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úvodník

Aktuality a novinky na webu a v dění AMG
Knihovna AMG: Na webových stránkách AMG je nyní dostupný soupis knih a periodik knihovny AMG, jejíž fond 
tvoří na 1400 odborných knižních titulů a 1000 položek periodického tisku. Knihovna je přístupná ve všední dny 
po předchozí dohodě a veškeré publikace se zapůjčují pouze prezenčně.
Kalendárium výstav: Kalendárium výstav, na které jsou čtenáři Věstníku zvyklí, se nyní bude objevovat i na 
webových stránkách AMG, a to v sekci Adresář/Kalendárium. 
Facebook: V prosinci 2010 byla na sociální síti Facebook spuštěna stránka AMG, jejím prostřednictvím aktuálně 
informujeme krátkými zprávami o dění v Asociaci – o nových číslech Věstníku AMG, o Národní soutěži muzeí 
Gloria musaealis, o Festivalu muzejních nocí, o vzdělávacích projektech a dalších aktivitách AMG.
Gloria musaealis: Od 1. ledna 2011 probíhá jubilejní X. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Neváhej-
te s přihlášením se, právě nyní je nejvhodněší čas k podání přihlášky do kategorií Muzejní výstava roku, Muzejní 
publikace roku a Muzejní počin roku. Nečekejte až do 29. února 2012, kdy bude ročník ukončen, ale prezentujte 
své projekty již nyní!
Škola muzejní propedeutiky: Ve školním roce 2011/2012 otevírá Asociace muzeí a galerií ČR s podporou Mi-
nisterstva kultury již X. běh základního kurzu Školy muzejní propedeutiky a IV. běh nástavbového kurzu – mu-
zejního výstavnictví. Školné pro členy AMG činí 1 500 Kč a pro nečleny 2 000 Kč. Přihlášky zasílejte nejpozději  
do 31. srpna 2011. 

Veškeré informace a přihlášky naleznete na internetových stránkách AMG http://www.cz-museums.cz.
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Máme pro tento rok za sebou dvě důležité a krásné 
„muzejnické“ akce a myslím, že nebude škodit malé 
ohlédnutí a hodnocení z pohledu účastníka. Dne 19. 
května to bylo slavnostní vyhlášení Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis 2010 a start Gloria musaealis 
2011 v Pantheonu Národního muzea v Praze a násled-
ně 20. května zahájení Festivalu muzejních nocí v Plzni.

Gloria musaealis je prestižní soutěží muzeí a galerií 
České republiky a s tímto vědomím se do ní hlásí vel-
ká muzea a galerie s velkými projekty i malá muzea  
s malými. S tím souvisí i účast na slavnostním vyhláše-
ní. Zajímavé je sledovat postřehy a názory v kuloárech 
po vyhlášení soutěže. Trochu zvláštně tedy působila 
situace, kdy si dvě z prestižních cen za národní instituci 
přišla převzít tisková mluvčí této organizace. Přítom-
ní by také uvítali širší obrazovou prezentaci projektů. 
Jako každoročně se znovu vyskytl názor, že by bylo 
dobré určitým způsobem rozdělit soutěž do kategorií 
podle velikosti přihlášeného muzea či galerie. Všichni 
ovšem chápou, že toto řešení by nebylo jednoduché. 
Za zamyšlení stojí a diskutován byl způsob hodnocení. 
Porota soutěže, byť zkušená a objektivní, se řídí daný-
mi pravidly bodového hodnocení a právě zkušenosti 
komise by měly v budoucnu vést k úpravě těchto pra-
videl. To se týká např. jednoho tématu ve dvou kate-
goriích, výstavy a publikace, kde by projekt měl být 
sjednocen a zařazen do kategorie muzejního počinu.  

Večer se vydařil, atmosféra byla příjemná a slavnost-
ní, o to rozpačitěji působilo zahájení Festivalu muzej-
ních nocí v Plzni. S příchodem hodiny slavnostního 
zahájení v přednáškovém sále Západočeského muzea  
v Plzni se předpokládal velký zájem návštěvníků. Rea-
lita byla ovšem poněkud jiná. Zájem ze strany muzej-
ních institucí v regionu byl malý a ještě problematičtěji 
působila velice malá účast vítězů soutěže Gloria musa-
ealis, kteří zde měli prezentovat své projekty. A tak 
velká část prezentace zůstala na moderátorovi veče-
ra. Souběh termínů obou akcí, které následují den po 
sobě, je sice poněkud nepříjemný, ale to se koná pouze 
jedenkrát za rok a ocenění v soutěži není přece běžná 
věc. Zahájení festivalu proběhlo v příjemné atmosfé-
ře a poté následovala Plzeňská muzejní noc. Osobně 
jsem se snažila využít své přítomnosti v Plzni a navští-
vit všechny muzejní a galerijní instituce. Příjemné pro-
středí s velkým množstvím návštěvníků mne čekalo  

v expozicích a výstavách Západočeského muzea včet-
ně etnografické expozice a výstavy. Mrzelo mne ovšem, 
že se nekonala žádná výstava v Galerii 13, nestihla jsem 
ani Muzeum loutek večer uzavřené. Poněkud zvláštní 
přístup mne ovšem zaskočil v Pivovarském muzeu. At-
mosféru v muzeu tvoří nejen působivé expozice a vý-
stavy, ale i obslužný personál. Nepříjemný přístup paní 
pokladní mi dokonale zkazil dojem z návštěvy tohoto 
muzea. A nezachránilo to ani pivo, které jsem dostala 
na nádvoří muzea. Stále platí to staré a známé, všechno 
je v lidech a i v muzejnictví toto platí.

Uvidíme, co přinesou roky příští, stále je co vylepšo-
vat.

Milena Burdychová
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Z činnosti Pracovní skupiny 
Textil

Výjezdní zasedání Pracovní skupiny 
Textil

Dne 6. dubna 2011 se uskutečnilo pracovní setkání po-

řádané Pracovní skupinou Textil Komise konzervátorů-re-

staurátorů AMG ve spolupráci s Etnografickým ústavem 

Moravského zemského muzea v Brně (dále jen MZM EÚ)  

v jeho sídle, v budově Paláce šlechtičen. Na programu byla 

prohlídka výstavy „Bály, plesy, masopusty", kterou prováze-

la kurátorka a autorka výstavy PhDr. Hana Dvořáková, ve-

doucí MZM EÚ. Na ni navázala Mgr. Kateřina Cichrová z NPÚ 

v Českých Budějovicích s poutavým příspěvkem k druhé 

části výstavy s podtitulem „Leckteří národové" a prezentací 

stejnojmenné publikace. Odpolední část programu byla 

Praktická ukázka vrapování Libuše Dufkové

věnovaná tradičnímu národopisnému textilu. Kurátorka 

textilu MZM EÚ PhDr. Lenka Nováková přednesla příspěvek 

s názvem „Od rubáče ke košili", věnovaný spodnímu oděvu 

v lidovém vesnickém prostředí s názornou ukázkou jednot-

livých textilií z muzejních sbírek. Konzervátorka textilu Li-

buše Dufková ze stejné instituce seznámila účastnice semi-

náře s problematikou konzervace a restaurování lidového 

textilu, zejména s technikou konečných úprav – škrobení  

a následné tvarování oděvních součástek lidových krojů. Při 

praktické ukázce vrapování si účastnice mohly tuto tech-

nologii samy vyzkoušet. Semináře se zúčastnilo 18 zájemců 

z řad odborných pracovníků i laické veřejnosti. V průběhu 

pracovního setkání probíhaly volné diskuze. Setkání pro-

běhlo v příjemné atmosféře, ke spokojenosti všech zúčast-

něných.

Libuše Dufková 

Studijní cesta Pracovní skupiny 
Textil za hedvábnickou minulostí 
Lyonu 

Nadšení a profesionální zájem stál u zrodu myšlenky na 

založení Pracovní skupiny Textil pod Komisí konzerváto-

rů-restaurátorů AMG. Její aktivity jsou zaměřeny zejména 

na vzdělávání členů. Vedle přednášek se podařilo zorgani-

zovat i studijní cesty do zahraničí. Mezi ty úspěšné a pod-

nětné patřila návštěva restaurátorského atelieru v Abegg-

-Stiftung ve Švýcarsku v roce 2009. Zajímavou byla i letošní 

cesta ve dnech 4.–8. května 2011, která zavedla účastníky 

do Lyonu, města pro-

slulého hedvábnickou 

výrobou. Přípravu ex-

kurze měly na bedrech 

Ing. Jindřiška Drozenová  

a Ing. Jana Kadeřábková. 

Servis účastníkům ex-

kurze poskytla cestovní 

kancelář Inter Zbiroh, 

která se osvědčila již bě-

hem první cesty.

Nejprve jsme absolvo-

vali prohlídku archeolo-

gického naleziště z řím-

ské doby a moderního 

archeologického muzea 

„Musée archéologigue de Saint–Romain-en-Gal“ ve Vienne, 

následovalo muzeum klobouků s funkčním ateliérem  

a dílnou „Atelier-Musée du Chapeau“ v městečku Chazelles-

-sur-Lyon. Během komentované prohlídky nám průvodce 

názorně demonstroval jednotlivé pracovní úkony od pří-

pravy suroviny – králičí srsti až po výsledný výrobek, a to na 

originálních funkčních strojích. Součástí muzea je expozice 

historických klobouků, současné módní tvorby i klobouků 

významných osobností, jako např. Marie Curie. Další den 

byl věnován prohlídce města Lyon a jeho muzeí. Dopole-

dne jsme se prošli historickými místy Lyonu za doprovodu 

průvodkyně z muzea hedvábí. Seznámila nás s místy, kde 

se vyráběly hedvábné tkaniny a kde se s nimi následně 

    sekce, komise, kolegia

zprávy, aktuality, 
informace
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obchodovalo. Druhá část komentované prohlídky se ode-

hrála v prostorách muzea hedvábí „La Maison des Canuts". 

Prohlédli jsme si originální dobové vybavení tkalcovny, 

unikátní stavy (jacquardův stav), zkušební přístroje a spřá-

dací stroje. V odpoledních hodinách jsme navštívily textilní 

muzeum „Musée Historique des Tissus" a muzeum užitého 

umění „Musée des Arts Décoratifs“. Takřka všichni účastníci 

studijní cesty využili bohatou nabídku odborné literatury  

v muzejním obchodě. Na závěr bych chtěla poděkovat 

všem, kteří se na přípravě exkurze podíleli, i všem, kteří se 

jí zúčastnili, protože i oni jsou tvůrci příjemného dojmu  

z celé cesty. 

Petra Mertová 

Cena Evropského muzea 
roku 2011

Cena Evropského muzea roku 2011 – v časové posloup-

nosti již 34. – byla udělena v Domě německého vystěho-

valectví (Deutsches Auswanderer Haus) v Bremerhavenu  

21. května 2011, v rámci slavnostní ceremonie, na závěr vý-

ročního zasedání Evropského muzejního fóra (EMF).

V průběhu uplynulého roku se částečně proměnila or-

ganizační struktura EMF a také průběh soutěže i její cere-

moniální závěr doznaly změn. Po mnohaletém působení 

zakládajících členů EMYA v porotě byli zčásti jmenováni 

noví komisaři a k veřejné prezentaci na výročním zasedání 

EMF byli ze 40 přihlášených vyzváni jenom účastníci no-

minovaní do užší soutěže. Doklady o nominaci, zavedené 

před 7 lety, nebyly vydávány ve zvláštní ceremonii, nýbrž 

vždy bezprostředně po představení dotyčného muzea. Po-

zváním pouze nominovaných muzeí získala soutěž jasněj-

ší kontury. Dalším novým prvkem se stalo ustavení Ceny 

Kennethe Hudsona a Sillettovy ceny pro dobrovolníky.

Cenu Evropského muzea roku získalo Galsko-románské 

muzeum v Tongeren (Belgie), když porotci ocenili jeho vý-

chovnou roli, úctu ke kulturnímu dědictví, ale i důležitou 

úlohu v místě působení, s přihlédnutím k sociálním aspek-

tům (muzeum je centrem kulturního dění v Tongeren) a lo-

kální ekonomice. Pozitivně hodnotili též vynikající prostředí 

a počet pedagogů, činných v muzeu.

Zvláštní cenu poroty získalo Tampere 1918: muzeum 

finské občanské války; podle slov poroty především pro 

odvahu, s jakou nastolilo téma, jež je v současné době ve 

finské společnosti stále ještě velmi kontroverzní. Komisaři 

shledali, že expozice stojí na vynikající sbírce, prezentované 

s taktem a respektem k místní komunitě i širšímu okruhu 

návštěvníků. Oceněno bylo dále Schillerovo národní mu-

zeum v Marbachu na Neckaru za poetické a estetické kva-

lity, s nimiž se vyrovnalo s prezentací náročného námětu, 

dokladů německé literatury. Portugalské Douro museum, 

Peso da Regua, které přibližuje nejen kulturní dědictví své-

ho regionu, ale také historii portského vína a sociální ději-

ny oblasti, bylo dalším muzeem, které získalo zvláštní cenu 

poroty. Muzeum umělce a vypravěče Stěpana Pisachova 

z Archangelska (Rusko) je podle názoru komisařů dokla-

dem sociální soudržnosti a pozitivní orientace mladých 

lidí ruského severu. Jury ocenila náročnou práci a zaujetí 

muzejního personálu, který dokazuje, že evropská muzea 

mohou hrát důležitou roli v povzbuzení návštěvníků nyní  

i v budoucnosti. Muzeum andaluské paměti ve španělské 

Granadě je současným muzeem i kulturním centrem. Je 

rozčleněno do 4 okruhů podle rozmanitosti přírodního pro-

středí a jeho využívání. Zemědělství jako hlavní zdroj hos-

podářství kraje je stěžejní; expoziční celky pak tvoří Venkov 

versus Město, dále pak Umění a Kultura a na tomto pozadí 

pak každodenní život od pravěku po současnost. Posled-

ním – ovšem pouze v abecedním pořadí anglického jmé-

na – muzeem poctěným zvláštním oceněním byla instituce 

Britská hudební zkušenost, otevřená v roce 2009. Anglic-

ký pojem „experience“ implikuje rovněž překlad „zážitek“. 

Obé toto zařízení, vybudované v rámci komplexu O2 Areny 

v Greenwichi, skýtá. Věnuje se bohaté historii britské pop 

music a s ní spjatému zázemí. Kromě expozic a studijních 

prostor zahrnuje také interaktivní hudební studio, taneční 

parket, sály pro živou hudbu a rozsáhlou audiovizuální na-

bídku. Návštěvník si během prohlídky může vytvořit vlastní 

zprávy, aktuality, 
informace
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virtuální archiv, přístupný na muzejní domovské stránce. 

Veřejné a výukové programy, doprovázející expozici, obsa-

hují hru na různé nástroje, rockovou fotografii, kursy hipho-

pu, semináře pro discjockeye, hudební producenty a zapl-

ňují tak mezeru v britském školství. Velkým dojmem na jury 

zapůsobilo zjištění, že instituce je v nebývalé míře přitažlivá 

pro mladé návštěvníky, jakkoliv návštěvníci každého věku 

najdou v expozicích mnoho zajímavého.

Cena Kennethe Hudsona byla udělena Muzeu ukonče-

ných vztahů v chorvatském Zagrebu. Než tam zakotvil, 

začínal námět v roce 2006 v dopravním kontejneru jako 

putovní výstava, představená mezinárodně v 17 různých 

městech. Výstava je velmi osobní, na 600 předmětů daro-

vali muzeu lidé se zkušeností zničeného příbuzenského, 

partnerského, rodičovského vztahu. V Zagrebu instalace 

nepochybně získala další, mnohem širší a neosobní roz-

měr tragických událostí bývalé Jugoslávie. Komisaři oce-

nili především univerzální hodnoty a city, které se snaží 

zprostředkovat a akcentovat pozitivní odpověď na danou 

situaci. 

Silettova cena pro dobrovolníky byla udělována poprvé 

na paměť Reginalda Silletto, předsedy přátel národního 

dědictví ostrova Man. Jejím cílem je podporovat a odmě-

nit dobré příklady dobrovolnické činnosti a občanského 

angažmá. Získalo ji Muzeum povodní (Watersnoodmuse-

um) v nizozemském Owerkerku, které vyrostlo z iniciativy  

a snah místních obyvatel a na dobrovolnické bázi je také 

dále provozováno (má pouhé 4 stálé zaměstnance). Při-

pomíná přírodní katastrofu z roku 1953, která připravila  

o život 1836 lidí a zničila široké okolí. Myšlenka na vybudo-

vání muzea se zrodila při 40. výročí této tragické události, 

když právě v Owerkerku se uzavírala poslední část hrází  

a ochranných opatření. Památník tvoří 4 kesony, vyrobené 

v Anglii pro vylodění v Normandii za 2. světové války. Přibli-

žuje událost samu, lidské tragédie, léta rekonstrukce a život 

v těsné blízkosti vody. Poslední keson je pak věnován změ-

nám klimatu, zvedání mořské hladiny a dopadu na krajiny 

ležící pod její úrovní.

Bezprostředně před výročním zasedáním EMF potvrdila 

Rada Evropy, že EMF bude nadále posuzovat a připravovat 

hodnocení Ceny Rady Evropy; 31. května pak bylo ve Stras-

bourgu podepsáno příslušné memorandum. V roce 2012 

tak bude opět vyhlášen vítěz této soutěže, který dokáže 

nejlépe prezentovat evropské kulturní dědictví v muzejní 

expozici.

Účast na výročním zasedání EMF a vyhodnocení EMYA 

podpořil Český výbor ICOM, jemuž patří velký dík.

Jana Součková

Ocenění PhDr. Ludvíka 
Skružného in memoriam

Dne 27. června 2011 se na Velvyslanectví Bulharské re-

publiky konalo slavnostní předání ceny Města Varny. Jed-

ním ze dvou vyznamenaných in memoriam byl dlouholetý 

pracovník Městského muzea v Čelákovicích, muzejníkům  

i odborným pracovníkům dobře známý archeolog, etnograf 

a historik, velký přítel Varny a Bulharska PhDr. Ludvík Skruž-

ný, který se mj. mnoho let s kolegy z Varny a Vraci věnoval 

společné vědeckovýzkumné činnosti v oblasti česko-bul-

harských kulturních styků a desítky let se jako jediný čes-

ký badatel věnoval rodině Škorpilů a předně zakladatelům 

bulharské archeologie a vědeckých společností a institucí 

Hermenegildu a Karlu Škorpilovým. Mezi pozvanými hosty 

byli za čelákovické muzeum přítomni kurátorka sbírek Mi-

loslava Marešová a jeho bývalý ředitel, archeolog – historik 

Jaroslav Špaček, který před přítomnými stručně zhodnotil 

život a dílo dr. Skružného. Následně primátor Města Varny 

pan Kiril Jordanov společně s chargé d´ affaires Marinem 

Jovčeskim, ministrem Bulharské republiky za účasti bývalé-

ho velvyslance ČR v Bulharsku a dále doc. MUDr. Konstan-

tina Troševa z Varny a dalších hostů, předal cenu do rukou 

manželky zesnulého paní Naděždy Skružné.  

Jaroslav Špaček

Ad digitalizace
(digitální datové soubory jako 
sbírkové předměty ano, či ne)

Už nejde o teoretizování, na tuto otázku je nutné odpovědět. 

Jednu z možných odpovědí nabízím v tomto příspěvku a chci 

věřit, že vyvolá diskusi. Vždyť problém muzealizace digitálních 

datových souborů je možná jedním z nejzávažnějších problé-

mů ochrany kulturního dědictví v tomto století.   

Sbírky muzejní povahy jsou tvořeny a uchovávány proto, 

aby byly spolu se sbírkovými předměty uchovány infor-

mace o světě nebo – řečeno se Zbyňkem Stránským – byl 

realizován specifický poznávací a hodnotící vztah člověka 

ke skutečnosti, muzealita. Do sbírek jsou vybírány takové 

předměty, které samy o sobě, ale především spolu, mají 

muzeologie 
a muzejnictví
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za určitých podmínek (jsou-li odborně vybírány, tříděny, 

evidovány, uchovávány a chráněny) schopnost přinášet 

svědectví o přírodě a společnosti. Sbírky jsou tak zdrojem 

poznatků o světě a přispívají k jeho chápání v integrální po-

době, tj. k chápání světa s minulostí, přítomností a budouc-

ností. Sbírky jsou zdrojem poznatků, které by jinak nebylo 

možné získat, případně takových, které doplňují a verifiku-

jí poznatky o světě získané z jiných zdrojů. Tyto poznatky 

jsou důležité pro orientaci ve světě a jsou tudíž jedním  

z předpokladů civilizační konkurenceschopnosti společ-

nosti. Muzealizace je jednou z důležitých forem přenášení 

kulturních hodnot v obecném slova smyslu z generace na 

generaci. Neprojevuje se pouze tvorbou sbírek muzejní po-

vahy, ale také např. shromažďováním a uchováváním archi-

válií, knih a specifickou muzealizací vybraných nemovitostí 

– kulturních památek, urbanistických a krajinných celků, 

zahrad, biotopů atp. in situ. První dochované důkazy o tom 

jsou známé z doby 2500 let př. Kr., realizace muzeality měla  

v historii celou řadu forem jak na úrovni individuálního 

sběratelství, tak na úrovni institucionální (musaiony, pina-

kotéky, knihovny, muzea, archivy…). Nejvlastnější podsta-

tou realizace onoho zvláštního poznávacího a hodnotící-

ho vztahu bylo a je využívání jednoho ze zdrojů poznatků  

o světě, jímž jsou hmotné doklady, tj. věci movité a nemo-

vité. Muzealizovány byly fyzické objekty, tj. objekty s fyzicky 

pozorovatelnými vlastnostmi, což změnil vynález záznamu 

obrazu a zvuku na různá média v 19. století. Už tato změna 

nebyla dodnes zcela zvládnutá, ve sbírkách na celém světě 

jsou uloženy nosiče v dobré víře muzealizovaných obra-

zových a zvukových informací (např. gramofonové desky, 

magnetofonové pásky), jejichž vypovídací schopnost je ale 

dnes už někdy podobná, jako vypovídací schopnost krabic 

od bot v muzeu obuvi. Obrazový nebo zvukový záznam už 

nelze přehrát, protože chybí potřebné „přehrávače“ a po-

kud k dispozici nakrásně jsou, často zjišťujeme, že kvalita 

zvuku či obrazu zdaleka není taková, jako v době, kdy byl 

předmět zařazen do sbírky. A tak tyto předměty čeká buď 

vyřazení ze sbírky anebo přepisování záznamů na nová 

média, se všemi důsledky na ztrátu autenticity. Ještě radi-

kálnější změnu přinesl digitální svět, který se začal rozvíjet 

v 90. letech minulého století, náhle se vynořil problém, jak 

muzealizovat digitální objekty, které jsou „množinou bito-

vých posloupností“ a jsou tudíž z hlediska dosavadní praxe 

nehmotné. Jejich definice vypracovaná pro UNESCO říká, že 

se jedná o „data uložená ve formě počítačových souborů, 

pro jejichž prohlížení, poslouchání atd. jsou nutné softwa-

rové aplikace“. Není sice pochyb o tom, že je třeba dosáh-

nout toho, aby vybrané „množiny bitových posloupností“ 

byly dlouhodobě zachovány a byly pro příští generace 

přístupné a srozumitelné, ale zatím to neumíme. Nelze 

toho totiž dosáhnout pouhým uchováváním fyzické pod-

staty nosičů, na nichž jsou datové soubory dnes uloženy, 

což pro uchování, zpřístupnění a srozumitelnost informací 

uložených na fyzických objektech po staletí plně dostačo-

valo. Ochrana a dlouhodobé uchovávání digitálních objek-

tů představuje technicky náročnou činnost, také nákladnou 

a dosud nezažitou, s mnoha problémy již známými a mno-

ha jen tušenými nebo ještě neznámými. Pro základní vhled 

do světa dlouhodobé ochrany digitálních objektů doporu-

čuji přečíst útlou (137 stran formátu A5), ale fakty doslova 

nabitou publikaci Ladislava Cubra „Dlouhodobá ochrana 

digitálních dokumentů“, kterou v roce 2010 vydala Ná-

rodní knihovna České republiky. Tato publikace je jedním  

z výsledků řešení výzkumného záměru „Budování vzájemně 

kompatibilních informačních systémů pro přístup k hetero-

genním informačním zdrojům a jejich zastřešení prostřed-

nictvím Jednotné informační brány“, které Národní knihov-

na České republiky realizovala.  

A nyní k otázce v názvu článku – zda zařazovat či nezařa-

zovat digitální objekty do sbírky muzejní povahy – pokusím 

se shrnout, co lze mít za prokázané.

1. Digitální objekt („množina bitových posloupností“) 

není hmotným dokladem, tedy ani věcí movitou. Nelze 

jej tudíž zahrnout do definice sbírkového předmětu po-

dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb. 

Nabízí se sice vcelku jednoduché řešení – novelou záko-

na změnit či doplnit definici sbírkového předmětu, aby zá-

kon reflektoval nezpochybnitelnou skutečnost, že význam 

informací o světě, tj. přírodě či společnosti, obsažených  

v mnohých digitálních objektech (a bude jich stále přibý-

vat) svědčí pro jejich muzealizaci, tj. dlouhodobé uchová-

vání v rámci zachování kulturního dědictví. Případná no-

vela zákona by však nejen rozšířila okruh toho, co je, resp. 

může být, sbírkovým předmětem o „nehmotné“ objekty, 

ale na digitální objekty by se vztahovala povinnost dlou-

hodobě je uchovávat, nehledě na to, že změna definice 

sbírkového předmětu by vyvolala změny dalších ustanove-

ní zákona, např. o inventarizaci nebo o vývozu sbírkových 

předmětů do zahraničí. Zařazení nehmotných objektů do 

sbírek by nutně muselo do odborné správy sbírek zavést 

„dvojí metr“.  

2. Zajištění dlouhodobého uchování digitálních objek-

tů ve sbírce muzejní povahy je sice možné, ovšem zatím 

pouze teoreticky.  

Jde o činnost natolik náročnou a nákladnou, že je oka-

mžitě, tj. ode dne nabytí účinnosti případné novely zákona, 

nereálné. Těžko si lze představit, že zabezpečení dlouhodo-

muzeologie 
a muzejnictví



 4[11

 8 

bého uchování tohoto typu sbírkových předmětů by se ze 

dne na den stalo povinností pro všechny vlastníky a správce 

sbírek muzejní povahy tak, aby sbírka mohla být uchovává-

na ve své celistvosti. Jen připomínám – volně cituji z práce 

Ladislava Cubra – že by bylo nutné zajistit permanentní zá-

lohování digitálních objektů, existenci odpovídajícího hard-

warového i softwarového (existuje velké množství formátů 

a s každým umí pracovat pouze specifická softwarová ap-

likace) vybavení, aby byly digitální objekty stále přístupné 

a také srozumitelné, neztrácely svou integritu (byly ucho-

vávány nedotčené, neporušené, bylo zamezeno jak náhod-

ným, tak záměrným změnám) atp. Tohle všechno zatím 

neumíme. Pokud by nemožnost okamžitého zabezpečení 

dlouhodobého uchování jednoho typu sbírkových před-

mětů bylo případně řešeno nějakou výjimkou z dodržování 

režimu pro správu sbírek a sbírkových předmětů, změnilo 

by to nazírání na celou sbírku, vlastně by tak bylo řečeno, 

že u některých sbírkových předmětů lze tolerovat, když se 

případně v relativně krátké době znehodnotí či zcela zničí.

3. Zařazování digitálních objektů („nehmotných instan-

cí“) do sbírek muzejní povahy by bylo průlomem do ti-

síciletého principu realizace muzeality jako poznávacího  

a hodnotícího vztahu člověka ke skutečnosti, který se 

naplňuje prostřednictvím hmotných dokladů, svědků 

minulých jevů a událostí.

A tak jsem přesvědčen, že digitální datové soubory, 

tedy „nehmotné doklady“, do sbírky muzejní povahy ne-

patří. Vedou mě k tomu následující, podle mého soudu ne-

překročitelné, teze:

A. Jak již bylo řečeno sbírkovým předmětem (v souladu se 

zákonem) může být pouze věc movitá nebo nemovitost. 

Nemůže jím proto být digitální datový soubor, protože ten 

není věcí movitou. 

B. Pokud by neplatila teze A (změnou zákona), platí, že 

sbírkovým předmětem může být objekt, jehož vlastnos-

ti, pro něž byl muzealizován, lze dlouhodobě (z hlediska 

lidského věku trvale) uchovat, což zatím v případě digi-

tálních souborů nedokážeme zajistit. Nestačí uchovat fy-

zickou podstatu věci, ale s ní také všechny znaky (a funkce), 

bez nichž by věc ztratila vypovídací schopnost o přírodě 

nebo společnosti. Příklad – muzealizovat např. makovou 

buchtu upečenou podle tradičního receptu by možná mělo 

svůj význam, ale protože nejsme schopni trvale uchovat její 

znaky, svědčící pro muzealizaci (strukturu těsta a náplně, 

chuť, vůni, ale ani tvar či barvu…), makové buchty do sbírek 

muzejní povahy nezařazujeme.

C. Pokud by neplatila teze B, tj. dokázali bychom digitální 

datové soubory trvale uchovat (nepochybuji, že tento stav 

nastane) a zůstaly by srozumitelné, použitelné a byly by 

zařazeny do stávajících sbírek muzejní povahy, musely by 

tak jako tak existovat dva režimy uchovávání a  zacházení 

se sbírkovými předměty, dva diametrálně odlišné systémy 

„konzervace“, se sbírkou by museli pracovat kurátoři se 

speciálním vzděláním atp. Toto zajistit v rámci jedné, ve 

své celistvosti uchovávané sbírky by bylo nesmírně kom-

plikované a náročné. Systém odborné správy sbírky by 

se nepochybně „kousal“, vzhledem k naprosté odlišnosti 

hmotných a nehmotných sbírkových předmětů a odlišnos-

ti nároků na trvalé uchování, odlišnosti metodiky ochrany, 

používaných technologií atp. Samostatnou kapitolou je  

i problém autenticity obou typů sbírkových předmětů. Za-

tímco každý hmotný objekt (nejde-li o kopii) je originálem, 

nehmotný může existovat v nekonečném počtu identic-

kých verzí.   

Na muzealizaci digitálních souborů ovšem nelze rezigno-

vat, takže, jak z toho? Řešení nabízím následující:

1. V následujících letech se bude v rámci ochrany kultur-

ního dědictví koncipovat zcela nový obor. Budou vznikat 

jakési digitální archivy, o nichž píše Ladislav Cubr ve výše 

citované práci, s vlastní evidencí vedenou v počítačové da-

tabázi, v níž bude soubor určený k uchování přílohou evi-

denčního záznamu. 

2. Při muzeích budou tyto digitální archivy součástí sbír-

kového fondu (tezauru), ale nikoliv sbírky muzejní po-

vahy spravované a chráněné podle současného zákona  

č. 122/2000 Sb. Nejprve nejspíš jako součást doprovodné 

dokumentace ke sbírce, později jako svébytný fond. Muzea 

budou spravovat:

i. sbírku muzejní povahy, tj. sbírku hmotných dokladů,

ii. sbírku hmotných archiválií, 

iii. sbírku nehmotných dokladů, tj. sbírku digitálních sou-

borů v digitálním archivu,

iv. doprovodnou dokumentaci ke sbírce tvořenou hmot-

nými doklady.

To vše v rámci „sbírkového fondu“. 

3. Bude doplněna legislativa v tom smyslu, že předmětem 

shromažďování, uchovávání a ochrany je „sbírkový fond“  

a zpracována metodika uchovávání nehmotných dokladů  

a doprovodné dokumentace ke sbírce.  

Možná se tento názor může jevit jako konzervativní, ale 

má jednu výhodu – úsilí, které by si vyžádalo v mnohém 

násilné „naroubování“ produktů moderních technologií, 

„virtuálních“ sbírkových předmětů, na prastarou praxi 

tvorby sbírek muzejní povahy, které tvořily pouze hmotné 

věci movité či nemovité, je podle mého soudu efektivnější 

napřít pro vybudování něčeho zcela nového, co Ladislav 
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Cubr pracovně nazývá „digitální archivy“ a uvádí i příkla-

dy zemí, kde s tím už začali. Vidím to tak, že si uchovávání 

digitálních datových souborů musí najít vlastní cestu mu-

zealizace, stejně jako si ji už dávno našly archiválie, nemo-

vité kulturní památky a částečně i knižní fondy a nevidím 

žádný důvod, proč jim vnucovat stejný režim jako hmot-

ným dokladům. Takže vlastně možná ten můj názor ani tak 

konzervativní není, konzervativní by spíš bylo snažit se za 

každou cenu dělat z datových souborů „klasické“ sbírkové 

předměty. 

Na závěr se ještě vrátím k tomu, co jsem napsal v úvo-

du, že muzealizaci digitálních souborů považuji za jeden  

z nejzávažnějších problémů ochrany kulturního dědic-

tví ve 21. století. Jsem o tom přesvědčen nejen proto, že 

bude přibývat digitálních souborů, které budou obsahovat 

informace, které jinak uchovat nebude možné (nebudou 

mít „fyzickou“ alternativu), ale také proto, že digitální sou-

bory budou některé hmotné artefakty nahrazovat. Už  

v 90. letech minulého století jsem psal o tom, že současný 

způsob tvorby sbírek je dlouhodobě neudržitelný, protože 

počet sbírkových předmětů, který se dnes v České repub-

lice odhaduje na plus mínus desítky milionů, by na konci 

21. století narostl do stamilionů a jejich uchování, ale i vyu-

žívání by bylo velmi obtížné, kontraproduktivní a nakonec 

nemožné. Digitalizace kulturního obsahu představuje jed-

no z možných řešení, kdy je možné nahradit některé hmot-

né předměty digitálními soubory. Věřím, že touto cestou 

se bude muzealizace na celém světě ubírat, aby v každém 

městě nebyl např. každý desátý dům depozitářem anebo 

vedle obchodních a průmyslových center na periferiích 

měst nebylo třeba stavět ještě depozitární komplexy. Digi-

talizace – obecně nové technologie – podle mého soudu, 

ovlivní výběr hmotných dokladů a změní celkový přístup 

k muzealizaci. Podle principu, který už řadu let zdůrazňuji 

– smyslem není „mít sbírku“, ale jakýmkoliv způsobem do-

sáhnout toho, aby byly zachovány informace a poznatky 

o světě. Muzealizaci hmotných dokladů bude nutné stále 

více doplňovat jinými formami a digitalizace kulturního 

obsahu je jednou z nich. 

Jiří Žalman

P. S.

Pro vážnou diskusi na toto téma „odbíjí dvanáctá“, ale ne-

mohu si odpustit jedno připomenutí – moc se přimlouvám 

za to, aby diskutující neplédovali pro zařazování digitálních 

záznamů do sbírky muzejní povahy jen proto, že se jim to 

jeví jako nejjednodušší řešení, protože sbírkovou evidenci 

už „umí“ a alespoň prolistovali práci Ladislava Cubra.  

K otázkám muzejní statistiky

Před bezmála pěti lety, v roce 2007, jsem v šestém čísle 

Věstníku AMG referoval o problematice muzejní statistiky 

a o v této oblasti připravovaných projektech. Leccos se za 

tu dobu podařilo posunout kupředu, dokonce se otevřely 

nové obzory, leccos se bohužel ocitlo na mělčině.

Začnu těmi neúspěchy. Na konci roku 2007 se vedení 

AMG rozhodlo uskutečnit dotazníkový průzkum o rozsahu 

a struktuře sbírek muzeí ČR v počtech sbírkových předmě-

tů. Tento projekt měl navázat na výzkum, který s velkým 

zaujetím realizovala AMG v letech 1994–1996 (výsledky 

šetření byly publikovány v roce 1999 v Muzejních obzo-

rech 2/99). Tenkrát se zjistilo kvalifikovaným odhadem, že 

v muzeích ČR je něco přes 60 mil. sbírkových předmětů. 

Poprvé v historii našeho muzejnictví jsme měli k dispo-

zici údaje, byť jde o odhad (!), nejenom o rozsahu sbírek  

v kusech předmětů, ale také o jejich struktuře. Výsledky to-

hoto průzkumu sice nedávno zpochybnil ve Věstníku AMG 

v čísle 4/2010 Jan Dolák, ale musím konstatovat, že jeho 

argumentace je zjednodušující a zavádějící. Věc si, pravda, 

zaslouží podrobnější rozbor, na nějž tu není místo, ale sli-

buji čtenářům, že se k tomu ještě letos na stránkách Věst-

níku vrátím. Průzkum prováděný v roce 2008 a 2009 (2010) 

ale bohužel nebyl zatím dokončen. Řada muzeí (mezi nimi  

i některá velká muzea) údaje přes urgence nevyplnila a tím 

bohužel znehodnotila solidární snahu té většiny svých ko-

legů, kteří na dotazník pozitivně reagovali. Zdá se, že v AMG 

není dostatečný tlak a zájem o to, abychom po deseti letech 

věděli, k jakým změnám v rozsahu a struktuře sbírek došlo. 

Stávající standardní údaje (včetně CES) registrují evidenční 

jednotky, což je o něčem jiném, než jsou počty sbírkových 

předmětů, ale údaje v CES nemohou postihnout ani detail-

něji tematickou a materiálovou strukturu muzejních fondů 

tak, jak byla v 90. letech po složitém konsensu muzejních 

oborů nastavena. Škoda, že se to nepovedlo, dvakrát škoda.

V úvodu vzpomínaném článku z roku 2007 jsem také mj. 

konstatoval, že „je už načase dopracovat se k reformě obo-

rové statistiky, počínaje ročním statistickým výkazem“. Rád 

konstatuji, že pokud jde o roční statistický výkaz Kult (MK) 

14-01, podařilo se mnohé vylepšit. 

V ČR je výkaz Kult (MK) 14-01 veden s určitými obměnami 

od roku 1965 a původně jej zpracovával Kabinet muzejní 

a vlastivědné práce NM v Praze (pozdější ÚMK, MKIS). Po 

zániku Kabinetu na začátku 90. let převzalo agendu obo-

rové statistiky z pověření MK ČR Národní informační a po-

radenské středisko v Praze (NIPOS). Dlužno k tomu ještě 

podotknout, že roční statistický výkaz podléhá schválení 

Českého statistického úřadu. Lze konstatovat, že výkaz je 

bezesporu páteří oborové statistiky. Přes omezenost vypo-
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vídací hodnoty statistických dat, umožňuje výkaz v objemu 

velkých čísel analyzovat základní vývojové trendy oboru ve 

vybraných ukazatelích a také případně umožňuje porov-

nání výkonnosti jednotlivé instituce (rovněž ve vybraných 

ukazatelích) se zvoleným vzorkem muzeí. Jde jen o to, zda 

a jak efektivně je veliký potenciál shromažďovaných dat vy-

užíván (resp. zpracováván) a zda shromažďovaná data mají 

nějakou vypovídací hodnotu.

Na konci roku 2007 se zrodila malá pracovní skupina AMG 

pro muzejní statistiku (spíše skupinka, ba skupinečka), která 

na návrhu úprav ročního statistického výkazu, s jehož po-

dobou byl asi málokdo z muzejníků spokojený, začala pra-

covat. Zrodil se první návrh na úpravu výkazu za rok 2009, 

který jsme po připomínkovacím řízení na několika úrov-

ních organizační struktury AMG předložili v dubnu 2008 

NIPOSu. (K časovému posunu návrhu výkazu vysvětluji, že 

roční statistické výkazy se musí předkládat ke schválení 

ČSÚ s ročním předstihem.) Z 34 tehdy navrhovaných změn  

a úprav výkazu jich bylo přijato 18. Nicméně byla navázána 

užší spolupráce a v roce 2009 se podařilo do výkazu za rok 

2010 prosadit návrh dalších změn. Byla to sice jakási „dro-

bečková politika,“ ale vzhledem ke složitostem schvalovací-

ho procesu jiná cesta nebyla možná.

Navázaná konstruktivní spolupráce nicméně přinesla 

hned ovoce také v tom, že NIPOS v roce 2009 navrhl AMG 

spolupráci při vytvoření projektu benchmarkingu muzeí. 

Tento nástroj evaluace výkonnosti institucí připravil NIPOS 

již dříve pro vybraný okruh veřejně přístupných knihoven. 

Do konce roku 2009 jsme tedy připravili návrh muzejního 

benchmarkingu, který se po diskusi a dopracování mohl 

na podzim 2010 ověřit jako pilotní projekt. Reakce zúčast-

něné více jak čtyřicítky muzeí byla veskrze pozitivní, místy 

až nadšená. Na podzim 2011 bude tedy projekt spuštěn  

v ostrém režimu. (Podrobněji o projektu viz Věstník AMG  

č. 3/2010.) Benchmarking je v této fázi připraven pro muzea 

a galerie zřizovaná obcemi a kraji. Zpracování dat a provoz 

projektu provádí bezplatně NIPOS s tím, že zájemci o účast 

v projektu musí zatím dodat 13 údajů, které nelze převzít  

z ročních statistických výkazů.    

A právě tímto směrem se upřelo snažení pracovní skupiny 

pro muzejní statistiku. Měli bychom dosáhnout toho, aby 

mohla být téměř všechna data pro benchmarking převza-

ta z ročních výkazů. K tomu směřoval v roce 2010 návrh na 

další úpravu výkazu za rok 2011 a návrh z letošního roku na 

výkaz za rok 2012, kdy měl být dosažen cílový stav. V zájmu 

podpory projektu benchmarkingu se nyní podařilo NIPO-

Su dosáhnout souhlasu ČSÚ, aby všechna data požadova-

ná pro benchmarking obsahoval již výkaz za rok 2011. Tím 

jsme dosáhli jisté cílové mety.

Po celou tu dobu postupných (každoročních) změn prá-

vem mnozí zpracovatelé výkazů v muzeích žehrali, že na 

ně nebyli předem upozorněni, aby některá data průběžně 

shromažďovali. My jsme ale bohužel nevěděli s takovým 

předstihem, které změny budou schváleny a jakou bude mít 

dotazník konečnou podobu. Rokem 2011 by tyto nepříjem-

nosti měly končit a od roku 2012 by mělo být zcela jasno.

Po dobu práce s ročními výkazy se dále ukázala nedosta-

tečnost vysvětlivek (metodických pokynů) k vyplňování 

řady položek výkazu. Mnohá muzea si vysvětlují požadova-

né údaje vskutku po svém a někdy až kuriózně. Je zřejmé, 

že bude třeba zpracovat podrobnou „kuchařku“ k vyplňo-

vání požadovaných údajů (a tím návod na jejich evidování 

v průběhu roku). Tu nelze z technických důvodů zahrnout 

do tiskopisu výkazu, nehledě na další složitosti. Pracovní 

skupinka pro muzejní statistiku začala proto nyní pracovat 

na tomto úkolu a je dohodnuto, že po projednání textu  

v patřičných strukturách AMG a s NIPOS, bude ona příručka 

k dispozici na webové stránce AMG. Pracovní skupinka pro 

muzejní statistiku má ambici toto předsevzetí splnit do října 

2011.

Existují přirozeně i další záměry, jako např. z časově nejbliž-

ších hledání způsobu spolupráce AMG a NIPOS při efektiv-

nějším využití a prezentaci shromažďovaných statistických 

dat nebo rozšiřování nástrojů evaluace činnosti muzeí. Na 

stole leží i vize, které už přesahují do oblasti standardů, včet-

ně problematiky registrace muzeí apod. Ale to by vydalo na 

další pojednání. Nicméně pokroky v této oblasti budou zá-

viset do značné míry na pracovní kapacitě. Uvítáme proto 

každého, kdo by chtěl svou zkušeností, znalostmi oboru  

a prací přispět k řešení problematiky muzejní statistiky a kdo 

by chtěl rozšířit zatím (už?) čtyřčlennou pracovní skupinku.

František Šebek 

Zaostřeno na Paříž a Berlín 
aneb Muzea a galerie o další krok 
blíže k návštěvníkům

Tuzemská muzea a galerie se v posledních letech snaží čím 

dál více rozvíjet svou vzdělávací nabídku. Není na škodu čas 

od času zaměřit svou pozornost za hranice naší země s cí-

lem objevit, co se u nás z různých důvodů zatím neobjevilo 

nebo neuchytilo.

Ve středu 28. září 2011 můžeme navštívit již 9. ročník 

Fóra školní návštěvy (9e Forum de la Visite Scolaire), který 

proběhne od 10:00 do 17:30 hodin již tradičně v Cité des 

sciences et de l’industrie v Paříži. Na poměrně velké ploše 

dochází v posledních letech ve volně přístupných infor-

mačních stáncích k pravidelné popularizaci edukační na-

bídky několika desítek různých institucí z více míst Francie,  
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mj. jsou zahrnuta muzea (historická, uměnovědná, technic-

ká, přírodovědná), ale i zámky, turistická centra a další. Ná-

vštěva bude přínosná jak pro francouzské učitele a rodiče, tak  

i pro české muzejní a galerijní pedagogy. U „vyslanců“ jed-

notlivých institucí lze získat mnoho informací podnětnou 

diskuzí, ale i tichým odebráním tištěných materiálů, což 

jsem mohla zjistit na základě realizace autorského projektu 

Galerijní pedagogika v Paříži, číslo MUNI/41/108/2009, pod 

hlavičkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, je-

hož je tento příspěvek dílčí součástí. Zpravidla se ale jedná 

o vzdělávací nabídku na nedlouho předtím zahájené škol-

ní období, kterou lze v dnešní 

elektronické době při troše sna-

hy najít i na webových strán-

kách zastoupených institucí.

V loňský Den sjednocení Ně-

mecka se konal v pořadí již  

4. ročník Dětské slavnosti 

(Kinderfest), která se na půdě 

berlínské Gemäldegalerie  

v areálu Kulturního fóra usku-

tečnila na základě iniciativy Mu-

zejního spolku císaře Friedricha  

v úzké spolupráci se Službami 

návštěvníkům Státních muzeí  

v Berlíně. Autorkami koncep-

tu a organizátorkami byly Ines 

Bellin a Bettina Held. Program 

se zaměřoval především na děti 

ve věku od 5 do 14 let. Tradice Dětských slavností započa-

la roku 2007 tematicky složeným programem „Cesta ča-

sem“, roku 2008 jej následovaly „Nebe & peklo“, obě rovněž  

v Gemäldegalerie. Dočasný odklon od malířství způsobila 

výměna zavedeného místa konání v roce 2009, kdy se i ji-

nak pojmenovaná akce Dětský den (Kindertag) s podtitu-

lem „Umění hýbe dětmi!“ uskutečnila v Bode-Museum na 

Muzejním ostrově, čímž došlo k novému zaměření progra-

mu na sochařství. 

Během sedmi sobotních hodin (11:00–18:00 hodin) 3. říj-

na 2010 se děti do věku 16 let zdarma, rodiče v doprovodu 

svých dětí a další, kteří mívají konvenčně zlevněné vstupné 

za 4 €, ostatní za plné vstupné 8 €, zúčastnili různorodé na-

bídky programů se zaštiťujícím tématem „Říše barev galerie 

obrazů“, jak již bylo zmíněno tentokrát již opět v Gemälde-

galerie. Rodiny si mohly přijít na své v rámci čtyř souborů 

aktivit: ve vestibulu na trhu a v kutilské ulici, mezi originály 

v expozici, na jevišti ve Wandelhalle a na dalších místech.

Program byl rozmanitý a děti při něm byly různou měrou 

spontánně aktivní. Nahlédneme-li do akci popularizující 

skládačky, zjistíme, co všechno zahrnovaly čtyři výše zmí-

něné okruhy. Děti se mohly zúčastnit prohlídek, jež v celé 

muzejní budově začínaly co půl hodinu a byly různě tema-

ticky zaměřené na malířství, které až analyticky přibližovaly, 

jmenovitě a poeticky: Žlutá ze závisti – Červená ze vzteku: 

Barvy a pocity; Základní kurz nauky o barvách: Kruh barev; 

Barvy ročních období; Modré, ano modré jsou všechny 

moje šaty; Ctít barvu; Citrónově žlutá, třešňově červená  

a pomerančová: Lahodné barvy a jejich původci; Trhám si 

barevnou kytici...; Červená přichází dopředu, modrá couvá 

dozadu: Barvy a prostor; Vidím co, co Ty nevidíš; Nepřežeň 

to s barvami! a Barvy a jejich význam. 

Berlín, Gemäldegalerie, Kinderfest, výtvarná dílna 

„Tajné receptury"

Foto:  Alice Stuchlíková

Dále bylo možné zhlédnout rozmanitou přehlídku před-

stavení, jíž uváděla populární německá televizní moderá-

torka a herečka Singa Gätgens (*1975). Vedle dospělých 

na přípravě programu participovaly i děti, např. ve formě 

dětského divadla, dětského tance a dětského sboru. Vedle 

divadelní, taneční a hudební produkce zpříjemnili dětem 

den chodec na chůdách, žonglér, akrobaté a kouzelník.

Ve vestibulu si mohly rodiny vybrat z více jak deseti roz-

manitých výtvarných dílen, které opět z různých úhlů na-

hlédly na umělecký obor malířství a prakticky ho přiblížily. 

O koncepci více prozradí jednotlivé tvůrčí pobídky: Úsměv-

ný tanec barev: Mobily a rotory; Tak hluboká jako modrá, 

tak vysoká jako červená – Plastické postavy/tvary; Barva 

& světlo: Barevná okna z transparentního papíru; Barevné 

korálky millefiori z materiálu Fimo; Malování pro nejmen-

ší; Zahrada badatele – Experimenty s barvami; Pestrá je 

moje nejoblíbenější barva: Má obrazovo-kostýmní výstava; 

Jak zní modrá v červené? Tónové kotouče nechají barvy 
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rozdrnčet; Barevné jsou již lesy... Koláže s listy, otisky listů 

na látku; Barvy starých mistrů; Tajné receptury a Červená, 

modrá, žlutá: Vynořte se! Mistrovská díla v 3D. Dále moh-

li dospělí i dětští návštěvníci ve vestibulu Gemäldegalerie 

využít nabídky drobného, vydatného i výrazně zdravého 

občerstvení, koupit si něco pro radost nebo ke čtení a na in-

formačních stáncích získat zajímavé novinky o činnosti za-

stoupených institucí (Besucher-Dienste a Kinderakademie, 

Jugend im Museum e. V., Kaiser Friedrich-Museums-Verein, 

Rotary, Deutsche Guggenheim a Berliner Kinderschutz-

bund). Jejich téměř stoprocentní umístění mezi vchod do 

stálé expozice a prostor s workshopy umožnilo zprostřed-

kovat edukační nabídku na následující období všem ná-

vštěvníkům Dětské slavnosti, kteří na akci přišli a projevili 

o ni zájem.

V tomto roce lze ve zkoumání obrazů a malování v Berlí-

ně pokračovat. Gemäldegalerie na Postupimském náměs-

tí uspořádá další Dětskou slavnost v neděli 23. října 2011  

a její avizované téma „V ateliéru malíře“ nás nenechává na 

pochybách, že se máme na co těšit.

Nastínili jsme si dva možné přístupy k uchopení veletrhu 

muzejní pedagogiky. Jeden více jednostranný, ale jasně 

zacílený, řekněme racionálnější, téměř ve formě firemního 

veletrhu oslovujícího dospělé, druhý smíšený, podporují-

cí vznik emoční vazby zejména malých návštěvníků, kteří 

mohou začít chtít do muzea chodit po takto kumulovaném 

zážitku pravidelně. 

Aktuální užitek těchto akcí i potencialita jejich dlouhodo-

bějšího zhodnocení nespočívá pouze v prezentaci součas-

né vzdělávací nabídky, ale i v připomenutí instituce a kvalit, 

které spravuje, jako celku. Čím promyšlenější a diferenco-

vanější vzdělávací koncepci a na delší časový horizont pro-

pracovanou edukační nabídku je zde schopna srozumitel-

ně zprostředkovat, tím více využije svou příležitost a zvýší 

míru pravděpodobnosti očekávatelné návratnosti vložené 

organizační energie i finančních prostředků. 

Tyto akce zatím nemají v tuzemsku tak velkorysé ekviva-

lenty, ale snad jen dočasně. Cyklické pořádání obdobných 

akcí na půdě některé z velkých institucí v metropoli, nebo 

ještě lépe v jednotlivých krajských městech, by přispělo  

k lepší propagaci muzeí a galerií, umožnilo by vznik spon-

tánní výměny, jakési burzy nápadů mezi muzejními i gale-

rijními pedagogy a nabídlo by aktivním učitelům a rodičům 

lepší orientaci v dnešní stále se rozšiřující vzdělávací nabíd-

ce členů Asociace muzeí a galerií České republiky, případně 

dalších přizvaných organizací, jejichž účast by ještě zvýšila 

atraktivitu akce a rozšířila okruh návštěvníků o takové, které 

bychom spíš než v muzeu běžně potkali v zoologické zahra-

dě, u akvária, v kině, divadle či na zámku.

Alice Stuchlíková

V Technickém muzeu v Brně 
se konala Mezinárodní 
konference komise CIMUSET

Ve dnech 6.–10. června 2011 se Technické muzeum v Brně 

stalo hostitelem již 39. ročníku Mezinárodní konference 

komise CIMUSET (Mezinárodní komise pro muzea a sbírky 

vědy a techniky Mezinárodní rady muzeí – ICOM). CIMUSET 

se neorientuje pouze na tradiční muzea vědy a techniky, 

ale také na současná vědecká centra. Tématem konferen-

ce bylo „Technická muzea jako strážci a edukátoři“. Téma 

edukace je v současnosti aktuální nejen v humanitních 

oblastech, ale je zapotřebí se jím zabývat také v oblastech 

vědy a techniky. Cílem konference bylo zaměřit se například 

na problematiku role sbírek a samostatných objektů tech-

nických muzeí v měnícím se sociálním prostředí, na muzea 

a jejich návštěvníky a na mezinárodní spolupráci, přispíva-

jící k porozumění a zlepšení obrazu vědy a techniky ve spo-

lečnosti. Záštitu nad 39. Mezinárodní konferencí CIMUSET 

převzali ministr kultury ČR, hejtman Jihomoravského kraje, 

primátor města Brna a místostarosta Žďáru nad Sázavou. 

Oficiálním partnerem se stal Český výbor ICOM. První den 

konference, pondělí 6. června, započal zasedáním boardu 

(výboru) komise, následovalo oficiální zahájení konferen-

ce za účasti politické reprezentace Jihomoravského kra-

je a města Brna, představitelů TMB a Dr. Jytte Thorndahl  

z Dánska, prezidentky komise CIMUSET. První zahajovací  

teoretickou přednáškou byl příspěvek PhDr. Jana Doláka (Ka-

tedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví) na téma 

„Technická muzeologie na počátku 3. tisíciletí“. Následovala 

prohlídka Metodického centra konzervace a expozic TMB  

s komentovanou prohlídkou výstavy „PLAY“. V úterý  

7. června dopoledne si mohli přítomní vyslechnout prv-

ní bloky přednášek. Zazněly referáty, jako např. příspěvek 

prezidentky CIMUSET, Jytte Thorndahl, na téma „Technic-

ká muzea jako výzva pro budoucnost“. Poté následovala 

první z připravených exkurzí – návštěva Vodního mlýna ve 

Slupi, Areálu Československého opevnění v Šatově a Zno-

jma. Celý třetí den se nesl v duchu přednáškových bloků. 

Jednou se zajímavých přednášek byl například příspě-

vek Kimma Antilly z Finska o výuce historie technologie  

v muzeích. Své příspěvky přednesli také zaměstnanci TMB, 

kteří prezentovali muzejní sbírky a památky a práci s nimi. 

Ve čtvrtek proběhlo valné shromáždění komise. Na tom-

z konferencí,
seminářů
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to zasedání byly shrnuty dosavadní počiny CIMUSET, byly 

představeny plány do budoucích let a místa konání dalších 

zasedání (např. Tampere, Rio de Janeiro, Paříž). Posledním  

z konzultovaných témat byly webové stránky komise  

a jejich další náplň. Ve čtvrtek 9. června byla v rámci oslav  

50. výročí Technického muzea v Brně zpřístupněna nově 

zrekonstruovaná externí památka Šlakhamr v Hamrech nad 

Sázavou za přítomnosti politických zástupců, odborné ve-

řejnosti, tisku a účastníků konference. Po tomto programu 

následovala exkurze na Zelenou Horu. Posledním dnem ofi-

ciální části konference byl pátek 10. června, kdy proběhlo 

oficiální uzavření konference. 

39. Mezinárodní konference oborové komise CIMUSET 

byla příjemným a přínosným setkáním zástupců technic-

kých muzeí z celého světa. Nelze však nezmínit, že pro orga-

nizátory bylo jistým zklamáním to, že o účast na konferenci 

byl poměrně malý zájem mezi českými muzejníky. 

Marie Gilbertová

Seminář Etnografické 
komise AMG v Uherském 
Hradišti

Semináře, který proběhl od 10.–11. května 2011 v před-

náškovém centru Slováckého muzea v Uherském Hradičti, 

se zúčastnilo 18 členů Etnografické komise AMG a 1 host. 

Před zahájením jednání přivítala jménem Slováckého 

muzea v Uherském Hradišti přítomné etnografy vedoucí 

tamního etnografického oddělení PhDr. Romana Habarto-

vá. Seminář vedl předseda Etnografické komise AMG Mgr. 

Daniel Bechný spolu s pořadatelkou semináře v Uherském 

Hradišti PhDr. Romanou Habartovou.

Zahajovacím příspěvkem v prvním bloku jednání byl Re-

ferát ze semináře o Autorském zákonu konaném 28. dubna 

2011 v Praze. Mgr. Daniel Bechný ze Západočeského mu-

zea v Plzni v něm seznámil účastníky s referovanými tématy  

a přiblížil na vybraných příkladech dosavadní muzejní pra-

xi. Druhým příspěvkem byl referát Příprava výstavy o Jiřině 

Králové. O této významné národopisné pracovnici z Orlo-

vé-Lazů pohovořila Mgr. Eva Hovorková z Muzea Těšínska  

v Českém Těšíně. Příspěvkem Projekt Muzeum Pálenic ve Vlč-

nově seznámila Mgr. Marta Kondrová ze Slováckého muzea 

v Uherském Hradišti přítomné se vznikem muzea zaměře-

ného na prezentaci podomácké produkce slivovice na Mo-

ravě. Mgr. Wiesława Branna přednesla referát Nově otevřená 

výstava z nových přírůstků muzea o výstavě tvořené novými 

akvizicemi, která obsahuje i etnografické sběry posledních 

let mapující každodenní život. Mgr. Olga Floriánová před-

stavila rozsáhlý projekt komponované krajiny Muzea v pří-

rodě Rochus na území o výměře 200 ha v referátu Muzeum  

v přírodě Rochus. PhDr. Alena Kalinová vybrala pro svůj 

referát z činnosti Moravského zemského muzea výstavu 

Sousedé na talíři, kde se dozvíme o venkovské i městské 

kuchyni od jižní Moravy až po Vídeň a prezentovala ob-

sáhlou publikaci o fotografovi Erwinu Rauppovi. První blok 

jednání uzavřel příspěvek PhDr. Romany Habartové Vytvá-

ření soukromých muzeí v regionu, který narazil na problema-

tiku vytváření soukromých muzeí a poradenství, financování  

a konkurenci ze strany odborných institucí. Plánované zhod-

nocení postupu prací na pojmosloví etnografických sbírek 

Mgr. Jany Tiché se neuskutečnilo ze zdravotních důvodů.

Druhý blok jednání zahájil Mgr. Daniel Bechný referová-

ním o jednání ze Senátu AMG. Dále byli přijati 3 noví členo-

vé EK AMG – Mgr. Jana Koštuříková, Muzeum jihovýchodní 

Moravy ve Zlíně, Mgr. Marie Gilbertová, Technické muzeum 

v Brně a Mgr. Petr Číhal ze Slováckého muzea v Uherském 

Hradišti. Dále proběhla volba nového předsedy, kterým byl 

zvolen Mgr. Daniel Bechný.

Další část pracovního setkání byla věnována workshopu, 

který se věnoval práci s keramickým fondem. Vedením Et-

nografické komise AMG byl osloven PhDr. Jiří Pajer ze Stráž-

nice, který připravil a ujal se vedení workshopu, jež spočí-

val v identifikování a určování původu jednotlivých kusů 

vybraného souboru rozsáhlé sbírky keramiky Slováckého 

muzea.

Podvečerní blok zasedání členů EK AMG se odehrával 

mimo Uherské Hradiště. Slovácké muzeum poskytlo pro 

převozy členů komise služební vozy. Tak mohlo pokračovat 

setkání etnografů výjezdem do Vlčnova, kde bylo nedávno 

otevřeno Muzeum lidových pálenic. Komise byla seznáme-

na s celým projektem na místě, rozšířeným o projekci do-

provodného dokumentu k expozici.

Závěr prvního dne rokování završil výklad v památkové 

zóně s dochovanou tradiční architekturou Vlčnovských bůd 

a přátelské posezení s cimbálovou muzikou a bohatou dis-

kusí.

Také druhý den poskytlo vedení Slováckého muzea slu-

žební vozy k přepravě zástupců semináře. V bohatém pro-

gramu účastníci navštívili nově rekonstruovanou expozici 

Památníku Velké Moravy ve Starém Městě, kde obsáhlý bar-

vitý výklad provedl PaedDr. Jiří Jilík, který přiblížil život Slo-

vanů na příběhu fiktivní postavy Mojslava. Archeoskanzen 

Modrá byl dalším zajímavým bodem programu, který po-

kračoval komentovanou prohlídkou zámku v Buchlovicích 

a na hradě Buchlově.

Seminář se, i přes velký počet omluvených členů, vydařil, 

na čemž mají největší zásluhu jeho organizátoři, zaměst-

nanci Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

z konferencí,
seminářů



Za přípravu a výbornou organizaci semináře patří po-

děkování zejména PhDr. Romaně Habartové. Poděkování 

náleží také řediteli Slováckého muzea PhDr. Ivo Frolcovi za 

poskytnutí konferenčního sálu, za přichystanou techniku  

a v neposlední řadě za zajištění občerstvení.

Podzimní seminář Etnografické komise AMG v roce 2011 

proběhne ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.

Daniel Bechný

V Hodoníně se uskutečnil 
seminář Oborové komise 
muzejních archeologů ČR

Ve dnech 8.–10. června 2011 se konal jako každoročně 

seminář spojený s výročním plenárním zasedáním komi-

se, tentokrát v Hodoníně ve spolupráci s tamním Masary-

kovým muzeem jako hostitelem celé akce, jeho pracovní-

kům patří poděkování za pečlivé zajištění průběhu akce. 

Hlavním tématem semináře byla „Archeologie v muzeích  

a vzdělávací systém“. Jednání a dalších akcí s ním spojených 

se zúčastnilo 59 archeologů z muzeí, ústavů archeologické 

památkové péče a dalších památkových institucí i z občan-

ských sdružení a soukromých společností zabývajících se 

archeologickou činností. 

Hlavní jednání proběhlo prvního dne v sále Evropa Ma-

sarykova muzea v Hodoníně (Národní tř. 21). Po poradě 

výboru OKMA, zaměřené především k organizaci navazují-

cího semináře a k čerstvé otázce stanoviska k poslednímu 

znění archeologické části novely památkového zákona, 

bylo zahájeno vlastní zasedání. Po stručné informaci před-

sedy OKMA PhDr. Karla Sklenáře, DrSc. o činnosti komise  

v uplynulém období následovaly úvodní referáty k tématu 

semináře, jež přednesly Mgr. Miroslava Šmolíková a Mgr. 

Veronika Bačová z Muzea hl. m. Prahy („Archeologické 

programy pro školy v Muzeu hl. m. Prahy“) a Mgr. Krystýna 

Urbanová z Národního muzea („Využití archeologické části 

připravované nové expozice Národního muzea v edukač-

ním procesu“); ty byly doplněny prezentací vyhodnocení 

dotazníků k tomuto směru činnosti, rozeslaných s předsti-

hem archeologickým muzejním i nemuzejním pracovištím. 

Na blok referátů navázala diskuse, v níž se účastníci vyjádřili 

k podnětům z referátů vzešlým a vyměnili si zkušenosti ze 

spolupráce se školami a mládeží.

Dále pokračoval program jednání aktualizací adresáře 

archeologů působících v muzeích a institucích památkové 

péče a stručným představením výsledků novějších výzku-

mů v Hodoníně a okolí (Mgr. František Kostrouch, Masary-

kovo muzeum v Hodoníně). Poté se účastníci odebrali do 

budovy Masarykova muzea k prohlídce jeho expozic (vedl 

Mgr. František Kostrouch). 

Druhého dne semináře proběhla exkurze, kterou pro  

51 účastníků organizačně zajistil Mgr. František Kostrouch. 

Velmi nepříznivé počasí si však vynutilo redukci terénních 

částí původního programu, takže skutečný průběh zahrnul 

Mikulčice (velkomoravské hradiště s relikty kostelů a muze-

um, kde podrobný výklad doplněný prezentací počítačo-

vé rekonstrukce podali Mgr. Marian Mazúch, Ph.D. a PhDr. 

František Synek; na této lokalitě bylo také přijato usnesení 

semináře), Strážovice (oběd v restauraci Babylon), Kyjov 

(prohlídka muzea s archeologickou expozicí) a po zlepšení 

počasí Bohuslavice (terénní pozůstatky tvrziště nad obcí). 

Po návratu následoval společenský večer s neformálními 

diskusemi, uskutečněný v restauraci Na radnici v Hodoníně. 

Dopoledne posledního dne proběhla pro zájemce ještě 

prohlídka existujících i zaniklých pamětihodností města 

(hrad-zámek, místo raně středověkého pohřebiště na ná-

městí atd.), kterou vedl Mgr. František Kostrouch; ta byla na 

závěr doplněna návštěvou významné památky – kostelíka 

sv. Markéty u Kopčan na slovenském území (patřící ale ke 

kulturnímu prostoru velkomoravských Mikulčic), jehož pro-

hlídka ve čtvrtek odpadla pro nepříznivé počasí.

Usnesení semináře uložilo výboru OKMA rozeslání pod-

kladů k připomínkám k novele památkového zákona, aktu-

alizaci adresáře a výběr místa i námětu semináře 2012.

Karel Sklenář   

Vysočina ve 3D

První muzeum v České republice, které se snaží o syste-

matickou digitalizaci sbírkových předmětů do podoby 

trojrozměrných virtuálních modelů, naleznete v Pelhřimo-

vě. O zajímavém projektu, digitalizaci i postavení muzea  

v současném světě protkaném informačními technologie-

mi vypráví ředitel Muzea Vysočiny v Pelhřimově, Mgr. On-

dřej Hájek. 

Pane řediteli – než se dostaneme k vytváření 3D modelů 

– co Vás vlastně přivedlo na tuto u nás zatím moc nepro-

šlapanou cestu nových možností prezentace sbírkových 

předmětů? 

Impulsem pro zřízení pracoviště, jehož náplní je digitaliza-

ce sbírek, byl požadavek našeho zřizovatele – kraje Vysoči-

na, abychom se vyslovili, jak se budeme profilovat. Protože 
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Pelhřimov je relativně malé muzeum o 10 lidech, není mož-

no se profilovat např. v oblasti archeologie a dalších oborů, 

které jsou náročné na počet lidí, takže jsme se nakonec roz-

hodli, že půjdeme cestou, která je neprobádaná, ale kterou 

by šlo do budoucna i v relativně malém počtu lidí dělat. Tou 

cestou byla právě digitalizace a my jsme pozvolna začali ře-

šit, co budeme digitalizovat. Prvotní nápad byl, že zakoupí-

me knižní skener, ale po konzultacích s Národní knihovnou 

jsme zjistili, že to, co jsme chtěli dělat, je již z 90 % hotovo. 

Zároveň jsme měli ideu digitalizace skleněných negativů, 

map a dvourozměrných věcí. To se nám podařilo – zakoupili 

jsme skener s průsvitovou hlavou na skenování skleněných 

negativů, dále jsme zakoupili speciální skener Nikon, kte-

rý je jen na filmy a diapozitivy a kraj Vysočina nám zapůjčil 

válcový skener formátu A1, na kterém lze skenovat mapy, 

plakáty…

Mgr. Hájek předvádí, jak jsou před vlastní 3D digitalizací 

na předmět přidány nezbytné body, podle nichž se skener 

orientuje a snímá plochu.

Tak jsme se postupně dostali až k hitu, ke kterému nám 

pomohl anglický manuál a také obor, který jsem vystudo-

val, což je památková péče. V anglických materiálech jsem 

viděl, že 3D skenerem se skenují fasády objektů, ty se pak 

archivují a porovnávají jejich změny. To se nám zalíbilo  

a začali jsme uvažovat, jaké by byly možnosti využití takové-

ho skeneru v muzeu, a jak ho získat. Napřed jsme se dostali  

k fotogrametrii, kterou preferují na Slovensku. Tato metoda 

má však své nedostatky pro předměty vyšších váhových 

kategorií, stejně jako 3D skenery pro předměty nižších vá-

hových kategorií a rozměrů. Proto jsme usilovali o získání 

skeneru, který máme dnes, tj. ručního 4D skeneru (dovede 

snímat i barevnou texturu předmětu). Financován byl na-

konec z grantu EU ROP projektu „Muzea a galerie na Vyso-

čině on-line“, díky němuž mají být do dvou let na internetu 

zpřístupněny některé sbírkové předměty ze sbírek muzeí, 

galerií a pamětních síní, které se do projektu zapojily – a to 

buď fotograficky nebo právě formou 3D skenování. Vlast-

níkem 4D skeneru je kraj, který nám ho jakožto digitalizač-

nímu pracovišti zapůjčil, abychom naplňovali podmínky 

evropského grantu a abychom vyzkoušeli, co lze skenovat 

a jak to využít. Využití výsledků v muzejním prostředí je  

z mého pohledu absolutně unikátní, protože v každém 

muzeu existují předměty ve velmi žalostném stavu, jejichž 

restaurování by byla loterie s nejistým koncem. Díky tomu-

to skeneru lze takový předmět nasnímat a uchovat alespoň 

jeho obraz pro budoucí generace, a to v takové formě, že 

je to trojrozměrný obraz, který lze kdykoli, pokud se počí-

tač připojí k odpovídajícímu tisko-

vému nebo obráběcímu zařízení, 

vyrobit, respektive jeho kopii z ně-

jakého odpovídajícího materiálu. 

A tak může být zachován vizuální 

stav tohoto předmětu v poměru  

1 : 1 – existují 3D tiskárny, které 

předmět dovedou trojrozměrně  

a navíc barevně vytisknout.  

Můžete trochu přiblížit projekt 

„Muzea a galerie na Vysočině 

on-line“? A jak „objemný“ bude 

výstup projektu, až budete ve „fi-

nále“?

Tento projekt má jasně stanoven 

rámec – má v něm být kolem čtyř 

tisíc hesel, přes tři tisíce předmětů, 

které budou digitalizovány napříč 

muzei, galeriemi a pamětními síněmi na Vysočině. Ve „3D“ 

bude jen to, co bude možno skenovat a co se samozřejmě 

stihne. Tak jako ostatní evropské projekty, i tento má tzv. 

svou dobu udržitelnosti a počítá se s tím, že po tuto dobu 

bude dál doplňovat data. Jak už to tak bývá, zjistíte, nakolik 

je to obtížné a jak moc času to zabere, až když máte dané 

zařízení v ruce. Problém je v tom, že jsme se pustili na vel-

mi tenký led, nebo ještě přesněji jdeme po bažině – nikdo  

z nás neví, kde je díra a kde je to jak hluboké, kudy ještě mů-

žeme projít. Nejenže jsme první instituce v republice, která 

má tenhle typ barevného skeneru, ale jsme i první muze-

um, které s ním zachází a chce zacházet. Dnes už máme 

vybraný další 3D skener, který bychom chtěli časem získat. 

Přestože ten současný je dobrý, kvalitní, jeho využití je spí-

še na větší předměty a pokud bychom chtěli skenovat šper-
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ky, mince atd. je potřeba mít zlatnický skener, který je sice 

monochromatický, ale velmi přesný v zobrazení drobných 

detailů. Úskalí tkví v tom, že chcete-li získat sken barevný, 

musíte mít dostatečně kvalitní nadstavbový software, ve 

kterém na tuto plastickou záležitost „natáhnete“ fotku jako 

masku, aby se dostala do barevnosti.

Jak bude vypadat spolupráce s kolegy z muzeí, která jsou 

v tom projektu zapojená? 

Skener je sice přenosný, ale určité věci, zvlášť ty, které lze 

převážet, chceme skenovat u nás, protože zde je pracovi-

ště vybavené, máme svůj rytmus práce, víme, kdy a jak je 

potřeba při skenování zatmívat. Čili většinu věcí chceme 

skenovat tady. Kolegové z muzeí a galerií s tím souhlasí. 

Problém je trochu u institucí, které se dotazují na parame-

try toho zařízení, zejména na intenzitu osvitu, což je úskalí 

všech skenerů. Je samozřejmé, že jestliže chci, aby skener 

zvládl detaily předmětu, pak osvit musí být obrovský. Jsem 

si vědom toho, že intenzivní osvit všechny sbírkové před-

měty ničí, na druhou stranu nám ale dává možnost zacho-

vat navždy barevný obraz daného předmětu a docílit abso-

lutního maxima informací, které o něm mohu získat. 

Za rozhovor a praktické ukázky digitalizace děkuje 

Michal Janiš

Trochu jiný příběh muzejního 
předmětu

V současné době se řeší v muzejních odborných kruzích 

otázka, zda věda a výzkum mají v muzeích své místo a mají 

tak být součástí jejich hlavní činnosti. Některá muzea byla 

již zařazena mezi vědecko-výzkumné organizace, nicméně 

nejistota, jaká bude budoucnost vědy v muzeích, přetrvává. 

Osobně se řadím mezi odborné pracovníky a po 25 letech 

práce v muzeu vidím situaci takto: Muzea jsou naplněna 

k prasknutí sbírkovými předměty a tvoří náš tzv. národ-

ní poklad. Sbírkový předmět je získán do muzea jedním  

z možných způsobů, které jsou přesně definovány. Defini-

ci sbírkového předmětu z pohledu muzeologie zde nechci 

rozvádět, existuje řada teorií, výkladů či směrů a pojetí. 

Předmět je měřen, vážen, analyzován, konzervován, pre-

parován, restaurován, zapsán do evidence či digitalizován 

a bezpečně uložen. Tento proces je metodicky dokonale 

zvládnut a na různých úrovních aplikován. Laik tomu říká 

poněkud pejorativně oprašování sbírek, neboť nezná po-

drobnosti a náročnost celého procesu. 

Veřejnost by ovšem mohlo zajímat, co se vlastně za sbír-

kovým předmětem ukrývá. A tady na řadu přichází vědec-

ké zhodnocení předmětu. Pokládám je za nedůležitější 

moment. Přeneseně řečeno, jde o to, dát předmětu duši  

a vdechnout mu život. Příběh předmětu pak vyprávíme 

prostřednictvím výstav či přednášek a naplňujeme tak jed-

no z hlavních poslání muzea – zprostředkovat naše kulturní 

a přírodní dědictví veřejnosti. Kdo jiný by sbírky vědecky 

zpracovával, když ne muzejní pracovníci, kteří předmět  

v mnohých případech získali v souvislostech jeho původní-

ho prostředí? Bez vědeckého zpracování by se totiž ze sbí-

rek stala zbytečná veteš. 

Odborná muzejní veřejnost je neoficiálně rozdělena na tři 

kategorie pracovníků (zjednodušeno a možná příliš zobec-

něno). Jedni jsou tradičními muzejníky, druzí jsou nadšení 

vědečtí pracovníci a třetí jsou muzejníci profesionálové – 

muzeologové. Představitele všech těchto tří táborů lze po-

tkat téměř v každém muzeu a nelze si nevšimnout jistého 

vzájemného přehlížení. Názory jedněch na ty druhé jsou 

charakterizovány asi takto: Podle muzeologa a tradičního 

muzejníka nemají vědečtí pracovníci v muzeu co dělat, 

podle tradičního muzejníka a vědeckého pracovníka je mu-

zeolog zástupce pavědy a je pro praktickou muzejní práci 

zbytečný, podle muzeologa je vědecký pracovník a tradiční 

muzejník bez dostatečné kvalifikace a nemá v muzeu také 

co dělat. To jsou ti nejradikálnější. 

Muzeologie má v našem muzejnictví velkou tradici. Před-

náší se např. na Slezské univerzitě v Opavě či na Filozofické 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na kurzech pořáda-

ných AMG. Česká muzeologická tradice překročila i hrani-

ce státu. „Společenství“ muzeologů se postupně rozšiřuje  

a posiluje a jen tak na okraj, absolvování muzeologie se 

stává často vstupenkou na úspěšný konkurs ředitelského 

místa. Ostatní muzejní pracovníci, jak vědečtí, tak ti, co 

pracují se sbírkami, se postupně dostávají na druhou kolej  

a pomalu, ale jistě začíná převládat tendence, že nový pra-

covník muzea musí mít muzeologii a že nemusí až tak moc 

býti odborníkem. 

K napsání těchto slov mě vedlo zamyšlení nad tímto 

vzorkem (viz obrázek), který jsem objevila během terénní-

ho výzkumu na jedné moravské lokalitě. Na první pohled 

nevzhledný kus břidlice, na které jsou roztroušeny nějaké 

kosti a zuby. Muzejní pracovník, ne specialista, by možná 

příběh 
muzejního předmětu
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vzorek v terénu zvedl, ale možná ani to ne. Kdyby jej pře-

ce jenom vzal, určil by jej jako menilitovou břidlici se zbyt-

ky ryb (incerta sedis). Tento vzorek by asi nikdy nevystavil. 

Odborný pracovník by ovšem vzorek detailně prostudoval  

a přečetl Vám tento příběh: 

Podle zachovaných zbytků na břidlici vidíme, že moře 

bylo plné ryb a žraloků. Jedna malá ozubená kůstka pat-

řila hlubinné rybě se světelnými orgány druhu Scopeloides 

glarisianus. Další zbytek byl součástí filtračního aparátu 

mláděte předchůdce současného druhého největšího dru-

hu žraloka Cetorhinus maximus. Pomocí těchto žaberních 

násadců žralok filtroval vodu, aby zachytil všude přítomný 

plankton, kterým se tento mořský obr živil. Další žraločí 

zub patřil živorodému žraloku liškounovi rodu Alopias, kte-

rý se vyznačuje velmi dlouhou prsní ploutví a vyvinutým 

horním lalokem ocasní ploutve. Tuto používal k lovu ryb 

tak, že jí naháněl hejna dohromady, aby je snáze ulovil. 

Jiný zub zase patřil žraloku ostrounovi rodu Squalus, který 

je pojmenován podle velkých ostnů ve svých dvou hřbet-

ních ploutvích. Množství špičatých zubů s háčkem na konci 

patří hadovité rybě Anenchelum a drobné disky jsou otoli-

ty hlubinné světélkující ryby z čeledi Myctophidae. Mohli 

bychom pokračovat dále. Všichni tito mořští živočichové 

obývali hloubky kolem 400 metrů, kde již neproniká téměř 

žádné světlo a pouze svítící orgány ryb dokazují, že je v hlu-

binách život. Tato břidlice se usadila před 30 miliony let na 

dně hlubokého moře Tethys (podle řecké mytologie bylo 

pojmenováno podle bohyně vnitrozemských vod, která 

byla dcerou Urana (Nebe) a Gaie (Země)). Toto moře oddě-

lovalo euroasijský kontinent od africké a indické desky a při 

alpínském vrásnění postupně zaniklo. Mohutnými příkrovy 

byly sedimenty přesunuty a vyvlečeny na povrch na své 

dnešní místo. Dotkněte se vzorku a ocitnete se v hloubce, 

kam se nikdo z nás pravděpodobně dnes nepodívá….

V současné době se s oblibou používá výraz syndrom vy-

hoření, kterým je označován člověk, který ztratil motivaci 

či inspiraci v práci, a stává se neproduktivním a tím pádem 

pro společnost nepoužitelným. Osobně mně toto připada-

lo absurdní a nemyslitelné, neboť odborná či vědecká práce 

nikdy nekončí a odborného pracovníka syndrom vyhoření 

nemůže postihnout. Ale může. Silná byrokratická zátěž, po-

litizace, unifikace všeho, co jde, ubírání se k aktivitám zá-

bavního průmyslu, používání praktik konzumu, to všechno 

je jedem, jedem pomalu, ale jistě působícím a zabíjejícím 

stavovskou čest muzejních pracovníků, kterou si vytvořili,  

i privilegiem se dotýkat pokladů naší historie. Chtěli by-

chom předat muzejní žezlo novým generacím muzejníků, 

ale bude vůbec komu? Neničme tento potenciál „koníčká-

řů“ v muzeích a važme si jejich lásky k oboru. Bez nich zabi-

jeme genia loci našich muzeí!

Růžena Gregorová
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Bělá pod Bezdězem
Muzeum v Bělé pod Bezdězem
Aleš Krejčí – Obrazy 1.5. – 2.10.2011
Václav Krolmus 11.6. – 2.10.2011
Ondřej Kepka – Oživlé příběhy fotografií 19.6. – 31.8.2011
Paní starostová a její přítelkyně u kadeřníka, švadleny….
 25.6. – 2.10.2011
Adolf Born 6.8. – 2.10.2011
Drobná sakrální architektura na Mladoboleslavsku  
 1.10. – 31.12.2011
Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Africké fotografie Miroslava Zejvala 1.8. – 25.9.2011
Mirka Záhorová – Obrazy 1.8. – 25.9.2011
Japonská kaligrafie 1.10. – 21.11.2011
Slavní rodáci – Čeněk Melka, Věnceslav Černý, Gabriel Vágner
 1.10.2011 – 1.1.2012
Benešov
Historie města Benešova
Historické panenky 16.6. – 17.9.2011
Muzeum umění a designu Benešov
Erika Bornová – Objekty 26.5. – 31.8.2011
Ladislav Hojný – Motivy venkova 1.7. – 31.8.2011
Cestář 26.7. – 10.9.2011
Beroun
Muzeum Českého krasu, p. o. Středočeského kraje
Křemen a jeho rodina 20.4. – 28.8.2011
Stopy lišek 27.7. – 5.9.2011
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Novoveské hračky 16.4. – 4.9.2011
Staré časy malých dětí 30.4. – 31.12.2011
Stavebnice Merkur v historii a současnosti 1.5. – 4.9.2011
Řemeslo na střední odborné škole Oselce 16.6. – 15.9.2011
Namaluj svoji nejoblíbenější hračku 27.8.2011 – 6.1.2012
Vlkov – Babiny eneolitické výšinné sídliště 15.9. – 28.10.2011
Vztah Boženy Němcové k našemu regionu 15.9. – 6.11.2011
Vzpomínka na Ing. Václava Hajšmana 22.9. – 28.10.2011
Brno
Diecézní muzeum
Rajhrad – Zmrtvýchvstání kláštera 1.7. – 18.9.2011
Moravská galerie v Brně
Místodržitelský palác
Bohdan Holomíček – Divadelní svět 27.5. – 4.9.2011
Moravská národní galerie – 194 let od založení  
 23.6. – 30.10.2011
Pod štítem Minervy – Rakouská kresba 18. st. ze sbírek MG
 26.8. – 27.11.2011
Pražákův palác
Vasil Artamonov, Alesey Klyuykov – Zralost do 4.9.2011
Jurkovičova vila – Historie a obnova 1.4.2011 – 18.3.2012
Daniel Pitín 8.6. – 2.10.2011
Vladimír Houdek – Melancholie 9.6. – 2.10.2011
Milena Dopitová – Ještě se chvíli zdržím 15.7. – 9.10.2011
Sláva Sobotovičová 19.10.2011 – 15.1.2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Josef Kunzfeld – Fotograf a muzeum – Fotograf a město  
 17.6. – 11.9.2011
Holičská fajáns – Sbírka Františka Kretze 23.6. – 30.10.2011
The Best Of… 18.8. – 20.11.2011

Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
Subrety a heroiny 29.6. – 31.12.2011
Dietrichsteinský palác
Moravský kras známý neznámý 5.5.2010 – 31.12.2011
Beatlemánie 25.5.2011 – 20.1.2012
Karel Hynek Mácha 25.10. – 31.12.2011
Etnografický ústav 
Liběna Rochová 25.5. – 23.9.2011
Sousedé na talíři 15.6. – 31.8.2011
Moravská Hellas 1904 – Fotografie Erwina Rauppa  
 21.9. – 31.12.2011
Dětské muzeum
Zahrajte mi muzikanti 11.5. – 1.10.2011
Památník Leoše Janáčka 
Dezider Tóth – Partitury 10.6. – 10.9.2011
Morgan O´Har – Záznamy 21.10. – 10.12.2011
Pavilon Anthropos
Káhira – Skrytý půvab islámské architektury 16.2. – 2.10.2011
Muzeum města Brna, p. o.
Proudy avantgardy, Osa Brno – Žilina 15.6. – 16.10.2011
Blanka Adensamová – Sklo 29.6. – 11.9.2011
Středověká hostina 3.10. – 23.10.2011
Bořek Šípek – Sklo 5.10. – 31.12.2011
Muzeum romské kultury, s. p. o.
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
20 let společnosti Tyfloservis 22.3. – 31.12.2011
Bylo tu, není tu – Plakáty na plotu 22.3. – 31.12.2011
Architekt Jan Srb 1911–2001 28.6. – 25.9.2011
Design VUT – FSI 29.6. – 18.9.2011
Labyrint poznání 4.10. – 31.12.2011
Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
J. Hoffmann – O. Oberhuber – Vůle k celku 14.6. – 30.10.2011
Bruntál
Muzeum v Bruntále, p. o.
Marius Kotrba 29.5. – 28.9.2011
Břeclav
Městské muzeum a galerie
Koloniál pana Bajzy 28.4. – 18.9.2011
Jaroslava Garšicová – Obrazy 29.9. – 20.11.2011
Synagoga
Fotografie Vladimíra Železného „Můj Eretz" červen – září 2011
Milan Bruchter – Fotografie říjen – listopad 2011
Březnice
Městská obrazárna – Galerie Ludvíka Kuby a Městské 
muzeum Březnice
Aleš Procházka – Obrazy a grafiky 5.8. – 4.9.2011
Bučovice
Muzeum Bučovice
Krása z ohně zrozená – Keramika na Bučovsku 2.7. – 30.8.2011
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Tomáš Mladějovský – Třebonínské antipábení 15.8. – 28.8.2011
Hana Bendová – Malované hedvábí, textilní šperky  
 5.9. – 18.9.2011
Není včela jako Včela 3.10. – 30.10.2011
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Kalendárium kulturních událostí
Muzeum zemědělské techniky
Nová stálá expozice: Dřinu strojům? Dřinu strojům!   od 4.6.2011
Industria Wichterlensis srpen – říjen 2011
Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Z dávné i nedávné minulosti Čelákovic 2.7. – 24.9.2011
Olejomalby Vladimíra Tůmy 24.9. – 16.10.2011
Sto let našeho skautingu 22.10. – 13.11.2011
Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Z let šedesátých... 23.6. – 11.9.2011
Tunisko – Památky a příroda / krajina a lidé 30.6. – 24.8.2011
Českolipský cín 2.7. – 24.8.2011
Tvář Země okem pilota a poutníka 12.7. – 24.8.2011
Ivanka Lefeuvre – Přímořská bretonská krajina ve hře světel, 
barev a zrcadlení  14.7. – 24.8.2011
Do Mexika za přírodou a lidmi 1.9. – 16.10.2011
Historické kolébky a kočárky 1890–1980 ze sbírky Miloslavy 
Šormové 3.9. – 20.11.2011
Doprava a komunikace v České Lípě v 19.–20. století  
 21.9. – 13.11.2011
Lukáš Černý – Lidé a příroda 21.10. – 20.11.2011
Galerie vlastivědného muzea
Souborná výstava Eduarda Steffena 5.3. – 31.12.2011
Hana Storchová – Grafika 16.7. – 21.8.2011
Galerie Jídelna
Marianna Machalová – Sochy 27.8. – 2.10.2011
Tereza Chaloupková – Obrazy 8.10. – 6.11.2011
Česká Skalice
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
David Kubina – Obrazy 14.7. – 30.9.2011
Českoskalický objektiv 5.8. – 30.9.2011
Česká Třebová
Městské muzeum
Výstava prací Jaromíra Garguláka 23.9. – 23.10.2011
České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Kmeny Dani a Jali – Západní Papua od 1.3.2011 
Poklady doby bronzové od 12.3.2011 
Ludmila Dominová – Nositelka tradice lidové kultury 
 od 19.3.2011 
Český Krumlov
Egon Schiele Art Centrum o. p. s.
Vrcholy módy 21.4. – 30.10.2011
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Příběh města Český Krumlov 23.9.2010 – 31.12.2011
Rožmberské kostýmy 11.6. – prosinec 2011
Český Těšín
Výstavní síň Muzea Těšínska
Z nových přírůstků Muzea Těšínska 7.4. – 28.8.2011
Panská sídla na Těšínsku 6.9. – 20.11.2011
Dačice
Městské muzeum a galerie
Dětství na kolečkách 6.5. – 1.9.2011
Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.
Jarní motivy – Výstava keramiky – Jolana Novotná a spol.
 30.3. – září 2011
Křižovatky varnsdorfského výtvarného umění 15.6. – 6.11.2011
Autorská výstava fotografií 29.6. – 21.9.2011

Česko-slovenská fotografická soutěž – Děčínská kotva 2011
 1.9. – 30.9.2011
Muzeum děkuje 7.9.2011 – leden 2012
Dobrá Voda u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
Zdenka Marie Nováková – Obrazy 1.7.– 31.8. 2011
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Poodhalená tajemství města 3.6. – 28.8.2011
Colportante artisti asociali 4.9. – 9.10.2011
Ze světa zvířat – Plazi 17.10. – 20.11.2011
Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Pavel Vacek – Nostalgická krajina září – prosinec 2011
Veselé obrázky Kornelie Němečkové 15.7. – 14.9.2011
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Život a dílo Albína Poláška 5.3. – 30.10.2011
Lidé třineckých železáren 23.6. – 18.9.2011
Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Brána naděje 24.5. – 18.9.2011
Havířov
Památník Životické tragédie
Poláci na Těšínsku / Polacy na Zaolziu 2.8.2011 – 15.7.2012
Výstavní síň Musaion
Kultura stolování aneb Jak se kdysi hodovalo 
 16.6. – 23.10.2011
Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Jan Moravec – Kresby a grafiky 1.7. – 4.9.2011
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Franz Goëss – Praha 1968 15.7. – 5.9.2011
Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
Beneš Knüpfer 1844–1910 24.6. – 4.9.2011
NPÚ UOP v Pardubicích, Soubor lidových staveb 
Vysočina
V pondělí je polívčička 23.4. – 31.10.2011
Betlém
Nejsladší sen jest klidný spánek 1.7. – 31.10.2011
Hluboká nad Vltavou
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Sallačova sbírka jelenovitých září – prosinec 2011
Sáňkování dříví 12.10.2010 – 31.10.2011
Bobři 23.4. – 31.10.2011
Zlatý jelen Slávy Štochla 25.6. – 31.8.2011
Jagdteriér 1.9. – 31.10.2011
Hlučín
Muzeum Hlučínska, p. o.
Chléb náš vezdejší – Od zrníčka k bochníku 14.6. – 13.11.2011
Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Malujeme barvami země září 2011
Jak se žije s handicapem říjen – prosinec 2011
Krása, která hřeje – Gotické a renesanční kachle Moravy
a Slezska září – listopad 2011
Hudební nástroje – Historie – výroba – současnost  
 4.6. – 31.8.2011
Moravia Srdcová pětka – Mapy ze 16.–18. století 8.6. – 4.9.2011
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Horní Slavkov
Muzeum Horní Slavkov
Slavkovská dráha 1901–2011 3.8. – 18.9.2011
Hrabyně
Památník II. světové války
Jedna oprátka za druhou – Generál Karel Lukas do 30.11.2011
Po stopách paravýsadku Wolfram do 30.11.2011
Děti a válka – Příběhy dětí z let 1939–1945 do30.11.2011
Modely letadel a bojové techniky 1.6. – 31.8.2011
Cesta k vítězství – Sovětský vojenský plakát 22.6. – 31.8.2011
Totální nasazení 1.7. – 31.10.2011
Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Ludvík Domečka – Příběh prvorepublikového muzejníka  
 1.4. – 16.10.2011
Predátoři ptačí říše – Dravci a sovy 7.4. – 11.9.2011
3. Salon východočeské fotografie 13.5. – 18.9.2011
Hodiny v čase, čas v hodinách 14.6. – 30.10.2011
Hradní fotoarchiv 1919–1939 29.9. – 27.11.2011
Houby 6.10. – 9.10.2011
Co nového v pravěku 6.10.2011 – březen 2012
Cizinci a vetřelci v naší přírodě 20.10.2011 – 1.1.2012
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.
Jiří Klabal – Malba a grafika 1.7. – 25.9.2011
Humpolec
Městské kulturní a informační středisko – Muzeum 
dr. Aleše Hrdličky
Martin Maršík – Obrazy říjen 2011
80 let loutkového divadla v Humpolci srpen – září 2011
Výstavní sál
Štěpánka Honzlová – Obrazy říjen 2011
Milan Novotný – Obrazy září 2011
Oldřich Eichler – Obrazy srpen 2011
Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Výstava k 50. výročí pádu kostela sv. Václava v Hustopečích 
 červen – 28.9.2011
Eva Kosinar – Fotografie 30.9. – 23.9.2011
Alfons – Výtvarná skupina Hustopoče  30.10. – 20.11.2011
Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Jakub Matuška aka Masker – Moje maličkost 26.6. – 28.8.2011
Josef Danda – Železniční nádraží v Chebu 7.7. – 2.10.2011
Pavel Holeka – Hebrejská abeceda 7.7. – 2.10.2011
Sial 7.7. – 2.10.2011
Pavel Piekar – Duchovní prostory 14.7. – 31.8.2011
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
Slavné vily Karlovarského kraje říjen – listopad 2011
Léta páně 1061 – 950 let od první písemné zmínky o Chebu
 21.5. – 30.10.2011
Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Erlangen 17.7. – 28.8.2011
Chrast u Chrudimě
Městské muzeum
Psí život aneb Vybrané kapitoly z dějin psího rodu 2.6. – 30.9.2011
Chropyně
Zámek Chropyně a Památník Emila Filly
Svět dětí na šlechtických sídlech 24.5.2011 – 25.9.2011

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Z loutkářova pakováku 4.3.2010 – 30.12.2011
Zlatovlásky 3.2. – 30.12.2011
České rodinné loutkové divadlo 3.2. – 30.12.2011
Scénografie Jana Pogorielová-Dušová 3.2. – 30.12.2011
Komedie středního věku – Irena Marečková 2.6. – 11.9.2011
Rostislav Pospíšil – Blues a jiné krajiny. Kresba, grafika, malba
 22.9. – 30.12.2011
Regionální muzeum v Chrudimi
Orient 9.6. – 4.9.2011
Slavné vily Pardubického kraje 24.6. – 2.10.2011
Vily Chrudimska 24.6. – 2.10.2011
Parky regionu 30.6. – 2.10.2011
prof. Robert Nejepsa – Osobnost železniční historie  
 23.9. – 13.11.2011
Martina – Obrazy 7.10. – 23.10.2011
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Oděv a jeho doplněk – Současnost. Mezinárodní trienále 
Jablonec 2011 17.6. – 25.9.2011
Dvě země – Dva domovy – Dvě inspirace. Sklo a obrazy Milana 
Vobruby 21.10.2011 – 1.4.2012
Galerie Belveder
Oděv a jeho doplněk – Historie a budoucnost. Mezinárodní 
trienále Jablonec 2011 17.6. – 25.9.2011
Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Fototklub Jablunkov se představuje 14.6. – 31.8.2011
Houby 20.9. – 31.12.2011
Ze života hmyzu 14.10.2011 – 27.2.2012
Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Od korzetu k push-upkám 9.6. – 28.8.2011
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Udělej si sám 4.6. – 18.9.2011
Maminko, budeš babičkou 24.6. – 11.9.2011
Václav Čtvrtek – Výstava ke 100. výročí narození  
 15.9. – 23.10.2011
Miloš Šedivý a Vladimír Komárek 29.9. – 6.11.2011
Domácí umění 27.10. – 27.11.2011
Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Jak dostat letiště do obýváku? 16.7. – 4.9.2011
Příběh kapky 21.7. – 25.9.2011
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Alois Podloucký 1890–1965 do 11.9.2011
Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Filatelistická výstava z díla Adolfa Borna 10.10. – 14.11.2011
Příběh čokolády aneb Sladké pokušení 13.5. – 30.9.2011
Náš Krakonoš 15.5. – 30.9.2011
Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Kovářské řemeslo 26.3. – 11.9.2011
Snídaně v trávě – Vaříme v přírodě 14.5. – 18.9.2011
Výstava 2011 Středočeského sdružení výtvarníků    4.6. – 28.8.2011
Turistické sběratelské předměty 25.6. – 4.9.2011
Páni kluci 25.6. – 6.11.2011
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30 let hasičského záchranného sboru Středočeského kraje
 3.9. – 30.10.2011
Minerály sběratele Davida Drahuského 11.9. – 12.11.2011
Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Umění Emy Destinnové do 6.1.2012
Z krypty až na dno světa 19.5. – 30.12.2011
Hračky, obrázky a fotografie 26.5. – 30.12.2011
Duchovní prostory Pavla Piekara 14.7. – 31.8.2011
Madame Gali 11.8. – 30.10.2011
Pavel Kubíček – Fotografie a Filip Janko – Kresby, malby
 8.9. – 28.9.2011
Národní muzeum fotografie, o. p. s.
1. republika – Jiří Hanke – Jiřina Hankeová 15.5. – 21.8.2011
Stories – Příběhy lidí na hranici 22.6.2011 – 6.1.2012
Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova
Jak mluví zvířata září 2011
Houby stokrát jinak II. září 2011
Od nektaru k medu – Včela a její význam v přírodě  
 1.4. – 31.10.2011
Pod korouhví stříbrného lva 1.4. – 31.10.2011
Stará generace zahradníků – 150 let firmy Černý z Jaroměře
  13.6. – 31.10.2011
Kadaň
Městské muzeum v Kadani
Výstava k archeologickému průzkumu na Špitálském předměstí 
v Kadani v roce 2010 říjen – listopad 2011
Ikonopisecká dílna Martina Damiána 25.6. – 31.8.2011
Kamenice nad Lipou
Zámek Kamenice nad Lipou
P. Rada! Paráda! 18.5. – 30.10.2011
Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
Ach, ta láska I. 29.7. – 30.11.2011
Výstava fotografií a fotografiky Pavly Rivolové a Josefa Jeřábka
 15.9. – 23.10.2011
Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje
Sto let archeologie v Karlovarském kraji 27.7. – 30.10.2011
Karviná – Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Franciszek Świder (1911–2011) 14.7. – 30.9.2011
Dotkni se přírody 13.10.2011 – 4.3.2012
Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Nablýskaná krása 17.6. – 25.9.2011
Proměny Kladna ve fotografiích z let 1985, 1988 a 2006
 3.6. – 11.9.2011
Cyril Bouda, ilustrátor 9.9. – 27.11.2011
Historické kočárky 12.10.2011 – 8.1.2012
Klatovy
Galerie Klatovy/Klenová
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Zdeněk Sýkora – Krajina 7.8. – 25.9.2011
Jiří Kornatovský – Práce z let 1988–2008 2.10. – 27.11.2011
Kostel sv. Vavřince
Michal Trpák – Dialogy mikrokosmu 17.7. – 2.10.2011
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Drobné sakrální stavby a sochařská díla v Klatovech  
 11.1. – 31.12.2011

Drobné památky vyprávějí… 15.6. – 25.9.2011
Vázy a vázičky 16.6. – 4.11.2011
Šumavské divertimento 16.6. – 25.9.2011
Česká krajina – Pastely 5.10. – 4.11.2011
KT ART 5.10. – 4.11.2011
Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
19. letní keramická plastika 19.6. – 2.10.2011
Deštník příběhů – Africké pohádky – Tanzánie 7.8. – 30.10.2011
Sýpka Klenová
Souznění 10.7. – 28.8.2011
Patrik Hábl – Míra identity 4.9. – 30.10.2011
Klobouky u Brna
Městské muzeum
T. G. Masaryk 1.5. – 30.9.2011
Výstava z depozitáře 1.5. – 30.9.2011
Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Chrám sv. Bartoloměje ve fotografiích Jaromíra Funkeho
 do 28.8.2011
Kořenec
Muzeum Kořenec
Jaroslava Fišerová – Jak se dělá pohádka 18.6. – 1.9.2011
Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství
Miroslav Krč – Obrazy srpen 2011
Jitka Kubešová – Ručně malované doplňky září 2011
90. let kosteleckého skautingu říjen 2011
Králíky
Městské muzeum
Krajanské muzeum ve Waldkraiburgu se představuje  
 červenec – srpen 2011
Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Jiří Corvin – Obrazy + Kouzelné perníky a formy 9.6. – 28.8.2011
Jaroslav Seifert – 110 let od narození básníka 15.9. – 6.11.2011
Krásno
Hornické muzeum Krásno
Město Krásno – Obec Bischofes Grün – Hornictví  
 25.6. – 30.11.2011
Kravaře u České Lípy
Expozice lidového bydlení
Mejlovky 1.7. – 4.9.2011
Krnov
MIKS – městské muzeum
Nová stálá expozice: Cechovní výroba v Krnově     od září 2011
Stříbro chudých od 13.8.2011 
Bohumila a František Sarnovi – Dva pohledy na Vysočinu
 13.8. – 11.9.2011
Flemmichova vila
Rekonstrukce Flemmichovy vily 13.8. – 16.10.2011
Jiří Záviš a Ladislav Steininger 17.9. – 16.10.2011
Kroměříž
Muzeum Kroměřížska, p. o.
Hommage a Bohuslav Reynek 23.6. – 28.8.2011
Kunovice
Letecké muzeum Kunovice
Vladimír Janík, Život s letadly 7.4. – 30.10.2011
Kutná Hora
České muzeum stříbra
Malba, grafika – Stanislav Kulda 16.7. – 31.8.2011
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Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora 
(1961–2011) 7.9. – 30.11.2011
Královské stříbření 20.5. – 2.10.2011
Kamenný dům
Kutnohorská Fajáns 1.4. – 30.11.2011
Tylův dům
Kelly – Obrazy Jiřího Kellera 13.7. – 3.9.2011
Krása starých školních obrazů 7.9. – 29.10.2011
Galerie středočeského kraje GASK
Sbírka Hanse-Petera Rieseho 26.6. – 25.9.2011
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
90 let Slováckých roků v Kyjově 11.8. – 18.9.2011
Jízda králů ze Skoronic 11.8. – 16.10.2011
140 let kyjovského Sokola 1.10. – 31.12.2011
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Vladimír Skalický – Fotografie 19.6. – 28.8.2011
Željko Uremovič – Obrazy 3.9. – 13.11.2011
Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Hradní fotoarchiv 1918–1933 13.7. – 11.9.2011
Letohrad
Městské muzeum v Letohradě
Nová stálá expozice: Sirkařství     podzim 2011
Srandy kopec 1.7. – 31.8.2011
Výtvarná výstava 26.9. – 29.10.2011
Zámek
Arkády – Výstava výtvarného umění 19.8. – 11.9.2011
Liberec
Oblastní galerie v Liberci, p. o.
Markus Lüpertz 14.4. – 4.9.2011
Zdena Hušková 16.6. – 18.9.2011
Květa Pacovská 22.9. – 4.12.2011
Carpe diem 22.9. – 11.12.2011
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Loutky z archivu Naivního divadla Liberec 2.6. – 4.9.2011
Historické kočárky 28.6. – 28.8.2011
(Ne)praktický kabinet Dr. Wintera 8.9. – 23.10.2011
Josef Kaplický, pedagog a umělec 15.9. – 16.10.2011
Pracovní tábory na Liberecku 25.10. – 13.11.2011
Lidice
Národní kulturní památka – Památník Lidice
Život za plotem březen – listopad 2011
Projekty ve školních družinách 2.6. – 31.8.2011
Český Malín 4.7. – 30.9.2011
Lidičtí muži v boji za svobodu 1.9. – 31.10.2011
Mayové a Inkové 15.9. – 31.12.2011
Vítězný boj 1.10. – 31.12.2011
Lidická galerie
39. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2011  
 1.6. – 31.10.2011
Lety u Písku
38. ročník MDVV Lidice 1.8. – 31.10.2011
NKP Ležáky
Výstava výběru oceněných prací 38. ročníku MDVV Lidice 2010
 13.6. – 31.8.2011
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Keltové v Čechách 21.6. – 18.9.2011
Hra prostoru a tvaru 22.9. – 27.11.2011

Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Zdeněk Miler dětem! do 4.9.2011
Dějiny udatného českého národa 2.7. – 18.9.2011
Rodný byt Bedřicha Smetany
Adolf Kašpar – Filosofská historie 1.6. – 31.10.2011
Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
XV. ročník výstavy Drahé kameny a minerály ze sbírek 
lomnických kamenářů 17.7. – 28.8.2011
Adolf Kašpar – Knižní ilustrace 24.7. – 28.8.2011
Výstava ze šatníků našich babiček 4.9. – 11.10.2011
Muzejní ohlédnutí 16.10. – 29.11.2011
Louny
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Osobnosti v lounské korespondenci – Z muzejních depozitářů
 29.6. – 11.9.2011
Obrazy – Miroslav Pankrác 18.9. – 20.11.2011
Sluneční hodiny 21.9. – 20.11.2011
Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Příběhy hraběcích lázní 26.2. – 30.10.2011
Mariánská Týnice 
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Nová stálá expozice: Kultura a vzdělanost na severním Plzeňsku
    od 2.4.2011
Diamantová těla 27.7. – 11.9.2011
Železniční a letecké modely 13.9. – 30.10.2011
Mělník
Regionální muzeum Mělník
Portréty obyvatel „Kačáku" 7.7. – 28.8.2011
Do Mexika za přírodou i lidmi 8.7. – 28.8.2011
Fotografie Jiřího Čermáka 19.8. – 18.9.2011
Výstava k 120. výročí založení Klubu veslařů mělnických 1881
 8.9. – 30.9.2011
Poklady z muzejního depozitáře 7.10. – 6.11.2011
Ochrana přírody a krajiny ČR 7.10. – 6.11.2011
Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Proti času II. červen – říjen 2011
Piaristické školy v Mikulově 29.4. – 31.10.2011
Vláčky pro malé i velké 1.6. – 31.8.2011
Radko Květ a kolektiv – Architektury 25.8. – 31.10.2011
Obřadní síň židovského hřbitova v Mikulově
Hieronymus Lorm – Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět
 29.5. – 30.9.2011
Milevsko
Milevské muzeum
Groše, zlatky, koruny 10.5. – 4.9.2011
Mladá Boleslav
Kultura Města Mladá Boleslav a. s.
Městský palác Templ
Romana Rotterová 30.6. – 28.8.2011
Adéla Rozinková 1.9. – 2.10.2011
Olga Vychodilová 6.10. – 6.11.2011
Sbor českých bratří
Skupinová výstava – Velkoformátová plátna 
 červenec – srpen 2011
Michal Segert 9.9. – 9.10.2011
Eliška Jakubičková 13.10. – 10.11.2011
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Muzeum Mladoboleslavska
Peru 18.6. – 11.9.2011
Vladimír Regner – Obrazy 6.8. – 25.9.2011
Legionáři v boji za Československo 17.9. – 13.11.2011
Jan Kupecký – Grafika 30.9. – 6.11.2011
Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichova Hradiště
Zbraně – vojenské, lovecké, sportovní červenec – říjen 2011
Moravské Budějovice
Muzeum řemesel
František Šindelář – Obrazy 20.8. – 30.9.2011
Moravský Krumlov
Městské muzeum a galerie Knížecí dům
8. podzimní zahradnická výstava říjen 2011
120. výročí založení Městské knihovny  6.9. – 30.9.2011
Nejdek
Národopisné muzeum v Nejdku
Drahý kámen Karla IV. 16.6. – 18.9.2011
Obepluli svět 29.9. – 13.11.2011
Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Božena Jerieová – Obrazy pro radost srpen 2011
Věci první a poslední 31.10.2011
Kubele Roman – Fotografie Svět motorů září 2011
Po stopách rožmberských rybníkářů 1.5. – 31.10.2011
Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Jindřich Růžička – Za horizont paměti 29.4. – 28.8.2011
Miroslav Štolfa – Černobílá elegie 19.5. – 28.8.2011
Oldřich Štěpánek – Objekty 27.5. – 2.10.2011
Jan Kovářik – Uzavřená forma 27.5. – 2.10.2011
Václav Hradecký – Forte fortissimo 7.7. – 28.8.2011
Horácké muzeum
Dráteníkův rok 24.6. – 31.8.2011
Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Tango sklo – Proměny barevných kontrastů 18.6. – 2.10.2011
Sklářský rod Pfohlů 28.9. – 31.12.2011
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Retrospektiva 23.5. – 18.9.2011
Svět barevných skleněných ryb 22.6. – 28.8.2011
Magické sklo 22.6. – 28.8.2011
Zámek Kunín
Šlechta ve službách republiky 7.5. – 31.8.2011
Malíř Kravařska – František Kladenský 31.5. – 31.10.2011
Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Magdalena Abakanowicz – Život a dílo 12.5. – 28.8.2011
Slavné vily Čech, Moravy a Slezska 9.6. – 9.10.2011
Pro tentokrát nesedat – Sedací nábytek ze sbírek Muzea umění 
Olomouc 9.6. – 9.10.2011
Středoevropské fórum Olomouc IV. Slovensko 
 8.9. – 31.12.2011
Dalibor Chatrný – Tak, teď, tu 20.10.2011 – 26.2.2012
Arcidiecézní muzeum v Olomouci
Victimae Paschali luades 20.4. – 21.8.2011
Josef Ignác Sadler (1725–1767) 19.5. – 28.8.2011
Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky 25.8. – 16.10.2011
Jiří Antonín Heinz (1698–1759) 29.9. – 31.12.2011

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Známe se? – Češi žijící v partnerském regionu Vojvodina
 15.9. – 25.9.2011
Pocta k osmdesátinám Jiřího Suchého 18.10.2011 – 15.1.2012
Opava
Památník Petra Bezruče
Opava na počátku 20. století 30.6. – 24.8.2011
Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Národopisná pracovnice Jiřina Králová 2.6. – 30.10.2011
Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Přírůstky 2001–2010 26.7. – 6.11.2011
Dům umění
Motor and Art 22.6. – 11.9.2011
Švýcarsko, potulky turistovy v údolích a na horách  
 13.7. – 4.9.2011
Krása stáří 7.9. – 13.11.2011
Jan Špaňhel 28.9. – 13.11.2011
Ostravské muzeum, p. o.
Gregor Sailer – LADIZ_alpen 4.7. – 26.8.2011
Gustav Mahler a Vídeň 4.7. – 26.8.2011
Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
Michala Vaňková – Výběr z tvorby – Obrazy 12.8. – 19.10.2011
Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Příroda tropů čtyř světadílů 20.5. – 30.10.2011
Dávné civilizace pod zahradou... Aneb, může se to stát i vám!
 4.6. – 28.8.2011
Aleš Vašíček – Sklo 23.6. – 25.9.2011
Zločin a trest v Pardubicích 8.9.2011 – 1.1.2012
Pardubice ve víru tance 27.10.2011 – 4.3.2012
Paseky nad Jizerou
Památník zapadlých vlastenců
Z depozitáře muzea 7.5. – 30.4.2011
Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Zámek pánů z Říčan
Pověsti z Pelhřimovska 20.5. – 31.8.2011
Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Nejsme na to sami aneb Pomocníci v domácnosti 3.3. – 31.8.2011
Objevená krása aneb Když restaurátor pracuje 30.9. – 31.12.2011
Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Procházka Karibikem 2.8. – 28.8.2011
Adam a Iva… Synočáry 3.8. – 28.8.2011
Miroslav Malina – Obrazy a Zdeněk Tománek – Plastiky  
 4.8. – 28.8.2011
Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
Kdo si hraje, nezlobí 3.6. – 28.8.2011
V srdci hedvábné stezky – Umění a řemeslo Střední Asie
 10.6. – 21.8.2011
Bonsaje 6.9. – 11.9.2011
Sběratelé zkamenělin 16.9. – 4.12.2011
Národopisné muzeum Plzeňska
Hodiny ze Schwarzwaldu 20.5. – 21.8.2011
Co oko nevidí aneb Hrajeme si s mikroskopem 9.9. – 13.11.2011
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Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Kolekce obrazů z pokladnice České spořitelny 30.4. – 4.9.2011
Kolovrátek života 9.5. – 25.9.2011
Divadlo žije! 14.5. – 24.9.2011
Praha 
Galerie hl. m. Prahy
Dům U Kamenného zvonu
Andreas Feininger 24.6. – 23.10.2011
Městská knihovna
Konec avantgardy? 26.5. – 25.9.2011
Staroměstská radnice
Tomáš Svoboda – 25 slov za vteřinu 13.7. – 18.9.2011
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Projekt Open Wall – Shan Shan Sheng 9.6. – 31.8.2011
Jindřich Vik 5.8. – 18.9.2011
Vladislav Mirvald 26.8. – 6.12.2011
Muzeum hlavního města Prahy
Karlín – Nejstarší předměstí Prahy 11.5. – 6.11.2011
Jiří Sozanský – Metropolis 10.6. – 11.9.2011
Praha a její dcery 5.10. – 25.3.2012
Muzeum Policie ČR
Z rodinného alba 27.5. – 31.8.2011
20 let Národní protidrogové centrály 10.6. – 16.10.2011
Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Skrytá tvář baroka – Grafika 17. století v českých zemích
 22.7. – 16.10.2011
Valdštejnská jízdárna
Rožmberkové 20.5. – 20.8.2011
Joža Uprka 22.9.2011 – 15.1.2012
Veletržní palác
Georg Grosz – Zkažená společnost 3.5. – 28.8.2011
Národní muzeum
Budova bývalého Federálního shromáždění
Antibiotika – Ohrožený poklad lidstva 22.6. – 31.10.2011
České muzeum hudby 
Antonín Dvořák – 170. výročí narození 8.6.2011 – 29.2.2012
České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
Diplomy Antonína Dvořáka 11.1.2011 – 8.1.2012
České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
Kterýpak Čech by hudbu neměl rád? 13.4.2011 – 28.2.2013
Chvalský zámek
Zdeněk Hajný – Krajiny jenom tušené 1.6. – 28.8.2011
Acháty z Čech, Maroka a Brazílie 1.6. – 28.8.2011
Musaion
Báje, pohádky a pověsti – Malujeme po síti    15.6. – 25.9.2011
Zbojníci – Hrdinové nebo zločinci    27.5.– 20.11.2011
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických 
kultur
Egyptské mumie 5.5.– 30.9.2011
A. V. Novák – Svody tropů – Malajskem na Sumatru 5.7.– 5.9.2011
Ti, kteří nás předešli 1.9.– 20.11.2011
Cesta kolem světa za 299 dní 6.9.– 30.10.2011
Čas zimní, čas vánoční, čas sváteční 31.10.2011 – 8.1.2012
Národní památník na Vítkově
Volby 13.6.– 6.11.2011
Mlynáři od Babic 1.6.– 30.9.2011
Národní pedagogické muzeum a knihovna  
J. A. Komenského
Budování mostů 22.7. – 20.11.2011

Národní zemědělské muzeum Praha
Co pamatuje strom a lidé zapomněli? 29.4. – 31.10.2011
Kukuřice – Dar Nového světa 15.9.2011 – 1.1.2012
Evropa z letadla (2009) 6.10.2011 – 1.1.2012
Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
Surrealistická východiska 1948–1989 9.6. – 30.10.2011
Pelléova 20/70
Nejkrásnější české knihy roku 2010 červen 2011 – březen 2012
Libuše Moníková – Meine bücher sind teuer  1.9. – 31.12.2011
Správa Pražského hradu
Císařská konírna
R. U. žena. Příběh malířky Růženy Zátkové (1885–1923) 
 8.4. – 31.8.2011
Letohrádek Královny Anny
Porcelán na Pražském hradě 12.5. – 25.9.2011
Tereziánské křídlo Starého královského paláce
Pěšky 1. světovou válkou – díl II. 22.4. – 4.9.2011
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Glamour 12.5. – 4.9.2011
Hledání skla 26.5. – 23.10.2011
Galerie Josefa Sudka
Josef Sudek – Věci 2.6. – 11.9.2011
Galerie Rudolfinum
Ladislav Sutnar: U. S. Venus – Americké Venuše 30.6. – 11.9.2011
Přesahy – Právní a etická historie fotografie 7.9. – 13.11.2011
Židovské muzeum v Praze
Barokní synagogy v českých zemích 3.3. – 28.8.2011
Stříbrný příliv – Fotografie Karla Cudlína 14.9. – 6.11.2011
Prachatice
NM – Muzeum české loutky a cirkusu
Život je jen náhoda 16.4. – 28.8.2011
Prachatické muzeum
Nová stálá expozice: Životní pouť sv. Jana Nepomuka 
Neumanna     od 15.4.2011
Poslední sbohem renesančního velmože – Petr Vok z Rožmberka 
a vpád Pasovských 3.6. – 30.12.2011
Krásy jižních Čech z ptačí perspektivy 16.6. – 30.9.2011
Počátky lesního hospodářství na Šumavě 16.6. – 30.9.2011
Prostějov
Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Z historie kynologie 9.6. – 18.9.2011
Bohumil Teplý – Sochy 30.6. – 11.9.2011
Tomáš Absolon – Obrazy 30.6. – 18.9.2011
Z městské galerie 15.9. – 20.11.2011
Míla Doleželová – Plátna pro velké černé oči 22.9. – 27.11.2011
Špalíček
Tomáš Vincenec – Obrazy, kresby 2.6. – 4.9.2011
Od doby kamenné do doby slovanských hradišť 8.9. – 4.12.2011
Prostřední Lhota u Nového Knína
Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota 
Sedlčansko ve fotografii Čeňka Habarta do 30.10.2011
Ze svatého kouta do 30.10.2011
Protivín
Památník města Protivína
Cvaky Cvak – Toulky přírodou Milevska 19.7. – 21.8.2011
Jan Čibera – Obrazy z jižních Čech 23.8. – 28.10.2011
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Povídání o mašinkách. 170 let železniční dopravy na střední 
Moravě do 26.2.2012
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Kalendárium kulturních událostí
Origami – Papírový svět 6.5. – 18.9.2011
Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko 6.5. – 18.9.2011
Kouzelný slunovrat 2.6. – 4.9.2011
Úspěchy české egyptologie očima fotografa Martina Frouze 
 15.7. – 25.9.2011
Ornitologická stanice
Život mokřadů aneb Ptáci, máte mokro v práci
 28.4. – 30.10.2011
Dary lesa 1.9. – 30.11.2011
Přeštice
Dům historie Přešticka
300 let poutě v Přešticích 26.5. – 11.9.2011
Marie Mužíková – Enkaustika 2.8. – 11.9.2011
Karel Votlučka, malíř Přešticka 27.9. – 13.11.2011
Okolo pultu 27.9. – 13.11.2011
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Lidé Vítkovska 2.6. – 23.8.2011
Příbram
Hornické muzeum Příbram
Kámen a nit do 30.10.2011
Holky, pojďte si hrát! do 30.10.2011
Březové Hory – důl Vojtěch
Historie drátěných těžních lan 5.4. – 30.10.2011
Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Alois a Robert Musil. Orientalista a romanopisec. Paralelní akce
 24.3. – 26.8.2011
Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Útulný domov 24.6. – 11.9.2011
Poklady muzejní knihovny 4.8. – 18.9.2011
Galerie Samson – Cafeé
Petr Toth – Fotografie 9.8. – 10.9.2011
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Statečný cínový vojáček 30.6. – 28.8.2011
(Ne)viditelní 8.9. – 30.10.2011
Krása nerostů 22.9. – 6.11.2011
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
František Kaván – Hvězda Mařákovy školy 23.6. – 4.9.2011
Veronika Richterová – Nebezpečná laguna 23.6. – 4.9.2011
Jiří Němec – Ornagramy 5.9. – 9.10.2011
Učitel a žák – Jiří Sopko a Pavel Šmíd 15.9. – 30.10.2011
Kamil Lhoták v Galerii moderního umění 11.10. – 30.10.2011
Podřipské muzeum
Alfred Piffl – Roudnice v kresbách 1.3. – 31.8.2011
Vzácné houby na Podřipsku II. 5.9. – 30.11.2011
Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Čtyřlístkománie 21.4. – 2.10.2011
Paleta vlasti – 50 let 21.5. – 28.8.2011
Letní keramická plastika 25.6. – 2.10.2011
Eva Suchánková (1961–2003) – Kresby a grafika  
 16.9. – 16.10.2011
Dárek z pouti – Poutní a pouťové umění 16.9.2011 – leden 2012
První dámy – Osud, poslání, úděl? 27.10.2011 – únor 2012
Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Salon amatérských fotografů září 2011

Výstava Základní školy praktické a speciální v Rožmitále pod 
Třemšínem říjen 2011
Výstava maleb Pavla Šafránka srpen 2011
Expedice středověk 16.7. – 13.11.2011
Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Sušák
Pilně živnosti si dobývají 7.4.2011 – 28.2.2012
Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou
Pařížské roky Věry Jičínské 24.6. – 11.9.2011
Hlinomaz a vobraz 24.6. – 11.9.2011
Církevní rok a lidové tradice 24.6. – 4.9.2011
František Kupka – Kresby 24.6. – 11.9.2011
Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Jan Naš 30.7. – 21.8.2011
Jaroslava Matúšová 24.8. – 14.9.2011
Jiří Meitner 24.8. – 14.9.2011
Sakrální barokní architektura na Rýmařovsku  17.9. – 9.10.2011
Jiří Sozanský 13.10. – 3.11.2011
Říčany
Muzeum Říčany
Ptáci – Czech Bird Photo 2010 1.7. – 29.9.2011
Rybáři a hastrmani – Výstava o rybníkách a rybníkářství 
 15.10.2011 – 15.1.2012
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Škola základ života 2.6. – 11.9.2011
Na vlnách nových zkušeností 15.9. – 16.10.2011
Krčínovo Sedlčansko 18.10. – 20.11.2011
Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Krása tahem štětce II 29.6. – 31.8.2011
Síla bodu 7.9. – 9.10.2011
Jak jde čas 19.10. – 20.11.2011
Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Soběslav – Město pětilisté růže 21.6. – 30.9.2011
Sokolov
Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje
Hornictví na Sokolovsku 17.8. – 30.10.2011
Stará Huť
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
Motílí křídla od 18.6.2011 
Staré Město
Památník Velké Moravy
Vampyrismus 18.3. – 31.12.2011
Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Pavel Popelka – Inspirace krajinou 21.6. – 31.10.2011
Strakonice
Muzeum středního Pootaví
Rožmberkové – Řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko
 7.5. – 30.10.2011
Cestou zvuku 20.7. – 30.10.2011
Strážnice
Městské muzeum
Fototgrafie Namibie – Okanduli 21.8. – 28.9.2011
T. J. Orel 5.10. – 23.11.2011
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    Kalendárium kulturních událostí
Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Jiří Kolář – Ze sbírky Jana a Medy Mládkových 19.6. – 4.9.2011
Muzeum esperanta
Duchovní tradice světa a esperanto 4.6.2011 – 25.5.2012
Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Rychlé šípy – Vzhůru do Stínadel! 1.6. – 2.10.2011
Šumice
Muzeum Šumice
Hodová výstava 9.9. – 11.9.2011
Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Pod spolkovým praporem do 11.9.2011
Putování středověkem 24.2. – 4.9.2011
Když se houby stanou vášní 12.5. – 25.9.2011
Jeseníky 1 – Lesy a vody 2.8. – 31.8.2011
Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Boží bojovníci – Jan Žižka a husité v bojích s Řádem německých 
rytířů 11.5. – 30.9.2011
Jaroslav Zikmundovský 1.7. – 31.8.2011
Z deníku paralelního cestovatele 10.7. – 30.9.2011
Telč
Muzeum Vysočiny Jihlava
Fenomén Barbie 1.7. – 31.8.2011
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Kdo má hračku, nezlobí 27.5. – 28.8.2011
Království pletené krajky 28.7. – 4.9.2011
Elektra – Buršácký spolek z Teplic a Chomutova 10.8. – 2.10.2011
Ve znamení Viléma Tella – Střelecké spolky na Teplicku a jejich 
malované terče 8.9. – 13.11.2011
Průmyslová architektura a technické stavby na Teplicku
 6.10. – 27.11.2011
Těšany
Kovárna v Těšanech
Romští kováři 3.6. – 2.10.2011
Plody podzimu 27.9. – 2.10.2011
Trutnov
Galerie města Trutnova
Jaroslav Róna 2.6. – 30.9.2011
Miroslav Podhrázský – City, City… 8.6. – 9.9.2011
Joannes Koehler (1896–1976) 23.6. – 27.8.2011
Třešť
Muzeum Vysočiny Jihlava
Dřevěné loutky a obrazy Radka Polaneckého 30.6. – 2.9.2011
Výstava ve spolupráci s Muzejním spolkem 3.7. – 29.8.2011
Třinec
Muzeum Třineckých železáren, a. s. a města Třince
Kdo si hraje, nezlobí 25.5. – 4.9.2011
Kovář tvrdý chleba má 12.6. – 4.9.2011
Zdeněk Burian – Stezkou odvahy a dobrodružství 28.6. – 11.9.2011
Když se ozve hoří! 26.8. – 20.11.2011
Krojované panenky z Čech, Moravy a Slezska 11.9. – 20.11.2011
Martin Byrtus – Obrazy 14.9. – 20.11.2011
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Řekni to šperkem 9.7. – 2.10.2011
Turnov, proměny města 14.10. – 31.12.2011

Galerie
Homo faber 19.5. – 30.8.2011
Tradiční oděv Romů „S´ oda pre tute? / Co to máš na sobě?!"
 15.9. – 30.10.2011
Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Plastiky z ohně 10.4. – 30.10.2011
Týn nad Vltavou
Městské muzeum
Historie vltavotýnské pošty září – říjen 2011
Obrazy – ak. mal. M. Peterka červenec – srpen 2011
Vltavotýnští bronti září – říjen 2011
Psací stroje červenec – srpen 2011
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Egypt a Núbie – Poklady starověkých civilizací 12.5. – 11.9.2011
František Horenský – Obrázky ze Slovácka 29.9. – 6.11.2011
Galerie Slováckého muzea
Výstava k Letní filmové škole 22.7. – 16.10.2011
Antonín Sládek – Filmové plakáty, malba, grafika, ilustrace
 25.7. – 16.10.2011
Bydgoszcz – Uherské Hradiště 8.9. – 16.10.2011
Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Darwin 6.5. – 2.10.2011
Evoluce – Anatolij Ključinskij 24.6. – 4.9.2011
Svetom, moje svetom 27.10.2011 – 22.1.2012
Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Chalupění aneb Jak se žilo dříve v našem kraji 
 10.6. – 31.8.2011
Fotografie regionu Jestřebích hor 13.9. – 14.10.2011
Úsov
Lovecko-lesnické muzeum
Cesta do pravěku 1.5. – 30.10.2011
Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Život pro mír 30.6. – 27.10.2011
Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Křídla motýlí….  15.7. –11.9.2011
Jósef Obacz – Akvarel   15.7. –11.9.2011
Hana Sluková – Orlické hory   15.7. –11.9.2011
Matěj Josef Sychra a Jan Mazánek – Ústecké osobnosti
 15.7. –11.9.2011
Valtice
Muzeum zahradnictví a životního prostředí
Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí 2.4. – 27.10.2011
Život v tropech 15.4. – 31.8.2011
Jižní Morava jinak 15.4. – 31.10.2011
Vinařská etiketa prodává 1.5. – 27.10.2011
Letničky a balkónové květiny v nádvoří muzea 
 1.6. – 30.9.2011
Veselí nad Lužnicí
Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí
Duchovní krajina jižních Čech 28.6. – 31.8.2011
Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Hroznová Lhota 22.5. – 21.8.2011
Hrad Veselí 12.9.2011 – 8.1.2012
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Kalendárium kulturních událostí
Vimperk
Muzeum při Správě národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava
Modrá planeta srpen – 31.10.2011
Stavebnice Merkur 1.5. – 31.10.2011
Vlašim
Muzeum Podblanicka
Zdravíčko, pane doktore 9.6. – 28.8.2011
Železnice 8.9. – 2.10.2011
Obrazy – Drahomíra a Jaroslav Svobodovi 
 6.10. – 30.10.2011
Vodňany
Městské muzeum a galerie
Pohádková země Vítězslavy Klimtové 10.7. – 31.8.2011
Marcela Haspeklová – Fotografie a poezie 4.9. – 30.9.2011
Galerie
Jana a Ivan Baborák – Obrazy, kresby, grafika, design  
 3.7. – 4.9.2011
Sierakow – Výtvarníci z partnerského města  
 27.8. – 1.10.2011
Jan Trampota (1889–1942) – Obrazy 10.9. – 20.11.2011
Infocentrum
Klára Bernklauová – Zblízka 1.7. – 30.9.2011
Jitka Zahrádková – Aradekor aj. textilní techniky  
 1.10. – 31.12.2011
Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami
Kresby z vězení do 30.10.2011
SORELA – Socialistický realismus v architektuře do 28.8.2011
Otisky do 28.8.2011
Cesta za svobodou 1.4. – 30.10.2011
Dalibor Říhánek se představuje 8.9. – 30.10.2011
Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Sláma 25.6. – 8.10.2011
Petr Dillinger – Krajina a ženy 9.7. – 18.9.2011
Vrchlabí
Správa KRNAP – Krkonošské muzeum
Augustiniánský klášter
Přiďte pobejt na boudu! 3.5. – 28.8.2011
Grónsko – Země mizejícího ledu 3.6. – 4.9.2011
Zpět o sto let – Krkonoše na grafikách Ericha Fuchse  
 17.6. – 27.11.2011
Nerealizované stavby v Krkonošském národním parku  
 7.9.2011 – leden 2012
Krkonošský les – Devět století od pomezního hvozdu  
 20.9. – 4.12.2011
Vsetín
Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Zázračné prameny – Lázeňské a upomínkové sklo  
 24.6. – 23.10.2011
Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
A zastavil se čas 1.5. – 30.9.2011
Království panenek 1.7. – 2.10.2011
Kabinet militária 1.7. – 2.10.2011
Alena Hájková – Obrazy 4.10. – 30.10.2011
1. československá filatelistická výstava 12.10. – 16.10.2011
Vetřelci – Nepůvodní druhy fauny ČR 23.10. – 27.11.2011
Ptakopysk na Loučné 23.10. – 27.11.2011

Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických 
staveb středního Povltaví
Život obyvatel kolem Vltavy 30.4. – 30.10.2011
Nejstarší roubené domy 30.4. – 30.10.2011
Lidová architektura a sídla na Sedlecku 30.4. – 30.10.2011
Sekery a sekernické řemeslo v životě vesnického člověka
 30.4. – 30.10.2011
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Pavel Otevřel – Ludvík Otevřel 2.7. – 31.8.2011
První astrologická výstava 5.7. – 4.9.2011
Zábřeh
Vlastivědné muzeum
Retro II aneb V naší kanceláři… do 24.9.2011
Na zdraví aneb Vše o pití do 27.8.2011
Moravští jezuité 10.9. – 26.11.2011
Zbiroh
Městské muzeum ve Zbiroze
Hledání zmizelého – Zaniklé vesnice na Rokycansku a Zbirožsku
  16.6. – 31.8.2011
Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
VI. Nový zlínský salon 3.5. – 28.8.2011
Miloš Šimurda 20.9. – 13.11.2011
Grafický kabinet
VI. Nový zlínský salon 3.5. – 28.8.2011
Bedřich Rozehnal 6.9. – 6.11.2011
Zlín
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Fotosoutěž H+Z do 4.9.2011
Pátrání po místě 10.2. – 28.8.2011
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
KHM – Karel Hynek Mácha 1910–2010 9.6. – 3.9.2011
Dům umění
Geometrická abstrakce 2.7. – 22.9.2011
Anthony Nicholson (UK) červenec – srpen 2011
Simona Dunglová – Malby 4.8. – 7.9.2011
Gastronomické grotesky 13.9. – 8.10.2011
Fotofest 13.10. – 12.11.2011
Minoritský klášter
Rytíři krále Václava a obléhání Znojma září – říjen 2011
Když oči nestačí 2.6. – 28.9.2011
Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Čokoláda 1.7. – 31.8.2011
Historie pošty v Žamberku 8.10. – 23.11.2011
Ždánice
Městské Vrbasovo muzeum
Obrazy R. Hábla a sochy P. Horáka červenec – srpen 2011
Retrospektivní výstava Františka Chalabaly 
 červenec – srpen 2011
Žďár nad Sázavou
Regionální muzeum
Tropický hmyz říjen –listopad 2011
Žďár ve fotografiích červenec – září 2011
Žebrák
Muzeum v Žebráku
Z peřinky až k tabuli 30.4. – 2.10.2011
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Předměty vyprávějí váš 
příběh
aneb Vzpomínky na Afriku ve 
vsetínském muzeu

Cesty osudu nejednoho cestovatele bývají často nevyzpy-

tatelné... Jedna z nich zavedla známého českého objevite-

le afrického kontinentu až na Valašsko. Sbírky vsetínského 

muzea uchovávají dva dokumenty, které jsou s životem  

a sběratelskou činností Emila Holuba úzce svázány.  

Plán cesty Dra Emila Holuba

Z pozůstalosti jiného náruživého cestovatele a bývalé-

ho ředitele vsetínského muzea RNDr. Bohumila Perout-

ky pochází plán druhé africké cesty Dra Emila Holuba  

z 2. června – 23. srpna 1886 „Z Gazunguly k horám Fran-

tiška Josefa“. Jedná se o volnou přílohu k publikaci Druhá 

cesta Dra Emila Holuba, vydanou nakladatelstvím J. Otto  

v Praze roku 1886. 

Je na ní barevně vyznačena trasa pochodu výpravy ze vsi 

Gazunguly na řece Zambezi v jižní Africe k severnímu bodu 

obratu v podhůří Pohoří Františka Josefa do vsi Gallulonga, 

přes říši Maruckou a území Mašukulumbů, a zpět.  

Na této cestě se výprava cestovatele Emila Holuba potý-

kala s velkými nesnázemi. Dva průvodci zemřeli na malárii. 

Nespolehlivost místních nosičů, 

extrémní podnebí a podlomené 

zdraví všech účastníků pochodu 

způsobily rychlý úbytek sil celé 

výpravy. Přesto pod vedením 

Holuba všichni velmi intenzivně 

pracovali. Holub zakresloval, po-

pisoval, shromažďoval exponáty, 

psal podrobné deníky a ještě dle 

svých možností vydělával peníze 

léčením. Jeho žena Růžena mu 

byla plnohodnotným partnerem. 

V Africe se velmi rychle naučila 

kafersky a stala se vyhledávanou 

tlumočnicí. Preparovala kůže ptá-

ků a drobných savců, spravovala 

oděvy celé výpravě, ošetřovala 

nemocné a zesláblé pacienty své-

ho manžela.

Dne 2. srpna 1886 byla výprava 

napadena bojovným kmenem 

Mašukulumbů. Jen díky ducha-

přítomnosti paní Holubové, která 

se jako jediná se zbraní v ruce po-

stavila domorodcům, si manželé  

a zbylí dva průvodci zachránili ale-

spoň holý život. Cesta dál k severu 

nebyla možná. Po několikaměsíč-

ním vysilujícím putování zpět na 

jih odplouvají z Elizabethportu 

zpět do Evropy.

Lékař, cestovatel, kartograf a et-

nograf MUDr. Emil Holub (1847–

1902) na svých cestách do Afriky 

shromáždil velkou sbírku přírod-

nin. V roce 1879 také podrobně 

zmapoval oblast Viktoriiných vodopádů. Druhá Holubova 

výprava do Afriky, při které plánoval výzkumný pochod  

z jižního Kapského Města do Egypta, však byla předčasně 

představujeme
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ukončena v roce 1886. Po návratu z Afriky uspořádal dvě et-

nografické výstavy ve Vídni (1891) a v Praze (1892). Protože 

Národní muzeum odmítlo přijmout cestovatelův velkorysý 

dar (údajně 72 železničních vagónů afrických sbírek), Holub 

byl přinucen svou sbírku po částech rozdat existujícím mu-

zeím, vědeckým institucím a školám.

Celkem 60 ks přírodnin z rostlinné i živočišné říše tak vě-

noval na přímluvu továrníka, majitele sklářských hutí na Va-

lašsku, Salomona Reicha i škole v Novém Hrozenkově. 

Vsetínské muzeum uchovává originál dopisu Emila Ho-

luba adresovaného panu řídícímu v Novém Hrozenkově, 

sepsaného ve Vídni 4. února 1896 s popisem darů ze sbírek 

své druhé africké výpravy. Nacházejí se mezi nimi nerosty, 

rostliny, mořští živočichové, ptáci, ale i jeden zástupce sav-

ců, a to vycpanina opičky kočkodana. Bohužel, podle zběž-

ného šetření, se do dnešních dnů žádný z uvedených afric-

kých exponátů v místním školním kabinetu nedochoval. 

Obě památky na cestovatele Emila Holuba vystavují  

v průběhu letošního léta ve vsetínském zámku v rámci ce-

lostátní kampaně zaměřené i na africký kontinent „Předmě-

ty vyprávějí váš příběh“. 

Hana Jabůrková 

Opravená Jurkovičova vila 
v Brně láká návštěvníky

Po rozsáhlé rekonstrukci je od dubna letošní-

ho roku pro veřejnost otevřen brněnský secesní 

skvost – vlastní vila známého architekta Dušana 

Jurkoviče. Dům, který před pěti lety získala do 

správy Moravská galerie v Brně, byl zrestaurován  

a opraven do podoby, která navozuje co nejvěr-

nější představu o atmosféře, uspořádání interi-

érů a způsobu užívání vily v době, kdy zde žila 

Jurkovičova rodina. Stavba z roku 1906 patří  

k vrcholným příkladům modernistické architek-

tury inspirované britskou a vídeňskou tvorbou 

s prvky lidového umění. Od dubna letošního 

roku si mohou návštěvníci vychutnat neoby-

čejnou atmosféru domu, ve stálé expozici se se-

známit s tvorbou Dušana Jurkoviče a v krátko-

dobé výstavě prostudovat průběh rekonstrukce 

domu. 

Vila patří k nejvýznamnějším architektonickým realiza-

cím Dušana Jurkoviče, který ji nechal, byť to není na první 

pohled patrné, postavit ze dřeva, pokryl ji korkovými pa-

nely a zvenku nechal omítnout vápnem a zevnitř sádrovou 

omítkou. Po dokončení stavby Dušan Jurkovič svůj dům 

otevřel veřejnosti expozicí „Dušan Jurkovič – Výstava archi-

tektury a uměleckého průmyslu“ (26. srpna – 20. září 1906). 

Návštěvníci se tak mohli seznámit s nejnovějšími trendy  

v oblasti architektury, interiérové tvorby, ale i technického 

vybavení domu. 

Fasádě domu vždy dominovala mozaika nad vstupem 

– dřívější skleněnou mozaiku s výjevem z pohádky Bača 

a šiarkan navrženou Adolfem Kašparem po rekonstrukci 

nahradila malba na skle se stejným motivem od součas-

ného umělce Josefa Bolfa. Centrem domu je však vstupní 

schodišťová hala s kachlovými kamny, sochou Joži Úprky  

a nábytkem, který si Jurkovič sám navrhoval, včetně vzorů 

na tapetách a kobercích. 

Architekt s rodinou obýval vilu do roku 1919, kdy se od-

stěhovali na Slovensko. Následně se zde střídali různí maji-

telé domu, až roku 1938 dům koupila rodina Švancarových, 

od jejíchž potomků získala vilu Moravská galerie v Brně. 

Roku 2007 probíhal rozsáhlý stavebně-historický, sondáž-

ní a statigrafický průzkum připravovaný ateliérem Transat 

architekti. Tyto podklady se staly východiskem vypracová-

ní projektu obnovy Jurkovičovy vily, který vedle samotné 

obnovy domu obsahoval také personální i materiálové pří-

pravy pro založení studijního centra Dušana Jurkoviče. Ob-

nova domu podle projektu ateliéru Transat architekti byla 

zahájena roku 2009, dokončena pak v roce 2011.  

Jurkovičova vila 

Foto: Archiv Moravské galerie v Brně

představujeme
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Stejně jako roce 1906, kdy si na Výstavě architektury  

a uměleckého průmyslu mohli v kuchyni, dětském poko-

ji a ložnici návštěvníci prohlédnout výstavu Jurkovičovy 

tvorby, hostí i v roce 2011 tyto prostory výstavu díla vý-

znamného architekta. V prostorách těchto tří pokojů, kde 

se podařilo odhalit původní výmalbu stěn, je k vidění stálá 

expozice představující především Jurkovičovo „moravsko-

-české“ období. 

Prostory ateliéru jsou využity pro pořádání krátkodobých 

výstav. Z původního hostinského pokoje se stal dětský 

ateliér. Dříve prázdná půda byla 

upravena na badatelnu Centra 

Dušana Samo Jurkoviče.

Pro zajištění veškerého ná-

vštěvnického komfortu slouží 

upravený suterén. Na místo pů-

vodního skladu a bytu domov-

níka, v padesátých letech pro-

měněných na protiatomový kryt, 

zde vzniklo zázemí se sociálním 

zařízením, šatnou, kuchyňkou. 

Do suterénu vede i rampa, která 

umožní pohybově handicapo-

vaným návštěvníkům bezpečný 

vstup do domu, jejich pohyb po 

jednotlivých patrech bude zajiš-

ťovat výtah.

Na způsob provedení rekonstrukce Jurkovičovy vily byl 

kladen obzvlášť velký důraz — celý proces byl postupně 

dokumentován a výstupem se stal manuál pro rekonstruk-

ci památek určený odborné veřejnosti. Na stránkách Mo-

ravské galerie v Brně http://www.moravska-galerie.cz je jí 

věnována samostatná sekce.

Martina Vašková

Oděvní design  
inspirovaný architekturou 
Jurkovičovy vily

Při příležitosti otevření Jurkovičovy vily v Brně proběhl  

v jejích prostorách workshop s předními českými oděvními 

designéry. Jurkovičova vila, která byla v dubnu letošního 

roku poprvé zpřístupněna široké veřejnosti, nabízí nové 

náměty, inspirace a přístupy nejen pro rekonstrukce vý-

znamných kulturních památek, ale také pro současný de-

sign, který mnohdy čerpá z historicky zajímavých období. 

Cílem workshopu bylo exkluzivní propojení významné 

secesní stavby se současným oděvním designem. Oslovi-

li jsme sedm renomovaných návrhářů, profesně spjatých  

s Brnem, kteří mají za sebou celou řadu zahraničních zku-

šeností, a v jejichž tvorbě jsou nepřímo přítomny odkazy  

k architektuře, k tektonickému členění oděvu, a se vztahem  

k lidovému ornamentu apod. Jsou to Aleš Šeliga a Bára Še-

ligová (alešbáry), Zdeňka Imreczeová, Pavel Jevula, Petr 

Kalouda, Denisa Nová a Jakub Polanka. Designéři zpra-

covali model, který vychází z architektury Jurkovičovy vily  

v Brně. Jde o přímou inspiraci a práci s řadou zdrojových 

dokumentů, které se k historii vily, a k její rekonstrukci, vá-

žou. 

Moravská galerie v Brně se rozhodla výsledné modely 

oděvních designérů, specificky reflektující Jurkovičovu vilu, 

prezentovat nejprve formou módní performance v choreo-

grafii stylistky Oldřišky Křížové přímo ve vile, a následně 

nato také formou výstavy „Made in Villa“ v Uměleckoprů-

myslovém muzeu. 

Proč architektura a oděvní design? 

Oděvní design, jako velmi svébytný a atraktivní obor in-

spirovaný architekturou, nabízí zcela ojedinělý způsob 

nahlížení na architekturu a její interpretaci, a stejně tak se 

posouvají hranice chápání oděvu jako takového. 

Ve spojení statického objektu, jakým je architektura,  

s oděvními a tedy živými formami, dochází k poutavému 

dialogu dvou odlišných oborů. Jinak se staví domy, jinak 

uvažuje oděvní designér. Ovšem tyto dva zdánlivě rozdílné 

obory mají mnoho společného. Ať už architektonická nebo 

oděvní forma, obě vycházejí z lidského měřítka, a vlastně 

oblékají, halí a ukrývají něco křehkého, čímž je lidský ži-

vot, a nabízejí mu ochranu a útočiště. To, zda oděv podlé-

há současným trendům, je v tomto projektu nevýznamné.  

V podstatě jde o transformaci architektury a jejích detailů 

do oděvních forem. Ne vždy však se interpretace zabývá jen 
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vnějšími formami, ale mnohdy se sama interpretace stává 

svébytným uměleckým konceptem. Nabízí se mnoho pří-

stupů, jak na interpretaci architekturou nahlížet a celý pro-

jekt „Made in Villa“ to jenom dokládá. 

V propojení více uměleckých oborů se v historickém 

kontextu nejedná o nic tak ojedinělého, zejména pokud 

bychom se ohlédli k reformním myšlenkám nastupující 

moderny počátku 20. století. Obzvláště pojetí Gesamt-

kunstwerku, který chápal architekturu jako komplexní 

umělecké dílo promyšlené do nejmenších detailů. Může být 

tedy oděv i součástí architektury? Proč ne. V secesi podobné 

reformátorské snahy nebyly žádnou výjimkou. Myšlenka, že 

bychom oděv volili dle architektury, do níž vstupujeme, je 

také zajímavá, v dnešní zrychlené době však nereálná. Ale  

i to byl jeden z důvodů, proč nedošlo k naplnění odvážných 

modernistických myšlenek secese v dlouhodobějším kon-

textu. Kořeny moderny jsou ale stále přítomny a aktuální  

i v současnosti. Proto je dobře, když se podobnými projekty 

přiblížíme těmto snahám a podaří se je zrealizovat. 

Jurkovičova vila v Brně je demonstrací moderny a britské 

moderní architektury. A to jak v celkovém uspořádání a dis-

pozici vily, tak v jejích detailech. Ve vile se snoubí také vliv 

lidového umění i vídeňské secese, její barevnost je velmi 

střídmá. Typické vyřezávané dekory a pestré folklorní prv-

ky, jak je známe z jiných Jurkovičových realizací, jsou po-

tlačeny. Vzhledem k původním záměrům Dušana Jurkoviče  

v místě jeho vily v Brně, kde chtěl vybudovat uměleckou 

kolonii, se propojení se současným designem jenom nabízí.  

A jelikož se jedná o nejvýznamnější secesní stavbu v Brně, 

je namístě, aby se ona sama stala východiskem pro součas-

ný design a umění. 

Renomovaným oděvním designérům přesně takto Jurko-

vičova vila posloužila. K dispozici měli také četnou texto-

vou i fotografickou dokumentaci. Nabídli jsme jim textilní 

materiály v podobě barevné plstěné metráže a přírodního 

hedvábí v tlumených neutrálních odstínech. Všichni návr-

háři své modely věnovali do sbírky textilu Moravské galerie 

v Brně. Každý z oslovených designérů zaujal úplně jiný po-

stoj a jinou koncepci ke zhotovení oděvu. 

Oděv, kde je vila zachycena jako celek, a současně se jed-

notlivé části „přetavují“ do podoby vrstev a přeneseně také 

do aktu svlékání, je dílem Jakuba Polanky, nejslavnějšího 

českého módního návrháře, žijícího v Paříži, který studoval 

v ateliéru módní tvorby na VŠUP v Praze a na Institutu Fran-

cais de la Mode v Paříži. Oděv samotný je myšlen jako skica, 

jako koncept a je možné jej chápat také jako intuitivní pro-

hlídku po vile. Oděv je vytvořen celkem z devíti vrstev, které 

představují jednotlivé pokoje Jurkovičovy vily. Každá vrstva 

je zpracována jinak, některá je velmi minimalistická, jiná má 

zase dekorativní pojednání, někde se vrstvy vzájemně pro-

línají. Forma oděvu vychází z prostých lidových částí oděvů 

jako zástěra, kazajka, noční košile apod.  

Pavel Jevula získal řadu ocenění, mj. Top Styl Designer za 

rok 2005. Při zpracování svého modelu se inspiroval různý-

mi průhledy z interiéru vily do exteriéru. Šaty jsou určeny 

pro přijímací salon a jejich silueta vychází z oděvu přelomu 

století se zvýrazněným vyšívaným pasem. Šaty jsou vyhoto-

veny v jemných odstínech a doplněny barevným akcentem 

šperků, které evokují pohled do zahrady s červenými per-

golami. Současně je model zpracován pomocí ručního šití, 

ručního zapravení okrajů a doplněn korálkovou výšivkou. 

V přístupu Petra Kaloudy, který vystavuje na četných 

místech ČR i v zahraničí a působí také jako pedagog, je jas-

ně patrný vliv lidového ornamentu, převzatý z alkovny ve 

schodišťové hale Jurkovičovy vily. Pomocí naddimenzova-

ných částí ornamentu jej převádí do střihových konstrukcí, 

specifického členění a dekorativní podoby oděvu. Oděv je 

proveden v neutrálních kontrastních barvách. Autor použil 

vlastní materiál, povrchově upravený len. 

Zděňka Imreczeová, držitelka ocenění „Dobrý design 

2001“ Design centra ČR, se nechala ovlivnit nostalgickou 

vzpomínkou na návštěvu vily a její pojetí modelu je tak 

jakousi esencí nálad a směsí několika konkrétních prvků 

ve vile. Geometrická modelace vrchního kabátku vychází  

z polstrovaných sedacích lavic ve výklenku schodišťové 

haly, pásek nese v sobě prvky řezbovaných detailů v hale,  

a hedvábné šaty ve starorůžové barvě jsou nositeli oné nos-

talgie. 

Aleš Šeliga a Bára Šeligová společně tvoří pod značkou 

alešbáry. Získali cenu „Dobrý design 2003“ Design centra 

ČR a Top Styl Designer za rok 2004 a specializují se na mód-

ní doplňky, zejména na pokrývky hlavy. Ve dvou autorských 

modelech se inspirovali lidovým oděvem, přesto je oděv  

v jejich pojetí velmi dynamický a moderní. První model jed-

noduchého střihu je zpracovaný v hnědé kůži, a jsou v něm 

patrné inspirace trámovím vily. Barevný akcent tvoří krátký 

kabátek v modré barvě, doplněný výšivkou. Druhý model je 

hedvábná vyšívaná tunika, kterou dokresluje bohatě nabí-

raná sukně (spodnička). Oba modely jsou doplněny autor-

skou obuví z kůže vycházející ze šněrovacích bot ke kroji 

— tzv. krpců. 

Denisa Nová je držitelkou ceny „Oděvní designér roku 

Czech Grand Design 2007“, obléká řadu významných osob-

ností a prezentuje své kolekce u nás i v zahraničí, např.  

v loňském roce na EXPO v Šanghaji. Inspirována intimní 

atmosférou vily, pojala oděv spíše jako luxusní negližé pro 

smyšlenou vznešenou dámu, která je zhýčkaná pobytem ve 

vile samotné. Oděv v klasických liniích je zpracován z bílé-

ho pololesklého hedvábí, šaty doplňují také autorské boty 

z barevné plsti moderního střihu.
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Výstava Made in Villa nabídla i pohled do rekonstruova-

ných interiérů Jurkovičovy vily prostřednictvím módních 

fotografií, které zachycují jednotlivé modely v prostorách 

vily. Autorem fotografií je Vladimír Novotný Kiva. Výstavu 

doprovázelo také krátké video, zachycující módní perfor-

mance v Jurkovičově vile. Video natočila agentura Filmo-

chod (Marek Loskot) a je ke zhlédnutí na webu Moravské 

galerie v Brně.  

Jitka Petřeková

Letohrádek Hvězda 
Historie a současnost

Již dvanáctou sezonu Památník národního písemnic-

tví (PNP) využívá magické prostory letohrádku Hvězda 

k pořádání dlouhodobých i krátkodobých výstav vzta-

hujících se k literatuře a výtvarnému umění. Právo hos-

podaření k objektu získala tato instituce v roce 1958, 

když již v roce 1948 rozhodla vláda ČSR o přeměně leto-

hrádku na Muzeum Mikoláše Alše a Aloise Jiráska. Vzhle-

dem k tomu, že v roce 1990 PNP po navrácení Strahov-

ského kláštera premonstrátům ztratil většinu 

dosavadních prostor, přistoupil ke změně kon-

cepce využití celého areálu Hvězdy k expozičním  

a programovým aktivitám Památníku. Náročná 

rekonstrukce stavby byla dokončena díky dotaci  

z programu „Praha 2000 – evropské město kultu-

ry“. Právě v květnu tohoto roku zde byli přivítáni 

po čtyřech letech restaurátorských prací noví ná-

vštěvníci.

Slovo magický je v souvislosti s Prahou již značně 

zprofanované. Ale jestli je někde oprávněné jej po-

užít, pak je to právě v případě Hvězdy. Stačí projít 

nenápadnou branou a rázem jste v jiném světě –  

v Oboře Hvězda. Areál členěný důmyslným systé-

mem velkorysých cest a alejí vznikl za vlády císaře 

Ferdinanda I. v polovině 16. století.  Na konci jeho 

hlavní aleje stojí pak letohrádek, jehož tvar dal jmé-

no celé oboře. Stavba patří k nejpozoruhodnějším architek-

tonickým dílům renesanční epochy v tomto geografickém 

prostoru. Existují podklady, že jeho architektem byl zřejmě 

sám arcivévoda Ferdinand Tyrolský, druhorozený syn císaře 

Ferdinanda I. Stavba zahájená v roce 1555 trvala čtyři roky 

a jako provádějící stravitelé jsou uváděni Giovanni Maria 

Aostalli, Giovanni Lucchese a později i Bonifác Wohlmut. 

Stavba je to vskutku neobvyklá. Základem je kruh o polo-

měru šedesáti stop, na kterém bylo vyznačeno šest vrcholů 

hvězdicovitého útvaru, jejichž vzdálenost také činí přesně 

šedesát stop. Stejný rozměr byl použit i pro výšku budovy 

od paty přízemí až ke střeše. Pomocí systému kružnic a rov-

nostranných trojúhelníků vznikla i konstrukce střechy, kte-

rá byla (na rozdíl od současného stavu) vyšší než samotná 

budova. Ke vzniku tohoto letohrádku jako architektonické-

ho díla se dochovalo několik původních plánů. Díky nim je 

možno spolehlivě usuzovat na záměry stavebníka a archi-

tekta. Dílo bylo určeno k reprezentaci, hostinám, odpočin-

ku a zábavě po lovu. Od 18. století sloužil letohrádek jako 

muniční skladiště. 

Každý, kdo realizuje novou výstavu ve Hvězdě, je posta-

ven před těžký úkol. Jak výstavu v tak složitých prostorách 

řešit? Pro architekta je to vždy výzva, a tak často volí neob-

vyklé výstavní prostředky a fundus. Není to jen vzhledem 

k režimu národní kulturní památky, ale právě pro členitost 

interiéru. Jeho koncept se odvíjí od kružnice, což dokládá 

i kruhové řešení ústředního prostoru v podzemí i okružní 

chodba. V těchto prostorách je instalován model bitvy na 

Bílé hoře, která se odehrála v blízkosti obory. Základním 

geometrickým útvarem je ale šestiúhelník, který je patrný 

v ústředních prostorách přízemí a patra, dále v šesti paprs-

čitých chodbách, a také v šesti cípech hvězdy, do kterých 

jsou vloženy kosočtverce záměrně okosené tak, aby vznikl 

šestiboký útvar. Neobvykle velký počet výklenků v prosto-

rách – opět šestice – odpovídající půdorysu budovy. Zatím-

co v přízemí je instalovaná stálá expozice věnovaná historii 

letohrádku, sezónní literární a výtvarné výstavy se konají  

v patře prvním. Zde jsou vloženy tzv. vlašské krby, takže ne-

lze procházet po okružní komunikaci jako v přízemí. Celé 

druhé patro tvoří velkolepý Hodovní sál, který odpovídá 

půdorysu budovy. Při rekonstrukci v roce 2000 zde byla 
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odkryta původní keramická dlažba. Jedna z dlaždic je opat-

řena datem 1562. 

V současnosti v letohrádku Hvězda proběhla řada výstav, 

které svým námětem reflektují významná literární témata 

a výtvarné projekty spojené s literaturou. Všechny se svou 

formou vyznačovaly zajímavými realizačními projekty, kte-

ré propojily historický prostor se současným vnímáním.  

Zmínit lze například výstavu „Vladimír Holan“, kde v cent-

rálním prostoru byl umístěn objekt od konceptuální uměl-

kyně Adély Matasové. Podobně neobvyklým způsobem 

byly řešeny výstavy „Obrazy slov“, „Literatura bez hranic“,  

„K. H. Mácha“ nebo projekt Petra Nikla.  

Letošní výstava „Surrealistická východiska 1948–1989; 

Odklony, Návraty, Přesahy“ je věnovaná českému pováleč-

nému surrealismu. Právě v této souvislosti se opět prokazu-

je, do jaké míry má propojení času k sobě blízko. 

Oddělení prezentace sbírky PNP

Galerie Františka Drtikola 
Příbram

Výraznou dominantou historické příbramské zá-

stavby je budova Zámečku – Ernestina, která patří 

k nejstarším dochovaným památkám ve městě. 

Na místě původní dřevěné tvrze nechal v polo-

vině 14. století tehdejší správce panství, arcibis-

kup Arnošt z Pardubic, vystavět kamenný hrádek.  

V průběhu staletí byl objekt několikrát dostavo-

ván. Současná podoba kulturní památky pochází 

z poloviny 19. století, kdy se budova stala sídlem 

Montánního učiliště, později Báňské akademie  

a Vysoké školy báňské (do roku 1945). V 70. letech 

minulého století sídlilo v objektu muzeum a kul-

turní středisko. Na počátku 90. let byly sály obou 

pater východního křídla uvolněny pro expoziční 

činnost. Ve dvou rozsáhlých výstavních prosto-

rách probíhají souběžně krátkodobé výstavy sou-

časného výtvarného umění a regionální historie. 

Dramaturgie výstav vychází z nadstandardních prostoro-

vých možností galerie, která je od roku 2004 příspěvkovou 

organizací města Příbrami. V gotických sálech II. patra jsou 

představovány práce významných současných českých 

výtvarníků (z posledních dvou let je možné připomenout 

souborné grafické dílo Zdeňka Sýkory, Jiřího Šalamouna, 

obrazy a kresby Martina Kuriše, plastiky Jasana Zoubka) či 

uměleckých dvojic (Běla a Jiří Kolářovi, Veronika Richterová 

a Michal Cihlář, Tomáš a Jakub Švédovi), realizovány jsou 

projekty ve spolupráci s dalšími subjekty (cyklus ze sbírek 

Českého muzea výtvarných umění v Praze, výstava grafik ve 

spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 

a Alšovou jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou). Pravi-

delně jsou pořádány fotografické výstavy (osobnosti české 

fotografie 20. století i současná tvorba).

V dané koncepci jsou zahrnuty také výstavy regionálního 

charakteru, ty jsou prezentovány především v komorním 

prostoru galerie v 1. patře Ernestina.

V roce 2000 byla zpřístupněna expozice „Fotograf Franti-

šek Drtikol (1883 Příbram – 1961 Praha)“. Připravilo ji auto-

rovo rodné město ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým 

museem v Praze. Je jedinou stálou výstavou věnovanou 

životu a dílu významného českého fotografa, který získal 

světové uznání již za svého života. Výběr z fotografického 

díla z let 1901–1935 je zde představen formou výstavních 

faksimilií. Připomíná období secesního piktorialismu spo-

jené s autorovým školením v Mnichově, prvním ateliérem  

v Příbrami a počátkem pražské praxe. Ze dvacátých let jsou 

zastoupeny fotografie vzniklé v duchu art deco, ovlivněné 

podněty avantgardy. Závěr tvoří práce spjaté s autorovou 

orientací na duchovní nauky Východu. Návštěvníci mohou 

zhlédnout slavné psychologické portréty, krajinné kompo-

zice a další fotografické žánry a odnést si ucelenou před-

stavu o rozsahu i hloubce uměleckého odkazu Františka 

Drtikola. Součástí prohlídky je promítání filmu o autorově 

životě a díle.

Příbramská Galerie Františka Drtikola je také místem, ve 

kterém se pravidelně setkává výtvarné umění s hudbou 

a mluveným slovem. Pořádají se zde přednášky, besedy  

a koncerty klasické hudby. Více na http://www.galerie-dr-

tikol.com.

Hana Ročňáková
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GASK – 
Galerie Středočeského kraje

GASK – Galerie Středočeského kraje – je krajská instituce 

zaměřená na výtvarné umění 20. a 21. století. Byla založe-

na v roce 1963. V letech 1990–2009 existovala pod názvem 

České muzeum výtvarných umění, Galerií Středočeského 

kraje se stala v květnu 2009. Je novou etapou a transfor-

mací původní krajské instituce, která  v průběhu posled-

ních desetiletí měnila název i sídlo. Sídlo GASK se nachází  

v jedné z hlavních dominant města Kutné Hory, v rozsáh-

lém objektu Jezuitské koleje a je tak druhou největší galerií 

v ČR.

Po rozsáhlé a náročné rekonstrukci objektu barokní Je-

zuitské koleje se GASK stala novým místem na kulturní 

mapě České republiky. Oficiální otevření instituce proběhlo  

8. května 2010. Smyslem GASK jako krajské a státní instituce 

prezentující výtvarné a vizuální umění je umožnit divákům 

setkání a komunikaci s tímto uměním v živém, atraktivním 

a kultivovaném prostředí. 

GASK představuje ambiciózní a zcela novou koncep-

ci státní příspěvkové organizace tohoto druhu u nás. Na 

více než třech tisících metrech čtverečních poskytuje  

v Čechách ojedinělý přátelský galerijní prostor, inspirovaný 

konceptem nejznámějších světových galerií, jako je Centre 

Georges Pompidou v Paříži, Tate Modern v Londýně nebo 

MoMA v New Yorku.

GASK si dal za cíl vybudovat komplexní prostředí pro pre-

zentaci umění 20. a 21. století schopné obstát v konkurenci 

podobných institucí doma a v zahraničí.

GASK je polyfunkční kulturní areál a pro jeho provoz je 

proto nezbytná rozvětvená síť doprovodných akcí, které 

GASK pořádá v průběhu celého roku – koncerty, filmové 

projekce, performance, odborná sympozia, přednášky, kon-

ference atd. Výstavní program doplňuje unikátní doprovod-

ný program vznikající v Lektorském centru GASK. V rámci 

celkové orientace provozu a programu je kladen důraz na 

bezbariérovost veřejného přístupu k umění a ostatním kul-

turním aktivitám GASK. GASK logicky usiluje o trvalou po-

zici turistické destinace a bude se snažit přispívat k rozvoji 

cestovního ruchu v Kutné Hoře. Ve vztahu k zahraničním 

turistům je kladen pečlivý důraz na komunikaci v cizích ja-

zycích.

Ambicí GASK je dostát evropským standardům v kvalitě 

programu i nabízených služeb. Hlavním záměrem ve vzta-

hu k publiku je vybudování vstřícného a tvůrčího prostře-

dí, které uspokojí a obohatí každého návštěvníka z nejširší 

veřejnosti.

- dle zaslaných informací

Obnovená expozice Husité 
v Husitském muzeu v Táboře

V roce 2008 Husitské muzeum zahájilo práci na obnově 

své hlavní expozice, jež sídlí v budově pozdně gotické sta-

ré radnice v Táboře. Projekt byl financován zejména z tzv. 

Norských fondů prostřednictvím Kanceláře finančních me-

chanismů EHP se sídlem v Bruselu. Významně se na něm 

podílelo i Ministerstvo kultury ČR a město Tábor. V průbě-

hu prací byl proveden i rozsáhlý archeologický výzkum, 

jenž vedl k řadě závažných objevů a podstatně rozšířil naše 

znalosti o počátcích husitského Tábora. Po dvou letech byla 

rekonstrukce dokončena, takže od 23. listopadu 2010 je ex-

pozice otevřena návštěvníkům. Nyní očekáváme, jak zvlád-

ne nápor první letní sezóny.

Obnovená expozice představuje husitství na pozadí dějin 

pozdně středověké Evropy. Je uspořádána do 10 místností, 

jež umožňují získat přehled o vývoji husitského hnutí od 

jeho kořenů až po vytváření historické paměti na husitství 

v 19. a 20. století. Základní chronologický princip výkladu 

nové expozice
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je rozrušován tématickým přístupem. Jednotlivá témata – 

prameny revoluce, husitské válečnictví, tajemství vojevůd-

ce (rozuměj Jana Žižky), hledání krále, vlastní cestou (víry), 

paměť, město, ve znamení kalicha – se vzájemně prolínají. 

Expozice „Husité – Události, příběhy, osobnosti“ se snaží 

nevtíravě přinést poučení a pochopení. Pracuje proto s at-

mosférou, jejímž hlavním účelem je vyvolat zážitek. Na vy-

tváření zážitků se podílí zejména multimediální prostředky 

(úvodní film a další videosnímky, ozvučená diorámata, ani-

mované sekvence, rekonstrukce utrakvistické kaple) spolu 

se scénickým světlem a zvukem. Velký důraz je kladen na 

vizuální vnímání. Obrazově-textové informace jsou rozdě-

leny do úrovní běžný návštěvník – nadprůměrně zvídavý 

návštěvník – dětský návštěvník. Dětem slouží zvláště vyčle-

něná didaktická úroveň, založená na komiksovém principu 

a interaktivních prvcích včetně tajemných „kukátek“ do 

historie. Doprovází ji i lektorské materiály pravidelně aktu-

alizované muzejním pedagogem. Další speciální úroveň je 

zaměřena na slabozraké a nevidomé, kteří mohou využít 

průvodce v Braillově písmu a vyzkoušet si hmatové expo-

náty. Celá expozice je přizpůsobena i pro pohybově omeze-

né návštěvníky. Projet ji na vozíčku nebo třeba s kočárkem 

je velmi snadné. Na příchozí, neznalé českého jazyka, myslí 

anglické popisky a texty.

Zda se podařilo vytvořit dostatečně působivou atmosféru 

husitského středověku, to může posoudit jedině návštěv-

ník. Doufáme, že si lidé své dojmy z obnovené expozice 

nenechají pro sebe a že nás seznámí s tím, nakolik se náš 

záměr vytvořit dočasnou iluzi návratu v čase povedl.

Zdeněk Vybíral

Expozice získala v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2010 
zvláštní ocenění udělené na návrh čestného výboru soutěže.

Nová prohlídková trasa 
podzemím příbramských dolů

Komora vodního kola dolu Anna založeného roku 1789 

v Příbrami na Březových Horách je dalším historickým důl-

ním dílem mimořádné technické hodnoty zpřístupněným 

veřejnosti péčí Hornického muzea Příbram ve spolupráci se 

státním podnikem DIAMO.

Vodní kolo Anenského dolu bylo součástí unikátního 

vodního systému, který vznikal postupně od konce 17. sto-

letí. Původně dřevěné kolo impozantního průměru 12 m  

s litinovou hřídelí (jejíž torzo se dochovalo) bylo umístěno  

v komoře 16 m vysoké, 13 m dlouhé a téměř 2 m široké, vy-

rubané v podzemí asi 44 m pod povrchem. Pomocí důmy-

slných táhel pohánělo jednak těžní stroj  

a také pumpy k čerpání důlních vod, a tím 

umožňovalo efektivnější dobývání zdej-

ších zásob stříbrné a olověné rudy. Dno 

komory vodního kola navazuje na štolu 

Karla Boromejského, hlavní odvodňovací 

báňské dílo centrální části březohorského 

rudního ložiska, ražené od roku 1708.

Vodní kolo pracovalo v téměř nepře-

tržitém provozu od roku 1797 do roku 

1867, kdy došlo k jeho rozlomení. Mís-

to něho byl o rok později postaven na 

povrchu parní stroj, sloužící nadále  

k čerpání vod a k pohonu těžního stroje 

při dopravě osob i materiálu.

Náročné práce na úpravě těchto histo-

rických podzemních prostor pro potřeby 

muzea probíhaly dva roky. K slavnostní-

mu otevření došlo při příležitosti hornické Prokopské pouti 

dne 26. června 2011, za přítomnosti Václava Plojhara, ředi-

tele Správy uranových ložisek s. p. DIAMO, a Josefa Velfla, 

ředitele Hornického muzea Příbram. Podzemní důlní díla 

zpřístupněná veřejnosti tak dosáhla délky téměř 2 km.

Zájemce o báňskou turistiku a památky čeká nejprve 

fárání do podzemí, následné putování s helmou na hlavě  

a svítilnou v ruce labyrintem tajemných chodeb až ke zmí-

něné komoře vodního kola, a zároveň ukázky několika 

starších důlních děl. Ty jsou názornou prezentací technické 

dokonalosti a umu hornických předků. Přibližují období, 

kdy montánní podnikání na Příbramsku v 19. století bylo 

nejvýznamnější v rámci Rakouska-Uherska (zajišťovalo pro 

monarchii 97 % zásob stříbra a olova) a stálo v popředí  

i v mezinárodním kontextu.

Roman Abušinov

nové expozice
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Nová expozice v Muzeu 
a galerii severního Plzeňska

V dubnu letošního roku byla dokončena nová expozi-

ce Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici  

realizovaná za pomoci finančních prostředků EU prostřed-

nictvím ROP Jihozápad. Libreto a projekt byly zpracovány  

a úspěšně podány v roce 2008. Vlastní realizace, která kro-

mě tvorby expozice zahrnovala rekonstrukci elektroinsta-

lace a topení a budování výtahu pro imobilní návštěvníky, 

trvala od jara 2009 do jara 2011. Expozice byla vytvářena 

za plného muzejního provozu ve třech etapách a je tvo-

řena třemi celky. První prezentuje kulturu a vzdělanost na 

severním Plzeňsku a je kombinací scénického pojetí (kaple 

se světci a škola) s  prezentací exponátů ve vitrinách, soch 

na soklech a obrazech na zdech či panelech. Národopisná 

expozice připomíná pomocí figurálních scén lidové zvyky. 

Návštěvník je „vtažen do děje“, vstupuje na náves s kaplí  

a dále do venkovského domu s komorou, selskou jizbou  

a nakonec se ocitá ve stodole. Protikladem venkovu je 

městská ulice s výkladními skříněmi, hasičskou zbrojnicí, 

okresním soudem a dílnou krejčího. Z ulice se vchází do 

hostince nebo zákoutí s dílnou ševce a tkalce a také do 

městského domu s kuchyní. 

Vytvoření iluze původního přirozeného prostředí pro mu-

zejní předměty a jejich prezentace v něm byla základním 

stavebním kamenem expozice, zatímco texty a doplňkové 

fotografie či dokumenty jsme přesunuli do pěti dotykových 

displejů. Ty pak nejsou nutně jen stojícím informačním ki-

oskem, ale např. v rámci městské ulice jsme z něj vytvořili 

patník, v galerii světců zarámovaný obraz a v selské jizbě 

se obrázky lidové architektury zase promítají za oknem. Je 

v nich uloženo zhruba 4 000 digitalizovaných dokumentů 

tříděných oborově a lokačně, což je, jak dosavadní provoz 

ukazuje, hojně návštěvníky využíváno. Systém je zároveň 

nastaven tak, abychom jej mohli o nové poznatky a infor-

mace doplňovat, což také umožňuje větší část scénické 

instalace jednotlivých sálů v případě nových zajímavých 

akvizic. Expozice tak může být do jisté míry novou pro  

každou sezónu.

Individuální zájem návštěvníků nakonec zohledňuje od-

stupňovaný informační systém, který zahrnuje základní tiš-

těné průvodce, dále doplňkové texty umístěné ve schrán-

kách v každém sále a pro návštěvníky „nečtivé“ je připraven 

přenosný audioprůvodce, hovořící rovněž v anglickém, 

německém a francouzském jazyce. Samozřejmě jsou k dis-

pozici i živí průvodci. Je na zvážení každého návštěvníka, 

zda se chce „jen dívat“ nebo také získávat bližší poznatky, 

což podle mého názoru takto pojatá expozice umožňuje.

Jiří Fák

Muzeum Bojkovska 
otevřelo nové expozice

V pátek 27. května 2011 byly slavnostně otevřeny za 

účasti více než 300 návštěvníků nové expozice Muzea Boj-

kovska na ulici Palackého v Bojkovicích, kam se muzeum 

přestěhovalo za zámku Nového Světlova. Návštěvníci se 

mohou těšit na expozice věnované nejstarším dějinám 

Bojkovska, cechům a řemeslům, soudnictví v Bojkovicích, 

lidovému domu s hospodářstvím a sakrální tematice. Ka-

ždý tematický okruh má své lákadlo i neopakovatelnou 

atmosféru. V expozicích 

věnovaným řemeslům 

se může návštěvník se-

tkat například s vyba-

vením soukenické dílny  

z 18. století, s ukázkami 

práce kovářů a zámečníků 

či s cechovními postav-

níky. Nechybí ani tradiční 

téma muzea – expozice 

věnovaná zvěrokleštičství 

či úplná novinka v podobě 

předmětů připomínajícím 

činnost Bajerovy sodov-

kárny. 

Je připomenut také vý-

znam Bojkovic jako správ-



ního soudního centra, které disponovalo soudní pravomo-

cí již od 15. století. Stojí za zmínku, že samotné muzeum se 

dnes v budově bývalého soudu nachází a na tomto místě 

stála i bojkovská radnice z roku 1672. Její existenci připo-

míná zvon z roku 1669, který vyzváněl odsouzencům při 

cestě na popraviště, okovy z radniční šatlavy či makovice, 

která byla umístěna na radniční věži. Novější dobu, kdy 

zde fungoval okresní soud, reprezentuje instalace soudní 

místnosti a nechybí ani připomínka významného před-

nosty okresního soudu, jakým byl pozdější poslanec JUDr. 

Bohumír Bunža. To však zdaleka není všechno. Pro milov-

níky lidových tradic je připravena ukázka bydlení a hospo-

dářství na Bojkovsku s působivou instalací domovní zdi, 

oddělující obě tyto části a nechybí ani kopaničářské kroje. 

V poslední dosud zpřístupněné expozici má návštěvník 

příležitost k zamyšlení a ztišení nad díly sakrálního cha-

rakteru. Působivou atmosféru zde navozují okenní vitráže, 

sochy a obrazy světců či přítomnost kněze – byť jen coby 

figuríny.

Expozice řemesel

Rozsah stálých expozic dosud není konečný. Již nyní pra-

cujeme na jejich rozšíření o dějiny 20. století, historickou 

školní třídu, dějiny spolků v Bojkovících a přednáškovou 

místnost.

Muzeum je během prázdnin otevřeno denně, v ostatní 

měsíce roku pak v úterý, čtvrtek a o víkendech. Mimo tyto 

dny je možné domluvit si návštěvu na tel.: +420 739 202 

813. Více informací naleznete na internetových stránkách 

http://www.muzeumbojkovska.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 Tomáš Hamrlík

Projekt Muzeum Krkonoš

Správa Krkonošského národního parku připravuje od 

roku 2009 razantní proměnu návštěvnických prostor Krko-

nošského muzea ve Vrchlabí. 

Někdejší Riesengebirgsmuseum bylo založeno v roce 

1883 Krkonošským spolkem jako typické vlastivědné mu-

zeum pro etnicky německou část Krkonoš. V roce 1966 jej 

převzala Správa KRNAP s vědomím, že poslání muzea se  

v mnoha ohledech shoduje s posláním Správy Parku, ze-

jména co se dokumentace, výzkumu, výchovy a prezentace 

hodnot území týče. V 70. letech 20. století proběhla rozsáhlá 

rekonstrukce barokní budovy bývalého augustiniánského 

kláštera, kde muzeum sídlí od roku 1941 a v roce 1984 byla 

zpřístupněna na svou dobu netradičně pojatá ekologická 

expozice „Kámen a život“ autorů Jana Štursy a Jana Jeníka, 

využívající zvukové, světelné a scénické prv-

ky. Přírodovědně zaměřená expozice byla 

doplněna v roce 1995 expozicí Miloslava 

Bartoše o osídlení Krkonoš „Člověk a hory“. 

Vzhledem k tomu, že stávající expozice 

svým pojetím již neodpovídají společenské 

poptávce a současným trendům muzejní 

prezentace, začala se před dvěma lety Sprá-

va KRNAP zabývat myšlenkou jejich promě-

ny. Z původního záměru pouhé inovace se 

postupně vyvinul velkorysý projekt muzea 

a návštěvnického centra „Muzeum Krko-

noš“, které chce na ploše téměř tři tisíce me-

trů čtverečních nabídnout nový prostor pro 

setkání a dialog s veřejností. Projekt vznikl 

ze zadání veřejné soutěže pod vedením do-

kumentaristy a producenta Pavla Štingla, který zde zúroču-

je zkušenosti z realizace expozice Památníku Lidice a řady 

dalších multimediálních výstavních projektů. Na základě 

Štinglova námětu vytvořil autorský tým libreto a následně 

literární scénář expozice. Ten se stal podkladem pro archi-

tekty Romana Kouckého a Šárku Malou, autory grafického 

řešení, modelů a speciálních technologií. 

Zadání řešilo dvě základní témata – příběh krkonošské 

přírody a příběh lidí zde usazených. Ta jsou na rozdíl od 

současných expozic ve scénáři spojena do jednoho drama-

tického oblouku: Přes lidské poznání vede cesta k chápání 

přírodních zákonitostí, přes svéráz horského kraje vede ces-

ta k životnímu stylu lidí. Významové spojení člověka a hor 

se tak stalo základním mottem nové expozice. Jde často  
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o neverbalizovatelný vztah s prostředím, o jeho vykreslení 

a popsání, o metafory, které lze objevit a nabídnout právě 

nejrůznějšími formami muzejní prezentace. 

Nová expozice je tematicky rozčleněna do dvanácti ka-

pitol – od přírodních přes ekologické až po ryze lidské. 

Jejich obsah je návštěvníkovi sdělován srozumitelnou  

a prožitkovou formou, vícevrstevnatě a atraktivně tak, aby 

si na „své“ přišlo dítě, odborník, laik i cizinec... K dosažení 

tohoto cíle autoři citli-

vě využívají možností 

multimédií a moder-

ních technologií jako 

podpůrného prostřed-

ku. Prostorové řešení 

expozice návštěvníkovi 

nabízí celou řadu va-

riant, jak se v prostoru 

volně pohybovat. Může 

se vydat pocitově, ale 

může také putovat po-

dle doporučení a infor-

mačního systému tak, 

aby nic nevynechal. 

Kromě různých variant 

tras může jednotlivec  

i skupina využít her, 

které jej provedou ex-

pozicí, okolím kláštera 

i celým územím Krko-

nošského národního 

parku. Školám muze-

um nabídne možnost 

projektových návštěv, 

při kterých vykona-

jí prohlídku expozice  

a poté v učebně for-

mou interaktivní práce s lektorem nahlédnou do několika 

vybraných témat. Milovníci Krkonoš a badatelé budou mít 

k dispozici počítačové infocentrum pro doplnění hlubšího 

poznání konkrétních otázek historie i přírody Krkonoš. Celá 

expozice bude čtyřjazyčná – kromě češtiny také v polšti-

ně, angličtině a němčině. Záměrem autorů je motivovat 

návštěvníka k aktivnímu vyhledávání informací a to nejen  

v muzeu samotném, ale především v horách a přiblížit mís-

ta, která se z důvodů ochrany přírody navštívit nedají.

Architekti projektu Roman Koucký a Šárka Malá ve svém 

návrhu citlivě pracují s objektem barokního kláštera, ve 

kterém se snaží najít přirozený vztah k jeho původní funkci  

a skloubit nároky moderní expozice s možnostmi historické 

budovy. V návrhu se zaměřují na potenciál prostoru i mož-

nosti využití energie místa: Jednotlivé cely kláštera kdysi 

obývali mniši, proto do nich architekti situovali expozici pří-

běhu lidí. V ambitu kláštera, který dříve býval otevřený do 

dvora, tedy do přírody, se bude paralelně odehrávat příběh 

hor, aby se v četných styčných bodech mohly tyto dva svě-

ty pomyslně protnout. Rajský dvůr býval zahradou kláštera, 

proto do jeho dvaceti arkád architekti navrhli umístit čás-

tečně zastiňující plátna s potisky bylin ze starého herbáře. 

Pohled na Muzeum Krkonoš shora

Pro nový provoz muzea je navržen také nový vstupní 

objekt. Orientace a umístění vstupu vychází z rozborů ce-

lého areálu a doplňuje logické vazby na okolí, zejména na 

klášterní zahradu a parkoviště. Vstup je navržen mnohem 

méně jako přístavba a mnohem více jako jeden z exponátů, 

který prostupuje klášterní stěnou ven. Jeden celkový ob-

jem sestává z dvou vzájemně prorostlých zcela protichůd-

ných tvarových a materiálových principů, které symbolizují 

motto expozice – dialog dvou prolínajících se světů. Roli 

lidského společenství hraje jednoduchý kubický objem 

křehkého skleněného foyeru, divokost a nespoutanost hor 

zase objem stylizovaného skaliska, který pravoúhlé „lidské“ 

pozvánky
na výstavy
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stěny zahaluje a částečně obestupuje, a do něhož je inte-

grován nutný sloup výtahu. 

Projekt Muzeum Krkonoš vzniká ve spolupráci mezi autory  

a specialisty Správy Krkonošského národního parku  

a má celou řadu konzultantů, např. geologa a publicis-

tu Václava Cílka, socioložku a publicistku Jiřinu Šiklo-

vou, divadelníka a spisovatele Jana Schmidta či archi-

tekta Davida Vávru. Autoři projektu neskrývají svou 

inspiraci francouzskými nebo britskými expozicemi  

v tématech historických, či skandinávskými v environmen-

tálních projektech. Jejich cílem je vytvořit muzeum 21. sto-

letí na evropské úrovni, které má vliv na postoje lidí a půso-

bí na jejich hodnotové systémy. Celkové pojetí muzea má 

splnit efekt opakované návštěvy. Muzeum by do budoucna 

mělo plnit roli kulturního stánku s mnoha stálými i sezónní-

mi projekty, s alternativním výstavním prostorem a galerií,  

s rajským dvorem koncipovaným jako víceúčelové sně-

moviště, oáza klidu, odpočinku a meditace. Správa Krko-

nošského národního parku tak může získat velice účinný 

komunikační nástroj pro kontaktní dialog s veřejností v nej-

složitějších otázkách vztahu člověka a jeho prostředí. 

Nová expozice, včetně stavebních úprav objektu, by 

měla být spolufinancována z Operačního programu Život-

ní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí  

a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evrop-

skou komisí. Plánovaný rozpočet je devadesát milionů ko-

run. Projekt je uveřejněn na http://www.muzeumkrkonos.

cz. 

Olga Hájková, Pavel Štingl  

Egyptské mumie
Národní muzeum
Náprstkovo muzeum asijských, 
afrických a amerických kultur
4. května – 30. září 2011

Do konce září letošního roku vystavuje Národní muzeum 

v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kul-

tur sedm mumií z deseti, které našly místo svého aktuálně 

posledního odpočinku v Náprstkově muzeu. Na výstavě 

jsou kromě vzácných předmětů prezentovány dosavadní 

výsledky společného projektu Národního muzea a Dia-

gnostického centra Mediscan, člena mezinárodní skupiny 

Euromedic, jenž se zaměřuje na multidisciplinární výzkum 

staroegyptských mumií. Výzkum probíhá od roku 2009  

a opírá se především o vyšetřování lidských a zvířecích mu-

mií z našich sbírek. Kromě sedmi dospělých jedinců a jedné 

dětské mumie jsou také vystaveny jejich rakve, doplněné 

o příklady pohřebních výbav. Samostatná část výstavy se 

věnuje kultu posvátných zvířat a mumifikovaným zvířatům. 

Součástí výstavy je pěkně vyvedený katalog, barevné pra-

covní sešity pro tři stupně škol. Po prázdninách bude opět 

probíhat bohatý doprovodný program pro děti i rodiny, 

přednášky a komentované prohlídky. Konkrétní program 

lze najít na http://www.nm.cz. 

Mumie ženy

Ptolemaiovská doba (332–30 př. n. l.)

Egypt, Achmím, pohřebiště A (?)

Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských,

 afrických a amerických kultur

pozvánky
na výstavy



 30

 4[11

Souběžně s pražskou výstavou probíhá ve Slováckém 

muzeu v Uherském Hradišti výstava „Egypt a Núbie“, která 

sestává ze sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea  

a vznikla ve spolupráci dvou kurátorů PhDr. Pavla Onderky 

a Mgr. Miroslava Vaškových. Výstavu také doprovází barev-

ný katalog a celá plejáda doprovodných akcí. 

Srdečně zveme do Náprstkova muzea v Praze, ale i do 

Uherského Hradiště. Při návštěvě Náprstkova muzea si ná-

vštěvníci mohou vyzvednout muzejní pas a navštívit dal-

ší expozice a výstavy Národního muzea včetně krásného 

bonusu jednoho vstupu zdarma. Opět k prostudování na 

http://www.nm.cz.

Eva Dittertová

Muzejní noc potmě
Minifestival muzejních nocí v Jičíně, 
Prachově, Lomnici nad Popelkou

Festival muzejních nocí s sebou vždy tak trochu nese otáz-

ku – není podbízení instituce muzea někdy až přílišné? Pro 

koho muzejní noc muzejníci dělají? Pro „nenávštěvníky" – 

tedy ty, kteří běžně do muzea nechodí, avšak program mu-

zejní noci by je mohl zaujmout? Anebo pro „skalní návštěv-

níky", kteří chodí na všechny vernisáže? Anebo se má jednat 

spíše o atrakci pro turisty? Nevím, možná od všeho trochu. 

Festival muzejních nocí je však každopádně dobrým důvo-

dem, jak veřejnosti představit svou vlastní činnost. Nicmé-

ně myslím si, že by muzejní noc měla obsahovat vždy něco 

navíc, co za běžného chodu muzea návštěvník nepozná. 

Regionální muzeum a galerie v Jičíně založilo přípravu 

Muzejní noci na třech hlavních pilířích. Vzhledem k tomu, 

že jsme regionální muzeum, chtěli jsme akci pojmout niko-

liv jen jako akci pro návštěvníky z Jičína, ale také šířeji – regi-

onálně. Naším cílem bylo umožnit návštěvníkům možnost 

návštěvy více muzeí v regionu. Oslovili jsme proto okolní 

muzea, která byla ochotná se do společné muzejní noci za-

pojit. Společně s jičínským muzeem připravily muzejní noc 

také Městské muzeum a galerie v Lomnici nad Popelkou  

a Muzeum přírody v Prachově. U obou muzeí se jednalo  

o premiéru účasti na Festivalu muzejních nocí.

Protože se jednalo o muzejní noc, zvolili jsme jako nosné 

téma akce tmu – resp. svět nevidomých. Nejsprávnější noc 

je přece ta, při které je největší tma. Muzejní noc tak byla 

určena jednak nevidomým, ale samozřejmě i všem ostat-

ním, kteří se do situace nevidomých mohli lehce adaptovat 

pomocí šátku na očích. Přitom nejdůležitější nám připadla 

tematizace hmatu, který se dá skvěle uplatnit při muzejní 

práci. Hmat je přece smyslem, který je v porovnání s ostat-

ními smysly estetizován nejméně. Na přípravě muzejní noci 

s námi proto spolupracovalo také jičínské Tyflocentrum, 

které se zároveň zapojilo do propagace celé akce. Pro ná-

vštěvníky v Jičíně byla připravena hmatová výstava, ná-

šlapná stezka (inspirovali jsme se jí v KRNAPU), také ostatní 

festival
muzejních nocí

publikace
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muzea připravila obdobný program zaměřený na jejich 

sbírky.

Poslední pilíř, na kterém jsme muzejní noc chtěli založit, 

byl poměrně prostý. Řekli jsme si – Muzejní noc jako tako-

vá je nejsilněji pořád propagována v Praze a v Brně. Lidé 

si v těchto městech spojují s muzejní nocí také dopravu 

autobusy zdarma. Proto jsme se i v Jičíně pokusili zajistit 

autobusovou muzejní linku, která spojila pro tento případ 

několikrát Jičín s Lomnicí nad Popelkou. 

Muzejní noc potmě, která se konala v sobotu 21. května 

2011, byla tedy nakonec vůbec prvním pokusem o „mini-

festival" muzejních nocí v jižní části Českého ráje. Celko-

vě se setkala s úspěchem. Návštěvníci v Jičíně obdivovali 

především hmatovou výstavu a nášlapnou stezku, ale také 

komentované prohlídky expozic, prohlídky sklepení, či mi-

nidílnu psaní v Braillově písmu a koncert barokní hudby.  

V Jičíně byl zpřístupněn koutek pro nevidomé, který bude 

v muzeu sloužit i nadále. V Lomnici nad Popelkou mohli 

návštěvníci kromě expozic a koncertu navštívit zámek či 

zhlédnout staré historické filmy z Lomnicka. Prachovské 

muzeum zase pro své návštěvníky připravilo program s ná-

zvem „Poznáváme přírodu všemi smysly". Akce byla ovšem 

přínosná oboustranně – lze-li to tak říci, do velké míry kul-

tivovala i zkušenosti průvodců s provázením nevidomých.

Celou akci navštívilo bezmála 500 návštěvníků. Za jedno-

značně její největší devízu považujeme právě tematizaci 

haptiky, kterou je možné skvěle (a za poměrně málo peněz) 

využít pro programy tohoto typu. Cílová skupina, která se 

dělí jednak na nevidomé a jednak na ty ostatní, byla s na-

bídkou spokojená. Nevidomí přijímali s povděkem to, že si 

jich muzea začínají všímat, ti ostatní na chvíli vypojili zrak, 

který je běžnou součástí jejich vnímání. V době všemož-

ných 3D simulací či nových technologií i uvázání prostého 

šátku na oči může vést ke komplexnímu zážitku, na který si 

budou moci v souvislosti s návštěvou muzea někdy vzpo-

menout. 

Michal Babík

Karlovarské kalendárium 
1325–2010

Tak se jmenuje zbrusu nová kniha, kterou v červenci vy-

dalo Muzeum Karlovy Vary v bibliofilském nákladu 500 

kusů. Dílo lze charakterizovat jako stručné dějiny Karlo-

vých Varů v datech. Přináší komplexní přehled hlavních 

karlovarských reálií od založení města až po současnost 

a navazuje na letopisy zasloužilých místních kronikářů 

Lenharta, Loewa a Doroschkina. Kniha věnuje mnoho 

pozornosti regionálním osobnostem a také významným 

hostům Karlových Varů. Cenné je zachycení novodobých 

událostí od roku 1945 až po loňský rok 2010. Textovou 

část doplňuje rozsáhlá obrazová příloha, jež čítá na 150 

fotografií, zčásti doposud nepublikovaných. Kalendárium 

neotřelého formátu o rozměrech 130 x 290 mm s pře-

hlednou typografii a s řadou archivních fotografií grafic-

ky upravila Martina Zubačová. Autory nové vlastivědné 

publikace jsou Stanislav Burachovič a Jan Nedvěd, histo-

rikové Muzea Karlovy Vary. Při dvouleté práci na knize pro-

studovali velké množství pramenů a literatury a objevili 

přitom řadu dosud neznámých či zapomenutých faktů. 

Kalendárium jistě potěší všechny milovníky karlovarské 

regionální literatury a dějin vřídelního města. Nemělo by 

chybět v knihovnách, muzeích, archivech a školách. Publi-

kace o rozsahu 168 stran můžete objednat na dobírku na 

adrese: knihovna@kvmuz.cz za 120 Kč.

- dle zaslaných materiálů

publikace
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Centrum pro prezentaci 
kulturního dědictví

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví při Národním 

muzeu se ve své činnosti metodického střediska pro otázky 

prezentace sbírek muzejní povahy široké veřejnosti zamě-

řuje jak na způsoby a metody zprostředkování muzejních 

sbírek veřejnosti, tak na komunikaci muzea se společnos-

tí obecně. V posledních letech se aktivně věnuje zejména 

možnostem prezentace digitalizovaných sbírek muzeí (pro-

jekt Athena, portál eSbírky), využití moderních technologií 

v muzejní prezentaci a komunikaci (Muzeum a moderní 

informační a komunikační technologie, virtuální prohlídky, 

diskusní fórum Muzeum 3000), ale také například obou-

stranné komunikaci s návštěvníky včetně návštěvníků se 

speciálními potřebami (Muzeum bez bariér, Cyklus komen-

tovaných prohlídek tlumočených do znakového jazyka, 

Pražská muzejní noc pro neslyšící). 

Nedílnou součástí činnosti Centra pro prezentaci kultur-

ního dědictví ve vztahu k odborné veřejnosti je budování 

informační základny v podobě správy a aktualizace infor-

mačního oborového portálu www.emuzeum.cz a odborné 

knihovny Centra, jejíž fond byl v loňském roce opět výrazně 

rozšířen a v současné době čítá téměř 1000 titulů. Centrum 

pro prezentaci kulturního dědictví pořádá každoročně se-

mináře pro odborné pracovníky, v loňském roce např. semi-

náře „Prezentace novodobých českých a slovenských dějin 

v (Národním) muzeu“ a „Prezentace přírodních věd v (Ná-

rodním) muzeu“. V oblasti ediční je Centrum redakcí časo-

pisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, recenzovaného 

odborného periodika, zaměřeného výhradně na muzejní 

a muzeologickou tematiku, viz http://www.emuzeum.cz/

Muzeum.

Jako ústřední téma pro svou činnost si Centrum v roce 

2011 zvolilo moderní informační a komunikační techno-

logie a možnosti jejich využití pro komunikaci s návštěvní-

kem. Pozornost věnujeme vedle prezentací na webových 

stránkách zejména sociálním sítím včetně geolokačních, 

nejrůznějším formám online komunikace (chat, diskuse, 

skype atd.), mobilním aplikacím, serverům pro sdílení ob-

sahu atd. Moderní technologie umožňují širokou škálu 

možností zacílení komunikace na určité cílové skupiny, 

komunikaci s návštěvníky v období před návštěvou, v prů-

běhu návštěvy i po návštěvě, přenesení muzea i za hranice 

fyzického muzejního prostředí. Projekt úzce souvisí také  

s digitalizací sbírek muzeí a možnostmi prezentace digitali-

zovaného obsahu, kde nejen Internet, ale i ostatní techno-

logie sehrávají velmi důležitou roli. 

V tomto směru byl již v letošním roce realizován dílčí pro-

jekt při příležitosti Pražské muzejní noci 2011, kdy byla rea-

lizována kampaň na sociálních sítích, zprovozněny webové 

stránky v mobilní verzi, využity QR kódy a realizována apli-

kace pro mobilní telefony – průvodce po Pražské muzejní 

noci, která byla do telefonů návštěvníků vysílána prostřed-

nictvím technologie Bluetooth. 

Aktivity muzeí v této oblasti budou zhodnoceny a výsled-

ky prezentovány na portálu www.emuzeum.cz. 

Ivana Havlíková

Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky 4/2011
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    metodická centra

Termín pro zasílání výstav 
do Kalendária kulturních událostí
Aby se Vaše aktuální výstavy objevily v Ka-
lendáriu výstav uprostřed Věstníku AMG, je 
nutné, abyste zaslali přehled pořádaných 
výstav vždy nejpozději do uzávěrky Věst-
níku AMG, která je uvedena v tiráži každého 
čísla (pohybuje se kolem 20. v lichém měsíci),  
a to s předstihem minimálně 3 následujících 
měsíců. V opačném případě Vaše výstavy již 
nebudou moci být uveřejněny! 



Český komitét Modrého štítu
ve spolupráci

s Národním archivem 
pořádá seminář 

Veřejnost a archeologické nálezy 

Konferenční sál Národního archivu 
Praha 4 – Chodovec, Archivní 4

11. října 2011

Program semináře:
9.00–10.00 Registrace účastníků semináře (foyer konferenčního sálu)
10.00–10.05 Uvítání účastníků semináře
10.05–10.30 Vývoj ochrany archeologických památek, profesionálové a amatéři
   PhDr. Karel Sklenář, DrSc.
10.30–11.00 Zákon o státní památkové péči
   Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., odbor památkové péče Ministerstva kultury ČR
11.00–11.30 Péče o kulturní dědictví v orgánech samosprávy
   Ing. Tomáš Škaryd, předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu a památkovou péči
11.30–12.00  Současná ochrana a stav archeologického kulturního dědictví v ČR
   Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., NPÚ
12.00–12.30 Negativní dopady nelegálních archeologických výzkumů na kulturní dědictví 
   PhDr. Jan Mařík, Ph.D., AÚ AV ČR
12.30–13.00 Diskuse
13.00–13.30 Polední přestávka
13.30–14.00 Detektory kovů v evropských právních předpisech 
   PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D. a kol., FF UK
14.00–14.30 Detektory kovů v archeologické praxi 
   PhDr. David Vích, Regionální muzeum Vysoké Mýto
14.30–15.00 Numismatika a detektory kovů 
   PhDr. Jiří Militký, Ph.D.,  PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D. , Národní muzeum
15.00–15.30 Promarněné příležitosti – archeologické výzkumy na velkých stavbách 
   Mgr. Milan Kuchařík, Labrys, o. p. s.
15.30-16.00 Ochrana, údržba a prezentace nemovitých archeologických nálezů in situ 
   Mgr. Milan Jančo, NPÚ
16.00–16.30  Diskuse
Závěr semináře
  

Registrace účastníků nejpozději do 3. října 2011 elektronickým formulářem 
http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormArcheo2011.frm

 nebo na adrese bedriska.stepanova@nkp.cz.
Účastnický poplatek 300 Kč bude vybírán při prezenci před zahájením semináře. 



Asociace muzeí a galerií České republiky
ve spolupráci 

s Muzeem města Ústí nad Labem
Moravským zemským muzeem

Českým výborem ICOM
a oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky

pořádá VII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví

při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011

Muzea pro všechny 
Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích ČR

3.– 4. listopadu 2011, Brno, Kongresové centrum – Veletrhy Brno a. s., Výstaviště 1

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stalo se již tradicí, že Asociace muzeí a galerií České republiky připravuje v Brně na podzimní dny tematicky ucelenou konferenci – kolokvium na 

aktuální téma českého muzejnictví. Tématem, zvoleným při příležitosti konání Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního 

občanství, který byl vyhlášen Radou EU pro rok 2011, chceme otevřít diskusi o práci s dobrovolníky a handicapovanými návštěvníky v kultur-

ních institucích v různých rovinách. Obsahově navazujeme na společnou publikaci Asociace muzeí a galerií ČR a Českého výboru ICOM Muzea 

pro všechny a projekt AMG realizovaný v letech 2004–2006 pod názvem Muzea a dobrovolníci. 

Součástí kolokvia budou praktické workshopy vedené zahraničními a českými lektory, kteří mají v oblasti dobrovolnictví i práce s handicapo-

vanými bohaté zkušenosti. V průběhu konference vystoupí s příspěvky též Susan Raikes, hlavní koordinátorka dobrovolníků a vedoucí oddělení 

vzdělávání Britského muzea v Londýně a účastníci mezinárodního pilotního projektu Make-Able, jehož dílčí část proběhne ve dnech 2.–6. listopa-

du 2011 v České republice. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je hledání cest, jak pracovat s mentálně handicapovanými v rámci sociální inkluze. 

Zájemci z řad účastníků kolokvia se budou moci zúčastnit také jednotlivých projektových aktivit. 

Ubytování je pro Vás zajištěno v Hotelu Continental Brno v ceně 800,- Kč za osobu a noc na dvoulůžkovém pokoji se snídaní; samostatný pokoj 

v ceně 1 200,- Kč za noc (http://www.continentalbrno.cz). UBYTOVÁNÍ SI PROSÍM ZAJISTĚTE SAMI PŘÍMO V HOTELU, pod společným heslem – 

KOLOKVIUM: Hotel Continental Brno, Kounicova 6, 602 00  Brno, recepce hotelu: Jana Hosová, lodging manager, e-mail: info@continentalbrno.

cz, tel.: +420 541 519 516. Ubytování pro účastníky kolokvia zajišťuje také cestovní agentura Veletrhy Brno, a. s. – pokud preferujete ubytování 

spíše v blízkosti brněnského Výstaviště, zašlete vyplněnou objednávku s vyznačením Vašich požadavků na adresu: Veletrhy Brno, a. s., cestovní 

agentura, Výstaviště 1, 647 00  Brno, Jana Hirlíková, tel.: +420 541 152 775 nebo +420 723 858 174, e-mail: jhirlikova@bvv.cz. Nabídka platí do  

20. září 2011 nebo do vyprodání kapacit!

Účastnické poplatky na kolokviu Muzea pro všechny  (3.–4. listopadu 2011)

Přihlášky poslané   Základní výše   Pro členy AMG 

                           (základní sleva 15%)

po 30. září 2011           800 Kč                    680 Kč

do 30. září 2011 (sleva 15 %)         680 Kč                    580 Kč

do 31. srpna 2011 (sleva 25 %)         600 Kč                    500 Kč

Účastnické poplatky budou vybírány při prezenci a zahrnují náklady na organizační zajištění kolokvia, materiály pro účastníky a občerstvení.  

Cestovné a ubytování si hradí účastníci kolokvia sami. Námi vyžádaní lektoři účastnický poplatek nehradí. 

K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 20 min. Přednášející touto cestou žádáme o dodání názvu přednášky, 

stručných tezí příspěvku a profesního životopisu. Podrobný program konference bude účastníkům společně s organizačními pokyny rozeslán po 

uzávěrce II. cirkuláře.

Přihlášky zasílejte sekretariátu AMG na adresu:
Asociace muzeí a galerií České republiky, 

Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město, 

tel. +420 224 210 037-9, fax +420 224 210 047, e-mail: amg@cz-museums.cz

Uzávěrka přihlášek I. cirkuláře je 31. srpna 2011!


