které byly skladné, 
sběratelsky dostupné a zároveň vizu-
álně zajímavé pro evropského pozoro-
vatele. Tento záměr však vyčleňoval fi-
nančně nákladné a zároveň příliš velké 
artefakty. Sběratelé se tak soustředili 
vedle každodenností na drobnou votiv-
ní plastiku a malbu na papíře či texti-
lu, tedy na náboženskou tvorbu, která 
spadá do kulturního a geografického 
okruhu tibetského buddhismu. Ten se 
šířil z himálajské oblasti do Tibetu, 
střední Asie, Číny, a od 14. století i na 
území dnešního Mongolska, kde inte-
groval původní šamanské tradice, čímž 
vznikla specifická obsahová a vizuální 
forma. Tibetský buddhismus se vyzna-
čuje uctíváním četných božstev, tzv. 
ochránců učení, místních i osobních 
bohů, postav historických i legendár-
ních učitelů, kteří jsou zobrazováni na 
plastikách, obětinách, rituálních před-
mětech, a především v malbě. Tuto 
tematiku zachycují také malby získané 
Náprstkovým muzeem. Vedle obrazů 
typických rozměrů, obsahuje sbírka 
několikametrové chrámové závěsy, 
které nepatří k obvyklým objektům. 

Charakter sběratelství, ať již šlo 
o menší počiny či rozsáhlé kolekce, tak 
určil i podobu sbírek v našem muzeu, 
které obsahují především nábožen-
ské předměty. Povaha sbírek ovlivňu-
je i metodologické postupy při jejich 
zpracování. Tradičním přístupem ke 
studiu tibetského buddhismu je jeho 
ikonografie, datování, určení půvo-
du a regionu vzniku. Tento kultur-
ně-historický pohled je však jen jed-
ním z mnoha, stejně jako estetické 

zhodnocení maleb. V současnosti je 
též studována úloha náboženských ar-
tefaktů v životě tradiční i moderní spo-
lečnosti. Zkoumány jsou vztahy mezi 
objednavateli, tvůrci a náboženskými 
komunitami, a také tzv. další životy ná-
boženských předmětů v původních či 
jiných kulturách. Nově je též reflekto-
váno hledisko náboženské s respektem 
k původnímu kontextu jejich vzniku.

Z těchto pohledů představuje sbír-
ka, kterou muzeum získalo, cennou 
akvizici. Navazuje na sběratelskou 
činnost československých odborníků 
v Mongolsku a předkládá ojedinělý 
příběh zasazený do několika desetiletí 
jejich působení v této oblasti. Samotné 
malby pak otevírají mnohé otázky pro 
další kulturně-historické a etnografic-
ké zhodnocení.

Archiv Matouše konečného
PAvel sOsNOveC
MuzeuM MlAdoboleslAVskA

V srpnu roku 2006 byla nejen od-
borná veřejnost překvapena in-

formací o nálezu dokumentů v areá-
lu bývalého piaristického kláštera na 
Karmeli v Mladé Boleslavi. Při rekon-
strukčních pracích v objektu upra-
vovaném pro potřeby Vzdělávacího 
centra mladoboleslavské automobilky, 
byly v klenebním zásypu stropu mezi 
přízemím a prvním patrem nalezeny 
dvě dřevěné truhličky plné písemností 
starých téměř čtyři století. Protože 
Muzeum Mladoboleslavska vykoná-
valo na stavbě archeologický dohled, 
stavební dělníci odevzdali obě truh-
ličky kolegům archeologům, a tím se 
tento zcela unikátní nález dostal do 
sbírek  našeho muzea. Již při prvním 
prozkoumání začalo být jasné, že se 
jedná o jedinečný objev, který nemá 
obdoby. Tak velký soubor písemností 
ukrytý po několik století nebyl ještě 

nikde v Čechách v novodobých ději-
nách nalezen. Dokumenty představují 
osobní archiv Matouše Konečného, 
biskupa a správce mladoboleslavského 
sboru Jednoty bratrské. Areál mino-
ritského konventu, od roku 1784 pak 
piaristické koleje, byl totiž od kon-
ce 15. století až do konfiskace v roce 
1623 v držení Jednoty, která z něj 
udělala jedno ze svých nejdůležitěj-
ších center předbělohorských Čech. 
I název lokality, Karmel, je bratrské-
ho původu. Na 600 dopisů, konceptů, 
rejstříků, inventářů, různých pozná-
mek a dalších písemností bylo ukry-
to někdy na přelomu léta a podzimu 
onoho nešťastného roku 1620. Teh-
dy v Mladé Boleslavi načas pobývaly 
vojenské jednotky najaté na pomoc 
českým stavům. Žoldnéři, zverbovaní 
z mnoha koutů Evropy, byli ubytováni 
i v bratrské Karmeli. Jejich chování 
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nepochybně zavdalo důvod, proč byly 
popsané papíry pro vojáky sice napros-
to bezcenné narychlo ukryty. Uloženy 
byly ve spěchu, ale opravdu dokonale. 
Obě truhličky se nacházely sice mělce 
pod podlahou, ale v suchu, chráněné 
před vlhkostí, hlodavci i lidmi takřka 
čtyři století.

Kdo byl Matouš Konečný? Naro-
dil se v roce 1569 v moravské Stráž-
nici. Po teologických studiích se stal 
nejprve jáhnem a roku 1596 byl usta-
noven knězem. Poté spravoval sbor 
v Tuchoměřicích u Prahy, odkud vedl 
i početnou bratrskou obec v Praze. 
V roce 1609 byl zvolen biskupem Jed-
noty bratrské a kromě správy velkého 
sboru v Mladé Boleslavi měl na sta-
rosti i dohled nad těmi ve středních 
a východních Čechách. Jako biskup-
-písař řídil také veškerou literární 
produkci Jednoty, sám byl také v této 
oblasti činný. Po porážce stavovského 
povstání se spolu s dalšími duchovní-
mi ukrýval v Brandýse nad Orlicí na 
panství Karla staršího ze Žerotína, 
kde 8. února 1622 zemřel. 

Jeho biskupský archiv je jedineč-
ným svědectvím o působení Jednoty 

bratrské v letech mezi vydáním Ru-
dolfova majestátu a vypuknutím sta-
vovského povstání. Právě z tohoto 
desetiletí pochází naprostá většina 
dokumentů. Množstvím i charakterem 
informací tvoří nejvýznamnější část 
nálezu přes 500 listů zaslaných senio-
ru Konečnému. Téměř 200 jich je od 
ostatních bratrských biskupů, nejvíce 
od Jana Laneckého, biskupa-sudího se 
sídlem v Přerově. Řada dopisů je psá-
na správci jednotlivých sborů. Umož-
ňují nám velmi podrobný pohled na 
život bratrských společenstev. Jejich 
správci Konečného informovali nejen 
o „služebních“ záležitostech, ale také 
o široké škále nejrůznějších událostí 
jak ze života jim svěřeného sboru, tak 
i ryze osobního charakteru. Téměř 60 
je dopisů šlechticů, jak představitelů 
bratrské aristokracie, tak i vlastníků 
panství, na kterých jednotlivé bra-
trské sbory působily. K nim patřily 
takové osobnosti předbělohorského 
období, jako Karel starší ze Žerotí-
na, Václav Budovec z Budova, Václav 
Vilém z Roupova nebo Diviš Lacem-
bok Slavata z Chlumu a Košumberka. 
Dosud téměř neznámým pramenem, 

přibližujícím život církve, je přes 160 
dopisů odeslaných Konečnému bra-
trskými mládenci ze studií na protes-
tantských akademiích. Psány jsou až 
na výjimky v latině, aby i touto formou 
pisatelé ukazovali své studijní pokroky. 
Jejich dopisy byly často doplněny vy-
účtováním finančních prostředků, kte-
ré jim Jednota bratrská poskytla. Tvoří 
je pečlivě vedené soupisy nejrůznějších 
položek, od výdajů za ubytování, dříví 
na topení a stravu, za nákup ošacení, 
dále za knihy a jiné studijní pomůcky, 
za privátní lekce profesorů, i za nej-
různější drobnosti, jakými byly třeba 
nákupy svíček či nití k opravě oblečení.

Dalšími unikáty jsou rejstříky 
„bratří a sester“, členů jednotlivých 
sborů. Doposud byly známy jen dva 
z moravského prostředí, nyní v sou-
vislosti s nálezem o tři desítky více. 
Pocházejí z lokalit v Pojizeří, ve střed-
ních Čechách a v Polabí, nejvíce jich 
je z východních Čech. Dvacet je in-
ventářů bratrských domů, ve kterých 
nacházíme detailní seznamy bohoslu-
žebného náčiní, knih, textilií, nádobí 
i nejrůznějšího nářadí a dalších potřeb 
nutných jak k provozu domácností, 
tak i k hospodaření na polích či k pro-
vozování řemesla. Mezi nalezenými 
písemnostmi je i množství dokumen-
tů různorodého typu, často nemají-
cích mezi dosud známými prameny 
obdoby. Řada z nich se týká majetko-
právních záležitostí. Biskup Konečný 
uložil do archivu i několik finančních 
rejstříků, koncepty předmluv k lite-
rárním a teologickým dílům či sešitek 
evidující tisk a distribuci knih vydáva-
ných Jednotou. 

Prakticky celý soubor písemnos-
tí byl konzervován díky Středočeské-
mu kraji, který je zřizovatelem Muzea 
Mladoboleslavska. Část Archivu Ma-
touše Konečného je již edičně zpraco-
vána a vydána, na dalších částech se 
pracuje. Muzeum zapůjčilo dokumen-
ty dalším institucím na různé výstavy. 
Staly se také základním pramenem 
pro řadu diplomových prací, odbor-
ných i popularizačních článků. 
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Přírůstek do knihovny 
vysokomýtského muzea
bARbORA HORákOvá
reGionální MuzeuM Ve VysokéM MýTě

Akviziční činnost v našem muzeu 
tvoří jen část knihovnické prá-

ce, je však velmi důležitá a leckdy vy-
žaduje téměř detektivní schopnosti. 
Podle sbírkotvorného programu aktiv-
ně vyhledáváme předměty související 
s regionem Vysokomýtsko (resp. bý-
valý okres Vysoké Mýto), v případě 
knižních sbírek jde hlavně o různé 
almanachy, ročenky, pamětní knihy 
obcí nebo beletrii místních autorů. 
Při pátrání po vhodných titulech je 
důležité sledovat zdejší zpravodaje, 
udržovat kontakt se spolky, školami 
a  dalšími institucemi. Zajímavým 
zdrojem informací o regionální lite-
ratuře jsou také naši badatelé, kte-
ří vydávají výsledky svého zkoumání 
vlastním nákladem.

Čas od času se nám však podaří 
získat poměrně cenný, z regionálního, 
uměleckého i historického hlediska 
zajímavý tisk.

V létě roku 2019 jsme, v podstatě 
náhodou, podobnou akvizici uskuteč-
nili. Při psaní článku o Seifertových 

návštěvách Vysokého Mýta jsem na-
razila na informaci, že na jednom 
z literárních večerů, které pro vyso-
komýtské studenty uspořádal míst-
ní architekt Jaroslav Hošek, Seifer-
ta upoutala krásná oktavánka: „Na 
tomto večeru jsem poznal i zajímavou 
a půvabnou studentku K. Ach ano! 
Všechny dívky tam byly půvabné, to 
bych jim křivdil! Ale tato při svém 
vystoupení mě naráz okouzlila. Měla 
krásné oči. Byl jsem přesvědčen, že jsou 
to nejkrásnější oči v zemích koruny 
české.“ (SEIFERT, Jaroslav. Všecky 
krásy světa. Praha : Československý 
spisovatel, 1993. Vzpomínky a ko-
respondence, s. 354. ISBN 80-202-
0369-9).

Pod dojmem z tohoto setkání na-
psal básník veršovaný fejeton Roman-
ce o mládí, věnovaný právě Jaroslavu 
Hoškovi. Ten byl původně bytovým 
architektem, po roce 1948, kdy byla 
jeho firma znárodněna, se ale začal 
věnovat kulturnímu životu ve Vyso-
kém Mýtě. Organizoval besedy se 

spisovateli a výtvarníky, dopisoval si 
s mnoha známými osobnostmi tehdej-
ší doby, vydával vlastním nákladem 
drobné tisky. Mimo jiné společně se 
svou ženou publikoval v roce 1955 
právě tuto Seifertovu báseň. Nechal 
ji vytisknout v Praze u Jaroslava Picky 
v počtu 60 kusů. Dvěma originálními 
lepty ji vyzdobil další vysokomýtský 
rodák Jan Podhajský.

Zjistila jsem, že ve fondu naší 
knihovny se nachází pouze kopie této 
básně, ofotografovaná ze Seifertových 
sebraných spisů. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o dílo o Mýtě, vydané Jarosla-
vem Hoškem, vyzdobené Janem Pod-
hajským, čili vysokomýtskými občany, 
bylo jasné, že bychom se měli pokusit 
ho do našich sbírek získat.

Neuvěřitelnou shodou okolností 
byl v té době jeden exemplář v nabídce 
pražského antikvariátu. Pan antikvář 
byl velmi vstřícný a tisk nám zarezer-
voval do té doby, než z krajského úřa-
du přišlo oficiální povolení k zakoupe-
ní předmětu. Tisk pochází z knihovny 
Bohumíra Lifky, významného českého 
archiváře a knihovníka. Není číslo-
vaný, ale signovaný autorem, rovněž 
oba Podhajského lepty jsou podepsa-
né. Nejedná se ale o jediný titul, kte-
rý Jaroslav Hošek vydal. V současné 
době pracujeme na soupisu jeho sou-
kromých tisků a jejich získávání do 
našich sbírek.

Xvi. ročník festivalu muzejních nocí – posunutí termínu konání
10. října – 14. listopadu 2020

Pro rok 2020 vyhlásila AMG ve spolupráci s Mk Čr a národním muzeem XVi. ročník této mediální kampaně. národní 
zahájení festivalu bylo naplánováno na 15. května 2020 v Českých Budějovicích. Praha měla akci v sobotu 13. června 
2020 tradičně uzavírat. celkem se přihlásilo 540 institucí a 164 měst.

Po zvážení dosud přijatých opatřeních v souvislosti s pandemií koronaviru se AMG rozhodla posunout termín pro konání 
akce. Festival muzejních nocí by se měl nově uskutečnit ve dnech 10. října až 14. listopadu 2020. kampaň zahájí Praha, 
zakončena bude v Brně. ostatní místa v ČR se mohou připojit tak, že se znovu zaregistrují na http://www.muzejninoc.cz. 

Uzávěrka přihlášek je nejpozději do 15. srpna 2020.
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Husitka od václava brožíka
JitkA kůRkOvá
MěsTské MuzeuM VelVAry

Husitka (epizoda z husitských vá-
lek z roku 1419) patří k nejvý-

znamnějším dílům z výtvarné podsbír-
ky Městského muzea Velvary. Do 
instituce se obraz dostal v roce 1943 
z odkazu Oldřicha Brtníka (1865–
1942), nájemce velkostatku na Uhách, 
významného českého národohospo-
dáře a mecenáše umění. V korespon-
denci se správou muzea města Velvar 
z roku 1940 Oldřich Brtník uvádí: 
„Připravuji poslední vůli svou. Dle do-
savadních disposic hodlám odkázati 
velmi cennou galerii obrazů museu 
Vašemu, za podmínky, že galerie tato 
bude umístěna v modernější budově 
větší, větších místností, jež musí býti 
světlé a suché a kdež by umělecká díla 
byla zajištěna před požárem, krádeží 
a zhoubným vlivem vlhka. Jest to asi 
40 obrazů, mezi nimi velký obraz Bro-
žíkův: Oběť fanatismu a řada obrazů 
našich a cizích mistrů.“

Obraz Husitka (v Novém slovníku 
československých výtvarných umělců 
z roku 1936 Dr. Prokopa Tomana uvá-
děný jako Dívka husitská) je dokladem 
úspěšného zakotvení malíře Václava 
Brožíka (1851–1901) ve Francii, kam 
odešel z Čech koncem roku 1876 na 
popud přítele a mecenáše Alexandra 
Brandeise, statkáře a podnikatele ze 
Suchdola u Prahy, a za podpory Al-
brechta, hraběte z Kounic, předse-
dy Společnosti vlasteneckých přátel 

umění. Začátky v Paříži nebyly pro 
mladého umělce jednoduché, ale celé 
tři měsíce počátkem roku 1877 Brožík 
usilovně pracoval a všechny své umě-
lecké naděje vkládal do jarního paříž-
ského Salonu. Rozhodl se pro námět 
z husitských bojů a namaloval olejovou 
variantu své rané kresby z Drážďan, 
nazvanou tehdy Oběti náboženského 
fanatismu. Vzorem mu byla malba 
Jaroslava Čermáka Únos Černohorky 
z roku 1865. Ústřední postavou obrazu 
Husitka (olej, plátno, 185 x 120 cm, 
signováno uprostřed vpravo na kameni 
VÁCSLAV BROŽÍK PARIS 1877) je 
krásná mladá žena, přivázaná nahá ke 
kůlu, jedna z nešťastných husitských 
dívek, které byly chytány a prodávány 
kutnohorským německým patricijům 
stojícím na straně císaře Zikmunda 
Lucemburského. 

Před zahájením pařížského Salo-
nu dne 1. května 1877 napsal Brožík 
Alexandru Brandeisovi několik dopi-
sů, kde se zmínil, že už obraz dokončil, 
ale „neměl jsem vskutku ani čas obraz 
nechati před výstavou fotografovati, 
poněvadž jsem pracoval skoro do po-
sledního dne. Obraz můj představuje 
husitské děvče v zajetí na Kutné hoře, 
akt skoro v životní velikosti a 5 po-
stav Němců. Co jsem měl za mordo-
vání s modelem a co jsem se naplatil, 
nemáš ponětí, myslím, že obraz se bude 
líbiti, poněvadž je předce trochu nový 
a historický.“ Kromě Husitky se roz-
hodl Brožík na Salonu vystavit ještě 
Svatební průvod Dagmar a Walde-
mara. Začátkem dubna, kdy obrazy 
předložil komisi, píše opět Brandeiso-
vi, že „s  velikým komplimentem od juri 
přijaté jsou“. Kritika se pak vyjádřila 
poněkud vlažněji, než malíř očeká-
val, když označila jeho dílo jako „ne 
právě špatné (pas mal)“. Přesto byla 

Brožíkova premiérová účast na Salo-
nu dobrým začátkem jeho další umě-
lecké kariéry v tehdejším centru vý-
tvarného umění a zakrátko mu ležela 
Paříž tzv. u nohou. V roce 1878 získal 
Václav Brožík za obraz Svatební po-
selstvo českého a uherského krále La-
dislava k francouzskému dvoru Karla 
VII. zlatou medaili II. třídy, nejvyšší 
ocenění pro zahraničního umělce.

V roce 2001 uplynulo 150 let od 
narození a zároveň 100 let od úmrtí 
Václava Brožíka. K tomuto malířovu 
dvojitému výročí připravila Národní 
galerie v Praze v roce 2003 monogra-
fickou výstavu ve Valdštejnské jízdár-
ně. V její úvodní části jste si mohli 
prohlédnout i obraz z velvarského 
muzea. V letech 2008–2009 bylo dílo 
součástí dvou výstav pořádaných Ar-
chivem hl. m. Prahy v Clam-Gallasově 
paláci a GHMP v prostorách Městské 
knihovny v Praze na Starém Městě. 
V roce 2019 byla malba představena 
v Muzeu a galerii v Prostějově na vý-
stavě „Publikum ztichlo ohromením 
nad velkolepostí díla“. Návštěvníci 
Městského muzea Velvary se s krás-
nou, ale smutnou dívkou z obrazu 
setkávají v naší stálé expozici, v míst-
nosti věnované 19. a počátku 20. sto-
letí. Součástí prezentace je i portrét 
a stručný životopis dárce obrazu Ol-
dřicha Brtníka. 
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oTázky Pro noVé řediTele

Jaká profesní dráha předcházela Va-
šemu nástupu do funkce ředitele?

Jsem s havlíčkobrodským muze-
em spjat už od studií a nastoupil jsem 
do něj dva měsíce po státnicích. Pro-
bíhala tu generační výměna a tehdejší 
vedení hledalo historika zabývající-
ho se 19. stoletím, který by převzal 
sbírkovou podskupinu Karel Havlí-
ček. Ovšem i nyní ve funkci ředitele 
jsem si správu podsbírky ponechal, 
přičemž v muzeu působím již jede-
náctým rokem. 

Bylo něco, co Vás po nástupu do funk-
ce mile či nepříjemně překvapilo?

Asi největší překvapení nastalo 
během oslav výročí vzniku ČSR v roce 
2018. Byl jsem ve funkci pár měsíců 
a realizovali jsme velké celoměstské 
slavnosti, na které jsme kapacitně 
nestačili (je nás v muzeu celkem dva-
náct). Tehdy se zúročila letitá spo-
lupráce s veřejností. Přišla spousta 
dobrovolníků ochotných se obléci do 
dobových kostýmů a trávit odpoledne 
na havlíčkobrodském náměstí mezi 
stovkami lidí i v nepříznivém počasí. 
Nepříjemná překvapení mne v muzeu 
nečekala, jak jsem zmínil, pocházím 

z jeho řad. Nemilé to spíš bylo pro ko-
legy, když jsem se musel začít chovat 
trochu jinak. Třeba mám rád uklize-
no, což bývá někdy v muzeích nároč-
ným úkolem.

Co považujete za nejzajímavější před-
mět ve Vašem muzeu?

Nemám favorita, a pokud ano, 
určitě nepatří do řad notoricky zná-
mých kusů, které neustále vystavuje-
me nebo půjčujeme. Nejradši jsem, 
kdy se podaří k předmětu dohledat 
nové informace, nebo naopak opravit 
nějaké dosavadní mylné. Žiju v před-
stavě, že každý objekt v muzeu má 
svou hodnotu a význam. Pokud ne, 
motivuju kolegy k tomu, aby se je ne-
báli vyřazovat. Sice je proces adminis-
trativně složitý, ale výsledek je určitě 
důležitější.

Čeho jste doposud v čele muzea do-
sáhl a čeho byste si přál dosáhnout?

Jsem přesvědčen, že s dobrými 
a spolupracujícími kolegy v organizaci 
jdou dělat zázraky. Dobrého kolekti-
vu jsme myslím dosáhli, teď začínáme 
s těmi zázraky. Brainstorming, disku-
ze nad nápady a následně všeobecná 

pomoc při jejich realizaci je motor, 
který havlíčkobrodské muzeum táh-
ne. Proto je mou povinností vytvořit 
podmínky, aby se takto dalo pracovat. 
Další mým cílem je otevřenost mu-
zea. Velmi se staráme o kohokoliv, kdo 
k nám zajde (kurátoři zodpoví zájemci 
dotazy k výstavě, jezdíme přednášet na 
školy, vyřizujeme badatelské dotazy 
osobně, když se někdo zastaví na po-
kladnu muzea). Tento přístup se týká 
i mne jako ředitele, což lidé velmi oce-
ňují. Z krátkodobých cílů určitě zmi-
ňuji přípravu důstojných oslav k výročí 
narození Karla Havlíčka v roce 2021, 
kde muzeum plánuje být koordináto-
rem akcí v celém regionu.

Mgr. Michal kamp
Muzeum vysočiny Havlíčkův brod

kalendárium akcí a výstav rozšířeno o prezentaci online aktivit
V reakci na současnou koronavirovou krizi nabízíme členským muzeím a galeriím AMG možnost prezentovat na http://
www.cz-museums.cz jejich činnost ve virtuálním prostoru. V sekci kalendárium akcí a výstav jsme vytvořili novou 
záložku nazvanou online aktivity.

V přehledu muzejních činností, který je denně aktualizován, můžeme zhlédnout online verze aktuálních výstav či průvodce 
stálými expozicemi, prohlížet si sbírkové předměty, zúčastnit se videoexkurzí, nebo si přečíst odborné publikace a časopisy. 
na webových stránkách muzeí a galerií či jejich prezntacích v rámci různých sociálních sítích nalezneme pracovní listy, 
omalovánky, kvízy, soutěže, návody na rukodělnou tvorbu, ale třeba i originální recepty.

Rádi vám s propagací vašich online aktivit pomůžeme! kontakt pro zasílání podkladů: kalendarium@cz-museums.cz
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PráVní PorAdnA AMG

Aktuální stav na trhu práce je pří-
znivější pro zaměstnance než pro 

zaměstnavatele. S tím je spojen stále 
se v některých případech vyskytující 
jev – zaměstnanec navzdory zákonné 
úpravě délky výpovědní doby oznámí, 
že zítra (pozítří, za týden) nepřijde, 
neboť si našel lepší místo, kde ho po-
třebují ihned. Případně se s oznamo-
váním ani neobtěžuje a jen nepřijde. 
Jak se lze z pozice zaměstnavatele brá-
nit proti neférovému jednání zaměst-
nance, který s vidinou lepšího místa 
přestal chodit do práce?

Advokátní kanceláře tradičně 
svým klientům radí, co dělat, když 
chce zaměstnavatel ukončit pracov-
ní poměr se zaměstnancem, jehož 
už nechce déle zaměstnávat. Jak 
formulovat výpovědní důvody, na co 
má zaměstnanec právo vůči svému 
zaměstnavateli, jak správně doručit 
výpověď. Opačná situace je méně čas-
tá. Přestože základní ideová poučka, 
že zaměstnanec je slabší stranou pra-
covního poměru, stále obecně platí, 
může mít v konkrétním případě na-
tolik výsadní roli, že náhradu za něj 
bude zaměstnavatel hledat s nemalým 
úsilím. Přitom není nijak výjimečná 
situace, kdy se zaměstnanec rozhodne 
v šibeniční době vyměnit zaměstnání 
za lepší a neohlíží se na následky, jež 
to bude pro zaměstnavatele zname-
nat. Zkrátka do práce již nedorazí 
a zaměstnavateli tak vznikají vysoké 
náklady na udržení chodu pracoviště. 
Jak může zaměstnavatel snížit svoje 
ztráty? Existuje obrana proti takové-
mu jednání zaměstnance?

Nutnost naplnit ze dne na den ne-
obsazenou pozici může zaměstnavateli 
působit velké komplikace. Jako první 

se nabízí okamžité zrušení pracovního 
poměru. Není ale jedinou možností 
obrany. Zaměstnance lze dále „po-
trestat“ níže popsanými způsoby.  

Náhrada škody vzniklé 
zaměstnavateli 
V souladu s § 250 zákoníku práce od-
povídá zaměstnanec zaměstnavateli 
za škodu, kterou způsobil zaviněným 
porušením svých pracovních povin-
ností. Jednal-li neúmyslně, je možné 
na zaměstnanci nárokovat pouze sku-
tečnou škodu, u úmyslného porušení 
pak i ušlý zisk. Jednal-li zaměstnanec 
nedbalostně, tedy nikoli úmyslně, je 
výše náhrady škody navíc omezena 
čtyřapůlnásobkem zaměstnancova 
průměrného měsíčního výdělku, s vý-
jimkou škody způsobené pod vlivem 
návykových látek či v opilosti. Náhra-
da škody způsobené úmyslně přitom 
omezena není. 

Rozhodne-li se zaměstnavatel vy-
užít této možnosti, měl by v prvé řadě 
nárokovat náhradu škody (a případně 
ušlého zisku) přímo u zaměstnance. 
Pokud zaměstnanec nárok dobrovolně 
neuzná (nejlépe s uzavřením písem-
né dohody o způsobu náhrady škody 
v zaměstnavatelem požadované výši), 
bude třeba právo realizovat formou 
žaloby na náhradu škody.

V případě náhrady škody uplat-
ňované tímto postupem platí, že za-
městnavatel musí zaměstnanci proká-
zat zavinění a je povinen mu písemně 
oznámit výši škody, a to nejpozději do 
1 měsíce ode dne, kdy zjistil, že škoda 
vznikla.

Pokud má zaměstnavatel dů-
vody se domnívat, že může postu-
povat podle ustanovení o úmyslně 

způsobené škodě – a tedy nebýt limi-
tován výší čtyřapůlnásobku zaměst-
nancova průměrného měsíčního vý-
dělku – musí být schopen prokázat 
na straně zaměstnance úmysl, který 
souvisí s následkem jeho chování. Za-
městnanec by měl tedy prokazatelně 
jednat s úmyslem, způsobit zaměstna-
vateli škodu. Není ovšem nutné, aby 
měl zaměstnavatel přesně vyčísleno, 
kolik ho bude nepřítomnost zaměst-
nance stát. Aby měl co největší jistotu, 
že bude schopen zaměstnanci proká-
zat jednání v úmyslu jej poškodit, je 
vhodné zaměstnance upozornit, že 
jeho jednání zakládá hrubé porušení 
povinností na jeho straně a nejlépe 
ho zároveň i poučit, jaké následky to 
může mít. Později tak bude snazší pro-
kázat úmyslné jednání zaměstnance 
ve vztahu k následku. 

krácení dovolené a krácení 
náhrady mzdy za vyčerpanou 
dovolenou
Zaměstnanci, který bez oprávněné-
ho důvodu nedochází do práce, může 
zaměstnavatel také krátit dovolenou 
za neomluveně zameškanou směnu 
(pracovní den) dle ustanovení § 223 
odst. 2 zákoníku práce. Za jednu za-
meškanou směnu (pracovní den) lze 
zaměstnanci krátit dovolenou v rozsa-
hu jednoho až tří dnů. Pro náš případ 
je podstatné, že krátit dovolenou lze 
nejenom předtím, než je vyčerpána, 
ale můžete k tomuto kroku přistou-
pit i po jejím vyčerpání. Zaměstna-
vatel může v souladu s ustanovením 
§ 147 odst. 1 písm. e) zákoníku prá-
ce srazit zaměstnanci z dosaženého 
příjmu náhradu mzdy za dovolenou, 
popř. danou částku na zaměstnanci 
nárokovat, pokud zaměstnanec nemá 
příjem v takové výši, aby se z něj dala 
částka strhnout.

Zaměstnavatel je zde ale limito-
ván. Dle § 223 odst. 3 zákoníku práce 
musejí zaměstnanci, který u zaměst-
navatele pracoval celý kalendářní rok, 
zbýt alespoň dva nekrácené týdny do-
volené. 

Jak na absentujícího 
zaměstnance 
libOR vAŠíček / dAvid flutkA 
leGAl PArTners, AdVokáTní kAncelář, s. r. o.
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Národní zahájení festivalu muzejních nocí 2020

národní zahájení XvI. ročníku Festivalu muzejních nocí, které se mělo uskutečnit v pátek 15. května 2020 od 14.00 
hodin v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, a jemuž poskytli záštitu hejtmanka jihočeského kraje Mgr. ivana 
stráská, primátor statutárního města České budějovice ing. jiří svoboda a Asociace krajů Čr, se bohužel ruší. 

součástí této slavnostní akce měla být mimo jiné i prezentace nominovaných projektů v rámci XvIII. ročníku národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis.

Po zvážení dosud přijatých opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií a vzhledem ke stávající situaci a jejímu zatím 
stále ne zcela předvídatelnému vývoji se aMG rozhodla pro letošní ročník festivalu od pořádání jeho národního zahájení 
ustoupit, mj. také s ohledem na minimalizování případných ztrát spojených s postupujícími přípravami na realizaci akce. 

Jihočeští muzejníci i jejich partneři vystavěli slavnostní zahájení Festivalu muzejních nocí opravdu velkolepě, a proto nás 
velice mrzí, že jsme byli nuceni učinit rozhodnutí o jeho zrušení. náplň programu ze strany AMG byla navíc úzce spojena 
s prezentací národní soutěže muzeí Gloria musaealis. zda, jakým způsobem a kdy budeme výsledky jejího XViii. ročníku 
vyhlašovat, však prozatím není zřejmé. samotný festival zrušen nebyl a uskuteční se v náhradním termínu, ve dnech 
10. října až 14. listopadu 2020. omlouváme se ještě jednou všem spolupracovníkům a partnerům, kteří se na přípravě 
národního zahájení Festivalu muzejních nocí v letošním roce podíleli. 

Do Českých Budějovic jsme se moc těšili!

PráVní PorAdnA AMG

Sdělení o krácení dovolené musí 
mít písemnou formu. 

Záznam v pracovní 
dokumentaci
Požádá-li v budoucnosti zaměstna-
nec o pracovní posudek, lze do něj 
uvést okolnosti skončení pracovní-
ho poměru. Takovou situaci ovšem 
za daných okolností lze považovat 
za méně pravděpodobnou. Pokud by 
však zaměstnavatel v důsledku absen-
ce zaměstnance přikročil k okamži-
tému ukončení pracovního poměru 
pro porušení pracovních povinností 
zvlášť hrubým způsobem dle ustano-
vení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku 
práce, může tuto skutečnost uvést do 
potvrzení o zaměstnání (zápočtového 
listu). Tato informace se tak jednak 
dostane k dalšímu zaměstnavateli a lze 
jí zaměstnanci „znepříjemnit“ nástup 
do nové práce. Dále lze takto ovliv-
nit výši podpory v nezaměstnanosti, 

přihlásí-li se zaměstnanec na přísluš-
ný Úřad práce ČR. Jiné skutečnosti 
o rozvázání pracovního poměru než 
výše uvedené – jako je například po-
souzení pracovní kázně – nelze do zá-
počtového listu uvádět. Oproti tomu do 
pracovního posudku, byl-li vyžádán, je 
napsat lze. Na druhou stranu je třeba 
varovat před zveličováním zaměstnan-
cových pochybení v takovém posudku. 
Pokud by informace v něm uvedené 
byly nepravdivé, může se zaměstnanec 
úspěšně domáhat toho, aby soud za-
městnavateli uložil povinnost posudek 
příslušně upravit.

Na závěr krátké shrnutí 
problematiky
Jako první opatření lze v každém přípa-
dě zaměstnavateli doporučit (i) předat 
(nebo zaslat doporučeným dopisem) 
zaměstnanci upozornění na hrubé po-
rušování pracovní kázně a jeho možné 
následky, a to včetně připomenutí, že 

mu může být v důsledku jeho chování 
krácena mzda. Dále lze přistoupit ke 
(ii) krácení mzdy za dovolenou, resp. 
k požadavku vrácení náhrady za dny, 
kdy nebyla využita a dále k (iii) náro-
kování náhrady škody, případně ušlého 
zisku. K nároku na náhradu škody je 
potřeba takovou škodu přesně vyčíslit 
a opět doručit tuto informaci zaměst-
nanci. Přistoupí-li zaměstnavatel k (iv) 
okamžitému zrušení pracovního pomě-
ru podle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku 
práce, oznámení o zrušení pracovního 
poměru by měl zaslat doporučeně na 
adresu zaměstnance.

Vzorové oznámení o krácení dovo-
lené (za předpokladu, že zaměstnanec 
již vyčerpal celou dovolenou, na kterou 
mu v daném roce vzniklo právo a až 
následně se neomluveně nedostavoval 
na pracoviště) najdete na webových 
stránkách AMG http://www.cz-muse-
ums.cz pod záložkou Právní poradna 
AMG.
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záPis ze zAsedání senáTu AMG

Mimořádné zasedání  
senátu AMG
dne 3. března 2020 v uměleckoprůmyslovém museu v Praze

Přítomni: 31 z 54 s hlasem rozhodovacím
 10 z 18 s hlasem poradním

jelikož se členové senátu AMG nese-
šli v čase zahájení jednání v dostateč-
ném počtu (tj. nejméně polovina členů 
s hlasem rozhodovacím), předsedající 
člen exekutivy AMG Mgr. jakub smrčka, 
Th.d., dle § 12, odst. 2 stanov AMG 
informoval přítomné o uskutečnění mimo-
řádného zasedání senátu AMG o 30 mi-
nut později. Po uplynutí této doby byl pří-
tomen dostatečný počet členů (dle § 12, 
odst. 2 je potřebná účast alespoň jedné 
třetiny členů s hlasem rozhodovacím, 
tj. 18 členů), přičemž v průběhu jednání 
pak byli přítomni členové senátu AMG 
v počtu 31 členů s hlasem rozhodovacím.

V úvodu zasedání Mgr. jakub smrč-
ka, Th.d., poděkoval ředitelce umělecko-
průmyslového musea v Praze Phdr. he-
leně koenigsmarkové za poskytnutí 
prostor pro jednání senátu AMG. Poté 
byla schválena návrhová komise ve slo-
žení: rndr. et Mgr. Miroslava Šandová, 
ing. jaroslav Martínek a Mgr. zdeněk  
Freisleben; a dále mandátová komise ve 
složení: Mgr. Monika benčová, rndr. jiří 
Šebestian, csc., a ing. ivo Štěpánek.

Činnost Exekutivy aMG
Phdr. zdeněk kuchyňka informoval o čin-
nosti exekutivy AMG od posledního za-
sedání senátu AMG, který se konal dne 
10. prosince 2019. zdůraznil některé dů-
ležité části podrobné zprávy, jež byla jako 
podklad pro jednání zaslána v předstihu 
všem členům senátu AMG. V období od 
prosincového zasedání se exekutiva AMG 
sešla celkem dvakrát, a to dne 15. ledna 
a 19. února 2020.

dne 11. prosince 2019 se uskuteč-
nilo setkání Exekutivy aMG s minis-
trem kultury PhDr. Lubomírem Zaorál-
kem. na programu jednání byla aktuální 

muzejní legislativa (problematika účto-
vání o sbírkách, příprava nového zákona 
o muzeích, registrace a akreditace, GdPr 
a metodická pomoc Mk Čr, nová zbraňo-
vá legislativa a výjimka pro muzejní sbír-
ky), edukační činnost muzeí a možnosti 
dalšího vzdělávání muzejních pracovníků, 
možná úprava stávajících dotačních ti-
tulů Mk Čr, odměňování zaměstnanců 
v kultuře. zástupci AMG také znovu zo-
pakovali svoji nabídku spolupráce na vy-
hodnocení koncepčních materiálů Mk Čr 
i jejich přípravě pro další období, resp. 
širší zapojení AMG do poradních orgánů 
a pracovních skupin ministerstva. 

Problematika oceňování sbírek 
muzejní povahy byla na základě jednání 
Podvýboru pro kulturu PsP Čr, kterého 
se dne 12. listopadu 2019 zúčastnili 
i zástupci AMG, řešena s jeho předse-
dou. Mgr. Martin baxa si od AMG vyžá-
dal doplňující stanovisko, jež zpracoval 
Phdr. zdeněk kuchyňka. Materiál byl 
zaslán také Mk Čr, uzs Čr a stal se 
podkladem AMG k připomínkování ná-
vrhu věcného záměru nového zákona 
o účetnictví. do stanoviska AMG bylo 
zapracováno i vyjádření některých členů 
senátu AMG, kteří byli vyzváni k při-
pomínkování materiálu do 15. prosince 
2019. Mgr. Martin baxa podal ve věci 
oceňování sbírek písemnou interpelaci na 
ministra kultury. odpověď Phdr. lubomí-
ra zaorálka ze dne 20. prosince 2019 má 
AMG k dispozici. dle vyjádření Mk Čr je 
návrh AMG, aby se o muzejních sbírkách 
vůbec neúčtovalo, tak jako se neúčtu-
je o archivních či knihovních fondech, 
vzhledem k nálezu nkÚ, názoru MF Čr 
a dalším skutečnostem velmi kompliko-
vaně realizovatelný. Mk Čr připouští, 
že aplikace vyhlášky č. 410/2009 sb. 

do praxe je u některých organizací sku-
tečně problematická, nicméně problém 
dle něj nespočívá jen ve vyhlášce, ale 
z velké části v jejím nesprávném výkladu 
a chybějící metodice. Mk Čr je však při-
praveno, v případě možnosti připomínek 
k novému zákonu o účetnictví, a přede-
vším k příslušným navazujícím vyhláškám, 
k odborné debatě o adekvátním způsobu 
účtování v muzeích a galeriích.

dne 24. února 2020 se na Mk Čr 
uskutečnil kulatý stůl k otázkám finan-
cování muzeí a galerií. za AMG se jed-
nání zúčastnil Phdr. zdeněk kuchyňka. 
na setkání konstatoval, že se bohužel 
nenaplnila prognóza bývalého náměstka 
ministra kultury ing. rené schreiera, že 
v roce 2020 bude v programech na pod-
poru muzejních institucí (iso a další) 
alokováno 150 mil. kč. na tyto dotač-
ní programy připadá v rozpočtu Mk Čr 
oproti roku 2019 naopak o 1 000 200 kč 
méně. na jednání bylo také konstato-
váno, že se zatím nepodařilo odstranit 
bariéry ve stávajících dotačních titulech 
ministerstva (např. v programu na pod-
poru výstav a expozic je stále potřeb-
ná záštita Mk Čr, smlouva se státním 
muzeem nebo galerií a odborný garant). 
dále bylo na základě kritiky termínu pro 
odevzdání vyúčtování dotací k 31. prosin-
ci (vč. výkazu zisku a ztrát jako doložení 
vlastního podílu na celkových nákladech 
podpořeného projektu) poprvé uvedeno, 
že nešlo o požadavek nkÚ, ale o příkaz 
ministra kultury.

dne 30. ledna 2020 se na Mk Čr 
uskutečnilo další setkání pracovní skupi-
ny náměstka ministra kultury ing. Vlas-
tislava ourody, Ph.d., k problematice 
nové muzejní legislativy. za AMG se 
jednání zúčastnili Mgr. irena chovančíko-
vá, Phdr. zdeněk kuchyňka, Phdr. luděk 
beneš, Phdr. František Šebek a Anna 
komárková, bbus (hons). AMG a rG Čr 
připravily společný materiál „zákon o mu-
zeích: souhrn stávajícího stavu, návrhů 
obsahu a řešení některých jeho částí”, 
který byl zaslán jako podklad pro jednání 
členům pracovní skupiny dne 5. prosince 
2019. dle dohody připravil Phdr. luděk 
beneš další materiál s názvem „oblasti 



22 Věstník AMG 2 /2020

činností muzeí a galerií, které nejsou 
v tuto chvíli legislativně podchyceny”. 
jelikož panuje několik různých přístupů 
zejména k problematice registrace a akre-
ditace muzejních institucí, doporučilo 
legislativní oddělení Mk Čr tyto přístu-
py nejprve sjednotit. další setkání členů 
pracovní skupiny proběhne dne 1. dub-
na 2020 od 10.00 hodin na Mk Čr 
formou workshopu. za AMG v programu 
vystoupí Phdr. luděk beneš s popisem 
oblastí jednotlivých činností muzeí a gale-
rií, které nejsou legislativně podchyceny; 
Phdr. zdeněk kuchyňka přiblíží stano-
visko AMG k novému zákonu o muzeích; 
Phdr. František Šebek promluví o ces 
a principu registrace/akreditace v rámci 
nové muzejní legislativy. bylo by vhodné 
zabývat se také novou definicí muzea, 
kterou v současné době připravuje icoM.

dne 16. prosince 2019 se v nové 
budově národního muzea uskutečnilo 
třetí zasedání odborného panelu národ-
ní platformy pro elektronickou správu 
a evidenci muzejních sbírek a agend. 
AMG zde zastupuje ing. richard M. si-
cha, který podal členům senátu AMG 
o dosavadním průběhu jednání a prací 
podrobné informace. byl vytvořen před-
běžný průzkum možných softwarových 
řešení, proběhla příprava revize definice 
funkčních a nefunkčních požadavků na 
platformu elVis a byla zahájena analýza 
připravenosti přechodu na elektronickou 
evidenci a správu sbírek v národním mu-
zeu a v Moravském zemském muzeu. nyní 
probíhá sestavení „situační zprávy a do-
poručení odborného panelu k projektu“.

výroční zpráva aMG
Výkonná ředitelka AMG Anna komár-
ková, bbus (hons), informovala o stavu 
příprav výroční zprávy AMG za rok 2019. 
Vyzvala především ty předsedy krajských 
sekcí, komisí a kolegií AMG a také členy 
exekutivy AMG, kteří doposud nezaslali 
podklady, aby tak učinili nejpozději do 
15. března 2020. konkrétně chybí po-
třebné materiály od jihočeské, králové-
hradecké a Ústecké krajské sekce AMG, 
zoologické komise, a dále u komisí regi-
onální historie Čech, Moravy a slezska, 

muzejních historiků a pro bezpečnost 
v muzeích).

výše členských příspěvků
senát AMG odhlasoval změnu jedna-
cího řádu AMG – Přílohy č. 3 – Výše 
členských příspěvků a zařazení řádných 
členů AMG do kategorií příspěvků v roce 
2020. Materiál byl členům senátu za-
slán k prostudování před jednáním spolu 
s informací o přesunech v rámci jednot-
livých kategorií, se seznamem přijatých 
členů AMG v roce 2019 i těch, kteří se 
svoje členství v roce 2019, resp. 2020 
rozhodli ukončit. V rámci tohoto bodu 
zasedání projednal senát AMG žádost 
Muzea dělnického hnutí, o. p. s., o sní-
žení členského příspěvku na rok 2020. 
instituce svoji žádost zdůvodnila tím, že 
na základě darovací smlouvy uzavřené 
v roce 2014 předala své sbírkové fondy 
národnímu muzeu, nemá žádné zaměst-
nance, ani příjmy z činnosti. obecně 
prospěšné služby naplňuje vzájemnou 
součinností při řešení úkolů spjatých 
se zpracováním sbírky v rámci smlouvy 
o spolupráci s nM. jelikož Muzeum děl-
nického hnutí, o. p. s., nadále nedispo-
nuje žádnými sbírkami, doporučil senát 
AMG ukončení jeho řádného členství 
v AMG a ředitelce muzea rsdr. libuši 
eliášové podání přihlášky k individuál-
nímu členství v AMG.

Legislativa
dne 22. listopadu 2019 se na Mk Čr 
uskutečnilo jednání k implementaci 
směrnice EP a Rady (EU) č. 2019/790, 
o autorském právu na jednotném digi-
tálním trhu. za AMG se setkání zúčast-
nil ing. richard M. sicha. Phdr. zdeněk 
kuchyňka vytvořil k problematice užití 
děl nedostupných na trhu stanovisko, 
které bylo spolu s vyplněním dotazníkem 
k čl. 8–11 směrnice, zasláno na soAP 
Mk Čr a na vědomí též uzs Čr.

zasedání PT rhsd pro kulturní 
otázky proběhlo dne 12. prosince 2019 
na Mk Čr. na programu jednání byly 
zejména možnosti vícezdrojového finan-
cování, rozpočet Mk ČR na rok 2020 
a změny v katalogu prací. 

AMG zaslala uzs Čr návrh na dopl-
nění priorit sekce kultury pro rok 2020 
(přidala bod týkající se přípravy strategic-
kých dokumentů Mk Čr pro další období, 
neboť řadě z nich v letošním roce končí 
platnost). dne 29. dubna 2020 se ve 
Velkém sále České spořitelny uskuteční 
valná hromada UZS ČR. za AMG se 
jednání zúčastní Phdr. zdeněk kuchyň-
ka. dne 3. listopadu 2020 proběhne 
každoroční konference uzs Čr na téma 
kultura 2021. Projednávat by se mělo 
opět zejména financování kulturní sféry, 
podány by měly být také informace k pří-
pravě nového zákona o kultuře, jehož 
přípravu chtějí členové uzs Čr iniciovat 
(k tomuto tématu se uskutečnilo jedná-
ní sekce kultury uzs Čr dne 17. února 
2020). uzs Čr se bude snažit iniciovat 
jednání s ministryní financí judr. Alenou 
schillerovou, Ph.d., kvůli zavedení více-
letých grantů, což MF Čr zatím odmítá.

dne 13. prosince 2019 se kona-
lo plenární zasedání České komise 
pro UnESCo. Ve funkci předsedy byl 
potvrzen prof. Phdr. stanislav Štech, 
csc., předsedkyní sekce pro kulturu 
a komunikaci se znovu stala ředitelka 
niPos Mgr. lenka lázňovská, zástup-
cem AMG zůstává Phdr. Pavel ciprian. 
Čk pro unesco udělila záštitu Generál-
nímu shromáždění Modrého štítu 2020 
(žádost předložila AMG v říjnu 2019). 
V rámci jednání bylo opět vyjádřeno zne-
pokojení nad návrhem paragrafového 
znění stavebního zákona. Vedení komi-
se souhlasilo se strategií opakování již 
předložených argumentů z více rezortů 
a vyzdvihlo relevanci MzV Čr, kdy nový 
zákon má významný potenciál poškodit 
jméno naší země v zahraničí. náměstek 
ministra kultury ing. Vlastislav ouroda, 
Ph.d., shrnul připomínky Mk Čr do tří 
oblastí: 1. Problematika odstranění pa-
mátek byla částečně napravena, nicmé-
ně znění novely zamlčuje skutečnost, že 
stavby, které se nacházejí v památkové 
zóně, se mohou i nadále bourat bez ohle-
du na názor památkové péče; 2. návrh 
stále nereflektuje dodržení závazků z me-
zinárodních úmluv; 3. Problematika práv-
ní neprovázanosti stanovisek památkářů 
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a územně analytických podkladů neby-
la dosud vypořádána. AMG sdílí obavy 
o zachování památkové péče alespoň 
v současném rozsahu a plně podporuje 
argumentaci České komise pro unesco.

Phdr. zdeněk kuchyňka a Phdr. lu-
děk beneš vypracovali materiál zhodnocu-
jící plnění koncepce rozvoje muzejnic-
tví na léta 2015–2020. dle informace 
vedoucí samostatného oddělení muzeí 
Mk Čr Mgr. dany schlaichertové se na 
nové koncepci začne pracovat na začátku 
dubna 2020 a AMG bude přizvána ke 
spolupráci. jelikož je toto oddělení stále 
personálně podhodnoceno, podpoří AMG 
návrh nové vedoucí soM Mk Čr na po-
sílení jeho personálního stavu.

stanovisko komise konzervátorů-re-
staurátorů AMG k podmínkám používání 
dusíku pro desinsekci předmětů kultur-
ního dědictví (novela nařízení eP a rady 
eu č. 528/2012, o dodávání biocidních 
přípravků na trh a jejich používání) bylo 
otištěno ve Věstníku AMG č. 6/2019. 
Materiál byl předán zástupcům icoM 
a neMo jako podklad pro další jednání 
na mezinárodní úrovni. rakouský výbor 
icoM a další organizace usilují o výjimku 
z evropské směrnice. exekutiva AMG do-
poručila zapojit se do veřejné konzultace, 
přestože hlavním cílem by měla být snaha 
o rekvalifikaci dusíku jako účinné biocidní 
látky. Přihlášení se k rozpravě o výjimce 
pro Čr neznamená, že se na jiném poli 
nemůže či nebude snažit věc řešit jinak.

z hlediska přípravy nové zbraňové 
legislativy není zatím předložená vý-
jimka pro zbraně uložené ve sbírkových 
fondech muzeí dosavadním průběhem 
jednotlivých prací nijak ohrožena (vý-
jimka se týká pouze muzeí se sbírkami 
zapsanými v ces).

dne 16. února 2020 se v Ps PČr 
uskutečnil kulatý stůl z cyklu Budouc-
nost kultury v ČR na téma „1 % na 
umění ve veřejném prostoru”. jednání 
se za AMG zúčastnila Mgr. irena cho-
vančíková, která o něm krátce pohovořila. 
Částka by se hradila z veřejných projektů, 
které přesáhnou výši 150 mil. kč, proti 
čemuž se ohradili zástupci Ministerstva 
zdravotnictví Čr a Ministerstva dopravy 

Čr. během zasedání vystoupili zástupci 
svazu hudebníků Čr s požadavkem, aby 
vybrané procento z investic bylo využitel-
né na kulturu obecně, tedy ne pouze na 
umění ve veřejném prostoru.

dne 16. února 2020 se v Poslanec-
kém klubu České pirátské strany usku-
tečnilo jednání nad aktuálními tématy 
oboru muzejnictví v oblasti legislati-
vy (příprava nového muzejního zákona, 
problematika účtování sbírek). se členy 
rezortního týmu pro kulturu poslanky-
ně lenky kozlové, která se pro nemoc 
jednání nakonec nezúčastnila, se za 
AMG setkali Phdr. zdeněk kuchyňka 
a Phdr. luděk beneš. na základě jednání 
byl vypracován souhrnný materiál AMG 
k novému muzejnímu zákonu, který byl 
zaslán Mgr. ondřeji chrástovi a Štěpánu 
drtinovi z tohoto poslaneckého klubu. 
Tento materiál bude zaslán také členům 
senátu AMG.

Mediální kampaně aMG
do XViii. ročníku národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis bylo přihlášeno celkem 
87 projektů (40 v kategorii Muzejní vý-
stava roku, 17 v kategorii Muzejní počin 
roku, 30 v kategorii Muzejní publikace 
roku). Předávání cen Gloria musaealis za 
rok 2019 se uskuteční v úterý 19. května 
2020 od 14.00 hodin ve Smetanově síni 
obecního domu. Téhož dne od 17.30 ho-
din proběhne přátelské setkání účast-
níků ceremoniálu ve východní dvoraně 
Historické budovy národního muzea. 
Technické muzeum v brně zajistí výrobu 
trofejí, vč. jejich aktualizace pro ročník 
2019. hMP poskytlo na vyhlášení vý-
sledků XViii. ročníku soutěže dotaci ve 
výši 30 000 kč. Akci opět udělila záštitu 
radní hMP pro oblast kultury, památko-
vé péče, výstavnictví a cestovního ruchu 
MgA. hana Třeštíková. schválena jsou 
mediální partnerství s Českou televizí, 
Českým rozhlasem dvojka a portálem 
ProPAMáTky. MgA. jana dolanská 
hrachová předložila několik variant skic 
pro letošní grafický layout, které reflektují 
XViii. ročník soutěže i 30. výročí vzni-
ku AMG, které připadá na květen 2020. 
závěrečné hodnotící zasedání komise 

soutěže proběhne ve dnech 24.–25. břez-
na 2020 v husitském muzeu v Táboře. se-
tkání vyhlašovatelů se konalo na Mk Čr 
dne 25. listopadu 2019. byly podepsány 
soutěžní dokumenty pro ročník 2020, byly 
vzneseny návrhy na nové členy čestného 
výboru, projednána byla také možnost 
aktualizace nařízení vlády č. 5/2003 sb., 
o oceněních v oblasti kultury. návrh AMG 
na změnu tohoto dokumentu byl jako pod-
klad pro další jednání předán Mk Čr. 
Pro konání ceremoniálu bylo jako další 
možnost navrženo využití prostor ná-
rodního divadla. V této věci se vedoucí 
soM Mk Čr na počátku roku 2020 se-
tkala s vedením nd s tím, že pro letošní 
rok jsou již prostory obsazeny, o konání 
v roce 2021 je ale možné jednat. V tuto 
chvíli se řeší dodatek Dohody o pořádání 
národní soutěže muzeí Gloria musaea-
lis (změna názvu, resp. vznik samostat-
ného oddělení muzeí Mk Čr; obměna 
člena komise jmenovaného za Mk Čr). 
Připravený společný materiál k možným 
změnám portálu do-muzea.cz, na kterém 
probíhá soutěž Muzeum roku, byl před-
ložen vedení národního muzea. jelikož 
by si zatraktivnění webu vyžádalo další 
náklady (nový vizuál, nové logo, zjedno-
dušení hodnocení muzejních institucí bez 
nutnosti registrace, výraznější propagace 
portálu i soutěže, vytvoření programů pro 
různé typy návštěvníků apod.), rozhodlo 
se nM od 1. dubna 2020 provoz portálu 
postupně ukončit (V. ročník návštěvnic-
ké soutěže trvá do 31. března 2020). 
jedno z nejvhodnějších řešení je přenést 
hodnocení muzeí a galerií na portál ku-
dyznudy.cz. o této možnosti, resp. k ná-
vrhu memoranda o vzájemné spolupráci 
proběhlo jednání zástupců AMG a agen-
tury CzechTourism. Předsedkyně AMG 
vyzvala instituce, aby do XiX. ročníku ná-
rodní soutěže muzeí Gloria musaealis, 
který již probíhá od 1. ledna 2020, hlásily 
své projekty průběžně. zároveň všechny 
přítomné pozvala na květnové vyhlášení 
výsledků právě ukončeného ročníku.

národní zahájení XVi. ročníku Festi-
valu muzejních nocí se uskuteční v Čes-
kých budějovicích v pátek 15. května 
2020. záštitu nad akcí převzali hejtmanka 
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jihočeského kraje Mgr. ivana stráská, 
primátor statutárního města České bu-
dějovice ing. jiří svoboda a Ak Čr.

V roce 2020 se kampaň Muzea 
a 20. století zaměří na střetávání tota-
litních a demokratických systémů během 
20. století. Témata muzejních projektů 
by měla být vztažena k výročím-letům: 
1920 (první ústava Čsr jako nově vznik-
lého státu), 1970 (nástup normalizace) 
a 1990 (první svobodné volby po pádu 
komunistického režimu). název kampaně, 
která bude opět probíhat v průběhu celé-
ho roku 2020, zní „1920–1970–1990: 
střetávání totalit s demokracií”.

Ve dnech 13.–16. února 2020 se 
v Praze konal Viii. ročník mezioborové-
ho veletrhu Památky, řemesla a muzea. 
AMG převzala nad veletrhem záštitu 
a pro své členy spolu s pořadateli při-
pravila speciální nabídku na prezentaci 
v rámci společné expozice.

Stav a změny členské základny 
aMG
senát AMG vzal na vědomí ukončení řád-
ného členství: Muzea fotografie a nových 
obrazových médií, o. p. s. (zaniklo), Fa-
kulty restaurování univerzity Pardubi-
ce – Muzea restaurování a historických 
technologií, cesty skla, o. p. s., Muzea čo-
kolády a marcipánu, o. p. s., a národního 
muzea fotografie, o. p. s.; a dále ukončení 
individuálního členství: rndr. Vojtěcha 
Turka, csc., Moniky Švajkové a ing. jiřího 
děda, csc. za řádného člena AMG neby-
la přijata Městská galerie kryt v klášterci 
nad ohří, jelikož funguje prozatím pouze 
jako výstavní prostor, plánuje nicméně 
začít vytvářet vlastní sbírku. Metodic-
kou pomoc již v této věci nabídl předseda 
Ústecké krajské sekce AMG Mgr. Václav 
houfek. za individuální členy AMG byli 
přijati: yvetta Viktoříková, Anežka hře-
bíčková, dis., bc. Tereza křížová, dis., 
a radovan kareš. Přihlášky stanislava 
kapina a bc. Petra Františka koukala, oP, 
byly odloženy na další jednání.

Různé
Generální shromáždění Modrého štítu 
připravuje AMG jako jeden ze signatářů 

a pověřený zástupce ČkMŠ (nemá vlast-
ní právní subjektivitu). konference pro-
běhne ve dnech 25.–27. listopadu 2020 
v prostorách uměleckoprůmyslového mu-
sea v Praze. Akci byly uděleny záštity 
Mk Čr, Čk pro unesco a radní hMP 
pro oblast kultury, památkové péče, vý-
stavnictví a cestovního ruchu MgA. hany 
Třeštíkové. AMG předložila v říjnu 2019 
žádost o dotaci na pořádání tohoto me-
zinárodního setkání na Mk Čr, ta byla 
koncipována na 100% podporu projektu. 
V lednu 2020 podala AMG žádost o po-
skytnutí individuální účelové dotace hMP 
na realizaci akce. Žádost byla podána i na 
poskytnutí prostor rezidence primátora 
hMP pro společenské setkání účastníků 
konference dne 25. listopadu 2020. Ve 
dnech 18.–20. února 2020 navštívili 
Prahu viceprezident blue shiled inter-
national prof. Peter G. stone a Manana 
Tevzadze, tajemnice bsi, aby si prohlédli 
konferenční prostory a projednali s před-
staviteli ČkMŠ organizační zajištění akce. 
sekretariát Modrého štítu by měl pomoci 
zejména s přímou komunikací se zahra-
ničními účastníky generálního shromáž-
dění, resp. se členy bsi.

dne 25. února 2020 se v národním 
archivu uskutečnil seminář ČkMŠ na 
téma „bezpečné chování paměťových in-
stitucí v kyberprostoru”. seminář byl při-
praven ve spolupráci s cesneT, z. s. p. o. 
zpráva o průběhu akce bude publikována 
ve Věstníku AMG č. 2/2020.

bylo vydáno kolečko první pomoci 
a záchranných prací pro knihovní fon-
dy. národní knihovna Čr nyní ve spolu-
práci s knihovnickou komisí AMG řeší 
distribuci materiálu do knihoven muzeí 
a galerií. Podrobnější informace budou 
otištěny ve Věstníku AMG č. 2/2020. 
Předsedkyně ČkMŠ Phdr. jana souč-
ková, drsc., upozornila zástupce nk Čr 
na nedodržení podmínek licenční smlou-
vy při výrobě materiálu (těsně vedle 
loga Modrého štítu bylo umístěno logo 
nk Čr, byla také změněna barevnost 
loga této mezinárodní organizace). na 
základě poskytnuté licence ČkMŠ je ve 
výrobě polská verze materiálu pro pamě-
ťové instituce v Polsku, kterou připravilo 

Muzeum krále jana iii. ve Wilanově. zMs 
disponuje licencí pro slovenské kolegy, 
zatím však nemá k vydání potřebné fi-
nanční prostředky. 

V závěru roku 2019 byl vydán prv-
ní svazek názvosloví etnografických 
sbírek, věnovaný méně známým reáliím 
z prostředí myslivosti a lovectví (na webu 
AMG je materiál k dispozici ve formá-
tu PdF). etnografická komise AMG se 
ujala koordinace projektu ve spolupráci 
s národním muzeem v přírodě, které ga-
rantuje jeho vlastní realizaci. na vytváření 
databáze hesel se prostřednictvím svých 
pracovníků podílejí jednotlivá členská 
pracoviště AMG. Postupně by měly být 
vydány i další svazky. 

společné zasedání k uzavření nové-
ho-obnoveného memoranda o spoluprá-
ci mezi aMG a nPÚ se uskutečnilo dne 
3. března 2020 od 9.00 hodin. jednání 
se zúčastnila generální ředitelka nPÚ 
ing. arch. naděžda Goryczková a ná-
městek pro správu památkových objektů 
ing. oldřich Pešek. za AMG byli přítomni 
Phdr. Pavel ciprian a ing. richard M. si-
cha, kteří s výsledky setkání seznámili 
členy senátu AMG. uznávání volných 
vstupů je v současné situaci v protikladu 
k ekonomické politice nPÚ, který se je 
snaží naopak omezovat a vlastní systém 
slev také výrazně zjednodušit. Memoran-
dum by mělo být uzavřeno v nejbližších 
dnech (návrh AMG byl nPÚ předložen 
v červenci 2019).

Phdr. luděk beneš informoval o při-
pravovaném 29. setkání česko-sasko-
-bavorsko-hornorakouských pracovníků 
muzeí na téma „dobrovolnictví v mu-
zeích”, které se uskuteční v bavorském 
chamu. Vyzval členy AMG k hojné účasti 
na konferenci, zároveň požádal o před-
kládání příspěvků k řešení dané proble-
matiky v rámci Čr spolu s příklady dobré 
praxe.

jednání senátu AMG bylo ukončeno 
schválením usnesení.

zapsaly: 
vEnDULa PoTůČková JURášová 

anna koMáRková
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usnesení mimořádného senátu AMG  
ze dne 3. března 2020

senát AMG schválil:
1. návrhovou komisi ve složení: rndr. et Mgr. Miroslava Šandová, ing. jaroslav Martínek, Mgr. zdeněk Freisleben (pro 23, 

proti 0, zdrželi se 3).
2. Mandátovou komisi ve složení: Mgr. Monika benčová, rndr. jiří Šebestian, csc., ing. ivo Štěpánek (pro 22, proti 0, zdrželi 

se 3).
3. zařazení žádosti Muzea dělnického hnutí, o. p. s., o snížení členského příspěvku na rok 2020 do navrženého programu 

jednání (pro 31, proti 0, zdrželi se 0).
4. změnu jednacího řádu AMG – Přílohy č. 3 Výše členských příspěvků a zařazení řádných členů do kategorií příspěvků 

v roce 2020 (pro 30, proti 0, zdržel se 1).
5. Přijetí nových individuálních členů AMG: yvetta Viktoříková; Anežka hřebíčková, dis; bc. Tereza křížová, dis; 

radovan kareš.
6. usnesení senátu AMG ze dne 3. března 2020 (pro 28, proti 0, zdržel se 0).

senát AMG bere na vědomí:
1. zprávu o činnosti exekutivy AMG v období od minulého zasedání senátu AMG dne 10. prosince 2019.
2. informaci o stavu přípravy výroční zprávy AMG za rok 2019 a výzvu pro zaslání podkladů pro její zpracování nejpozději do 

15. března 2020.
3. informace o novinkách v oblasti muzejní legislativy.
4. informace o mediálních kampaních AMG vyhlášených v roce 2020.
5. ukončení řádného členství v AMG: Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s. (likvidace společnosti); 

Fakulta restaurování univerzity Pardubice – Muzeum restaurování a historických technologií; cesty skla, o. p. s.; Muzeum 
čokolády a marcipánu, o. p. s.; národní muzeum fotografie, o. p. s.

6. ukončení individuálního členství v AMG: rndr. Vojtěch Turek, csc.; Mgr. Monika Švajková; ing. jiří děd, csc.

senát AMG neschválil:
1. Přijetí Městské galerie kryt v klášterci nad ohří za řádného člena AMG (pro 0, proti 21, zdrželo se 7).
2. snížení členského příspěvku Muzea dělnického hnutí, o. p. s. (pro 0, proti 21, zdrželo se 7).

senát AMG pověřil:
1. sekretariát AMG rozesláním materiálu „zákon o muzeích: souhrn stávajícího stavu, návrhů obsahu a řešení některých jeho 

částí” členům senátu AMG.

senát AMG doporučil:
1. Muzeu dělnického hnutí, o. p. s., ukončení řádného členství v AMG a ředitelce muzea rsdr. libuši eliášové podání žádosti 

k individuálnímu členství v AMG.

zapsali: MIRoSLava šanDová, JaRoSLav MaRTínEk, ZDEněk FREISLEBEn

Škola muzejní propedeutiky – dubnové přednášky se nekonají

Vzhledem k vývoji opatření týkajících se nákazy covid-19 jsme se rozhodli pozastavit výuku v základním i nástavbovém 
kursu ŠMP, a to po celou dobu měsíce dubna. o náhradních termínech pro výuku a o všech dalších změnách vás  
budeme včas informovat. s ohledem na časový posun v rozvrhu ŠMP budou zrušeny červnové termíny závěrečných 
zkoušek, které by se měly v obou kursech uskutečnit v září či v říjnu. 

Děkujeme všem studentům za pochopení a spolupráci!
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AMG slaví 30 let
IREna CHovanČíková
Předsedkyně AMG

Asociace muzeí a galerií České repub-
liky, z. s. (AMG), letos oslaví 30 let od 
svého vzniku. založena byla v roce 1990 
hnutím zdola z přirozené potřeby sdružo-
vání se, výměny zkušeností a navazová-
ní především odborné spolupráce. nové 
společenské a politické poměry umožnily 
zástupcům muzejních institucí vytvořit 
funkční občanské sdružení, dnes zapsaný 
spolek, jehož posláním je vedle již zmí-
něného sdružování mj. také obhajování 
zájmů oboru muzejnictví, jeho propagace 
či podpora vzdělávání pracovníků muzeí 
a galerií. 

Polistopadová euforie se pozvolna 
začala měnit v kocovinu a řešením prak-
tických potřeb vyvstala nutnost věno-
vat se obyčejnému všednímu životu. od 
relativně volných 90. let, kdy panovala 
představa např. o volné ruce trhu, jež za 
nás vyřeší vše, tedy i kulturu, která si na 
sebe musí umět vydělat, jsme se posunuli 
do období, kdy jsme řešili hlavně eko-
nomické a legislativní problémy spojené 
s  neúměrně narůstající administrativou. 
Viditelným pozitivem vývoje našeho obo-
ru v uplynulých 30 letech je nepochybně 
jeho větší otevřenost vůči široké veřejnos-
ti, komunikace s vnějším světem, rozvoj 
mezinárodní spolupráce, vznik mnoha 
stálých expozic za využití nových techno-
logií a zvyšující se profesionalizace práce 

s muzejními sbírkami. ohlédneme-li se 
zpět, musíme konstatovat relativně rych-
lý růst, byť díky rozdílným podmínkám, 
v nichž muzea a galerie fungují, je spíše 
nerovnoměrný. 

V roce 2019 jsme si připomněli sto-
leté výročí našeho předchůdce – svazu 
československých muzeí – abychom vy-
užili této příležitosti k bilancování a srov-
návání. ukázalo se, že některé problémy 
prvorepublikového muzejnictví dnes 
řešíme i my jako např. jednotný způsob 
katalogizace a inventarizace sbírek, od-
borné revize, budování sítě muzeí, výcho-
vu odborných pracovníků, způsob uložení 
a konzervace fondů, stav a vhodnost mu-
zejních budov či depozitářů. svaz stejně 
jako my dnes také usiloval o vznik mu-
zejního zákona. Muzejníci se jej dočkali 
paradoxně až v roce 1959. norma byla 
nahrazena zákonem č. 122/2000 sb., 
o ochraně sbírek muzejní povahy, jenž 
postihuje muzejní problematiku jen 
zčásti. jeho nedostatečnost se ukazuje 
při legislativních změnách týkajících se 
různých oblastí naší činnosti, naposled 
ochrany osobních údajů, zbraní v mu-
zeích či účetnictví. Teoreticky ano, ale 
legislativně neumíme rozlišit muzea od 
tzv. nemuzeí. soupis jednotlivých činností 
muzeí a galerií, které nejsou v tuto chvíli 
dostatečně legislativně podchyceny, není 
zrovna krátký. 

obdobně jako naši předchůdci jsme 
si také vědomi nutnosti zvyšování kvalifi-
kace pracovníků muzejních institucí v ob-
lasti muzeologického vzdělávání i jejího 
ukotvení do legislativního rámce, neboť 

vývoj v moderním muzeu či galerii 21. sto-
letí to prostě potřebuje. Profese zároveň 
vyžaduje stálé zdůrazňování etických pří-
stupů a odpovědnosti vyplývající z naše-
ho poslání. Právě v období legislativních 
změn, společenských či ekonomických 
tlaků pak vystupuje tato nutnost naléha-
věji do popředí, než kdy jindy. 

AMG se snaží přistupovat k řešení 
současných problémů oboru muzejnictví 
aktivně, v součinnosti s dalšími partnery. 
do roku 2020 jsme vstoupili s výhledem 
na uskutečnění možných konkrétních kro-
ků právě v legislativě, medializaci oboru 
či ve vzdělávání. krásné kulaté jubileum 
jsme chtěli oslavit jako pozitivní připo-
menutí smyslu AMG a také hodnot, které 
reprezentuje. Tématu se bude podrobně 
věnovat páté číslo Věstníku AMG i jeho 
speciální příloha.

Vzpomínání na události minulé může 
mít různé podoby a někdy se stane, že 
jsme nuceni se od původní představy 
nečekaně odchýlit. V této souvislosti se 
proto nelze nezmínit, že onen překvapivý 
souběh okolností způsobil pouhým okem 
neviditelný, leč dostatečně agresivní ko-
ronavirus. dopady jeho působení zatím 
jen odhadujeme, i když už teď se ukazuje, 
že budou podstatně větší, než jsme si 
ještě nedávno dokázali představit. stali 
jsme se tak nechtěně součástí dějinného 
pohybu podobně jako naši předkové např. 
před sto lety při pandemii tzv. španělské 
chřipky. oproti našim předchůdcům však 
máme několik podstatných výhod, a těmi 
jsou naše hospodářství, stav společnosti, 
její kulturní zázemí, ani fyzický či psy-
chický stav populace nejsou devastovány 
následky světové války, lékařská věda je 
na zcela jiné úrovni, máme k dispozici 
i nové technologie, o nichž se tehdejším 
lidem ani nesnilo. Musíme se však při-
pravit na to, že i když pandemie časem 
opadne, svět bude jiný. Muzea jsou jeho 
součástí i obrazem a logicky také ona se 
změní. stejně jako celá naše společnost 
budou zřejmě muset projít katarzí, znovu 
si ujasnit, v čem spočívá jejich poslání 
a jaké jsou jejich priority. omezení, která 
nás pravděpodobně čekají, mohou být bo-
lestivá, poněvadž kulturní sféra je obvykle 
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tím odvětvím lidské činnosti, na kterou 
existenční tíha změn vždy značnou mě-
rou doléhá. kouzlo kultury však spočívá 
v tom, že ji lidé potřebují, dělá je lepšími 
a šťastnějšími, její zbytnost je tedy pouze 
zdánlivá. 

Muzejní instituce jako pevná sou-
část kultury mnohokrát dokázaly svou 
životaschopnost i ve velmi složitých, 
daleko náročnějších obdobích. A navíc 
je ještě zdokladovaly ve svých sbírkách. 
nikdo z nás se situací, kterou teď zaží-
váme, nemá zkušenost. jisté ale je, že 
pokračujeme dál v práci. Pandemie nás 
sice uzavřela v pracovnách či doma, ale 
nic nevzdáváme. osobní setkávání jsou 
prakticky nereálná, proto se značná část 
naší práce přesouvá do virtuálního světa. 
Muzejníci jsou úžasní v tom, že ačkoli 
jim podmínky nepřejí, vždy si poradí. na 
aktuální stav zareagovali velmi pružně. 
udržují kontakt s veřejností na sociálních 
sítích, prostřednictvím online prezenta-
cí apod. AMG zároveň nabídla možnost 
propagace aktivit muzeí a galerií na svých 
webových stránkách, přičemž jejich pest-
rost jen dokládá kreativitu muzejní obce. 

značnou část činnosti AMG jako 
největšího profesního sdružení sbír-
kotvorných organizací a osob činných 
v muzejnictví působícího u nás tvoří 
vzdělávací aktivity a medializace oboru. 
národní zahájení Festivalu muzejních 
nocí je vázáno na Mezinárodní den muzeí 
a pro letošek jej bohužel musíme zru-
šit, XVi. ročník festivalu bude odložen 
na podzimní dny, stejně jako vyhlášení 
výsledků národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis za rok 2019. o dalším po-
stupu jednáme s našimi partnery, kteří 
se sami ocitli v nejistotě. Potvrzuje se, 
že krizové období ukazuje charaktery 
a probouzí v lidech solidární projevy. Pro 
muzejníky jsou krásné vlastnosti, jako je 
obětavost, nezištnost, sounáležitost, lás-
ka k bližním i k práci typické, a pokaždé 
se to ve špatných časech znovu a znovu 
potvrzuje. To nám dává jistotu, že muzej-
ní svět i tuto těžkou dobu zvládne obdi-
vuhodným způsobem a s grácií. Přejme si 
navzájem, pomáhejme si a buďme spolu. 
zvládneme to!

kolečko pro 
knihovny
ToMáš FoLTýn
národní knihoVnA Čr

jedním ze základních cílů Koncepce roz-
voje knihoven ČR na léta 2017–2020 je 
podpořit trvalé uchování a zpřístupnění 
tradičních knihovních dokumentů (knih, 
periodik, historických fondů, hudebnin 
apod.). nedílnou součástí řešení Koncep-
ce je vytvořit soubor vhodných nástrojů 
na podporu trvalého uchování knižních 
fondů, sestavení potřebných metodic-
kých pomůcek, zintenzivnění spolupráce 
knihoven v oblasti systematických prů-
zkumů, odkyselování a konzervátorských 
zákroků atd. za účelem sběru důležitých 
informací nezbytných pro realizaci této 
části Koncepce proběhla v polovině roku 
2018 rozsáhlá dotazníková akce, která 
významným způsobem přispěla ke sta-
novení priorit a základních postupů práce 
v oblasti správy a ochrany fondů. nemé-
ně důležitým výstupem tohoto šetření 
byla i aktuální kvantifikace požadavků 
knihoven různého zaměření na dopad 
dotačních mechanismů, výrobu a distri-
buci různých pomůcek či metodickou po-
moc z centrálních institucí a profesních 
sdružení. na dotazník odpovědělo téměř 
150 respondentů nejen z řad krajských či 
městských knihoven, ale také z knihoven 
muzeí a galerií či akademických praco-
višť, o jejichž prioritách v oblasti správy 
a ochrany sbírek bylo doposud jen ome-
zené povědomí. díky tomu byly shrnuty 
nezbytné požadavky pro ochranu a zacho-
vání fondů napříč knihovnami působícími 
v České republice.  

na základě podrobně rozpracované 
analýzy bylo identifikováno několik oblas-
tí, kde zejména specializované knihovny 
cítí nedostatky koncepčního a metodic-
kého charakteru. Část z nich je možné re-
alizovat na základě spolupráce členů pra-
covní skupiny priority číslo 4 Koncepce, 
za kooperace centrálních knihoven ma-
jících konzervační povinnosti k našemu 
knižnímu kulturnímu dědictví, tj. zejména 

národní knihovny Čr, Moravské zemské 
knihovny, Vědecké knihovny v olomou-
ci či Památníku národního písemnictví, 
nebo za spolupráce různých profesních 
organizací. Mezi příklady dobré praxe 
patří tisk metodických pomůcek zaměře-
ných na průzkum fyzického stavu sbírek, 
do něhož se postupně zapojují i muzejní 
knihovny, či metodika věnující se přípravě 
novodobých knihovních fondů na hro-
madné odkyselování. dále byl vytvořen 
vzorový krizový plán pro případ živelních 
katastrof, který je možno snadnou editací 
přizpůsobit potřebám konkrétní instituce. 
bohužel ne všechny potřeby knihoven lze 
řešit pouze svépomocí. některé vyvolávají 
nároky na rozpočty jednotlivých zřizova-
telů či možnosti dotačních programů, byť 
například program Visk nabízí několik 
zajímavých možností pro oblast efektivní 
správy a ochrany fondů. 

z těchto důvodů se odborná praco-
viště národní knihovny České republiky 
rozhodla zaměřit svou pozornost také 
směrem k editaci tzv. Kolečka první pomo-
ci a záchranných prací vydaného Českým 
komitétem Modrého štítu, které by bylo 
specificky zaměřené výhradně na oblast 
knihoven a nikoli plošně na všechny typy 
paměťových institucí a jejich sbírek, jak 
tomu bylo u předchozího vydání. V prů-
běhu roku 2019 tak došlo k aktualizaci 
tohoto materiálu. kolečka mohou sloužit 
všem knihovnám (muzejním, krajským, 
okresním, specializovaným atd.), jež vy-
kazují problémy s nedostatečným per-
sonálním a metodologickým zajištěním 
prevence ochrany fondů před živelními 
katastrofami. z jejich aktualizované po-
doby mohou odborní pracovníci knihoven 
získat základní orientaci, jak postupovat 
v případě nenadálých událostí, například 
při lokálních záplavách, průsacích vody, 
prasklém topení či požáru. Kolečko obsa-
huje nejen základní kontaktní informace 
na osoby a instituce schopné efektivně 
pomoci v případě podobných obtíží, ale 
také základní metodické postupy a rady 
či inovované technologické poznatky zís-
kané díky mnoha výzkumných projektům.

ke konci roku 2019 došlo k vydání 
2 250 ks aktualizovaných Koleček první 
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pomoci a záchranných prací pro knihovní 
fondy. jejich distribuce probíhá jednak 
prostřednictvím různorodých knihovnic-
kých spolků a organizací, prostřednictvím 
regionálních pracovišť či během odbor-
ných akcí, konferencí, workshopů či škole-
ní. již během prvních měsíců došlo k roze-
brání významného podílu prvního nákladu 
a co je důležitější, Kolečka v některých 
krajích doputovala až k těm nejmenším 
knihovnám, aby tak byla reálně umístěna 
v prostorách depozitářů, skladišť či ná-
vazných pracovišť. zbytek tohoto meto-
dického materiálu je zájemcům dostupný 
po individuální dohodě s Mgr. Tomášem 
Foltýnem (tomas.foltyn@nkp.cz, +420 
739 570 956). s ohledem na důležitost 
této pomůcky lze do budoucna přemýšlet 
i o případném dotisku, který bude díky 
existenci speciální raznice rychlejší, než 
při prvním vydání.

Jak na virtuální 
výstavy
nIna WanČová
národní knihoVnA Čr / FF uk

V době vzniku tohoto článku je v České 
republice platný nouzový stav, který při-
měl zavřít kulturní instituce. Tato situace 
donutila obyvatele trávit ze dne na den 
radikálně více času doma. lidé hleda-
jí alternativní způsoby zábavy a rodiče 
zdroje pro domácí výuku. dosud nevídané 
okolnosti zintenzivnily úvahy o tom, co 
mohou muzea lidem doma nabídnout.

V mnohých organizacích mohlo 
padnout rozhodnutí o vytvoření virtuální 
výstavy. jenže, jak se to dělá? jak má ta-
ková výstava vypadat? A co když ji musím 
mít rychle? jsem-li muzejník, web desig-
nér a programátor v jedné osobě, dokážu 
online prezentaci připravit a ušiji formu 
na míru obsahu i svému kurátorskému 
záměru. řada z nás však tyto dovednosti 
nemá. Právě pro ty by řešením mohl být 
nástroj indihu exhibition.

software vytvořili pracovníci 
knihovny Akademie věd Čr, národní 
knihovny Čr a zástupci z řady ústavů 
Akademie věd Čr, v. v. i., působících 
v humanitních oborech. během 3 let 
vývoje tým spolupracoval s odborníky na 
grafický design a uživatelské rozhraní, 
aby se výsledný produkt dobře ovládal. 
díky mezioborovému přístupu a věkově 
smíšenému kolektivu vznikl univerzální 
nástroj.

co indihu exhibition nabízí? 
umožní tvořit virtuální výstavy, aniž byste 
museli rozumět web designu. Poskytuje 

širokou škálu obsahu i zařazení inter-
aktivních her, dovoluje soustředit se na 
náplň nikoli technickou stránku, a v ne-
poslední řadě ušetří peníze za progra-
mátory.

díky tomuto nástroji připravíte uce-
lené multimediální prezentace na libo-
volná témata. stěžejním typem obsahu 
jsou obrázky včetně animací a přechodů. 
Můžete přidat video, audio komentář 
nebo hudbu, externí obsah z internetu 
(např. mapy, videa), text či přiložit sou-
bory ke stažení. Pro zvýšení interaktivity 
a přímého zapojení návštěvníka produkt 
nabízí i 6 miniher. na realizaci výsta-
vy můžete spolupracovat s více tvůrci. 
Výsledek je hostován na infrastruktuře 
knihovny Akademie věd Čr a sdílíte jej 
se svými návštěvníky pomocí url. 

Aplikace si již získala řadu ohlasů. 
uveďme zde alespoň některé: „Je to 
opravdu moc šikovná platforma, uživa-
telsky velmi přívětivá a myslím, že i ná-
vštěvníkům se bude líbit.“ (kurátorka, 
národní muzeum); „Pro každou ze tří ka-
pitol výstavy o zničení klášterních kniho-
ven jsme vytvořili barevný film technikou 
ploškové animace. Chceme zaujmout 
především laické publikum. Zásadní 
byla spolupráce s šikovnou grafičkou, 
co chtěla experimentovat.“ (historička, 
národní knihovna Čr); „Namluvili jsme 
audio komentář sami, ale nakonec jsme 
se rozhodli pro profesionála z rozhlasu 
a výsledný dojem to dost zlepšilo.“ (Ar-
cheolog, Archeologický ústav AV Čr).
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den poté 
s rouškami
Hana Dvořáková / BaRBoRa 
JavoRová
MorAVské zeMské MuzeuM

Žijeme nyní zvláštní dny, které, doufejme, 
v dohledné době pominou. jejich sym-
bolem, skutečným fenoménem, se stala 
bezesporu rouška. není to „jen“ primár-
ní ochrana, pruh látky, ale odráží postoj 
společnosti, naši morálku. když pomine-
me ty profesionální, představuje širokou 
škálu od domácké výroby až po design. 
Po prvních dnech, kdy jsme každý rychle 
nasadili jakoukoliv, se začínají objevovat 
zajímavé motivy. rouška se stává odrazem 
osobnosti podobně jako dříve make-up, 
účes či minisukně, prozrazuje jaké pivo 
nositeli chutná, zda má rád psy či janáčka.

A to všechno chceme zachytit. Vlast-
ně i musíme, je to naše práce! s vyhlídkou 
do budoucnosti se etnografický ústav 
Moravského zemského muzea rozhodl 
vytvořit malou kolekci dokladů dnešního 
dění v podobě roušek. Těžit z ní bude až 
následující generace badatelů a kuráto-
rů, pro které bude např. v roce 2050 při 
tvorbě výstavy „rok 2020 – 30 let poté“ 
cenným zdrojem materiálu.

„Netroufáme si nikoho vyzvat k zá-
silce nyní, kdy je každá rouška zapotřebí, 
ale myslete prosím na to, že hned, jak to 
skončí, začneme roušky shromažďovat. 
Cílem je kolekce cca 50 kusů“, vysvětluje 
Phdr. hana dvořáková, ředitelka histo-
rického muzea a vedoucí etnografického 
ústavu MzM. Vzpomeňte si „den poté“ 
na naše muzeum a pomozte nám psát 
historii!

Muzeum virtuálně
Jan BURIánEk
AV MediA, A. s.

již několik týdnů žijeme v době, kterou 
jsme si ještě před pár měsíci neuměli 
ani představit. z důvodu zastavení šíře-
ní onemocnění coVid-19 jsme museli 
omezit náš každodenní život a přizpů-
sobit ho nelehké situaci. každý z nás si 
určitě nejednou položil otázku, co bude 
dál? Často teď v médiích čteme, že „svět 
po koronaviru nebude takový, jako dřív“. 
Možná, že to tak bude, a proto se všichni 
musíme snažit, abychom se vrátili v plné 
síle, s novými nápady, které osloví muzejní 
návštěvníky a omezí negativní dopady 
přijatých opatření nejen teď, ale i v bu-
doucnu, až se expozice opět rozzáří.

jak můžeme zprostředkovat zážitek 
z prohlídky vašeho muzea v době, kdy 
musí zůstat zavřené? jak odhalíme i jeho 
nejtajnější zákoutí? Moderní technologie 
umožňují přenést návštěvníka do muzea 
virtuálně. online procházky jsou v dnešní 
době výbornou alternativou kulturní akti-
vity, která kombinuje mimořádný vizuální 
zážitek s poučením nebo výukou. i když 
naším cílem stále zůstává reálné prožití fy-
zické návštěvy expozice nebo výstavy, vě-
říme, že virtuální prohlídka muzea dokáže 
vyvolat emoce a vzbudit zájem i nadšení 
pro následující návštěvu instituce.

Pomocí tohoto nástroje můžeme 
návštěvníkům poodhalit kousek příbě-
hu a nalákat jek procházce expozicí, tak 
aby bylo možné si celý její příběh prožít.  
navíc lze prostřednictvím takového zá-
žitku přinést detailnější obsah k vybra-
ným exponátům. Ve virtuálním prostoru 
se návštěvník stává divákem vnímajícím 
prostor tak, jako by v něm sám byl. Může 
se rozhlížet po místnostech, obdivovat 
sbírkové předměty, vzdělávat se a záro-
veň se stát aktivním účastníkem výstavy 
prostřednictvím interaktivních prvků, jako 
jsou hry nebo kvízy.

V dnešní době je dostupná celá 
řada moderních technologií, které jsou 
pro zpracování těchto aktivit využitelné. 
navíc se vzrůstajícím zájmem o virtuální 

snahou autorů softwaru bylo vytvořit 
co nejflexibilnější a otevřený nástroj, který 
zprostředkuje návštěvníkům multimedi-
ální a pohodlný zážitek. To znamená, že 
existuje mnoho možností, jak koncepci 
virtuální výstavy uchopit.

V online prostředí často platí pra-
vidlo „méně je více”. košatě strukturo-
vané prezentace se mohou pro návštěv-
níka stát příliš dlouhé, i jejich příprava 
je náročnější. zajímavým pojetím může 
být podrobné představení důležitých či 
nejvíce cenných exponátů nebo naopak 
nenápadných předmětů, které za sebou 
mají silný příběh.

způsob převedení stávající výstavy 
do online podoby zvolili pracovníci ná-
rodního muzea. na úvod natočili video, 
ve kterém autor představil, co návštěv-
níci uvidí. Tento přístup umožní využít 
současnou strukturu i materiál, který již 
máte – texty, případně audio komentář, 
fotografie předmětů apod. software také 
umožňuje jednoduše duplikovat již hoto-
vou výstavu a tu dále upravovat. dovoluje 
tak třeba udělat její kratší verzi, upravit 
a zjednodušit texty, připravit obrazovou 
podobu jen s hudbou zacílenou na mladší 
publikum nebo vytvořit variantu, která by 
obsahovala víc her pro děti.

důležitou návštěvnickou skupinou 
muzeí a galerií jsou školní třídy, na kte-
ré v běžném režimu cílí mnoho aktivit. 
zkuste jednotlivá témata komentovaných 
prohlídek nebo zážitkových workshopů 
zprostředkovat online formou, kdy vý-
stava bude základem pro domácí tvůrčí 
projekt. oslovit můžete učitele, s nimiž 
dlouhodobě spolupracujete.

Využití je bezplatné. Podmíněno 
je registrací na webových stránkách 
https://exhibition.indihu.cz. 
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realitu stále více domácností vlastní 
Vr brýle. Poslední modely už jsou do-
konce kompaktní, bezdrátové a nevyža-
dují výkonný počítač. je tu i technologie 
Google cardboard, která promění ve Vr 
brýle téměř každý mobilní telefon jen 
za pomoci papírové schránky se dvěma 
čočkami. zjednodušeně řečeno, virtuální 
technologie je tedy všeobecně dostupná.

skoro všechny chytré telefony umož-
ňují pořídit virtuální „procházku“ muzeem 
pomocí technologie 360° panoramat. je 
ale dobré zdůraznit, že kvalita „přenosu“ 
je na technologii značně závislá a určitě je 
dobré příslušný materiál zpracovat v ma-
ximálním možném rozlišení.

nejvyšší forma Vr přenosu se dá vy-
tvořit za pomoci specializovaného robota 
se sférickou kamerou. robot je potřeba 
proto, jelikož kamera vidí jednoduše „všu-
de“, a tak se nemá kameraman kam ukrýt. 
je proto nejlepší, když sférickou kameru 
ovládá někde skrytě, pomocí dálkového 
ovládání a bezdrátového přenosu obrazu. 
samotná technika také není obyčejná. 
jedná se o tzv. 8k stereoskopickou ka-
meru, která má ve výsledku rozlišení osm 
tisíc bodů na řádek a dokonce v provedení 
pro každé oko zvlášť. zpravidla se sklá-
dá z množství menších kamer v počtu 
8 a více kusů. data, která se při snímání 
pořizují, jsou obrovská a následné zpra-
cování takových videí vyžaduje nadstan-
dardní vybavení, znalosti i čas. Přesto se 
výsledek rozhodně vyplatí. návštěvník 
má pak nejlepší možný pocit virtuální 
procházky a zážitek mu nedegraduje ne-
dostatečné rozlišení při zkoumání detailů 
okolí. 

zajímavým aspektem Vr videí je 
i zvuk, který je plně směrový, tj. virtuál-
ního uživatele doslova obklopuje (snímá 
se speciálními aurálními mikrofony, které 
jsou často součástí kamery). Při otáčení 
hlavou se zvuky ozývají stále ze správ-
ného směru, což umocňuje celý prožitek.

jakmile se pořídí systematické video 
pro Vr brýle, je zde hned několik platfo-
rem, jak videa zveřejňovat. Výrobci mají 
vlastní videoportály pro Vr záznamy. Asi 
nejpopulárnější je youTube Vr, Google 
earth, Google Vr Tours nebo Facebook. 

pracovníků, ale například i společnými 
nominacemi nemateriálních statků (Pouť 
v Žarošicích), návrhy na titul Mistr tradič-
ní rukodělné výroby Jihomoravského kraje 
(Marcela hrabovská – kraslice zdobené 
slaměnou intarzií) nebo přednáškami 
v  rámci připravované výstavy kramář-
ských tisků.

Pomozte nám 
psát historii!
MICHaEL RUnD
MuzeuM sokoloV, P. o. 
kArloVArského krAje

naše muzeum bylo v polovině března 
2020 postaveno podobně jako další 
kulturní instituce v České republice do 
zcela nové situace. na základě vyhláše-
ní nouzového stavu jsme museli uzavřít 
všechny pobočky pro veřejnost. 

situace jsme využili k předsezónní-
mu úklidu, práci se sbírkami a přípravě 
nových expozic. zintenzivnili jsme ko-
munikaci s veřejností prostřednictvím 
sociálních sítí. na muzejním Facebooku 
pomocí živých vstupů představujeme stá-
lou expozici v sokolovském zámku,. Velký 
ohlas měla např. zpráva o stoletém výročí 
československé státní vlajky. informace 
z muzea také sdílíme do tzv. městských 
skupin. během měsíce března měly mu-
zejní příspěvky dosah na více než 20 000 
uživatelů. Vyzvali jsme veřejnost k doku-
mentování situace, týkající se koronaviru 
v oblasti naší působnosti, tj. v bývalém 
okrese sokolov, samozřejmě se snažíme 
sbírat materiál i vlastními silami. 

V minulých letech jsme vytvořili vir-
tuální prohlídky jednotlivých poboček. 
V současnosti to přináší další možnost 
pro zájemce „nakouknout“ třeba do dolu 
jeroným. doufáme, že po ukončení koro-
navirové krize, nám i tyto aktivity navnadí 
nové potencionální návštěvníky, neboť jak 
víme, sebelepší online prezentace nemů-
že nikdy nahradit osobní prožitek.

Alternativně ale není problém umístit 
podobná videa i na vlastní server nebo 
internetové stránky muzea.

samozřejmě existují i méně kvalitní 
formy snímání prostoru, kde je výsledný 
dojem o něco slabší. Více se o možnostech 
zpracování virtuální procházky muzeem 
dozvíte na http://www.avmedia.cz

Zasedání 
jihomoravských 
etnologů
věRa CoLLEDanI
MAsArykoVo MuzeuM V hodoníně

od roku 2018 se na popud regionálního 
pracoviště pro tradiční lidovou kulturu 
při Masarykově muzeu v hodoníně konají 
vždy v únoru a září pracovní setkání jiho-
moravských etnologů. Místem společných 
jednání bývají jednotlivá muzea v regionu. 

V únoru 2020 přijali odborní pracov-
níci pozvání do etnografického ústavu 
Moravského zemského muzea. hlavními 
body programu byla nominace řemeslníků 
na titul Mistr tradiční rukodělné výroby 
Jihomoravského kraje, mapování a vedení 
seznamu nemateriálních statků tradiční 
lidové kultury jMk, společné terénní vý-
zkumy a mnohé další, ale především první 
ze série plánovaných přednášek. Tématu 
uchovávání textilu v depozitářích, eviden-
ce sbírkových předmětů, preventivních 
zásahů konzervátora, restaurování a de-
tekce možných problémů při pravidelných 
kontrolách vykonávaných správci sbírek se 
ujala konzervátorka etnografického ústavu 
MzM libuše dufková. Vzorově uspořáda-
ným depozitářem pak své kolegy provedla 
kurátorka textilní sbírky Mgr. Markéta To-
bolová. setkání zakončila komentovaná 
prohlídka výstavy „jako růže“.

spolupráce mezi pověřeným regio-
nálním pracovištěm jihomoravského kraje 
a etnografickým ústavem MzM bude po-
kračovat nejenom zasedáními odborných 
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z ČinnosTi AMG

setkání 
konzervátorů-
restaurátorů 
v brně
aLEna SELUCká
koMise konzerVáTorů-
resTAuráTorů AMG

dne 11. února 2020 se v Technickém 
muzeu v brně uskutečnilo další z pra-
videlných setkání členů rady a výboru 
komise konzervátorů-restaurátorů AMG, 
které proběhlo společně i s její revizní 
komisí. na programu jednání byla jednak 
rekapitulace hlavní činnosti komise za 
rok 2019 a upřesnění letošních aktivit. 
V rámci uplynulého období byla pozor-
nost věnována dvěma důležitým téma-
tům. jedním z nich se stalo zpracování 
materiálu „strategie konzervace sbírek“, 
který je vstupním podkladem pro jednání 
ke vzniku nového zákona o muzeích. dále 
probíhalo připomínkování nařízení eP 
a rady eu č. 528/2012 k používání dusí-
ku jako biocidu a jeho dopadu na konzer-
vátorskou praxi při desinsekci muzejních 
sbírek. během jednání bylo odsouhlase-
no, že uvedené oblasti budou středem 
zájmu i nadále, přičemž bude snaha ve 
spolupráci s vedením AMG hledat trva-
lé legislativní řešení této problematiky, 
tj. usilovat o úplné vyjmutí dusíku z kla-
sifikace biocidů v zájmu dlouhodobé péče 
o předměty movitého kulturního dědictví.

zástupci jednotlivých sekcí a pra-
covních skupin komise kr AMG refe-
rovali o dílčích aktivitách. uskutečnilo 
se vždy minimálně jedno krajské setkání 
členské základny doplněné odborným 
programem. V tomto ohledu je velmi 
přínosná fungující struktura, vytvářející 
komunikační síť a rozvíjející konkrétní 
spolupráci konzervátorů-restaurátorů 
a dalších specialistů. V této souvislosti 
lze jmenovat i přípravu publikace Sklo 
z archeologických výzkumů, které se vě-
nují kolegové z pracovní skupiny sklo, 
nebo pořádání seminářů na téma ošetření 

plastů či textilií. Potěšující bylo rovněž 
zapojení vybraných pracovišť do kampaně 
„evropské dny konzervování-restaurová-
ní“ (7.–13. října 2019), jež byly zaštítěny 
mezinárodním sdružením e.c.c.o. 

Aktivity v roce 2020 jsou zaměře-
ny na přípravu voleb do výboru a revizní 
komise kkr AMG, které by měly pro-
běhnout na plenárním zasedání v rámci 
konference konzervátorů-restaurátorů ve 
dnech 8.–10. září 2020 v klatovech. Po-
řádání této akce patří rovněž každoročně 
k hlavním cílům programu činnosti komi-
se kr AMG. Tradičně probíhají přípravy 
ve spolupráci s Metodickým centrem 
konzervace TMb a hostitelskou institu-
cí, kterou letos reprezentuje Vlastivědné 
muzeum dr. hostaše v klatovech.

Jednání Plzeňské 
krajské sekce 
AMG
DaGMaR vILETová
MěsTské MuzeuM A MuzeuM 
j. V. sládkA zbiroh

dne 16. prosince 2019 se sešla Pl-
zeňská krajská sekce AMG v pracovně  
ředitele západočeského muzea v Plzni 
Phdr. Františka Frýdy. jednání zahájila 
předsedkyně sekce Mgr. dagmar Vileto-
vá.  setkání se také zúčastnily zástupkyně 
vedení AMG, a to Phdr. jana hutníková 
a Mgr. radka křížková Červená. Ty nej-
prve seznámily s posledními nejdůleži-
tějšími informacemi z činnosti exekutivy 
a senátu AMG, mj. také připomněly, že 
Asociace spolupracuje s advokátní kan-
celáří legal Partners, s. r. o. Toto spojení 
nově přineslo pravidelné příspěvky ve 
Věstníku AMG v rubrice Právní poradna 
AMG. informovaly také o jednání s mi-
nistrem kultury Phdr. lubomírem zaorál-
kem především nad aktuální legislativou 
v oblasti muzejnictví (zákon o muzeích, 
metodická pomoc Mk Čr, problematika 
GdPr, oceňování sbírek mj. s ohledem na 

novelu zákona o účetnictví, nové předpisy 
o zbraních a střelivu a výjimce pro sbír-
kové předměty). 

Velmi diskutovaným tématem se stal 
nově vznikající muzejní zákon. z násled-
né debaty vzešla potřeba dostatečně 
deklarovat základní poslání muzeí, tj. vy-
tváření a zkvalitňování sbírek a jejich 
uchovávání, jakožto jejich hlavní úkol. 
Přáním všech zúčastněných bylo, aby 
registr odlišoval muzea od tzv. nemu-
zeí. V rámci přípravy zákonů o zbraních 
a munici se Phdr. František Frýda podělil 
o vlastní dlouholetou zkušenost z plzeň-
ských muzejních sbírek. upozornil na to, 
aby se zbraně zbytečně neznehodnoco-
valy. zástupci muzeí se také znepokojeně 
vyjadřili k přípravě nového stavebního 
zákona.

závěr jednání byl věnován mnoha 
dalším otázkám, například kampani Mu-
zea a 20. století v roce 2020, která se 
zaměří na střetávání totalitních a de-
mokratických systémů. zástupci muzeí 
a galerií byli vyzváni k zasílání svých 
akcí. znovu projednávaným tématem 
se stalo účtování sbírek dle vyhlášky 
č. 410/2010 sb. Phdr. František Frýda 
hovořil o existenci programu MŠMT Čr 
týkajícího se spolupráce muzeí a galerií 
na výukových aktivitách. dále byly zmí-
něny informace o mezinárodní konferen-
ci Modrého štítu.
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Xviii. ročník Národní soutěže muzeí  
Gloria musaealis

národní souTěŽ Muzeí GloriA MusAeAlis 2019

Přehled přihlášených projektů a aktuální informace k předávání Cen Gloria musaealis za rok 2019

kaTEGoRIE MUZEJní výSTava RokU:

Prácheňské muzeum v Písku; jitex 70
oblastní galerie liberec, p. o.; Mystika hygieny
Památník Terezín; Fritz lederer: Život a smrt v terezín-
ském ghettu
Muzeum hlavního města Prahy; chudá Praha: lidé – Mís-
ta – instituce (1781–1948) / ePos 257: dýmová hora
Památník národního písemnictví; z rodinného alba: Pří-
běhy česko-slovenského kulturního sbližování
Muzeum blanenska, p. o.; blanenská umělecká litina: 
od dělové koule k antickým sochám
Muzeum karlovy Vary, p. o. karlovarského kraje; hory 
oheň plivající aneb sopky našeho kraje
Muzeum regionu boskovicka, p. o.; otakar kubín: 
boskovice – Paříž – simiane 1883–1969
regionální muzeum v Mikulově, p. o.; Touha a důstojnost: 
ze sbírek rodu dietrichsteinů
národní ústav lidové kultury; Antoš Frolka 
(1877–1935): Malíř slováckého venkova
Muzeum města brna, p. o.; branky – body – brno: historie 
a sláva brněnského sportu
Vlastivědné muzeum v olomouci; olomoucký orloj: 
500 let od první písemné zmínky
národní galerie v Praze; Alberto Giacometti
Technické muzeum v brně;  Železná opona 
(1948–1989)
Technické muzeum v brně; V těžkých dobách: 
boje o hranice (1918–1919)
Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum; Ženy na poště
středočeské muzeum v roztokách u Prahy, p. o.; 
kuchyňky a pokojíčky
Podbrdské muzeum v rožmitále pod Třemšínem; 
karel daniel Gangloff: Český Archimedes

Muzeum umění a designu benešov, p. o.; krajinow
Muzeum dr. Aleše hrdličky; Antropologická expozice
národní galerie v Praze; Václav hollar a umění kresby
národní galerie v Praze; 1796–1918: umění dlouhého 
století
Galerie středočeského kraje, p. o.; jiří Trnka: V zahradách 
imaginace
krajská galerie výtvarného umění ve zlíně, p. o.; rozum 
versus cit: zlínský průmyslový design (1918–1958)
regionální muzeum v Teplicích, p. o.; umění v nouzi!? / 
/ kunst in not!?
středočeské muzeum v roztokách u Prahy, p. o.; krása 
ukrytá v bronzu
Muzeum romské kultury, s. p. o.; lavutara: cestami rom-
ských muzikantů a jejich písní
západočeská galerie v Plzni, p. o.; sobě ke cti, umění 
ke slávě: sbírky a sběratelé (1600–1960)
Moravské zemské muzeum; okouzlení Afrikou
uměleckoprůmyslové museum v Praze; Šílený hedvábník: 
zika a lída Asher / Textil a móda
uměleckoprůmyslové museum v Praze; navrácení iden-
tity
Muzeum v bruntále, p. o.; bruntál 89: Výstava 
k 30. výročí sametové revoluce
oblastní muzeum v lounech, p. o.; za krásou kamenů
Městské muzeum ve dvoře králové nad labem; expozice 
textilního tisku
Muzeum umění olomouc; Art & Print / Post.Print: sbírka 
grafiky muzea 
Muzeum Vyškovska, p. o.; Životem a časem po bučovicku
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad jizerou a okolí; 
50 let divadelní přehlídky ve Vysokém

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.
37.

od 1. ledna 2019 do 28. února 2020 probíhal XViii. ročník  soutěže, do kterého přihlásilo 60 muzeí a galerií celkem 87 projektů. 
nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2019 (40 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2019 
(30 projektů) a Muzejní počin roku 2019 (17 projektů). Podrobné informace o všech soutěžních projektech, vč. doprovodné do-
kumentace, fotogalerií i videoprezentací naleznete na http://www.gloriamusaealis.cz v sekci Přihlášené projekty.

s ohledem na stávající situaci a dosavadní vývoj přijatých opatření v souvislosti s pandemií koronaviru jsme byli nuceni 
odsunout slavnostní ceremoniál předávání cen Gloria musaealis za rok 2019, který se měl uskutečnit dne 19. května 2020 ve 
smetanově síni obecního domu v Praze. náhradní termín pro konání akce v tuto chvíli není znám, v dalších dnech o něm budou 
jednat vyhlašovatelé i se všemi spolupracovníky a partnery soutěže. o dalším postupu budeme muzejní instituce včas informovat.
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národní souTěŽ Muzeí GloriA MusAeAlis 2019

kaTEGoRIE MUZEJní PUBLIkaCE RokU:

jihomoravské muzeum ve znojmě, p. o.; divoký zelinář 
aneb Plané rostliny jako jídlo, koření i lék
regionální muzeum v Mikulově, p. o.; Václav chochola: 
Morava 53–88
Galerie klatovy / klenová, p. o.; karel Šlenger
Muzeum města brna, p. o.; Vize modernosti: 
rudolf sandalo 1899–1980
národní galerie v Praze; japonské dřevořezy a jejich 
sběratelé v českých zemích
regionální muzeum v Teplicích, p. o.; Příběh morového 
sloupu v Teplicích
regionální muzeum v Teplicích,  p. o.; sklo ze Mstišova 
(1956–1964)
Městské muzeum skuteč; Vojáci skutečska 
(1914–1920)
národní galerie v Praze; jeviště japanu: Ósácký a kjótský 
dřevořez ve sbírce nG
západočeská galerie v Plzni, p. o.; sobě ke cti, umění 
ke slávě: Čtyři století uměleckého sběratelství v českých 
zemích
Muzeum v bruntále, p. o.; střelecké terče ve sbírce Muzea 
v bruntále
uměleckoprůmyslové museum v Praze; Šílený hedvábník: 
zika a lída Asher / Textil a móda
Muzeum umění a designu benešov, p. o.; krajinow
Muzeum novojičínska, p. o.; do jesliček Panna chudičká 
dala synáčka svého
západočeské muzeum v Plzni, p. o.; soupis tisků 17. sto-
letí západočeského muzea v Plzni
západočeské muzeum v Plzni, p. o.; ztracené dioráma: 
Příběh unikátního československého exponátu na svě-
tové výstavě v new yorku v roce 1939
Muzeum blanenska, p. o.; Po stopách blanenské umě-
lecké litiny
správa krnAP – krkonošské muzeum; krkonošské 
lidové tance
Muzeum hlavního města Prahy; nejstarší fotografie Prahy 
(1850–1870)
Muzeum umění olomouc; karel z lichtensteinu-castel-
corna (1624–1695)
Městské muzeum a galerie Vodňany; sametové Vodňany
severočeské muzeum v liberci, p. o.; Mapy jizerských hor

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

slezské zemské muzeum; Paul Gebauer: Akademický 
malíř a sedlák
jihočeské muzeum v Českých budějovicích; 
nové expozice muzea 
Muzeum beskyd Frýdek-Místek, p. o.; beskydy: 
Příroda a lidé

38.

39.

40.

Technické muzeum v brně; Český granát: historie, iden-
tifikace a zpracování v kontextu muzejních sbírek
západočeské muzeum v Plzni, p. o.; jan koula: novore-
nesančník a vlastimil / užité umění v tvorbě architekta 
19. století
regionální muzeum v kopřivnici, o. p. s.; Petr helbich: 
o sudkovi a o sobě
národní technické muzeum; Automobil v českých zemích: 
Projížďka českou historií v automobilech ze sbírek nTM
národní technické muzeum; Fenomén ringhoffer: 
rodina, podnikání, politika
národní technické muzeum; Made in czechoslovakia: 
Průmysl, který dobyl svět
Technické muzeum v brně; Motoristé na Šébru a pod 
Šébrem
Vlastivědné muzeum v olomouci; srdečný pozdrav z olo-
mouce: historické pohlednice města z let 1894–1905

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

kaTEGoRIE MUZEJní PoČIn RokU:

Muzeum města brna, p. o.; emil Pirchan: „Malerfürst“ 
brněnské okružní třídy
husitské muzeum v Táboře; obnova augustiniánského 
kláštera: Provozní budova muzea
jihomoravské muzeum ve znojmě, p. o.; revitalizace 
zadní části minoritského kláštera a expozice lapidárium
národní zemědělské muzeum, s. p. o.; Modernizace  
areálu ve Valticích a nové expozice 
Muzeum města brna, p. o.; za markraběte jošta!
Muzeum města brna, p. o.; baron Trenck: nová tvář 
legendy
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.; horolezectví: 
z Českého ráje na vrcholy světa
Muzeum Vysočiny jihlava, p. o.; hrad roštejn: 
rekonstrukce a zpřístupnění nových expozic
oblastní muzeum v chomutově, p. o.; Únik z totality: 
listopad ´89 na chomutovsku
Muzeum sokolov, p. o. karlovarského kraje; zpřístupnění 
sklepních prostor
Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.; centrum tradiční lidové 
kultury
Vlastivědné muzeum jesenicka, p. o.; Architektura 
desetkrát jinak
národní technické muzeum; statika hrou
Městské muzeum a galerie hořice; rekonstrukce muzea 
a nová expozice Od kamene k soše
Vlastivědné muzeum jesenicka, p. o.; kolektivní T-praxe
Muzeum hlavního města Prahy; Praha 1606: 
Multimediální pohled na město rudolfa ii.
zlínský kraj a jeho příspěvkové organizace; evidenční 
systém sbírkových předmětů zlínského kraje

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
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bělá pod bezdězem
Muzeum Podbezdězí
ohníčky, skály a my: Plastiky 
Ivana Podobského 25. 4. – 31. 10. 2020
Lukáš Ferko: Fotografie B 28. 4. – 14. 6. 2020
100 let skautingu 
v Bělé pod Bezdězem 28. 4. – 31. 10. 2020
Strenický potok 16. 6. – 13. 9. 2020

benátky nad Jizerou
Muzeum benátky nad Jizerou
Zdeněk Kalista: Cesta po českých hradech 
a zámcích 1. 4. – 31. 5. 2020
Židovské zvyky a tradice 6. 4. – 2. 6. 2020
Setkání 3. 6. – 2. 8. 2020

benešov
secesní dům benešov
výstava ze soutěžních prací 
malujeme s muzeem 1. 4. – 10. 5. 2020
Benešov: The best of 21. 5. – 1. 11. 2020

beroun
Muzeum českého krasu
Jiří Bezděkovský: Český houslista 
a pedagog 5. 2. – 10. 5. 2020
vilém Kropp: 100 let / Retrospektiva 21. 2. – 10. 5. 2020
orbis Pictus pohledem václava Sokola 6. 3. – 10. 5. 2020
duše plná koleček 22. 5. – 31. 8. 2020

bílovec
kulturní centrum bílovec
Příběh obrazu: výstava ZŠ Komenského 6. 4. – 18. 5. 2020

blansko
Muzeum blanenska
Panenky na blanenském zámku 27. 1. – 31. 12. 2020
vlajka vzhůru letí 12. 3. – 11. 6. 2020
Šachy 9. 4. – 21. 6. 2020
Nevěsty z jiných světů: Cizinky v nás 25. 6. – 27. 9. 2020
Netopýři 25. 6. – 27. 9. 2020

blatná
Městské muzeum blatná
Nová stálá expozice: Muzeum všemi 
smysly od 28. února 2020
marek Zákostelecký: L+ 30. 5. – 30. 8. 2020

blovice
Muzeum jižního Plzeňska v blovicích
Naše paní Božena Němcová 4. 2. – 30. 8. 2020
Peregrinus Silva Bohemica 12. 3. – 30. 5. 2020
mezi povinností a svědomím: Bezpečnostní 
složky na jižním Plzeňsku v období 
Protektorátu Čechy a morava 16. 4. – 30. 9. 2020
osvobození jižního Plzeňska ve fotografii 5. 5. – 17. 5. 2020
Proměny zámku Hradiště 11. 6. 2020 – 28. 2. 2021

bojkovice
Muzeum bojkovska
výstava prací žáků ZŠ Štefánikova květen – červen 2020
výstava karikaturisty oldřicha Cimbálka 6. 3. – 26. 4. 2020

boskovice
Muzeum regionu boskovicka
Předehra ke slávě: Raná tvorba A. muchy 13. 3. – 3. 5. 2020

brandýs nad labem – stará boleslav
Oblastní muzeum Praha-východ
Co se nese v lese? 28. 2. – 31. 5. 2020

brno
Masarykova univerzita – ff
Ústav archeologie a muzeologie – oddělení 
muzeologie
výzkumy bez hranic 12. 2. – 30. 5. 2020
Moravská galerie v brně 
Jurkovičova vila
ve vile: eva eisler a Peter demek 24. 5. 2019 – 25. 4. 2021
Pavla Sceranková: Utopie ex 1. 5. – 1. 7. 2020
Místodržitelský palác
Nová stálá expozice: Brno předměstí 
Vídně od 14. listopadu 2019
Pražákův palác
R. Adam: Raději sbírat motýly? 27. 9. 2019 – 30. 8. 2020
Muzeum města brna
evropan Adolf Loos 3. 6. – 31. 12. 2020
Muzeum romské kultury
Lavutara: Cestami romských muzikantů 
a jejich písní 8. 5. 2019 – 3. 5. 2020
technické muzeum v brně
Železná opona 1948–1989 12. 11. 2019 – 3. 5. 2020
Retrogaming No. 2 28. 1. – 19. 4. 2020
vodicí pes: Průvodce nevidomého člověka 4. 2. – 7. 6. 2020
deSIGN.S 2020 22. 6. – 27. 9. 2020

brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hoffmann / otto Prutscher 1. 7. 2019 – 26. 4. 2020

bruntál
Muzeum v bruntále
velikonoční výstava 4. 4. – 3. 5. 2020

břeclav
Městské muzeum a galerie břeclav
Libor Juřena 10. 4. – 31. 5. 2020

bučovice
Muzeum bučovice
Jihomoravské šibenice 3. 3. – 30. 4. 2020

čáslav
Městské muzeum a knihovna čáslav
Staré hudební nástroje 2. 4. – 31. 5. 2020
Fajáns 8. 6. – 31. 10. 2020

Upozorňujeme čtenáře věstníku aMG vzhledem k uzavření muzeí a galerií, ke kterému došlo dne 12. března 2020 
na základě usnesení vlády ČR č. 194, o vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s pro-
kázáním koronaviru na území České republiky, že se mohou termíny konání uvedených akcí lišit. Doporučujeme 
proto sledovat webové stránky jednotlivých institucí. řada z nich převádí své aktuální výstavy do podoby online 
prezentací. Děkujeme všem za pochopení.
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výstavní síň
výstava prací žáků ZUŠ J. L. dusíka 6. 4. – 19. 4. 2020
výstava Fotoklubu Čáslav 4. 5. – 17. 5. 2020
Zdeněk Smaženka a další modeláři: 
Kterak papíru vdechnout život 1. 6. – 21. 6.2020
Národní zemědělské muzeum čáslav
Muzeum zemědělské techniky
Klukovský sen: modely zemědělských 
strojů 4. 4. – 31. 10. 2020

čelákovice
Městské muzeum v čelákovicích
Z tvorby vladimíra Špičky 11. 4. – 10. 5. 2020
malý salón 2020 16. 5. – 28. 6. 2020

česká lípa
vlastivědné muzeum a galerie v české lípě
Palné zbraně ze sbírek muzea 1. 4. – 15. 11. 2020

česká třebová
Městské muzeum česká třebová
Neoprašujeme! 23. 4. – 24. 5. 2020
Perpetuum mobile 12. 6. – 30. 8. 2020

české budějovice
Jihočeské muzeum v českých budějovicích
Nová stálá expozice: Archeologická, přírodovědná 
a národopisná expozice  od 17. ledna 2020
Rod Lanna květen – 17. 9. 2020
Svatá Anežka Česká a obraz její úcty 
v jižních Čechách 25. 10. 2019 – 18. 10. 2020
Kouzlo sběratelství: Unikáty 
ze soukromých sbírek 16. 5. 2020 – 17. 1. 2021

dačice
Městské muzeum a galerie dačice
Krásné a léčivé: Rostliny ve fotografii 
Adriany may 29. 3. – 26. 5. 2020
Josef duspiva: obrazy poetické 26. 4. – 24. 5. 2020
Barevná paleta: Práce absolventů 
výtvarného oddělení ZUŠ dačice 27. 5. – 14. 6. 2020
Jak se žije s večerníčkem 19. 6. – 30. 8. 2020
Jiří Novák: Fotohumor 19. 6. – 30. 8. 2020

dobrovice
dobrovická muzea
Živá Amazonie 18. 3. – 14. 6. 2020

doksy
Památník karla Hynka Máchy
Kudy chodil básník 10. 4. – 19. 7. 2020

dolánky u turnova
dlaskův statek
Kolovrátek, stav i nit duben – prosinec 2020

domažlice
Muzeum Chodska v domažlicích
mezi orlem a lvem: výstava u příležitosti 100. výročí 
návratu legionářů do vlasti 31. 3. – 29. 10. 2020
Falešné hranice 14. 4. – 20. 6. 2020
Let´s do the boogie woogie! 5. 6. – 15. 7. 2020
Sklo ze sbírek muzea 30. 6. – 30. 9. 2020
Galerie Bratří špillarů
vojtěch Aubrecht: Fotografie duben – červen 2020
Klub Konkretistů: markéta váradiová / 
/ Iva Kolorenčová / Jakub Novák 20. 2. – 17. 4. 2020

dvůr králové nad labem
Městské muzeum ve dvoře králové nad labem
dvůr Králové ve fotografiích 21. 2. – 31. 5. 2020
100 let skautingu na Královédvorsku 22. 4. – 10. 5. 2020
Ansamble Artisti Asocciali 5. 6. – 21. 6. 2020
Tvořím, tvoříš, tvoříme… 19. 6. – 30. 8. 2020

frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve frenštátě pod Radhoštěm
Petr Helbich 90 13. 3. – 26. 4. 2020

frýdek–Místek
Muzeum beskyd frýdek–Místek
Jaroslav Homolka: Krajiny a lidé 20. 3. – 3. 5. 2020

Havlíčkův brod
Muzeum vysočiny Havlíčkův brod
Bejvávalo, bejvávalo dobře aneb vesnický život 
na přelomu 19.–20. století 13. 3. – 21. 6. 2020

Hluboká nad vltavou
Národní zemědělské muzeum Ohrada
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Lýkožrout smrkový: Pohroma lesa 18. 9. 2019 – 30. 4. 2020
Lidé v lese 1. 4. – 31. 7. 2020
Losi, návrat velikánů 12. 5. – 31. 10. 2020

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Repliky oděvů první republiky 28. 4. – 30. 8. 2020

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Setkali se s masarykem 28. 2. – září 2020
Sál Evropa
Krásy dřeva červen – prosinec 2020

Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Horažďovické proměny: Fotografie města 
nyní a před 100 lety 23. 2. – 26. 4. 2020

Hořice
Městské muzeum a galerie Hořice
Z. Burian: dobrodružství pravěku červen – prosinec 2020
Fenomén Igráček 12. 3. – 28. 5. 2020
Horní část náměstí Jiřího z Poděbrad

Tomáš Skalík: Sochy pro Hořice květen – říjen 2020
Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního 
sochařství pod širým nebem – vrch Gotthard
Ivana Štenclová: výběr z díla červen – červenec 2020
Recyklace: výstava prací žáků 
ZUŠ Hořice 8. 4. – 26. 4. 2020

Hořovice
Muzeum Hořovicka
mapa Pavla Aretina z ehrenfeldu na pozadí 
českého stavovského povstání 10. 4. – 15. 6. 2020
Střední Čechy během stavovského 
povstání 1618–1621 25. 6. – 2. 8. 2020

Hrabyně
Památník ii. světové války
Festival Filmové žně ve Zlíně a žhavá léta 
milovníka Jana Pivce 9. 4. – 30. 11. 2020
Kronika osvobození: ostravsko 1945 9. 4. – 30. 11. 2020
Píkovi: Smutný osud rodiny 10. 4. – 30. 11.2020
Bitva o Británii 10. 4. – 30. 11.2020
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Hradec králové
Muzeum východních čech v Hradci králové
Uprostřed Koruny české: Gotické a raně renesanční 
umění východních Čech (1250–1550) 7. 2. – 28. 6. 2020

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Ultrafialové retro 30. 1. 2020 – 9. 1. 2022
Hnízdo pro duši: Umění jako cesta 
k druhým i sobě 6. 3. – 1. 11. 2020
Regionální muzeum v Chrudimi
Kořeny: Roots aneb Život pod zemí 31. 1. – 14. 6. 2020

ivančice
Muzeum v ivančicích
Památník alfonse Muchy
vítej, nevěsto milá: Svatební šaty 
města i venkova 14. 2. – 10. 5. 2020

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Současné vánoční ozdoby z Poniklé 29. 2. – 24. 5. 2020
Glass Works: evropské sklo žije v řemesle, 
umění a průmyslu 20. 3. – 24. 5. 2020
Trendy, design, produkce: To nejlepší ze skla a bižuterie 
na českém trhu za poslední tři roky 21. 6. – 1. 11. 2020
Eurocentrum Jablonec nad nisou, Jiráskova 9

materiál: Sklo – Architektura 21. 6. – 1. 11. 2020
Jesenice

vlastivědné muzeum Jesenice
Nová stálá expozice: Poklady ze středověkých tvrzí 
a hrádků Jesenicka  od 20. března 2020
miroslav mottl: obrazy 18. 4. – 31. 5. 2020
Jarní v kalendáři: výstava ZŠ 
a mŠ Jesenice 29. 4. – 31. 5. 2020

Jeseník
vlastivědné muzeum Jesenicka
Proměny 27. 3. – 26. 4. 2020
Barevná paleta Jesenicka 1. 4. – 7. 6. 2020

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
vajíčka z přírody 6. 3. – 26. 4. 2020
Severočeská sbírka 13. 3. – 19. 4. 2020
Písmo / Znaky / Pohyb / Stopa 25. 4. – 24. 5. 2020

Jihlava
Muzeum vysočiny Jihlava
Archeologické výzkumy na Jihlavsku 27. 2. – 25. 10. 2020
volání dálek 20. 3. – 14. 6. 2020
„75“: Fotograf Antonín Chloupek 2. 4. – 31. 5. 2020
100 let skautingu v Jihlavě 17. 4. – 14. 6. 2020
Stromy a ráz krajiny 20. 2. – 14. 6. 2020
Portréty zvířat 15. 4. – 24. 5. 2020

Jilemnice
krkonošské muzeum Jilemnice
Jak semena putují krajinou 8. 2. – 26. 4. 2020
markéta Prokopová Čápová: ohlédnutí 29. 2. – 31. 5. 2020
Krakonoš 4. 4. – 6. 9. 2020
Stopy osvobození 8. 5. – 15. 11. 2020
v. matoušová: Ze světa hmyzu a rostlin 6. 6. – 13. 9. 2020
Kostel sv. Alžběty: Jan hrabě Harrach 
a zahradnictví 15. 6. – 15. 9. 2020

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
mince doby lucemburské 9. 2. – 14. 6. 2020
Když údolím se řítí Posázavský pacifik 1. 3. – 14. 6. 2020
Plavecký mariáš: vorařství na Sázavě 
a vltavě 14. 3. – 14. 6. 2020

Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Tradice jedné hranice 14. 5. 2020 – 6. 1. 2021

kačina u kutné Hory
Národní zemědělské muzeum kačina
Muzeum českého venkova
epifyty: Rostliny vzdušných zahrad 1. 4. – 30. 10. 2020

kamenický Šenov
sklářské muzeum kamenický Šenov
Šárka Bartko / Karolína Kopřivová / eva Ranšová / 
/ Bohdana vydrová: Natělo 29. 3. – 18. 6. 2020
mezinárodní sympozium rytého skla 30. 6. – 13. 9. 2020

karlovy vary
Muzeum karlovy vary
mezi Prahou a Káhirou 12. 3. – 30. 4. 2020
Živý hmyz 16. 6. – 25. 6. 2020

kladno
sládečkovo vlastivědné muzeum v kladně
vydra s bobrem 6. 3. – 31. 5. 2020
Klára a tři ilustrátoři 3. 4. – 24. 5. 2020

klatovy
Galerie klatovy / klenová
Galerie U Bílého jednorožce v klatovech
Kateřina Štenclová: Retro 22. 3. – 17. 5. 2020
vlastivědné muzeum dr. Hostaše v klatovech
Spodánky a ranošenky 19. 2. – 24. 5. 2020
Hygiena našich předků 19. 2. – 24. 5. 2020
v jako vítězství: 5. květen 1945 19. 2. – 28. 9. 2020
Regionální sběratelé 10. 6. – 28. 9. 2020

klenová
Galerie klatovy / klenová
Umění 70. a 80. let ze sbírek galerie 4. 4. – 23. 8. 2020
Ivan Rupeš: Nedokončené 
příběhy (2012–2019) 4. 4. – 7. 6. 2020
Cesta 2020: 17. ročník přehlídky prací výtvarných 
oborů ZUŠ Plzeňského kraje 4. 4. – 7. 6. 2020

kolín
Regionální muzeum v kolíně
Červinkovský dům
F. K. Foltýn 20. 3. – 7. 6. 2020
veigertovský dům
Příběh vějíře 6. 3. – 28. 6. 2020

kouřim
Muzeum kouřimska v kouřimi
Tropické moře Kouřimska 3. 4. – 31. 10. 2020
Muzeum lidových staveb v kouřimi
velikonoční čas 28. 3. – 19. 4. 2020
Zelené svátky 16. 5. – 14. 6. 2020

králíky
Městské muzeum králíky
Sergej Iščuk: mé půlstoletí 13. 3. – 30. 4. 2020
Zdeněk macháček: Sochy 14. 5. – 30. 6. 2020
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kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské 
týnici
Keramické inspirace Iv 1. 4. – 14. 6. 2020
merkur: Legendární stavebnice 1. 4. – 14. 6. 2020

kralupy nad vltavou
Městské muzeum v kralupech nad vltavou
Jarní tkaní 3. 4. – 23. 5. 2020
Georges Kars (1880–1945): obrazy 4. 6. – 15. 8. 2020

kroměříž
Muzeum kroměřížska
michail Ščigol: malby 8. 4. – 24. 5. 2020
mák 24. 4. – 21. 6. 2020

kutná Hora
Galerie středočeského kraje
Srdce velkoměsta II 9. 2. – 26. 4. 2020
Jaroslava Severová: Nejisté skutečnosti 9. 2. – 26. 4. 2020
Artikl 29. 2. – 17. 5. 2020
eva Sakuma: Portrét kóro 29. 2. – 17. 5. 2020
Stanislav diviš: Květy z ráje 5. 4. – 7. 6. 2020

kyjov
vlastivědné muzeum kyjov
Svět kostiček: LeGo 2. 3. – 28. 6. 2020

lanškroun
Městské muzeum lanškroun
Filip Pošivač: Až po uši v mechu 4. 4. – 31. 5. 2020
PAT a mAT: Interaktivní výstava 
pro celou rodinu 4. 4. – 31. 5. 2020
Jiří Winter-Neprakta: 
Karikatury a ilustrace 13. 6. – 30. 8. 2020

lány
Muzeum t. G. Masaryka v lánech
TGm to nikdy nebude mít lehké 7. 3. – 26. 4. 2020
České schizma: 100 let Československé 
církve husitské 14. 5. – 7. 6. 2020
Život a doba spisovatele Karla Čapka 11. 6. – 15. 9. 2020

letohrad
kulturní centrum letohrad
Městské muzeum
Jaroslav Kerschbaum: obrazy 24. 4. – 13. 6. 2020
Alfons mucha v Kyšperku 24. 6. – 12. 9. 2020
zámek Letohrad
malá hospodyňka a m. d. Rettigová 6. 4. – 25. 5. 2020

lidice
lidická galerie
Lípy a sakury: Proměny lidické 
krajiny 13. 12. 2019 – 1. 5. 2020

litoměřice
Oblastní muzeum v litoměřicích
Sancta maria: mariánská úcta 
na Litoměřicku 7. 5. – 30. 8. 2020

litomyšl
Regionální muzeum v litomyšli
Babiččina Barunka: 200 let od narození 
Boženy Němcové 1. 2. – 19. 4. 2020
Brána recyklace 5. 2. – 22. 4. 2020
výstava železničních modelů 
a kolejišť 25. 4. – 26. 4. 2020

lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie lomnice nad Popelkou
Josef Jan Fučík (1859–1930): 
Historik, kartograf, pedagog 15. 3. – 26. 4. 2020
Turistika z minulosti do současnosti 16. 4. – 23. 4. 2020
martin vencl: obrazy 1. 5. – 24. 5. 2020
ota Nalezinek: výběr z díla 31. 5. – 21. 6. 2020
drahé kameny a minerály 28. 6. – 6. 9. 2020

louny
Oblastní muzeum v lounech
Nová stálá expozice: Za krásou kamenů  od 31. října 2019
Je libo vejce: výstava kalíšků na vajíčka 
ze sbírky Jany mézlové 19. 2. – 19. 4. 2020

luhačovice
Muzeum luhačovického Zálesí
Luhačovice a Židé 29. 11. 2019 – 19. 4. 2020
modrá 30. 4. 2020 – 3. 1. 2021

Máslovice
Malé máslovické muzeum másla
Rok s perníčky 8. 3. – 28. 6. 2020

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Kašpárkův rok 2019 obrazem 31. 3. – 26. 4. 2020
eva Srbová: Za humny 14. 4. – 10. 5. 2020
Pocta kruhu 28. 4. – 4. 5. 2020
Kamil Žemlička: oko Kamilovo 12. 5. – 21. 6. 2020
doba bronzová 15. 5. – 21. 6. 2020
Co už umím? 28. 5. – 21. 6. 2020
Tdv mělník 23. 6. – 6. 9. 2020
Lidová architektura Iv 23. 6. – 30. 8. 2020

Milevsko
Milevské muzeum
Hračky pro každý den 1. 3. – 10. 5. 2020

Miřetice
Památník ležáky
Lidice a doba prezidenta 
osvoboditele 6. 11. 2019 – 31. 5. 2020

Mladá boleslav
kultura města Mladá boleslav
Městský palác Templ
František Klener: Kouzla malby 3. 3. – 26. 4. 2020
Luboš Plachý: 50 ohlédnutí 12. 3. – 18. 4. 2020
Muzeum Mladoboleslavska
Československé zápalkové nálepky 3. 3. – 3. 5. 2020
Jak šel čas mladoboleslavskými ulicemi: 
Třída TGm 10. 3. – 18. 5. 2020
Z. Kalista: Básník historikem 24. 3. 2020 – březen 2021
Jíš, jím, jíme 12. 5. – 30. 8. 2020
Kamenné kříže 19. 5. – 5. 7. 2020
Pod davidovou hvězdou 9. 6. 2020 – 3. 1. 2021
Židovské památky mladoboleslavska 7. 7. – 13. 9. 2020
ŠkOdA Muzeum
david Černý: Český betlém leden – prosinec 2020
Zlatá dvacátá: Na cestě k moderní 
automobilce 15. 1. – 26. 4. 2020

Mohelnice
vlastivědné muzeum Mohelnice
Šperkovnice muzea 20. 2. – 17. 5. 2020
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Náchod
Muzeum Náchodska
Náchodské výtvarné jaro: 
Autorská výstava spolku AmAG 3. 4. – 3. 5. 2020
Podkova pro Zimního krále: 
Náchod a třicetiletá válka 23. 5. – 20. 9. 2020

Napajedla
Muzeum Napajedla
115 let včelařství v Napajedlích 27. 2. – 3. 5. 2020
Absolventská výstava ZUŠ R. Firkušného 7. 5. – 31. 5. 2020

Netolice
Muzeum Judr. Otakara kudrny v Netolicích
malinová všehochuť: Fotografie v. maliny 1. 5. – 31. 5. 2020
Netolická lokálka: výstava ke 125. výročí 
otevření dráhy Netolice – dívčice 1. 5. – 30. 10. 2020
Krása z depozitáře: výstava zrestaurovaných 
obrazů ze sbírky muzea 3. 6. – 30. 6. 2020

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
výtvarná vysočina 20. 2. – 26. 4. 2020
Ikony 2. 4. – 3. 5. 2020

Nové strašecí
Muzeum Nové strašecí
Svět kostiček: LeGo 16. 4. – 24. 5. 2020

Nový bor
sklářské muzeum Nový bor
vladimir Klein 19. 3. – 24. 5. 2020
150 let sklářské školy v Novém Boru 13. 6. – 30. 9. 2020

Opava
slezské zemské muzeum
Historická výstavní budova
P. Gebauer: Akademický malíř a sedlák 22. 1. – 26. 4. 2020
od hradní kuchyně po muzejní objekt: 
Historie müllerova domu 4. 2. – 31. 12. 2020
velikonoce zvesela 3. 3. – 26. 4. 2020
Zacílit a pal! Střelné zbraně a střelba 
v proměnách staletí 17. 3. – 31. 7. 2020
Chlupaté království: Hmyz pod elektronovým 
mikroskopem 27. 3. – 31. 8. 2020
Zhasněte světla: Česká literatura a knižní kultura 
(říjen 1938 až květen 1945) 23. 4. – 15. 8. 2020

Ostroh
Hrad Ostroh (seeberg)
Jordan Tenčev: obrazy, grafika, keramika 21. 3. – 14. 6. 2020

Pardubice
východočeská galerie v Pardubicích
Starý psi 18. 3. – 7. 6. 2020
Dům U Jonáše
Rodná hrouda 5. 3. – 21. 6. 2020
domov můj: Svědectví portrétu 5. 3. – 21. 6. 2020
Architektura Pardubic a okolí: 
Pietní území Ležáky 5. 3. – 21. 6. 2020
Fenomén Kuňka 5. 3. – 21. 6. 2020
východočeské muzeum v Pardubicích
Světy v kameni 3. 5. 2019 – 26. 4. 2020

Pelhřimov
Muzeum vysočiny Pelhřimov
Rudolf mejsnar 1. 4. – 2020

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Sudoměř 1420: Radikální husitské hnutí 
z pohledu historie a archeologie 1. 3. – 3. 5. 2020
Psací stoly slavných 1. 3. – 26. 4. 2020
Zpátky do evropy! 30 let svobody a voleb 1. 4. – 26. 4. 2020
milan Princ: Stačí vteřina 1. 5. – 31. 5. 2020
Umělecká beseda a spolek Hollar: 
Stopy v Písku 8. 5. – 21. 6. 2020
mili Janatková: Hluboko v krajině 13. 5. – 21. 6. 2020
Petr efenberk: Písková abstrakce 5. 6. – 31. 7. 2020
oldřich Jelínek: Známý / neznámý 25. 6. – 26. 7. 2020

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy
díl(n)a stavebního truhláře 1. 4. – 1. 11. 2020

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
od práce k zábavě: Podoby volného času 
v umění 19. století 21. 2. – 10. 5. 2020
Západočeské muzeum v Plzni
Svět středověkých her 31. 1. – 26. 7. 2020
Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti 22. 2. – 30. 8. 2020
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Ikony: okna do nebe květen – srpen 2020
Současné sakrální umění: Autorská výstava 
Unie výtvarných umělců 2. 4. – 10. 5. 2020
národopisné muzeum Plzeňska
Střípky skleněných negativů 20. 3. – 28. 6. 2020
Trojsetkání: osvobození Plzně 1945 24. 4. – 26. 7. 2020
Skauti v boji za svobodu  25. 4. – 26. 7. 2020

Poděbrady
Polabské muzeum
Jiří (možná) z Poděbrad 24. 4. – 15. 11. 2020

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Retrogaming: Počátky počítačů u nás 26. 1. – 26. 4. 2020
Ptáci, poslové jara 14. 3. – 17. 5. 2020

Polná
Městské muzeum Polná
60 let s fotoaparátem: Autorská výstava 
J. Rathouského k sedmdesátinám  1. 4. – 26. 4. 2020
vzdělávání pro všechny: 
odkaz J. A. Komenského 1. 5. – 26. 6. 2020

Praha
Museum kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Jan merta: muzeum 22. 2. – 24. 5. 2020
Jan Wojnar: Celek jsoucna, jsoucí v celku 7. 3. – 14. 6. 2020
Love forever 28. 3. – 7. 6. 2020
Muzeum skla Portheimka
Hvězdný prach: Luxusní česká bižuterie 10. 3. – 14. 6. 2020
Muzeum hlavního města Prahy
Expoziční budova
Listopad 1989 v pražských ulicích 25. 9. 2019 – 13. 6. 2020
objektivem Jovana dezorta 30. 10. 2019 – 13. 6. 2020
Pod ochranou svatých: 
Škapulíře ze sbírek muzea 4. 2. – 26. 4. 2020
muzeum Prahy na Těšnově? 19. 2. – 13. 6. 2020
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Dům U Zlatého prstenu
100 let divadla říše loutek 2. 5. – 27. 9. 2020
Muzeum historických nočníků a toalet
Prague Gallery – art of Bathrooms

Toalety, nočníky a jiné souvislosti 11. 6. – 28. 7. 2020
Muzeum Policie čR
Policejní pyrotechnici včera a dnes aneb 
Jdeme tam, odkud ostatní utíkají  4. 6. 2019 – 30. 4. 2020 
Národní galerie v Praze
klášter sv. anežky České
Krásné madony # Salcburk: 
Litý kámen kolem 1400 22. 11. 2019 – 19. 4. 2020
Schwarzenberský palác
Linie, světlo, stín: výběr z mistrovských děl evropské 
grafiky a kresby 17. a 18. století 18. 2. – 17. 5. 2020
veletržní palác
Skupina Ra: vzkazy 
k přítomné hodině 26. 11. 2019 – 18. 5. 2020
otevřený depozitář Umění Asie 6. 3. – 27. 9. 2020
Kurt Gebauer 6. 3. – 27. 9. 2020
manet v černobílé 6. 3. – 7. 6. 2020
Nebourat! Podoby brutalismu v Praze 6. 3. – 6. 9. 2020
odilon Redon: À edgar Poe 6. 3. – 7. 6. 2020
Sen ve snu: edgar Allan Poe a umění 
v českých zemích 6. 3. – 30. 8. 2020
ozvěny Benátského bienále: S. Kolíbal 6. 3. – 19. 7. 2020
Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. komenského
Komenský v Komiksu 31. 1. – 31. 12. 2020
Naše slabikáře: Historie a současnost 31. 1. – 31. 12. 2020
Uloupené umění: Konfiskace uměleckých děl a knih 
v období 2. sv. války 21. 3. 2020 – 26. 2. 2021
Pedagogická knihovna, Jeruzalémská 12

Uč se moudrým býti! orbis pictus 
v běhu věků II 11. 3. – 26. 6. 2020
emil musil daňkovský: 
Řídící učitel v mokré 26. 5. – 31. 12. 2020
Národní technické muzeum
Sláva amatérské fotografie 6. 11. 2019 – 26. 4. 2020
Fenomén Jawa aneb Jawa, jak 
ji neznáte 27. 11. 2019 – 30. 8. 2020
václav Kasík: Kola, sny a realita 27. 11. 2019 – 31. 5. 2020
obchodní dům v. J. Rott: 
180 let od založení  20. 2. – 31. 5. 2020
Příští stanice: muzeum železnice 
a elektrotechniky NTm 4. 3. – 20. 9. 2020
Národní zemědělské muzeum
Jindřich Štreit a Cykly 20. 9. 2019 – 31. 7. 2020
Zemědělské budovy první republiky 
v Praze 6. 11. 2019 – 26. 4. 2020 
Agrolesnictví: Příležitost pro krajinu 
a zemědělství 30. 4. – 30. 8. 2020
Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
Nová stálá expozice: Ferdinand II. Tyrolský 
a letohrádek Hvězda  od 1. dubna 2020
Z hvězdy kruh nejkrásnějších knih Česka, Německa, 
Polska, Slovenska a Švýcarska 28. 5. – 1. 11. 2020 

Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna
R. Guttmann: Pražský poutník 7. 11. 2019 – 23. 8. 2020

Protivín
Památník města Protivína
Lazaret na zámku 1. 5. – 2. 8. 2020

Přerov
Muzeum komenského v Přerově
Nevěsty z jiných světů: Cizinky v nás 21. 2. – 20. 6. 2020
Hledání podobizny Komenského 2. 3. – 22. 11. 2020
Zdeněk Burian 20. 3. – 27. 9. 2020
Přerovské povstání v roce 1945 2. 4. – 1. 11. 2020
oRnIS – ornitologická stanice 
Čižba: Umění jemné a líbezné 2. 4. – 30. 10. 2020

Přerov nad labem
Polabské národopisné muzeum 
Svátky a slavnosti na lidovém venkově 
za 1. republiky 14. 3. – 31. 10. 2020
Jaro na vsi 14. 3. – 30. 4. 2020
modrotisk 15. 5. – 31. 10. 2020

Přeštice
dům historie Přešticka
To nej… velká retrospektivní výstava mapující 
činnost muzea za 20 let 1. 2. – 17. 5. 2020
víme: výstava ZUŠ Přeštice 30. 5. – 21. 6. 2020

Příbor
Muzeum a pamětní síň sigmunda freuda v Příboře 
Centrum tradičních technologií 
makovníky, okravčáky, kocury, brňáky, 
banďury 29. 11. 2019 – 1. 6. 2020

Příbram
Hornické muzeum Příbram
ševčinský důl

Křemenné hmoty jižních Čech 25. 1. – 31. 12. 2020
svatohorské poutní muzeum a průvodcovská služba
diplomacie a Suverénní řád 
maltézských rytířů 13. 1. – 30. 12. 2020
Mníšecká kaple

Ještě jsme ve válce 17. 1. – 31. 12. 2020
Rajhrad

Památník písemnictví na Moravě
František Kožík (1909–1997) 18. 3. – 27. 9. 2020
Člověk na divadle světa: Lidský život 
v zrcadle barokní literatury 22. 4. – 1. 11. 2020

Rakovník
Muzeum t. G. M. Rakovník
Kněžna sv. Ludmila: Střední Čechy, 
kolébka národních patronů 3. 4. – 3. 5. 2020
Svět kostiček: LeGo 10. 4. – 7. 6. 2020
v. vágner jubilejní 6. 5. – 13. 6. 2020
Angličáky ze soukromé sbírky 13. 6. – 13. 9. 2020
Život v táboře 1620 19. 6. – 1. 11. 2020
Galerie Samson – Cafeé
Lenka dřízhalová: Kresby 3. 3. – 24. 4. 2020
Příroda pod lupou: Jak přírodu vidí děti 28. 4. – 31. 5. 2020
Rakovník před 100 lety 2. 6. – 6. 9. 2020
Rabasova galerie Rakovník
Jan Šafránek 14. 2. – 26. 4. 2020
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nová síň pod vysokou bránou
SvU mánes 19. 3. – 3. 5. 2020

Rokycany
Muzeum dr. bohuslava Horáka v Rokycanech
orchideje české přírody 17. 4. – 21. 6. 2020
Jen pro ten dnešní den 
aneb Ze svatebních salónů 1. 5. – 27. 9. 2020
mezi Prahou a Káhirou: 
100 let české egyptologie 15. 5. – 26. 7. 2020

Roudnice nad labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad labem
Tomáš Polcar: Prázdnota je tvar / 
/ Tvar je prázdnota 21. 2. – 10. 5. 2020
Jaroslav J. Alt 21. 2. – 3. 5. 2020
dominik Lang: 
Anamnéza jednoho místa 29. 5. – 23. 8. 2020
monika Žáková 29. 5. – 23. 8. 2020
Podřipské muzeum
Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali 
ve stínu Radobýlu 14. 1. – 30. 4. 2020

Roztoky
středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Ještě jednu stránku, prosím 16. 4. – 27. 9. 2020
v zahradách Tichého údolí 25. 4. – 1. 11. 2020
Auta a mašiny: Československá produkce 
hraček 50. až 80. let 20. století 8. 5. – 31. 1. 2021
Jan Antonín venuto: Půvab krajiny 
středních Čech na přelomu 
18. a 19. století 21. 5. – 18. 10. 2020

Rožmitál pod třemšínem
Podbrdské muzeum
výstava prací žáků ZUŠ J. J. Ryby 19. 3. – 24. 4. 2020
Retrosbírky 20. 6. – 20. 9. 2020

Rožnov pod Radhoštěm
Národní muzeum v přírodě
Ludmila vašková: 
Sbírání v zahradě 4. 7. 2019 – 31. 5. 2020

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Tomáš matera: výstava 
k nedožitým 87. narozeninám 7. 3. – 26. 4. 2020

semily
Muzeum a Pojizerská galerie semily
Z pokladů půd a depozitářů I. 1. 2. – 26. 4. 2020
Kovozávody Semily: 
Zapomenutý fenomén 6. 3. – 26. 4. 2020
Krajské kolo soutěžní přehlídky 
výtvarných oborů ZUŠ 6. 4. – 3. 5. 2020
vladimír Hanzl: Retrospektiva 10. 4. – 24. 5. 2020

skuteč
Městské muzeum skuteč
Ivana müllerová: výzvy 29. 2. – 19. 4. 2020

slavkov u brna
Zámek slavkov – Austerlitz
Svět kostiček aneb Fenomén 
české stavebnice SevA 26. 3. – 16. 8. 2020
výstava obrazů slavkovských malířů 29. 5. – 31. 5. 2020
Napoleonské známky a pohlednice 18. 6. – 30. 9. 2020

soběslav
blatské muzeum v soběslavi
Rožmberský dům
Rok na vsi: výstava keramiky 25. 4. – 30. 5. 2020
Josef Záruba (*1955) 6. 6. – 2. 8. 2020
Smrčkův dům
Nová stálá expozice: Soběslavský mincovní 
poklad  od 26. června 2020
František Peterka (1920–2007): 
Lidové motivy v grafice 30. 4. – 12. 7. 2020

sokolov
Muzeum sokolov
Nová stálá expozice: Sokolovský poklad  od dubna 2020
Poutní místa květen – červen 2020
Poohří za časů lovců a sběračů 1. 4. – červen 2020
výstava fotografií Fotoklubu Sokolov 4. 4. – 3. 5. 2020

stará Huť
Památník karla čapka ve staré Huti u dobříše
Lásky hra osudná 26. 4. – červen 2020

staré Město
Památník velké Moravy
Top 10 nejzajímavějších archeologických nálezů 
poslední dekády 27. 2. – 7. 5. 2020
Paměť světa UNeSCo: Rusko 21. 5. – 16. 8. 2020

stěbořice
Arboretum Nový dvůr
Příběhy z herbáře 1. 4. 2019 – 1. 5. 2020
Náš les 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020

strakonice
Muzeum středního Pootaví strakonice
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech 1. 4. – 31. 10. 2020
výstava prací žáků ZUŠ Strakonice 6. 5. – 31. 5. 2020
daniel Schroll 5. 6. – 30. 6. 2020

svitavy
Městské muzeum a galerie ve svitavách
Jitka Štenclová: metamorfózy 13. 3. – 19. 4. 2020

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Cesty: Tisíc let putování krajinou 29. 2. – 20. 5. 2020

Šumperk
vlastivědné muzeum v Šumperku
Herna plná přírody 31. 1. – 10. 5. 2020
30 let národní přírodní rezervace 
Králický Sněžník 7. 2. – 26. 4. 2020
Josef Pavlíček: Šumperk kdysi 19. 2. – 3. 5. 2020
Svět kolem nás: Fotografie e. malého 5. 3. – 10. 5. 2020

tábor
Husitské muzeum v táboře
Tábor 1420/2020 23. 3. – 31. 10. 2020
Galerie ambit
Teodor Buzu: doteky času 26. 3. – 18. 5. 2020
malovali Tábor 23. 5. – 4. 10. 2020

tachov
Muzeum českého lesa v tachově
Školákem ve válečných letech 24. 3. – 3. 5. 2020

teplice
Regionální muzeum v teplicích
výstava ZUŠ Teplice 25. 3. – 24. 4. 2020



k
A

le
n

d
á

r
iu

M
 V

ýs
TA

V
 

41

Živly: Sochy a obrazy Pavla mizery 
a Kamily Housové mizerové 7. 4. – 3. 5. 2020

terezín
Památník terezín
Malá pevnost
Brémy – Terezín: 
Cesta s nejistým koncem 16. 8. 2019 – 10. 5. 2020
Poslední dny vězení a první dny svobody 5. 3. – 24. 5. 2020
Genocida Romů v době 2. sv. války 10. 4. 2020 – 2022
Jiří Sozanský a kol.: Pevnost 1980 3. 6. – 1. 11. 2020
80. výročí zřízení policejní věznice gestapa v Terezíně: 
Historie nacistického represivního zařízení ve světle 
dokumentů a vzpomínek vězňů 5. 6. 2020 – 3. 1. 2021
Muzeum ghetta
Nová stálá expozice: Terezínské 
transporty  od 28. ledna 2020
mark Podwal: 
Kaddish pro dąbrowu Białostockou 27. 3. – 31. 5. 2020
válka skončila, můžeme zapomenout? 12. 6. – 30. 8. 2020

trutnov
Galerie města trutnova
Jiří Straka: Bouře nad Studencem 12. 3. – 18. 4. 2020

třebíč
Muzeum vysočiny třebíč
eva Jeníčková: obrazy, fotografie 19. 3. – 3. 5. 2020
Pocta vratislavu Bělíkovi 2. 4. – 7. 6. 2020
open Per4mance 14. 5. – 12. 7. 2020
výstava malých autíček sběratele 
michala Cakla z Lesonic 25. 6. – 11. 10. 2020

třeboň
Centrum třeboňského rybníkářského dědictví 
v domě Štěpánka Netolického
Soutěžní přehlídka ZUŠ Jihočeského kraje  5. 4. – 3. 5. 2020
výstava grafik Petra Palmy 
a Zbyňka Hraby 10. 5. – 28. 6. 2020

turnov
Muzeum českého ráje v turnově
Nová stálá expozice: Horolezectví / Z Českého ráje 
na vrcholy světa  od 8. září 2019
Stvořeno z hlíny: Ze sbírek muzea keramiky 
v Boleslavci 2. 4. – 31. 5. 2020
Josef Pekař a Josef vítězslav Šimák 
v zajetí múz: výstava k výročí 
narození známých historiků 9. 4. – 5. 7. 2020
Karel votipka 7. 5. – 14. 6. 2020
René Hora 10. 6. – 12. 7. 2020

týn nad bečvou
Hrad Helfštýn
Příběh torza 26. 4. – 10. 11. 2020

uherské Hradiště
slovácké muzeum v uherském Hradišti
Ateliér hmatového sochařství: 
Podoby vína 12. 3. – 7. 6. 2020
Tajný život medvídků 23. 4. – 30. 8. 2020
Galerie Slováckého muzea
Klauzury SUPŠ červen – září 2020
80 let SUPŠ: design oděvu a obuvi 13. 2. – 17. 5. 2020
Práce na papíře: 60. léta 20. století 14. 5. – 6. 7. 2020

uherský brod
Muzeum Jana Amose komenského
Finspongský rukopis J. A. Komenského 28. 3. – 26. 4. 2020
Knihy džunglí 8. 5. – 13. 9. 2020
Umělecká knižní vazba 20. 6. – červenec 2020

Ústí nad labem
Muzeum města Ústí nad labem
Písky známé i neznámé 28. 2. – 16. 8. 2020
Zrcadlové bludiště na větruši, Fibichova 392

Adolf Čejchan 90 7. 2. – 30. 4. 2020
Ústí nad Orlicí

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
od žihadla k medu 2. 4. – 24. 5. 2020
Cyklus secese: Šperk a jiné drobnosti 2. 4. – 24. 5. 2020
Galerie pod Radnicí

Jan Pražák: Fotografie 9. 4. – 3. 5. 2020
valtice

Národní zemědělské muzeum valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí 
Příběh proměny muzea 1. 4. – 31. 10. 2020
Barevná inspirace 4. 6. – 30. 9. 2020

vamberk
Muzeum krajky vamberk
Čechoslováci v boji za vlast 15. 2. – 3. 5. 2020

velké Meziříčí
Muzeum velké Meziříčí
Historické cukrárny 28. 2. – 26. 4. 2020

velvary
Městské muzeum velvary
Krajem Rudých Khmérů 29. 2. – 25. 4. 2020

vikýřovice u Šumperka
Muzeum silnic ve vikýřovicích u Šumperka
Jaroslav Grus: malíř cest a silnic 3. 3. – 23. 5. 2020
Z vídně na sever 19. 3. – 30. 5. 2020
Československé legie 1914–1920 20. 6. – 19. 9. 2020

vlašim
Muzeum Podblanicka
výstava prací Fotoklubu vlašim 27. 2. – 26. 4. 2020
výstava výtvarného oboru ZUŠ vlašim 30. 4. – 31. 5. 2020
Spolek Faktum: Rukodělné výrobky 4. 6. – 5. 7. 2020
Střední Čechy: Kolébka národních 
patronů 4. 6. – 26. 7. 2020

vodňany
Městské muzeum a galerie vodňany
Festival knih Jana Bauera: 
výstava k 75. narozeninám 1. 3. – 26. 4. 2020

vojna u Příbrami–lešetice
Památník vojna lešetice 
Muzeum obětí komunismu a dějin uranového hornictví
Nebe vzdálené i blízké: výstava věnovaná 
památce Jiřího Stránského 27. 9. 2019 – 17. 4. 2020
17. listopad 1939 a 1989 
na Příbramsku 18. 11. 2019 – 31. 12. 2020

volyně
Městské muzeum volyně
Puškař Sylvestr Krnka 
a jeho volyňský vynález 25. 10. 2019 – 10. 5. 2020
ochotnická tahanice 17. 11. 2019 – 25. 4. 2020
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vrchlabí
krkonošské muzeum
Čtyři historické domy
Černí rytíři odcházejí 3. 2. – 10. 5. 2020
Poklady muzea 16. 5. – 6. 9. 2020

vsetín
Muzeum regionu valašsko ve vsetíně
Svět kostiček: SevA 1. 2. – 26. 4. 2020
Rožnovská kraslice a výšivka 7. 3. – 10. 5. 2020
Hvězdárna vsetín
meteority na hvězdárně 27. 3. – 27. 6. 2020

vysoké Mýto
Regionální muzeum ve vysokém Mýtě
Jan Antonín venuto a jeho veduty 
východočeských měst 26. 4. – 24. 5. 2020
125 let firmy Sodomka 15. 5. – 7. 6. 2020
Historické vláčky 5. 6. – 30. 8. 2020
Muzeum českého karosářství
Automobily Tatra a českoslovenští 
karosáři 5. 4. – 31. 12. 2020

vysoké nad Jizerou
vlastivědné muzeum pro vysoké nad Jizerou a okolí
100 let hospodářské školy ve vysokém duben – září 2020
50 let divadelní přehlídky 4. 8. 2019 – 31. 10. 2020

vyškov
Muzeum vyškovska
Svět kostiček: SevA 2. 4. – 30. 5. 2020

Zábřeh
vlastivědné muzeum Zábřeh
Hrátky s penězi 13. 2. – 19. 4. 2020
do ledového moře 11. 3. – 3. 5. 2020

Zbiroh
Muzeum J. v. sládka a Městské muzeum Zbiroh
Zbiroh a zbirožský skauting 
ve fotografiích duben – květen 2020
od velikonoc k poutím 31. 3. – 3. 5. 2020
150 let Sokola ve Zbiroze 7. 5. – 14. 6. 2020

Zlín
krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
20 let ateliéru Průmyslový design 
FmK UTB ve Zlíně 26. 2. – 24. 5. 2020

Grafika starých mistrů ze zámku Buchlovice: 
Nizozemské umění 16. a 17. století 4. 3. – 31. 5. 2020
Zlatý věk: Flámské a holandské malířství 
16.–18. století / Ze sbírky 
Alšovy jihočeské galerie 18. 3. – 24. 5. 2020
Patrik Hábl: Návrat 3. 6. – 30. 8. 2020
Rudolf Sandalo (1899–1980): 
vize modernosti 10. 6. – 23. 8. 2020
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Jako ze žurnálu 14. 1. – 13. 7. 2020
Příběh železa aneb Železo v přírodě, 
dějinách a experimentu 14. 2. – 21. 5. 2020
Baťův pedikér 14. 2. – 10. 5. 2020

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
daj–li mi medaili nebo nedaj–li… 11. 2. 2020 – 31. 1. 2021
Herna na cestách aneb Fyzika hrou 3. 4. – 7. 6. 2020
Sopky v geologické historii 
moravy a Slezska 12. 6. – 30. 8. 2020
Dům umění
milování v přírodě 6. 2. – 19. 4. 2020
Na vycházce v Podyjí 17. 4. – 31. 7. 2020
Joža a Franta úprkovi 24. 4. – 16. 6. 2020
Znojemský hrad
Tradice jedné hranice 29. 5. – 30. 9. 2020
Broušená krása ze Šatova 5. 6. – 6. 9. 2020
Život aristokratických dětí 5. 6. – 6. 9. 2020

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Filip demuth: Fotografie 21. 2. – 17. 4. 2020
Prosit a Na zdraví! Historie 
pohostinských zařízení na Žacléřsku 2. 5. – 31. 8. 2020

Žatec
Regionální muzeum k. A. Polánka v Žatci
od košilky k rubáši aneb Narození a smrt 
v české lidové kultuře I 21. 2. – 17. 5. 2020
velikonoční kraslice 12. 3. – 19. 4. 2020

Žebrák
Muzeum v Žebráku
Proměny dámské módy 
v letech 1880–1910 4. 4. – 28. 10. 2020



•  Možnosti kontinuálního sledování teploty, vlhkosti, intenzity osvětlení, UV záření, 
koncentrace CO2 i otřesů při přepravě.

• Malé rozměry přístrojů umožňují jejich nenápadné umístění v expozicích.
• Široké možnosti nastavení hraničních hodnot a jejich zasílání odpovědné osobě.

Seznamte se s našimi záznamníky jak manuálními, tak i automatickými 
pro kontroly teploty, vlhkosti, CO2, intenzity osvětlení, UV záření i otřesů
- abyste měli okolní podmínky ve Vašich expozicích vždy pod kontrolou.

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

Profesionální kontrola klimatu v expozicích a depozitářích.
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Light first. URBANIA
Osvětlení výstavního projektu pro IPR PRAHA, CAMP.
ETNA, etna@etna.cz, www.etna.cz
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