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úvodník
 Advokátní právní poradenství 

pro členy AMG
Členové Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen „AMG“), muzea a galerie, hospodaří s veřejnými prostředky a spravují majetek 

nevyčíslitelné hodnoty. Ačkoliv muzea a galerie mají nad sebou své zřizovatele, není to zřizovatel, kdo nese odpovědnost za majetek 

muzeí a galerií, ale právě ředitelé a vedoucí pracovníci těchto muzeí a galerií. 

Odpovědnost ředitelů a vedoucích pracovníků muzeí a galerií je v tomto ohledu srovnatelná s odpovědností statutárních orgánu ryze 

obchodních společností, neboť i ředitelé a vedoucí pracovníci muzeí a galerií musí spravovat jim svěřené hodnoty s „péčí řádného hospo-

dáře“. Při nedodržení tohoto standardu pak mohou čelit řadě sankcí, ať již ze strany zřizovatelů, jiných orgánů státní správy nebo dokonce 

orgánů činných v trestním řízení.

Ředitelé muzeí a galerií jsou často vystaveni řešení otázek čistě právního charakteru. Leckdy mají sice k dispozici právníky na úřadech 

zřizovatelů nebo dokonce i svá vlastní interní právní oddělení (jak tomu je u velkých muzeí a galerií). Nicméně, vedle určité časové vytíže-

nosti těchto právníků, je třeba zdůraznit, že nemají odpovědnost za jimi poskytované poradenství a často disponují pouze úzce profilova-

nou odborností. 

Naproti tomu advokát odpovídá za poskytovanou právní pomoc a rozsahem své odbornosti je kvalifikován k poskytování komplexního 

právního poradenství napříč českým právním řádem.

Advokátní právní poradenství, na rozdíl od rad a doporučení ze strany interních právníků samotných muzeí a zřizovatelů, přináší členům 

AMG následující výhody: 

1. Krytí odpovědnosti ředitelů: Advokát odpovídá za právní služby poskytované klientům. Ředitelé muzeí a galerií se tak mohou např. při 

kontrolách prováděných v jejich zařízeních odkazovat na právní stanoviska a rady poskytnuté ze strany advokátní kanceláře. 

2. Šíře poskytovaných právních služeb: Pouze advokát je oprávněn poskytovat právní služby napříč spektrem českého právního řádu. 

3. Snížená hodinová sazba: Služby advokátů nejsou levné. V ceně za služby je tak často zohledněna i odpovědnost, kterou advokát za po-

skytované právní poradenství nese. Výše uvedenou možností zvýhodněného advokátní právního poradenství se však profesionální právní 

pomoc stane členům AMG dostupnější.

4. Typy advokátních služeb: Z jednotlivých typů advokátních služeb budou zřejmě pro členy AMG nejvíce využitelné následující kategorie:

A. Revize a sepis smluv a jiných dokumentů:

- revize již uzavřených smluv; 

- vypracování návrhů a projednání smluv o dílo, mandátních smluv, smluv o výpůjčce, pracovních smluv, nájemních smluv, licenčních 

smluv a jakýchkoliv jiných (smíšených) smluv dle potřeb člena AMG; 

- příprava dokumentace k veřejným zakázkám a veřejným soutěžím.

B. Vyjednávání a zastupování:

- vyjednávání se smluvními partnery a dodavateli zboží či služeb; 

- projednání a dosažení nejpříznivějších smluvních podmínek; 

- zastupování při jakýchkoliv sporných či potenciálně sporných situacích (soudní spory, řešení pracovně právních otázek, jednání s úřady atd.); 

- mediace a řešení již vzniklých sporů.

C. Poskytování právních stanovisek k vybraným otázkám: 

- zahrnuje analýzu a vyhodnocení konkrétní situace, sepis právního stanoviska ve formě memoranda obsahujícího zároveň návrh nejúčin-

nějšího právního řešení konkrétní situace člena AMG. 

Pro více informací se prosím neváhejte kdykoliv obrátit přímo na JUDr. Libora Vašíčka (JUDr. Libor Vašíček je zapsán v seznamu advokátů 

České advokátní komory pod ev. č. 12930), a to buď prostřednictvím e-mailu LV@PravniPoradci.cz nebo telefonu +420 606 363 030 či +420 

725 828 359 anebo případně jakéhokoliv jiného kontaktního spojení uvedeného na webových stránkách http://www.PravniPoradci.cz. 

Počínaje rokem 2011 tak AMG ve spolupráci s JUDr. Liborem Vašíčkem přináší členům AMG možnost 50% slevy na 

advokátní právní poradenství. Možnost zvýhodněného právního poradenství je určena pouze členům AMG a předsta-

vuje 50% slevu ze standardní hodinové sazby advokáta účtované privátním subjektům. Předpokládaný hodinový rozsah je 

sdělován předem při nezávazné konzultaci týkající se konkrétní záležitosti.
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Uhodilo v našem lese

Vážení čtenáři,

omlouvám se, že téma tohoto úvodníku je smutné, 
netěší mě to, měl jsem v úmyslu psát o něčem jiném, 
jenže…

Na počátku 90. let minulého století se kulturní statky 
uchovávané na území českých zemí staly – po otevře-
ní hranic a uvolnění trhu se starožitnostmi – terčem 
překupníků, zlodějů, pašeráků a organizovaných „vy-
kradačů chrámů“. Terčem docela snadným, protože 
jejich vlastníci na novou situaci nebyli připraveni, chy-
bělo zabezpečení objektů, v nichž byly kulturní statky 
uloženy, legislativa i povědomí o významu kulturního 
dědictví. A tak musel být od píky budován systém 
ochrany movitého kulturního dědictví. Od počátku 
se jeho významným článkem stala muzea, která jsou 
přirozenými „strážci pokladu“, disponují potřebnou 
odbornou kapacitou a mají propracovaný etický ko-
dex. Vybraná muzea podle nové legislativy vydávala 
(a vydávají) osvědčení k vývozu předmětů kulturní 
hodnoty do zahraničí a mnohé kulturní statky ohrože-
né vývozem byly a jsou kupovány pro sbírky muzejní 
povahy s pomocí dotací ze státního programu ISO.  
V rámci systému ochrany movitého kulturního dědic-
tví čelíme, tu více tu méně úspěšně, nepoctivým ob-
chodníkům, podvodníkům snažícím se vyvážet kultur-
ní statky nelegálně a třeba i nepoctivým znalcům, kteří 
se tu a tam dali svést k tomu, že svými posudky „pře-
vlékali“ předměty kulturní hodnoty na běžné předmě-
ty ve snaze usnadnit jejich vývoz. To se ale dalo čekat, 
protože pokušení bylo obrovské, vždyť v celosvětovém 
měřítku se v 90. letech zisky z nelegálního obchodu se 
starožitnostmi odhadovaly jako třetí nejvyšší – hned za 
zisky z nelegálního prodeje zbraní a drog. Muzea ale 
dokázala tomuto pokušení čelit. Pravda, sem tam se 
vedla polemika např. o tom, zda mělo či nemělo být 
vydáno osvědčení k vývozu pro ten či onen kulturní 
statek, ale nikdy se neprokázalo, že by šlo o něco jiné-
ho než o rozdílné odborné názory. Bohužel to už ale 
neplatí – na světě je první, skutečně vážný, důkaz, že ani 
„strážci pokladu“ (muzea) nejsou imunní proti pokušení, 
je-li opravdu velké. Lze namítnout, že se to dalo očeká-
vat, protože je to „lidské“ a byla to jen otázka času, než 
se takový důkaz selhání muzea objeví. Jenže ještě vče-
ra bychom se bránili to jen připustit, ale dnes je to sku-
tečnost a stín ztráty imunity jednoho muzea, bohužel, 
dopadne i na ta ostatní. To by měl být přinejmenším 

důvod k zamyšlení pro zřizovatele i pro vedení muzeí, 
jak ztrátě imunity předcházet. V této chvíli nelze ještě 
předjímat, jak kauza, kterou naznačuji (netýká se žádné 
organizace pověřené vydáváním osvědčení k vývozu 
podle zákona č. 71/1994 Sb.), dopadne, protože šetření 
je na samém počátku a pro toto mé zamyšlení to ani 
není podstatné – obecně je na tom všem totiž nejdů-
ležitější to, že už neplatí, že „nám se to nemůže stát“. Ta-
kové zjištění je sice nepříjemné, ale často zbystřuje po-
hled na dosud rutinně vykonávané činnosti nebo třeba 
na obsazování pozic s velkou mírou odpovědnosti. 

Jiří Žalman    
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Zápis ze zasedání Senátu 
AMG dne 16. prosince 2010 
v Národním muzeu

Přítomni: 30 z 54 s hlasem rozhodovacím, 4 z 21 s hlasem 

poradním, 2 hosté

V přednáškovém sále Národního muzea v budově býva-

lého Federálního shromáždění se dne 16. prosince 2010 

konal Senát Asociace muzeí a galerií ČR. Úvodního slova se 

ujala II. místopředsedkyně AMG PhDr. Helena Koenigsmar-

ková, která přítomné přivítala a seznámila je s návrhem na 

složení mandátové a návrhové komise. Návrhovou komisi 

tvořili Ing. Milena Burdychová, RNDr. Miroslava Šandová 

a Ing. Ivo Štěpánek. Mandátovou komisi tvořili Mgr. Anto-

nín Reček, PhDr. Pavel Ciprian a Michaela Buriánková, BBus 

(Hons). Senát následně svým hlasováním tento návrh přijal. 

Předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová zrekapitulovala 

činnost Exekutivy AMG, která se od posledního zasedá-

ní Senátu sešla čtyřikrát. Hlavními tématy jejího jednání 

byla muzejní legislativa, muzejní statistka, Národní soutěž 

muzeí Gloria musaealis, příprava Festivalu muzejních nocí  

i příprava Kolokvia v roce 2011 na téma „Muzea pro všech-

ny. Handicapovaní a dobrovolníci“, na jehož přípravě bude 

AMG spolupracovat s Metodickým centrem pro muzejní 

pedagogiku při MZM, Metodickým centrem pro prezenta-

ci kulturního dědictví při NM, ČV ICOM a dalšími instituce-

mi, které se této problematice věnují. Exekutiva schválila 

smlouvu o mediálním partnerství s Literárními novinami, 

která mimo jiné členským muzeím a galeriím nabízí zvý-

hodněné předplatné a komisní prodej Literárních novin ve 

svých institucích. 

Dr. Dittertová představila rovněž projekt Do muzea!, kte-

rý připravuje Metodické centrum pro prezentaci kulturní-

ho dědictví při NM. Tento interaktivní web muzeí a galerií 

má za cíl zprostředkovat české veřejnosti informace z ob-

lasti muzejnictví, seznámit ji se základním posláním muzeí  

a galerií, a jeho součástí by mělo být také hodnocení muzeí 

návštěvníkem – laickou veřejností. Spuštění webu je pláno-

váno na příští rok. 

Předsedkyně AMG také seznámila přítomné senátory se 

schůzkou exekutivy s náměstkyní ministra kultury pro ob-

last památkové péče, muzeí a galerií, regionální a národ-

nostní kultury PhDr. Annou Matouškovou, dne 11. listopa-

du 2010, kterého se zúčastnili také ředitel OMG Mgr. Tomáš 

Wiesner a vedoucí oddělení muzeí a galerií PhDr. Magda 

Junková. 

Exekutiva vyslala své zástupce na zahraniční konference 

a semináře. PhDr. Luděk Beneš, I. místopředseda AMG, se 

zúčastnil konference ve Freistadtu na téma církevní proble-

matiky v muzeích, která se uskutečnila ve dnech 30. září –  

2. října 2010; Mgr. Chovančíková se účastnila výročního 20. 

valného shromáždění Zväzu múzeí na Slovensku, které se 

uskutečnilo ve dnech 6.–7. října 2010 v Bratislavě.

Situace v krajských sekcích a komisích zmapovala dr. Di-

ttertová. Vyzvala Komise pro militária, pro bezpečnost muzeí  

a dějin umění, aby se jejich členové sešli a provedli nové 

volby předsedů komisí, které proběhly naposledy v roce 

2006. K volbě nových předsedů byly rovněž vyzvány Ko-

mise muzejních historiků a Komise managementu. Králo-

véhradecká krajská sekce by měla zvolit svého předsedu 

a informovat o tom AMG, jednání Ústecké krajské sekce se 

za AMG účastnila výkonná ředitelka Anna Komárková BBus 

(Hons), která tlumočila poděkování PhDr. Dušanovi Špičko-

vi, odcházejícímu řediteli teplického muzea, za dlouholetou 

spolupráci v rámci AMG. Došlo ke změně v seznamu kraj-

ských sekcí, které mají jednotliví členové exekutivy v rámci 

AMG na starosti – dr. Dittertová má od 1. listopadu 2010  

v gesci Jihočeskou a Ústeckou krajskou sekci AMG, dr. Hut-

níková sekci Plzeňskou a Karlovarskou. 

Informace z oblasti muzejní statistiky, zejména o projek-

tu Benchmarking muzeí, podal PhDr. František Šebek. Pilot-

ního projektu se z oslovených 114 institucí zřizovaných kra-

ji, městy či obcemi, účastnilo 46 muzeí. Prezentace výsledků 

šetření se uskutečnila 25. listopadu 2010 v Národním mu-

zeu za přítomnosti zástupců AMG, NIPOS a ČSÚ. Software 

umožňuje zúčastněným institucím porovnat své výsledky 

dle různých „klíčů“ – srovnání s konkrétními institucemi, 

třídění např. dle velikosti města, zřizovatele nebo srovnat 

své výsledky v celorepublikovém kontextu. S přibývajícími 

ročníky pak bude možné sledovat i vývojové trendy. Mezi 

hlavní úskalí, která pilotní projekt odhalil, patřily zejména 

údaje jako např. počet obyvatel, rozpočet města (problém 

spočíval v neznalosti zdroje, kde tyto informace najít) či ná-

vštěvnost webových stránek (dr. Šebek již zpracoval mate-

riál, který se tomuto tématu věnuje). Koncem února by se 

měla sejít Komise pro muzejní statistiku při AMG s cílem pi-

lotní projekt zhodnotit, prodiskutovat případné návrhy na 

změny a připravit jeho konečnou podobu i s komentářem. 

Dr. Šebek také připomněl, že do konce dubna by měly být 

připraveny návrhy na změny dotazníku V-Kult, které budou 

platit od roku 2012. 

PhDr. Luděk Beneš, I. místopředseda AMG, se vrátil k jed-

nání se zástupci MK ČR v čele s náměstkyní ministra kultury 

pro oblast památkové péče, muzeí a galerií, regionální a ná-
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rodnostní kultury PhDr. Annou Matouškovou. Na jednání se 

řešilo několik společných témat pro další spolupráci mezi 

AMG a MK ČR jako např. standardy muzejní práce, muzejní 

pedagogika a spolupráce s MŠMT, digitalizace kulturního 

dědictví ČR, projekt profesionalizace českého muzejnictví, 

propagace a popularizace činnosti muzeí, kolokvium 2011,  

čtvrtý ročník mezinárodní konference Muzeum a změna IV. 

Probíraly se také otázky muzejní legislativy, zejména pak 

oblast zákona o účetnictví, autorského zákona, zákon o ar-

chivnictví i památkový zákon a problematika archeologic-

kých nálezů. Dr. Matoušková informovala Exekutivu AMG  

o přípravě novely památkového zákona. AMG byla vyzvána 

k předložení pracovních materiálů, které již k této proble-

matice v uplynulém období zpracovávala a také k navržení 

svého zástupce do pracovního týmu MK ČR. Exekutiva na-

vrhla PhDr. Františka Frýdu, který byl též požádán o zpra-

cování aktuálního stanoviska za AMG ke stávající úpravě 

památkového zákona

PhDr. Magda Junková senátorům sdělila, že vláda 1. pro-

since 2010 vzala na vědomí Koncepci muzejnictví, ministr 

kultury bude o tomto informovat hejtmany krajů, jakožto 

zřizovatele muzejních a galerijních institucí, aby své materi-

ály zpracovávali v souladu s touto koncepcí. 

Dr. Beneš dále informoval o schůzce Exekutivy AMG  

s JUDr. Liborem Vašíčkem, na které se projednávala vzá-

jemná spolupráce. Advokátní kancelář dr. Vašíčka nabízí 

členským muzeím a galeriím AMG využívat zvýhodněné 

advokátní právní poradenství. Tato spolupráce započne ro-

kem 2011 a jedná se o nabídku 50% slevy z hodinové sazby 

na advokátní služby napříč českým právním řádem (revize  

a sepis smluv, příprava dokumentace k veřejným zakázkám 

a veřejným soutěžím, vyjednávání se smluvními partnery 

a dodavateli, zastupování při sporech, mediace a řešení 

vzniklých sporů, poskytování právních stanovisek atd.).

Na odbor regionální a národnostní kultury MK ČR byly za-

slány připomínky AMG k návrhu Koncepce účinnější péče  

o lidovou kulturu v ČR na léta 2011 až 2015.

V dalším bodě jednání PhDr. Jana Hutníková představila 

návrh plánu činnosti AMG na rok 2011 a také návrh rozpoč-

tu AMG a s tím související návrh přidělených finančních pří-

spěvků jednotlivým komisím a členům AMG. Dr. Hutníková 

vyjmenovala významné akce a termíny s tím spojené, které 

se budou konat v příštím roce, zdůraznila obezřetnost při 

plánování akcí, seminářů, konferencí tak, aby nedocházelo 

k jejich vzájemnému časovému překrývání. Připomněla, že 

na jaře může dojít ke korekcím návrhu vzhledem ke skuteč-

né výši dotace z MK ČR. Senát svým následným hlasováním 

rozhodl o přijetí těchto dokumentů v navrhovaném znění.

Základní body a také úskalí Dokumentu restaurátora-kon-

zervátora AMG, který byl schválen Komisí konzervátorů-re-

staurátorů na jejím plenárním zasedání, shrnula Ing. Milena 

Burdychová. Dokument již byl připomínkován, obsahuje ale 

stále sporné termíny, zejména pak jeho dikce neodpovídá 

charakteru doporučujícího dokumentu. K této problemati-

ce se vyjádřil také předseda Komise konzervátorů-restaurá-

torů Ing. Ivo Štěpánek, který mimo jiné upozornil na fakt, že 

na poli Evropské unie se také vytváří patřičné normy, které 

v případě jejich schválení, budou mít vliv na tuto specifikou 

oblast muzejní práce. Ing. Burdychová poté navrhla, aby byl 

Dokument v této podobě prozatím neschválen a měl by být 

dán k přepracování. Na dalším Senátu o něm bude znovu 

hlasováno.  

Ředitelka Národní soutěže muzeí Gloria musaealis  

a členka Exekutivy AMG Mgr. Irena Chovančíková informo-

vala senátory o počtu přihlášených projektů, který ke dni 

konání Senátu byl pouhých 19 projektů. Jako již tradičně 

zdůraznila, že je nutné hlásit projekty dostatečně dopředu, 

nečekat na konec ročníku, neboť zhlédnutí velkého množ-

ství projektů najednou je pro porotu soutěže časově velmi 

náročné. Exekutiva vybrala grafický návrh pro IX. ročník 

soutěže a do konce letošního roku bude vydán propagační 

leták pro muzea a galerie se základními informacemi o sou-

těži. Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků by se měl 

uskutečnit 19. května 2010 v Pantheonu Národního muzea. 

Pro rok 2011 bylo vyhlášeno téma kampaně Muzea a 20. 

století „Muzea a ideologie“. Muzea by měla v této souvislosti 

obdržet dotazník, jaký vliv měla doba komunismu na mu-

zea. Toto šetření by se mělo dále promítnout i do chystané 

konference Muzeum a změna IV. na téma soudobé doku-

mentace. 

Mgr. Chovančíková dále představila návrh Hromadné li-

cenční smlouvy s Ochrannou organizací autorskou (OOA-S), 

která byla doručena do některých muzeí a galerií od sdru-

žení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové 

složky audiovizuálních děl OOA-S. Návrh se týká zastupo-

vání oprávněných nositelů autorských práv a licencování 

jejich autorskoprávních děl, předmětem smlouvy je vysta-

vování výtvarného umění a jeho doprovodného užití pro-

střednictvím internetu za odměnu dle sazebníku odměn 

tohoto kolektivního správce. Návrh smlouvy nebyl dle dis-

kuze členů Senátu zaslán do všech muzeí. Mgr. Chovančí-

ková se spojila s ředitelkou OOA-S Evou Štěpánkovou, jak  

v této věci dále postupovat, neboť uzavření takové smlou-

vy je pro muzea a galerie nepřijatelné a je možné očekávat 

jejich negativní odezvu (naprostá většina muzeí poskytuje 

umělcům výstavní prostory zdarma, zdarma poskytuje též 

dozor, PR a další služby spojené s vystavováním děl). Ředi-
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telka OOA-S zaslala Mgr. Chovančíkové vyjádření, že pokud 

muzeum smlouvu nebude chtít uzavřít, mělo by OOA-S 

zaslat čestné prohlášení, že v souvislosti s vystavováním  

a doprovodným užitím děl postupuje v souladu s autor-

ským zákonem a disponuje patřičnými právními tituly k dí-

lům jednotlivých autorů. Členové Senátu k návrhu smlouvy 

a postupu OOA-S bouřlivě diskutovali a následně zavázali 

AMG k řešení problematiky hromadných licenčních smluv 

ve spolupráci s MK ČR a Radou galerií ČR. Členům AMG 

bude dále doporučeno, aby nevstupovali do individuálních 

smluvních vztahů s OOA-S. AMG by se také měla informo-

vat, jak je celá otázka autorských práv ve vztahu k muzeím  

a galeriím ošetřena v jiných evropských státech. 

V bodě Stav a změny členské základny se projednávaly 

čtyři žádosti o řádné členství a jedna žádost o individu-

ální členství v AMG. O řádné členství projevil zájem Insti-

tut umění – Divadelní ústav, jeho přijetí doporučila PhDr. 

Zuzana Strnadová i Občanské sdružení Boii, které k přijetí 

doporučil Mgr. Jiří Junek a Ing. Milena Burdychová. Senát 

svým hlasováním rozhodl o přijetí obou institucí. Žádost 

Expozice výroby železa Skuhrov a Muzea Tomáše E. Mülle-

ra byly odloženy na příští jednání Senátu. Senát dále svým 

hlasováním rozhodl o přijetí za individuálního člena Hany 

Šlengrové, jíž doporučila k přijetí dr. Strnadová. 

V Různém PhDr. Zuzana Strnadová, předsedkyně České-

ho výboru ICOM, informovala přítomné o generální konfe-

renci ICOM v Šanghaji; v této souvislosti sdělila, že se zvětší 

počet průkazek ICOM připadající na jednotlivá muzea dle 

jejich příspěvku. 

Dr. Koenigsmarková připomněla proběhnutý workshop 

„Metody a techniky dramatické výchovy v muzeu“, který byl 

pro účastníky velice inspirující, projevili dokonce zájem se 

pravidelně setkávat. Variantou pro zájemce o muzejní pe-

dagogiku je stát se členem Komise pro muzejní pedagogi-

ku při AMG. 

Na programu jednání zbývalo jen hlasování o návrhu 

usnesení, které přednesla dr. Šandová, a které následně Se-

nát svým hlasováním přijal. Předsedkyně AMG dr. Ditterto-

vá poděkovala Národnímu muzeu za poskytnutí prostoru 

pro jednání Senátu a poděkovala rovněž senátorům za je-

jich účast a práci v komisích a sekcích AMG. Na závěr po-

přála všem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2011. 

Zapsala Malvína Brychová

Usnesení Senátu AMG z 16. prosince 2010

Senát schvaluje:

1. Mandátovou komisi ve složení: Antonín Reček, Pavel Ciprian, Michaela Buriánková 

2. Návrhovou komisi ve složení: Milena Burdychová, Miroslava Šandová, Ivo Štěpánek

3. Návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu AMG na rok 2011

4. Přijetí za řádného člena AMG: Institut umění-Divadelní ústav Praha

5. Přijetí za řádného člena AMG: Občanské sdružení Boii

6. Přijetí Hany Šlengrové za individuálního člena AMG

Senát bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti exekutivy od minulého zasedání Senátu AMG 16. září 2010

2. Informaci o vývoji muzejní statistiky

3. Zprávu o stavu a vývoji muzejní legislativy

4. Zprávu o stavu IX. ročníku soutěže Gloria musaealis a informaci o mediální kampani a Festivalu muzejních nocí v roce 2011

Senát ukládá:

1. Dokument o profesi konzervátora-restaurátora AMG dopracovat tak, aby dikce dokumentu odpovídala formě dokumentu 

doporučujícího, v intencích připomínek. Nechat o něm hlasovat na příštím Senátu.

2. Řešit problematiku hromadných licenčních smluv s OOA-S a zároveň ukládá tuto problematiku řešit ve spolupráci s MK ČR 

a Radou galerií. Doporučit všem členům AMG, aby nevstupovali do individuálních smluvních vztahů.

3. Odložit jednání o přijetí Expozice výroby železa ve Skuhrově za člena AMG

4. Odložit přijetí Muzea Tomáše E. Müllera za člena AMG

Miroslava Šandová
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Čaje o páté v jičínském muzeu

Regionální muzeum a galerie v Jičíně otevřelo dne 22. led-

na 2010 výstavu s názvem „Fotoateliéry v Jičíně“ (ukončena  

4. dubna 2010), která představila na 700 historických fotogra-

fií města a okolí z fotoateliérů jičínských fotografů. Výstava se 

setkala s mimořádným zájmem místní veřejnosti a dala popud 

k pořádání tzv. Čajů o páté. Jedná se  

o pravidelné besedy pamětníků, ve 

kterých se právě prostřednictvím 

dobových fotografií snaží autorky vý-

stavy představit veřejnosti nejzajíma-

vější snímky z muzejní sbírky pozitivů  

i negativů. Jsou předkládány i takové 

snímky, u kterých chybí základní úda-

je jako například datace, jména osob, 

název akce apod.

Hlavní slovo mají i účastníci „Čajů“, 

které promítané záběry inspirují k vy-

právění, přesně lokalizují staré zábě-

ry, vzpomínají na živnostníky a další 

osobnosti města, oblíbená místa, na 

významné události počátku 20. sto-

letí, z období první republiky, druhé 

světové války i doby následující, které 

se odehrály v Jičíně a jeho okolí. Čas-

to opravují původní popis fotografií, 

lokalizují neznámé záběry jičínských ulic a doplňují další in-

formace. Muzeum tak získává řadu cenných informací a popi-

sů, které obohacují celou sbírku pozitivů a negativů. Stoupá 

přesné určení a lokalizace dříve nepopsaných objektů a míst. 

Netřeba zdůrazňovat, že tyto informace by byly v takové šíři 

jinak těžko dostupné a že muzeum doslova na poslední chví-

li získává a uchovává informace, které průběžně nenávratně 

mizí s odcházejícími pamětníky.  

V roce 2010 proběhla čtyři taková setkání, dvě ještě v rámci 

výstavy, další dvě byla doplněna pro velký zájem veřejnosti. 

Besedy jsou vždy tematizované, první představovala místa  

v Jičíně, která právě v minulém roce prošla razantní rekon-

strukcí a ztratila svou původní tvář (zámecký park a městská 

plovárna). Vedle těchto záběrů si pamětníci připomněli Vald-

štejnovo náměstí se všemi reklamními štíty v různých letech 

a záběrech. Druhé setkání představilo opět centrum města  

s nejbližšími ulicemi. Na třetím povídání si pamětníci připo-

mněli záběry Nového Města, které se z celého Jičína za posled-

ních 50 let změnilo nejvíce (stavba sídliště). Navíc komentovali 

téma jičínských hospod, zavzpomínali například na jejich ma-

jitele, divadelní scény i oblíbená jídla. Na posledním „Čaji“ se 

všichni společně, prostřednictvím historických záběrů, prošli 

Valdickým předměstím, představili si jednotlivá zákoutí, zmi-

zelé sochy, objekty i události. Vzhledem k tomu, že tato se-

tkání se stala velmi oblíbenými a významnými (zúčastnilo se 

440 převážně místních lidí), bude RMaG v Jičíně v této aktivitě 

systematicky pokračovat. 

Pamětníci besedují o vystavených historických fotografiích  

Foto: Jiří Němeček

V loňském roce muzeum získalo grant Nadace VIA na projekt 

se školami s názvem „Zachytit zmizelé“, kde studenti rovněž 

pracují s fotografickou sbírkou a využívají vzpomínek pamět-

níků. I tento projekt vznikl na základě výstavy o jičínských fo-

tografech. Obecným cílem projektu je posílení vztahu dospí-

vajících obyvatel Jičínska k místu, ve kterém žijí, a to metodou 

prožitku historické paměti samotného místa. Na základě kopií 

historických fotografií budou studenti místních základních  

a středních škol v rámci dějepisu a občanské výchovy dovede-

ni přesně k těm místům, která jsou zachycena na fotografiích. 

Historické fotografie jsou vybírány tak, aby pokud možno co 

nejvíce zachycovaly proměny míst a staly se součástí vyučo-

vání. Na základě těchto dvojic fotografií by měla vzniknout 

samostatná výstava v květnu 2011, kterou pod odborným do-

zorem připraví samotní studenti.

Hana Fajstauerová

zprávy, aktuality, informace
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Mezinárodní den muzeí 2011
Předměty vyprávějí váš příběh

Muzea a muzejníci na celém světě budou v době kolem 

18. května 2011 oslavovat Mezinárodní den muzeí. Le-

tošním tématem je Muzeum a paměť. Muzea jsou strážci 

paměti a vyprávějí své příběhy. Množství předmětů, které 

muzea uchovávají ve svých sbírkách, je základem paměti 

společenství, v nichž žijeme. Tyto předměty jsou hmotným 

výrazem našeho přírodního a kulturního dědictví. Mnohé 

jsou křehké, některé ohrožené a potřebují zvláštní péči  

a ošetření. Mezinárodní den muzeí 2011 bude pro návštěv-

níky příležitostí k tomu, aby objevili a připomněli si indivi-

duální i kolektivní paměť lidstva.

Paměť a uchování dokladů minulosti je předmětem zájmu 

mnoha organizací, nejen muzeí. Proto ICOM inicioval úzké 

institucionální partnerství s Celosvětovým programem pa-

měti UNESCO (World Documentary Heritage), Koordinační 

radou asociace audiovizuálních archivů (CCAAA), Mezi-

národní radou archivů (ICA), Mezinárodní radou památek  

a sídel (ICOMOS) a Mezinárodní federací knihovních asoci-

ací (IFLA).

Mezinárodní den muzeí 2011 zaměří pozornost na africký 

kontinent, jehož kulturní přínos světu zůstává často nezná-

mý a zasluhuje propagaci.

Je na každém muzeu, jak či zda dané téma pojme, ale je 

důležité, aby si muzea každoročně Mezinárodní den muzeí 

připomněla. Na adrese http://icom.museum/where-we-

-work/events/international-museum-day/imd-2011.html 

je kromě podrobnějších informací ke stažení plakát, který 

si mohou muzea vytisknout, případně doplnit o své vlastní 

údaje a použít k propagaci svých akcí konaných u příležitos-

ti Mezinárodního dne muzeí resp. Muzejní noci.

Členové ČV ICOM se tedy jistě zapojí do oslav Meziná-

rodního dne muzeí a těšíme se na zprávy o Vašich akcích 

a aktivitách věnovaným tématu Muzeum a paměť, třeba  

i ve spojení s Afrikou. Nejoriginálnější aktivity budou zvi-

ditelněny na našich popř. mezinárodních stránkách ICOM. 

Český výbor ICOM bude souhrnně o akcích konaných při 

těchto příležitostech informovat sekretariát ICOM v Paříži, 

a proto prosíme muzea, aby o nich podala zprávu tajemnici 

ČV ICOM na adresu: icom@mzm.cz.

Vedle vašich samostatných bohatých aktivit k MDM 2011 

si vám dovolujeme navrhnout jeden konkrétní námět: 

pokud máte ve svém muzeu sbírku z africké provenience, 

vystavte jeden či více nejzajímavějších exponátů. Přidejte 

k předmětu jeho příběh. Mnohá muzea mají již tradici vy-

stavovat exponát měsíce ve speciální vitríně, který by mohl 

být nahrazen exponátem z Afriky. Věříme, že tímto počinem 

dostaneme více do povědomí jak naší široké veřejnosti, tak 

i mezinárodního muzejního světa bohatost našich sbírek  

z tak exotické provenience jakou je Afrika. Zaslané fotogra-

fie nejzajímavějších afrických exponátů s jejich příběhem 

zveřejníme na našich stránkách ICOM a ve Věstníku AMG. 

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) zavedla Mezinárodní den 

muzeí v roce 1977 s cílem posílit povědomí veřejnosti o roli 

muzeí v rozvoji společnosti. Ta od té doby neustále roste. 

V roce 2010 zaznamenal Mezinárodní den muzeí rekordní 

účast – téměř 30 000 muzeí ve více než 95 zemích uspořá-

dalo při této příležitosti speciální akce.

ICOM ve zkratce

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) založená v roce 1946 je 

mezinárodní nevládní organizací udržující formální vztahy 

s UNESCO. V rámci Organizace spojených národů má ICOM 

statut konzultanta Ekonomické a sociální rady. ICOM je je-

diná mezinárodní organizace zastupující muzea a muzejní 

pracovníky na celosvětové úrovni.

ICOM je

- diplomatické fórum tvořené zástupci 137 zemí a teritorií

- garantem kvality muzeí včetně etických otázek (Etický ko-

dex muzeí)

- jediná mezinárodní síť více než 30 000 muzejních pracov-

níků po celé světě

- odborné grémium složené z 31 mezinárodní výborů před-

stavujících muzejní obory

- mezinárodní mise v boji proti nezákonnému obchodu  

s kulturními statky a záchranné programy v případě přírod-

ních katastrof nebo ozbrojených konfliktů

Růžena Gregorová

Atlas krajiny České republiky 
zdarma do muzeí

V roce 2010 vydalo Ministerstvo životního prostředí „At-

las krajiny ČR“, který je unikátní v mnoha směrech (např. 

rozměrově, ale i rozsahem, kvalitou provedení, novými 

souvislostmi apod.) a v současné době se řeší jeho řízená 

distribuce. Atlas se bude distribuovat zdarma do středisek 

ekologické výchovy a dalších environmentálních organiza-

ci, ale je zde také možnost jej doručit do muzeí. Podmínkou 

bude pravděpodobně osobní odběr na určeném místě. Po-

drobnější informace budou dostupné na webu AMG. Vážní 

zájemci pište na e-mail: michal.janis@mkcr.cz.

- dle zaslaných materiálů
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Generální konference ICOM 
v Šanghaji

Ve dnech 7.–12. listopadu 2010 se konala 22. generální 

konference a 25. generální shromáždění Mezinárodního 

výboru muzeí (ICOM) v čínské Šanghaji. Hlavní téma kon-

ference, stejně jako loňského Mezinárodního dne muzeí, 

bylo „Muzea pro sociální harmonii“ – s důrazem na změny 

v muzeích 21. století v návaznosti na rozvoj globalizované 

ekonomiky a životního prostředí.

Česká republika byla zastoupena členy předsednictva 

Českého výboru ICOM i členy jednotlivých mezinárodních 

komisí, kteří se aktivně účastnili jejich zasedání.

Ocenili jsme pečlivou organizační přípravu konference 

– po celou dobu pobytu v Šanghaji bylo o nás perfektně 

postaráno. Po náročném letu jsme byli všichni očekáváni na 

letišti a rozvezeni do příslušných hotelů, což nám ve městě, 

které má téměř 20 milionů obyvatel, značně usnadnilo prv-

ní chvíle pobytu. Hotely byly vesměs na velmi dobré úrovni, 

po celou dobu pobytu v nich byli přítomni anglicky komu-

nikující delegáti organizačního výboru konference, denně 

bylo k dispozici několik kyvadlových spojů z hotelů do mís-

ta konání generální konference.

Samotná generální konference a generální shromáždění 

se konaly v budově Expo centra – centrální budově Expa 

2010, které skončilo těsně před zahájením našeho setkání 

– z celého EXPA už jsme měli možnost vidět jen čínský ná-

rodní pavilon. V EXPO centru se konala všechna zasedání 

– jak zasedání generální konference, tak zde jednaly i jed-

notlivé mezinárodní výbory. Proběhlo tu slavnostní zaháje-

ní i ukončení celé konference s náročným kulturním progra-

mem. Po celou dobu tu zároveň probíhal i veletrh převážně 

čínských muzeí a pro muzea pracujících institucí. 

Podle závěrečné zprávy ICOM se generální konference zú-

častnilo přes 1 500 muzejníků z celého světa – debaty na 

aktuální témata muzejnictví se vedly nejen na setkáních 

jednotlivých mezinárodních výborů, při otevřené panelové 

diskusi, ale také v kuloárech o přestávkách jednání, na vý-

borně zorganizovaných společenských večerech či při zají-

mavých exkurzích do nejen šanghajských muzeí a galerií, 

kterým byly věnovány poslední dva dny konference.

Proběhly volby nového předsednictva – novým preziden-

tem ICOM se stal Hans-Martin Hinz z Německa, který pře-

vzal tuto funkci po Allisandře Cummins z Barbadosu, nově 

byli zvoleni i další členové předsednictva ICOM. 

Zúčastnila jsem se také zasedání regionálního uskupení 

národních výborů ICOM Europe, kde novým předsedou byl 

zvolen Damodar Frlan, ředitel Etnografického muzea ze Zá-

hřebu – doufejme, že pod jeho předsednictvím bude toto 

uskupení skutečně funkční komunikační platformou pro 

evropské muzejnictví.
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Přes nabitý program jsme měli možnost se individuálně 

blíže seznámit se Šanghají, která je i díky EXPU 2010 v sou-

časné době považována za „výkladní skříň Číny“. 

Jsem přesvědčena, že Generální konference ICOM v Šan-

ghaji zanechala ve všech účastnících hluboký dojem nejen 

díky výborné organizaci, přátelské atmosféře, ale i bližšímu 

seznámení se s čínskou kulturou.

A tak nám, kteří jsme se do Prahy vraceli přes Moskvu, vý-

sledný dojem nemohl zkazit ani fakt, že nám uletělo leta-

dlo do Prahy a museli jsme neplánovaně strávit další noc  

v tranzitním hotelu u moskevského letiště Šeremetěvo pod 

náležitým dohledem (nemajíce ruského víza).

Zuzana Strnadová 

předsedkyně ČV ICOM

Chcete poskytovat osvětu 
v oblasti životního prostředí?

Muzeum. Vedle různých definic je to především místo, 

kam se má prostřednictvím aktivní činnosti instituce pro-

mítat reflexe světa – tak, aby byla přitažlivá a poučná kaž-

dému návštěvníkovi. Muzea se tak stávají důležitými body 

společnosti, které mohou zajímavým způsobem ovlivňovat 

nejen výchovu nových generací, ale i postoje těch, kteří 

tuto společnost vedou či jakkoli ovlivňují. Planeta, příroda, 

ekologie, čistý vzduch a pitná voda, technika, technologie, 

odpady, vztahy a vazby – vše souvisí se vším. Muzea mohou 

dopomoci hledat cesty k vytváření co nejlepšího životního 

prostředí. Mají za zády silného a unikátního spojence – své 

sbírky. A nemusí to být jen sbírky přírodovědného charak-

teru. Vztah k prostředí vyjadřují přece i umělecké sbírky, 

stejně tak jako etnografické či technika. Jde jen o záměr  

a způsob, jaký muzeum použije.

Pro podporu osvětových aktivit v oblasti životního pro-

středí (environmentu) existuje v České republice operační 

program „Životní prostředí“, který nabízí v letech 2007–

2013 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regio-

nální rozvoj téměř 5 miliard Euro. Objemem financí – 18,4 

% všech prostředků určených z fondů EU pro ČR – se jedná 

o druhý největší český operační program. Cílem operační-

ho programu je ochrana a zlepšování kvality životního pro-

středí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. 

Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá 

ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci  

a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurence-

schopnost.

Operační program Životní prostředí, který připravil Státní 

fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí 

ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České republice 

prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi ob-

lastech (prioritní osy). Pro muzea bude pravděpodobně nej-

zajímavější prioritní osa 7 – „Rozvoj infrastruktury pro en-

vironmentální vzdělávání, poradenství a osvětu“. Ta nabízí 

podporu při budování široké sítě center environmentálního 

vzdělávání a informačních center zaměřených na ochranu 

životního prostředí ve všech krajích České republiky a na 

zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environ-

mentální vzdělávání, včetně internetových řešení či nauč-

ných stezek. Seznamte se s http://www.opzp.cz.

Michal Janiš

Ve Šlapanicích se uskutečnil 
seminář Etnografické komise 

Semináře, který se uskutečnil ve dnech 23.–24. listopadu 

2010 v Muzeu Brněnska ve Šlapanicích, se zúčastnilo 21 

členů Etnografické komise AMG a 1 host. Pracovní setkání 

probíhalo v konferenčním sále Vzdělávacího střediska Ma-

sarykovy univerzity ve Šlapanicích. Před zahájením jednání 

přivítal přítomné etnografy zástupce ředitele Muzea Brněn-

ska a vedoucí Muzea ve Šlapanicích PhDr. Jaromír Hanák, 

účastníky taktéž uvítala Mgr. Lucie Libicherová, etnografka 

Muzea ve Šlapanicích. Seminář vedl předseda Etnografické 

komise AMG PhDr. Jaroslav Dvořák.

Témata semináře byla: Naceňování sbírkových předmětů; 

Dokumentace tradiční lidové kultury v současnosti – me-

tody, zkoumané jevy, terénní výzkumné projekty IV.; Iden-

tifikace starých sběrů v muzeích; Sbírkové koncepce muzeí  

v době postmoderní; Pojmosloví etnografických sbírek.

Pracovní blok načala svým důležitým příspěvkem s ná-

zvem „Oceňování uměleckých děl, problematika falz“ Mgr. 

Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění v Ha-

vlíčkově Brodě. Poté proběhla k problematice plodná dis-

kuse.

V rámci dalšího tématu semináře s názvem „Dokumentace 

tradiční lidové kultury v současnosti – metody, zkoumané 

jevy, terénní výzkumné projekty IV“. vystoupila nejprve Silva 

sekce, komise, 
kolegia
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Smutná z Muzea Vysočiny Třebíč a promítla zajímavý doku-

mentární film nazvaný „Terénní výzkum na Velkobítešsku“. 

Posléze zastoupila PhDr. Romana Habartová svoji kolegyni 

ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti Mgr. Olgu Flori-

ánovou a poreferovala o „Projektech Slováckého muzea – 

Dokumentaci TLK v současnosti – stavitelství“. V posledním 

příspěvku v rámci tématu vystoupil s poutavým referátem 

pojmenovaným „Putovní výstava Venkovské stavby na Mo-

ravském Horácku a výzkum lidové architektury na severním 

Horácku“ Mgr. Jan Kuča z Regionálního muzea v Mikulově.

V rámci tématu „Identifikace starých sběrů v muzeích“ se 

nejprve prezentovala odlehčeným příspěvkem s názvem 

„Identifikace starých sběrů v Muzeu Těšínska“ Mgr. Wiesla-

wa Branna, kdy promítala účastníkům semináře fotografie  

s neurčenými sbírkovými předměty Muzea Těšínska a ti jí 

pomáhali je určit. 

Nato vystoupila se zajímavým referátem „Identifikace 

textilní sbírky Františka Kretze ve fondu Slováckého muzea  

v Uherském Hradišti“ Mgr. Marta Kondrová.

Po kratší přestávce na občerstvení bylo na programu téma 

„Sbírkové koncepce muzeí v době postmoderní“. Na úvod 

přednesla poučný příspěvek nazvaný „Mařatická chalupa 

Ladislava Rutteho v Uherském Hradišti“ PhDr. Romana Ha-

bartová.

Závěrečným tématem semináře bylo „Pojmosloví etno-

grafických sbírek“. Slova se ujala Mgr. Jana Tichá z Valaš-

ského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, která 

seznámila členy komise s požadavkem Asociace muzeí  

a galerií ČR souhrnně vydat v elektronické podobě dokon-

čená a oponovaná Pojmosloví. Nato obeznámila účastníky 

jednání se současným stavem tohoto dlouhodobého pro-

jektu Etnografické komise. Kriticky se vyjádřila ke kvalitě 

některých dokončených Pojmosloví. Navrhla, aby AMG byla 

v první fázi k vydání nabídnuta tato Pojmosloví: 1) vybave-

ní domácnosti, 2) textilie v domácnosti, 3) lidový nábytek,  

4) lidový oděv. 

Posledním a zároveň velmi důležitým bodem programu 

semináře byla volba nového předsedy Etnografické komi-

se AMG. Tím se stal, do volby nového Výboru v roce 2011, 

Mgr. Daniel Bechný ze Západočeského muzea v Plzni (bý-

valý místopředseda). Novou členkou Výboru EK AMG byla 

zvolena PhDr. Romana Habartová z Uherského Hradiště. 

Odstupující předseda dr. Dvořák na závěr všem poděkoval 

za vynikající spolupráci.

Po ukončení jednání provedla Mgr. Libicherová účastníky 

semináře krásnou výstavou Muzea ve Šlapanicích s názvem 

„Lidé Severu. Inuité, Sámové a Čukčové“. Večer pak proběh-

lo přátelské posezení v restauraci Sokec ve Šlapanicích.

Na druhý den připravili zaměstnanci Muzea ve Šlapani-

cích pro členy komise odbornou exkurzi. Odborným ko-

mentářem provázela exkurzi Mgr. Libicherová. Nejprve si 

členové komise prohlédli jedinečný klášter v Rajhradě. Poté 

se připraveným autobusem přemístili do Řeznovic, kde na-

vštívili unikátní románský kostel. Na závěr exkurze zavítali 

účastníci semináře do Ivančic, kde zhlédli židovský hřbitov 

a po společném obědě navštívili Muzeum v Ivančicích a Pa-

mátník A. Muchy a V. Menšíka.

Seminář se vydařil, na čemž mají největší zásluhu za-

městnanci Muzea ve Šlapanicích. Za přípravu a výbornou 

organizaci semináře patří poděkování zejména Mgr. Lucii 

Libicherové. Dík náleží taktéž zaměstnancům Vzdělávacího 

střediska Masarykovy univerzity za zapůjčení konferenční-

ho sálu, za přichystanou techniku a v neposlední řadě za 

zajištění občerstvení.

Jarní seminář v roce 2011 proběhne ve Slováckém muzeu 

v Uherském Hradišti.

Jaroslav Dvořák

Vlastivědné muzeum ve 
Slaném přivítalo Kolegium 
královských měst

Hostitelem členských muzeí sdružených v Kolegiu muzeí 

královských měst se stalo 7. prosince 2010 Vlastivědné mu-

zeum ve Slaném. A to hned ze dvou důvodů. Prvním z nich 

bylo, že plánovanou návštěvu slánského muzea členové 

kolegia již několikrát odložili z časových důvodů, druhým  

a velmi podstatným důvodem se stala změna ve funkci ře-

ditele tohoto muzea. 

Přes velmi nepříznivé počasí, které v ten den panovalo, 

dorazili téměř všichni zástupci muzeí. Nepříznivý stav vozo-

vek zamezil dojezdu pouze ředitelce litoměřického muzea 

Dr. Evě Štíbrové, pro pracovní zaneprázdnění s otvíráním 

vánoční výstavy také nedojela Mgr. Dagmar Viletová ze Zbi-

roha. 

Dlouholetá ředitelka muzea ve Slaném Boženka Franko-

vá přivítala účastníky setkání spolu se svým nástupcem ve 

funkci ředitele instituce, Mgr. Janem Čečrdlem, který vystu-

doval klasickou archeologii a mj. přes tři roky působil při 

MěÚ Slaný v oblasti památkové péče. Ten se nastoupením 

do ředitelského postu stal i právoplatným zástupcem mu-

zea v kolegiu.

V úvodu jednání přivítala všechny členy předsedkyně 

kolegia Miroslava Šandová, poděkovala Božence Frankové 

za její dosavadní práci v kolegiu a požádala současného 

ředitele slánského muzea, aby seznámil členy s aktuálním 

sekce, komise, 
kolegia
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děním v muzeu i s jeho vizemi o další činnosti a směřová-

ní instituce. Se zaujetím si pak všichni vyslechli informace  

o plánech na nové vybavení, úpravu výstavních prostor, 

plánech na realizaci výtahu a zpřístupnění muzejních expo-

zic pro handicapované návštěvníky i o záměru revitalizace 

vnitřního dvora objektu a zřízení sociálního zařízení, o spo-

lupráci s Městským úřadem ve Slaném i o možných formách 

získávání finančních prostředků na tyto plánované akce.

Poté referoval kolega dr. Bedřich Štauber o tom, jak pro-

bíhala rekonstrukce zámku Jimlín, který je ve správě Loun-

ského muzea a byla financována jednak z peněz z ROPu  

a jednak z prostředků  Ústeckého kraje a muzea. Podrobně 

se zabýval vlivem otevření objektu na celkovou návštěv-

nost muzea v Lounech i jednotlivými kulturními akcemi, 

které se v nově otevřených prostorách zámku uskutečnily. 

Z důvodu otevření objektu došlo i k přehodnocení muzej-

ních akcí, které byly pořádány na hlavním objektu v Lou-

nech řadu let, a které byly v některých případech nahrazeny 

novými aktivitami nebo změnou jejich formy, mj. adventní 

akce. Zajímavou informací pro zúčastněné se stala i infor-

mace o rekonstrukci objektu neolitické chatky ve skanzenu 

v Krásném Březně za využití starých technologií, zejména 

ve způsobu pokrývání střechy rákosem. Ve své informaci se 

ředitel lounského muzea věnoval i probíhajícím dětským 

programům v muzeu.

V souladu s plánovaným programem jednání pak podal 

podrobnou informaci o průběhu kolokvia věnovaného di-

gitalizaci a autorskému právu, které pořádala AMG v Brně  

v listopadu loňského roku, protože kolokvia se z pracovních 

důvodů nezúčastnili všichni členové kolegia. K tématu di-

gitalizace se rozběhla diskuse, v níž zazněla potřeba stano-

vení určitých standardů, jak by měla digitalizace vypadat 

a jak probíhat, protože představy jednotlivých členů jsou 

různé. Zajímavá byla informace, že Ústecký kraj zvažuje zří-

zení vybaveného pracoviště pro digitalizaci. K problematice 

prezentace sbírek na internetu se vyjádřil i ředitel rakovnic-

kého muzea Mgr. František Povolný, který také pohovořil  

o programech, které jeho muzeum připravuje pro školy ne-

jen v Rakovníku, ale i v pobočkách v Jesenici a v Lánech.

Předposledním bodem jednání byla informace o pilot-

ním projektu nazvaném „Benchmarking muzeí“, který začal 

probíhat ve spolupráci NIPOS a AMG, zastoupené komisí 

pro muzejní statistiku a předsedou dr. Františkem Šebkem.  

O projektu, jehož se zúčastnilo 44 muzeí a výsledcích, pre-

zentovaných na semináři v Praze 25. listopadu 2010, refe-

rovala Miroslava Šandová, která některé problematické 

výstupní údaje, vzniklé z nepochopení doplňujícího dotaz-

níku a zadání nepřesných dat účastníky pilotního projektu, 

demonstrovala na konkrétních příkladech. Účastníci jedná-

ní se shodli, že stejně jako v případě změn celostátního sta-

tistického výkazu o muzeích, je nezbytné dopracovat po-

drobné vysvětlivky a návod k vyplnění, aby výsledné údaje 

byly srovnatelné. Z Kolegia muzeí královských měst jsou do 

projektu zapojena muzea z Litoměřic, Loun a Rokycan, tedy 

muzea, u nichž je zřizovatelem příslušný kraj. 

V závěru jednání se účastníci informovali o svých výstav-

ních plánech na rok 2011 a možnosti vzájemné spoluprá-

ce na výstavních projektech, zejména zápůjčkách sbírek,  

a prohlédli si expozice a výstavy hostitelského muzea.  

Miroslava Šandová

V Uměleckoprůmyslovém 
museu zasedal výbor Komise 
knihovníků 

V pondělí 22. listopadu 2010 se konala schůzka výboru 

v prostorách knihovny Uměleckoprůmyslového musea  

v Praze. V úvodu schůzky poděkovala nově zvolená před-

sedkyně dr. Štěpánka Běhalová dosavadní předsedkyni dr. 

Jarmile Okrouhlíkové za její dlouholetou činnost ve funkci. 

Hlavním bodem podzimní schůzky byla již tradičně přípra-

va programu každoročního semináře Komise knihovníků. 

V pořadí již 35. seminář se uskuteční 6.–8. září 2011 v Čes-

kém Těšíně. Dále se výbor usnesl, že informace knihovnic-

ké komise, doposud zveřejňované na webových stránkách 

Uměleckoprůmyslového musea, budou též zveřejňovány  

a postupně přesouvány na stránky AMG pod záložku Kni-

hovnická komise. Obě místa budou nadále propojena od-

kazy. Ve spolupráci s AMG probíhá aktualizace členské zá-

kladny komise knihovníků, výbor schválil všemi hlasy nové 

členy komise, které zároveň v komisi vítá. Jedná se o Mgr. 

Danu Hradilovou (Muzeum Českého krasu), PhDr. Markétu 

Varyšovou (NTM) a Petru Roškotovou (NTM). Dr. Běhalová 

předala přítomným informace ze Senátu AMG a z kolokvia 

„Muzea, autorský zákon a digitalizace“, informace ze zase-

dání výkonného výboru SKIP přednesl dr. Šedo, z knihov-

nické konference v Seči dr. Okrouhlíková. Výbor komise 

bude i nadále využívat nabídky z tradičního místa schůzek 

v Uměleckoprůmyslovém museu, příležitostně po dohodě 

se členy výboru bude podle možností zváženo jiné místo. 

Příští schůzka se bude konat 7. března 2011 v Technickém 

muzeu v Brně.

Štěpánka Běhalová

         z konferencí, seminářů
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V Tachově proběhl seminář 
Židé v Čechách

Na podzim loňského roku, ve dnech 6.–7. října 2010, se  

v Tachově uskutečnil již třetí seminář „Židé v Čechách“. Jeho 

náplní byly – jako při předcházejících setkáních – dějiny 

Židů v Čechách ve 20. století a osudy židovských komunit 

v pohraničních oblastech. Příspěvky vycházely převážně  

z nových výzkumů či z dosud nepublikovaných částí roz-

sáhlejších badatelských záměrů. 

Po třech ročnících těchto seminářů již snad můžeme říci, 

že – podobně jako na Moravě, kde kroměřížské konferen-

ce mají již bohatou minulost – vzniká i v Čechách tradice 

pravidelných setkávání badatelů věnujících se tématice 

dějin Židů. Tato myšlenka vznikla v podstatě ze soukromé 

iniciativy a dlouholeté spolupráce dvou badatelek z Židov-

ského muzea v Praze a ze Severočeského muzea v Liberci. 

Konečným impulsem, který převedl tyto snahy do reality, 

byly úvahy vydávat v Židovském muzeu nejen cizojazyčné 

periodikum Judaica Bohemiae, ale i sborníky přístupnější 

českému čtenáři. Když před čtyřmi lety informoval Věstník 

AMG (1/2007, s. 9–10, Seminář o moderních dějinách Židů  

v Severočeském muzeu v Liberci) o konání prvního seminá-

ře v libereckém Severočeském muzeu, nebylo vůbec jisté, 

zda tento pokus nezůstane osamocený stejně jako dřívější 

snahy českodubské. V závěru roku 2007 však vyšel pod ná-

zvem „Židé v Čechách“ sborník ze semináře. V následujícím 

roce se podařilo naplnit i přání najít pokračovatele, vyslove-

né v závěru prvního setkání. Hostitelem druhého semináře 

se stalo Muzeum Královského hvozdu a Městská knihovna 

v Nýrsku. Ve dnech 24.–25. září 2008 zaznělo 19 příspěvků. 

Výrazně byly zastoupeny regionální dějiny, více než polovi-

na referátů se týkala jihozápadních Čech, další se odvíjely 

z dlouhodobých výzkumů prováděných v jiných oblastech. 

Sborník „Židé v Čechách 2“, který vyšel v roce 2009, však ne-

obsahuje všechny přednesené práce. Ve výjimečném přípa-

dě byl článek vrácen k dopracování. Vzhledem k zaneprázd-

nění autorů nebyly také připraveny příspěvky o Křišťálové 

noci či text k organizaci židovských náboženských obcí  

v Čechách. 

Součástí seminářů se staly exkurze po židovských památ-

kách. Zatímco při prvním semináři v Liberci mohli účastníci 

zhlédnout pouze památky v místě (nová modlitebna, židov-

ský hřbitov), podařilo se v Nýrsku zajistit pro účastníky au-

tobus, a tak mohli navštívit nejen židovský hřbitov v Nýrsku, 

ale i v nedalekém Strážově. Jednací prostor v objektu Mu-

zea Královského hvozdu a Městské knihovny v Nýrsku pak 

byl k dispozici i ve večerních hodinách, kdy se zájemci sešli 

k volné diskusi doplněné promítáním a vyprávěním Václava 

Chvátala o výzkumu židovských hřbitovů ve Finsku. Pořada-

telé tak nasadili „vysokou laťku“ pro své následovníky.

Tohoto nelehkého úkolu se ujali a vynikajícím způsobem 

zhostili organizátoři v Tachově. Do přípravy se zapojilo Mu-

zeum Českého lesa v Tachově a Státní okresní archiv, v je-

hož prostorách se třetí seminář sešel. Programovou náplň 

dojednaly – obdobně jako u předchozích seminářů – Vlas-

timila Hamáčková z Židovského muzea v Praze a Markéta 

Lhotová ze Severočeského muzea v Liberci. 

Tematické vymezení seminářů sice zaměřuje referenty na 

historii Židů a židovských komunit v Čechách s důrazem na 

období 20. století, přesto rozmanitost příspěvků je velká. 

První blok referátů se věnoval úloze Židů v hospodářském 

životě. V úvodu na základě své dlouholeté badatelské prá-

ce o dějinách českého sklářství pojednala Jitka Lněničková 

(Sklářské muzeum v Novém Boru) o podílu Židů na rozvoji 

tohoto oboru. Židovským podnikatelům v textilním průmy-

slu se věnovaly dva příspěvky – Roman Reil (Státní okresní 

archiv Trutnov) se zaměřil na Trutnovsko, osudu Strossovy 

textilky v Libavském údolí se věnovala Helena Kavková 

(Městský dům kultury Sokolov). Pravidelný účastník semi-

nářů Ladislav Jouza (Regionální muzeum v Kolíně) nám 

představil – po rodině Mandelíků a velimské čokoládovně 

– další židovské podnikatele na Kolínsku, tentokrát s man-

želkou Miroslavou připravili příspěvek o továrně na obuv 

Zikmunda Feldmanna v Kolíně.

Obecněji volená témata byla rozdělena do dvou částí. 

Nejdříve přišly referáty týkající se poválečných dějin Židů 

v Čechách. Úvodní příspěvek „Postoj státu k židovskému 

náboženskému společenství po únorovém převratu: mezi 

kontrolou, represemi a ,blahosklonností´“ přednesla Blanka 

Soukupová (Fakulta humanitních studií, UK Praha). Michae-

la Munková (Národní archiv) se věnovala obrazu židovských 

komunit poválečného Československa ve fondech Národ-

ního archivu. Problematiku restitucí přiblížil na příkladu 

Karlových Varů Milan Augustin (Státní okresní archiv Karlo-

vy Vary). Téma poválečných dějin doplnil příspěvek Lenky 

Matušíkové (Národní archiv), který ukazoval židovské obce 

v západočeském pohraničí ve světle matričních záznamů.

Druhá část, zaměřená zejména na rozbor pramenů, za-

hájila druhý den jednání. Úvodním tématem byli uprchlíci  

z Haliče v období první světové války. Obdobně jako v Li-

berci a Nýrsku se tomuto tématu věnovala Klára Habartová 

(Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice). Nejdříve roze-

         z konferencí, seminářů



brala demografické aspekty pobytu židovských uprchlíků 

z Haliče a Bukoviny v Čechách, v koreferátu k následující-

mu příspěvku stručně seznámila s uprchlickým táborem  

v Havlíčkově Brodě. Lucie B. Petrusová (Židovské muzeum 

v Praze) se poté soustředila na nápisy na tamějším hřbitově 

haličských uprchlíků. Další téma představilo likvidaci židov-

ských obcí v pohraničí a zabavování židovského majetku 

po roce 1938. Obrazu arizace v archivních fondech z oblastí 

Šumavy připojených v roce 1938 převážně k Bavorsku se 

věnovala Lenka Sýkorová (Státní okresní archiv Klatovy). 

Vlastimila Hamáčková (Židovské muzeum v Praze) a Mar-

kéta Lhotová (Severočeské muzeum v Liberci) informovaly  

o projektu výzkumu ve fondu STIKO Reichenberg v Rakous-

kém státním archivu ve Vídni a charakterizovaly tam ulože-

né materiály vztahující se k likvidaci židovských obcí.

Skupinu příspěvků věnovaných historii jednotlivých ži-

dovských komunit zahájil Pavel Jakubec (Státní okresní 

archiv Semily), který přiblížil činnost židovské obce v Tur-

nově na počátku 20. století na základě protokolů ze schůzí 

vedení obce. Židovské obyvatelstvo v Českém Krumlově  

v 1. polovině 20. století představila Věra Mašková (Státní 

okresní archiv Český Krumlov). Další z pravidelných účast-

níků Blanka Rozkošná (Matana, a. s., Praha) tentokrát zpra-

covala židovskou komunitu v Nové Bystřici. Vyhledávání 

biografických údajů kladenských židovských rodin přiblížila 

na případu rodiny Böhmovy Irena Veverková (Státní okresní 

archiv Kladno). 

Jednání obou dnů uzavírala vždy regionální témata. Prv-

ní den připadla tato úloha Lukáši Svobodovi (Muzeum 

Karlovy Vary) a Václavu Chvátalovi (Muzeum Českého lesa  

v Tachově). Oba se dlouhodobě věnují historii a rekonstruk-

ci židovských hřbitovů v oblasti západních Čech. Svobo-

dův příspěvek se zaměřil na židovský hřbitov v Lomničce, 

V. Chvátal nás nejdříve teoreticky a poté přímo v terénu 

seznámil s hřbitovem v Pořejově. Závěr semináře patřil pří-

spěvkům archivářů z hostitelské instituce. Příspěvek Mar-

kéty Novotné seznámil přítomné s historikem Tachovska 

Josefem Schönem. Archivním pramenům k dějinám Židů  

v okrese Tachov se věnoval Jan Edl, ředitel Státního okresní-

ho archivu v Tachově.

Pořadatelské instituce připravily také velmi zajímavý do-

provodný program. Exkurze zavedla účastníky do zanik-

lé obce Pořejov a na její výše zmíněný židovský hřbitov, 

následovala prohlídka židovských památek tachovských  

– hřbitova a židovské uličky. S malou, ale velice zajímavou 

expozicí zdejšího muzea věnovanou židovské komunitě 

nás seznámil její autor Václav Chvátal, který zasvěceným vý-

kladem doprovázel i celou exkurzi. Večerní posezení zajiště-

né v prostorách tachovského Komunitního centra zahájilo 

vystoupení místního ženského pěveckého souboru Lach, 

které se věnuje interpretaci písní aškenázských a sefard-

ských Židů. I přes krátké společné působení připravily jeho 

členky velmi kvalitní program. Nechybělo ani promítání ze 

zahraničního cestování po židovských památkách. Václav 

Chvátal hovořil o výzkumech v oblasti rusko-finského po-

mezí, obrázky a informacemi o komunitách krymských jej 

doplnila Blanka Rozkošná. Protože na poznávání vlastního 

města během jednání mnoho času nezbývalo, zajímavým 

zakončením semináře byla návštěva významné tachovské 

památky – rekonstruované jízdárny ve Světcích.

Příštím hostitelem semináře bude v roce 2012 Trutnov, 

kam tuto „kočující“ společnost pozval ředitel Státního 

okresního archivu. I když jednání mají zatím jen krátkou tra-

dici, zájem o pořádání těchto pracovních setkání je zřejmý. 

Vzniká skupina stálých účastníků, kterým dvouletý cyklus 

umožňuje připravit na základě výzkumu kvalitní příspěvek 

a následně jeho verzi pro publikování. Možnost pravidelně 

představovat svou badatelskou práci vede – po úvodních, 

většinou přehledových příspěvcích – k mapování jednot-

livých dosud nezpracovaných témat. Pozitivním rysem ta-

chovského semináře bylo rozšíření skupiny badatelů zabý-

vajících se úlohou Židů v hospodářském životě a dále zatím 

velmi málo zpracovávanou tématikou poválečného vývoje. 

Přínosné pro zúčastněné byly referáty poukazující na mož-

nosti využívání různých archivních fondů pro bádání v his-

torii Židů. Doufejme, že se texty příspěvků podaří včas při-

pravit, aby koncem tohoto roku mohlo Židovské muzeum 

vydat další sborník – snad opět za finančního přispění AMG.

Markéta Lhotová

Dramatická výchova v muzeu

Dne 8. prosince 2010 proběhl v Muzeu hlavního města 

Prahy workshop pořádaný Asociací muzeí a galerií ČR a Ko-

misí muzejní managamentu s názvem „Dramatická výchova 

a využití jejích prvků v práci lektora“. Workshop připravily  

a vedly Mgr. Iva Dvořáková (profesorka Gymnázia Nové 

Strašecí, vedoucí LDO ZUŠ Nové Strašecí) a Mgr. Ivana Per-

nicová (lektorka Muzea hlavního města Prahy). 

Dramatická výchova disponuje rozsáhlou škálou postupů 

a technik, které spadají do různých oborů. Může zahrnovat 

kritické myšlení, aktivizovat výukové metody, zahrnovat 

prožitkovou pedagogiku. Setkáme se s ní jak na základních 

a mateřských školách, tak na základních uměleckých ško-

lách (literárně-dramatické obory), je využívaná v psychote-

rapii a v mnohých dalších příbuzných oborech. V  drama-

tické výchově jsou využívány základní principy dramatu  

a divadla, důraz je kladen na uplatňování principu hry a hra-
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ní rolí, dítě je pak aktivním spolutvůrcem, které skrze proži-

tek a nabytou zkušenost chápe souvislosti, děje a postoje.

V  práci lektora, který připravuje doprovodné programy 

pro děti, pak některé prvky dramatické výchovy mohou 

významně pomáhat při aktivizaci a motivaci dětí, navození 

přátelské pracovní atmosféry, a zejména pomáhat při bu-

dování příběhu, hledání souvislostí, a tím k lepšímu a efek-

tivnějšímu chápání zvoleného tématu skrze vlastní herní 

prožitek. Doprovodný program lze celý vystavět na princi-

pech dramatické výchovy nebo použít jen některé prvky. 

Živý obraz

Účastníci workshopu se během dopoledního bloku sezná-

mili s teorií dramatické výchovy, s jejími základními staveb-

ními kameny a nahlédli do dětské vývojové psychologie. 

Hlavní důraz byl však kladen na to, aby si všichni mohli na 

„vlastní kůži“ některé prvky dramatické výchovy ozkoušet. 

V  odpolední části se seznámili s technikami a postupy zalo-

ženými na hře v roli tzn., mohli např. vstupovat do rolí, stát 

se součástí živého obrazu, aleje neboli uličky svědomí. Ve 

skupinách pak měli za úkol připravit nástin doprovodného 

programu dle muzejních expozic a využít k tomu prvky dra-

matické výchovy. Se svým konceptem pak seznámili ostat-

ní seminaristy, a vznikla tak jakási burza nápadů. Závěrečná 

část byla věnovaná struktuře doprovodného programu  

a diskuzi. Všichni účastníci si domů odnesli pracovní materi-

ál v podobě seznamu a popisu technik a postupů vhodných 

pro práci s prvky dramatické výchovy v muzeích z pera au-

torek semináře. Na stránkách Muzea hlavního města Prahy 

byl umístěn evaluační dotazník, v kterém mohli účastníci 

zhodnotit celý workshop.

K  přátelské a inspirativní atmosféře přispěla skutečnost, 

že účastníkům workshopu byl zajištěn oběd ve výletní re-

stauraci, která je součástí aktuální výstavy „Pražské výletní 

restaurace“ v Muzeu hlavního města Prahy a potrvá do 22. 

května 2011. 

Věřím, že pracovní setkání seminaristů z nejrůznějších 

koutů republiky posílilo jejich mnohdy nelehké a opomíje-

né role lektorů. Všichni si mohli prožít alespoň na několik 

hodin jak inspirativní a přínosná může být týmová práce 

společně zaujatých a nadšených lidí. 

Ivana Pernicová

Probudit uspávače hadů 
aneb Mohou sbírky učit?

Na stránkách MF DNES si před časem jedna studentka gym-

názia celkem vtipně posteskla (redakci se to líbilo, a tak za 

tento počin obdržela knižní cenu), že její paní profesorka na 

ní působí spíše jako „uspávač hadů“ svým nezáživným vý-

kladem v hodině dějepisu. A hned přidala řešení – „co takhle 

místo nezáživného výkladu pustit nějaký zajímavý videoklip 

či prezentaci?“ 

Vzdělávání je v naší společnosti velmi citlivou věcí, rádo se 

staví na piedestal důležitosti pro rozvoj a budoucnost stá-

tu, v okolním, tak těsném evropském i světovém společen-

ství. Drží si svůj post i teď (podzim 2010) – při avizovaných 

plošných úsporách státu a 10% škrtech na platech státních 

zaměstnanců mají být učitelé ti hájení a „nekrácení“. S tímto 

se však spouští další, či spíše prohlubuje debata o kvalitě 

vzdělávání, nakolik šikovní lidé (a s jakou podporou) stojící 

na kantorských stupíncích, umí zaujmout, vzdělat děti, mlá-

dež, ale i dospělé dohánějící ve třiceti či čtyřiceti maturity 

či bakalářské a jiné tituly. Počítače i internet již dávno za-

ťukaly na dveře společenských institucí (muzea nevyjíma-

je) a staly se ve větší či menší míře jejich součástí. Je však 

stále otázkou, nakolik tato digitální technologie podporuje 

jejich poslání, když je všeobecně známo, že děti a mládež 

školou povinná čím dál více poznává svět prostřednictvím 

ne svého učitele, ale webových vyhledávačů, sociálních sítí 

a YOUTUBE. Mnozí učitelé se snaží tento handicap dohnat 

a modernizují svůj způsob výuky – řeší zájem „druhé stra-

ny“ vlastní internetovou iniciativou, tedy přípravou učební 
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„digitální“ látky. Jistě i proto Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR podporuje metodický portál Rámcového 

vzdělávacího programu http://rvp.cz/, který je propojen 

s portálem DUM – digitální učební materiály http://dum.

rvp.cz/index.html, kde „Digitální učební materiály jsou do-

stupné v elektronické podobě, jsou využitelné přímo ve 

výuce bez dalších úprav. Nejčastěji se jedná o pracovní 

listy, prezentace, audio a video ukázky“… vytvářené přímo  

v bitevním poli samotnými učiteli a vzájemně nabízeny pro 

využití. Vedle toho můžeme připomenout nejen existenci 

PC učeben, ale i využití dataprojekcí a interaktivních tabu-

lí kombinujících klasickou psací plochu s projekční. Zatím 

se nedá v tomto směru hovořit o nějakému extra novátor-

ském boomu ve školství, ale ani přehlížet tyto tendence, 

podporující jak učitele, tak i chápání žáků.

Portréty, umělecká díla, předměty s vazbou na sbírku muzea 

a historii regionu pro další prohlubování znalostí žáků v Bystři-

ci pod Hostýnem. Umístěno na webu místní základní školy.

Co na to J. A. Komenský, Kliment Čermák či Josef Beneš?

Takže na jednu stranu je zde důležité společenské pro-

středí – školy, a na druhou zdroje a formy informací, které 

jsou učiteli žákům předávány. Tímto zdrojem může být mu-

zejní sbírka, „která je ve své celistvosti významná pro pre-

historii, historii, umění, literaturu, techniku, přírodní nebo 

společenské vědy; tvoří ji soubor sbírkových předmětů 

shromážděných lidskou činností“. V kontextu s předchozím 

tedy digitální podoby sbírkových předmětů (pokud by řeč 

byla o digitalizované sbírce, tak pak by se muselo jednat  

o celou sbírku, ale to je již k jinému tématu).

Než se dostanu k samotné paralele mezi školami a muzei, 

nemohu opomenout zajímavý projekt Národní knihovny, 

který má přímou vazbu na školy. Společně s Manuscrip-

toriem – virtuálním badatelským prostředím pro oblast 

historických fondů, vzniklo i Manuscriptorium pro školy 

– unikátní možností, jak přiblížit evropskou i českou histo-

rii žákům a studentům všech typů škol. Tento fond v sou-

časnosti obsahuje cca 1 900 nejvýznamnějších rukopisů 

a starých tisků, písemných památek důležitých pro osudy 

našeho státu i pro utváření Evropy. 

Pomocí http://skoly.manuscriptorium.com/Site/CZE/de-

fault.asp může učitel svým svěřencům ukázat jinak praktic-

ky nedostupnou Kroniku tak řečeného Dalimila a mnoho 

dalších věcí, k nimž jinak ve výuce vede jen slovní výklad.

Již Učitel národů věděl, jak je důležité vizualizovat slovo, 

aby se podpořil nový poznatek ukládaný do paměti a po-

tažmo, aby byl vyučující vůbec pochopen (či mu byla jen 

věnována pozornost). A vývoj technologií k tomuto pocho-

pitelně neustále směřuje, takže televize vidí opravdu dalece 

a (i široce) její mladší kolega internet se také snaží, seč mu 

síly stačí. Digitální cestou k sobě láká i Městská knihovna  

v Praze – vedle projektu na záchranu pragensií, nabízí „po-

vinnou četbu“ – např. Karla Čapka či Boženu Němcovou,  

a to nejen jako on-line text, ale už přímo ve zvukovém for-

mátu mp3. Takže teenageři mají další důvod neudělat bez 

své empétrojky ani krok...

Ano, digitalizace přináší zcela nové možnosti, jak se bavit 

i poznávat svět, sdílet své zážitky s kamarády či ukazovat  

a prosazovat vlastní myšlenky. Stejně tak se jí chápou i insti-

tuce, kterým otevírá pro další seberealizaci i růst, efektivněj-

ší správu, působení na společnost.

Jak by asi zaplesalo srdce slovutného muzejního prů-

kopníka Klimenta Čermáka, kdyby mu někdo dal k dispo-

zici způsob, jak dále přiblížit památky a činnost muzejní 

zejména dítkám školou povinným. Však ve svém Věstníku 

českoslovanských muzeí a spolků archeologických v roce 

1901 čtenářům připomíná: „...Ovšem museum má býti ško-

lou dobře vedenou, účelnou a na poučení i přivábení širo-

kých kruhů vypočítanou. Dnes rád se každý baví, a jest toho  

v této tísni o chléb svědomitým dělníkům všem potřebí. Ale 

má náš probuzenec, snaživec ještě jiné zábavy, duchovni 

zábavy, a těm duchovním zábavám posvěcena musea...“.

A kdoví, jak by do svých pohledů na výchovné působení 

muzeí zapracoval digitální podobu a nový dosah sbírko-

vých předmětů muzeolog Josef Beneš směrem k stále ještě 

majoritní skupině návštěvníků.

Naštěstí přibývá i osvícených lidí ve veřejné správě regio-

nů ČR, kteří pochopili, že kulturní dědictví je nutné využívat 
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daleko více než mezi zdmi slovutných institucí, jak dokládá 

například web nazvaný „Krnovsko – Hlubčické virtuální mu-

zeum“ (financovaný z EU a městem Krnov), jehož cílem je 

„...nabídnout žákům základních a středních škol, učitelům 

dějepisu, badatelům, ale i široké veřejnosti v krnovsko-

hlubčickém regionu zajímavé materiály ke studiu historie 

tohoto příhraničního regionu. Najdete zde několik stovek 

fotografií exponátů z krnovského a hlubčického muzea, sta-

ré fotografie a pohlednice Krnova a Hlubčic, články, knihy  

a další historické zajímavosti.“ Za pozornost na tomto webu 

stojí i jeho verze v polském jazyce.

Další, propracovanější a tematicky zaměřený materiál je uči-

telům k dispozici z projektu „Zapomenutí hrdinové“. Učitelé 

mají jako jeho výstup k dispozici „manuál“ (tištěný + DVD) pro 

výuku látky týkající se antifašistického odboje i poválečného 

odsunu německého obyvatelstva v množství dobových digi-

talizovaných dokumentů (fotografie, plakáty, ilustrace) a pře-

devším audiovideo záznamů osobních zážitků lidí, kteří danou 

dobu zažili. Na projektu se společně s významnými institucemi 

podílelo i Muzeum města Ústí nad Labem. 

Jít naproti

Zde bych si dovolil malou odbočku vlastně s tématem 

úzce související. Pokud si dnes projdete internet, naleznete 

již desítky prezentací částí muzejních sbírek. Jsou součástí 

muzejních webů, mnohdy velmi kvalitní a jistě i finančně 

náročné projekty vzniklé jako chlouba činnosti instituce  

– pokud je ovšem někdo objeví mezi x informacemi o mu-

zeu. Tvrdit, že kdo chce, ten si je najde, je přinejmenším 

marketingová krátkozrakost. To je jako vybudovat expozi-

ci či výstavu a čekat, že bez plakátů, pozvánek, tiskových 

zpráv se na ni lidi jen pohrnou – a to ne jen v den jejího 

otevření, ale průběžně během dalších let života díla. Nepo-

strádá muzejní obec něco jako soutěž či přehlídku toho, jak 

umí využívat internet? Tedy tak, aby se toto dostalo pokud 

možno až do médií, na stránky nejnavštěvovanějších zpra-

vodajských serverů, spřátelených institucí, a ne jen jako 

zpráva, byť jistě potěšitelná, na víceméně uzavřených mu-

zejních konferencích? Ukazovat se a chlubit se by se měla 

muzea stále – je přece čím, i kdyby se jednalo o jednodu-

chou galerii starých pohlednic či sofistikovaně provedenou 

digitalizaci 3D předmětu, i když prvotně dělanou z vědec-

kovýzkumného hlediska.

Mnohé „výstupy“ mají jen krůček k tomu, aby se z nich 

stali „učební pomůcky“. Ovšem ten pomyslný krůček musí 

někdo z muzea udělat, jít a zaťukat na dveře ředitelny školy 

s nabídkou spolupráce – oboustranně výhodné. Není třeba 

se bát nákladných investic – mnohé věci jsou dávno zpra-

covány z výstav, doprovodných programů, katalogů a od-

počívají v počítačích. Jejich reinkarnace bude na spolupráci 

učitele a kurátora, a pokud nikdo z nich neví, jak na to tech-

nicky (internet či DVD?), jistě nebude problém se obrátit na 

někoho ve svém okolí, přestože takové věci by již pomalu 

měly být samozřejmou součástí obou profesí. Že to skuteč-

ně jde, dokládá pohled na jihovýchodní Moravu. Muzeum  

v Bystřici pod Hostýnem nabídlo hned dvěma školám na CD 

digitální materiál týkající se sbírky (vytvořeno šikovnou ve-

doucí muzea), takže žáci měli posléze přímo na webu škol  

k dispozici řadu portrétů významných osobností regionu, 

fotografie předmětů, které velmi vhodně doplnily výuku. 

Jde právě o ten místní rozměr – právě zde tvoří i „malá“ mu-

zea významné infobanky s materiály, se kterými se v běž-

ných učebnicích (i v běžném životě) žáci těžko setkají. Je 

jistě dobré vědět, kdo a kdy dal postavit Karlštějn, ale stej-

ně tak by snad měli žáci znát, kdy se začalo budovat jejich 

město a kdo je ten pán na pomníku na náměstí a proč se po 

něm jmenuje ulice, ve které je jejich škola...

Chtělo by to systém

Že je zájem o digitální materiál týkající se muzejních sbí-

rek, dokládají i konkrétní náměty učitelů z jedné základní 

školy v Brně. Uvítali by obrázky k velkomoravskému obdo-

bí (zbraně, šperky, užitné předměty, nástroje,...), počátkům 

českého státu, středověku, novověku, moderním dějinám. 

Tedy ilustrace, fotografie, náčrty, portréty, video, zvuk. To 

vše pochopitelně alespoň se stručným textem. Jak? Kupří-

kladu přes interaktivní učebnice (nakladatelství Fraus Plzeň 

a Naše škola Brno) nebo přímo přes internet. Tady se otví-

rala další cesta využití i potřeby připravovaného projektu 

Moravského zemského muzea „Integrovaný systém správy 

sbírek“ (I3S), tj. jakéhosi spojení Demusu, CESiku a interne-

tu. Bohužel v rámci úsporných škrtů došlo i na I3S a od jeho 

realizace se ustupuje... Vzniknout tak mohl „super katalog“ 

sbírek, z něhož by vedle muzejníků mohli čerpat právě i pe-

dagogové na všech typech škol. Jejich potřeby (i možnosti 

nového evidenčního systému) by jistě neměly uniknout au-

torům případně jiného obdobného projektu i příslušných 

muzejních center, samotná muzea samozřejmě nevyjímaje. 

Muzea by se jím mohla sama více integrovat i do oblasti 

spolupráce se školami, kterou sice vnímají jako potřebnou, 

avšak zatím spíše z hlediska zajištění návštěvnosti, realizace 

doplňujících programů expozic a výstav, tedy práci s fyzic-

kým návštěvníkem.

Pokud naše muzejnictví hledá náplň pojmů „muzeum  

a škola“, „muzeum a změna“, „muzea ve 3. tisíciletí“, tak prá-

vě na poli digitalizace sbírkových předmětů se otvírají mož-

nosti, jak je prakticky naplnit a tady je i jedna z odpovědí na 

otázku PROČ se věnovat digitalizaci. 

A co vaše sbírka – může učit? 

Michal Janiš

autor pracuje na Ministerstvu kultury jako referent pro 

centrální evidenci sbírek muzejní povahy
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Benchmarking muzeí

Spolu se zesilujícím se tlakem na finanční zdroje poskyto-

vané na činnost muzeí a při stále zřetelněji kladenými otáz-

kami na jejich efektivitvní využívání, se objevuje volání po 

vytvoření nějakých nástrojů evaluace výkonnosti muzeí. To 

je neúprosná logika věci a její legitimnost nelze zpochyb-

ňovat. V poslední době se také objevují snahy stanovit ně-

která výkonnostní kritéria pro muzea na úrovni krajů. Zača-

ly se objevovat i některé celkové návrhy na řešení takového 

úkolu, z profesního muzejního hlediska ale občas značně 

pochybné. MK ČR oslovilo nedávno Národní informační  

a poradenské středisko pro kulturu v Praze (NIPOS, příspěv-

ková organizace zřizovaná MK ČR), aby předložilo návrh na 

způsob evaluace organizací působících v oblasti kulturního 

dědictví.

NIPOS již v roce 2009 přišel s iniciativou vypracovat pro-

jekt benchmarkingu muzeí ČR a oslovil AMG, zda chce na 

projektu spolupracovat. AMG se do přípravy projektu zapo-

jila a v průběhu roku byla připravena pilotní verze, která se 

koncem roku 2010 prakticky ověřovala.

Benchmarking je jedna z evaluačních metod manage-

mentu, založená víceméně na statistických datech. V tom 

je její přednost a zároveň také omezení. Není to metoda 

univerzální, pouze jeden z nástrojů evaluace organizací. 

Benchmarking poskytuje možnost v rámci vytipovaných 

skupin organizací provádět porovnávání jejich výkon-

nosti ve stanovených indikátorech. Tato metoda se začala 

před časem užívat v zahraničí také u některých institucí  

z oblasti kultury a od roku 2007 ji v ČR začalo realizovat 

NIPOS ve spolupráci se SKIP i pro oblast veřejných kniho-

ven. Díky úzké spolupráci mezi NIPOS a AMG se tak před 

českým muzejnictvím objevila mimořádná a neopakovatel-

ná šance vytvořit jeden z evaluačních nástrojů výkonnosti 

muzeí tak, aby odpovídal profesním zřetelům a potřebám 

dotčených institucí. Nevyužít tuto příležitost by mohlo být 

po mém soudu osudovou chybou. V současné době nemá 

drtivá většina muzeí žádnou šanci srovnávat svou výkon-

nost aspoň trochu komplexněji s obdobnými muzei, pokud 

nepodstoupí strastiplnou cestu shánění si dat z výročních 

zpráva atp.

Projekt benchmarkingu muzeí spočívá v tom, že je sta-

noveno 23 výkonnostních indikátorů, které pomocí sta-

tistických dat ukážou, zda muzeum je svými parametry  

v porovnávací skupině muzeí na nejnižší dosahované úrov-

ni výkonu nebo na nejčastěji (obvyklé) dosahované úrovni, 

případně na nejvyšší. Muzeum se bude moci srovnávat ve 

zvolených indikátorech výkonnosti podle zvoleného filtru  

v rámci porovnávací skupiny. Bude se tedy moci porov-

návat ve skupině všech zúčastněných muzeí v celé ČR, 

případně muzeí v příslušném kraji; dále si bude moci zvo-

lit skupinu muzeí podle velikostních skupin dle rozsahu 

muzejních sbírek; bude moci pro srovnání vybrat muzea 

podle velikosti obce (města), ve které má muzeum sídlo 

(velikost je stanovena podle počtu obyvatel); konečně se 

může srovnávat ve skupinách muzeí uspořádaných podle 

jejich zaměření (např. muzea výtvarného umění, speciali-

zovaná muzea, víceoborová/vlastivědná). Data pro výpočet 

výkonu ve stanovených indikátorech se zjišťují z ročních 

statistických výkazů muzeí a zatím je nutno kromě toho 

pro výpočet dodat ještě 13 dalších údajů. Projekt umožňuje 

srovnání výkonnosti i v průběhu let, takže každé muzeum 

bude moci sledovat u jednotlivých indikátorů, skupin atd. 

výkonnostní trendy. Vkládání dat a provoz prezentace na 

internetu zabezpečuje pro zúčastněná muzea NIPOS zdar-

ma. Pro zapojení do projektu je nutný souhlas statutárního 

zástupce muzea.

O pilotní projekt benchmarkingu projevilo zájem 52 mu-

zeí z celkového poštu asi 150 oslovených institucí (oslovena 

byla muzea zřizovaná obcemi a kraji, která jsou členy AMG). 

Požadované údaje nakonec dodalo 46 muzeí, která si moh-

la ověřit funkci projektu. Na prezentaci, která se konala 25. 

listopadu 2010 v Praze, vyjádřilo 28 přítomných zástupců 

zúčastněných muzeí názor, že projekt je pro české muzej-

nictví pozitivním přínosem. V roce 2011 bude benchmar-

king muzeí realizován v ostrém provozu. Na základě vy-

hodnocení zkušeností a připomínek k pilotnímu projektu 

bude zpracována podrobná metodika a komentáře k po-

žadovaným údajům. Předpokládáme, že oněch 13 statis-

tických dat dodatečně požadovaných nyní nad standardní 

roční statistický výkaz o muzeu bude časem redukován na  

3 údaje; ostatní se stanou asi od roku 2013 povinnou sou-

části ročních statistických výkazů. Benchmarking muzeí 

bude nabídnut všem muzeím ČR, jejichž sbírky jsou regis-

trovány v CES s tím, že projekt není uzpůsoben pro muzea, 

která nejsou schopna vytvořit kompaktní porovnávací sku-

pinu a ani vytipované indikátory nejsou relevantní pro je-

jich činnost. Jsou to například instituce typu národních mu-

zeí nebo i některé další zvláštní případy. Tyto typy institucí, 

budou-li mít o benchmarking zájem, bude nutno patrně 

řešit v rámci projektu v budoucnu poněkud odchylně.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že benchmarking muzeí je 

jenom jeden z evaluačních nástrojů. Bude proto žádoucí 

co nejdříve připravit návrhy standardů dalších evaluačních 

nástrojů pro muzea. Otevírá se tu i nadále prostor pro ini-

ciativu AMG, tedy pro řešení problematiky zdola. Dále je 

třeba konstatovat, že benchmarking muzeí je projekt dob-

rovolný. Záleží na zájmu muzeí o účast na něm. Zároveň 

ale platí, že úspěšnost projektu je přímo závislá na počtu 

zapojených muzeí. Bude totiž rozdíl, zda nějaké konkrétní 

Pokračování na str. 19 
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Kalendárium kulturních událostí
Benešov
Muzeum umění a designu Benešov
Fotografie současných kameramanů IQ park z Liberce 
 15.2. – 12.5.2011
Beroun
Muzeum Českého krasu, p. o. Středočeského kraje
Z peřinky až k tabuli 26.1. – 3.4.2011
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Mlýny v povodí řeky Úslavy 16.4. – 12.6.2011
Novoveské hračky 16.4. – 4.9.2011
Staré časy malých dětí 30.4. – 31.12.2011
Brno
Moravská galerie v Brně 
Místodržitelský palác
Dostaveníčko 1.9.2010 – 28.2.2011
Umělci s erbem 4.2. – 1.5.2011
Viktor Kolář 10.3. – 5.6.2011
Pražákův palác
Dostaveníčko 1.9.2010 – 28.2.2011
… a nezapomeňte na květiny 26.11.2010 – 27.2.2011
Cyril Blažo 3.2. – 22.5.2011
Plocha, hloubka, prostor – Perspektivní motivy a principy  
v umění 17.3. – 19.6.2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Dostaveníčko 1.9.2010 – 28.2.2011
Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky 3.12.2010 – 3.4.2011
Sklo luxusní a dekorativní. Produkce Reichů a Schreiberů 
1850–1918 10.12.2010 – 13.3.2011
Umělecká produkce Československých skláren ve 40. letech 20. 
století 3.2. – 6.6.2011
Václav Ryčl – Blue Boy 3.3. – 29.5.2011
Příběhy tisíce a jedné noci 21.4. – 31.7.2011
Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
Zajímavosti z depozitářů MZM: Kraslice 2.3. – 28.5.2011
Dietrichsteinský palác
Moravský kras známý neznámý 5.5.2010 – 31.12.2011
Rodinná loutková divadélka – Skromné stránky múz  
 8.12.2010 – 30.4.2011
Etnografický ústav 
Koloniál u pana Bajzy aneb Historie obchodu a obchodování
 3.11.2010 – 16.4.2011
Bály, plesy, masopusty 30.11.2010 – 14.5.2011
Památník Leoše Janáčka 
Druhotvary II 27.11.2010 – 28.2.2011
Dalibor Chatrný 11.3. – 30.4.2011
Pavilon Anthropos
Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici
 18.5.2010 – 28.2.2011
Karel Absolon – Fotografie 19.10.2010 – 13.3.2011
Káhira – Skrytý půvab islámské architektury 
 16.2. – 2.10.2011
Muzeum města Brna
Tapisérie z Bayeux 16.3. –15.5.2011
Muzeum romské kultury, s. p. o.
Bylo nebylo – Svět romských pohádek 9.9.2010 – 20.3.2011
Jan Petránek – Fotografie z Indie 26.11.2010 – 27.2.2011
Frank Roosendaa – Cesta paměti 8.3. – 19.9.2011
Marina Obradovič – Fotografie a koláže 8.4. – 28.8.2011

Technické muzeum v Brně
Tajemství depozitářů 16.5.2009 – 31.12.2011
Masec aneb 80 let Masarykova okruhu 5.10.2010 – 27.2.2011
50 let veteránského hnutí v Brně 16.11.2010 – 27.2.2011
Stopy na Čo Oju 1.2. – 13.3.2011
Dobrodružství vědy 10.2. – 13.3.2011
Motocykly V. Svobody III. 15.3. – 18.6.2011
Plakát nejen na plotě 22.3. – 31.12.2011
20 let společnosti Tyfloservis 22.3. – 31.12.2011
Bruntál
Muzeum v Bruntále, p. o.
Karel Adámek – Výběr z díla 20.1. – 20.2.2011
Břeclav
Městské muzeum a galerie
Výstava kostýmů – Arabela 9.1. – 20.3.2011
Artšrot 29.3. – 17.4.2011
Koloniál pana Bajzy 28.4. – 18.9.2011
Synagoga
Židovské tradice a zvyky duben – květen 2011
Bučovice
Muzeum Bučovice
Fotografie J. Vykydala a V. Kotulána od 10.9.2010 
Budeč u Zákolan
Rotunda sv. Petra a Pavla
Mlátek a želízko 16.1. – 31.3.2011
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Vladimír Císař – Obrazy 21.2. – 6.3.2011
Výstava výtvarníků uměleckého směru kompresionismu  
 14.3. – 10.4.2011
Petr Modlitba – Z hlubin dávnověku 18.4. – 15.5.2011
Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Řemesla v Polabí IV. 5.3. – 20.3.2011
Olejomalby Jany Žirovnické 26.3. – 17.4.2011
Fotografie Lucie Richterové 23.4. – 15.5.2011
Česká Třebová
Městské muzeum Česká Třebová
Výstava z díla Jarky Bittla  8.4.2010 – 1.2.2011
České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Svět velehor očima horolezce 17.7.2010 – 28.2.2011
Všech šest pohromadě III. 4.11.2010 – 28.2.2011
Dny slovenské kultury – Čas v súvislosťach 18.2. – 4.3.2011
Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Příběh města Český Krumlov 23.9.2010 – 31.12.2011
Český Těšín
Výstavní síň Muzea Těšínska
Školství na Těšínsku – Z českotěšínských školních lavic  
 19.10.2010 – 20.3.2011
Z nových přírůstků Muzea Těšínska 7.4. – 28.8.2011
Dobrá Voda u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
Ludmila Kristová 2.11.2010 – 30.4.2011
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Jak se oblékají princezny 28.1. – 27.3.2011
Kam s nimi aneb Vše o třídění odpadu v našem městě  
 8.4. – 15.5.2011
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Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Miroslav Kohout „Poctivá ruční práce“ do 24.2.2011
Zuzana Honsová – Jarní radosti aneb Obrázky z lásky  
 25.2. – 31.3.2011
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Malovaný Frenštát 4.2. – 10.4.2011
Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Barevná krása minerálů 14.10.2010 – 20.3.2011
Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Vánoční stůl do 28.2.2011
Havířov
Památník Životické tragédie
Havířov před Havířovem 5.8.2010 – 17.7.2011
Výstavní síň Musaion
České loutkové divadlo – Historie a současnost  
 18.11.2010 – 6.3.2011
Velké kouzlo malého zrnka 22.3. – 31.5.2011
Hlinsko v Čechách
Soubor lidových staveb Vysočina
V pondělí je polívčička 23.4. – 31.10.2011
Betlém
Masopust, zimní krajina 22.1. – 27.3.2011
Velikonoce na Betlémě 12.4. – 1.5.2011
Hluboká nad Vltavou
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Bobři duben – 31.10.2011
Jihočeské lesnické mapy 1.9.2010 – 31.5.2011
Sáňkování dříví 12.10.2010 – 31.5.2011
Hlučín
Muzeum Hlučínska, p. o.
Jindřich Štreit – Brána naděje (fotografie) 11.2. – 6.3.2011
České loutkové divadlo – Historie a současnost 11.3. – 29.5.2011
Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Císař František Štěpán Lotrinský a holičská fajáns  
 15.12.2010 – 27.3.2011
Příběhy hodonínských domů 4.3. – 23.5.2011
Hradní fotoarchiv 1918–1933 5.4. – 22.5.2011
Velikonoce se blíží 14.4. – 15.4.2011
Horní Slavkov
Muzeum Horní Slavkov
Tajemné pouště (Pod)krušnohoří 13.1. – 13.3.2011
Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Zvonařství do 1.5.2011
Soumrak zemské hotovosti do 20.3.2011
Od hradeb na náměstí středověkého Hradce  
 14.10.2010 – 20.3.2011
Zlatý kolovrat – Nositelé ocenění cenou Zlatý kolovrat za mimo-
řádný přínos v oblasti lidové kultury 8.3. – 24.4.2011
Ludvík Domečka – 150 let od narození 31.3. – 16.9.2011
Dravci a sovy 7.4. – 11.9.2011
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.
Báječné létající stroje 15.1. – 20.2.2011
Karel Švach – Křížová cesta 27.1. – 3.4.2011

Humpolec
Městské kulturní a informační středisko – Muzeum 
dr. Aleše Hrdličky
Výstavní sál na Horním náměstí
ZŠ Podhrad – výtvarné práce žáků únor 2011
Eva Chudová – Obrazy březen 2011
175 let od založení pošty v Humpolci duben 2011
Výstavní sál na Dolním náměstí
ZUŠ Humpolec duben – květen 2011
Eva, Adam a Martin Dolejšovi – Obrazy březen 2011
SUPŠ Jihlava – Helenín leden – únor 2011
Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Ak. soch. František Navrátil – Kresby 6.2. – 27.2.2011
Ing. Miroslav Caban – Fotografie 6.3. – 27.3.2011
Výstava výtvarných prací žáků hustopečských škol  
 3.4. – 24.4.2011
Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Jiří Kovanda – Katalog; Vít soukup – The Rest; Josef Váchal, 
Šumava umírající a romantická, 1931 12.1. – 3.4.2011
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
Zaostřeno na bobra / Čus vydrus! 2.3. – 1.5.2011
Chrudim
PNP – Kabenet ex Libris
Jaroslav Hořánek (1925–1995) – Výběr z díla  10.2. – 10.4. 2011
Marie Michaela Šechtlová – Obrazy, grafika, ex libris 
 28.4. – 14.8.2011
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Nová stálá expozice: Svět na prstech jedné i druhé ruky  
 od 2.2.2011
Z loutkářova pakováku 4.3.2010 – 30.12.2011
Zlatovlásky 3.2. – 30.12.2011
Anna Haidingerová – Tam a zpátky do pohádky 
 3.2. – 22.5.2011
Scénografie Jana Pogorielová-Dušová 3.2. – 30.12.2011
České rodinné loutkové divadlo 3.2. – 30.12.2011
Regionální muzeum v Chrudimi
Neznámý svět drobných savců 4.2. – 15.5.2011
Co nového pod zemí? 4.2. – 15.5.2011
Košumberk – Znovuobjevené poklady 18.2. – 29.5.2011
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Skleněné vánoční ozdoby. Minulost, současnost, vize   
 19.11.2010 – 15.5.2011
Galerie Belveder
100 let českého skautingu pohledem sběratele Jaroslava Jetiho 
Průška  18.2. – 15.5.2011
Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Ze života hmyzu 14.10.2010 – 27.2.2011
Zdraví, štěstí, dlouhá léta 10.3. – 5.6.2011
Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Karel Liebscher – Historické obrázky Rakovníka, Kladna, Slané-
ho a Kralup n. Vltavou 7.1. – 27.2.2011
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Karel Šlenger – Obrazy 28.1. – 6.3.2011
Smím prosit 4.2. – 13.3.2011



 III

Kalendárium kulturních událostí
Pravoslav Prokeš – Výstava fotografií 11.3. – 10.4.2011
Homo faber 17.3. – 24.4.2011
Alena Novotná, Miluše Poupětová, Dobroslav Halata, Jaroslav 
Štědra, Petr Hampl 15.4. – 29.5.2011
Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Střípky ze skautského tábora 15.1. – 20.3.2011
Zkamenělé stopy 27.1. – 13.3.2011
Jihlavské obrázky 4.2. – 27.3.2011
467 dní kolem světa 8.2. – 3.4.2011
Fyzikální kouzla a nanotechnologie 15.3. – 31.3.2011
Včely, med a perníky 5.4. – 26.4.2011
Byl první 12.4. – 30.5.2011
Vojenská vyznamenání a insignie 15.4. – 5.6.2011
Jihlava tehdy a dnes 29.4. – 5.6.2011
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Řeč umění IV od 25.11.2010 
Hele Art!! 27.1. – 27.2.2011
Sním či bdím – Ludmila Šikolová 27.1. – 27.2.2011
Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Vánoční výstava – Loutky 16.11.2010 – 28.2.2011
Betlémy, vánoční kuchyně od 27.12.2010 
Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Kováři a podkováři v Čechách 18.3. – 31.8.2011
Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova
Od nektaru k medu – O včelách od 1.4.2011
Pod korouhví stříbrného lva duben 2011
Kadaň
Městské muzeum v Kadani
Loutky Divadla Rozmanitostí 22.3. – 8.5.2011
Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
Frrantišek Janák – 45 let práce se sklem 27.3. – 4.5.2011
Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje
Hry a klamy II. 20.1. – 27.2.2011
Jan Kristofori 10.3. – 10.4.2011
Karviná – Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Poláci na Těšínsku 2.12.2010 – 17.4.2011
Jiří Třanovský – Posel písňové kultury 28.4. – 26.6.2011
Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Pojďte, budeme si hrát 26.11.2010 – 5.3.2011
Zeleň ve městě 18.2. – 3.4.2011
Slavné vily Středočeského kraje 25.2. – 10.4.2011
Sáhni si na ptáka 18.3. – 5.6.2011
Fotografie ze šuplíku 8.4. – 29.5.2011
Klatovy
Galerie Klatovy/Klenová – Galerie U Bílého 
jednorožce v Klatovech
Věra Nováková / Retrospektiva 6.2. – 3.4.2011
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Za devatero… pohádkové postavičky očima dětí a dospělých
 17.12.2010 – 25.2.2011
Pocity 11.1. – 25.2.2011
Drobné sakrální stavby a sochařská díla v Klatovech  
 11.1. – 31.12.2011

Vítej, nový živote... 2.3. – 25.4.2011
Přišlo jaro do vsi 2.3. – 25.4.2011
Sběratelská vášeň 2.3. – 25.4.2011
Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Spřízněni volbou / Kindred by Choice, Karl Prantl + Uta Peyrer – 
Rakousko 3.4. – 31.5.2011
Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Otakar Štorch Marien a Kolín – Tvůrčí duch a jeho město
 12.12.2010 – 20.3.2011
Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici o. p. s. 
Šustalova vila
Slovenské hrady 27.11.2010 – 27.2.2011
Technické muzeum
Zpět aneb Putování za vraky 9.12.2010 – 28.3.2011
Králíky
Městské muzeum
Velekei József János – Votum profanum březen – duben 2011
Čokoláda a cukrovinky leden – únor 2011
Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Pohled do depozitáře aneb Co ukrývá „Půda" 
 24.2. – 27.3.2011
Putování za klubíčkem II. + jako s klubíčky 14.4. – 22.5.2011
Krnov
MIKS – městské muzeum
Minorité v Krnově 6.8.2010 – 27.2.2011
Kunová, Štefková, Richterová – Grafika 5.2. – 6.3.2011
Filmový kouzelník Karel Zeman 11.3. – 30.4.2011
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Divadelní ochotnické spolky v Kyjově 17.1. – 20.3.2011
Dřevěná krása středověku 4.4. – 29.5.2011
Velikonoce v muzeu 12.4. – 15.4.2011
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Slavné vily Pardubického kraje a Lanškrounské vily  
 5.2. – 3.4.2011
Lanškrounští sběratelé 9.4. – 12.6.2011
Výtvarné práce – Dům dětí a mládeže Lanškroun  
 9.4. – 12.6.2011
Letohrad
Městské muzeum v Letohradě
Jaro v muzeu 1.4. – 23.4.2011
Zámek
Železniční výstava 4.3. – 27.3.2011
Liberec
Oblastní galerie v Liberci, p. o.
Galina Miklínová – Ilustrace pro děti 28.11.2010 – 30.3.2011
Grafické lahůdky 20.1. – 10.4.2011
Sial 20.1. – 27.3.2011
Markus Lüpertz 14.4. – 4.9.2011
Lubomír Typlt 14.4. – 12.6.2011
Lidice
Památník Lidice
Život za plotem březen – listopad 2011
Barnett Stross 11.11.2010 – 31.3.2011
Nikdo není zapomenut, nic není zapomenuto 3.1. – 17.5.2011
Genocida Romů v době 2. světové války 7.4. – 30.6.2011
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Lidická galerie
Nová stálá expozice: Lidické sbírky     od 17.2.2011
Miloslav Troup – Příběhy 17.2. – 8.5.2011
Lety u Písku
Tragédie v běloruské Chatyni 14.3. – 30.4.2011
NKP Ležáky
Heydrichiáda 25.3. – 12.6.2011
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Cesty na sever 13.1. – 27.2.2011
Plastikové modely 3.3. – 24.4.2011
Výstava prací žáků ZUŠ Litoměřice 28.4. – 12.6.2011
Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým 
 11.1. – 20.2.2011
Krasavci měsíčního svitu 6.2. – 13.3.2011
Středověk – Doba vznešených dam a udatných rytířů  
 1.3. – 17.4.2011
Louny
Galerie Benedikta Rejta
Zdeněk Sýkora 2.10.2010 – 27.2.2011
Mariánská Týnice – Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Nová stálá expozice: Kultura a vzdělanost na severním Plzeňsku 
    od 2.4.2011
Vladimír Heiser, Miloslav Michalec – Obrazy 29.3. – 1.5.2011
Mělník
Regionální muzeum Mělník
Výstava obrazů Vlastimila Týmy 21.1. – 27.2.2011
Obrazy s regionální tématikou 11.3. – 10.4.2011
Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Krásy zahrad 9.9.2010 – 28.2.2011
Kontinuita – Syn a vnukové Rudolfa Gajdoše 9.4. – 12.6.2011
Kabinet piaristického gymnázia v Mikulově 29.4. – 31.10.2011
Mladá Boleslav
Kultura Města Mladá Boleslav a. s.
Městský palác Templ
František Kalenský – Konstelace inspirací 17.2. – 20.3.2011
Česká unie neslyšících – Žijeme tu všichni spolu 
 24.3. – 24.4.2011
Martin Kuriš – Zlatovláska 28.4. – 22.5.2011
Sbor českých bratří
Zdeněk Gola – Obrazy 25.3. – 24.4.2011
Pezinok 28.4. – 29.5.2011
Muzeum Mladoboleslavska
Utajená minulost Staroměstského náměstí 20.1. – 20.3.2011
Podoby Staroměstského náměstí 20.1. – 6.3.2011
Kraslice 12.3. – 22.4.2011
Nespoutaní – Cesty cikánských kočovníků ve fotografii  
 30.4. – 5.6.2011
Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichova Hradiště
Židovské zvyky a tradice – Židé na Mladoboleslavsku  
 duben – červen 2011
Mohelnice
Vlastivědné muzeum
Umělecké slohy sedmi staletí na Šumpersku, Zábřežsku  
a Mohelnicku 9.2. – 16.5.2011

Moravský Krumlov
Městské muzeum a galerie Knížecí dům
Z tvorby akademického malíře Vlašína březen 
2011Moravskokrumlovští výtvarníci únor 2011
Vůně čajů a bylin 13.4. – 29.5.2011
Most
Oblastní muzeum v Mostě, p. o.
Krušnohorská hračka ve světle lidového umění  
 30.11.2010 – 27.2.2011
Nejdek
Národopisné muzeum v Nejdku
Výstava jarní a velikonoční OS Dětská radost 
 24.3. – 30.4.2011
Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Bohumil Teplý – Stopy času 3.2. – 8.5.2011
Jaroslav Šerých – Pohádkové ilustrace dětem světa  
 13.4. – 17.4.2011
Malá galerie
Toleranční modlitebny na Vysočině 1.2. – 13.3.2011
Pavel Petrov – Vyznání 15.3. – 24.4.2011
Nové Strašecí
Městské muzeum
Hra barev – Gymnázium Nové Strašecí 10.2. – 13.3.2011
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Malíř Kravařska – František Kledenský 
 28.11.2010 – 27.2.2011
Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Olomoucké baroko – Výtvarná kultura let 1620–1780  
 2.12.2010 – 27.3.2011
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Olomoucké baroko 18.11.2010 – duben 2011
Opava
Památník Petra Bezruče
Adolf Turek 26.1. – 11.3.2011
Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Platím! 1.2. – 22.5.2011
Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jaroslav Róna po 14 letech v Ostravě 14.12.2010 – 6.3.2011
Vratislav 20/20. Architektura 1990–2010  
 16.12.2010 – 20.3.2011
Jan Vytiska 27.4. – 4.6.2011
Dům umění
Polský konstruktivismus a edice Muzea Milana Dobeše v Brati-
slavě 19.1. – 6.3.2011
Paříž, sladká Paříž – Grafická díla Valentina Držkovice  
 2.2. – 27.3.2011
Alfons Mucha 150 let 23.3. – 29.5.2011
Jan Konůpek – Hamletova Kytice 30.3. – 22.5.2011
Boris Podreca 1.4. – červen 2011
Nová síň Poruba
Magie japonské grafiky 9.2. – březen 2011
Ostravské muzeum, p. o.
Král, který létal. Moravskoslezské pomezí v kontextu 
středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského   
 15.12.2010 – 31.3.2011
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Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
Vnější a vnitřní pohledy Tomáše Diblíka – Obrazy, plastiky
  23.4. – 10.8.2011
Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Štěpán Bartoš – Fotografie 18.11.2010 – 6.3.2011
Život a smrt starých Slovanů 11.2. – 24.4.2011
Veronika Richterová – V zámku za zrcadlem. Kabinet pokladů, 
exotických sběrů, trofejí 3.3. – 29.5.2011
Tváře moře 24.3. – 15.5.2011
Paseky nad Jizerou
Památník zapadlých vlastenců
Svatební fotografie přelomu 19. a 20. století  
 10.4.2010 – 31.3.2011
„Velké prádlo" – Jak naše babičky praly, žehlily a mandlovaly
 1.5.2010 – 24.2.2011
Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Rudolf Fojtík – Pivní suvenýry 14.2. – 27.3.2011
Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Kočárky 4.11.2010 – 20.2.2011
Nejsme na to sami aneb Pomocníci v domácnosti  
 3.3. – 31.8.2011
Písek
Sladovna Písek o. p. s.
Markéta Prachatická – Ilustrace     3.2. – 13.3.2011
Významní slovenští ilustrátoři ve Sladovně     2.2. – 10.4.2011
František Doubek – Chvála kresby     1.2. – 27.2.2011
Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
Itálie a italské v Plzni 26.2. – 15.5.2011
Poděbrady
Polabské muzeum
Historické kočárky a kolébky 27.11.2010 – 27.2.2011
Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Z obou stran okna 15.1. – 27.2.2011
Šaty dělaj´ pračlověka 22.1. – 20.4.2011
Od masopustního veselí k velikonočnímu pondělí  
 7.2. – 27.4.2011
Má vlast 19.2. – 17.4.2011
Praha 
Galerie hl. m. Prahy
Městská knihovna
Fundamenty a sedimenty – Vzpoura hraček 2011 
 2.2. – 1.5.2011
Staroměstská radnice
Miroslav Tichý – Podoby pravdy 15.12.2010 – 6.3.2011
Andrej Sacharov 15.12.2010 – 27.2.2011
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Plakáty divadla Ypsilon 17.12.2010 – 20.3.2011
Muzeum hlavního města Prahy
Pražské výletní restaurace 22.9.2010 – 20.3.2011
Libeň – Zmizelý svět 13.10.2010 – 6.3.2011
Čtyřlístek – 500. dobrodružství 1.12.2010 – 27.2.2011
Karlín – Nejstarší předměstí Prahy 6.4. – 21.8.2011
Muzeum Policie ČR
Papírová fantazie 3.1. – 2.4.2011

Papírová romantika aneb Nenaplněné smysly 
 3.1. – 2.4.2011
Policie v zahraničních mírových operacích 3.1. – 3.4.2011
Reinstalace 2010 3.1. – 31.3.2011
Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Nová expozice: Umění starého světa – Umění Asie a starověké-
ho Středomoří     od 4.2.2011
Schwarzenberský palác
Roelandt Savery: Malíř ve službách císaře Rudolfa II. 

8.12.2010 – 20.3.2011
Valdštejnská jízdárna
Karel Škréta (1610–1674) – Doba a dílo 
 26.11.2010 – 10.4.2011
Veletržní palác
Grafický kabinet – Jan Štursa – Kresby 21.9.2010 – 27.3.2011
Cena NG 333 a Skupiny ČEZ – 4. ročník 
 9.12.2010 – 28.2.2011
Národní muzeum
Staré pověsti české 6.10.2010 – 6.7.2011
České muzeum hudby
Beatlemánie! 4.6.2010 – 6.4.2011
František Drtikol – Portréty hudebníků 12.1. – 28.2.2011
Josef Mysliveček 12.1. – 28.2.2011
České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
Diplomy Antonína Dvořáka 11.1.2011 – 8.1.2012
České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
Pražský pěvecký sbor Smetana – 100 let 1.1.2009 – 27.3.2011
Musaion
Nové pověsti české – Folklor atomového věku  
 2.12.2010 – 27.3.2011
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických 
kultur
Gejša a samuraj 21.10.2010 – 3.4.2011
Tahiti – Ostrov hříšné lásky 11.1. – 28.2.2011
V. Náprstek, portréty známé i neznámé   1.3. – .5.2011
Národní památník na Vítkově
Zlatá šedesátá – Vzpomínky a realita 30.9.2010 – 15.5.2011
Nová budova Národního muzea – budova bývalého Fede-
rálního shromáždění
Poklady Moravy – Příběh jedné historické země  
 21.9.2010 – 6.7.2011
Zpívající hmyz 14.12.2010 – 20.2.2011
Národní zemědělské muzeum Praha
Antonín Švehla – Státník, politik a zemědělec  
 únor – do 17.4.2011
Chuť Evropy / A taste of Europe 26.1. – 31.7.2011
Kouzlo zemědělské techniky – V. ročník 21.4. – 12.6.2011
Český les – Co si pamatuje strom a co lidé zapomněli  
 29.4. – 30.10.2011
Památník národního písemnictví
Strahov – Malá výstavní síň
Proměna – F. Kafka – Václav Gatarik  10.3. – 3.4.2011
Nejkrásnější české knihy roku  15.4. – 29.5.2011
Letohrádek Hvězda
Za hřbety knih, které jsem nečetla  1.4. – 22.5 2011
Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského  
v Praze
Pohádka ve škole. Zachráněné vzpomínky  
 10.12.2010 – 27.2.2011
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Správa Pražského hradu
Císařská konírna
R.U. žena. Příběh malířky Růženy Zátkové (1885–1923) – První 
monografická výstava české modernistky 8.4. – 31.8.2011
Jízdárna Pražského hradu
Karel Škréta (1610–1674) – Doba a dílo 
 26.11.2010 – 10.4.2011
Tereziánské křídlo Starého královského paláce
Pěšky 1. světovou válkou – díl II.    22.4. – 4.9.2011
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
P. Rada! Paráda! 3.2. – 25.4.2011
Galerie Josefa Sudka
Adolf Vrhel – Fotografie 27.1. – 17.4.2011
Prachatice
NM – Muzeum české loutky a cirkusu
Evropské pexeso 7.1. – 27.2.2011
Prostějov
Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
První astrologická výstava 13.1. – 26.2.2011
Psí oči 21.1. – 13.3.2011
Špalíček
Klíč k iluzím – Skupina STIR UP 26.1. – 6.3.2011
GRAND PRIX obce architektů 10.3. – 27.3.2011
Létající rabín 31.3. – 29.5.2011
Zdeněk Tománek – Plastiky, obrazy 27.1. – 3.3.2011
Zpátky do pohádky 1.3. – 28.4.2011
Kámen mluví 10.3. – 26.6.2011
Starý ještěr Petr Bezruč 17.3. – 19.6.2011
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Den v životě Přerova 28.1. – 20.3.2011
Malíř Vlastimil Kozák – Výstava ke 100. výročí narození
 18.2. – 24.4.2011
Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše 8.4. – 30.6.2011
Obrázky z cest – Japonsko ve fotografiích 15.4. – 29.5.2011
Lipník nad Bečvou
Město Lipník v proměnách staletí 19.3. – 14.8.2011
Ornitologická stanice 
Život mokřadů aneb Ptáci, máte mokro v práci 
 2.4. – 30.10.2011
Přeštice
Dům historie Přešticka
Jak si umím hrát 18.1. – 1.5.2011
Stopy a doteky Josefa Hlávky 18.1. – 17.4.2011
Kouzlo kraslic 20.4. – 1.5.2011
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Kouzlo paličkové krajky 27.1. – 17.3.2011
Příbram
Hornické muzeum Příbram
Březové Hory – důl Vojtěch
Historie drátěných těžních lan 5.4. – 30.10.2011
Březové Hory – hornický domek
Velikonoce v hornickém domku 11.4. – 25.4.2011
Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Středočeští rodáci – Autogramy a rukopisy ze sbírky Františka 
Frolíka 14.1. – 20.2.2011
3+3 z Facebooku 2x – Fotografie 19.1. – 28.2.2011

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Patří mezi nás… XIII. 13.1. – 27.2.2011
Martina Balzarová – Tváře moře – Výstava podvodní fotografie
 20.1. – 13.3.2011
Martin Uhlíř – Šumava 3.3. – 24.4.2011
Mizející svět aneb cesta za titány 24.3. – 8.5.2011
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Šperky vyprávějí příběhy 24.2. – 17.4.2011
Dušan Jurkovič – architektonické dílo 24.2. – 3.4.2011
Pocta Olze Čechové 5.4. – 17.4.2011
Jiří Kubový – Ve vzduchu 28.4. – 12.6.2011
Daniela Vinopalová – Socha a šperky 28.4. – 5.6.2011
Podřipské muzeum
Papírová platidla Československa 4.1. – 31.5.2011
Češi na palubách lodí Jeho Veličenstva 1914–1918 4.1. – 31.5.2011
Alfred Piffl – Roudnice v kresbách 1.3. – 31.8.2011
Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Brána do říše mrtvých 5.11.2010 – 31.3.2011
55+ oděvní tvorba studentů a pedagogů VOŠON a SPŠO
  10.12.2010 – 27.3.2011
O koních, o smrti a jiných lidech 5.2. – 20.3.2011
Prolínání – Inspirace raku Jana Krejzová 26.3. – 8.5.2011
Čtyřlístkománie 21.4. – 2.10.2011
Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Krásná jizba 17.6.2010 – 28.2.2011
Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Ondřej Staněk 26.1. – 20.2.2011
Inge Kosková 26.1. – 20.2.2011
David Cajthaml 23.2. – 16.3.2011
Petr Váša 19.3. – 10.4.2011
Hospodářství našich babiček 14.4. – 5.5.2011
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Zrcadlo snu 22.2. – 10.4.2011
Přátelství bez hranic 14.4. – 29.5.2011
Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Cesta skla/světla 26.1. – 27.2.2011
Surrealismus a imaginativní symbolismus 9.3. – 3.4.2011
Palné zbraně 20.4. – 12.6.2011
Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Pohlednice s napoleonskou tématikou 27.11.2010 – 31.5.2011
Sokolov
Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje
Josef Černý – Obrazy 14.1. – 27.2.2011
Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Přírodou Chile – Od vyprahlé Atacamy k patagonským 
ledovcům 24.2. – 13.4.2011
Strašice
Muzeum Středních Brd – Areál zážitkové a pozná-
vací turistiky Střední Podbrdsko Strašice
Výstava obrazů Jindřišky Hánové únor – březen 2011
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Strážnice
Městské muzeum
Malováno srdcem 11.1. – 23.2.2011
Poklady z depozitáře 2.3. – 3.5.2011
Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
U babičky na návštěvě 29.11.2010 – 27.3.2011
Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Člověk tvůrce, příběh třetí – Hlína únor – květen 2011
Putování středověkem 24.2. – 4.9.2011
Hollarova galerie
Svět hmyzu 20.1. – 10.4.2011
Telč
Muzeum Vysočiny Jihlava
125 let muzea v Telči duben – květen 2011
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Kaple ožívá dětskýma očima 1.2. – 27.2.2011
Dagmar Boehmová – Ohlédnutí 24.2. – 20.3.2011
Výstava prací žáků ZUŠ 10.3. – 3.4.2011
Teplice jako živel 29.3. – 10.4.2011
ANIFEST 15.4. – 15.5.2011
Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Terezinália 24.9.2010 – 28.2.2011
Muzeum ghetta
Denisa Abrhámová, Dalia Barkey, Ivana Grimmová, Yvonne 
Livay – obrazy, kresby, grafika 7.10.2010 – 28.2.2011
Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Nejstarší vyobrazení Trutnova     4.2. – 24.4.2011
Třinec
Muzeum Třineckých železáren, a. s. a města Třince
Křížem krážem mým městem 25.1. – 27.3.2011
Stromy jako domy 15.2. – 15.5.2011
Zuzana Bobovská – Obrazy 3.4. – 23.6.2011
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Maškovy zahrady – Experimentální archeologie  únor 2011
Heinz, Matthias a Simone Postlerovi duben – květen 2011
Dětský výtvarný salón Turnov – Jawor 10.2. – 13.3.2011
V kroji a s písničkou na Chodsku a v Čičmanech objektivem 
Zdeňka Mrkáčka 17.3. – 1.5.2011
Galerie
Židovský Turnov 3.3. – 8.5.2011
Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Jarní výstava 2.4. – 25.4.2011
Plastiky z ohně 10.4. – 30.10.2011
Týn nad Vltavou
Městské muzeum
Týn nad Vltavou na historických fotografiích 
 březen – duben 2011
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Etiopie objektivem etnografa 9.12.2010 – 27.3.2011
Mistrovská díla tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje  
 31.3. – 25.4.2011

Galerie Slováckého muzea
Cena Vladimíra Boudníka (1995–2010), Autorské knihy 
(1997–2009)  27.1. – 27.3.2011
Karel Souček a jeho žáci  10.2. – 27.3.2011
Vivat Musica  14.4. – 5.6.2011
Letecké muzeum Kunovice
Vladimír Janík – Život s letadly  7.4. – 31.10.2011
Památník Velké Moravy
Vampýrismus  18.3. – 31.10.2011
Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Kdo si chce hrát? – Tradiční a novodobá hračka  
 27.10.2010 – 24.4.2011
Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Julie W. Mezerová – Obrazy 18.1. – 18.3.2011
Obrazy a krajka Ivany Dvořákové 1.3. – 1.4.2011
Velikonoce a Kraslice 12.4. – 24.4.2011
Valtice
Muzeum zahradnictví a životního prostředí
Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí 2.4. – 31.10.2011
Etiketa prodává 2.4. – 30.10.2011
Život v tropech – terarijní živočichové 30.4. – 31.8.2011
Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Kraslice a figurky z kukuřičného šustí 28.2. – 1.5.2011
Vlašim
Muzeum Podblanicka
Malujeme s muzeem 25.1. – 25.2.2011
Dahaex 2007 – jihoamerická ochutnávka, fotografie  
 3.3. – 3.4.2011
Motivy venkova – ak. mal. Ladislav Hojný 7.4. – 1.5.2011
Vodňany
Městské muzeum a galerie
Galerie
Jihozápad USA – Fotografie Lenky Skuhravé a Miloslava 
Martana 13.1. – 25.2.2011
Výběr II: Fotografie členů Asociace profesionálních fotografů
 27.3. – 1.5.2011
Infocentrum
Vodňanské architektonické maličkosti 10.1. – 31.3.2011
Sbírka pivovarských suvenýrů – Josef Čábelka 1.4. – 30.6.2011
Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Josef Bolf – Už tě neuvidím do 27.3.2011
Jan Pešťák – Pod Ždánovem 9.10.2010 – 20.3.2011
Vandroval jest soukeníček… 30.10.2010 – 10.4.2011
Do světla oděna 20.11.2010 – 15.4.2011
Vrchlabí
Krkonošské muzeum 
Tři historické domy
Vánoční výstava od 30.11.2010 
Augustiniánský klášter
Na památku z Krkonoš od 9.11.2010 
Nechte si ty skleničky, já chci dantes! 25.1. – 1.5.2011
Laviny Krkonoš 27.1. – 27.3.2011
Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických 
staveb středního Povltaví
Nejstarší roubené domy 30.4. – 30.10.2011
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Sekery a sekernické řemeslo v životě vesnického člověka
  30.4. – 30.10.2011
Život obyvatel kolem Vltavy 30.4. – 30.10.2011
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Arabia Felix – Jemen a ostrov Sokotra 15.1.2010 – 28.2.2010
Krása kachlových kamen 16.2. – 30.4.2011
Zábřeh
Vlastivědné muzeum
Petr Bilina – Obrazy 12.1. – 23.3.2011
Velikonoce v lidové tradici 31.3. – 1.5.2011
Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
Nová stálá expozice: České malířství a sochařství 20. století.
Petr Pavlík 15.2. – 10.4.2011
Grafický kabinet
Jean Dubuffet – Joan Miró 9.2. – 10.4.2011
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Michal Girgel – Výstava fotografií 3.2. – 1.5.2011
Voda poetická 3.2. – 1.5.2011
Pátrání po místě 10.2. – 28.8.2011
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Dům umění
Loucký klášter v grafické sbírce JMM duben – červen 2011

Historické panenky (1900–1960) 1.12.2010 – 23.2.2011
Petr Baran – fotografie, Jan Šimek – sochy, Libuše Šuleřová – 
malby 3.3. – 16.4.2011
Cestička do školy 26.4. – 23.7.2011
Minoritský klášter
Co se jedlo na Znojemsku březen – květen 2011
Mokřady Znojemska 18.11.2010 – 25.2.2011
Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Prosper Piette – Otec Krkonoš 3.12.2010 – 31.3.2011
Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Velikonoce v muzeu a Podmalby na skle 17.4. – 26.4.2011
Toulky Eduarda Landy 30.4. – 19.5.2011
Ždánice
Městské Vrbasovo muzeum
Výstava výtvorů a pomůcek starších řemesel 1.4. – 26.6.2011
Žďár nad Sázavou
Regionální muzeum
Anton Johann Ferenz 26.1. – 27.2.2011
Hasiči 15.3. – 29.5.2011
Železný Brod
Městské muzeum v Železném Brodě
Nastala nám koleda 1.12.2010 – 27.2.2011
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muzeum může porovnávat svou výkonnost ve zvoleném 

indikátoru ve skupině pěti nebo padesáti muzeí. Pokud se 

podaří projekt benchmarkingu muzeí skutečně rozvinout 

a doladit, bude naše muzejnictví aspoň v oblasti analýzy 

statistických dat zase v něčem v popředí vývoje evropské-

ho muzejnictví.

František Šebek

Kam kráčíš „digitalizace“?

Po absolvování kolokvia v Brně v listopadu 2010 a po 

prostudování, píši prostudování, protože termín přečtení 

mi přijde nevýstižný, rozhovoru s Waltrem Schorgem ve 

Věstníku č. 6 roku 2010 mám ohledně posvátného slůvka 

„digitalizace“ tak trochu zvláštní pocit. V současné době 

se totiž honba za digitálními daty stala módní záležitostí 

a leckterá muzea jsou ve své činnosti posuzována a hod-

nocena právě podle pořízeného množství digitálních dat. 

Stále se mi ale v hlavě honí otázka, co to vlastně digitaliza-

ce v oboru muzejnictví je. 

Když na téma digitalizace diskutuji s kolegy z muzea  

i z jiných muzeí různého typu a velikosti, každý má na věc 

jiný názor. Už jen z toho důvodu, že si pod tímto termí-

nem někdo představuje v podstatě obrazovou a datovou 

(chronologickou i systematickou) digitální dokumentaci 

sbírek (dle statistického výkazu KULT 14-01), někdo pou-

ze obrazovou dokumentaci sbírkových předmětů, někdo 

digitální sbírkové předměty a někdo pouze metadata  

a digitalizaci nesbírkového dokumentačního a studijního 

materiálu. Ani objevující se vzdělávací akce – semináře 

a školení podstatu problému neřeší. Kolega Schorge vy-

světlil situaci a postup v NTM. Ale kromě velkých muzeí 

si takový postup, který praktikuje NTM, nemůže dovolit 

téměř žádné jiné menší muzeum. Menší muzea, která ne-

disponují odbornými silami pro digitální zpracování ani 

dokonalou technikou, si dovolí koupit maximálně digi-

tální fotoaparát a jednoduchý skener, se kterými amatér-

sky (nemyšleno pejorativně) fotí a dokumentují sbírky. To 

je činnost veskrze záslužná pro vlastní práci se sbírkami  

a pro badatelské služby, chrání tak sbírkové předměty, 

které mohou zůstat uloženy v pro ně optimálním prostře-

dí. Tato muzea ale většinou nedisponují velkým úložištěm 

dat a fotografie či skeny ukládají do jednotlivých počíta-

čů a na muzejní servery (pokud je mají), o zálohování dat  

(z důvodu možné ztráty) mimo muzeum nemluvě. Dalším 

problémem v této oblasti je následně kapacita muzea pro 

kontrolu stavu médií a eventuální přepis dat do nových 

technologických prostředků.

Názorově se muzejní obec shoduje, že digitalizace je po-

třeba, ale v podstatě se dělí na dva proudy. Na ten, který 

upřednostňuje digitalizaci sbírek (vlastně fotodokumen-

taci a skeny sbírkových předmětů) třeba i za cenu, že bude 

nutno v budoucnu digitalizovat z důvodu kvality či změny 

technologií znovu, druhý tábor se přiklání k přání urychle-

ného vypracování metodiky a potom následné digitalizaci 

podle aktuálních standardů. Právě v oblasti metodiky pro 

digitalizaci a nastavení určitých standardů je tedy nutno 

říci, že české muzejnictví zaspalo. 

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

připouští pouze existenci hmotných sbírkových předmětů. 

Naskýtá se tedy otázka, jak dál. Velkým problémem, který  

v současné době leží v hlavě muzejníků, je, jak zařazovat 

a evidovat ve sbírkové evidenci digitální fotografie, které 

muzeum získá vlastní činností i zvenčí. Neobstojí totiž ar-

gument, že všechna foto patří mimo sbírkový fond. Navíc 

fotografie zvenčí se většinou získávají akvizicí právě jen do 

sbírek. Pokud například muzeum dokumentuje léta prů-

běžně topografii místa či regionu a tato fota fyzicky ukládá 

a eviduje jako sbírkové předměty, tak v souladu s legisla-

tivou rozšiřuje a zkvalitňuje sbírku. Pokud fotograficky do-

kumentuje politický, společenský a kulturní život, nebo si-

tuace v oboru přírodovědy a má tato fyzická fota (většinou 

fotopozitivy) ve sbírkách, tak také rozšiřuje a zkvalitňuje 

sbírku. V minulosti se za éry staré technologie tvorby foto-

grafií (negativů a pozitivů) z finančních důvodů zvažovalo, 

jaké množství fotografií nafotit a zhotovit, dnes se díky di-

gitální fotografii nafotí stovky a tisíce záběrů. Muzea to řeší 

užším výběrem fotografií, zhotovením fyzické fotografie  

a zařazením do sbírky, ostatní fota ukládají jako dokumen-

tační materiál na CD, DVD, externí disky apod. 

Problém digitalizace sbírek sice řeší metodická příruč-

ka „Digitální dokumentace objektů kulturní, historické  

a vědecké hodnoty“, kterou lze nalézt na webových strán-

kách CITeM. Je teoretickým návodem pro tvorbu vlastní 

koncepce digitalizace muzea, kterou je podmíněna žádost  

o dotaci z programu ISO. Pro menší muzea je však kon-

cepční řešení záležitostí téměř neřešitelnou a většina 

muzeí takovou koncepci zpracovanou nemá. Problémem 

opět zůstává kapacita a možnosti muzeí. 

Možná můj příspěvek vyznívá zmatečně. Možná mám 

jednostranný pohled. A někdo může mít v celé problemati-

ce digitalizace jasno a dovede poradit. Uvítám a myslím, že  

i další čtenáři, další názory a hlavně zkušenosti.

Milena Burdychová
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Rozhovor s generálním 
ředitelem Národního 
zemědělského muzea Praha 
Ing. Zdeňkem Novákem

Známe se, Zdeňku, už řadu let, nebudu proto předstírat, 

že si vykáme. Byl jsi jmenován generálním ředitelem Ná-

rodního zemědělského muzea Praha a bývá zvykem nové 

ředitele představit čtenářům Věstníku AMG. Ty tenhle ča-

sopis velmi dobře znáš, řada jeho čtenářů-muzejníků zná 

Tebe z Tvého působení na Ministerstvu kultury ČR, takže 

vynechejme obvyklou otázku „kdo jsi a odkud přicházíš“. 

Jaké ale byly Tvoje první myšlenky, když jsi držel v ruce 

jmenovací dekret a stal se generálním ředitelem NZM?

Musím se přiznat, že se mi tím splnil dlouholetý sen – vrá-

tit se do příspěvkové kulturní organizace. Odtud jsem kdysi 

přišel na Ministerstvo kultury a už v roce 2003 jsem chtěl  

a podle dohody s panem ministrem Dostálem měl být ře-

ditelem nově vzniklého Národního památkového ústavu. 

Díky tomu, že se stal v roce 2002 znovu ministrem kultury, 

paradoxně „zapomněl“ na předchozí dohody. Do památ-

kové péče jsem se chtěl vrátit ještě dvakrát, ale po třetím 

neúspěchu jsem pochopil, že mě tam pámbů nechce.  

A Národní zemědělské muzeum? Mohl bych si přát pro mne 

vhodnější organizaci? Ono se to málo ví, ale já mám na di-

plomu napsáno „zemědělský inženýr“. Absolvoval jsem za-

hradní a krajinářskou architekturu, diplomovou práci jsem 

věnoval otázkám kompozice krajiny, pokud jsem ještě měl 

čas na profesi, zabýval jsem se péčí o historické zahrady  

a kulturní krajinu, stál jsem u zatím všech vyhlášených kra-

jinných památkových zón, byl jsem předsedou Komise pro 

kulturní krajinu MK-MŽP atd. Takže muzeum je z mého sou-

kromého pohledu úžasnou výzvou.

NZM je bezesporu jedním z nejvýznamnějších a sbírko-

vě nejbohatších českých muzeí a určitě znáš ideu, na níž 

bylo v první československé republice založeno. Jenže 

pak mělo docela smutný osud, přišlo o budovu na Let-

né, která byla pro něj postavena, a v českém muzejnictví 

desítky let nehrálo příliš významnou roli. V 90. letech mi-

nulého století se věci začaly napravovat, ale mám-li NZM 

srovnávat s ostatními národními muzei, pořád se musím 

dívat někam na konec řady. Předpokládám, že to budeš 

chtít změnit – ale jak? 

Naprosto souhlasím. Když si vzpomenu, jak jsme se je spo-

lu snažili „rozhýbat“. Udělal se tady veliký kus práce. Ale stá-

le je to tak, jak říkáš. Takže – jak to změnit? Znáš mé metody 

práce, zatím se mi osvědčily – organizace a motivace. Nový 

organizační řád už máme, máme i plán hlavních úkolů na 

rok 2011 a pracujeme na koncepci rozvoje muzea do roku 

2015. V muzeu je teď skvělý tým lidí a potenciál úžasné sbír-

ky téměř neuvěřitelných věcí a k tomu překrásné a unikátní 

budovy – nejkrásnější klasicistně palladiánský zámek v Ev-

ropě mezi Stowe v Anglii a Pavlovskem v Rusku, totiž zámek 

Kačina (sídlo úspěšného hospodáře), a největší lovecký zá-

mek široko daleko, totiž zámek Ohrada (kratochvilná stavba 

ještě úspěšnějšího hospodáře), a přirozeně hlavní budovu 

muzea, asi poslední účelovou novostavbu u nás, která sice 

byla hotova dříve než sousední Národní technické muze-

um, ale vlastní dokončovací práce pro muzejní účely po-

kračují od roku 1994 a bohužel (bohudík) zdaleka nekončí. 

Navíc máme vstřícného zřizovatele. V letošním roce uply-

ne 120 let od Jubilejní výstavy, jejíž těžiště spočívalo právě  

v zemědělské a navazující produkci a souvisejících kul-

turních projevech. Tvrdíme, že právě tehdy vzniklo i naše 

muzeum a chtěli bychom v jubilejním roce připomenout 

odborné i široké veřejnosti, že tady jsme. Současně bude 

pokračovat úklid a dokončování hlavní budovy muzea pro 

stálou expozici o kulturní krajině a krátkodobé výstavy, 

úprava nádvoří a přitom všem proběhnou atraktivní vý-

stavy o lese, koních a kukuřici a pro naše hosty často ještě 

atraktivnější akce spojené s ochutnáváním plodů naší země 

– tradiční Letenské prase a Letenská husa, nově Selské trhy, 

To nejlepší z Valtic a Letenský burčák.

Zemědělství, spolu s lesnictvím, rybářstvím, vinařstvím, 

včelařstvím atd. je fenomén. „Živí národ“ má význam-

nou pozitivní i negativní funkci krajinotvornou, má po-

zitivní i negativní vliv na biodiverzitu, vytváří pracovní 

místa nejen v zemědělské výrobě, ale i v průmyslu zpra-

covávajícím zemědělské produkty a vyrábějícím nezbyt-

nou zemědělskou techniku, ovlivňuje stav osídlení úze-

mí atp. – a to všechno navíc už tisíce let. NZM by mělo 

na základě prohlubování a rozšiřování poznání vytvářet 

a prostřednictvím muzejních výstav, muzejních progra-

mů a muzejních publikací veřejnosti zprostředkovávat 

obraz toho fenoménu. Celého? Nebo je namístě nějaká 

specializace? A co bys chtěl nabídnout návštěvníkům  

v tak „nezemědělském“ prostředí jako je hlavní budova 

v Praze? 

  rozhovor
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To je výhoda i nevýhoda, záleží na uchopení. Vycházím ze 

skutečnosti, že naše muzeum je produktem své doby, doby 

národního obrození, a to národního obrození úspěšně do-

konaného. Jubilejní výstava se stala vlasteneckou mani-

festací schopností českého národa a Švehlův patronát nás 

opět vedl k národním tradicím – v jeho očích konečně svo-

bodného. Zemědělství má pro náš národ navíc mimořád-

nou symbolickou funkci, která se klene v oblouku začína-

jícícím příběhem Přemysla Oráče a končícím slovy hymny. 

Ukaž mi jinou hymnu, která je tak jako ta naše zaměřená na 

chválu krásy krajiny, ve které žijeme. …zemský ráj to napo-

hled! Tak jsem chtěl nazvat stá-

lou expozici. Teď mi trochu za-

clání paní Pavlásková se svým 

novým stejnojmenným filmem 

(kde naše muzeum dokonce 

hraje). Než to ale vybudujeme, 

nebude film novinkou, tak se to 

snad srovná. Hlavní budova má 

podivuhodný potenciál. Ona 

sama je sice z jiného světa, ale 

díky ní jsem začal pátrat, zda  

a jak se funkcionalismus potý-

kal se zemědělskými stavbami. 

A zjistil jsem, že je to patrně ne-

probádané území. Díky tomu, 

že je trochu z jiného světa, 

umožní budova nenásilnou 

prezentaci sbírkových předmě-

tů a jejich příběhů moderními 

atraktivními metodami. A zá-

žitky. Které jiné muzeum může 

jako součást své standardní 

činnosti nabízet svým hos-

tům třeba ochutnávky? Hlavní 

budova by se měla stát nejen 

výkladní skříní a učebnicí onoho košatého a rozmanitého 

fenoménu, zahrnujícího zemědělství, lesnictví, zahradnic-

tví, rybářství, chovatelství, včelařství atd. atd., ale i výkladní 

skříní našich úžasných poboček a regionů, ve kterých po-

bočky pracují. Naši kulturní krajinu tvoří zemědělci už asi 

7 000 let a pobočky máme jak v Dyjsko-svrateckém úvalu, 

kde celý příběh začal, tak v Polabí, kde položil základy naše-

mu současnému státu, tak nakonec v jižních Čechách, kde 

vytvořil vlastně úplně umělou a přitom dodnes fungující  

a nečekaně divukrásnou krajinu.

S „naší“ radnicí na Praze 7 jednáme o „pozemědělštění“ 

okolí muzea, o obnovení alespoň malého vinohradu na 

svazích Letné, o poskytnutí políčka, které by nám umožni-

lo ukázat Pražanům, jak se třeba oře různými oradly či jak 

vypadá pohanka nebo jiné moderní bioplodiny. Chtěl bych 

muzeum navléknout jako korálek na naučnou stezku, kte-

rá by propojila Štvanici, Letnou a Stromovku a připomněla 

dávné zemědělské dějiny tohoto území.

Kombinace praktického hospodářství s jeho muzejním 

obrazem a zážitky je možná ta správná odpověď na Tvoji 

otázku. Pokud se nám podaří do projektu zapojit nedaleká 

národní muzea, Akademii výtvarných umění a třeba i fot-

balový klub, který sídlí na Letné, mohli bychom být ještě 

zajímavější destinací.

Protože, jak už jsem připo-

mněl, je zemědělství tak ko-

šatým fenoménem, zabývá se 

některou z jeho částí kdeja-

ké muzeum, regionálními 

vlastivědnými počínaje, přes 

muzea v přírodě, technický-

mi muzei konče a doklady  

o zemědělství lze najít třeba  

i v mobiliářích zámků i v gale-

riích (viz např. malby různých 

typů lesa Julia Mařáka pro ra-

kouské lesní úřady). Jde toho 

nějak využít? Počítáš se spo-

luprací? 

Oni to asi všichni ví, ale já 

si toho všiml, až když jsem 

sem přišel – na Praze 7 najdeš 

všechna národní muzea (až na 

UPM – a s tím určitě něco vy-

myslíme) – vedle nás sídlí Ná-

rodní technické muzeum, dole 

pod kopcem Národní muzeum 

v Lapidáriu (a v tajuplném Místodržitelském letohrádku)  

a Národní galerie ve Veletržním paláci. Pak je tu Akademie 

výtvarných umění. To jsou naši nejbližší spojenci, se všemi 

už jsem jednal o spolupráci, protože v kulturní krajině, kte-

rou se my snažíme uchopit a prezentovat našim hostům, 

nakonec najdeš vše – i ten len na malířské plátno. Oslovil 

jsem všechny hejtmany, protože jak oba víme, většinu mu-

zeí dnes zřizují kraje, a nabídl jim spolupráci. S Jihočeským 

krajem spolupracujeme už letos na Rožmberském roce. 

Nejde ale jen o muzea, budeme spolupracovat i s Minister-

stvem životního prostředí, Národním památkovým ústa-

vem, Klubem českých turistů i dalšími vstřícnými instituce-

mi a spolky.

  rozhovor
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Představ si, že s Tebou bude někdo dělat rozhovor za pět 

let. Co bys za těch pět let rád veřejnosti o NZM sdělil? 

Přijďte k nám a my vám ukážeme celý svět, podíváte se 

na něj očima orla i ještěrky, miliony let kolem vás proběh-

nou během minut, projdete se za pluhem a projedete se na 

traktoru, pohladíte si jehňátko, zkusíte si příst i tkát, ochut-

náte domácí chléb, hraběcí čokoládu a znamenité víno, za-

posloucháte se, jak krásně hučí vody po lučinách a jak šumí 

bory po skalinách, před vašima očima se zaskví v sadě jara 

květ…Budete pyšní na to, že žijete v zemském ráji na po-

hled, a vděční za to, že stále máme vynikající hospodáře.

Zdeňku, děkuji Ti za trpělivost při odpovídání na moje 

otázky a za sebe i za čtenáře Věstníku přeji Tobě i Národ-

nímu zemědělskému muzeu Praha hodně úspěchů.

Ptal se člen redakční rady Jiří Žalman  

Národní technické muzeum 
v novém obleku

Funkcionalistická budova Národního technického muzea  

v Praze na Letné architekta Milana Babušky z 30. let 20. sto-

letí prošla během minulých čtyř let náročnou rekonstrukcí, 

zahrnující přípravu zcela nových expozic. Národní technické 

muzeum, založené 

roku 1908 z popudu 

pražského vysoké-

ho učení technické-

ho za velké podpory 

českých průmyslní-

ků, se stalo největ-

ší českou institucí 

specializovanou na 

muzejní exponáty 

technického charak-

teru. Shromažďuje  

a uchovává sbírko-

vé fondy zaměřené  

k vývoji techniky, 

průmyslu, dopravy, architektury a vědy. Při znovuotevření 

muzea 16. února 2011 mají návštěvníci příležitost se sezná-

mit s expozicí Architektury, stavitelství a designu, Astrono-

mie, Tiskařství nebo s expozicí Dopravy či navštívit Fotogra-

fický ateliér.

Srdcem Národního technického muzea je několikapatro-

vá hala mapující dějiny dopravy. V samostatných příbězích 

expozice ukazuje celý historický vývoj automobilové, mo-

tocyklové, cyklistické, letecké a lodní dopravy a v kratších 

úsecích pak i dějiny železniční dopravy a vývoj hasičské 

techniky na území České republiky. Z letecké sbírky připo-

meňme například letoun Kašpar JK z roku 1911, na kterém 

Ing. Jan Kašpar vykonal historicky první dálkový let v dě-

jinách českého letectví, nebo ze sbírky automobilové vůz 

Tatra 80 z roku 1935, užívaný prezidentem T. G. Masarykem.

Muzeum architektury a stavitelství představuje nejvý-

znamnější architektonické počiny v českých zemích od 

druhé poloviny 19. století až po současnost. Vystaveny jsou 

jak původní, tak zcela nové architektonické modely staveb 

včetně sochařských doplňků plus četné skici, plány a foto-

grafie, charakterizující jednotlivé slohové etapy a přibližu-

jící velké osobnosti české architektury. Interaktivně řešený 

prostor nabízí příjemné spočinutí v secesním a kubistickém 

prostředí, přibližující dobovou atmosféru. Lze vstoupit do 

pracoven architektů 19. a 20. století nebo si připomenout 

úspěch Československého pavilonu na Expu 58 v Bruselu. 

Expozice Astronomie, koncipovaná jako nekonečný 

prostor vesmíru plný zářících hvězd v podobě unikátních 

sbírkových předmětů, v úvodní části eliptického půdorysu 

vytyčuje v časové ose nejvýznamnější mezníky v dějinách 

astronomie v časovém rozpětí cca 6 000 let. Dále v šesti 

tématických celcích přibližuje přístroje používané v astro-

nomii v různých historických obdobích od 15. do 20. století 

(sluneční hodiny, navigační pomůcky, přístroje k měření 

nebe, dalekohledy, rýsovací potřeby atp.).  

Vývoj fotografie, její uplat-

nění a vliv je prezentován 

společně se základními fo-

tografickými procesy a jejich 

vývojem ve Fotografickém 

ateliéru, jenž tvoří ústřed-

ní část expozice. Jedná se 

o rekonstrukci dobového 

studia z počátku 20. století 

určeném k portrétování za 

denního světla. Jednotlivá 

období jsou zde dokumen-

tována používanými přístro-

ji a originálními fotografiemi 

ze života společnosti. Za je-

den z nejcennějších exponátů je považována daguerrotypie 

Královského pláce v Paříži z roku 1839, jejímž autorem je sa-

motný její vynálezce J. L. M. Daguerre. 

představujeme
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V expozici věnované polygrafii má návštěvník možnost 

se prostřednictvím vystavených strojů a zařízení seznámit 

s vývojem hlavních tiskařských technologií a sledovat jejich 

technický vývoj od vynálezu knihtisku až po současnost. 

Tiskařské stroje jsou vystaveny v prostoru svým architek-

tonickým řešením připomínajícím autentickou atmosféru 

průmyslového prostředí tiskárny. 

Muzeum stále prochází rekonstrukcí, nacházející se nyní 

ve své třetí fázi a zahrnující přípravu dalších expozic, před-

stavující například ve zkratce sto let činnost Národního 

technického muzea nebo věnující se technice v domác-

nosti s předměty denní potřeby. Změny zasáhly i rozsáhlý 

archiv dějin techniky a průmyslu, archiv architektury a stavi-

telství i knihovnu, obsahující bohatý knižní fond technicky 

orientované literatury, jež bude badatelům zpřístupněna  

v průběhu letošního roku. Národní technické muzeum 

vstupuje do další etapy své existence v čele s novým gene-

rálním ředitelem Bc. Karlem Ksandrem s plánem vrátit se na 

výsluní českého muzejnictví.

Adriana Šmejkalová

Nové muzeum v Kyjově

Muzeum v Kyjově má za sebou již více než 100letou historii. 

Ale již téměř od počátků se potýkalo, podobně jako většina 

našich muzeí, s nedostatkem prostor pro depozitáře. Během 

té dlouhé historie se sbírky mnohokrát stěhovaly, mnohdy 

byly uloženy ve zcela nevyhovujících podmínkách. Tento 

neutěšený stav je již minulostí. Právě v tomto měsíci se nám 

splnil dlouholetý sen a sbírky se začínají stěhovat do zcela 

nové budovy. Přístavba Vlastivědného muzea v Kyjově, po-

bočky Masarykova muzea v Hodoníně, vyrostla na „zelené 

louce“, vedle historické budovy muzea na bývalém tržišti, na 

němž jednou za rok uspořádali chovatelé drobného zvířec-

tva výstavu, jinak bylo místo zcela nevyužito. Projekt budo-

vy vzešel z dílny kyjovského projektového ateliéru Projektis,  

s. r. o., „otcem“ architektonického ztvárnění je Ing. arch. Ra-

dek Ryba. 

Veškeré stavební hemžení vypuklo v únoru roku 2009. Za-

čalo to bouráním stávajících přístřešků na bývalém tržišti i na 

malém muzejním dvorku. Pak jako všude, kde se „rýpne“ do 

země, nastoupili muzejní archeologové. Po nich přijela firma, 

která se ujala zpevňování zdi, jež vlastně drží svah od bývalé-

ho hřbitova a v jejíž blízkosti nad zámečkem stojí kaple sv. Jo-

sefa. Poté už přijela těžká technika a lžíce bagrů se zakously 

do zeminy. A pak už jsme z oken historické budovy natěšeně 

sledovaly (ten ypsilon je na místě, protože kyjovské muzeum 

ovládají ženy), jak nám budova roste před očima. 

Na sklonku letošního léta jsme si spolu s investorem stavby 

a naším zřizovatelem – Jihomoravským krajem – a dodavate-

lem stavby – kyjovskou stavební firmou MSO, s. r. o. – mohly 

konečně říct HOTOVO. K oficiálnímu slavnostnímu otevření 

nové budovy došlo ve středu 6. října 2010 v 17.30 hod. za 

přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haš-

ka, starosty Kyjova Františka Lukla, zástupců projektového 

ateliéru Projektis, dodavatelské firmy MSO Kyjov a dalších 

oficiálních hostí i ostatních návštěvníků z řad veřejnosti.  

V přístavbě je umístěno především technické a administrativ-

ní zázemí muzea: depozitáře, konzervátorská dílna, knihovna 

a pracovny odborných pracovníků muzea. Muzeum také 

konečně získalo víceúčelový sál pro pořádání přednášek  

a dalších akcí, který doposud zcela chyběl. Nové prostory tak 

nahradí dnes již nevyhovující depozitáře a uvolní se místnos-

ti pro rozšíření stálých expozic v zámečku. 

K naprosté dokonalosti nám chybí ještě ujít kus cesty, pro-

tože budova je prozatím z větší části prázdná – chybí dosta-

tek finančních prostředků na její vybavení, proto pracujeme 

v provizoriu, ale pevně věříme, že se i tento stav podaří brzy 

změnit a najde se „nějaká“ ta korunka na moderní vybavení 

depozitářů, pracoven odborných pracovnic, knihovny i kon-

zervátorské dílny. Držte nám palce.

Blanka Pokorná

Památník národního písemnictví 
zpřístupnil nový prostor

Byly to předškolní děti, které provedly zatěžkávací zkouš-

ku nových prostor, které Památník národního písemnictví 

získal na adrese Pelléova ulice 20/70 v Praze 6 – Bubenči. 

Nacházejí se v objektu obklopeném zahradou, takže lite-

rární a společenské události, pro které je mimo jiné určen, 

se budou moci konat i pod širým nebem. Děti sem budou 

zvány na dopolední pořady, odpoledne a večer sem zavítají 

dospělí.

Vilku z první čtvrtiny minulého století získal Památník 

spolu s mnohem větší sousedící budovou již před lety jako 

náhradu za své sídlo ve Strahovském klášteře, který byl 

navrácen řádu premonstrátů.  Zatímco velký objekt stojící 

přímo za rohem v ulici V Sadech je zatížen nevyjasněnými 

majetkovými nároky a stále probíhajícím soudním řízením, 

v Pellého ulici se již žije. Členité přízemí objektu je jako stvo-

řené pro komorní pořady – besedy s literáty, autorská čtení 

či profesní setkání kunsthistoriků, muzejníků nebo literár-

ních vědců. Návštěvníci si zde mohou v několika vitrínách 

podrobně prohlédnout výstavu vítězné kolekce posledního 

nové expozice
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ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy, kterou Památník 

organizuje a spolupořádá spolu s Ministerstvem kultury. 

Jsou zde instalovány rovněž katalogy soutěže a nejúspěš-

nější knihy pro děti posledních let.

Objekt má tři podlaží, v jednom se nachází digitalizační 

pracoviště, pro Památník tolik potřebné. Prostory jsou zde 

i pro přípravu soutěže Nejkrásnější české knihy. V podkroví 

se připravuje inspekční pokoj se sociálním zařízením pro 

krátkodobé ubytování odborníků z ČR i ze zahraničí.

V objektu v Pellého ulici budou moci návštěvníci literár-

ních a diskusních pořadů nahlédnout do pracovny Ladi-

slava Mňačka. Vdova po této jedné z nejvýraznějších spi-

sovatelských a novinářských osobností druhé poloviny 20. 

století v bývalém Československu před časem Památníku 

národního písemnictví v závěti odkázala nejen spisova-

telovu knihovnu a literární pozůstalost, ale i zařízení jeho 

pracovny. Ta bude instalována v jedné z místností znovu 

ožívajícího objektu. Když se Ladislav Mňačko (1919–1994) 

navrátil po roce 1989 ze své již druhé emigrace, vystupoval 

rozhodně proti rozdělení společného státu a po jeho roz-

padu si za své nové bydliště zvolil Prahu. Osobnost to byla 

bezesporu velice rozporuplná, ale jako autor děl „Opožděné 

reportáže“, „Smrt si říká Engelchen“ či „Jak chutná moc“, si 

připomenutí bezesporu zaslouží.

Vladimíra Hoštová

Interaktivní cesta za poznáním 
a ctnostmi v mělnickém muzeu

Výstavu „Život na tvrzi renesančního rytíře“ (8. října –  

7. listopadu 2010) jsme v Regionálním muzeu Mělník začali 

připravovat na jaře 2009. Volbu tématu ovlivnilo hledisko 

divácké přitažlivosti ve spojení s požadavkem kvalitního 

odborného zázemí výstavy. Chtěli jsme tato východiska 

skloubit, a tak jsme sáhli po „pokladu“ ukrytém mj. v edič-

ní řadě Šlechtické rody Mělnicka, kterou založil náš býva-

lý kolega, nadaný historik Jan Kilián. Plody jeho výzkumů  

a dostatek další literatury nám umožnily vynahradit absen-

ci základního výzkumu, na který při běžné muzejní práci 

není dostatek času. Meritem následujícího článku je zpráva  

o muzejně-pedagogické části výstavy. Zde je třeba říci, že 

v posledních letech připravujeme podobné programy pra-

videlně, a tak to, o čem chceme psát, není ani tak zbrusu 

novým nápadem, jako spíše svého druhu mělnickým stan-

dardem. Domníváme se ovšem, že právě proto si naše akti-

vity v tomto směru zasluhují zveřejnění. O novém nápadu 

se ale i tak dočtete, neboť v případě této „renesanční“ výsta-

vy jsme náš stávající repertoár rozšířili o inscenovaný dialog 

konkrétních osobností regionálních dějin.

Osnova výstavy se zrodila na základě informací z dobové 

teoretické literatury. Ideál renesančního rytíře formuloval 

počátkem 16. století italský humanista Baldassare Casti-

glione, podle něhož se vzorný šlechtic vyznačuje čtyřmi 

základními ctnostmi: moudrostí, statečností, spravedlností  

a střídmostí. K těmto ctnostem byla při tvorbě libreta vevá-

zána jednotlivá témata z každodennosti nižšího šlechtice: 

správa panství, politická angažovanost, vzdělávání, rodová 

reprezentace, odívání, stravování, „volný čas“, ohlas válek  

s Turky a nábožensko-politických střetů na počátku 17. 

století. Navíc díky onomu dr. Kiliánem rozběhnutému re-

gionálnímu bádání mohl být příběh výstavy spojen se sa-

motným Mělnickem. Hlavními hrdiny výstavy byla rytířská 

rodina Pětipeských z Chyš a ve stručnosti byly připomenuty 

i jiné místně důležité rody.

Klíčovou charakteristikou projektu bylo, že muzejní peda-

gog nebyl „jen“ jedním z mnoha spolupracovníků, ale stal 

se doslova spoluautorem výstavy jako celku. Prostorové 

řešení výstavy počítalo s rovnoměrným zastoupením jak 

klasických naukových (vitríny, panely s texty), tak interak-

tivních herních zón (např. hrací koutek pro nejmenší s doty-

kovými prvky v duchu názvu výstavy, dřevěný model koně 

s možností otestovat si turnajovou přípravu budoucího 

mladého rytíře, dobové oblečení a hry k vyzkoušení, há-

danky apod.). Střed výstavní instalace zaujal komponovaný 

interiér představující rekonstrukci zařízení obytné místnosti 

rytířské tvrze kolem roku 1600. Svým pojetím – snažili jsme 

se, aby byl vskutku co nejvíce „zabydlený“ – tvořil pozvolný 

přechod mezi sklem vitrín v naukové části a herní polovi-

nou výstavy, kde si mohli návštěvníci renesanci vyzkoušet 

„na vlastní kůži“.

A to ještě není všechno… Takto připravená výstava nako-

nec „ožila“. Pro mateřské a základní školy byl totiž připraven 

hojně navštívený interaktivní doprovodný program. V jeho 

průběhu se dětem v rolích obyvatel tvrze (a průvodců dě-

jinami) představili mělničtí muzejníci a členové Spolku his-

torického šermu a dobových tanců Beřkovští ze Šebířova 

a Spolku historického šermu Soldáti. Žáci tak mohli získat 

základní představu o radostech a starostech našich před-

ků v čase renesance formou mnohem poutavější, než jim 

může nabídnout i velmi dobrá učebnice v rukou nadšené-

ho učitele. Herní části programu vždy předcházela krátká 

komentovaná prohlídka vystavených exponátů. Názornou 

pomůckou vítanou v řadách pedagogů se stala neobvykle 

koho to napadlo
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ztvárněná časová přímka, která dětem pomáhala chápat 

časové souvislosti období, v němž se ocitly. Jako skvělý se 

ukázal nápad zahajovat program scénkou. Šlo o rozhovor 

mezi Václavem Šťastným Pětipeským († 1638), jeho man-

želkou Johanou, úředníkem Jiřím Sovenickým a kuchařkou 

„Apolenou“. Toto exposé bylo pro pozorné diváky plné zají-

mavých informací, s nimiž jsme mohli po zbytek hodinové-

ho programu dále pracovat.

Když maraton doprovodného programu po dvou týdnech 

končil, byli jsme unaveni, ale ohlas více než tisícovky dětí  

a učitelů nás ujišťoval, že jsme se nenamáhali nadarmo. Vý-

stava vrcholila celodenním programem při Dni Středočes-

kého kraje 28. října. Program k výstavě, doplněný při této 

příležitosti o ukázky tanců, zbroje a další nabídku skupin 

historického šermu, zaujal i dospělé. Návštěvníci mohli stej-

ně jako jindy obdivovat cenné, na výstavu povětšinou za-

půjčené exponáty: sklo, keramiku, mince, zbraně, staré tisky 

a reliéfně zdobené kachle. Kromě toho mnozí z nich provět-

rali své smysly ve voňavých i hmatových kuchařských há-

dankách. U několika kontaktních zón hráli se svými dětmi 

např. „renxeso“ neboli pexeso s renesančním nádechem, či 

se dali zlákat k úloze rytíře-úředníka a zkoušeli za pomoci 

brka napodobit vybraný typ starého písma.

Srdečné poděkování za vydařenou výstavu patří přede-

vším kolegům z Národního památkového ústavu v Ústí 

n. L. – Státního zámku v Benešově nad Ploučnicí, odkud 

jsme získali většinu mobiliáře, a samozřejmě muzejníkům 

z Hradce Králové, Chrudimi, Plzně, Prahy a Roztok, jakož  

i dalším. Uznání si zasluhují oba pracovníci technického 

úseku mělnického muzea, jejichž šikovné ruce daly mnoha 

interaktivním prvkům výstavy konkrétní podobu. Nesmíme 

zapomenout ani na spolupráci s mělnickou MŠ Motýlek, 

která nejen že nám pomohla připravit vernisáž, ale nabídla 

i tematickou výstavu dětských výtvarných prací s názvem 

„Klíč ke království“. Šlo o záplavu skvělých nápadů vedou-

cích učitelek v kombinaci se zaujetím dětí pro toto napůl 

pohádkové téma. Průjezd muzea, kde byla výstava instalo-

vána, se zaplnil obrázky a kolážemi s náměty hradů, rytířů, 

princezen, draků atd. Dětských výkresů a zhotovených fi-

gurek bylo tolik, že mohly ozdobit i kavárnu muzea. Díky 

spolupráci s mateřskou školou sjednotila výstava o drobné 

šlechtě na Mělnicku hned tři muzejní prostory a i tímto způ-

sobem mohli být osloveni potenciální návštěvníci různých 

věkových skupin. 

Doufáme, že plodem projektu je i něco více než nové zna-

losti na straně návštěvníků a cenné zkušenosti na straně 

muzejníků. Výstava nám připomněla, že i ve 21. století mů-

žeme být my (i naši návštěvníci) rytíři a šlechtičnami, jestliže 

budeme usilovat být den ze dne o trochu více moudří, sta-

teční, spravedliví a střídmí, což není snadné. Všichni, kteří se 

projektu účastnili, mohli zakusit, že odvádět pro návštěvní-

ky dobrou práci znamená vydat spoustu sil k dorozumění 

mezi sebou navzájem. Bez sebekázně, která byla v 16. sto-

letí jádrem rytířského ideálu, bychom do cíle nedošli. Bez 

spolehnutí se jeden na druhého, tolik kontrastujícího s in-

dividualismem prosazovaným populární kulturou, bychom 

neuspěli.

I nadále bude naším cílem připravovat zajímavé výstavy, 

akce a projekty, které budou díky svému převažujícímu in-

teraktivnímu charakteru pro účastníky atraktivní. Budou 

jim tak nenásilnou, hravě živou formou s možností „osahat 

si stopy naší minulosti“ přinášet nejen poučení, dovednosti  

a poznání. Věříme, že díky dobře zvolenému způsobu prezen-

tace, pozitivní, přátelské atmosféře a estetickému prostředí 

budou takové počiny rozvíjet kulturní vnímání současného 

člověka. Vždyť pouze kulturní společnost, vážící si hodnot 

spočívajících v jejích základech, má naději do budoucna.

Jitka Králová a Lukáš Snopek

Stůl P. D. Selliera
Dar potomků zakladatele 
slavné firmy

Pracovní stoly osobností patří k fenoménům muzejnic-

tví od jeho počátků. U nás v tomto žánru drží prim Národ-

ní muzeum s expozicí ve Vrchotových Janovicích. Jeden  

z „kultovních kousků“ přibyl v srpnu 2010 také do sbírky Mu-

zea Podblanicka, se sídlem v zámku Vlašim. S dvojicí obrazů 

byl jako soubor zapojen do expozice „S přesnou muškou. 

Tradice střelectví a zbrojařství“. Přesněji do části, věnované 

dějinám firmy Sellier & Bellot. K významnému výrobci stře-

liva, který letos slaví 185 let trvání, má totiž přímou vazbu. 

Firmu založili roku 1825 dva Francouzi – obchodník Pie-

rre Daniel Sellier (1790–1870) a chemik Jean Marie Bellot 

(1797–1880). S výrobou perkusních zápalek začali na praž-

ském Žižkově v usedlosti Parukářka. Ačkoliv firma propásla 

šanci stát se po válce z roku 1866 důležitým dodavatelem 

jednotných nábojů pro rakouskou armádu, dařilo se jí ex-

pandovat. Již od roku 1829 měla filiálku v pruském Schöne-

becku a od roku 1883 v Rize. Vedle zápalek vyráběly továrny 

náboje systémů Flobert, Lefaucheux i Lancaster a rozbušky 

příběh muzejního
předmětu



 26 

 1[11

pro dynamit. V 60. letech odešli Sellier a Bellot na odpoči-

nek a roku 1873 se firma přeměnila na akciovou společnost. 

Po I. světové válce musela plnit zvýšené dodávky pro čes-

koslovenské vojsko. Z důvodů kapacitních, strategických  

i bezpečnostních se závod přesunul roku 1936 do Vlašimi, 

kde sídlí dodnes. Současné vedení společnosti pomohlo 

Muzeu Podblanicka získat zmíněný soubor – stůl a obrazy  

z pozůstalosti P. D. Selliera.

Stůl P. D. Selliera (Foto: Veronika Hanusová)

Pracovní stůl je „dotýkaným“, bezprostředním odkazem 

na osobnost spoluzakladatele firmy. Vedle Bellota, coby na-

daného chemika a vynálezce, byl Sellier především poho-

tovým obchodníkem s instinktem a bohatými styky. U jeho 

stolu vznikaly obchodní strategie i četná korespondence, 

klíčové pro rozvoj firmy. Aktivitami patří Sellier jednoznač-

ně k linii středoevropských „gründerů“ 1. poloviny 19. sto-

letí. Význam stolu posouvá i rodová tradice. Podle ní měla 

být u tohoto stolu podepsána smlouva o založení podniku 

s J. M. Bellotem. Mobiliář je skutečně elegantní ukázkou 

raného biedermeieru se soustruženými prvky a intarzova-

nou linkou. Původem zřejmě z Lipska, kde Sellier od roku 

1815 pobýval jako společník obchodní firmy Sellier a spol. 

Na město zůstal vázán po zbytek života a s Lipskem sou-

visí i dvojice kvalitních portrétů. Představují P. D. Selliera  

a jeho ženu Annette Sellierovou, rozenou Huré (1793–

1860). Vytvořil je kolem roku 1859 Wilhelm Ferdinand 

Souchon (1825–1876), který studoval v Berlíně, Mnichově, 

Římě a Neapoli. Od roku 1855 působil v Lipsku jako por-

trétista a malíř historických a žánrových výjevů. 

Předměty zůstaly v majetku jedné linie Sellierových po-

tomků. K ní patří i Arthur L. Sellier, s jehož rodinou se sou-

bor dostal do Mnichova. Po navázání kontaktů ze strany 

vlašimské Sellier & Bellot a. s. a návštěvě v Muzeu Podbla-

nicka (2007) vyslovil A. L. Sellier zájem o prezentaci nejstar-

ších dějin firmy. Jednání pak vyústila letošním „sellierov-

ským darem“. Stůl, u něhož se zřejmě roku 1865 vzdal P. D. 

Sellier vedení firmy, se tak po 145 letech vrací do blízkosti 

dobových výrobků a dokumentů. Spolu s portréty obohatil 

expozici o další rozměr. Stoly osobností a zakladatelů mají 

prostě svého génia.

Jindřich Nusek

Odešel doc. PhDr. Ladislav 
Mlynka, CSc. 
(8. září 1954 – 27. listopadu 2010)

Někdy cítíme, že je smrt blízko. Krouží okolo nemocného 

či těžce raněného člověka a je jen otázkou času, kdy vše 

skončí. Někdy však smrt přijde zcela znenadání. Šestapade-

sátiletý muž navštíví dceru, pohraje si s vnoučetem, přijde 

domů a z ničeho nic mu vypoví srdce. Takový byl i poslední 

den života významného slovenského etnografa, pedagoga, 

památkáře a muzeologa doc. PhDr. Ladislava Mlynky, CSc.

Ladislav Mlynka získal titul PhDr. v roce 1981 a v roce 1996 

obhájil svoji kandidátskou dizertační práci na téma „Ľudové 

technické stavby na Slovensku a ich ochrana“ a získal titul 

CSc. V roce 2005 se pak habilitoval na docenta. Ladislav 

Mlynka pracoval v letech 1978–1988 v Památkovém ústa-

vu v Bratislavě, pak do roku 1991 v Slovenském národném 

múzeu a pak až do své smrti na Katedře etnológie a kultúr-

nej antropológie FF UK Bratislava. Přednášel však i na Fakul-

tě architektury STU v Bratislavě, na Filozofické fakultě UKF  

v Nitře a na VŠMU v Bratislavě.

Ve své vědecké a pedagogické činnosti se věnoval pře-

devším materiální kultuře, lidové výrobě a stavitelství, mu-

zeologii a ochraně kulturního dědictví. Vždy si však našel 

čas a energii na spolupráci s muzei, s institucemi v rezortu 

památkové péče, také s Maticí slovenskou – jako předse-

da jejího Národopisného odboru. Nutné je i připomenout 

členství doc. Mlynky ve Vědecké radě Slovenského národ-

ného muzea v Martině, v Mezinárodní radě pro památky  

a sídla ICOMOS, v Mezinárodní organizaci pro lidovou výro-

bu – IOV při UNESCO, v EKOVASTu, v památkové radě Minis-

terstva kultury SR a ve Vědeckém grémiu Studia Academica 

Slovaca.

V bohaté publikační činnosti doc. Mlynky můžeme na-

jít několik výrazných akcentů. V oblasti materiální kultury 

dominuje problematika řemesel i lidové výroby v tradič-

ním venkovském prostředí, v jeho historických, sociálních, 

personálie
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duchovních i civilizačních aspektech. Podobně můžeme 

analyzovat jeho dlouhodobý zájem o lidové stavitelství  

a technické památky. Není náhodou, že jako odborný ga-

rant spoluorganizoval od roku 2005 každoroční „Mlynárske 

múzeum“ v Mašekovom mlyne ve Vráblech s mezinárodní 

účastí. Podílel se na vydávaní série monografií „Technic-

ké pamiatky krajín Vyšehradskej štvorky“ (I. Praha – 2000,  

II. Budapešť 2004, III. – Varšava 2007). 

Jeho „velké“ téma, řemeslná práce a lidová výroba, při 

které vycházel z analýzy sociálního postavení řemeslníka  

v lokálním společenství, z objasnění socio-profesních vztahů 

mezi řemeslníky navzájem i k „ostatním členům venkovské 

společnosti“, vyústilo po několika publikovaných studiích  

v monografii „Remeselník vo vidieckom prostredí. Remeslo  

a status remeselníka v lokálnom spoločenstve“ (2004). 

Autorsky či jako editor se L. Mlynka podílel i na monogra-

fiích „Volkovce“ (1275–2000) (Mlynkova rodná obec), „Zlaté 

Moravce“ (1988), „Komjatice“ (2006), „Kľakovská dolina“ 

(2005), „Región Vodného diela Žilina“ (2005). Vydání po-

slední monografie, „Gemer a Malohont“, kterou L. Mlynka 

připravil do tisku, se už bohužel nedožil.

V oblasti teoretického uchopení práce memoriálních in-

stitucí se L. Mlynka v rámci svých univerzitních přenášek 

zaměřil zejména na dvě ústřední témata, které nazval takto:

Muzeológia a heritológia I, II. – formy a vývoj muzejního 

vztahu, předmět studia a metody muzeologie a monu-

mentiky, dějiny a typologie muzeí a současný stav, teorie 

muzeologie a muzeografie, legislativa a mezinárodní doku-

menty v oblasti heritologie. 

Environmentální etnológia – objasnění vztahu člověk, 

kultura a přírodní prostředí, působení člověka na krajinu 

a kulturněhistorický vývoj vzájemných vztahů v tradičním 

prostředí (teorie ekotypu), vztah k jiným environmentálně 

zaměřeným vědám.

Na vědeckých konferencích věnovaných muzejnictví  

a památkové péči se doc. Mlynka rád pouštěl na „tenký led“, 

snažil se překlenout propast mezi teoretickým uchopením 

těchto dvou oblastí lidské činnosti, která je v současném 

slovensko-českém prostoru stále neobyčejně hluboká. Na 

toto téma vystupoval v Banské Štiavnici v září 2006, v Brně 

v říjnu 2007, v Banské Bystrici v červnu 2008, v Pelhřimově 

v říjnu 2009 i v Opavě v září 2010, což bylo jeho zřejmě po-

slední veřejné vystoupení na území České republiky.

Přesto, nebo právě proto, že to byl člověk nesmírně vzdě-

laný a kultivovaný, nedával své postavení nijak viditelně na 

odiv. Naopak, svým vstřícným, kamarádským postojem si 

všude rychle získával přátele. Nezapomenutelná jsou jeho 

pěvecká vystoupení při společenských večerech, při kte-

rých dokazoval svoji znalost lidového folkloru středoevrop-

ského regionu.

Docent Mlynka byl nejen skutečným odborníkem, ale  

i skvělým člověkem. Takovým jistě zůstává v paměti kolegů, 

studentů, spolužáků, rodáků z Volkovců, spoluobyvatelů  

z Dunajské Lužné, kde našel se svojí rodinou nový domov, 

a v neposlední řadě také v paměti mnoha přátel z České re-

publiky.

Milý Laco, budeš nám všem moc chybět. Čest Tvé památce.

Jan Dolák

Vzpomínka na Ludmilu 
Ladýřovou

Dne 9. ledna 2011 zemřela ve věku nedožitých 78 let Lud-

mila Ladýřová, rodačka z Pardubic a dlouholetá pracovni-

ce Východočeského muzea v Pardubicích. Narodila se 13. 

dubna 1933 v rodině radiomechanika. Studovala na pardu-

bickém reálném gymnáziu a studium ukončila od 7. třídy 

na tehdy nově založeném pedagogickém gymnáziu. Roku 

1952 začala učit na základní škole, ale ze zdravotních dů-

vodů učitelskou dráhu zakrátko opustila. Pracovala potom 

čtyři roky na odboru školství tehdejšího KNV v Pardubicích  

a v roce 1959 nastoupila po mateřské dovolené do pardu-

bického muzea jako odborný pracovník. Pardubickému mu-

zeu zůstala věrná přes třicet let, až do odchodu do důchodu 

personálie
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v roce 1990. Nejprve byla krátce správcem sbírek a posléze 

se specializovala na obor uměleckého průmyslu a řemesla. 

Své profesní vzdělání si doplňovala tím, že jako mimořádný 

student absolvovala přednášky z dějin uměleckého řemes-

la na katedře dějin umění FF UK v akad. roce 1960/1961  

a potom znovu v akad. roce 1967/1968. Současně vystudo-

vala v letech 1965–1966 dvouletou Střední knihovnickou 

školu v Praze, kde tenkrát existoval muzejní odbor, posky-

tující středoškolské nástavbové muzeologické vzdělání.

Za dobu svého působení v pardubickém muzeu připravila 

Ludmila Ladýřová na dvě desítky výstav z oboru umělecké-

ho průmyslu a řemesla, v nichž se projevoval její nevšední 

cit pro muzejní výstavní tvorbu. V době, kdy muzejní sály 

musely povinně zaplňovat „politické agitky“ všeho druhu, 

výstavy L. Ladýřové bývaly příjemným pohlazením. K pěti 

svým umělecko-průmyslovým výstavám připravila do tis-

ku doprovodné publikace1 a v roce 1983 zpracovala kata-

log sbírky cínů2, který nějakou dobu sloužil jako vzor pro 

obdobná zpracování sbírek jiných muzeí. Ve složitých po-

měrech se Ludmila Ladýřová houževnatě věnovala rozvoji 

„svých“ sbírek. Hlavní její zásluhou je, že v muzeu založila  

a rozvíjela sbírku současného českého ateliérového skla. Na 

toto její zakladatelské dílo navázal potom nynější kurátor 

této sbírky Mgr. Ivo Křen, a Východočeské muzeum v Par-

dubicích tak má dnes otevřenu expozici, která je v tomto 

oboru jistě mimořádná. Ludmila Ladýřová začala také jas-

nozřivě rozšiřovat původní nevelkou kolekci hraček o sou-

bory tzv. „kolektivní dětské hračky“ a dnes má tato sbírka 

(doplněná o akvizice nynější kurátorky PhDr. Ilony Klemšo-

vé) v prostorách Východočeského muzea na pardubickém 

zámku rovněž svou stálou expozici. V těžkých letech nor-

malizace v 70. letech 20. století zachránila Svitavský betlém, 

o němž bylo ve Svitavách rozhodnuto jej vyřadit a zlikvido-

vat. Byl arci ve velmi špatném stavu, ale dnes je to jedna 

z muzejních cimélií. Mně osobně se tenkrát z této příhody 

(dala by na delší vyprávění) vryla do vědomí výstraha před 

unáhleným „vytřiďováním sbírek“ a etickou i profesní odpo-

vědností muzejníků. Po odchodu do důchodu se L. Ladýřo-

vá věnovala, pokud jí to zdravotní stav dovoloval (dlouhá 

léta trpěla kloubním revmatismem), popularizační vlasti-

vědné publicistice a sestavila několik brožur o vánočním 

zvykosloví3. Jméno Ludmily Ladýřové by nemělo být v ději-

nách českého muzejnictví rozhodně zapomenuto. 

František Šebek

1 Výstava hodin (1967); Škrdlovické sklo (1968); Sklo Věry Liškové 

(1971); Prostřený stůl (1978); Sklo 19. stol. (1988).

2 Cín ze sbírek KMVČ – Pardubice (1983).

3 České vánoce. Od Martina do Tří králů, povídání pro děti (1992); Vá-

noce v Evropě (1994); České vánoce (2005).

Karel Ksandr generální ředitelem 
Národního technického muzea

Generální ředitel Národního technického muzea Bc. Karel 

Ksandr studoval na FF UK dějiny umění a na ČVUT pozemní 

stavby. Již za jeho vysokoškolskou vědeckou práci o archi-

tektu Josefu Zítkovi se mu dostalo mimořádného uznání 

Československé akademie věd. Stal se odborníkem na dě-

jiny architektury a památkové péče a autorem mnoha od-

borných studií a přednášek.

Léta působil v Národním památkovém ústavu, kde se 

spolupodílel na celé řadě výzkumných projektů. Zmiňme 

například zámecký skleník v Lednici, věž zámku v Moravské 

Třebové nebo Mlýnskou kolonádu v Karlových Varech. Dále 

spolupracoval na obnově funkcionalistické Tugendhatovy 

vily v Brně architekta Miese van der Rohe nebo Müllerovy 

vily v Praze Adolfa Loose, za jejíž příkladnou renovaci spo-

lečně s Václavem Girsou získal Cenu primátora hlavního 

města Prahy a mezinárodní cenu – medaili Europa Nostra. 

Na přelomu tohoto tisíciletí, v roce otevření zrekonstruova-

né Loosovy vily, o této stavbě vydal rovněž reprezentativní 

publikaci. Jako místopředseda Klubu Za starou Prahu, ob-

čanského sdružení s více jak stoletou tradicí, se dále zasazu-

je o ochranu architektonických kulturních památek. Podílel 

se na záchraně archivu architektury NTM po povodních  

v roce 2002 založením veřejné sbírky SOS Archiv Architek-

tury, umožňující zřídit restaurátorské dílny a navrátit k živo-

tu tuto mimořádně vzácnou sbírku. 

Karel Ksandr dále působil jako náměstek Národního mu-

zea pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost. Mezi 

významné projekty, na kterých spolupracoval, jmenuj-

me výstavy „Lovci mamutů“ (2007), „Albrecht z Valdštejna  

a jeho doba“ (2007), „Republika“ u příležitosti 90. výročí 



vzniku Československa (2008) nebo stálou expozici „Křižo-

vatka české a československé státnosti“ v Národním památ-

níku na Vítkově.

Mezi Ksandrovy hlavní oblasti odborného zájmu patří 

takové osobnosti jako je Josef Zítek, jemuž uspořádal čty-

ři výstavy a vydal knihu „Josef Zítek – architekt, pedagog  

a památkář“, nebo Josef Hlávka, významný stavitel a kultur-

ní mecenáš. Série jemu věnovaných výstav vyvrcholila ve 

vídeňské Státní opeře na jaře roku 2009, jejímž byl stavite-

lem, výstavou „Josef Hlávka, vídeňský stavitel, český archi-

tekt, evropský mecenáš“. 

V prosinci roku 2010 byl Karel Ksandr jmenován minist-

rem kultury Jiřím Besserem do funkce generálního ředitele 

Národního technického muzea. K této instituci jej pojí blíz-

ký vztah, jak pracovní, tak osobní. V letech 2003 až 2006  

v NTM pracoval na postu náměstka a spolupodílel se na lib-

retu expozice „Architektury, stavitelství a designu“.

Mezi jeho první kroky ve funkci generálního ředitele NTM 

bylo svolání nové vědecké rady, jíž představil svou koncep-

ci, která má muzeu pomoci brzy dosáhnout na poli mu-

zeologie evropské úrovně. Z rozhodnutí Karla Ksandra se 

Národní technické muzeum otevře veřejnosti již 16. února 

2011.

Prezentační a publikační oddělení NTM

Ve Zlíně mají nového ředitele

Ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně PhDr. Ivan 

Plánka se k 30. červnu 2010 vzdal své funkce, proto bylo Ra-

dou Zlínského kraje vyhlášeno výběrové řízení, které však 

nemělo uspokojivý výsledek.

Vzhledem k připravované rozsáhlé investiční akci spojené 

s vybudováním Krajského kulturního a vzdělávacího centra 

v baťovském areálu bylo nutné danou situaci personálně 

vyřešit. Pro zajištění plynulé kontinuity nastavených aktivit 

byl osloven zkušený manažer, odborník dlouhodobě půso-

bící v oblasti kultury, PhDr. Antonín Sobek, u kterého byl 

reálný předpoklad zvládnutí stěžejních úkolů spojených  

s uvedeným projektem.

PhDr. Antonín Sobek vystudoval obor sociologie na br-

něnské Masarykově univerzitě. Od roku 1998 do 30. června 

2010 byl ředitelem Městského divadla ve Zlíně.

- dle zaslaných materiálů

Muzeum v Olomouci vede 
Břetislav Holásek

Dne 1. července 2010 se ujal funkce ředitele Vlastivěd-

ného muzea v Olomouci ekonom Ing. Břetislav Holásek 

(*1957). Pod jeho vedením stěžejním úkolem muzea zů-

stává koncepční sbírkotvorná činnost a prezentace sbírek 

veřejnosti atraktivní formou. Prioritou nového ředitele 

Foto: Pavel Rozsíval

je vybudování zcela nových expozic, historické a příro-

dovědné, a spolupráce s Univerzitou Palackého i dalšími 

kulturními a vzdělávacími institucemi jak domácími, tak 

zahraničními. 

Tato spolupráce už nese své první plody v podobě právě 

probíhající výstavy „Olomoucké baroko / Výtvarná kultu-

ra let 1620–1780“, prestižního projektu, při jehož realizaci 

spojilo Vlastivědné muzeum v Olomouci své síly s Muzeem 
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umění Olomouc. Stálé expozice a výstavní prostory s na-

bídkou širokého spektra služeb se chystá Vlastivědné mu-

zeum v Olomouci nabídnout veřejnosti také v areálu zámku  

a parku v Čechách pod Kosířem, který muzeum spravuje 

pro Olomoucký kraj.

Renáta Fifková

Gejša a samuraj
Národní muzeum
Náprstkovo muzeum asijských, afrických 
a amerických kultur
21. října 2010 – 3. dubna 2011

S podtitulem „Půvab, nebo udatnost“ byla 21. října loň-

ského roku ve dvou přízemních výstavních sálech Náprst-

kova muzea otevřena nevšední výstava. Pro mne osobně 

byla výstava nová poznáním světa 

starého Japonska, který jsem znala 

jen povrchně, z literatury či filmu, 

a byla i vysvětlením takřka magic-

kých slov, která kdysi přešla do české 

slovní zásoby i s českým pravopisem 

– Gejša a samuraj. Atmosféru navo-

zuje na 780 předmětů z bohatých 

sbírek NpM. Vždyť sbírka japon-

ského umění, uměleckého řemesla  

a etnografického materiálu, je nej-

větší ucelenou sbírkou celého Ná-

prstkova muzea a v současné době 

obsahuje přes 22 000 kusů sbírko-

vých předmětů. Autorce výstavy 

PhDr. Alici Kraemerové se skutečně 

podařilo představit svébytný život 

gejš, které dodnes zůstávají součástí moderního japonské-

ho životního stylu. Představuje jejich předměty pro ozdo-

bu i pro denní potřebu, jako jsou čajové a jídelní soupravy, 

ozdoby do vlasů, podhlavníky, ale hlavně kimona a pásy  

a vyvrací i častou záměnu nás Evropanů s profesí prostitut-

ky. Gejši svým způsobem určovaly od 18. století styl ve spo-

lečnosti, oblékaly se podle poslední módy, byly vzdělané  

v různých druzích umění, a protože jejich klienty často 

bývali hodnostáři politického a veřejného života, umě-

ly konverzovat i na tato choulostivá témata a znaly mnoho  

z politického zákulisí. Velmi působivě a ve zkratce jsou zde pre-

zentována typická kimona či další součásti tradičního oděvu.

Druhá část výstavy nám představuje již zcela zaniklý a his-

torii patřící svět samurajů. Vždyť samurajové měli po období 

dlouhé téměř 700 let (1185–1868) velmi podstatný vliv na 

japonskou společnost a kulturu.  Byli to válečníci svérázné 

filozofie a dvou extrémů – byli vycvičeni k zabíjení na jedné 

straně, ale také k tomu, aby obdivovali krásu básní, květů  

i myšlenek na straně druhé, tedy světa, který jim právě gejši 

uměly nabídnout. NpM má ve své sbírce unikátní ukázky 

japonského mečířství a mečových ozdob. Setkáme se zde  

i s ukázkami těch nejslavnějších signovaných čepelí, restau-

rovaných v roce 2009, od mistrů mečířů jako Tama Mijajuki, 

Izumi no kami Kanemicu, či Bišú Osafune Tadamicu. 

Vidíme zde ale i jejich další výzbroj, kterou je zbroj, přilby, 

sedla koní. Velká pozornost je věnována i výjimečné sbír-

ce mečových záštit, která doposud jako celek nikdy nebyla  

v Čechách vystavena. Tato sbírka mečových záštit cuba spo-

lečně s dalšími nevystavenými předměty jako jsou nákončí 

pochvy kašira, ozdoby jílců a rukojetí malých nožíků kozuka 

v NpM je skutečně unikátní nejen rozsahem, ale i svým 

zmapováním rozličných zdobných proudů a škol. 

Kurz kaligrafie

Součástí této výstavy je i velmi bohatý doprovodný pro-

gram. Nejen pro nejširší veřejnost jsou zde komentované 

prohlídky výstavy, přednášky o fenoménu japonských 

mečů, jejich jednotlivých částí či jejich výrobě, ale i o oso-

bité filozofii samurajů. Po celou dobu průběhu výstavy se 

mohou zejména školy a studenti objednat na přednášky, 

výtvarné dílny, komentované prohlídky, workshopy, pří-

padně si objednat i další programy zaměřené na kulturu Ja-

pozvánky 
na výstavy
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ponska a fenomén gejši a samuraje. K výstavě jsou vydány 

pracovní listy pro dvě různé věkové kategorie – 1. stupeň  

a 2. stupeň ZŠ.

Oblíbené výtvarné dílny pro děti od 6 do 12 let, často 

koncipované jako společné s rodiči, musí zaujmout nejen 

svým obsahem, ale i pestrostí. Jsou věnovány výrobě sa-

murajského meče a cuby, stolování, malování a skládání 

vějířů či skládání kimona, doplňkům gejši jako třeba výroba  

a zdobení jehlic do vlasů, tradičním origami, výrobě ruční-

ho papíru a tradičnímu provázkovému divadlu.

Z obsáhlé kolekce japonské grafiky, která čítá přes 7 000 

exponátů, doplnila výstavu v přednáškovém sále kolekce 

typických barevných dřevořezů, včetně tzv. ósackých, ze 

světa samurajů i gejš, a tak doslova zduchovnělo toto stroze 

působící prostředí dojem z přednášek. 

Výstava, která potrvá do 3. dubna 2011, nám v Náprstko-

vě muzeu nastavila značně vysokou laťku. Mne přesvědčila  

o tom, že v pražském prostředí, kde často nabídka zahlcuje 

běžné návštěvníky svou šíří, lze za pomoci dobře vystavě-

né a trvale udržované mediální spolupráci nadprůměrně 

zaujmout. A samozřejmě za spolupráce celého autorského 

týmu pracovníků NpM. Muzeum je především pro jeho ná-

vštěvníky a jejich ohlas je měřítkem úspěšnosti naší práce.

K výstavě byl vydán katalog, který je již bohužel vyprodán.

Eva Dittertová

Karel Škréta (1610–1674): 
doba a dílo
Národní galerie v Praze
Jízdárna Pražského hradu 
a Valdštejnská jízdárna
26. listopad 2010 – 10. duben 2011

Karel Škréta Šotnovský ze Závořic je považován za zakla-

datele novodobé české malířské tradice a jednoho z největ-

ších umělců, kteří se kdy narodili v Čechách. Rozsáhlý Škré-

tův tvůrčí odkaz zahrnuje vedle početných kreseb a grafik 

jak úchvatná oltářní plátna, tak drobné intimní výjevy. Jako 

citlivý pozorovatel a poučený znalec lidí se Karel Škréta pro-

jevil ve své portrétní tvorbě. Ke čtyřstému výročí umělcova 

narození připravila Národní galerie v Praze ve spolupráci 

se Správou Pražského hradu a Arcibiskupstvím pražským 

monumentální výstavu děl Karla Škréty a jeho současníků. 

Páteř expozice tvoří autorovo dílo, prezentované v rám-

ci logicky uspořádaných celků. Mnohostranný umělec je 

představen nejen jako význačný malíř a kreslíř, ale i jako in-

ventor mnoha grafických listů. S intelektuálním rozměrem 

tvůrce, jenž byl svými současníky chápán jako opravdový 

pictor doctus, souvisí vhled do pozoruhodné škrétovské 

knihovny. Originální historické dokumenty zase přibližují 

Škrétu coby dravého a úspěšného enterpreneura pobělo-

horské doby. V úvodních výstavních oddílech se připomíná 

prostředí pražského rudolfínského manýrismu, z něhož ma-

líř původně vyšel, i přechodová éra mezi pozdní renesancí 

a raným barokem, do níž se na sklonku třicátých let vrátil. 

Sebegeniálnějšího umělce není možno vyčlenit z kontex-

tu doby, oddělit jej od sociálního a ekonomického zázemí  

a vypreparovat jeho individuální genezi ze spletité struktu-

ry vzájemného stýkání i potýkání se vlivů, stylových proudů 

a podnětů, vycházejících z obecné dobové atmosféry i dal-

ších výtvarných disciplín. Pominuty tedy nejsou ani dobová 

architektura a urbanismus či raně barokní sochařství. Vedle 

titulního hrdiny dostávají oprávněně důstojný prostor i ma-

líři, na něž ve svém díle navazoval. Vůbec poprvé se obrazy 

„pražského Apella“ ocitají v přímé konfrontaci s virtuózní-

mi, dobově vysoce oceňovanými pracemi Annibala a Ludo-

vica Carracciů, Carlotta, Maratty, Bernarda Strozziho a Qui-

da Reniho, jehož úchvatné „Zvěstování“ z Ascoli Piceno je 

samo o sobě malířským klenotem nejvyšší myslitelné kvali-

ty. Nechybí ani práce záalpských kolegů Karla Škréty, mimo 

jiné Joachima von Sandrart, Johanna Heinricha Schönfel-

da a Tobiase Pocka. Samostatná část výstavy je věnována 

osobnosti Karla Škréty mladšího a otázkám Škrétovy dílny  

a následovníků. Logický, místy úsměvný epilog pak tvoří při-

pomínky umělcova druhého života a impozantního kultu, 

jemuž se těšil zvláště v 19. století. Výstava zahrnuje na 400 

exponátů, z nichž zhruba čtvrtinu tvoří malby, které byly 

podrobeny technicko-technologickým průzkumům. Spo-

lu s českými muzei, církevními institucemi a soukromými 

majiteli poskytly zápůjčky na výstavu též sbírky z Německa, 

Rakouska, Itálie a USA. Národní galerie v Praze ve spoluprá-

ci s řadou partnerských pracovišť, především s Univerzitou 

Karlovou a s Ústavem dějin umění AV ČR, hledala odpověď 

nikoliv v teorii, ale v praxi. Podařilo se nalézt a blíže identifi-

kovat jak nová, dosud neznámá díla Karla Škréty, tak i obra-

zy pokládané po desítky let za ztracené. Pochopitelně došlo 

i k negativním zjištěním, vedoucím k odepsání některých 

prací, tradičně pokládaných za Škrétovy výtvory, z katalogu 

umělcovy tvorby. O mnohá překvapení se postaral široce 

koncipovaný technologický průzkum a na něj navazující 

restaurátorské práce. Zásadní nové poznatky pak vynesl na 

světlo historický výzkum prováděný v českých i zahranič-

ních archivech. Pokud se podařilo ukázat, že dílo Karla Škré-

ty je mnohem více než „hlubinou bezpečnosti“ českého no-

vodobého malířství, že nepředstavuje uzavřenou kapitolu, 
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nýbrž dynamický fenomén, vyzývající k novým systémo-

vým interpretacím i zdánlivě překvapivým konfrontacím, 

pak současná výstava splnila svůj účel. Výstavu provází 

obsažný vědecký katalog, který shrnuje i reviduje dosažené 

poznatky o umělcově tvorbě a zároveň kriticky zhodnocuje 

i prezentuje co možno nejširší škálu nových znalostí (česká 

a anglická verze, 672 stran, 700 Kč); podrobnější informace 

o výstavě i projektu „Karel Škréta (1610–1674): doba a dílo.“ 

lze získat na http://skreta.cz/.

Lenka Stolárová a Vít Vlnas

Lektorské oddělení Sbírky starého umění Národní 
galerie v Praze připravilo bohatý doprovodný pro-
gram pro všechny kategorie návštěvníků 

Školním a zájmovým skupinám nabízíme např. komento-

vanou prohlídku, při které lze pracovat s dobovými texty 

dokumentujícími malířův život a důležité historické událos-

ti. Široká je také nabídka programů s výtvarnou či drama-

tickou dílnou. Tyto aktivity probíhají v ateliéru „Za oponou“ 

inspirovaném nejen tvorbou Karla Škréty, ale i barokním 

divadlem. Na pódiu studenti staví živé obrazy na motivy 

vystavených děl. Připravena je i technologická novinka – 

interaktivní digitální průvodce. Jedná se o průkopnické po-

užití tohoto média v českých galeriích a muzeích a je určen 

především pro pilotní školy. Každý ze studentů dostane do 

rukou elektronické zařízení, na jehož displeji se objeví vy-

brané obrazy oživené animacemi, kvízy, hrami s kompozicí 

atd. Recepce starého umění se spojuje s novými médii a při-

bližuje mladému divákovi svěžím způsobem originální dílo.

Loutkové divadlo „Kterak Škréta ke štěstí přišel“ 

Individuálně přicházejícím návštěvníkům jsou určeny ko-

mentované prohlídky a přednášky s odborníky na různá 

témata přibližující autora, jeho dílo, současníky i spletitou 

dobu a její reálie. Další pozoruhodnou doprovodnou akcí 

je rekonstrukce divadelní hry „Karel Škréta, malíř“ od V. A. 

Svobody z 19. století ve spolupráci s ochotnickým soubo-

rem Temus Lamus. Co na výstavě je i není vidět, představí 

projekce časosběrného dokumentu v Jízdárně Pražského 

hradu. Zachycuje pracné, ale objevné restaurování obrazů 

a film lze zakoupit na DVD v kompletu s průvodcem výsta-

vou pro zvídavé děti a hravé dospělé „Kdo byl Karel Škréta?“. 

Další osvědčenou součástí nabídky jsou tištěné pracovní lis-

ty s otázkami, hádankami a výtvarnými úkoly (nejen) pro 

děti. Malým návštěvníkům a jejich rodičům jsou určeny 

také oblíbené víkendové výtvarné dílny a loutková předsta-

vení „Kterak Škréta ke štěstí přišel“ v podání amatérského 

souboru Baribal či dětský koutek inspirovaný dílnou řezáčů 

drahých kamenů – rodiny Miseroni.

Anna Zajícová a Jana Klímová

Olomoucké baroko
Výtvarná kultura let 1620–1780
Muzeum umění Olomouc
2. prosinec 2010 – 27. březen 2011

Muzeum umění Olomouc zahájilo na počátku prosince 

uplynulého roku po pěti letech příprav rozsáhlou přehlídku 

„olomouckého baroka“, představeného v takové míře vůbec 

poprvé. Důvodem pro zpracování projektu bylo silné pově-

domí o existenci jedinečného tématu baroka v Olomouci 

jako historického, kulturně-historického i uměleckohisto-

rického fenoménu. Význam této problematiky, pokrývají-

cí umělecké a kulturní projevy 17. a 18. století v nejširším 

slova smyslu, odpovídá prostoru, jenž je výstavě věnován. 

Expozice zahrnují všechny výstavní prostory Muzea moder-

ního umění a Arcidiecézního muzea, včetně expozic Vlas-

tivědného muzea v Olomouci, které ukazují bohatý obraz 

zdejší výtvarné kultury 17. a 18. století. Na jeho utváření se 

podílelo množství domácích, ale zejména přespolních (ital-

ských, německých, rakouských, českých ad.) tvůrců. Charak-

ter barokní Olomouce byl totiž utvářen specifickými insti-

tucemi, které dokázaly přilákat řadu tvůrčích sil a vytvořit 

zázemí pro četné umělecké zakázky. Město bylo především 

jedním z nejstarších a nejvýznamnějších královských sídel, 

i když citelně ztratilo v polovině 17. století ve prospěch 

Brna své prestižní politické postavení. Olomouc ale doká-

zala tuto ztrátu vyrovnat díky zdejším, především církevním 

institucím. Vysokou dvorskou kulturu zde totiž zastupovali 

olomoučtí biskupové (od roku 1777 arcibiskupové), kteří 

měli v Olomouci, srdci diecéze s katedrálou, svou klíčovou 

rezidenci s uměleckými sbírkami. Také zdejší metropolitní 

kapitula zastupovala v kulturním obraze města významné-
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ho patrona, podobně jako jezuitská univerzita a další četné 

církevní řády v čele s premonstráty na klášteře Hradisko, je-

jichž význam je bezesporu na evropské úrovni. Tyto klíčové 

„instituce olomouckého baroka“ představovaly fundátory 

a iniciátory řady stavebních podniků, uměleckých zakázek 

i kulturních počinů, kterými zdejší barokní vizuální kultu-

ra získávala svou tvář. Podobně jako na straně samotných 

tvůrců, také u těchto patronů, sběratelů a objednavatelů 

se přitom setkávala dimenze lokálního ukotvení s jejich šir-

ším evropským rozhledem, podmíněným jejich původem 

či zkušeností. Právě v průsečíku toho se Olomouc mohla 

utvářet jako osobitá a autonomní umělecká metropole ev-

ropského baroka. 

Výstava se prostřednictví několika set exponátů od více 

než šedesáti zapůjčitelů snaží vystihnout podstatu „olo-

mouckého baroka“, pohybujícího se na zajímavé hranici 

specifického středoevropského lokálního centra a sou-

časně i osobité „periferie“. Výstavní prostory Muzea umění 

Olomouc se zaměřují spíše na zdejší „duchovní“ prostředí, 

na okruh olomouckých biskupů, hradiských premonstrátů, 

olomouckou jezuitskou akademii, církevní řády a vůbec 

náboženský aspekt zdejší kultury 17. a 18. století. Expozice 

ve Vlastivědném muzeu obraz barokní Olomouce vhodně 

doplňují představením měšťanské kultury a zdejší bastio-

nové pevnosti, jedné z nejmodernějších v tehdejší Evropě. 

Rozsáhlá výstava vedle tradičních výtvarných médií, ob-

razů, kreseb a soch poskytuje prostor také knižní kultuře  

a grafice, představené například v okázalých tezích olomouc-

ké univerzity, ale též uměleckému řemeslu v širokém rozsa-

hu od exkluzivních zlatnických prací, li-

turgického textilu až po práce zdejších 

puškařů či zvonařů. Své místo zde má  

i dobová ikonografie, pohledy na měs-

to a autentické plány. Výstava tedy 

umožnila shromáždit četná díla vytvá-

řená olomouckými tvůrci či zhotovená 

pro Olomouc a poskytla příležitost také 

pro prezentaci nových a významných 

objevů. 

Expozice „Olomouckého baroka“ 

tak vůbec poprvé usilují o syntetické  

a komplexní představení bohaté vý-

tvarné kultury baroka v Olomouci, 

čemuž odpovídá také třísvazkový kon-

volut doprovodných knih, na kterém se 

podílelo více než osm desítek autorů. 

V úhrnu doufáme, že se výstavě i připraveným publikacím 

podaří charakterizovat specifický fenomén „olomoucké-

ho baroka“ a osobité „barokní identity města“. Olomouc 

přitom můžeme vnímat jako specifické středoevropské 

prostředí ve smyslu jeho schopnosti tvůrčím způsobem 

přijímat, vstřebávat, adaptovat a transformovat vnější pod-

něty i svou vlastní tradici. Specifická výtvarná podoba činí 

z Olomouce jedinečné kulturní a umělecké centrum, je-

hož barokní duch je ve městě přes četné nepřízně osudu 

trvale přítomen v řadě staveb kostelů, paláců, soch, kašen 

a sloupů, z nichž ten největší, zasvěcený Nejsvětější Trojici, 

je právem zapsán na seznam světového kulturního dědic-

tví UNESCO. K výstavě je rovněž připraven bohatý program 

více než osmdesáti přednášek, animací, workshopů, filmo-

vých projekcí a dalších kulturních aktivit, které se snaží vý-

stavu rozšířit za hranice muzea a formou komentovaných 

prohlídek zapojit do výstavy také prostředí města a auten-

tických prostor zdejších barokních interiérů.

Ondřej Jakubec

P. Rada? Paráda!
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
3. února – 25. dubna 2011

Uměleckoprůmyslové museum v Praze pořádá retrospek-

tivní výstavu jednoho z nejvýznamnějších českých kerami-

ků – sochaře Pravoslava Rady, výrazné postavy poválečného 

českého výtvarného umění. Ve svém osobitém, nenapodo-

bitelném díle Rada (nar. 1923) mísí prvky stylizované rea-

lity, abstrakce a surrealismu. Ironickým přístupem se řadí  

k proudu tzv. české grotesky. Některé práce dokonce ne-

váhal provokativní formou dekorovat kýčovitými motivy  

z průmyslově vyráběného porcelánu. Originálním způ-

sobem se pomocí fotografické reprodukce věnoval také 

portrétní tvorbě. Jeho dílo v minulosti právem získalo 

pozornost nejen v různých publikacích a odborných tex-

tech, ale díky pozitivnímu vyznění a svéráznému humoru 
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je také všeobecně známé laické veřejnosti. Ta jeho hravé 

zvířecí i lidské figury zná nejen z různých výstav, ale také  

z veřejného prostoru, kde se objevily například jako výzdo-

ba mateřských škol. K popularizaci keramiky coby svébyt-

ného uměleckého oboru Pravoslav Rada přispěl též jako au-

tor několika odborných knih. Pochází z umělecké rodiny, je 

synem Vlastimila Rady, významného krajináře a ilustrátora 

humoristických knížek Jaroslava Žáka, keramikou se úspěš-

ně zabývá také jeho žena Jindřiška a dcera Šárka. Výstava  

v UPM je určena všem generacím: nejstarší připomene 

doby, kdy byla česká keramika na svém uměleckém vrcho-

lu, mladou a střední upozorní na skutečnost, že i současné 

výtvarné umění může být sdílné a pochopitelné, a nejmlad-

ší udělá radost hravostí a energií, s kterou jsou Radova díla 

vytvářena.

Milan Hlaveš

Rada Pardubického kraje

vyhlašuje výběrové řízení na funkci

ředitele – ředitelky 
Regionálního muzea v Chrudimi

Požadavky na uchazeče:

- VŠ vzdělání, praxe v oboru

- občanská a morální bezúhonnost

- znalost právní problematiky v oblasti kultury a muzejnictví

- znalost min. 1 světového jazyka na komunikační úrovni

- komunikační schopnosti, schopnosti k vedení pracovního 

kolektivu

- zkušenosti v řízení a základní přehled o ekonomických zá-

sadách řízení příspěvkové organizace, praxe ve vedoucí po-

zici řízení příspěvkové organizace v oblasti kultury výhodou

- orientace v oblastech dotační politiky státu, Evropské unie 

a dalších subjektů výhodou

- aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační a po-

dobná činnost výhodou

Požadované doklady k přihlášce:

- písemná přihláška s náležitostmi: jméno, příjmení, titul, 

datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 

pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní a e-mailové 

spojení, datum a podpis uchazeče

- strukturovaný životopis s přehledem dosavadních za-

městnání a praxe, členství v orgánech profesních organi-

zací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity  

v oboru (s uvedením jejich regionální úrovně)

- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

včetně ověřené kopie vysvědčení ze státních závěrečných 

zkoušek

- ověřená kopie lustračního osvědčení podle zákona  

č. 451/1991 Sb., v platném znění, nebo souhlas s jeho vy-

žádáním (u uchazečů, na něž se tato povinnost vztahuje)

- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

- souhlas s prověřením podle zák. č. 412/2005 Sb., o ochra-

ně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti,  

v platném znění

- souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona  

č. 101/2000 Sb., v platném znění

- návrh koncepce řízení organizace v rozsahu max. 5 stran 

strojopisem

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funk-

ce ředitele organizace

Přihlášky přijímá: Ing. Milada Valečková, Krajský úřad Par-

dubického kraje, vedoucí oddělení kultury a památkové 

péče, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, tel.: +420 

466 026 327, nejpozději do 18. března 2011

Předpokládaný nástup: od 1. července 2011 nebo dohodou

Další informace naleznete na úřední desce Krajského úřa-

du Pardubického kraje (včetně webových stránek: http://

www.pardubickykraj.cz) nebo na odboru školství, kultury  

a tělovýchovy. 
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Národní soutěž muzeí
Gloria musaealis 2010

Přihlášené projekty:
(aktuální seznam k datu vydání Věstníku)

Muzejní výstava roku:
1. Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o. − Cesta do pravěku
2. Poštovní muzeum, Česká pošta, s. p. − Pražský hrad v umění poštovní známky
3. Muzeum hl. města Prahy − Vietnam v Praze

4. Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje − Příběh Grandhotelu Pupp
5. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech − Obrazy z dějin královského města Rokycany
6. Památník národního písemnictví − Karel Hynek Mácha 1810−2010 − Dvě století české kultury s Máchou
7. Muzeum Brněnska, p. o. − Ludvík Kundera – Texty, dokumenty, knihy, obrazy
8. Muzeum Středních Brd Strašice − Čas se zastavil na Papui
9. Muzeum města Brna − Dámská volenka
10. Židovské muzeum v Praze − Od té doby věřím na osud – transporty protektorátních Židů do Běloruska v letech 
1941–1942
11. Muzeum Mladoboleslavska − Skleněné Vánoce
12. Muzeum hlavního města Prahy − Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310
13. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou − Skleněné vánoční ozdoby – Minulost, současnost, vize
14. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o. − Hans Hesse – Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Ma-
rie v Roudnici nad Labem
15. Muzeum hlavního města Prahy − Pražské výletní restaurace
16. Technické muzeum v Brně − „Masec“ aneb 80 let Masarykova okruhu v Brně
17. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o. − Barevná krása minerálů
18. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou − Temná noc, jasná noc – měsíc a noc v Českém výtvarném umění 
19. až 21. století
19. Muzeum Novojičínska, p. o. − Ve znaku zavinuté střely
20. Moravské zemské muzeum − Koloniál u pana Bajzy aneb Historie obchodu a obchodování



Muzejní počin roku:
1. Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o. − Historie Jesenicka
2. Muzeum Středních Brd Strašice − Výstavba a zprovoznění Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko, 
Strašice – Muzeum Středních Brd  
3. Muzeum Mladoboleslavska − Modernizace stálé multimediální 
expozice v městském paláci Templ
4. Památník Lidice, p. o. Ministerstva kultury ČR 
− Rekonstrukce „Kulturní památky Lety“

5. Muzeum T. G. M. Rakovník − Bitva u Rakovníka 1620
6. Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem − Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby, české mše vánoční, 
galerií a expozicí historických automobilů
7. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. − Muzeum lidových pálenic
8. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm − Doplnění areálů Valašská dědina a Mlýnská dolina o nové objekty
9. Masarykovo muzeum v Hodoníně − Oslavy 160. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka

Muzejní publikace:
1. Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje − Příběh Grandhotelu Pupp
2. Památník národního písemnictví − Karel Hynek Mácha 1810–2010 – Dvě století české kultury s Máchou
3. Muzeum města Brna − Forum Brunense 2010 – Monotematické číslo k výstavě Dámská volenka
4. Zámek Slavkov-Austerlitz − Napoleonská epocha na pohlednicích ze sbírek Zámku Slavkov-Austerlitz
5. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou − Skleněné vánoční ozdoby

6. Národní zemědělské muzeum Praha − Svědectví map – lesní mapy
7. Muzeum Komenského v Přerově, p. o. − Výjimečný most na výjimečném místě. Tyršův most v Přerově
8. Muzeum Středních Brd Strašice − Střední Brdy na starých fotografiích a pohlednicích
9. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm − Mlýnská dolina
10. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm − Vítajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
11. Moravské zemské muzeum − Poklady Moravy – Příběh jedné historické země


