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Ú v o d n í k  Ob s a h  
 
           Vážení čtenáři, 

 
Česká republika se stala členem Evropské unie  

a jako „věno“ si sebou přináší také svůj „národní poklad“. Je 
to příležitost zamyslet se nad významem slova „národní“ 
v nových souvislostech. Je odvozeno od slova „národ“, které 
začalo být užíváno někdy po Velké francouzské revoluci, kdy 
se jím začaly označovat pospolitosti historicky vzniklé na 
principech objektivních (společné území, jazyk, trh) a sub-
jektivních nebo také duchovních (společné tradice, kultura  
a dějiny, vědomé sdílení politického osudu). Národy nevznik-
ly na základě pevných kritérií, ale na základě svobodné vůle 
oněch pospolitostí „být národem“ a na základě svobodného 
rozhodnutí jednotlivce přihlásit se k určitému národu a sdílet 
jeho osud. Ty principy duchovní, bylo třeba ale „objektivi-
zovat“, tj. dokazovat a ověřovat, a právě pro tyto účely byly 
také shromažďovány hmotné doklady. Včetně věcí uzna-
ných za muzeálie, majících schopnost o tradicích, dějinách  
a vědomém sdílení politického osudu národa vypovídat. Tra-
diční pojetí národa se v Evropě postupně transformovalo, 
nikoliv však u nás, kde vlivem zvláštního „státního naciona-
lismu“, kterému později nevadil ani hlásaný „interna-
cionalismus“, přetrvávalo až do nedávna. Teprve po roce 
1989 byla i u nás otevřena diskuse o „novém pojetí národa“, 
v níž nechyběly hlasy odmítající národ jako anachronismus, 
stejně jako hlasy ultrapravicových radikálů, zneužívajících 
pojem „národ“ pro své xenofóbní pseudofilozofie. S rozšíře-
ním sjednocené Evropy, které provázejí také obavy z „roz-
plynutí se národní identity“, se národ opět stále častěji zto-
tožňuje se státem, a nikoliv pouze u nás, ale v celé Evropě. 
Objevily se pojmy jako „národní legislativa“, „národní vlá-
dy“, „národní kulturní politiky“ atp., ale jde o legislativu, vládu 
či politiku členských států. Takže se to všechno dále nějak 
zamotává, a tudíž také na otázku, jak je to tedy uvnitř sjed-
nocené Evropy s významem „národního pokladu“, není 
snadné odpovědět. Jednou z možných odpovědí je ta, vy-
cházející nikoliv z principu „nacionálního“, ale ekologického. 
Tak jako je pro trvale udržitelný vývoj životního prostředí ne-
zbytná biologická diverzita, je také pro zdravý vývoj Evropy 
nezbytná kulturní rozmanitost, vycházející z tisicileté histo-
rie, včetně staleté historie národů. Nezbytná proto, že po-
dobně jako biologická diverzita přispívá ke stabilitě. 
K udržování kulturní rozmanitosti Evropy slouží také historic-
ká paměť, jejímž zdrojem jsou i ony „národní poklady“. Proto 
mám zato, že význam „národních pokladů“, a tedy i muzej-
ních sbírek, bude v Evropě spíše stoupat, stejně jako odpo-
vědnost za jejich tvorbu, uchovávání a využívání. Přispívat 
ke stabilitě budeme i my povinováni už nikoliv převážně jen 
deseti milionům občanů České republiky, ale 455 milionům 
Evropanů. Navíc sjednocená Evropa nepředstavuje pouze 
spolupráci, ale také konkurenci a konkurenceschopnost 
všech je zárukou obecné prosperity. Historická paměť může 
k této konkurenceschopnosti, a tedy i k obecné prosperitě 
Evropy, významně přispět, protože je – mimo jiné – zdrojem 
sebevědomí, individuálního i „národního“. Věřím, že s tímto 
poznáním mnozí teprve nyní lépe pochopí význam muzej-
ních sbírek. Pro muzea by to mohla být dobrá zpráva.  

 
Jiří Žalman  
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Přítomno 31 ze 46 členů s hlasem rozhodovacím a 7 z 23 
členů s hlasem poradním. 
 
           Zasedání senátu řídila Eva Dittertová. V úvodu senát 
zvolil návrhovou komisi ve složení Jana Hutníková, Blanka 
Rašticová a Jan Vinduška. 
           Zprávu o činnosti exekutivy za období od března 
2004 přednesl Pavel Ciprian. V tomto období se konaly tři 
zasedání exekutivy, na kterých se její členové věnovali Jed-
nacímu a Organizačnímu řádu AMG, koncepci výroční zprá-
vy AMG a úpravě soutěžního a jednacího řádu soutěže Glo-
ria musaealis. Exekutiva vzala na vědomí a schválila výsled-
ky rozhodnutí poroty soutěže Gloria musaealis. Předseda 
AMG se účastnil zasedání Unie zaměstnavatelských svazů 
a bude též iniciovat setkání s vedením UHS kvůli analytické-
mu materiálu o slučování galerijních a muzejních institucí. 
Výkonná ředitelka AMG Dagmar Fialová informovala exeku-
tivu o setkání pracovní skupiny projektu Česká muzea; který 
byl představen na semináři k digitalizaci v Národním technic-
kém muzeu ve dnech 27.–28. dubna 2004. Dále podala 
zprávu o projektu Calimera, který má zmapovat digitalizaci 
kulturního dědictví v rámci Evropy a o přípravách akce Mu-
zejní noc, která proběhne 5. června v Praze. Exekutiva pro-
jednala projekt, se kterým AMG oslovila dr. Alena Zinnerová 
za časopis Stavební fórum, a který se týkal vyhlášení 
sponzora roku v oblasti kultury a přípravy konference  
„Kultura a trh“. Členové exekutivy obdrželi seznam s kon-
taktními osobami pro komise AMG a s daty ustavujících za-
sedání. Každého zasedání se zúčastní jeden ze zástupců 
exekutivy. 
           Dagmar Fialová přednesla Výroční zprávu AMG za 
rok 2003 a zprávu o hospodaření AMG za rok 2003, kde se 
šířeji zmínila zejména o povodňové sbírce AMG, která by 
měla být v letošním roce uzavřena a peníze na kontě by mě-
ly být formou grantu uděleny dalšímu z muzeí poškozenému 
povodněmi. Pavel Ciprian zdůraznil ve výroční zprávě nedo-
statečné informace z oblasti činnosti kolegií a komisí a požá-
dal o jejich doplnění. 
           Informace z oblasti legislativní činnosti podal Franti-
šek Šebek, který upozornil na to, že návrh novely zákona  
č. 122/2000 Sb. několikrát připomínkovaný AMG došel do 
parlamentu. Pavel Jirásek pak doplnil, že návrh již prošel 
prvním čtením a upozornil na skutečnost, že dle tohoto návr-
hu by mohlo MK ČR mít možnost zřizovat novou příspěvko-
vou organizaci. Rovněž upozornil na to, že Ministerstvo fi-
nancí připravuje návrh zákona o rozpočtovém určení daní, 
do něhož bude začleněna problematika archeologie, nevřa-
zená do novely č. 122/2000 Sb. 
           Luděk Beneš shrnul fakta ke druhému ročníku soutě-
že Gloria musaealis, jehož vyhlášení proběhlo v Pantheonu 
Národního muzea 18. května 2004. Dagmar Fialová upozor-
nila na připravovanou výroční zprávu druhého ročníku soutě-
že a zopakovala změny provázející třetí ročník (rozšíření 
soutěže o zvláštní cenu agentury CzechTourism „Pojďte 
s námi do muzea“ a o cenu Českého výboru ICOM). 
           Další výraznou událostí muzejního světa bude  
5. června 2004 I. pražská muzejní noc, kdy bude do jedné 
hodiny noční otevřeno 20 muzeí a galerií. O stavu příprav 
akce referoval Michal Stehlík. Tuto v Čechách zatím ojedině-
lou událost pořádá Národní muzeum ve spolupráci 
s Asociací muzeí a galerií ČR a s Dopravním podnikem a.s., 
který muzejní noc podpoří čtyřmi speciálním dopravními lin-
kami. Nový ředitel Moravské galerie v Brně Marek Pokorný 
upozornil na to, že všechny objekty Moravské galerie v Brně 
se k muzejní noci připojí delší otvírací dobou. Rovněž tak se 
v Brně rozbíhají jednání o případné budoucí „moravské“ mu-
zejní noci. 

           Další připravovaná akce “Muzea a 20. století“ se bo-
hužel zatím v muzeích nesetkala s příliš velkým ohlasem, 
takže patrně nebude letos realizována.  
           Dagmar Fialová v této souvislosti poukázala na to, že 
AMG získala grant u Nadace Via pro projekt orientovaný na 
dobrovolnické hnutí v kulturních institucích. 
           Eva Dittertová seznámila senát s novou podobou 
Věstníku AMG a opět vyzvala přítomné, aby podpořili Věst-
ník svými příspěvky. 
           Dagmar Fialová poté předložila senátu k projednání 
přihlášky do AMG, odložené z předchozího jednání. Jednalo 
se o I. soukromé hasičské muzeum v Praze-Chuchli, Muze-
um středověku s výukovým programem a Muzeum alchymie 
v Kutné Hoře. První dvě muzea spadají pod působnost praž-
ské krajské sekce a na doporučení předsedkyně sekce 
PhDr. Zuzany Strnadové senát přijal I. soukromé hasičské 
muzeum v Praze-Chuchli a neschválil přijetí Muzea středo-
věku s výukovým programem. Na doporučení předsedkyně 
středočeské krajské sekce PhDr. Evy Balaštíkové senát hla-
sováním rozhodl o přijetí Muzea alchymie do AMG. 
Z odložených přihlášek k individuálnímu členství v AMG rea-
goval na žádost o předložení životopisu pouze Jiří Střecha, 
kterého senát AMG přijal.  
           Dagmar Fialová poté informovala senát o odhlášení 
Muzea Vítkovice a.s., o zrušení Středomoravského kolegia 
muzeí a přednesla žádost Muzea v Mariánských Lázních  
o snížení příspěvku z důvodu opraveného přepočtu zaměst-
nanců, podle kterého se příspěvek vyměřuje.  
           Závěrem zasedání v diskusi Jana Hutníková apelova-
la na senátory, aby pomohli svými kontakty rozvíjet rubriku 
Věstníku věnovanou personáliím v oboru. Dagmar Fialová 
oznámila, že jednání s OSA díky diplomacii předsedy AMG 
dopadlo kladně a certifikáty byly již muzeím odeslány. 

 
Zapsala: Petra Medříková 

 
 
 
UUUUsnesení senátu AMG ze dne 12. května 2004snesení senátu AMG ze dne 12. května 2004snesení senátu AMG ze dne 12. května 2004snesení senátu AMG ze dne 12. května 2004    

 
 
1. Senát AMG bere na vědomí: 

a) zprávu o činnosti exekutivy AMG za uplynulé období 
b) informace o legislativní činnosti 
c) informace o plnění plánu mediálních akcí 
d) ukončení členství Muzea Vítkovice a.s. 
e) ukončení činnosti Kolegia středomoravských muzeí 

 

2. Senát AMG schvaluje: 
a) Výroční zprávu AMG za rok 2003 
b) přijetí řádných členů AMG: 1. Pražské hasičské muze-

um v Praze-Chuchli a Muzeum alchymie v Kutné Hoře 
c) přijetí nového individuálního člena Jiřího Střechy 
d) snížení členského příspěvku za rok 2004 z důvodu 

převedení ze III. do IV. kategorie Městského muzea  
v Mariánských lázních 

 

3. Senát AMG ČR neschvaluje: 
a) přijetí Muzea středověku s dobovým programem  

           v Praze za člena AMG 
Jana Hutníková, 

Blanka Rašticová, 
Jan Vinduška 
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Jednání Krajské sekce muzeí Pardubického krajeJednání Krajské sekce muzeí Pardubického krajeJednání Krajské sekce muzeí Pardubického krajeJednání Krajské sekce muzeí Pardubického kraje    

           Jarní setkání historiků moravských muzeí se uskuteč-
nilo 21. 4. 2004 v Muzeu Vyškovska ve Vyškově a zúčastnili 
se ho zástupci většiny členských muzeí. Po informacích  
z jednání orgánů AMG se přítomní shodli na termínu konání 
ustavujícího zasedání komise, které se uskuteční 22. září 
2004 v Technickém muzeu v Brně. Termín uzávěrky pro za-
slání přihlášek do komise byl stanoven do 10. září 2004.  
           V průběhu jednání byla diskutována otázka vytvoření 
aplikace programu DEMUS pro historické sbírky, většina 
uživatelů programu se shodla na tom, že je pro ně plně do-
stačující stávající aplikace. Nově byl vznesen požadavek na 
vytvoření specializované aplikace pro evidenci archiválií  
v muzejních fondech. 
           Na setkání se dále hovořilo o potřebě vytvoření uni-
verzálního ceníku (podobně jako v archivech) za poskytová-
ní fotografií z muzejních fondů pro nejrůznější účely cizích 
subjektů – publikace, propagační materiály aj. Komise se 
obrátí na výkonné orgány AMG s námětem, zda by bylo 

Z  č i n n o s t i  s e k c í ,  k o l e g i í  a  k o m i s í  

možno řešit tuto problematiku centrálně. Dalším problémem, 
kterým se komise zabývala, je otázka autorských práv ke 
sbírkovým předmětům, zejména k nově nakupovaným. Mu-
zejníci cítí potřebu vypracování metodického materiálu, který 
by řešil možnosti zajištění autorských práv k nakoupeným 
předmětům (formou licenční smlouvy aj.). Tento materiál by 
měl poskytnout i návod, jak by měli muzejníci postupovat  
v případech, kde nejsou známí držitelé autorských práv  
i jejich počet, aby se muzea vyhnula případným soudním 
sporům s dědici, kteří se dodatečně přihlásí atd. Zpracování 
takového materiálu je nad síly jednotlivých muzeí, proto bu-
de tento požadavek předán exekutivě AMG s žádostí, aby 
se touto problematikou zabývala. 
           V závěrečné části jednání proběhla již tradiční bursa 
nápadů a námětů, připravovaných výstav a dalších akcí  
v členských muzeích. 

Blanka Rašticová 

           Zástupci muzeí krajské sekce AMG Pardubického 
kraje se setkali v Regionálním muzeu v Chrudimi dne  
15. dubna 2004. V úvodu se přítomní členové dohodli na 
tom, že nový předseda volen nebude, protože současná 
předsedkyně – PhDr. Ilona Vojancová, vedoucí správy SLS 
Vysočina v Hlinsku, se své funkce ujala po mimořádných 
volbách v roce 2003.  
           Předsedkyně sekce dále řídila jednání podle jednotli-
vých bodů programu. PhDr. F. Šebek seznámil  
s důležitými změnami vyplývajícími z nových stanov AMG. 
Přítomné zvláště zajímala transformace oborových a odbor-
ných komisí. Ing. M. Burdychová, členka redakční rady, in-
formovala o zamýšlených změnách obsahu a podoby Věst-
níku AMG a vyzvala zástupce muzeí k aktivní spolupráci. 
PhDr. I. Vojancová referovala o soutěžích Gloria musaealis, 
Pojďte s námi do muzea a o Anketě o nejlepší počin v oboru 
etnografie vyhlašované každoročně Českou národopisnou 
společností. Diskuse se rozproudila i k projektu „Pražská 
muzejní noc“, zástupci muzeí se shodli na tom, že účast při 

této akci za daných podmínek by byla komplikovaná 
(zajištění vitríny daných rozměrů, přeprava tam a zpět). 
Předsedkyně sekce se posléze věnovala dalšímu bodu pro-
gramu – projednání postupu při naplňování usnesení vlády 
č. 571 týkající se „Koncepce účinnější péče o tradiční lido-
vou kulturu“. Regionálním odborným pracovištěm ve smyslu 
tohoto materiálu byl Krajským úřadem navržen Soubor lido-
vých staveb Vysočina. Z diskuse k tomuto bodu programu 
vyplynul jednoznačný závěr – Krajská sekce muzeí Pardu-
bického kraje se setká na samostatném jednání jehož jedi-
ným tématem bude projednání postupu naplňování tohoto 
materiálu. 
           Závěrem se živě diskutovalo o uzavírání smluv se 
smluvními lékaři, nabídkách propagace muzeím a o výsta-
vách, které se chystají. Zájemci si pak mohli prohlédnout vý-
stavy chrudimského muzea. 

Ilona Vojancová 

Jarní zasedání Komise regionální historie Moravy a Slezska AMGJarní zasedání Komise regionální historie Moravy a Slezska AMGJarní zasedání Komise regionální historie Moravy a Slezska AMGJarní zasedání Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG    

Oborová komise etnografů AMG zasedala v PrazeOborová komise etnografů AMG zasedala v PrazeOborová komise etnografů AMG zasedala v PrazeOborová komise etnografů AMG zasedala v Praze    
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Zasedání oborové komise etnografů AMG se kona-
lo na sekretariátě AMG 6. dubna 2004. Hlavním bodem jed-
nání bylo sestavení nového jednacího řádu komise, které si 
vyžádalo velký časový objem. Nové znění zaznamenala  
dr. Lenderová a po přepsání bude zasláno jednotlivým čle-
nům ještě k případnému připomínkování. Přípravný výbor 
prozatím sestaven nebyl, v případě potřeby bude vyvoláno 
jednání v potřebném časovém předstihu před novým ustavu-
jícím jednáním.  

Datum ustavujícího jednání bylo stanoveno na  
4. října (jednání proběhne v rámci třídenního setkání etno-
grafů v Hradci Králové ve dnech 4.–6. 10. 2004. Seminář by 
měl být věnován zemědělskému pojmosloví a návštěvě me-
zinárodní výstavy betlémů). Termín přijetí přihlášek do nové 
oborové komise byl stanoven do 15. června 2004. Sekretari-
át AMG zašle členským muzeím dopis s přehledem jednotli-
vých komisí a přihláškou do komise, která se podává přes 
ředitele organizace (ředitel organizace deleguje příslušného 
pracovníka do komise) přímo na sekretariát AMG v Praze. 
Za naši komisi jsou určeny kontaktní osoby: dr. Hošková,  

dr. Lenderová, dr. Votroubková a dr. Linková. Bylo by dobré 
kontaktovat i známé etnografy v okolních muzeích o této 
možnosti. Po ukončení termínu přihlášek obdrží všichni čle-
nové komise ze sekretariátu AMG jmenný seznam zájemců 
o členství v komisi a podle něj bude dohodnuta případná 
kandidátka do výkonného výboru.  

Dagmar Linková oznámila přítomným, že z pracovních 
důvodů již nemůže vykonávat funkci předsedkyně komise  
a navrhla za sebe Mgr. Jiřinu Veselskou z Valašského mu-
zea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, se kterou již před-
běžně o této možnosti jednala. Všichni členové komise 
s návrhem souhlasili.   

Po jednání komise v Praze přišel dopis od kolegyně 
Mgr. Lenky Blažkové z Příbrami, kde omlouvá svou neúčast 
na jednání komise. Je v současné době na mateřské dovole-
né a prosí o přerušení účasti v komisi na dva roky. 

 
Dagmar Linková 
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           Dne 17. května 2004 se v Rokokovém sále teplické-
ho zámku ve 13.00 hodin uskutečnilo 1. setkání muzejních 
pracovníků Ústeckého kraje. 
           Prvním bodem programu 1. sjezdu muzejníků Ústec-
kého kraje byla přednáška PhDr. Petra Nováka, CSc., ve-
doucího odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, který hovořil o „Koncepci rozvoje muzejnic-
tví v Ústeckém kraji". Druhou přednášku proslovil Ing. Josef 
Troller z agentury RPIC v Teplicích, který pohovořil o struk-
turálních fondech EU v oblasti kultury. Posledním přednáše-
jícím byla Jarmila Feixová z ARR Euroregionu Labe, která 
muzejníky informovala o „Nových programech přeshraniční 
spolupráce Phare CBC Společný fond malých projektů 2002 
a Phare CBC Společný fond malých projektů 2003 v česko–
německém příhraničním regionu LABE.“ 
           1. sjezdu muzejníků Ústeckého kraje se v Teplicích 
zúčastnilo 70 muzejních pracovníků a 13 pozvaných hostů. 
Každoroční setkávání muzejních pracovníků Ústeckého kra-
je by se mělo stát v budoucnosti tradicí. Nedílnou součástí 
setkání muzejních pracovníků byla vernisáž výstavy Kuriozi-

ty z muzeí Ústeckého kraje, koncert hudebního souboru Cla-
rinet society a ochutnávka vín. 

Eva Klášterková 

1. sjezd muzejníků Ústeckého kraje1. sjezd muzejníků Ústeckého kraje1. sjezd muzejníků Ústeckého kraje1. sjezd muzejníků Ústeckého kraje    

Z p r á v y ,  a k t u a l i t y ,  i n f o r m a c e  

           V roce 2000 začal odbor umění a knihoven Minister-
stva kultury ČR rozvíjet nový grantový program tzv. VISK 
(veřejné a informační služby knihoven). Program je struktu-
rován do devíti sekcí, z nichž každá by měla rozvíjet někte-
rou problematiku knihovnických služeb. VISK 6 – Národní 
program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Me-
moriae Mundi Series Bohemica má ve svém programu zvý-
razněny následující tři body rozvoje : 
1. Vybudovat a zprovoznit digitální knihovnu a archiv, které 
budou zajišťovat uchování a zpřístupnění vzácných doku-
mentů knihoven specializovaným skupinám uživatelů  
i nejširší veřejnosti.  
2. Metodou digitalizace zajistit ochranu a široké zpřístupnění 
vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek ohrožených 
ohrožena rozpadem tvořících důležitou součást národního 
kulturního dědictví.  
3. Podílet se na digitalizačním programu UNESCO Paměť 
světa, programu států G7 Bibliotheca Universalis  
a realizovat jedny z nosných aktivit právě probíhajícího  
5. rámcového programu EU v oblasti digitální ochrany  
a zpřístupnění kulturního dědictví.  
           Z uvedeného je patrné, že grantový program je velmi 
výhodný zvláště pro muzejní knihovny. Podmínka pro účast 
na programu je vlastně jediná – evidence v registru knihoven 
MK ČR. To však znamená splňovat podmínky tzv. knihovnic-
kého zákona 257/2001 Sb. Zároveň je samozřejmým před-
pokladem, že dokumenty, které jsou předmětem uvedeného 
programu, má muzejní knihovna je své správě a zajišťuje 
veškerou dokumentaci a ochranu. 
           Knihovna Západočeského muzea, která v Plzni spra-
vuje sbírku cenných rukopisů, se k projektu přihlásila hned 
od počátku. Po několika letech práce můžeme nyní předsta-
vit veřejnosti první skupinu digitalizovaných rukopisů a na-
bídnout je k užívání.  
           V roce 2000 byl digitalizován první rukopis Johannes 
de Utino: Compilatio librorum historialium totius bibliae, 
pocházející z poloviny 14. století. Jde o českou práci 
s bohatými iluminacemi (33 folií). V dalších letech pak násle-
dovaly další rukopisy. Opis díla Johana Tannera Epigone 
Historica Rerum Civitatis Plsnae in Bohemia, zhotovený 

kolem roku 1780 (206 folií) a opět bohatě ilustrovaný. Pokra-
čovali jsme rukopisem Papias: De expositione vocabulo-
rum, českou prací z poloviny 15. století (323 folií), latinským 
výkladovým slovníkem s iluminovanými iniciálami. Perské 
rukopisy – básnická skladba perského básníka Šajcha 
Abú´Abdilláha Mušarrifuddína b. Musliha Sá´dího Gulistán-
e Sá´dí, rukopis z 1. poloviny 19. století (53 folií) bohatě kali-
graficky vyzdoben (513 D 1) a Korán (fragment), arabský 
rukopis z počátku 18. století – se digitalizovali v jednom pro-
jektu. Připraveny máme další projekty na pokračování digita-
lizace vzácných dokumentů. 
           V nové formě nyní můžeme nabídnou uživatelům vel-
mi kvalitní prostředí, které jim umožní prohlížet i detaily, kte-
ré jim při klasickém zpřístupnění zůstávaly skryty. Digitaliza-
ce se provádí velmi kvalitním přístrojem BetterLight 6000 
(dosahuje rozlišení 6000x8000 bodů, tj. pro A4 cca 680 dpi) 
a kamerovým skenerem CRUSE special Bookscanner 
CS145 B 220 (dosahuje rozlišení 7500x10500 bodů, což 
odpovídá 450 dpi u dokumentu rozměrů A2) na pracovišti 
firmy AiP Beroun (http://www.aipberoun.cz/index.asp), které 
je speciálně upraveno tak, aby zajišťovalo maximální ochra-
nu vzácným dokumentům. Výsledkem jsou maximálně kva-
litní obrazová data spojená s popisnými daty a uživatelským 
rozhraním. To vše získá zadávající knihovna na CD-ROMu 
v několika kvalitativních rozhraních.  
           Digitalizované rukopisy zpřístupňujeme veřejnosti na 
počítačových pracovištích studovny. Splňují se tímto mini-
málně dva základní úkoly. Jednak je to zpřístupňování sbí-
rek. Digitální forma umožňuje velmi široké zpřístupnění při 
zachování vysoké kvality zobrazení. Vedle možnosti studia 
rukopisů na počítačových pracovištích studovny v  knihovně 
Západočeského muzea, mají zájemci možnost prostřednictví 
webovských stránek projektu Memoria (dostupné z http://
www.memoria.cz/site_cz/index.asp) využívat dostupnost 
všech rukopisů, které byli díky uvedenému grantovému pro-
jektu digitalizovány. Do projektu je kromě Západočeského 
muzea zapojeno mnoho dalších institucí (např. Knihovna 
Národního muzea, knihovny Muzea východních Čech 
v Hradci Králové, Vlastivědného muzea v Klatovech, Muzea 
Mladoboleslavska, zámecká knihovna Kynžvart). 

Nové formy zpřístupňování muzejních sbírekNové formy zpřístupňování muzejních sbírekNové formy zpřístupňování muzejních sbírekNové formy zpřístupňování muzejních sbírek    



           Dalším úkolem, který grantové projekty VISK 6 po-
máhají řešit, je ochrana historických dokumentů. Tím, že 
jsou k dispozici digitální data, odpadá (až na vzácné výjim-
ky) nutnost manipulace s originálními svazky. Zůstávají 
v prostředí, které jim zajišťuje trvalou ochranu a kvalitní 
uchování. Zajištění potřebných podmínek uložení ovšem tyto 
projekty neřeší, To si musí muzeum vyřešit samo, případně 
za pomoci jiných projektů. Zde by mohl například odbor mu-
zeí vyvinout nějakou činnost a zařídit podobnou grantovou 
aktivitu pro muzea a galerie, jakou dělá odbor umění  
a knihoven pro knihovny. Dovolte jen malou zmínku na 
okraj – v rámci vývoje uvedené technologie, zpracovala sku-
pina vedená dr. Adolfem Knollem nejen DTD v XML pro ob-
last rukopisů, starých tisků, periodik, historických map a dal-
ších podobných materiálů, ale i pro muzejní objekty. Nebyl 
by právě zde prostor pro skutečnou spolupráci odboru kniho-
ven a muzeí? A neměla by AMG i k tomto něco dodat? 

           Že ovšem ani nejkvalitnější uložení často nic nezmů-
že nám všem názorně ukázaly nedávné povodně. Přírodní 
katastrofy se nebudou naši depozitářím vyhýbat (na jiné ka-
tastrofy raději ani nemyslet) a vždy bude dobře, když budou 
zachovány alespoň nějaké doklady o zasažených sbírkách. 
Tím, že data digitalizovaných dokumentů jsou uchovávány 
na dvou oddělených místech, zvyšuje jejich bezpečnost.  
           Jelikož se nedá předpokládat, že by grantové projek-
ty skupiny VISK mohly pokračovat ještě několik let, bylo by 
dobře, aby muzejní knihovny co nejdříve začaly pracovat na 
přípravě svých projektů. Na webovských stránkách http://
www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/VISK/VISK6.htm 
jsou uvedeny podrobné návody a potřebné pokyny pro vy-
tvoření grantového projektu. Zpracování není obtížné a čle-
nové Komise knihoven muzeí a galerií při AMG poskytnou 
každému zájemci na požádání pomoc.  

Ila Šedo 
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Mezinárodní konference konzervátorů a restaurátorů BRNO 2003Mezinárodní konference konzervátorů a restaurátorů BRNO 2003Mezinárodní konference konzervátorů a restaurátorů BRNO 2003Mezinárodní konference konzervátorů a restaurátorů BRNO 2003 

           Po 11 letech, kdy se první seminář konzervátorů po 
roce 1989 uskutečnil v roce 1992 ve Znojmě za účasti cca 
110 konzervátorů a restaurátorů z tehdejšího Českosloven-
ska, doputoval díky nově otevřenému Technickému muzeu  
v Brně (červen 2003) v dostavěné a zrekonstruované budo-
vě i do tohoto města a s ohledem na počet 242 účastníků byl 
nucen změnit i svůj název a být označen za konferenci. Ta 
se konala ve dnech od 16. do 18. září 2003 a punc meziná-
rodnosti dodala účast kolegů z Německa (7), Rakouska 
(1), Chorvatska (2) a ze Slovenské republiky (12). 
           Jako každoročně tak i letos se na přípravě konferen-
ce podílely oborová komise konzervátorů-restaurátorů  
a preparátorů (KRP) při AMG a Technické muzeum 
v Brně. Seminář se uskutečnil za finanční podpory statutár-
ního města Brna, MK ČR a Českého výboru ICOM, na zajiš-
tění doprovodného programu tj. odborných exkurzí se podí-
lely Moravské zemské muzeum, Moravská galerie – Umě-
lecko průmyslové muzeum, Muzeum města Brna, Národní 
památkový ústav Brno a pořádající Technické muzeum 
v Brně. Zázemí pro uspořádání semináře tj. přednáškový sál 
a ubytovací kapacity poskytla Fakulta strojního inženýrství 
VUT a Masarykova univerzita v Brně. Přilehlé prostory auly 
byly využity k prezentaci firem dodávajících materiály pro 
potřeby konzervátorů a restaurátorů, konzervátorských prací 
ve formě posterů a prodeji odborné literatury a publikací. 
           Přednášková část konference zahrnovala celkem 29 
příspěvků (23 českých, 4 německé, 1 rakouský a 1 chorvat-
ský). Téma přednášek bylo rozděleno do bloků dle jednotli-
vých materiálů, které moderovali kolegové zabývající se stej-
nou nebo podobnou tématikou.  
           První den konference byl zahájen stěžejním blokem 
přednášek souvisejícím se zapsáním vily Tugendhat na se-
znam památek UNESCA. Zazněly dva příspěvky, první se 
věnoval prezentaci přístupu ke konzervování a restaurování 
artefaktů funkcionalistického nábytku a druhý výsledkům 
stavebně-historického průzkumu vily Tugendhat.  
           Další dopolední blok byl věnovaný enzymům využí-
vaným v konzervátorské praxi. 
           V odpoledním bloku zazněly příspěvky o průzkumu  
a restaurování kříže z korunovačních klenotů; možnostech 
chemické ochrany a konzervace historického dřeva; příči-
nách vzniku koroze skla, barev, devitrifikaci, konzervaci  
a preventivní péči a o současném stavu sbírky skleněných 
stereodiapoztivů v Brně. 
           Do posledního bloku přednášek prvního dne byly za-
řazeny příspěvky věnující se klimatu a dokumentu z Vanta 
(evropská politika preventivní konzervace a konzervátorské-
ho studia). 
           Závěr dne byl věnovaný panelové prezentaci, kde 
účastníci mohli shlédnout nabídky různých firem (např. TR – 

instruments spol s. r.o., Dytec s.r.o. Praha, Transtech Too-
ling s.r.o. Brno, Lučební závody Kolín a.s.), výsledky práce 
některých konzervátorských pracovišť (např. konzervace 
kovů laboratoře Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, 
repreparace brouků z entomologické sbírky Jihomoravského 
muzea ve Znojmě, představení Metodického centra konzer-
vace Technického muzea v Brně), závěry vědeckých úkolů 
zúčastněných vysokých škol (např. plazmová tužka Přírodo-
vědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně) nebo doplňu-
jící materiál k uvedeným příspěvkům (např. Fakulta chemic-
ká VUT v Brně - Možnosti chemické ochrany a konzervace 
historického dřeva). Diskuse při panelové prezentaci byla 
jako vždy velmi inspirující. 
 
           Druhý den konference byly na programu dva dopo-
lední bloky. Při příležitosti „Tavby v galořímské peci“ s ná-
sledným kováním produktu tavby pořádané Technickým mu-
zeem v Brně společně s BVV a.s. v areálu kulturní památky 
Stará huť u Adamova byly do programu zařazeny přednáška 
Historie a novodobé experimenty s výrobou damascenské 
oceli- wootz a přednáška místopředsedy společnosti pro 
Historii damascenské oceli Herberta Westphala z Německé 
spolkové republiky, s názvem Svářková damascenská ocel, 
dvoutisíciletá kovářská tradice v Evropě. Dále odezněl pří-
spěvek o restaurování dvorního salónního kočáru císařovny 
Alžběty vyrobeného ve smíchovské vagónce v Praze dopl-
něné filmovou prezentací a přednáška o konzervaci exotic-
kého kopí. 
           Druhý blok byl věnovaný konzervování a restaurová-
ní litinové kašny v Karviné, konzervování a rekonstrukci Ley-
denské láhve a výrobě repliky a dále ukázce nového kon-
strukčního řešení plazmové tužky. 
           Nedílnou součástí semináře byly i odborné exkurze 
uskutečněné v odpoledních hodinách. Ve středu to byly pro-
hlídky nejvýznamnějších muzeí v Brně tj. Moravského zem-
ského muzea, Muzea města Brna – hradu Špilberk  
a vily Tugendhat a Moravské galerie. Ve večerních hodinách 
byl pro všechny zúčastněné a čestné hosty připraven spole-
čenský večer v nově otevřených prostorách Technického 
muzea v Brně. Příjemnou náladu večerní prohlídky navodil 
Oldřich Veselý (střední generace pamatuje jeho působení ve 
skupinách Synkopy 61 a Modrý efekt) se svou elektronickou 
symfonií, kterou složil pro komponované slavnostní otevření 
muzea. Milým zpestřením večera byly klavírní produkce ně-
kterých účastníků v Salonu mechanické hudby. 
           Třetí a závěrečný den konference byl opět rozdělen 
na dopolední dva bloky přednášek a odpolední odbornou 
exkurzi na zámek a zámecký skleník v Lednici. 
           Tématem prvního bloku byly kovy. Jednalo se  
o korozní poškození a restaurování Čestného sloupu Nej-
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světější trojice v Olomouci; metody restaurování stříbrných 
sbírkových předmětů a průzkum plechových dveří z kostela 
sv. J. Nepomuka na Zelené hoře.  
           Příspěvky druhého a posledního bloku měly název 
Čištění a restaurování sádrových plastik; Zvláštní případy 
aplikace výbrusových preparátů při materiálových rozborech 
archeologických nálezů; Restaurování středověké nástěnné 
malby v Bohuslavicích u Kyjova a Restaurování palmového 
skleníku zámku v Lednici, kde se z hlediska památkové pé-
če jednalo o jednu z nejrozsáhlejších a nejnáročnějších rea-
lizací v její historii. 
           Odpolední čas třetího dne konference zahrnoval pro-
hlídku Lednického zámku a Lednického skleníku, který byl 
oceněn jako nejlepší realizace v kategorii Rekonstrukce ce-
nou Grand Prix Obce architektů za rok 2002,  
a prohlídku valtického zámku, který byl spolu s lednickým 
areálem zapsán na listinu historicko-kulturních památek 
UNESCO. 

           Přednesené referáty, publikované ve sborníku, který 
již tradičně obdržel každý účastník při registraci spolu 
s propagačními materiály brněnských paměťových institucí  
a diskuse s jejich autory přímo na semináři umožnila účast-
níkům seznámit se s nejnovějšími výsledky a poznatky  
z oblasti ochrany předmětů kulturní hodnoty, zahrnující ne-
jen konzervátorsko-restaurátorské zásahy, ale také průzku-
my materiálů, preventivní ochranu či etiku práce. 
           Zdárný průběh konference by nebyl možný bez po-
moci pracovníků dalších oddělení Technického muzea v Br-
ně tj. zejména oddělení správy a ochrany sbírkového fondu, 
prezentačního a ekonomicko-správního oddělení  
i pracovníků civilní služby. Odborná komise konzervátorů, 
restaurátorů a preparátorů při AMG by chtěla na tomto místě 
ještě jednou poděkovat všem pracovníkům Technického mu-
zea v Brně, kteří se na přípravě i realizaci této konference 
podíleli. 

Alena Komendová, Jaromír Hladík, Ivo Štěpánek 
(redakčně kráceno) 

           Ve dnech 4.-5. května 2004 proběhla v prostorách 
Regionálního muzea Mělník, i při příležitosti 730. výročí prv-
ní zmínky o městě na soutoku, konference „Věnná města za 
třicetileté války a jejich poválečná obnova“. Dvoudenní jed-
nání bylo rozděleno do tří bloků, během nichž zaznělo cel-
kem 17 referátů. V úvodní části byla pozornost věnována 
obecnějším otázkám – František Musil pohovořil o vzniku 
instituce věnných měst s důrazem na události z počátku  
14. století. Příspěvek Petra Vorla zasadil věnná města do 
systému českých měst na počátku raného novověku, zpo-
chybnil existenci instituce a nadnesl otázku jejich vzájemné-
ho vztahu. Václav Ledvinka při pojednání o českých měs-
tech v době třicetileté války konstatoval četné bílé stránky 
v našem poznání této tématiky v dané době a vyjádřil naději, 
že v brzké době bude městům opět věnováno více pozor-
nosti než při současné konjunktuře šlechtického bádání. 
Agendu podkomořího královských a podkomořího věnných 
měst podrobil komparaci Marek Ďurčanský především na 
základě pramenů ze závěrečného období třicetileté války. 
Diskutováno bylo rovněž o vazbě, zvláště majetkové, podko-
mořího na věnná města.  
           Odpolední blok byl věnován událostem v jednotlivých 
věnných městech a výsledky své práce zde prezentovali 
především zástupci odborných institucí z měst někdejších 
českých královen. Opakovanými švédskými vpády do Trut-
nova a Dvora Králové se zabývala Eva Tomková a narazila 
na problém nedochování pramenů a současně na neexistují-
cí inventarizaci fondu prvně uvedeného města. Vladimír Wolf 
v příspěvku o důsledcích války pro Dvůr Králové konstato-
val, že stojíme na pokraji dosud neprobádaného tématu  
a oprávněně tvrdé kritice podrobil nedávný nakladatelský 
počin o věnných městech z pera Dagmar Krskové. Nový po-
hled na známou postavu novobydžovského rychtáře Dentulí-
na Táborského přinesl Jaroslav Prokop. Zajímavou sondu 
do života konkrétního mělnického měšťana z doby před Bí-
lou horou podala Pavlína Boušková při interpretaci jeho po-

zůstalostního spisu. Osudy jiných Mělnických za rekatoliza-
ce přiblížil Jan Kilián a značnou pozornost věnoval také 
zdejší náboženské emigraci. Důsledky válečných událostí 
pro Jaroměř společně představili Olga Mertlíková a Jan Čí-
žek. Pouze přečteny musely být kvůli absenci autorů pří-
spěvky Iva Šulce o legendě vážící se k chrudimskému obra-
zu svatého Salvátora a Františka Šebka o východočeské 
Poličce v letech 1634-1648. 
           Navečer si mohli účastníci konference odpočinout při 
vernisáži výstavy o Mělníce za třicetileté války ve velkém 
výstavním sále Regionálního muzea a v hojném počtu se 
zúčastnili také prohlídky církevních památek města – chrá-
mu svatého Petra a Pavla, kapucínského kostela a kostelíka 
svaté Ludmily na bývalém předměstí. Den musel být zakon-
čen stylově, tedy degustací proslulých mělnických vín 
v autentickém sklepení muzea.  
           Závěrečný blok, jemuž předcházela lektorovaná pro-
hlídka nové stálé expozice o vývoji dětského kočárku, byl 
druhého dne věnován kunsthistorii a možnostem studia. Re-
nesančním a barokním Trutnovem se zabýval Marek Madaj, 
barokním Mělníkem poté Barbora Viktoriová. Interesantní 
soubor sepulchrálních památek z Trutnova a ze Dvora Krá-
lové představil Václav Horák. Na smutné osudy fondů někte-
rých věnných měst upozornili Radek Pokorný s Jiřím Pavlí-
kem v případě Hradce Králové a Věra Sekotová v případě 
Vysokého Mýta, jehož stav je i v současné době velmi tristní 
kvůli nestandardnímu uložení a neinventarizování, z čehož 
pramení i nezájem badatelů. Závěrečná diskuse potvrdila 
potřebu podobných setkání badatelů o městech 17. a 18. 
století a nastolila obecnou otázku koncepce jejich dějin. 
           Organizátoři se pokusí vydat sborník příspěvků 
z konference ještě v letošním roce a rovněž vyslovují naději, 
že podobné setkání bude možné zorganizovat  
i v blízké budoucnosti. 

Jan Kilián 
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nografický ústav Moravského zemského muzea v Brně. Za-
dání bylo na první pohled jednoduché: zašlete 1 předmět ze 
současné produkce, pod kterým si průměrný turista vybaví 
návštěvu vaší země. Jednalo se o výběr objektu, který je pro 
dotyčnou zemi „typický“ a může být pokládán za reprezen-
tanta dnešní „národní“ kultury. Při bohatosti a různorodosti 
dokladů lidové kultury v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 

           1.5.2004 – datum vstupu 10 nových zemích do EU 
pojalo Österreichisches Museum für Volkskunde (Rakouské 
národopisné muzeum) ve Vídni z pohledu muzeologa. 
V  rámci výstavního projektu „15+10 evropská identita“ po-
skytli prostor pro symbolickou zkratku, jíž se v centru Vídně 
prezentuje 10 národopisných muzeí z nově přistupujících 
zemí. Za českou stranu byl k účasti na  projektu osloven Et-



Ohlédnutí za výstavou Ohlédnutí za výstavou Ohlédnutí za výstavou Ohlédnutí za výstavou „„„„Cechovní truhlice, typáře, poháry a vývěsní štíty“Cechovní truhlice, typáře, poháry a vývěsní štíty“Cechovní truhlice, typáře, poháry a vývěsní štíty“Cechovní truhlice, typáře, poháry a vývěsní štíty“    
Slezské zemské muzeum v Opavě patří k nejvý-

znamnějším a největším muzejním institucím v České re-
publice. Svůj původ odvozuje od Gymnazijního muzea, které 
bylo v Opavě založeno skupinou osvícenců v roce 1814. To 
znamená, že v letošním roce slaví 190. výročí své existence. 
Součástí oslav byla i výstava „Cechovní truhlice, typáře, po-
háry a vývěsní štíty“ instalovaná ve Výstavní budově SMO, 
kde proběhla ve dnech 19. února až 18. dubna 2004. 

Smyslem výstavy bylo seznámit širokou návštěvnic-
kou veřejnost se zajímavými a cennými památkami spojený-
mi s činností cechů. Prostor, který byl pro výstavu vymezen, 
byl neúměrný významu historické reality, kterou bylo třeba 
muzejními prostředky vyjádřit. Proto bylo nutné upustit od 
chronologicky soustavné dokumentace a zaměřit se na pre-
zentaci jednotlivých druhů cechovních materiálů, přibližují-
cích návštěvníkům působnost městských řemeslnických 
sdružení. Základní linii, na niž navazovaly další důležité as-
pekty spojené s rozvojem cechovních organizací, tvořil roz-
sáhlý historický úvod přinášející informace o bohaté a roz-
manité činnosti cechů od jejich skromných počátků přes 
slavnou éru podnikání až po ztrátu získaných ekonomických 
pozic. Doplněn byl kopiemi archivních pramenů vzešlých 
z jejich agendy – vedle korespondence, seznamů členů aj. 
písemností zde byla především statuta a privilegia udělova-
ná cechům městskou radou. Panovník je schvaloval jen ve 
výjimečných případech, a to pokud šlo o zvláštní výsady, 
vymykající se pravomoci městské rady. 

Zájemci se na výstavě dozvěděli, že cechy, jejichž 
historie svými kořeny sahá až do 14. století, byly závaznými 
korporacemi sdružujícími příslušníky určitého řemesla. Hlav-
ním činitelem, který působil na jejich vytváření, byl místní trh. 
Cechovní organizace se snažily chránit své členy před kon-
kurencí tím, že prosazovaly svá práva k odbytu výrobků  
i nákupu surovin, stanovovaly pravidla výrobní techniky  
a omezovaly výši produkce. Tím vylučovaly necechovní ře-
meslníky z měst i z venkova z výrobního procesu. Podílely 
se i na organizování společenského a náboženského života 
svých příslušníků, kteří se společně zúčastňovali bohoslu-
žeb, procesí, pohřbů a různých společenských akcí. Finanč-
ně podporovaly členy, kteří se dostali do potíží, zasahovaly  
i při likvidaci požárů a při obraně měst. 

Vývoj cechovních organizací neprobíhal rovnoměr-
ně. Písemných pramenů k počátečním fázím rozvoje cechů 
na Opavsku je málo. K nejstarším dokladům patří statuta 
soukeníků, kramářů a pekařů z 1. poloviny 14. století. Dobou 
příznivou pro zakládání cechů bylo 15. a zejména 16. století, 
kdy došlo k zostření ochrany cechovních zájmů na místních 
trzích. V 16. století cechovnictví téměř ovládlo městský hos-

podářský život. Rostla i politická síla cechů, jejichž zástupci 
zasedali v městské radě. Do tohoto období spadá vznik 
sdružení řezníků, felčarů a lazebníků, zámečníků, hrnčířů, 
ševců, koželuhů, krejčích aj. Dokládají to údaje o rozvoji ře-
meslné výroby v Opavě, kde bylo v roce 1608 zaregistrová-
no 20 cechů, které se staly vzorem pro jejich zřizování 
v menších městech Slezska, např. v Odrách, Bílovci aj. Ved-
le samostatných cechů byl v Opavě založen i tzv. Velký 
cech, který sdružoval např. jehláře, rukavičkáře, brašnáře, 
knihaře, sedláře, řemenáře, nožíře a brusiče, jejichž počet 
nestačil k ustavení samostatné organizace.  

S rozvojem cechů souviselo i zdokonalování jejich 
organizace. V čele stáli cechmistři či starší mistři, kteří řídili 
cechovní organizaci. Základní ustanovení o funkci a poslání 
cechu obsahovala cechovní statuta, v nichž se vymezovaly 
povinnosti cechmistrů, zdůrazňovala se zbožnost přísluš-
ných řemeslníků, stanovovala se pravidla o propůjčování 
živnostenských práv, o řemeslníkově práci a o jeho poměru 
ke spotřebiteli. O stabilizaci cechů a o oživení řemeslné vý-
roby na přelomu 17. a 18. století svědčí skutečnost, že se 
počty živnostníků na Opavsku zvýšily. Jen v Opavě jich pů-
sobilo 240. Nejvíc zde bylo ševců, řezníků, pekařů, soukení-
ků, zámečníků, kovářů, hrnčířů aj. V roce 1733 bylo v ceších 
organizováno již více než 500 řemeslníků 68 profesí. 

V tomto období se začaly připravovat reformy ce-
chovního systému. Stále naléhavěji se ukazovalo, že pokro-
kový charakter cechů patří minulosti. Cechovní organizace 
dodržováním a prosazováním zastaralých privilegií působily 
jako původci projevujících se hospodářských problémů. Brz-
dily rozvoj manufaktur, které se začaly důrazněji prosazovat. 
Manufaktury získávaly zvláštní privilegia, aby zabránily ce-
chům zasahovat do jejich výroby. Teprve vydáním generál-
ního cechovního patentu v roce 1731 a generálních cechov-
ních artikul v roce 1739 byla pravomoc cechů omezena  
a v řemeslné výrobě se mohli prosadit i necechovní mistři.  
I když cechy přetrvaly dalších téměř sto let, nemohly konku-
rovat manufakturní ani pozdější tovární výrobě. 

Po vydání živnostenského řádu v roce 1859 cechy 
ztratily svoje ekonomické pozice a zachovaly si jen  funkce 
sdružení společenských a náboženských. Nový živnosten-
ský zákon z roku 1883 cechy zrušil a přeměnil je na živnos-
tenská společenstva. 

Uvedené historické skutečnosti byly dokumentová-
ny zajímavými a cennými cechovními památkami, dokládají-
cími působnost jednotlivých městských řemeslnických sdru-
žení. Mimořádně bohaté a pečlivě zkonzervované cechovní 
památky reprezentovaly truhlice, které patří k nejucelenějším 
fondům, jež se ve sbírkách SZM k historii cechů dochovaly. 
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to poněkud připomínalo pohádku O chytré horákyni ztížené 
důrazem na současný stav. Do volby se nutně promítla sub-
jektivní hlediska, neboť odpovědí na otázku: Co je „typicky“ 
české a současně moravské se naskýtalo hodně – počínaje 
suvenýrovými krojovými panenkami, přes keramiku, až po 
láhev piva, slivovice či vína. Ze dvou předložených variant si 
vídeňští kolegové nakonec vybrali kolekci velikonočních 
kraslic, které můžete v průběhu celého roku běžně zakoupit 
v Praze, Českém Krumlově, Brně atd. Obdobně pojali pre-
zentaci i etnologové z dalších zemí.Tak např. Maďarské ná-
rodní muzeum vystavilo láhev tokajského vína, Kypřané kra-
bičku sladkostí, vyráběných pro masovou turistiku, které nor-
mální obyvatel ostrova nekupuje. K takto „zhmotnělým“ kul-
turním stereotypům, byly jako doplněk přiřazeny artefakty 
získané do rakouských sbírek z dotyčné země v průběhu 
trvání c.k. monarchie. Konfrontace starého s novým dopro-
vázely texty osvětlující původ a funkci předmětu. 
           Téma vstupu do EU se již projednávalo v rámci 
všech možných oborů. Je zajímavé, jak po dopravcích, far-

mářích, obchodnících, výrobcích koblih apod., se s ním vy-
rovnává sféra „žhavému dnešku“ jen zdánlivě na hony vzdá-
lená. Jednoduchá a nápaditá instalace ve formě velkých 
poštovních balíků, po jejichž natržení se objeví exponát, se 
chce podílet na odstraňování obav z nového, z nivelizace 
vlastní kultury a její globalizace. 
           Jak je již v OMV zvykem, je výstava doprovázena 
plakátem, obsáhlým trojjazyčným katalogem (jazyk země, 
němčina, angličtina) zahrnujícím i statistické údaje o přistu-
pujících zemích. Jakousi třešničkou na dortu je pak modrá 
lepící páska se žlutými hvězdičkami, jíž nyní rakouští kole-
gové zalepují poštovní zásilky odcházející z muzea. Výstava 
proběhla v Osterreichisches Museum fur Volkskunde Wien 
(www.volkskundemuseum.at) 21. dubna–4. června. 

Hana Dvořáková 



Vedle cechovního jmění byly v cechovních truhlicích ukládá-
ny nejdůležitější  písemnosti (statuta, privilegia, doklady  
o nově přijímaných členech, cechovní knihy i koresponden-
ce), o něž se staral cechovní písař. Důležitý aktový materiál  
býval opatřován pečetěmi. Pečetidla, kterých bylo na výsta-
vě více než 30 a  jež pocházela zejména ze 17. a 18. století, 
byla vyráběna většinou z mosazi a opatřována dřevěnými či 
kovovými rukojeťmi. S pečetěmi se setkáváme i na výučních 
listech, které získávali učni po skončení učební doby, trvající 
u většiny řemesel 3 roky. Tovaryši, kteří odcházeli na zkuše-
nou, dostávali tovaryšské listy s jménem, věkem, charakte-
ristikou postavy, jménem mistra a délkou pracovní činnosti. 
Od poloviny 18. století byly tovaryšské listy vyzdobeny cel-
kovým pohledem na město, tzv. vedutou. Oba druhy materi-
álů byly na výstavě zastoupeny.  

Velké pozornosti se těšily i cechovní poháry, konvi-
ce a džbány, symbolizující hojnost, sílu a moudrost, které 
cechmistři střežili po celé generace. Vyráběny byly nejčastěji 
z cínu, z drahých kovů a rovněž z fajánse. K významným 
cechovním atributům patřily i cechovní štítky z tepaného stří-
brného plechu, na nichž byl většinou zvýrazněn symbol ce-
chu, případně uvedeno jméno či iniciály cechovního mistra. 
Na některých štítcích byly zapuštěny řetízky k jejich zavěše-
ní na cechovní poháry typu vilkum. 

K nejatraktivnějším exponátům patřily vývěsní štíty 
a cechovní znamení řemeslníků a obchodníků, které dotvá-
řely malebný obraz města. Sloužily jako reklama cechů  
a jsou dokladem vyspělosti uměleckého řemesla a zručnosti 
svých tvůrců. Diváky upoutávaly i dvojice dřevěných postav-
níků (svícnů) s různě tvarovanými hlavicemi na vysoké žerdi 
zdobené malbou a zlacením. Výstavu vhodně doplňovaly  
i cechovní korouhve, na nichž byly umístěny emblémy ce-
chovní výroby a jež byly upevněny nebo volně zavěšeny na 
žerdi. Nošeny byly při procesích či jiných slavnostních příle-
žitostech.  

Skutečnost, že se do vitrin dostaly předměty uvede-
ného druhu, není náhodná. Výstava byla výsledkem syste-
matické sbírkové činnosti muzea, orientující se na shromaž-
ďování předmětů, které plasticky dokumentují život mnoha 
lidských generací. Proto není divu, že zaujala jak školní mlá-
dež, tak širokou návštěvnickou veřejnost, o čemž svědčí řa-
da pochvalných písemných ohlasů. Ještě v letošním roce 
bude ve zkrácené formě zpřístupněna zájemcům v Centru 
vzdělávání a kultury v Ostravě.  

Věra Křenovská 
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Archeopark vArcheopark vArcheopark vArcheopark v    ChotěbuziChotěbuziChotěbuziChotěbuzi----PodobořePodobořePodobořePodoboře    
           Muzeum Těšínska v nedávné minulosti zahájilo vý-
stavbu „Archeoparku“ v Chotěbuzi-Podoboře, na místě, kde 
již řadu let probíhá archeologický výzkum této lokality, vede-
ný doc. dr. Pavlem Kouřilem, CSc. Z Archeologického ústa-
vu AV ČR v Brně.  
           Projekt „Archeoparku“ počítá s výstavbou volné repli-
ky předslovanského osídlení, a proto jsou zvoleny poměrně 
neobvyklé technologické postupy využívající právě poznatků 
dosavadního archeologického výzkumu.  
           Plánované stavby včetně vstupní věže s bránou na 
tzv. „Akropoli“ byly navrženy tak, aby po jejich realizaci 
vznikla u návštěvníků názorná představa o hlavní obranné 
funkci hradiska i o funkcích souvisejících – bydlení, země-
dělství, zpracování železa a duchovním životě tehdejších 
obyvatel. Vzhledem k nutnosti dodržení neobvyklých techno-
logických postupů – používáme výhradně dřevo, kámen  
a zeminu – se jedná o poměrně náročnou dlouhodobou vý-
stavbu.  
           Celý projekt počítá s několikaletou postupnou realiza-
cí záměru, rozloženou do čtyř etap a dnes stojíme teprve na 
začátku. V následujících etapách by vlastní hradisko mělo 
být doplněno o informační a výukové středisko, parkoviště, 
mělo by být doplněno potřebným zázemím atd. Předpokládá 
se, že se tak stane zhruba v roce 2010. Dokončení projektu 
je odvislé především od finančních možností investora a Mu-
zeum Těšínska jako příspěvková organizace nemůže reali-

zovat tak rozsáhlý projekt z vlastních prostředků a proto pro 
tyto účely hledá postupně zdroje financování mimo vlastní 
rozpočet, zejména v grantech Evropské unie. 
           Výstavba „Archeoparku“ je vedle úsilí o návrat do 
původní historické budovy muzea v Českém Těšíně na Hlav-
ní třídě jednou ze současných priorit Muzea Těšínska. Po 
jeho dobudování se bezesporu stane atraktivním prostorem 
jak z hlediska osvětového a kulturního, tak z hlediska ces-
tovního ruchu v tomto regionu.  
           Upozorňujeme ovšem důrazně všechny případné 
zájemce o návštěvu „Archeoparku“, že v současné době ješ-
tě zdaleka nejsou stavební práce ukončeny a ani dosud rea-
lizovaná část „Archeoparku“ z první etapy není proto veřej-
nosti zpřístupněna - do prostor staveniště mohou vstupovat 
pouze pověřené osoby a zaměstnanci realizačních firem. Ač 
bychom samozřejmě rádi, zatím v žádném případě nemůže-
me povolit návštěvu rozestavěné části „Archeoparku“ dospě-
lým a už vůbec ne dětem. 
           Naší snahou je dokončení alespoň části projektova-
ných staveb na Akropoli včetně přístupových komunikací 
tak, aby bylo možné co nejdříve zahájit alespoň částečný 
provoz „na zkoušku“. O zprovoznění první části prohlídkové 
trasy budeme veřejnost pochopitelně včas informovat pro-
střednictvím médií. Zatím však návštěva „Archeoparku“ 
z technických ani bezpečnostních důvodů není možná. 

Zbyšek Ondřeka 

Výsledky II. ročníku Národní soutěže muzeíVýsledky II. ročníku Národní soutěže muzeíVýsledky II. ročníku Národní soutěže muzeíVýsledky II. ročníku Národní soutěže muzeí    
Gloria musaealis 2003Gloria musaealis 2003Gloria musaealis 2003Gloria musaealis 2003    

           Dne 18. května 2004 byla v Pantheonu Národního 
muzea v Praze vyhlášena ocenění ve všech soutěžních ka-
tegoriích druhého ročníku Národní soutěže muzeí Gloria mu-
saealis 2003: 
 

Kategorie Muzejní výstava roku 2003Kategorie Muzejní výstava roku 2003Kategorie Muzejní výstava roku 2003Kategorie Muzejní výstava roku 2003    
 

Cena Gloria musaealis 
Technické muzeum v Brně za stálé expozice muzea zpří-
stupněné dne 5. června 2003. 
Zpřístupněním stálých expozic završilo Technické muzeum  
v Brně svůj Program záchrany a obnovy, k němuž přistoupilo 
poté, co po restitucích muselo opustit svoje původní sídlo  

v bývalém klášteře sv. Voršily na ulici Orlí-Josefská. Hlavním 
cílem tohoto programu byla rekonstrukce a dostavba ústřed-
ní šestipodlažní budovy TMB v Králově Poli o ploše cca  
11 000 m2.  
 
II. místo  
Národní technické muzeum a Hornické muzeum OKD za 
Expozici báňského záchranářství zpřístupněnou dne  
9. září 2003 v areálu Hornického muzea OKD v Ostravě-
Petřkovicích. 
Expozice báňského záchranářství se nachází v památkově 
chráněné budově bývalých dílen z roku 1918, které jsou 



III. místo 
Západočeské muzeum v Plzni za vydání interaktivního 
katalogu na CD-ROM „Užité umění ve sbírkách Západo-
českého muzea v Plzni“ autorky Dagmar Braunové. 
Interaktivní CD-ROM Užité umění ve sbírkách Západočeské-
ho muzea v Plzni představuje výběr ze sbírek muzea.  
 
Zvláštní ocenění 
Národní technické muzeum v Praze za vydání třísvazko-
vé publikace „Studie o technice v českých zemích 1945–
1992“ kolektivu autorů pod redakčním vedením Jarosla-
va Folty. 
Publikace je nejen prvým souhrnným zpracováním vývoje 
techniky v 2. pol. 20. století u nás, ale je i prvým podobným 
pokusem i ve světovém měřítku. Komplet o 2877 stranách je 
dílem 183 spoluautorů. Metodicky se opřela o znalosti gene-
race technologů ze závodů a učitelů z vysokých škol a za-
chycuje obraz zdejší techniky a technologie ve všech rozho-
dujících oblastech průmyslu období 1945–1992. 

 
Kategorie Muzejní počin roku 2003Kategorie Muzejní počin roku 2003Kategorie Muzejní počin roku 2003Kategorie Muzejní počin roku 2003    

 

Cena Gloria musaealis 
Vojenský historický ústav v Praze za záchranu expozič-
ního hangáru č. 88 Leteckého muzea Kbely a jeho zpří-
stupnění veřejnosti. 
Hangár č. 88 byl původně postaven v letech první světové 
války na letišti v Chebu. Na letiště Kbely byl převezen ve 20. 
letech 20. století, kde byl v provozu jako letištní hangár až 
do počátku druhé světové války, kdy byl přestavěn na kino-
sál pro vojáky německé Luftwaffe. V poválečném období 
sloužil rovněž nejprve jako kinosál, později jako skladiště.  
V posledních dvaceti letech byl v dezolátním stavu a byl na 
něj vystaven demoliční výměr. V roce 2003 se po osmimě-
síční rekonstrukci vrátila hangáru původní podoba z dvacá-
tých letech 20. století. 
 
II. místo 
Památník Lidice za rehabilitaci Národní kulturní památ-
ky – pietního území v Lidicích. 
Pietní území v Lidicích, které bylo vyhlášeno Národní kultur-
ní památkou, převzala příspěvková organizace Ministerstva 
kultury ČR Památník Lidice od obce v roce 2001 ve značně 
zdevastovaném stavu. Rehabilitace Památníku Lidice spočí-
vala v úpravě pietního území, rekonstrukci Růžového sadu, 
koupi Kulturního domu v Lidicích a jeho rekonstrukci na Li-
dickou galerii a odstranění železobetonového torza budovy 
památníku a obnovení Aleje dr. Barnetta Strosse. 
 
III. místo 
Technické muzeum v Brně za vybudování naučné stezky 
Cesta železa Moravským krasem. 
Projekt naučné stezky je začleněn do mezinárodního projek-
tu Evropské cesty železa, který vznikl před více než dvaceti 
lety z iniciativy rakouských železářů. Jeho záměrem je vy-
tvořit síť důležitých lokalit – milníků cest, jimiž se ubíralo ev-
ropské železářství. Rudonosná střední část Moravského kra-
su představuje území, kde se nachází jedna z nejstarších 

součástí areálu Hornického muzea OKD v Ostravě-
Petřkovicích. Na ploše 727 m² je představena historie  
a současnost báňského záchranářství.  
 
III. místo 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti za výstavu  
„Egypt za vlády faraonů“ uspořádanou ve dnech 6. listo-
padu 2003–15. února 2004. 
Výstava „Egypt za vlády faraonů“, připravená Slováckým 
muzeem ve spolupráci s občanským sdružením Aegyptus, 
byla zaměřena na dějiny faraonského Egypta a pohřební 
zvyklosti jeho obyvatel. Souborně představila téměř tři sta 
exponátů pocházejících z egyptologických sbírek muzeí, 
galerií a zámků v ČR. Výstava měla rozsáhlý doprovodný 
program, včetně speciálních akcí pro nevidomé a handica-
pované nebo komponovaných programů pro školní mládež. 
 
Zvláštní ocenění 
Národní muzeum za výstavní projekt „Voda a život“ 
uspořádaný ve dnech 24. října 2003–31. července 2004. 
Největší výstavní projekt Národního muzea v roce 2003 sle-
duje fenomén vody z mnoha zorných úhlů a prezentuje přes 
160 tématických okruhů s téměř 600 exponáty, více než 700 
fotografiemi a množstvím dalších ilustrací či schémat. Výsta-
vu provázela rozsáhlá informační kampaň a byla doplněna 
širokým spektrem doprovodných akcí po celu dobu svého 
trvání. 

 
KategorieKategorieKategorieKategorie Muzejní publikace roku 2003 Muzejní publikace roku 2003 Muzejní publikace roku 2003 Muzejní publikace roku 2003    

 

Cena Gloria musaealis 
Židovské muzeum v Praze za katalog „Textiles from Bo-
hemian and Moravian Synagogues“ kolektivu autorů 
pod redakčním vedením Ludmily Kybalové, Evy Kosáko-
vé a Alexandra Putíka. 
Výpravný katalog synagogálních textilií ze sbírek muzea za-
hrnuje vybrané ukázky v rozsahu jednoho tisíce položek. 
Celkem 500 barevných reprodukcí textilií vytváří ucelenou 
představu o bohatství sbírky Židovského muzea v Praze.  
 
II. místo 
Muzeum města Brna za publikaci „Římané a Germáni – 
nepřátelé, rivalové, sousedé“ autorů Dany Cejnkové, 
Balásze Komoróczyho a Jaroslava Tejrala. 
Publikace byla vydána jako doplněk ke stejnojmenné výsta-
vě, kterou pro sezónu 2003 připravily brněnské instituce Mu-
zeum města Brna, Moravské zemské muzeum a Archeolo-
gický ústav AV ČR v Brně.  
 
Muzeum města Brna za publikaci „Jindřich Halabala  
a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně“ kolekti-
vu autorů pod redakčním vedením Jindřicha Chatrného, 
Dagmar Koudelkové a Anežky Šimkové. 
Kniha vyšla u příležitosti 100. výročí narození významného 
brněnského architekta, designéra, teoretika a publicisty Jin-
dřicha Halabaly, který patří k nejzajímavějším osobnostem  
v oblasti tvorby nábytku v meziválečném a poválečném ob-
dobí.  
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Luděk Beneš (Muzeum Mladoboleslavska). Členy poroty pro 
hlavní kategorie jsou Mgr. Pavel Holman (Ústav archeologie 
a muzeologie FF MU Brno), Mgr. Irena Chovančíková 
(Masarykovo muzeum v Hodoníně), Mgr. René Klimeš 
(Regionální muzeum v Litomyšli), PhDr. Květa Křížová 
(Národní památkový ústav Praha), PhDr. Pavel Popelka, 
CSc. (Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Bro-
dě), PhDr. Marcela Stránská (Ministerstvo kultury ČR),  
a předsedou poroty PhDr. Ladislav Čepička (Regionální mu-
zeum a galerie Křivoklátska). Porotu pro kategorii Pojďte 
s námi do muzea tvoří Ing. Drahoslava Koukalová, Ing. Jana 
Pecháčová a Veronika Váňová z agentury CzechTourism; 
komisaři kategorie jsou studenti muzeologie FF Masarykovy 
univerzity v Brně, kteří budou projekty hodnotit na místě. 
           Vyhlašovatelé zároveň ustavili čestný výbor soutěže, 
jehož činnosti se zúčastní významné osobnosti veřejného  
a kulturního života České republiky. 
           Výsledky soutěže budou vyhlášeny u příležitosti Me-
zinárodního dne muzeí 18. května 2005. Nejvyšším oceně-
ním v hlavních kategoriích soutěže je Cena Gloria mu-
saealis udělovaná na základě doporučení poroty. Cenu tvoří 
trofej, diplom a peněžní ocenění ve výši 50.000 Kč. Cena 
Pojďte s námi do muzea je tvořena diplomem a odměnou 
ve výši 50.000 Kč, přičemž cen lze udělit více než jednu  
a finanční ocenění se rozdělí mezi oceněné soutěžící. Cena 
Českého výboru ICOM je tvořena diplomem a finanční od-
měnou ve výši 30.000 Kč. Vyhlašovatelé mají právo rozhod-
nout o dalším ocenění, ať už finančním, nebo formou certifi-
kátu, a to pro muzea, která se umístila na 2. a 3. místě 
všech kategorií, současně mají právo další ocenění neudělit. 
Zároveň mohou udělit zvláštní cenu muzeu, které se na prv-
ních třech místech neumístilo, ale získalo mimořádné bodo-
vé ohodnocení za splnění některých soutěžních kritérií. 
           Vyhlašovatelé soutěže informují veřejnost prů-
běžně o jejím průběhu na internetových stránkách www.
gloriamusaealis.cz. Zde je zveřejňována textová a obrazová 
dokumentace jednotlivých soutěžních projektů, tiskové zprá-
vy, informace o partnerech soutěže apod. Zároveň 
s ukončením soutěže bude vydána výroční zpráva, ve které 
bude věnováno místo všem projektům, které se soutěže zú-
častní. Soutěžící mají právo používat marketingové nástroje, 
které soutěž provázejí (minimálně logo s informací o účasti 
v soutěži, případně o svém umístění na prvních místech),  
a to po dohodě se sekretariátem soutěže. 
           Chod soutěže se řídí soutěžním řádem a jednacím 
řádem poroty, které jsou společně s přihláškami a formulá-
ři, které slouží ke správnému sestavení průvodní dokumen-
tace soutěžních projektů, umístěny na webových stránkách 
soutěže na adrese www.gloriamusaealis.cz. Všechny pro-

           Dne 18. května 2004 u příležitosti slavnostního vyhlá-
šení výsledků druhého ročníku zahájil I. náměstek ministra 
kultury ČR Ing. Zdeněk Novák společně s předsedou Asoci-
ace muzeí a galerií ČR PhDr. Pavlem Ciprianem třetí ročník 
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2004. 
           Ministerstvo kultury ČR a Asociaci muzeí a galerií ČR 
vede k vyhlášení soutěže snaha přispět k vědomí významu 
muzeí a galerií pro českou kulturu a společnost,  
a rovněž přání ocenit jejich sbírkotvornou, výchovnou  
a vzdělávací činnost pro veřejnost. Muzea a galerie jsou in-
stituce, které spoluvytvářejí, chrání a veřejnosti zprostředko-
vávají movité kulturní dědictví, jeden s důležitých pramenů 
naší historické paměti. 
 

           Třetí ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
2004 je vyhlášen ve třech hlavních kategoriích (Muzejní vý-
stava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin ro-
ku) a nově i ve dvou zvláštních kategoriích, kterými jsou ka-
tegorie Pojďte s námi do muzea pod záštitou agentury 
CzechTourism a Cena Českého výboru ICOM.    
           Soutěže se mohou zúčastnit právnické nebo fyzic-
ké osoby, které jsou vlastníky sbírek muzejní povahy 
zapsané dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy, nebo jejími správci ve smyslu tohoto 
zákona. Propozice pro přihlášení jednotlivých soutěžních 
projektů lze nalézt v dalším textu. 
           Účastník soutěže předá sekretariátu soutěže vyplně-
nou přihlášku včetně průvodní dokumentace, požadované 
jako podklad pro posouzení projektů porotou soutěže; porota 
hodnotí přihlášené soutěžní projekty v průběhu jejich konání 
na místě. Účastník soutěže je povinen zaplatit soutěžní po-
platek, a to ve výši 800 Kč u projektů přihlášených do hlav-
ních kategorií a 200 Kč u kategorie Pojďte s námi do muzea. 
Soutěžní poplatky vyhlašovatelé použijí k částečné úhradě 
provozních nákladů soutěže.  
           Lhůta pro podání přihlášek do soutěže trvá  
od 18. května 2004 do 28. února 2005 (včetně). Přihlášky 
se podávají sekretariátu soutěže písemně na předepsaných 
formulářích, a to osobně nebo poštou. Za termín podání při-
hlášky se považuje datum osobního předání nebo datum 
poštovního razítka. Každý soutěžní projekt musí mít samo-
statnou přihlášku. 
           Funkci sekretariátu soutěže plní Asociace muzeí  
a galerií ČR (Jindřišská 901/5, 110 00  Praha 1, tel. 224 210 
037-9, fax 224 210 047, e-mail: amg@cz-museums.cz, ban-
kovní spojení GE Capital Bank Praha 2233905-504/0600,  
k.s. 0308, var. symb. IČ organizace). 
           Vyhlašovatelé soutěže jmenovali v souvislosti 
s vyhlášením soutěže jejího ředitele a porotu, která bude 
soutěžní projekty hodnotit. Ředitelem soutěže je PhDr. 
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Vyhlášení Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2004Vyhlášení Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2004Vyhlášení Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2004Vyhlášení Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2004    

evropských lokalit s archeologickými nálezy dokládajícími 
znalost práce se železem a tradice železářství zde přetrvala 
až do současnosti. Naučná stezka byla zřízena za přispění 

řady institucí a organizací za podpory Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR v rámci Programu obnovy venkova.  



pozice a podklady jsou dostupné rovněž u tajemnice soutě-
že Mgr. Petry Medříkové (vestnik@cz-museums.cz, tel. 224 
210 037-9) na Sekretariátu Asociace muzeí a galerií. Všem 
zájemcům o účast v soutěži doporučujeme prostudovat 

ii. jména autorů scénáře výstavy; 
iii. jména fyzických osob neb názvy právnických osob, které 
výstavu realizovaly; 
iv. otevírací doba výstavy (datum začátku a konce, včetně 
dnů a hodin v týdnu); 
v. jméno a kontakt garanta soutěžního projektu; tj. fyzické 
osoby, která na žádost poroty podá zasvěcený výklad o vý-
stavě a zodpoví případné dotazy; 
vi. minimálně deset barevných fotografií formátu 13x18 cm 
na papírové podložce nebo v digitální formě na elektronic-
kém médiu, které dostatečným způsobem vystihují instalaci 
výstavy; 
vii. videozáznam v maximální délce 10 min., který vystihuje 
instalaci výstavy; 
viii. elektronickou formu všech textů uvedených ve formuláři 
přihlášky. 
Nepovinné přílohy: 
ix. jména autorů výtvarného, scénografického či architekto-
nického řešení, pokud bylo zpracováno; 
x. vydané propagační doprovodné materiál k výstavě, pokud 
byly vydány; 
xi. popis doprovodných akcí k výstavě, včetně vystihující 
obrazové dokumentace, pokud byly takové akce uspořádá-
ny; 
xii. ohlasy návštěvníků výstavy a zprávy ze sdělovacího pro-
středků, jsou-li k dispozici; 
xiii. další podklady, umožňující hodnocení soutěžního pro-
jektu dle uvážení účastníka soutěže. 
 
V kategorii Muzejní výstava roku 2004 porota hodnotí 
(SŘ článek 11, odst. 1): 
a) volbu tématu výstavy nebo stálé expozice, a to zejména 
s přihlédnutím k tomu, jaké nadčasové nebo naopak aktuální 
poznatky o přírodě nebo společnosti veřejnosti prezentuje; 
b) způsob interpretace poznatků o přírodě nebo společnosti 
z hlediska přitažlivosti pro veřejnost nebo pro skupinu ná-
vštěvníků, jíž je výstava určena; 
c) míru a způsob využívání autentických dokladů 
(sbírkových předmětů); 
d) míru a způsob využívání ikonografických prvků, textů  
a dalších výstavních prostředků pro interpretaci poznatků  
o přírodě nebo společnosti; 
e) úroveň výtvarného, scénografického, architektonického  
a grafického řešení; 
f) míru a dobu zpřístupnění výstavy veřejnosti; 
g) způsob propagace výstavy; 
h) existenci a úroveň doprovodných programů a služeb 
k výstavě; 
i) úroveň prostředí v budově, v níž je výstava instalována, 
úroveň služeb pro návštěvníky poskytovaných muzeem 
obecně. 

Hlavní kategorie Muzejní publikace roku 2004 
Soutěžním projektem může být jakákoli původní publikace, 
včetně publikace vydané na elektronickém médiu, tématicky 
čerpající ze sbírky muzejní povahy nebo z vědeckovýzkum-
né činnosti muzea, která je určena pro veřejnost a která byla 
vydána od 1. ledna 2004 do 28. února 2005. (SŘ článek 2 
odst. 3) 
 
 

Přihláška obsahuje: (SŘ článek 4, odst. 1) 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu vlastníka sbírky 
muzejní povahy, jde-li o fyzickou osobu; 
b) název, sídlo a IČO vlastníka sbírky muzejní povahy, jde-li 
o právnickou osobu;  
c) název, sídlo, IČO a údaj o zřizovateli, jde-li o organizační 
složku státu nebo o příspěvkovou organizaci státu nebo 
územně samosprávného celku; 
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důkladně internetové stránky a v případě nejasností nás 
bez váhání kontaktovat. Abychom Vám usnadnili zpraco-
vání přihlášek a orientaci v soutěžním řádu, připravili jsme 
tento přehled náležitostí pro jednotlivé kategorie soutěže.  

Soutěžním projektem může být dlouhodobá výstava 
(expozice) či krátkodobá výstava, využívající sbírku muzejní 
povahy, trvající minimálně tři měsíce s pravidelnou otevírací 
dobou po čtyři dny v týdnu, nebo otevřená po minimálně 384 
hodin veřejnosti – pokud byla poprvé zpřístupněna veřejnosti 
od 1. ledna 2004 do 28. února 2005. (Soutěžní řád – dále 
SŘ článek 2, odst. 3) 
 

Podávání přihlášek  
Přihláška do hlavní kategorie I. Muzejní výstava roku musí 
být předložena minimálně 20 pracovních dnů před ukonče-
ním trvání krátkodobé výstavy. Pokud bude výstava ukonče-
na v době od 18. května 2004 do 18. června 2004 a všechny 
ostatní podmínky soutěže může účastník dodržet, stačí, aby 
byla přihláška podána minimálně 10 pracovních dnů před 
ukončením výstavy. (SŘ článek 3, odst. 3) 
Přihláška obsahuje: (SŘ článek 4, odst. 1) 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu vlastníka sbírky 
muzejní povahy, jde-li o fyzickou osobu; 
b) název, sídlo a IČO vlastníka sbírky muzejní povahy, jde-li 
o právnickou osobu;  
c) název, sídlo, IČO a údaj o zřizovateli, jde-li o organizační 
složku státu nebo o příspěvkovou organizaci státu nebo 
územně samosprávného celku; 
d) evidenční číslo sbírky muzejní povahy podle osvědčení 
jejího zápisu v centrální evidenci sbírek; 
e) označení soutěžní kategorie; 
f) název a stručnou charakteristiku soutěžního projektu; 
g) kopii dokladu o zaplacení soutěžního poplatku dle článku 
3, odst. 7; 
h) bankovní spojení a číslo účtu, ze kterého byl poplatek za-
placen; 
i) povinné a nepovinné přílohy dle odstavce 6; 
j) razítko a podpis statutárního orgánu (statutárního zástup-
ce) a datum zpracování přihlášky do soutěže. 
Přílohy k přihlášce (SŘ článek 4, odst. 2) obsahují průvod-
ní dokumentaci pro jednotlivé soutěžní projekty a nelze je 
v průběhu soutěže měnit, s výjimkou dokumentace, která se 
týká ohlasů návštěvníků výstavy a zpráv ze sdělovacích pro-
středků, nebo obrazovou dokumentaci doprovodných akcí, 
které se konaly po termínu podání přihlášky, a to nejpozději 
do 30. března 2005. Přihlášky včetně příloh se předkladateli 
nevracejí a zůstávají archivovány u vyhlašovatelů. 
 
Průvodní dokumentace pro kategorii Muzejní výstava 
roku (SŘ článek 4, odst. 2, písm. a): 
Povinné přílohy: 
i. rozbor výstavy se zdůvodněním přihlášky do soutěže 
(maximálně jedna normostrana A4 textu nebo 1800 znaků); 
rozbor výstavy zpracuje účastník soutěže s přihlédnutím 
k hodnotícím kritériím uvedeným v článku 11, odst. 1 Sou-
těžního řádu; 

Hlavní kategorie Muzejní výstava roku Hlavní kategorie Muzejní výstava roku Hlavní kategorie Muzejní výstava roku Hlavní kategorie Muzejní výstava roku 2004200420042004    

Hlavní kategorie Muzejní publikace roku Hlavní kategorie Muzejní publikace roku Hlavní kategorie Muzejní publikace roku Hlavní kategorie Muzejní publikace roku 2004200420042004    



 
 I 
Bělá pod Bezdězem 
Muzeum v Bělé pod Bezdězem 
Antonín Rakušan: Lidé a město květen - září 2004
Tvoří celá rodina - výtvarné práce 
rodiny Jelenovy 

červenec - srpen 2004

Benátky nad Jizerou 
Muzeum Benátky nad Jizerou 
100 let vojenského prostoru Mladá-
Milovice 

1.5. - 30.10.2004

Hrajeme si na Kelty 1.5. - 30.10.2004

Benešov 
Muzeum umění 
Aktuální tvorba Evy Šternové-Mixánové 29.6. - 29.8.2004

Beroun 
Muzeum Českého krasu v Berouně 
Krásy moří a oceánů 23.6. - 15.9.2004
Poslední věci člověka 23.6. - 15.9.2004
Beroun Lughnassadh 2004 31.7. - 6.9.2004

Blansko 
Muzeum Blansko 
Vítězslav Nezval známý, neznámý 2.7. - 19.9.2004

Blovice 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 
Velké prádlo našich babiček 25.3. - 30.12.2004
Kuchyně první poloviny minulého století 25.3. - 30.12.2004
Pohádková země - loutky Vítězslavy 
Klimtové 

5.6. - 25.7.2004

Indonésie 29.7. - 29.8.2004

Brandýs nad Labem 
Oblastní muzeum Praha - východ 
Práce mladých výtvarníků 22.6. - 25.7.2004
Přírodní scenérie ve fotografii Pavla 
Šrůty 

29.7. - 29.8.2004

Brno 
Moravská galerie v Brně  
Pražákův palác 
Umělecká sbírka Heinricha Gomperze 
(1843-1894) 

20.5. - 17.10.2004

Adriena Šimotová: Kresby k textům 18.6. - 5.9.2004
Stanislav Kolíbal: Okruh knihy 18.6. - 12.9.2004
Místodržitelský palác 
Ruiny a duny. Krajiny očima 
holandských mistrů  

21.4. - 25.7.2004

21. Mezinárodní bienále grafického 
designu Brno  

16.6. - 24.10.2004

Theo Derksen: Obrazy bez domova  17.6. - 5.9.2004
Rakouská experimentální typografie 18.6. - 24.10.2004
Uměleckoprůmyslové muzeum 
21. Mezinárodní bienále grafického 
designu Brno  

16.6. - 24.10.2004

Kniha v českém kubismu 16.6. - 24.10.2004
Work from Switzerland 16.6. - 24.10.2004
Výstava děl členů mezinárodní poroty 16.6. - 24.10.2004
Moravské zemské muzeum 
Dobrá trefa - z historie střeleckých 
spolků na Moravě a ve Slezsku 

od 20.4.2004

Kde včera ani zítra nebylo… aneb 
putování za posledními lovci a sběrači 

od 13.5.2004 

Biskupský dvůr 
Zdeněk Fuksa: Barevný svět nerostů 24.6. - 9.10.2004
Etnografický ústav MZM 
Čipky, pletenice, ficle, grunšpic aneb 
Krajky v tradičním oděvu na Moravě 

15.6. - 28.8.2004

Muzeum města Brna 
Sběratelé a donátoři - zakladatelé 
Muzea města Brna 

14.5. - 31.10.2004

Paměť jednoho města 14.5. - 31.10.2004

Hudba a život Leoše Janáčka v zrcadle 
umění bonnských umělců 

4.6. - 15.9.2004

Měnínská brána 
Brána času - dlouhodobá archeologická výstava 
Brtnice 
Rodný dům Josefa Hoffmanna 
Josef Hoffmann: Nadčasový design 5.6.2004 - 13.3.2005

Bruntál 
Muzeum v Bruntále 
Džbány a džbánky 18.5. - 29.8.2004
Jiří Petrbok 30.6. - 28.8.2004
Studenti ateliéru kresby AVU 30.6. - 28.8.2004
Galerie V kapli 
Jitka Svobodová (AVU Praha) 30.6. - 5.9.2004

Břeclav 
Městské muzeum a galerie 
Chladné zbraně 19. a 20. století 13.5. - 12.9.2004
Synagoga 
Markéta Haflantová: Olejomalby 10.6. - 18.7.2004
Okolo Svaté země 24.6. - 29.8.2004
Jindřich Halabala a Spojené 
uměleckoprůmyslové závody 

24.6. - 29.8.2004

Miroslav Koupil: Kaligramy 29.7. - 5.9.2004

Čáslav 
Městské muzeum 
Výstavní síň na pěší zóně 
Ladislav Cibur: Oleje a akvarely 12.7. - 25.7.2004
Ladislav Štícha 2.8. - 15.8.2004

Čelákovice 
Městské muzeum v Čelákovicích 
Krajky ze sbírek muzea v Čelákovicích 12.6. - 19.9.2004

Česká Lípa 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 
Portrét 19. století březen - prosinec 2004
Lužičtí malíři (výstava ze Žitavy) květen - srpen 2004
Kostry živočichů z přírodovědných 
sbírek 

červen - říjen 2004

Podnikové značky na Českolipsku 9.6. - 29.8.2004
Galerie vlastivědného muzea 
Jaroslav Valečka: Obrazy 19.6. - 18.7.2004
Galerie Jídelna 
Aleš Pudil: Obrazy 23.7. - 22.8.2004

Česká Skalice 
Textilní muzeum TIBA 
Fotografie Naděždy Chobotské 3.5. - 30.9.2004
Karel Vlček: Kresby, obrazy, návrhy pro 
textil 

22.5. - 15.8.2004

František Mervart: Obrazy, kresby, textilie 13.6. - 15.8.2004

České Budějovice 
Jihočeské muzeum 
Krásy a tajemství České republiky 31.5. - 12.9.2004
Duhový most 10.6. - 12.9.2004

Český Brod 
Podlipanské muzeum v Českém Brodě 
Ohlas husitské tradice na Kolínsku  
a okolí 

22.6. - 30.10.2004

Kristyna Zábranská, Pavel Mutinský: 
Z díla 

3.7. - 15.8.2004

Marie Vechová: Z díla 19.8. - 19.9.2004

Český Krumlov 
Egon Schiele Art Centrum o.p.s. 
Jasan Zoubek: Sochy a kresby od 9.5.2004
Marc Chagall: Práce na papíře od 9.5.2004

Le Corbusier: Grafika a design od 9.5.2004

Arnold Schoenberg: Výtvarné dílo od 9.5.2004
 
 

Kalendárium kulturních událostí 



 
 II 
Regionální muzeum v Českém Krumlově 
Karel Plicka: Vltava březen - srpen 2004
Ostrostřelci včera a dnes do 21.11.2004
Piju, piješ, pijeme… do 11.1.2005
Obnovená krása – restaurované obrazy  
a plastiky ze sbírek muzea 

1.3. - 30.12.2004

Dívčí Kámen - přírodní rezervace  
a historický vývoj osídlení 

1.3. - 30.12.2004

Šumavské lokálky 5.6. - 31.10.2004
Český Těšín 
Výstavní síň Muzea Těšínska 
Učitelé, vlastenci, historici … 24.6. - 31.12.2004

Dačice  
Městské muzeum a galerie 
Fotbal to je hra … 1.5. - 30.8.2004
Kouzelný svět hraček 12.6. - 31.8.2004

Děčín  
Oblastní muzeum v Děčíně 
50 let Oblastního muzea v Děčíně 3.6. - 12.9.2004

Dobrošov  
Pevnost Dobrošov, národní kulturní památka 
Československá armáda doby první 
republiky v miniatuře 

1.4. - 31.10.2004

Dolánky 
Dlaskův statek 
Nová stálá expozice: Jak jde život aneb narození, svatba, 
smrt (od 20.3.2004) 
Dvůr Králové nad Labem 
Městské muzeum 
Historie vaření piva a pití piva  
na Královédvorsku 

23.6. - 29.8.2004

Frýdek-Místek  
Muzeum Beskyd - Frýdecký zámek 
Železniční modely 2.5. - 12.9.2004
Historie létání v Pobeskydí 18.6. - 5.9.2004

Frýdlant  
Městské muzeum Frýdlant 
Výstavní síň frýdlantské radnice 
P. Pranttner: Akvarely 18.7. - 30.7.2004

Frýdlant nad Ostravicí 
Památník Ferdyše Duši 
Dílo malíře Fajkuse 10.7. - 8.8.2004
Portrétní fotografie 14.8. - 19.9.2004

Havířov  
Památník Životické tragédie 
Světci a světice v lidové malbě na skle 2.3.2004 - 

10.1.2005
Výstavní síň Musaion 
Knoflíky a perličky 10.6. - 31.10.2004

Havlíčkova Borová 
Památník Karla Havlíčka Borového 
Nová stálá expozice: Rodák škpt. Josef Stránský – pilot RAF 
(od 19.6.2004) 
Havlíčkův Brod 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 
Svatopluk Sulek: Barevná exprese 15.7. – 22.8.2004
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
Žena v 19. století 10.6. - 10.9.2004

Hlinsko v Čechách 
Městské muzeum a galerie 
August Bedřich Piepenhagen a dcery 25.6. - 5.9.2004
Havlíčkova 675 
Lilie..Gladiolo spanilá… červenec - srpen 2004
Historické a dekorativní sklo rodiny 
Olivových ze Železného Brodu 

červenec - srpen 2004

Pamětní síň K. Lidického, Havlíčkova 655 
S nohama v potoce a hlavou v oblacích 1.8. - 29.8.2004
Soubor lidových staveb Vysočina 
Domácká dřevovýroba na Hlinecku 24.4. - 31.10.2004
Veselokopecký jarmark 17.7. - 18.7.2004
Lidový oděv na Hlinecku 24.7. - 31.10.2004
Jak se dříve stavělo 14.8. - 15.8.2004

Hodonín 
Masarykovo muzeum v Hodoníně 
Mixtum compositum 7.7. - 7.9.2004
A ta kráva mléko dává 6.8. - 31.10.2004
Sadová 14 
Alois Sikora: Obrazy 20.6. - 25.7.2004

Horažďovice 
Městské muzeum Horažďovice 
Nová stálá expozice: Malý průvodce dějinami Horažďovicka 
(od 31.5.2004) 
Prácheňskou přírodou 1.6. - 31.7.2004

Horní Planá 
Rodný domek Adalberta Stiftera 
Šumava na fotografiích Adalberta 
Stiftera, básníkova potomka 

duben - říjen 2004

Most mezi lidmi / Zvonková - Glöckelberg duben - říjen 2004
Vítkův Hrádek - symbol vzájemnosti duben - říjen 2004

Horní Slavkov 
Muzeum Horní Slavkov 
Exotičtí motýli červen - srpen 2004

Hořice 
Městské muzeum 
Vzpomínka na Karla Vika 20.6. - 29.8.2004

Hranice 
Městské muzeum a galerie v Hranicích 
Žena, žena, žena 30.6. - 5.9.2004
Výstavní síň - Synagoga 
Jakub Špaňhel: Okénko 18.6. - 1.8.2004

Humpolec 
Městské kulturní a informační středisko - Muzeum 
dr. Aleše Hrdličky 
Vladimír Halamásek: Obrazy srpen 2004
Dolní nám. 
Ze šatníku našich babiček květen - červenec 2004

Hustopeče 
Městské muzeum a galerie 
Slavnostní kroj na Hustopečsku červenec - srpen 2004

Cheb 
Galerie výtvarného umění v Chebu 
Maxmilian Pirner (1854-1924) - mezi 
pohádkou a skutečností 

22.7. - 19.9.2004

Chebské muzeum - expoziční budova 
Nová stálá expozice: Valdštejnská noc s překvapením  
(od 15.5.2004) 
Johann Balthasar Neumann (1687-1753) 
- barokní architekt a stavitel 

dlouhotrvající 
výstava

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 4 
Maestro Rudolf Serkin dlouhotrvající 

výstava
Willy Russ 29.6. - 17.10.2004

Chomutov 
Oblastní muzeum 
Něžná - VI. Bienále výtvarných prací,  
II. krajkářský festival 

22.5. - 29.8.2004

Přísečnice - zatopená, ale nezapomenutá 26.6. - 29.8.2004
kostel sv. Kateřiny 
Loď připravit k boji! 12.6. - 30.10.2004
Hvězdářská věž 
Nová stálá expozice: Ilja Sainer: Hvězdy a ostrovy  
(od 17.4.2004) 



 
 III
Chotěboř 
Muzeum Chotěboř 
Malovaný porcelán Martiny Váchové 1.7.-5.9.2004
Pohádková země Vítězslavy Klimtové do 5.9.2004
Skulptury Karla Opatrného do 5.9.2004
Cesta ... historie a současnost ZŠ 
Smetanova ulice 

do 31.10.2004

Chrast u Chrudimě 
Městské muzeum 
Cyklus zaniklých řemesel: Tkalcovství 8.4. - 30.9.2004
Obrazy Zuzany Bittlové 2.7. - 29.8.2004

Chrudim 
Kabinet ex libris - umělecké sbírky PNP 
Jindřich Pileček: Grafika a ex libris 26.5. - 15.8.2004
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 
Z historie loutkářství na Chrudimsku 31.1.2004 - leden 

2005
Loutky z Plzně 1.3. - 30.12.2004
Tomáš Volkmer: Portréty loutek 1.3. - 30.12.2004
Hana Ribi: Švýcarské metamorfózy 10.6. - 5.9.2004
Regionální muzeum v Chrudimi  
1. světová válka 20.5. - 10.10.2004
Boty, botičky 17.6. - 12.9.2004

Jablonec nad Nisou 
Muzeum skla a bižuterie  
Galerie Belveder 
Otcové města Jablonce  - Karl R. Fischer 
(1871-1934) 

3.6. - 22.8.2004

Jablonné nad Orlicí  
Stálá expozice dějin města  
Jana Kábrtová: Keramika 4.7. - 29.8.2004

Jablonné v Podještědí  
Pobočka Bredovský letohrádek na Lemberku 
Ekologická výstava červen - říjen 2004

Jablunkov  
Výstavní síň Muzea Těšínska  
Lidoví řezbáři na Těšínsku 30.3. - 30.9.2004

Jičín  
Regionální muzeum a galerie Jičín 
Coje to? - Staré školní pomůcky 2.7. - 12.9.2004
Galerie 
Eva Vlasáková: Putování divnou zemí 2.7. - 12.9.2004

Jihlava 
Expoziční budova Muzea Vysočiny 
Po stopách jihlavských cínařů 22.6. - 29.8.2004
M. Pelikán: Fotografie, malby 1.7. - 1.8.2004
Poesie všedního dne - fotografie 6.8. - 5.9.2004

Jindřichův Hradec 
Muzeum Jindřichohradecka 
Ema Destinová a Bedřich Smetana do 6.1.2005
Vlastivědná a historická literatura  
o Jindřichově Hradci 

10.6. - 31.12.2004

Obrazy Petra Štěrby: "Rembrandt  
z Jindřichova Hradce" 

17.6. - 8.8.2004

Bitva nad Jindřichohradeckem 19.8. - 7.11.2004

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů 
Jindřichův Hradec ve starých průvodcích 10.6. - 31.12.2004

kaple sv. Víta 
Marie Teinitzerová 27.5. - 5.8.2004

Kamenický Šenov 
Sklářské muzeum 
Oldřich Lípa: Štíty proti tuposti 4.6. - 1.8.2004
Maturity 04 4.6. - 15.8.2004
 

Karlovy Vary 
Karlovarské muzeum - expoziční budova 
50 let ve vazbě - knižní umění Jana  
a Jarmily Sobotových 

8.7. - 5.9.2004

Muzeum Zlatý klíč 
Krušnohorská paličkovaná krajka 1.7. - 12.9.2004

Karviná - Fryštát 
Výstavní síň Muzea Těšínska 
Z historie dolování uhlí na Karvinsku 17.8. - 10.10.2004

Kašperské Hory 
Muzeum Šumavy Kašperské Hory 
Memento mori! 23.5. - 4.11.2004
Umění něžně erotické - milostné náměty 
v dílech 16.-19. století ze sbírek Národní 
galerie 

od 26.6.2004 

Klatovy 
Galerie Klatovy/Klenová - Galerie U Bílého 
jednorožce v Klatovech 
Fotografie?? 29.5. - 18.7.2004
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 
Čarovné paličky 14.7. - 26.9.2004
Krajkářské školství v ČR 14.7. - 26.9.2004

Klenová 
Galerie Klatovy / Klenová 

22.5. - 1.8.2004Contacts - 5. Mezinárodní sympozium 
vysokých výtvarných škol 
Kolín 
Regionální muzeum v Kolíně 
Antické sklo 16.5. - 25.7.2004
Hudba ve výtvarném umění 29.5. - 30.7.2004
Hmyz ve fotografii 29.7. - 4.9.2004

3.8. - 12.9.2004Vertikála, horizontála a diagonála: Jan 
Kubíček a Miloš Houdek 
Dvořákovo muzeum pravěku na Kolínsku 
Normandie 1944 v plastikových 
modelech 

2.7. - 26.8.2004

Kouřim 
Muzeum Kouřimska 
Svatý Prokop - veliký divotvůrce český do října 2004
Muzeum lidových staveb v Kouřimi 

24.4. - 16.7.2004Lidová architektura na Bělsku v kresbách 
Bohumila Dejmka 
Skanzenové řemeslné léto 3.7. - 22.8.2004
Naberme si vody 17.7. - 28.10.2004
Dny lidových řemesel 28.8. - 29.8.2004

Králíky 
Městské muzeum 
Stanislaw Wysocki: Senzuální formy 1.7. - 31.8.2004
Králíky a Ladek Zdrój 
ART-EX 2004 2.8. - 15.8.2004

Kravaře ve Slezsku 
Zámecké muzeum 
Dětské kočárky a vozítka z 19.-21. století červen - září 2004

Krnov 
MIKS - městské muzeum 
Historie textilní výroby v Krnově leden - prosinec 2004
Výtvarná výpověď dětí 2004 30.5. - 2.7.2004

Kroměříž 
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace 
Walther H.J. Smeitink: Utrpení hmoty 20.6. - 12.9.2004

Kutná Hora 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory 
IV. Sympozium Jenewein - Kutná Hora 1.8. - 31.8.2004
Vlašský dvůr 
Felix Jenewein 1.7. - 26.9.2004



 
 IV 
České muzeum stříbra 
Hrádek 
„Tak nám zabili Ferdinanda...“ – Od 
Sarajeva po Velkou válku 

8.7.-31.10.2004

Kuželov 
Větrný mlýn Kuželov 
Horňácké slavnosti 23.7. - 25.7.2004

Kyjov 
Vlastivědné muzeum Kyjov  
Cín - nádobí chudých 11.7. - 12.9.2004

Lanškroun  
Městské muzeum Lanškroun  
150 let od založení hasičského spolku  
v Lanškrounu 

20.6. - 29.8.2004

Josef Čapek: Grafika z let 1908-1926 3.7. - 29.8.2004

Lázně Bělohrad  
Středisko městské kultury Lázně Bělohrad - 
Památník K. V. Raise 
Obrazy Oskara Teimera 4.6. - 25.7.2004
Olejomalby Jaroslava Mudry 30.7. - 12.9.2004
Fričovo muzeum 
Výstava k 100. výročí trvání Fričova 
muzea 

4.6. - 1.10.2004

Ledeč nad Sázavou  
Městské muzeum  
Z darů ledečského kostela muzeu 3.7. - 31.8.2004

Lidice  
Národní kulturní památka - Památník Lidice 
Výstavní síň In Memoriam 
Oradour - k 60. výročí vyhlazení 
francouzského Oradouru Němci 

12.5. - 31.10.2004

Lidická galerie 
32. Mezinárodní dětská výtvarná výstava 
Lidice 2004 

3.6. - 31.10.2004

Litoměřice  
Oblastní muzeum Litoměřice  
Lidová architektura Litoměřicka včera  
a dnes 

7.7. - 5.9.2004

Severočeská galerie výtvarného umění  
v Litoměřicích 
Hana Purkrábková, Karel Pauzer 1.7. - 3.10.2004

Litomyšl  
Regionální muzeum v Litomyšli  

30.4. - 17.10.2004Řekni mi zrcadlo aneb Krása a krášlení 
od pradávna do nedávna 
Litografická tvorba Josefa Dmycha 3.7. - 31.12.2004
Dům U Rytířů 
Prodaná nevěsta známá neznámá 19.6. - 18.7.2004

Lomnice nad Popelkou  
Městské muzeum a galerie  
Drahé kameny a minerály 11.7. - 8.8.2004
Luboš Bucek: Obrazy a grafika 15.8. - 5.9.2004

Louny  
Galerie Benedikta Rejta 
Karel Malich 19.6. - 5.9.2004

Lužná v Čechách  
Železniční muzeum ČD Lužná u Rakovníka 
Setkání veteránů kolejí a silnic 17.7.2004
Parním vlakem z muzea k Berounce 31.7.2004

Malenovice  
Hrad Malenovice  
Helena Tribe: Fotografie, keramika květen - srpen 2004

Mariánská Týnice - Kralovice 
Muzeum a galerie severního Plzeňska 
Vladimír Slavík: Objekty a fotografie 16.6. - 18.7.2004

Jitka a Květa Válovy: Obrazy a kresby 21.7. - 5.9.2004

Mělník  
Regionální muzeum  
Mokřady 10.6. - 25.7.2004
Josef Straka - 100. výročí narození 1.7. - 25.7.2004
Obrazy V. Stránského 1.8. - 19.9.2004
Afrika - cestopisná výstava 5.8. - 3.9.2004

Mikulov 
Regionální muzeum 
Nová stálá expozice: Galerie Dietrichsteinů (od 1.6.2004) 
Rostislav Pospíšil: Obrazy, grafika, 
kresby 

od 11.6.2004

Milevsko 
Milevské muzeum 
Tajnosti depozitáře aneb Co běžně 
neuvidíte 

15.7. – 31.10.2004

Mladá Boleslav 
Muzeum Mladoboleslavska  
Baroko v Pojizeří 1.1. - 30.12.2004
Archeologie Českého ráje 24.6. - 12.9.2004

Mnichovo Hradiště 
Městské muzeum 
Keramické bytosti Hany Antošové květen - září 2004

Moravská Třebová 
Galerie umělecké fotografie 
5. Moravskotřebovský fotofestival 2004 5.6. - 31.7.2004

Most 
Oblastní muzeum v Mostě 
Krásy Číny od 8.6.2004

Náchod 
Regionální muzeum 
Náchod v obrazech a kresbách 
amatérských a profesionálních umělců 

srpen - září 2004

Výstavní síň 
Poklady z muzejních sbírek červen - červenec 2004

Náměšť na Hané 
Zámek Náměšť 
Rej čarodějů 18.7. - 18.7.2004
Květiny pro zámeckou paní srpen 2004

Nejdek 
Národopisné muzeum v Nejdku 
Barokní plastika Krušnohoří 16.7. - 3.10.2004

Nepomuk 
Městské muzeum a galerie 
Helena Ottová: Proměny 2.7. - 23.8.2004

Netolice 
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny 
Jedu, jedeš, jedeme 1.5. - 30.9.2004
Země česká - domov můj 1.5. - 30.9.2004
Miroslav Koupil: Kaligramy 1.7. - 28.8.2004

Netvořice 
Městské muzeum 
Vltava v obrazech 1.6. - 31.12.2004

Nová Paka 
Městské muzeum 
Suchardův dům 
Kouzlo loutek sochaře Vojtěcha 
Suchardy 

2.7. - 19.9.2004

Nové Město na Moravě 
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě 
Leopold Habrmann: Kovaná plastika květen - září 2004
Jiří Jun: Kresby 24.6. - 12.9.2004
Marie Jiřičková: Keramika červenec - srpen 2004
Jan Raba: Fotografie červenec - září 2004



 
 V 
Horácké muzeum 
Autogramy známých osobností 2.7. - 31.8.2004
Petr Brázda: Tvorba 9.7. - 3.9.2004

Nový Bor 
Sklářské muzeum 
Ke kořenům severočeského sklářství 8.7. - 19.9.2004

Opava 
Slezské zemské muzeum 
Výstavní budova SZM 
Jedovatí živočichové od 29.4.2004 
Z historie Gymnazijního muzea v Opavě od 29.4.2004 
Publikace Slezského zemského muzea  
v Opavě 

od 29.4.2004 

František Zvardoň: Otisk času 12.5. - 29.8.2004
Grafické perforované listy pro pouťové 
automaty  

2.7. - 1.8.2004

Naši letouni zblízka 3.8. - 1.9.2004
Památník Petra Bezruče 

od 30.6.2004Francouzská grafika 19. Století ze sbírek 
Jiřího Karáska ze Lvovic 
Orlová  
Výstavní síň Muzea Těšínska 
Obrazy ze sbírek Muzea Těšínska 22.6. - 17.1.2005

Ostrava  
Galerie výtvarného umění v Ostravě 
Poklady Moravskoslezského kraje 10.6. - 29.8.2004
Ostravské muzeum 
Království her 15.6. - 15.9.2004
Staré a památné stromy ČR 24.6. - 15.9.2004
Doly na historických pohlednicích 24.6. - 15.9.2004
Hornické muzeum OKD 
Mezinárodní sochařské sympozium 
"Landek 04" 

srpen - září 2004

Pardubice  
Východočeská galerie v Pardubicích 
České umění 2. poloviny 20. století 19.2. - 8.8.2004
Karel Malich 15.6. - 15.8.2004
zámek 

do  31.8.2004Ke slávě ducha - sedm století církevního 
výtvarného umění v královéhradecké 
diecézi 
Východočeské muzeum 
Arnošt z Pardubic (1297-1364) 20.6. - 26.9.2004
Velká válka 1914 – 1918 16. 7. 2004 - 2. 1. 2005

Paseky nad Jizerou  
Památník zapadlých vlastenců 
O pasecké škole 10.6.2004 - 

31.3.2005
Pelhřimov 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov  
Otakar Štáfl (1884-1945) 2.7. - 29.8.2004

Petřvald u Karviné 
Technické muzeum 
Nejskromnější umění - pohlednice  
z Petřvaldu a okolí 

5.2. - 31.12.2004

Od husího brku k PC 13.5.2004 - 27.2.2005

Písek 
Prácheňské muzeum v Písku 
120. let založení muzea 3.6. - 29.8.2004
Vladimír Teringl: Fotografie červenec 2004
Alois Němec: Fotografie srpen 2004

Plzeň 
Diecézní muzeum v Plzni 
Zničené kostely 20.5. - 30.9.2004
Pivovarské muzeum 
Dagmar Havlová-Ilkovičová: Fotografie od 30.6.2004 

Ringo Ever, Rembrandt Never! Obrazy F. 
R. Čecha 

od 1.7.2004 

Západočeské muzeum v Plzni 
Umění Orientu  do února 2005 
Würzburský kodex 27.5. - 18.7.2004
Orientální koberce 24.6. - 29.8.2004
Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni 
Fauna Plzně aneb Zvířátka a Plzenští 7.5. - 25.7.2004
Doteky věčné krásy - umění starověku 5.8. - 29.8.2004

Pohansko u Břeclavi 
Městské muzeum a galerie Břeclav 
Anotnín Vojtek do konce září 2004

Police nad Metují 
Muzeum města Police nad Metují 
Výstava prací Fotoklubu Broumov 1.6. - 30.9.2004

Polná 
Muzeum Polná 
Kouzlo porcelánových panenek 1.5. - 30.9.2004

6.6. - 30.9.2004Polenská řemesla (hrnčířská dílna, litina 
ve sbírkách, polenští legionáři, jak jsme 
stavěli hrad) 
Praha 
České muzeum výtvarných umění 
Folklorismy v českém výtvarném umění 30.6. - 19.9.2004
Galerie hl. m. Prahy  
Městská knihovna 
Antonín Slavíček 17.3. - 5.9.2004
Dům U Kamenného zvonu 
Other Times - současné britské umění 23.4. - 22.8.2004
Bílkova vila, Praha 6 
Národní pomník Františka Bílka 1.5. - 31.12.2004
Muzeum hlavního města Prahy 
expoziční budova 

do 30.9.2004Ladislav Sitenský: Portréty čs. letců 
 v Anglii za 2. světové války 
Múzy na Frontu 10.6. - 18.7.2004

15.6. - 31.8.2004Malujeme po síti - IX. Dětská 
mezinárodní výtvarná soutěž 
Josef Mžyk: Obrazy a grafika 29.7. - 19.9.2004
Národní galerie v Praze 
Valdštejnská jízdárna 
Vladimír V. Modrý 5.3. - 5.9.2004
NG - Palác Kinských; sídlo Sbírky kresby a grafiky 
Krajina v českém umění 17.-20. století od 28.5.2004 
NG - Sbírka mimoevropského umění; Archiv Národní galerie 
v Praze, Praha 5 

12.6. - 13.10.2004Zlatý věk ukiyoe - Japonský dřevořez ze 
sbírky Západočeského muzea v Plzni 
NG - Veletržní palác; Sbírka moderního a současného umění 
a Sbírka umění 19. století 
Stanislav Diviš: Květy z ráje/Dva světy 25.6. - 26.9.2004
Tkané multiply- tapiserie z Moravské 
gobelínové manufaktury 

25.6. - 26.9.2004

Národní muzeum 
Voda a život do srpna 2004
Hollareum 
Život v pravěkých mořích, jezerech  
a močálech 

do srpna 2004

Knihovna NM 
Zámecké zahrady v knihách  
ze zámeckých knihoven 

29.6.-26.9.2004

NM - Historické muzeum - Historická expozice - Lobkovický 
palác 
Čína 20. století ve stu grafických listech 15.4. - 26.8.2004
Mince a medaile posledních Rožmberků 4.6.- 29.8.2004
V knihách zapsáno 8.7.- 22.8.2004
NM - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických 
kultur 
Poselství dalekých kultur 30.6. - 31.10.2004



 
 VI 
Národní technické muzeum, Praha 7 
Jmenovci fyzikálních jednotek do konce srpna 2004
Staletí promítnutá do žehliček 14.6. - 29.8.2004
Národní zemědělské muzeum, Praha 7 
Věda a technologie v moderním 
čínském zemědělství 

25.5. - 23.7.2004

Papírové léto 15.6. - 26.9.2004
Svět panenek 15.6. - 26.9.2004
Lidová řemesla 23.7. - 23.7.2004
Památník národního písemnictví 
Prostý Jan Neruda 21.5. - 25.7.2004
letohrádek Hvězda 
Cesty za Hvězdou 16.6. - 30.10.2004
Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského 
Moriss Issa: Obrázky;  
Miroslav Šipovič: Fotografie 

20.6. - 31.8.2004

Poštovní muzeum 
Pošta a historická vozidla 16.6. - 5.9.2004
Správa Pražského hradu - příspěvková organizace 
KPR 
Leica Gallery 

4.6. - 1.8.2004Tři generace českého dokumentu: Jan 
Lukas, Viktor Kolář, Evžen Sobek 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
Proměny vlákna - Osobnosti české 
krajky 2. poloviny 20. století 

14.7. - 22.8.2004

Galerie Josefa Sudka 
Josef Sudek: Reklama 28.4. - 1.8.2004
Židovské muzeum v Praze 
Galerie Roberta Guttmanna 
Krajky ze sbírek muzea 23.6. - 22.7.2004
Mel Alexenberg, Mirijam Benjamin:  11.8. - 26.9.2004
Cybersight@Tikkun Olam 
Prachatice 
Prachatické muzeum 
Muzeum za císaře pána 19.5. - 3.10.2004

Prostějov 
Muzeum Prostějovska v Prostějově 
Svět hvězd a iluzí: Předválečný filmový 
plakát 

6.5. - 31.8.2004

100 let kopané v Prostějově 19.6. - 19.9.2004
Skupina frenštátských výtvarníků 1.7. - 12.9.2004
Krása starých map 1.7. - 7.10.2004
Budova Špalíčku, Úprkova 18 

červen - září 2004
Gerrit Thomas Rietveld a jeho Schröder 
Huis v Utrechtu; Ludwig Mies van der 
Rohea jeho Vila Tugendhat v Brně 
Jana Bělská: Keramika 1.7. - 29.8.2004
Lucerny a jiné doplňky historických 
kočárů 

1.7. - 29.8.2004

Protivín  
Památník města Protivína 
Příroda Bulharska: Fotografie  
a přírodniny 

červen - červenec 2004

Jan Sýkora: Obrazy srpen - září 2004

Předklášteří  
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace 
Podhorácké muzeum 
Sodovka nebo limonáda? 6.6. - 17.10.2004

Přerov  
Muzeum Komenského v Přerově 
Cestička do školy - výstava slabikářů 3.3. - 25.7.2004
Moravská ornitologická stanice - přírodovědné oddělení Muzea 
Komenského v Přerově 
Ekologie ptáků, historie ornitologie, 
ochrana ptactva 

do  31.12.2004

Fotografie hmyzu střední Moravy 1.7. - 30.11.2004
Nostalgie aneb život v 19. století 8.5. - 19.7.2004

Obrazy a plastiky 19. století 8.5. - 19.7.2004
Přerovský poklad 17.6. - 5.9.2004

22.7. - 29.8.2004Mezi vodou a ohněm (akvarely a kované 
šperky umělců z Ukrajiny) 

22.7. - 5.9.2004Michalov - 100. výročí založení 
městského parku v Přerově 
Učební pomůcky ze sbírek oddělení dějin 
školství 

3.8. - 7.10.2004

Přerov nad Labem 
Polabské národopisné muzeum 
Děti před sto lety ve škole a po škole 15.5. - 30.10.2004
Ze starých řemesel a živností na 
polabském venkově 

15.5. - 31.10.2004

Přeštice 
Dům historie Přešticka 
Hrady a zámky Přešticka 11.5. - 13.9.2004

Příbram 
Hornické muzeum Příbram 
výstavní sál dolu Vojtěch 

28.6. - 31.8.2004Jaro v Andalusii aneb botanické pohledy 
z jižního Španělska 
Rokycany 
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 

1.7. - 29.8.2004Miroslav Kozlík: Obrazy, kresby, grafika; 
Miloš Pešek: Dřevěná plastika 
Jiřina Hepová: Keramický obraz, 
keramický kachel 

8.7. - 29.8.2004

Roztoky u Prahy 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 
Všechno lítá, co peří má 18.5. - 15.8.2004
Miloš Malina (1904-1991): Z díla 13.7. - 29.8.2004
Kočárky a dítě 8.8. - 31.10.2004

Rožnov pod Radhoštěm 
Valašské muzeum v přírodě, národní kulturní 
památka 
Hejův nožík 17.7.2004
Romská píseň 23.7. - 24.7.2004
Anenská pouť 25.7.2004
Jánošíkův dukát 30.7. - 1.8.2004
Den řemesel a setkání kovářů 7.8.2004
Starodávný jarmark 14.8. - 15.8.2004

Rýmařov 
Městské muzeum v Rýmařově 
Richard Reichel: Grafika 3.7. - 29.8.2004
Šavle, meče 3.7. - 29.8.2004

Sedlčany 
Městské muzeum 
Modely válečných letadel Jiřího Landy 13.7. - 21.8.2004

Skuteč 
Městské muzeum 
Zelená je tráva, fotbal - to je hra … 16.7. - 30.9.2004

Slaný 
Vlastivědné muzeum 
Truhlářské práce žáků SOU ve Slaném červenec - srpen 

2004
Slavkov u Brna 
Historické muzeum ve Slavkově u Brna 
Napoleonské války a české země do prosince 2004

Šlapanice  
Muzeum ve Šlapanicích 
Rostliny v hudbě červen - srpen 2004

Soběslav 
Blatské muzeum v Soběslavi 

10.6. - 29.8.2004Mezi Saharou a tropickými pralesy. Lidé 
z pohoří Mandara 



 
 VII
Sokolov 
Krajské muzeum Sokolov 
Velká válka (1914-1918) 4.5. - 22.8.2004
Zaniklé obce 14.5. - 22.8.2004

Sovinec 
Hrad Sovinec 
Socha a hlína na hradě 30.5. - 30.9.2004

Stěbořice  
Arboretum Nový Dvůr 
Umění mezi květy od června 2004
Větrné mlýny včera a dnes od 27.7.2004

Strakonice  
Muzeum středního Pootaví 
Znamení v krajině červenec - srpen 2004

27.4. - 15.8.2004Výstava ke 110. výročí založení muzea - 
Umělecké sbírky muzea 
Strakonice v paličkované krajce 1.7. - 29.8.2004
Stanislav Polák: Západní pobřeží 
Kalifornie 

29.7. - 30.8.2004

Středověké slavnosti - Rumpálování 31.7. - 1.8.2004
Rudolf Riedlbauch: Obrazy; 
 Milan Vácha: Sochy 

19.8. - 3.10.2004

Galerie 
Blanka Voldřichová: Plastiky, Oldřich 
Brož: Obrazy 

22.6. - 29.8.2004

Strážnice  
Městské muzeum 
Výstava výšivek 18.7. - 29.8.2004

Svitavy  
Městské muzeum a galerie 
Nová stálá expozice: Žehlím, žhlíš, žehlíme (od 11.3.2004) 
Josef Velčovský: Obrazy, grafika 12.6. - 29.8.2004

Tábor 
Husitské muzeum 
Jan Žižka z Trocnova ve výtvarném 
umění 

červenec - září 2004

Galerie AD 1551 
Jiří Ptáček: Výběr z malířského díla  červen - srpen 2004
Afrika srpen - září 2004

Teplice 
Regionální muzeum v Teplicích 
Kuriozity ze sbírek muzeí Ústeckého 
kraje 

17.5. - 18.7.2004

25.6. - 31.7.2004VII. Mezinárodní sympozium v malbě 
kobaltem pod glazuru 
Pavel Karták: Sochy a obrazy 24.7. - 1.10.2004
Tvorba krajiny na Bílinsku a Tušimicku 28.7. - 5.9.2004
Karel Duchek: Obrazy 5.8. - 5.9.2004

Terezín 
Památník Terezín, národní kulturní památka 
Kirill Postovit: Sochy a kresby od 3.6.2004 

Trutnov 
Muzeum Podkrkonoší 
Vyznamenání, odznaky, medaile 18.6. - 19.9.2004

Třebíč 
Muzeum Vysočiny Třebíč 
Otto Stritzko: Hluboká tradice - 
moderní gesto 

červenec - září 2004

Poznej světové dědictví UNESCO 26.5. - 4.7.2004
Poklady sakrálního umění 4.7. - 3.10.2004
Táta náš šel na houby 29.7. - 10.10.2004
Sedlárna 
Kostely a kaple Pooslaví 3.6. - 17.10.2004

Třešť 
Muzeum Třešť 
J. John: Malíř a grafik z Třeště 1.7. - 31.8.2004

Turnov 
Muzeum Českého ráje 
Dekorativní kameny Mongolska březen - září 2004
Symposion 2004  7.7. - 11.9.2004
V. K. Novák - šperky 7.7. - 11.9.2004
Šperk a drahokam 7.7. - 18.7.2004
Galerie 
Acháty z celého světa červenec - říjen 2004
Fachhochschule Idar-Oberstein: Design 
drahých kamenů 

7.7. - 31.10.2004

Kabinet drahých kamenů 
Za drahými kameny od úpatí Krkonoš  
k Ještědu 

březen - červenec 2004

Týn nad Bečvou 
Hrad Helfštýn 
Historické hodiny 1.4. - 31.10.2004

Týn nad Vltavou 
Městské muzeum 
Obrazy sester Rybičkových červenec - srpen 2004
Keramika M. Mikulových červenec - srpen 2004

Uherské Hradiště 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 
Co neodnesl čas 1.4. - 3.10.2004

29.4. - 11.7.2004Hvězdičky stříbrného plátna (česká 
animovaná a loutková tvorba) 
Výtvarné umění a film 29.4. - 3.10.2004
Balony v českém výtvarném umění 29.7. - 29.8.2004
Galerie Slováckého muzea 
Ateliér papíru a knihy FAVU VUT Brno 18.5. - 25.7.2004
Ludmila Seefried-Matějková: Sochy, 
kresby 

18.5. - 25.7.2004

18.5. - 12.9.2004Z tvorby polských, slovenských, 
maďarských a českých medailérů 
Uherský Brod 
Muzeum Jana Amose Komenského 

30.4. - 22.8.2004Lubor Niederle a první národopisná 
výstava v Uherském Brodě 
Století Slováků v Čechách 14.5. - 25.7.2004
Peru - Indiáni Dolní Amazonie 1.7. - 15.8.2004
… vlastně malý zázrak 6.8. - 31.10.2004

Ústí nad Labem 
Muzeum města Ústí nad Labem 
Maresch a jeho trpaslíci 29.4. - 18.9.2004
Trpaslíci a současnost 27.5. - 4.9.2004

Valašské Klobouky 
Městské muzeum 
Lidové zvyky na jižním Valašsku duben - prosinec 2004

Valašské Meziříčí 
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně - pobočka 
Valašské Meziříčí 
Nová stálá expozice: Sklo a gobelíny (od 16.5.2004) 

3.6. - 5.9.20041. světová válka - výstava ke 120. výročí 
založení muzea 
Josef Brož: Obrazy 8.7. - 26.9.2004
Varnsdorf 
Oblastní muzeum Děčín - pobočka Varnsdorf 
Vzpomínka na 20. století (1880-1960) do 31.8.2004
9. ročník dětské soutěže: kresba, grafika, 
modelování 

21.6. - 30.9.2004

Velké Meziříčí 
Muzeum Velké Meziříčí 
Císařské manévry 17.7. - 18.7.2004

Velké Opatovice 
Památník města 
vestibul kina - zámek 
Velkoopatovické proměny 4.7. - 26.9.2004
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Veselí nad Lužnicí 
Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí 
Antonín Hanzal: Obrazy 26.6. - 25.7.2004
Richard Vlasák: Obrazy 30.7. - 29.8.2004

Veselí nad Moravou 
Městské muzeum Veselí nad Moravou 
Šátky a výšivky z Horňácka 16.5. - 30.7.2004

Vimperk 
Muzeum při Správě národního parku a CHKO 
Šumava 
Karel Kupka: Obrazy 1.5. - 31.7.2004
Ze starých kalendářů 1.5. - 31.10.2004
Medvídci a medvědi 1.5. - 30.10.2004
Věra Kubík Kdolská: Obrazy 3.8. - 31.10.2004

Vlašim 
Muzeum Podblanicka 
Blaník a jeho mýtus 17.6. - 19.9.2004

Vodňany 
Městské muzeum a galerie 
Šijte s námi patchwork 26.6. - 8.8.2004
Rudolf Bém, Vratislav Hlava: Obrazy 18.7. - 5.9.2004
Muzeum (synagoga) 
Jana Harmachová: Patchwork, textilní 
doplňky 

27.6. - 8.8.2004

Tibet 15.8. - 30.9.2004

Vrchlabí 
Krkonošské muzeum 
Výstava prací žáků ZUŠ ve Vrchlabí:  
Z antických bájí 

10.6. - 18.7.2004

Vsetín 
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně 
Příroda v muzeu 20.6. - 22.8.2004
Pavel Drda: Plastika 27.6. - 5.9.2004
Zámecká věž 
Muzejní plakát duben - říjen 2004

Vysoké Mýto 
Regionální muzeum 
Lidový nábytek na Vysokomýtsku 15.6. - 12.9.2004
Litomyšlská brána 
Výtvarníci skupiny Sursum ve sbírkách 
muzea 

30.6. - 12.9.2004

Pražská brána 
Namaluj své město 14.5. - 28.9.2004

Vysoké nad Jizerou 
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou  
a okolí 
Fotografie Jana Anděla 5.6. - 25.7.2004
Čaromoc lékáren 12.6. - 31.8.2004

1.8. - 15.9.2004Vysoké nad Jizerou - 650 let od první 
doložené zmínky o městě 
Vyškov 
Muzeum Vyškovska 
Zdeněk Přikryl: Idoly a torza 24.6. - 25.7.2004

Zábřeh 
Vlastivědné muzeum 
Historie města Zábřehu se píše už 750 
let 

8.6. - 23.9.2004

Zlín 
Krajská galerie výtvarného umění 
Eduard Ovčáček a jeho škola 15.6. - 22.8.2004
Jaroslav Koléšek: Cena Václava Chada 22.6. - 5.9.2004
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 
Ve dnech 27.6.-7.10.2004 bude muzeum uzavřeno. 
 
 

Znojmo 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
Dům umění 
Figurama 2004 30.6. - 31.8.2004

Žacléř 
Městské muzeum Žacléř 
Zdenko Feyfar - průkopník české 
fotografie 

2.7. - 29.8.2004

40 let Krkonošského národního parku 2.7. - 29.8.2004

Žatec 
Regionální muzeum K. A. Polánka 
Fotografie z natáčení seriálu ČT v Žatci 16.5. - 30.8.2004
Archeologie jinak 13.6. - 31.10.2004
Zeyerova 344 
Fotografie z celého světa 20.6. - 22.8.2004

Žďár nad Sázavou 
Regionální muzeum 
Síťování 9.7. - 8.8.2004
Slavnosti jeřabin 12.8. - 12.9.2004

Žebrák 
Muzeum v Žebráku 
Nápady od jara do zimy 26.4. - 26.9.2004

Železný Brod 
Městské muzeum v Železném 
Brodě 
J. Scheybal: Kolorované kresby 1.7. - 31.8.2004
Jana Kasalová: Grafika srpen - září 2004
  
 
 

 



Věstník AMG 32004 
d) evidenční číslo sbírky muzejní povahy podle osvědčení 
jejího zápisu v centrální evidenci sbírek; 
e) označení soutěžní kategorie; 
f) název a stručnou charakteristiku soutěžního projektu; 
g) kopii dokladu o zaplacení soutěžního poplatku dle článku 
3, odst. 7; 
h) bankovní spojení a číslo účtu, ze kterého byl poplatek za-
placen; 
i) povinné a nepovinné přílohy dle odstavce 6; 
j) razítko a podpis statutárního orgánu (statutárního zástup-
ce) a datum zpracování přihlášky do soutěže. 
Přílohy k přihlášce (SŘ článek 4, odst. 2) obsahují průvod-
ní dokumentaci pro jednotlivé soutěžní projekty a nelze je 
v průběhu soutěže měnit, s výjimkou dokumentace, která se 
týká ohlasů návštěvníků výstavy a zpráv ze sdělovacích pro-
středků, nebo obrazovou dokumentaci doprovodných akcí, 
které se konaly po termínu podání přihlášky, a to nejpozději 
do 30. března 2005. Přihlášky včetně příloh se předkladateli 
nevracejí a zůstávají archivovány u vyhlašovatelů. 
 
Průvodní dokumentace pro kategorii Muzejní publikace 
roku (SŘ článek 4, odst. 2, písm. b): 
Povinné přílohy: 
i. rozbor publikace se zdůvodněním přihlášky (maximálně 
jedna normostrana A4 textu nebo 1800 znaků); rozbor publi-
kace zpracuje účastník s přihlédnutím k hodnotícím kritériím 
uvedeným v článku 11, odst. 2 Soutěžního řádu; 

ii. jména autorů textu, fotografií a ilustrací; 
iii. jména autorů grafického řešení; 
iv. název nakladatele/vydavatele; 
v. cena publikace a způsob veřejného šíření; 
vi. elektronickou formu všech textů podaných při přihlášení 
do soutěže; 
vii. tři exempláře publikace. 
Nepovinné přílohy: 
viii. ISSN nebo ISBN (pokud je jím publikace opatřena); 
ix. další podklady, umožňující hodnocení soutěžního projek-
tu dle uvážení účastníka soutěže. 
 
V kategorii Muzejní publikace roku 2004 porota hodnotí 
(SŘ článek 11, odst. 2): 
a) volbu tématu publikace, a to zejména s přihlédnutím 
k tomu, jaké nadčasové nebo naopak aktuální poznatky  
o přírodě nebo společnosti veřejnosti nebo odborné veřej-
nosti prezentuje; 
b) způsob interpretace poznatků o přírodě nebo společnosti 
z hlediska jejich přitažlivosti pro čtenáře nebo pro skupinu 
čtenářů, jíž je publikace určena; 
c) míru a způsob využití autentických dokladů (sbírkových 
předmětů) pro interpretaci poznatků o přírodě nebo společ-
nosti nebo míru původní vědeckovýzkumné činnosti muzea; 
d) úroveň výtvarného a grafického zpracování publikace; 
e) způsob veřejného šíření a cenovou dostupnost publikace. 
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Hlavní kategorie Muzejní počin roku 2004 
Soutěžním projektem může být jakákoli aktivita muzea, je-
jímž výsledkem je významné a dlouhodobé zkvalitnění sbír-
kotvorné činnosti, péče o sbírky, či služeb poskytovaných 
veřejnosti pokud byla završena v období od 1. ledna 2004 
do 28. února 2005. Jedná se např. vývoj nové technologie 
péče o sbírky případně její ověření v praxi; zvláště význam-
né obohacení sbírek; záchrana lokality významné pro ochra-
nu přírody a krajiny nebo pro ochranu kulturního dědictví, 
případně umožnění jejího využívání veřejností. (SŘ článek 
3, odst. 3) 
 
Přihláška obsahuje: (SŘ článek 4, odst. 1) 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu vlastníka sbírky 
muzejní povahy, jde-li o fyzickou osobu; 
b) název, sídlo a IČO vlastníka sbírky muzejní povahy, jde-li 
o právnickou osobu;  
c) název, sídlo, IČO a údaj o zřizovateli, jde-li o organizační 
složku státu nebo o příspěvkovou organizaci státu nebo 
územně samosprávného celku; 
d) evidenční číslo sbírky muzejní povahy podle osvědčení 
jejího zápisu v centrální evidenci sbírek; 
e) označení soutěžní kategorie; 
f) název a stručnou charakteristiku soutěžního projektu; 
g) kopii dokladu o zaplacení soutěžního poplatku dle článku 
3, odst. 7; 
h) bankovní spojení a číslo účtu, ze kterého byl poplatek za-
placen; 
i) povinné a nepovinné přílohy dle odstavce 6; 
j) razítko a podpis statutárního orgánu (statutárního zástup-
ce) a datum zpracování přihlášky do soutěže. 
Přílohy k přihlášce (SŘ článek 4, odst. 2) obsahují průvod-
ní dokumentaci pro jednotlivé soutěžní projekty a nelze je 
v průběhu soutěže měnit, s výjimkou dokumentace, která se 
týká ohlasů návštěvníků výstavy a zpráv ze sdělovacích pro-
středků nebo médií, nebo obrazovou dokumentaci dopro-
vodných akcí, které se konaly po termínu podání přihlášky,  
a to nejpozději do 30. března 2005. Přihlášky včetně příloh 
se předkladateli nevracejí a zůstávají archivovány u vyhlašo-
vatelů. 
 

Průvodní dokumentace pro kategorii Muzejní počin roku 
(SŘ článek 4, odst. 2, písm. c): 
Povinné přílohy: 
i. rozbor počinu se zdůvodněním přihlášky do soutěže 
(maximálně dvě normostrany AA textu nebo 3600 znaků); 
rozbor počinu zpracuje účastník soutěže s přihlédnutím  
k hodnotícím kritériím uvedeným v článku 11, odst. 1; 
ii. jméno a kontakt garanta soutěžního projektu, tj. fyzické 
osoby, která na žádost poroty podá zasvěcený výklad a zod-
poví případné dotazy; 
iii. elektronickou formu všech textů podaných při přihlášce 
do soutěže; 
Nepovinné přílohy: 
iv. jméno řešitele nebo jméno vedoucího a členů řešitelské-
ho týmu, byl-li takový tým ustaven; 
v. minimálně pět barevných fotografií formátu 13x18 cm na 
papírové podložce nebo v digitální formě na elektronickém 
médiu, pokud to charakter počinu a zásady bezpečnosti sbí-
rek umožní; 
vi. videozáznam v maximální délce 10 min., pokud to cha-
rakter počinu a zásady bezpečnosti sbírek umožní; 
vii. kopii dokumentace počinu, pokud její případné zveřejně-
ní neohrozí bezpečnost sbírky a pokud je k dispozici; 
viii. další podklady, umožňující hodnocení soutěžního pro-
jektu dle uvážení účastníka soutěže. 
 
V soutěžní kategorii Muzejní počin roku 2004 porota 
hodnotí (SŘ článek 11, odst. 3):  
a) přínos pro záchranu a/nebo veřejné využití autentických 
dokladů vývoje přírody nebo společnosti, nebo přínos pro 
záchranu a/nebo veřejné využití jedinečných lokalit a nale-
zišť,  
b) inovační přínos pro dosavadní praxi péče o sbírky obec-
ně, nebo z hlediska dosavadní praxe předkladatele přihlášky 
nebo přínos projektu pro mimořádné kvalitativní zlepšení 
služeb poskytovaných veřejnosti; 
c) způsob zpracování odborné dokumentace počinu a míru 
dodržení odborných principů v muzejní praxi. 

Hlavní kategorie Muzejní počin roku Hlavní kategorie Muzejní počin roku Hlavní kategorie Muzejní počin roku Hlavní kategorie Muzejní počin roku 2004200420042004    



Boskovický seminář na téma Boskovický seminář na téma Boskovický seminář na téma Boskovický seminář na téma „„„„holokaust“holokaust“holokaust“holokaust“    
Před několika lety se uskutečnil v Bechyni projekt 

zaměřený na muzejní vzdělávání. Vedli jej pracovníci var-
šavské Laboratoře tvůrčího vzdělávání při Centru současné-
ho umění Janusz Byszewski a Marie Parczewska. Účastníky 
projektu byli pracovníci vzdělávacích oddělení českých mu-
zeí, kurátoři a ředitelé. Oba lektoři nyní přijali pozvání Muzea 

Boskovicka v Boskovicích a na přelomu září a října zde 
uskuteční seminář na téma „holokaust“.  

Je zřejmé, že nebyli pozváni jako odborníci na ži-
dovskou problematiku, ale jako odborníci prakticky užívající 
ve své práci tvůrčích metod. Je důležité poznamenat, že kre-
ativitu chápou jako mimouměleckou činnost, jako otevřený 

Věstník AMG 32004 
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P ř i p r a vu je  se  …  (konfe rence ,  sem iná ře )  

Zvláštní kategorie Zvláštní kategorie Zvláštní kategorie Zvláštní kategorie „„„„Pojďte sPojďte sPojďte sPojďte s    námi do muzea“ vyhlášená pod záštitou agentury CzechTourismnámi do muzea“ vyhlášená pod záštitou agentury CzechTourismnámi do muzea“ vyhlášená pod záštitou agentury CzechTourismnámi do muzea“ vyhlášená pod záštitou agentury CzechTourism    
Soutěžním projektem může být pravidelný doprovodný pro-
gram nebo jednorázová tématická doprovodná akce, které 
doplňují a rozšiřují prezentační činnost muzea, tématicky 
čerpají ze sbírek muzejní povahy a místních tradic, případně 
se podílejí na utváření místní identity občanu a přispívají  
k rozvoji cestovního ruchu. Do soutěže může být přihlášena 
akce, která se uskuteční v období od 1. června 2004  
do 31. března 2005. (SŘ článek 2, odst. 3) 
 
Podávání přihlášek 
Přihlášku do zvláštní kategorie Pojďte s námi do muzea mu-
sí účastník podat minimálně 20 pracovních dnů před koná-
ním soutěžního projektu. Pokud se akce bude konat 
v období od 1. června 2004 do 18. června 2004, stačí aby 
byla přihláška podána minimálně 10 pracovních dnů před 
konáním akce. Přihlášky do této kategorie lze podávat rov-
něž elektronicky, a to formou zaslání formuláře přihlášky 
jako přílohy elektronické pošty. V případě elektronického 
zaslání přihlášky je nutné do 14 dnů zaslat originál přihlášky 
potvrzený zodpovědnou osobou (statutárním zástupcem). 
Termín uzávěrky přihlášek do této kategorie je shodný 
s uzávěrkou přihlášek soutěže, tedy 28. února 2005 
(včetně). (SŘ článek 3, odst. 3b) 
Přihláška obsahuje: (SŘ článek 4, odst. 1) 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu vlastníka sbírky 
muzejní povahy, jde-li o fyzickou osobu; 
b) název, sídlo a IČO vlastníka sbírky muzejní povahy, jde-li 
o právnickou osobu;  
c) název, sídlo, IČO a údaj o zřizovateli, jde-li o organizační 
složku státu nebo o příspěvkovou organizaci státu nebo 
územně samosprávného celku; 
d) evidenční číslo sbírky muzejní povahy podle osvědčení 
jejího zápisu v centrální evidenci sbírek; 
e) označení soutěžní kategorie; 
f) název a stručnou charakteristiku soutěžního projektu; 
g) kopii dokladu o zaplacení soutěžního poplatku dle článku 
3, odst. 7; 
h) bankovní spojení a číslo účtu, ze kterého byl poplatek za-
placen; 

i) povinné a nepovinné přílohy dle odstavce 6; 
j) razítko a podpis statutárního orgánu (statutárního zástup-
ce) a datum zpracování přihlášky do soutěže. 
 
Přílohy k přihlášce (SŘ článek 4, odst. 2) – Nepovinnou 
průvodní dokumentaci pro zvláštní kategorii IV. Pojďte s ná-
mi do muzea! účastník soutěže dodá vyhlašovatelům  
do 10 pracovních dnů od konání akce. 
Průvodní dokumentace pro zvláštní kategorii „Pojďte 
s námi do muzea!“ (SŘ, článek 4, odst. 2 d): 
Nepovinné přílohy: 
i. minimálně deset barevných fotografií formátu 13x18 cm na 
papírové podložce nebo v digitální formě na elektronickém 
médiu; 
ii. videozáznam v maximální délce 10 min.; 
iii. propagační materiály a další programové materiály, po-
kud byly muzeem vydány; 
iv. ohlasy návštěvníků akce a zprávy ze sdělovacího pro-
středků, jsou-li k dispozici; 
v. další podklady, umožňující hodnocení soutěžního projektu 
dle uvážení účastníka soutěže. 
 
V  kategorii Pojďte s námi do muzea porota hodnotí (SŘ 
článek 11, odst. 4): 
a) volbu námětu a způsob jeho zpracování (z hlediska este-
tické a obsahové hodnoty); 
b) působivost dramaturgie; 
c) způsob propagace v místě konání (z hlediska rozsahu, 
formy a přitažlivosti či originality zpracování); 
d) vzdělávací nebo osvětovou hodnotu pro tuzemské a za-
hraniční návštěvníky; 
e) přínos projektu pro zvýšení návštěvnické přitažlivosti mu-
zea; 
f) kulturní přínos projektu z pohledu propagace celého regio-
nu; 
g) zajištění návštěvnického servisu (prodej suvenýrů, parko-
viště, možnost občerstvení nebo odpočinku, orientační sys-
tém, dostupnost informačních materiálů). 

Zvláštní kategorie Cena Českého výboru ICOMZvláštní kategorie Cena Českého výboru ICOMZvláštní kategorie Cena Českého výboru ICOMZvláštní kategorie Cena Českého výboru ICOM    
Cenu Českého výboru ICOM udělí předsednictvo Českého 
výboru ICOM na základě doporučení poroty soutěže někte-
rému ze soutěžních projektů přihlášených do hlavních kate-
gorií. Při výběru laureáta bude kladen zvláštní zřetel na ta 
kritéria a aspekty muzejní práce, které ICOM programově 
podporuje, tzn. výsledky mezinárodní spolupráce, společné 
projekty účastníků z různých zemí; projekty s mimořádné 
přínosným kulturně-výchovným prvkem; nebo aktivity zpří-
stupňující muzea tělesně a smyslově postiženým. (SŘ člá-
nek 3, odst. 2) 
 

Přihlášky do zvláštní kategorie V. Cena Českého výboru 
ICOM se nepodávají. 

V soutěžní kategorii V. Cena Českého výboru ICOM porota 
pro hlavní kategorie doporučí udělení ceny z následujících 
hledisek (SŘ článek 11, odst. 5): 
a) míru zapojení mezinárodních partnerů do realizace pro-
jektu, nakolik je projekt výsledkem spolupráce účastníků 
z různých zemí; nebo 
b) mimořádný přínos rozvoji kulturně-výchovné práce muzeí; 
nebo 
c) mimořádná aktivita zpřístupňující muzeum tělesně  
a smyslově postiženým. 



           Již po třinácté se sejdou čeští, saští a bavorští muzej-
níci. Tentokrát se setkání koná ve dnech 15. až 17. září 
2004 v Neukirchenu bei Hl. Blut nedaleko českých hranic 
v Bavorském lese. Letošní setkání je zaměřeno na místní 
kulturu, zvyky a tradice. Němečtí kolegové seminář nazvali 
Speciální muzea. Ve třech až čtyřech jednacích blocích by 
se měla představit ta muzea, která mapují a studují nehmot-
nou lidovou kulturu např. obyčeje, zvyky, fašanky, religiózní 
zvyky, poutě, nebo regionální ruční práce – pletení košíků, 
podmalby na skle, paličkování apod. a potom ta muzea, kte-
rá se soustřeďují na osobnosti – památníky. Prosila bych, 
zda by se mohli přihlásit referenti do bloku Speciální muzea, 

dále pak speciální muzea s tradičními regionálními řemesly 
apod. a referenti, kteří mají zájem představit muzeum či pa-
mátník věnovaný významné osobnosti. Zájemcům, kteří se 
přihlásí s referátem, bude možno hradit ubytování.  
           Zájemci nechť se přihlásí se na níže uvedenou emai-
lovou adresu do 15. srpna 2004, abych mohla nahlásit kole-
gům do Německa účast za českou stranu.  
           Bližší informace: 354 400 620 nebo 602 490 314,  
e-mail: dittertova@muzeumcheb.cz 

 
Dle neúplných podkladů od německých 

kolegů připravila Eva Dittertová 

Setkání českoSetkání českoSetkání českoSetkání česko----saskosaskosaskosasko----bavorských muzejníkůbavorských muzejníkůbavorských muzejníkůbavorských muzejníků    

           Jedinou změnou v provádění správy sbírek, vyvola-
nou vstupem České republiky do Evropské unie, je rozlišo-
vání dvou forem vývozu sbírek nebo jednotlivých sbír-
kových předmětů do zahraničí.  
Od 1. května 2004 lze sbírky nebo jednotlivé sbírkové před-
měty vyvážet: 
a) do zahraničí, jímž jsou členské státy Evropské unie, tudíž 
v rámci jednotného celního území Evropských společenství, 
b) do zahraničí, jímž jsou ostatní státy světa, tudíž mimo jed-
notné celní území Evropských společenství 
           Postup při vyřizování vývozu sbírek nebo jednotlivých 
sbírkových předmětů je následující: 
 

Ad a): 
Sbírkové předměty lze vyvézt do zahraničí, jímž jsou člen-
ské státy EU, podle § 11 zákona č. 122/2000 Sb., tj. 

s povolením Ministerstva kultury (OMG), vydaným na zákla-
dě žádosti vlastníka či správce sbírky, podané na předepsa-
ném formuláři. Postup je stejný jako doposud, s jednou vý-
jimkou. Vzhledem k tomu, že se vývoz uskutečňuje v rámci 
jednotného celního území, kde neexistují hraniční celnice, 
stává se ustanovení první věty § 11 odst. 6 zákona  
č. 122/2000 Sb., lichým. K vydanému povolení proto nebude 
přikládán tiskopis „Záznamy celních orgánů“ a bude nahra-
zen přílohou „Prohlášení o návratu sbírky nebo jednotlivých 
sbírkových předmětů zpět na území České republiky“, které 
vyplní žadatel o vývoz., tj. vlastník nebo správce sbírky. Vy-
plněné a podepsané prohlášení bude přílohou části „C“ tis-
kopisu žádosti o vývoz, kterou žadatel zašle ministerstvu 
podle ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb. 
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Téma: Muzea a Evropská unie 
Pozor na vývozy (změny související se vstupem ČR do Evropské unie)Pozor na vývozy (změny související se vstupem ČR do Evropské unie)Pozor na vývozy (změny související se vstupem ČR do Evropské unie)Pozor na vývozy (změny související se vstupem ČR do Evropské unie)    

           III. řemeslný seminář se bude konat opět v Malém 
muzeu másla v Máslovicích, v termínu 27. - 28. září 2004  
a bude tentokrát s podtextem „hravý".  
           Hlavním tématem budou lidové hračky z přírodních 
materiálů (oříšky, dřevo, borová kůra, brambory, sušené 
ovoce atp.).   Vše bude doprovázet výstava v muzeu, dílny 
pro veřejnost i praktická část semináře pro pracovníky muzeí 

III. Máslovický seminářIII. Máslovický seminářIII. Máslovický seminářIII. Máslovický seminář    
a kulturních zařízení. Seminář se koná opět za podpory OSF 
Praha v projektu : Centrum starých řemesel. 
 
Podrobné informace a přihlášky na adrese:  
Jitka Petříčková, Pařížov 10, Třemošnice 538 43,  
e-mail jitka.petrickova@tiscali.cz, tel. 469 662 174.  

Jitka Petříčková 

postoj vůči „novému“, jako překonávání stereotypů v myšlení 
a chování. Proto se budou snažit toto náročné téma pojímat 
i analyzovat při použití jejich autorských metod. Význam 
těchto metod, postupů tkví v jejich univerzálním využití,  
v jejich všestrannosti. Lze je přizpůsobovat a v potřebné mí-
ře užívat ve vlastní učitelské praxi, vychovatelské, muzejní 
nebo terapeutické. 
           Mají  za sebou mnoho projektů realizovaných na po-
zvání polského Ministerstva kultury, univerzit nebo meziná-
rodních sdružení, kde se spolu se specialisty různých oborů 
kultury a vzdělávání snažili nalézt způsoby modifikace sou-
časných poněkud tradičních nebo neuspokojivých metod 
realizace programů buď ve škole nebo muzeu. Podstatou 
jejich dílny je vlastní praktická zaangažovanost všech účast-
níků projektu v tzv. „workshopu“. Nesnaží se provádět před-
nášky, ale nauka na téma metody nebo hlavního tématu je 
předávána nekonvenčním způsobem. Tímto „simulujeme, 
projektujeme tvůrčí situace“ (cit. Andrea Wenglarzy), aby 
každý v tomto procesu měl účast v rámci svých schopností, 
potřeb a zájmu včetně sebereflexe.  

Seminář proběhne ve dnech 28. září – 2. října 
2004 za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR a města Boskovice.  

Účastníci mají placeno stravování, překladatelskou 
službu a veškerý materiál, potřebný pro práci v jednotlivých 
dílnách. Ubytování v ceně 400 Kč včetně snídaně je zajiště-
no v nově otevřeném Zámeckém pensionu v Boskovicích  
a je hrazeno účastníky. Počet účastníků je omezen na 25, 
rozhoduje pořadí přihlášek. Po skončení semináře všichni 
obdrží CD-ROM s výstupy ze semináře.  

Vzhledem k finanční náročnosti akce a nutnosti do-
držet stanovený počet účastníků prosíme všechny, aby  
k přihlášce zaslané na adresu Muzeum Boskovicka, Hradní 
1, 680 01 Boskovice zaslali jako účastnický poplatek 800 Kč. 
Budou poté použity na částečnou úhradu ubytování účastní-
ků.  

Po Vašem přihlášení Vám obratem zašleme po-
drobné organizační pokyny. Zveme vás k účasti na tomto 
projektu, kde kromě chuti ke společnému „dzialaniu“ nejsou 
nutné žádné zvláštní schopnosti. Těšíme se na setkání  
s vámi… 

Janusz Byszewski 
Marie Parczewska 

LET - CSW Zamek Ujazdowski ve Varšavě 
Přemysl Reibl, Muzeum Boskovicka 



           Pane magistře, od 1. července jste byl ministrem kul-
tury jmenován ředitelem Národního zemědělského muzea. 
K jmenování Vám blahopřeji a prosím Vás o odpovědi na 
následující otázky pro čtenáře Věstníku Asociace muzeí  
a galerií. 
Otázka první: Vždycky mě zajímá, co jako první člověka 
napadne, když otevře obálku, v níž je jmenování do funkce 
ředitele významného muzea. Jak to bylo ve Vašem případě? 
           Měl jsem mrazení v zádech a zároveň mě napadlo, 
že řádkování 1,5 by vypadalo lépe. 
 

Otázka druhá: Vraťme se ale ještě zpět do doby, kdy jste se 
rozhodoval, zda se do výběrového řízení na místo ředitele 
Národního zemědělského muzea přihlásíte. Co bylo hlavním 
důvodem, že jste přihlášku podal? 
           Je to bezesporu jedno z nejvýznamnějších českých 
muzeí. Být ředitelem jsem chápal jako výzvu a zároveň mož-
nost pomoci vrátit je na místo, kam patří. 

Otázka třetí: Národní zemědělské muzeum, alespoň 
z pohledu jeho pražského sídla, mnozí přirovnávají k „šíp-
kové Růžence“. Velký palác na Letné, ale nikdo netuší, co 
se za jeho zdmi děje, jakoby tam všichni spali. Vy jste teď 
tím „princem“, od něhož se očekává, že tento stav změní. 
Jak se v této roli cítíte? 
           Stav, ve kterém se hlavní sídlo NZM nachází, má 
mnoho příčin. Řada z nich tkví v hluboké minulosti a je svým 
způsobem spojena s vývojem naší země po roce 1948. Ale 
na to nelze donekonečna svalovat vše. Navíc se neocitám 
v podobné roli úplně poprvé, a proto se zatím cítím úplně 
stejně jako jakýkoliv jiný den. 
 

Otázka čtvrtá: V Praze se musí Národní zemědělské muze-
um především vypořádat s nemalou konkurencí. Hned vedle 
je „zavedené“ Národní technické muzeum, nedaleko Veletrž-
ní palác Národní galerie a jen pár zastávek tramvaje odtud 
pražské historické centrum s mnoha lákavými možnostmi 

ssss    ředitelem Národního zemědělského muzea v Praze Mgr. Přemyslem Reiblemředitelem Národního zemědělského muzea v Praze Mgr. Přemyslem Reiblemředitelem Národního zemědělského muzea v Praze Mgr. Přemyslem Reiblemředitelem Národního zemědělského muzea v Praze Mgr. Přemyslem Reiblem    

Ad b): 
Sbírkové předměty lze vyvézt do zahraničí, jímž jsou ostatní 
státy světa, tedy mimo jednotné celní území Evropských 
společenství, způsobem totožným s dosavadním způsobem 
vyřizování žádostí o vývoz (do 1.5.2004), tj. včetně vyplňo-
vání tiskopisu „Záznamy celních orgánů“.   
POZOR!  Některé vyvážené sbírkové předměty nebo jejich 
soubory však mohou podléhat zákonu č. 214/2002 Sb.,  
o vývozu některých kulturních statků z celního území Evrop-
ských společenství a nařízení Rady (EHS) č. 3911/92/ES  
o vývozu kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů. 
Takové sbírkové předměty nebo jejich soubory lze vyvézt 
z celního území Evropských společenství pouze 
s vývozním povolením, které na žádost vlastníka nebo 
správce sbírky podané na předepsaném formuláři vydá-
vá Ministerstvo kultury (OMG).  
           Podmínkou vydání vývozního povolení podle zákona 
č. 214/2002 Sb., je vydání povolení k vývozu podle ustano-
vení § 11 zákona č. 122/2000 Sb. Žádosti lze podat součas-
ně nebo s časovým odstupem. Formuláře žádosti k vydání 
vývozního povolení jsou k dispozici na MK (OMG) Žadatel, 
který požádá o povolení k vývozu sbírkových předmětů mi-
mo celní území Evropských společenství podle zákona  
č. 122/2000 Sb., obdrží spolu s povolením i pět výtisků for-
muláře k vydání vývozního povolení, bez ohledu na to, zda 
je využije.  
           Kterých kulturních statků (sbírkových předmětů nebo 
jejich souborů) se povinnost požádat při vývozu mimo celní 
území Evropských společenství o vydání vývozního povolení 
týká, zjistíte v příloze nařízení Rady (EHS) 3911/92/ES, kte-
rou doporučujeme pečlivě prostudovat. Evropské právní 
předpisy v českém překladu vyhledáte na internetu násle-
dovně: 
1. Zadejte adresu http://europa.eu.int./eur-lex/en/
accession.html. 
2. Na úvodní stránce kliknutím označte jazyk (czech), otevře 
se analytická struktura. 
3. Kliknutím označte položku 02. Customs Union and free 
movement of goods.    
4. Kliknutím označte položku 02.40.10 Movement of goods.    
5. Kliknutím na značku „WORD” pod příslušným předpisem 
se otevře český text předpisu. 
 
 Takto vyhledáte následující předpisy, týkající se vývozu kul-
turních statků mimo celní území ES: 
• Nařízení Rady (EHS) č. 3911/92/ES ze dne 9. prosince 

1992, o vývozu kulturních statků 31992R3911   

• Nařízení Komise 752/93/ES ze dne 30. března 1993, kte-
ré stanoví způsob provádění nařízení Rady (EHS)  
č. 3911/92/ES o vývozu kulturních statků 31993R0752   

• Nařízení Rady (ES) č. 2469/96 ze dne 16. prosince 1996, 
kterým se mění příloha nařízení (EHS) č. 3911/92/ES,  
o vývozu kulturních statků 31996R2469    

• Nařízení Rady (ES) č. 974/2001 ze dne 14. května 2001, 
kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3911/92/ES  
o vývozu kulturních statků 32001R0974 

 
Ministerstvo kultury (OMG) po vydání povolení k vývozu 

mimo celní území Evropských společenství podle zákona  
č. 122/2000 Sb., nebude posuzovat, zda se na vývoz někte-
rých sbírkových předmětů nebo jejich souborů vztahuje po-
vinnost požádat o vývozní povolení. Pouze na tuto možnost 
žadatele v průvodním dopise upozorní a přiloží příslušné 
formuláře. Rozhodnutí, zda o vývozní povolení požádat je 
věcí vlastníka nebo správce sbírky.    

Kulturní statky, které lze z celního území Evropských 
společenství vyvážet pouze s vývozním povolením, jsou  
v příloze nařízení Rady (EHS) 3911/92/ES vymezeny stářím 
a cenou. Pouze u tří kategorií omezení cenou není, uvádí 
se „jakákoliv hodnota”. Jedná se o archeologické předmě-
ty (v naší terninologii „archeologické nálezy”), fragmenty 
tvořící nedílnou součást uměleckých, historických nebo 
náboženských památek starších 100 let, které byly roze-
brány na části (nejde o památky ve smyslu „kulturních pa-
mátek podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové pé-
či, ve znění pozdějších předpisů, ale např. o uměleckou vý-
zdobu staveb, rozebrané stavby atp.) a prvotisky a rukopi-
sy, včetně map a partitur, jednotlivě nebo ve sbírkách.  
V těchto případech je vývoz mimo celní území Evropských 
společenství možný vždy jen s vývozním povolením. Zejmé-
na při vývozu archeologických nálezů mimo celní území 
Evropských společenství, což je nejčastější případ vývozu 
kulturních statků „jakékoliv hodnoty”, které jsou sbírkovými 
předměty podle zákona č. 122/2000 Sb., lze tedy bez roz-
mýšlení podávat současně s žádostí o povolení k vývozu 
také  žádost o vydání vývozního povolení.  

Bohužel, terminologie „evropských” předpisů není 
vždy shodná s terminologií předpisů českých (např. se liší 
význam pojmů „památka” či „sbírka”). Proto je třeba pečlivě  
„evropské” předpisy studovat, aby nedocházelo ke zbytečné-
mu zadržování vývozů a dalším komplikacím. 

Dagmar Šefčíková, 
Jiří Žalman 
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R o z h o v o r  



P e r s o n á l i e  

„Dne 1. září 1947 byl přidělen ze služeb školských 
k výkonu vědeckých prací v tomto oddělení PhC. Ludvík 
Kunz.“ Touto lapidární informací z Výkazu o činnosti etno-
grafického oddělení Moravského zemského muzea je uvo-
zen počátek životní etapy trvajíc úctyhodných třicet pět let až 
do roku 1982, kdy tehdy již docent Ludvík Kunz odešel na 
zasloužený odpočinek. V tu dobu opustil již ne oddělení tís-
nící se v nedostatečných prostorách, ale Etnografický ústav 
sídlící v barokním paláci v centru města. 
           Rodák z Hané (Osíčko u Kroměříže, 26. srpna 1914) 
se dostal k národopisu oklikou přes výuční list zedníka, ab-
solutorium učitelského ústavu (1936), konzervatoře (1946). 
V roce 1949 absolvoval filozofickou fakultu, v roce 1960 zís-
kal hodnost kandidáta historických věd, o osm let později se 
habilitoval jako docent v oboru etnografie. I dnes je spektrum 
jeho aktivit široké, bohatá publikační činnost není uzavřená, 

překvapuje vitalitou, kterou bychom leckdy marně hledali  
u člověka mnohem mladšího.  
           Těmito vlastnostmi byl ostatně nadán vždy a pro na-
plnění svých představ o muzejní práci je měl zapotřebí.  
L. Kunz přišel na oddělení, jehož sbírky byly sice vysoce 
hodnoceny, ale uložení a prezentace zdaleka neodpovídaly 
jejich kvalitám. Díky nezměrnému úsilí se L. Kunzovi podaři-
lo získat barokní budovu Paláce šlechtičen a přebudovat ji 
pro muzejní účely.  
           Ve spolupráci s posledním z velkých funkcionalistic-
kých architektů Bohumilem Fuksem vzniklo v roce 1961 vel-
koryse řešené pracoviště zahrnující vedle výstavních a de-
pozitárních prostor další, ve své době nadstandardní zázemí 
v podobě muzejní prodejny a kavárny. Nové sídlo se stalo 
nedílnou součástí kulturního života Brna, neboť výstavy stej-
ně jako koncerty v kapli či legendární literární kavárna se 
natrvalo zapsaly do jeho historie.  

pro návštěvníky, včetně dalších muzeí a galerií. Máte už ně-
jakou představu, s čím do této konkurence vstoupíte, čím se 
budete snažit přilákat „zhýčkané“ návštěvníky? 
           Bez představy o tom, jak přilákat návštěvníky zpět do 
muzea, bych do výběrového řízení nešel. Nebude to samo-
zřejmě jednoduché, bude to vyžadovat určitý čas a trpěli-
vost. K tomu, aby se to podařilo, bude nutné provést i určité 
změny ve složení muzea, v jeho vnitřní struktuře. Bude nut-
né přizvat ke spolupráci profesionály mimo muzeum, poznat 
modelové příklady atd. A navíc věřím tomu, že naopak blíz-
kost „konkurence“ nám může jen prospět a pomoci ve vybu-
dování dalšího atraktivního centra na Letné. 
 

Otázka pátá: Národní zemědělské muzeum, to ale není jen 
Praha, ale také Kačina, Ohrada, Valtice a dnes už také 
Čáslav. První tři objekty muzeum získalo jako náhradu za 
budovu na Letné, která mu byla na pár desetiletí odňata. 
V první polovině devadesátých let minulého století však 
pražskou budovu získalo muzeum zpět. Jakou perspektivu 
těm mimopražským pracovištím přisuzujete? 
           Klíčovou roli bude hrát centrum v Praze. Pobočky by 
měly rozvíjet do detailů to, co bude naznačeno 
v práci  centra. Neměla by to být samozřejmě role podružná, 
v oblasti sbírkotvorné půjde např. vždy o primární pracoviš-
tě. Pobočky se vedle současné role stanou centrem práce 
s komunitou, partnery v edukačním procesu, na ně budou 
v budoucnu směřovat projekty příhraniční spolupráce, pro-
jekty pro EU. Budou se výrazně podílet na společných ak-
cích např. s krajskými úřady, školami. V pobočkách se bude 
potvrzovat statut muzea jako „národní“ instituce.  
 

Otázka šestá: 
Zemědělství je nesmírně širokým oborem, a navíc od doby 
založení zemědělského muzea prošlo celou řadou změn, 
včetně změn jeho vnímání veřejností. Pokud si myslíte, tak 
jako já, že k dotváření jeho obrazu by mělo přispět i muze-
um, jak by to mělo dělat? Mělo by se např. blížit více muzeu 
etnografickému, technickému či ekologickému nebo by mělo 
být jakýmsi „mixem“ toho všeho? 
           Zemědělství – tak jako celá společnost – prošlo ob-
rovskou změnou. Jeho role ve společnosti se změnila, a tak 
se mění i role muzea. Moderní zemědělské muzeum proto 
chápu jako spíše to druhé, tedy spojení oněch tří primárních 
prvků, které naznačujete, ale také např. přírodovědných, 
humanistických… Muzeum by mělo představovat nejen ze-
mědělství, ale také krajinu a člověka v ní žijícího ze všech 
možných úhlů pohledu. Tento komplexní záběr potom umož-

ní nalézat nečekané souvislosti a možnosti v prezentaci, vě-
dě i sbírkotvorné činnosti.  
 

Otázka sedmá: 
Národní muzeum, Národní technické muzeum či Národní 
galerie jsou – mimo jiné – také významnými vědeckými ústa-
vy. Jakou roli by měla, podle Vás, hrát věda v Národním ze-
mědělském muzeu? 
           Klíčovou. Bude to jedna z opor, kterou bude Národní 
zemědělské muzeum mít.  
 

Otázka osmá: 
Přívlastek “národní” se v názvu zemědělského muzea objevil 
teprve nedávno. Má, podle Vás, nějaký význam? A jaký?  
           Jakýkoliv přívlastek v názvu je zavazující a od něj se 
odvíjí i poslání muzea. Ale nesmí být svazující. Význam slo-
va „národní” se v historii vyvíjel a vyvíjí, a proto nepovažuji 
za možné jeho definici pro teď stanovit a spojit se s ní na-
vždy.  
 

Otázka devátá: 
Představme si, že se píše 1. červenec roku 2009, a Vy se 
ohlížíte za pěti lety svého působení ve funkci ředitele. O čem 
byste rád mluvil na tiskové konferenci, měl-li byste rekapitu-
lovat to nejdůležitější, co se podařilo s Národním zeměděl-
ským muzeem pod Vaším vedením udělat? 
           Sbírkový fond je uložen ve špičkových depozitářích. 
Je zajištěno financování všech potřeb muzea z více zdrojů. 
Národní zemědělské muzeum je respektovanou sbírkotvor-
nou, vědeckou, prezentační i edukační institucí. Nové stálé 
interaktivní expozice věnované historii krajiny a člověka v ní 
přitahují statisíce návštěvníků i badatelů ročně. Muzeum je 
důležitým partnerem významných institucí u nás i v zahrani-
čí. Pracovníci muzea tvoří sehraný tým, řídící se dlouhodo-
bou koncepcí rozvoje.   
 

Otázka desátá: 
Stanete se dalším z řady ředitelů velkých muzeí, patřícím  
k nové generaci. Čím by, podle Vás, měla tato generace re-
lativně mladých ředitelů-manažerů českému muzejnictví 
obecně  přispět? 
           Tím, čím měly přispět všichni ředitelé předchozí: ma-
ximálním rozvojem institucí, v jejichž čele stojí.    
 
           Pane magistře, děkuji Vám za rozhovor a jménem 
svým i jménem čtenářů Věstníku Vám přeji hodně úspěchů 
ve všem, do čeho se pustíte. 

Ptal se člen redakční rady Jiří Žalman 

Věstník AMG 32004 

3 17 
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JUDr. Karel HostašJUDr. Karel HostašJUDr. Karel HostašJUDr. Karel Hostaš –––– zakladatel klatovského muzea zakladatel klatovského muzea zakladatel klatovského muzea zakladatel klatovského muzea    
a iniciátor regionální vlastivědné prácea iniciátor regionální vlastivědné prácea iniciátor regionální vlastivědné prácea iniciátor regionální vlastivědné práce 

           17. května 2004 – u příležitosti Mezinárodního dne 
muzeí – jsme si slavnostním večerem připomenuli dvě vý-
znamná výročí JUDr. Karla Hostaše: 11. března 2004 uply-
nulo 150 let od jeho narození, na 22. června připadá 70. vý-
ročí úmrtí. Na Dr. K. Hostaše vzpomínáme především jako 
na zakladatele klatovského muzea, iniciátora vlastivědné 
regionální práce, ale také jako na osobnost významnou spo-
lečensky a politicky pro jihozápadní Čechy. 

Úvodem příspěvku se slušíí zmínit, že rodištěm 
dnes připomínané osobnosti se stala dne 11. března roku 
1854 nedaleká Poleň. Karel Hostaš se narodil jako jediný 
syn ze šesti sourozenců řeznickému mistru Karlu  Hostašovi 
a jeho  choti Johance, rozené Hlaváčkové.  

V Poleni rodina Hostašových bydlela na faře u své-
ho strýce P. Viktorina Livory, který měl pravděpodobně velký 
vliv na utváření osobnosti a zájmů mladého Karla Hostaše  
a jenž finančně až do své smrti podporoval jeho vzdělávání. 

V letech 1866 - 1874 absolvoval Karel Hostaš stu-
dia na klatovském gymnáziu. Finanční důvody ho přinutily, 
aby po první státní zkoušce na právnické fakultě nastoupil 
do advokátní kanceláře JUDr. Václava Sedláčka, významné-
ho pro Klatovy taktéž svými aktivitami v komunální politice  
i zemském sněmu. V roce 1885 byl K. Hostaš promován na 
doktora práv a v následujících čtyřech letech vykonává práv-
ní praxi v Praze. Do Klatov se vrací v roce 1889 a zakládá si 
zde vlastní advokátní kancelář. V roce 1880 se oženil s An-
nou Pražskou a z tohoto manželství vzešlo sedm dětí. 
           Již v 80. a 90. letech věnuje JUDr. Karel Hostaš vše-
chen svůj volný čas práci veřejné a kulturní. Jeho politická 
činnost a spolková práce vyplňuje období do roku 1919, kdy 
po vítězství sociální demokracie již nebyl zvolen starostou  

a až do své smrti zůstává formálně členem obecního zastu-
pitelstva. Hostašova veřejně politická činnost má úzké sepětí 
s programem zemské a později státní péče o zvelebování 
drobných živností a udržení životaschopného podomáckého 
průmyslu jako fenoménu prosperity šumavského prostoru. 
Zajímavé je, že tomuto zájmu byly částečně podřízeny  
i vzdělávací a dokumentační programy muzea. 

Vraťme se ale nyní zpět, a to do roku 1882, kdy 
zemřel v Klatovech František Jung, sběratel starožitností  
a kuriozit. JUDr. K. Hostaš byl pověřen vyřízením pozůsta-
losti a v této funkci přesvědčil svého šéfa JUDr. Sedláčka, 
aby starožitnou Jungovu sbírku nabídl městskému úřadu. 
Jejím zakoupením byl dán základ dnešnímu muzeu v Klato-
vech, jehož správcem, a posléze ředitelem se stává právě 
Karel Hostaš. Hned od založení muzea se vedle sbírkotvor-
né činnosti věnuje Hostaš i odborné práci. V 80. letech se 
zúčastnil archeologických prací při průzkumu mohyl objeve-
ných u Poleňky a Habartic, pod jeho vedením byl prováděn 
průzkum v lese Husíně u Tajanova, významné lokality střed-
něbronzových mohylových pohřebišť. Dílčími výsledky publi-
kovanými v centrálních časopisech se stal K. Hostaš zná-
mým v odborných kruzích jako archeolog, i když jeho další 
činnost zasáhla podstatně i národopis a péči o památky  
a muzeologii. Těžiště práce národopisného oddělení muzea 
spadá do období celozemských výstav v 90. letech předmi-
nulého století. Spoluprací s místními spolky, gymnáziem  
i vytvořením stálého okruhu spolupracovníků z řad učitelů 
škol z okolí Klatov připravil Dr. Hostaš půdu pro systematic-
ké dokladování hmotné a duchovní kultury Pošumaví. Moti-
vačním momentem tohoto období byla pak Národopisná vý-
stava českoslovanská v roce 1895, která dostala v době na-

Věstník AMG 32004 

18 

Již několikrát při příležitosti předchozích jubilanto-
vých kulatých výročí byl hodnocen jeho přínos oboru. Na 
prvním místě bylo vždy zmiňováno etnografické muzejnictví, 
do jehož vývoje svými realizace a teoretickými pracemi vý-
znamně zasáhl. Svůj přístup zformuloval již na počátku mu-
zejní kariéry v článku z roku 1949 „Úkoly národopisného mu-
zejnictví“, kdy při prezentaci kladl důraz na postižení širších 
souvislostí daného jevu. Právě snaha o komplexnost pohle-
du na projevy tradiční kultury odlišovala jeho výstavní pro-
jekty od předchozích. Přelomová byla již koncepce (včetně 
realizace) stálé expozice tradiční kultury na Moravě 
s názvem „Lid v pěti generacích“ z roku 1961, která na dlou-
ho ovlivnila způsob národopisných instalací. Totéž se dá říci 
o novátorském ztvárnění do té doby nezpracovaných témat, 
kdy se pod dobou vynuceným názvem „Kronika socialistické 
vesnice“ skrývalo obtížně uchopitelné téma každodenní kul-
tury v době nedávno minulé. Neutuchající aktivitu L. Kunze 
na tomto poli dokládá i poslední výstavní projekt „Lidová 
hudba na Moravě“ realizovaná v Národním ústavu lidové 
kultury ve Strážnici v roce 1995. Příznačným a samozřej-
mým bylo, že výstavní (a nejen tyto) aktivity vždy doprováze-
ly drobné tisky s vysokou grafickou úrovní. 

V souvislosti s muzejní prací je nutno připomenout 
podíl L. Kunze na obohacení sbírek o doklady lidové hudby, 
keramiky, rukodělné výroby, stejně jako vybudování sbírko-
vého fondu Ústředí lidové umělecké výroby. Prozíravost, 
s jakou se v sedmdesátých letech zasadil o průběžné získá-
vání dokumentačního materiálu této instituce, dokážeme 
plně ocenit až dnes po jejím zrušení. 

Ve výčtu oblastí, do kterých jubilant kvalifikovaně 
zasáhl, nelze pominout jeho zásadní přínos pro odvětví or-

ganologie nástrojů lidové hudby, agrární etnografie, sociální 
a kulturní proměny vesnice, studium každodenní kultury. 
Mezi skoro třemi sty bibliografickými údaji jeho prací zvlášť 
významné místo zaujímá anotovaná bibliografie „Soupis pra-
cí Zíbrtova Českého lidu“ z roku 1960. Významná je rovněž 
činnost editorská a redakční počínaje ústavními edicemi Eth-
nografica a Malé tisky, přes redigování časopisu Valašsko, 
aktivní účast v redakčních radách Českého lidu či meziná-
rodního bibliografického časopisu Demos. Díky jím zorgani-
zované mezinárodní knižní výměně v rámci odborných insti-
tucí se ústavní knihovna rozrůstala i v dobách, kdy získání 
zahraniční literatury bylo více než svízelné. Zahraniční oce-
nění jeho práce dokládá udělení Herderovy ceny roku 1968. 

Jistě, ne všechny záměry se L. Kunzovi podařilo 
naplnit. Něco zůstalo ve stádiu přípravných skic (viz Muze-
um hudby v Měnínské bráně v Brně nebo Muzeum venkov-
ské kultury pod hradem Veveří), ale ještě před deseti lety –
na prahu osmdesátky – dokázal zorganizovat světový kon-
gres cimbalistů či expozici ve Strážnici. To vše ve věku, kdy 
se jeho vrstevníci již dávno věnovali soukromým zálibám. Je 
pozoruhodné, že i dnes, kdy se dožívá devadesáti let, nelze 
jeho práci považovat za ukončenou, ale naopak jsme 
v očekávání syntézy na téma zemědělství. 

Množství práce, kterou L. Kunz vykonal pro pozná-
ní, vědecké zhodnocení a prezentaci tradiční kultury, vzbu-
zuje úctu jeho následovníků.  

Hana Dvořáková 
 
Modifikovaná verze bude publikována v Národopisném věst-
níku 2004. 

P ř í s p ě v k y  k  d ě j i n á m  m u z e j n i c t v í  



držování sou-
časného ad-
ministrativního 
rozdělení. Stra-
nou nepone-
chal ani inven-
tarizaci sbírek, 
p ř e d e v š í m 
časový rozvrh 
evidence ře-
šený centrál-
ně bez zřetele 
k množství 
p ř e d m ě t ů , 
jejich dosa-
vadní evidenci 
a počtu pra-
c o v n í k ů .  
V připomín-
kách připravo-
vané činnosti 
svazu opako-
val Hostaš své přesvědčení o nutnosti hájit muzejní zájmy 
před soukromým sběratelstvím a vývozem starožitností do 
ciziny. Mnohostranná a záslužná práce JUDr. Karla Hostaše 
byla oceněna již za jeho života množstvím funkcí v odbor-
ných společnostech. Město Klatovy udělilo mu čestné ob-
čanství v roce 1924 u příležitosti jeho 70. narozenin,  
k 80. narozeninám vydalo muzejní kuratorium pamětní me-
daili, jejíž averzní strana byla použita k návrhu pamětní des-
ky odhalené na rodném domku v Poleni. 

Slavnostní příležitost dovoluje vzpomenout jen těch 
nejdůležitějších zásluh JUDr. Karla Hostaše, jimiž se podaři-
lo vybudovat klatovské muzeum jako jeden z nejvýznamněj-
ších regionálních muzejních ústavů v Čechách. Myslím, že 
nové pohledy na život, práci a postoje Dr. Karla Hostaše mů-
že přinést studium obsáhlého fondu osobní pozůstalosti  
v archivu Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, 
jemuž se zájem badatelů vcelku vyhýbá. Fond, který je ulo-
žen v 70 archivních krabicích a který musí být obohacen  
i pročtením fondu spisovny, obsahuje totiž i soukromou kore-
spondenci a osobní poznámky. Nové zhodnocení by si 
osobnost zakladatele klatovského muzea zcela jistě zaslou-
žila a je naší povinností se k ní vrátit. 

Luboš Smolík 

telné konstrukční systémy, které se v  technických příruč-
kách připomínají jako neuskutečnitelné nebo dokonce slepé 
uličky. Všechny unikátní předměty věnoval již za svého živo-
ta svým dětem. Karel Šebela se narodil 21. 4. 1912 ve Vídni. 
Dětství a školní léta prožil v Bučovicích; ve Slavkově u Brna 
se vyučil elektromechanikem. Do prvního zaměstnání na-
stoupil v Rousínově do firmy Jelínek – výroba fyzikálních 
přístrojů a radiopřístrojů. Po II. světové válce se osamostat-
nil a podnikal jako výrobce elektrických přístrojů a hraček  
v Brně. Po nuceném uzavření firmy v roce 1950 byl zaměst-
nán až do důchodu jako vývojový pracovník v Ústavu pří-
strojové techniky v Brně kde úzce spolupracoval s Profeso-
rem Arminem Delongem. Karel Šebela zemřel 10. 8. 2002. 

 

Celou sbírku rodiny Šebelových, která je dlouhodo-
bě zapůjčená do Technického muzea v Brně, lze rozdělit do 
několika základních oborů: 

Výstava představuje celoživotní dílo člověka, který 
se nadmíru zajímal o jemnou mechaniku a její zákonitost, 
shromažďoval unikáty z mnoha oborů a dokázal zhmotňovat 
neuskutečnitelné nápady s výjimečnou precizností umělec-
ko-řemeslné práce. 

V muzeích a galeriích jsou často prezentovány sbír-
ky nebo jednotlivosti z oblasti umělecko-řemeslných či jem-
no-mechanických dílen zručných mistrů hodinářů. V tako-
vémto rozsahu kvantitativně odvedené práce však chybí ja-
kékoliv srovnání. V Technickém muzeu v Brně bude před-
stavena většina produkce geniálního mechanika, sběratele  
a hodináře. Široké hledisko zájmu o disciplínu zvanou 
přesná mechanika a produkce precizně dokonalých kinetic-
kých přístrojů staví celoživotní úsilí hodináře pana Karla Še-
bely do kategorie těch nejváženějších učenců, matematiků  
a konstruktérů. Dokázal vypočítat a zhmotnit mnohdy neřeši-

Karel Šebela Karel Šebela Karel Šebela Karel Šebela –––– mechanik, sběratel, hodinář mechanik, sběratel, hodinář mechanik, sběratel, hodinář mechanik, sběratel, hodinář    
Technické muzeum vTechnické muzeum vTechnické muzeum vTechnické muzeum v    BrněBrněBrněBrně    

od 17. dubna 2004od 17. dubna 2004od 17. dubna 2004od 17. dubna 2004    

pjatých česko-německých vztahů politický ráz. Organizátoři 
výstavy proto kladli zvýšený důraz na účast hraničních okre-
sů, kde srovnávání kulturní vyspělosti přerůstalo v úkol ná-
rodní a společenské obhajoby. Toto období – pro národopis-
ný obor nejvýznamnější – přineslo vedle soudobých prezen-
tačních aktivit (výstavy, přednášky, publikační činnost) také 
významné sbírkotvorné, výzkumné a dokumentační počiny,  
jejichž význam jsme snad ještě plně nedocenili. 

Důraz kladl JUDr. K. Hostaš ve svém muzejním 
úsilí na shromažďování a záchranu písemných památek  
k historii města z fondů městských orgánů. Podařilo se tak 
objevit  a zabezpečit staré městské knihy a listiny, městská 
privilegia, dokumenty útrpného práva a jiné mnohé doklady  
z ústředních archivů byly pro potřeby bádání pořízeny v opi-
sech. Jedním ze stěžejních úkolů, kterého se ujal ředitel kla-
tovského muzea spolu s profesorem Ferdinandem Vaňkem, 
byla inventarizace památkových objektů. V průběhu osmi let 
(1899 – 1907) připravili k vydání dosud používané rozbory 
stavebních památek a uměleckých děl. Jde o první pasporti-
zaci nemovitých i movitých kulturních památek regionu,  
i když z hlediska dobového poznání nebyla potřebná památ-
ková péče praktikována v takovém rozsahu jako v současné 
době. I literární činnost JUDr. Karla Hostaše byla velmi bo-
hatá. Byly to zejména odborné příspěvky pro časopis Arche-
ologické památky, Časopis společnosti přátel starožitností 
českých, Český lid, Čas či regionální periodika. Samostatně 
vydal s již zmíněným F. Vaňkem  Soupis památek historic-
kých a uměleckých v politickém okrese klatovském, sušic-
kém, domažlickém a přeštickém. Pro obec Poleň zpracoval 
několikadílnou Pamětní knihu, z níž část vyšla tiskem  s ná-
zvem Dějiny městečka Poleně. 

Záslužná byla úloha JUDr. Karla Hostaše při stabili-
zaci základních podmínek existence klatovského muzea.  
V počátcích jeho existence to byla radnice, později prostory 
dominikánského kláštera a kostela. Nejvýznamnějším činem 
zůstane ale výstavba spořitelní budovy čp. l/IV. v nynější 
Hostašově ulici, která hned po dostavbě v roce 1907 slouží 
ze dvou třetin muzejním účelům. Spořitelna města Klatov na 
konci 30. let 20. století převádí tento objekt ve prospěch mu-
zea zcela. V závěrečných letech padesátileté aktivní muzejní 
činnosti shrnul Dr. Hostaš své zkušenosti s muzejní proble-
matikou do návrhu stanov nově se utvářejícího Svazu čes-
koslovenských muzeí. Některé myšlenky předstihly svou 
dobu a zůstávají dodnes platné. Vymezení působnosti mu-
zeí v oblasti sběratelské, ochrany a badatelské doporučoval 
přizpůsobit se historickému vývoji regionu bez striktního do-
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K příležitosti zapsání Chráněné krajinné oblasti 
Český ráj do seznamu světově chráněných památek 
UNESCO, ke kterému by mělo dojít letos, připravilo Muzeum 
Mladoboleslavska ve spolupráci s fotografem Vlastimilem 
Kopřivou a animátorem Karlem Mašínem výstavu „Archeolo-
gie ráje (Českého)“.  

Cílovým úsilím autorů se stala naprosto neformální 
a u nás neotřelá prezentace archeologické minulosti České-
ho ráje prostřednictvím rekonstrukcí původního vzhledu 
mnoha desítek archeologických lokalit přímo na jejich, 
z povrchu nebo z letadla pořízených, fotografiích. Návštěv-
ník tak uvidí mamuty u Mladějova, nosorožce dob ledových 
u Branžeže, hradiště lidu popelnicových polí na Hradech pod 
Mužským nebo ohromné ohražení Keltů u Semína pod Tros-
kami či jejich jeskyni v Plakánku. Nejvíc pozornosti bylo vě-
nováno našim předkům – hradišti Starý Hrádek v Prachov-

Věstník AMG 32004 

20 

Diorámy ve skříňkách, orloje, nedokončené soubory  
Řemeslnické diorámy s pohyblivými figurkami jsou ztvárně-
né s dostatečným poznáním prostředí. Napohled mohou si-
ce vypadat jako naivní umění, ale v tomto množství, 
s takovým rozsahem různých profesí a svým dokonalým ře-
meslným zpracováním jsou opět výjimečným souborem, 
jenž je důkazem neobyčejného řemeslného zpracování. Sa-
mostatnou kapitolou je model Staroměstského orloje 
v měřítku 1:10. Karel Šebela zde samozřejmě prostudoval 
literaturu a na základě předchozích zkušeností s kinetickými 
studiemi převodů, vyrobil tento unikátní a nedostižný model. 
Všechny funkce planisfér, zvířetníku, pohybu figurek jsou 
shodné s originálem. Pokojových orlojů s různými časovými  
i lunárními údaji je vyrobeno a popsáno v literatuře více. 
Žádný z hodinářů se však nepokusil o toto monumentální  
a dokonalé dílo, tak, jako Karel Šebela. Protože jej nejvíce 
zajímaly konstrukce samotných principů stávalo se, že roz-
pracovaný kinetický model nedokončil protože ho prostě pře-
stal zajímat. U některých předmětů pokračoval v dokončení 
započatého díla jeho syn Jiří Šebela. 
Kinetické modely elektromotorů a elektrických zařízení. 
Sbírka funkčních modelů elektromotorů je ojedinělá funkč-
ností různých konstrukčních systémů, jenž se nikdy nemohly 
uplatnit, protože byly jen jakousi fikcí vynálezců. Karel Šebe-
la velmi pečlivě studoval všechny dostupné informace  
o těchto konstrukcích a na základě teoretického poznání se 
pokoušel tuto spornou otázku vyřešit. Pro svoji didaktickou 
hodnotu je soubor těchto předmětů ojedinělý. 
Modely strojů a zařízení. V této kategorii sbírky jsou za-
stoupeny modely mechanických kuchyňských zařízení jako 
hnětačka, těrka apod. Dále modely dílenských zámečnic-
kých a kovoobráběcích strojů jako hoblovky – šepinky, stoja-
nové vrtačky, pásové a rámové pily. Tuto část nejlépe doku-
mentuje dílna se šesti stroji poháněnými transmisí. Je zde 
také několik různých konstrukcí modelů jeřábů a korečko-
vých bagrů. Stavebnice malého přístavního jeřábu poskláda-
ná v krabici je dokladem předpokládaného podnikatelského 
záměru vyrábět dětské mechanické hračky. Dominantními 
předměty jsou zde dva modely větrných mlýnů a těžní nafto-
vé věže. 
Kinetické modely převodů, zkoušky systémů převodů. 
Karel Šebela se postupně zdokonaloval a násobil složitosti 
různých variant druhů převodů se záměrem hledat nové ná-
měty a neuskutečněné nápady. Jeho kinetické studie mohou 
být stále zdrojem informací pro současnou výrobu a použití 
mechanických převodů i v době nezadržitelně se rozvíjející  
a všudy přítomné elektroniky a digitalizace. Jeho fantaskní 
kombinace a varianty možností přenášené mechanické in-

formace a kinetické síly z bodu A do bodu B jsou velice ná-
padité. Těmito studiemi se průběžně a cíleně připravoval na 
složitější a komplexnější díla – na orloje. 
Kopie hodin. V celoživotním díle K. Šebely má nezastupitel-
né místo také jeho mistrné zvládnutí oprav a restaurování 
historických hodin. Protože tyto předměty také hluboce stu-
doval v odborné literatuře, dokázal potom na základě zkuše-
nosti a vědění vyrobit kopie. Jejich dokumentační hodnota je 
velice zajímavá, protože některé historické hodiny jsou sice 
popsány v odborné literatuře, ale pro svoji nevyčíslitelnou 
historickou hodnotu se prostě veřejnosti nevystavují. 
Modely parních strojů. Tak jak jsou popsány modely elek-
tromotorů, postupoval také v oblasti modelů parních strojů, 
které mohou stejně názorně předvést přesnou funkci celého 
systému využití parní energie. 
Historické měřící přístroje. Zde se pan K. Šebela projevil 
jako zasvěcený sběratel předmětů, jenž svým zaměřením 
dokumentují související odborný zájem o obor měření, které 
je při práci hodináře a jemného mechanika nezbytné. Tato 
podsbírka představuje například přesýpací hodiny, měřidla 
odchylek délek a také elektrotechnické přístroje různých 
konstrukcí. 
Železniční modely a příslušenství. Téma dopravy a želez-
ničních modelů je zastoupeno jednak komerčními předměty, 
ale také vlastními výrobky parních lokomotiv a vagónků.  
S tímto tématem také souvisí několik odborných publikací  
o železničním modelářství. 
Knihovna. Pro každou praxi je nezbytné nejprve zvládnou 
související teorii. Příruční knihovna pana Karla Šebely vypo-
vídá o hlubokém poznání a dlouhodobém soustředěném 
zájmu na úrovni vysokoškolsky vzdělaných mistrů svého 
oboru. Ke každému jednotlivému oboru o který se zajímal, 
systematicky soustřeďoval všechny možné publikace. Do-
konce některé vybrané materiály nejsou v současné době 
evidovány v databázích českých knihoven. 

 
Výstava prezentuje celkem 350 předmětů mezi nimi 

např. Staroměstský orloj v měřítku 1:10; důl se strojovnou, 
zámečnickou dílnou, laboratoří, kovárnou a kanceláří proku-
risty; mechanický betlém; několik diorám s pohyblivými figur-
kami; fantaskní kinetické studie převodů; modely různých 
konstrukcí elektromotorů, dílenských strojů a miniatur elek-
tromotorů; vlastní konstrukce parních i elektrických lokomo-
tiv a vagónů; modely parních strojů; sbírku laboratorních mě-
řících přístrojů z 19. století; stoličku z mamuta; nejmenší 
past na myši na světě aj. 

Petr Nekuža 

Výstava „Archeologie ráje (Českého)“ 
Muzeum Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi 

23. června 2004–12. září 2004 
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ských skalách, kde patrně stával první kostelík kraje, dále 
mohylovému pohřebišti na Hrázce pod Mužským a také do 
9. století patřící jeskyni pod Sokolkou u Srbska.  

Úplně největší nadšení vyvolají rekonstrukce hradů, 
tvrzí, vsí i městeček vrcholného středověku, které vytvořil na 
slovo vzatý specialista ing. architekt Petr Chotěbor. Co viděl 
pták, když vylétl okolo roku 1450 nad hrádek Nebákov 
v srdci Českého ráje nebo nad zimní tábor husitů pod hra-
dem Valečovem? Většina podkladů pro rekonstrukce vychá-
zí z faktů archeologických výzkumů, jako například vypálení 
městečka Kněžmosta v červnu roku 1468 křižáky z Lužice  
a Slezska. Z centra městečka je známo téměř dvacet míst 
se stopami tehdejší katastrofy, a to až s třiceticentimetrovou  

Autorem knihy „Lidice – příběh čes-
ké vsi“ je major PhDr. Eduard Stehlík z Vojen-
ského historického ústavu v Praze. Pro Památ-
ník Lidice knihu vydalo pražské nakladatelství 
V RÁJI v české a v anglické verzi, připravuje se 
verze německá.  

Ještě nikdy v historii nebyla obec Lidi-
ce obrazově a textem zmapována historicky 
tak, jako je tomu v této publikaci. Knihy, které 
byly dosud o Lidicích vydány, se vždy zabývaly 
pouze jednou etapou jejich historie – událostmi 
roku 1942.  

Nápad vydat úplně novou knihu o Lidi-
cích vznikl v hlavě ředitelky Památníku Lidice 
Ing. Marie Tělupilové před dvěma lety, kdy Pa-
mátník Lidice navázal úzkou spolupráci s Vojenským histo-
rickým ústavem v Praze. Tehdy byla v Armádním muzeu  
v Praze na Žižkově otevřena výstava „Atentát – Operace 
Anthropoid 1941-1942“ věnovaná atentátu na Reinharda 
Heydricha. V této výstavě důstojné místo zaujímaly i Lidice. 
Kniha „Lidice – příběh české vsi“ je věnována památce 
340 zavražděných obyvatel starých Lidic. Má celkem 136 
stran a je doplněna 880 fotografiemi a vyobrazeními. Autor 

spolupracoval s pamětníky lidických událostí, 
studoval archivy a sesbíral mnoho unikátního 
materiálu, který je v drtivé většině publikován 
poprvé až nyní. Publikace mapuje život této 
středočeské obce od konce 19. století až do 
současnosti. Největší prostor, vedle podrobné-
ho vylíčení osudů vsi v letech před druhou svě-
tovou válkou, mají pochopitelně události z roku 
1942.  
           Slavnostní křest knihy se uskutečnil 18. 
února 2004 za velkého zájmu sdělovacích pro-
středků v Lidické galerii Památníku Lidice. Křtu 
se kromě autora zúčastnila také ředitelka Pa-
mátníku Lidice Ing. Marie Tělupilová, ředitel 
Vojenského historického ústavu v Praze pod-

plukovník Mgr. Aleš Knížek, představitelé Československé 
obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu  
a institucí, kteří se na vzniku knihy podíleli, ale také řada 
dosud žijících pamětníků lidických událostí z roku 1942. 

Knihu „Lidice – příběh české vsi“ je možné si za-
koupit v muzeu a galerii Památníku Lidice, nebo si objednat 
na dobírku u vedoucího muzea Ing. Ančo Marinova, telefon: 
312 253 755, e-mail: anco.marinov@quick.cz. 

Lidice Lidice Lidice Lidice –––– příběh české vsi příběh české vsi příběh české vsi příběh české vsi    

TTTTěěěěšínsko, V. dílšínsko, V. dílšínsko, V. dílšínsko, V. díl    
Editor Jaroslav Štika 

vydalo nakladatelství Tilia ve spolupráci s Muzeem Těšínska 
v Českém Těšíně a Valašským muzeem v přírodě 

Resumé v polštině, angličtině a němčině.  
196 stran, 73 černobílých a 34 barevných vyobrazení. 

Cena 370,- Kč a poštovné 
 
Posledním dílem vstupuje do české etnografické  

a vlastivědné literatury monografie „Těšínsko“. Pátý díl zavr-
šuje půlstoleté úsilí desítek znalců a příznivců těšínského 
regionu. Během přípravy jednotlivých dílů se ukázala potře-
ba doplnit obraz kraje o další témata. První téma pojednává 
o těšínské lidové kultuře a polské národnostní menšině – 
autorem této studie je Univ. Prof. PhDr. Karol Daniel Kadłu-
biec, DrSc., vedoucí katedry Slezské univerzity v Těšíně 
(Polsko). Druhá studie s názvem „K otázce motivace národ-
nostního hnutí na Těšínsku (se zřetelem k náboženským 
poměrům evangelíků na Těšínsku v meziválečném období)“ 
se věnuje roli osobností evangelického náboženství ve vývo-
ji kultury i duchovního života kraje. Autorem je PhDr. Andrej 
Sulitka, CSc., pracovník úřadu vlády ČR. Následuje třetí  

a čtvrtá studie „Lidová kultura na Těšínsku – závěry“ 
a „Názvy Lach, Valach, Gorol a název regionu“, jejichž auto-
rem je PhDr. Jaroslav Štika, CSc., bývalý ředitel Valašského 
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Na základě 
analýzy jednotlivých témat se pokusil odpovědět na otázku, 
zda Těšínsko představuje samostatný etnografický region. 

Hlavní poslání monografie Těšínsko spatřujeme 
v jejím vědeckém přínosu. Položení Těšínska v zóně vlivu 
několika národností a několika kulturních proudů ji řadí mezi 
významné zdroje poznání při řešení velmi závažných otá-
zek. Určitě k nim patří i Slezsko, interetnické vztahy polsko-
německo-české, kolonizační děje v Karpatech, vznik a vývoj 
etnografických regionů a skupin a mnoho dalších. 

Jedná se o projekt ojedinělý. Monografie „Těšínsko“ 
byla postupně vydávána po svazcích od roku 1997 naklada-
telstvím Tilia v Šenově u Ostravy pro Muzeum Těšínska  
a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, 
Grantové agentury Akademie věd ČR, Okresního úřadu 
v Karviné a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
v Ostravě. 

Vlasta Byrtusová 

Muzeum Těšínska nabízíMuzeum Těšínska nabízíMuzeum Těšínska nabízíMuzeum Těšínska nabízí    

vrstvou stěn spálených hlinitodřevěných hrázděných staveb. 
Všude, kde je na obrazové rekonstrukci znázorněn požár, 
v červnu 1468 skutečně hořelo Návštěvník výstavy uvidí  
i obléhání hradu Kosti z míst nedávno objeveného předsu-
nutého opevnění, které bylo vybudováno ještě před obléhá-
ním královskými vojsky Jiřího Poděbradského v letech 1467 
až 1469. Archeologie umožní návštěvníkovi výstavy nahléd-
nout také do polního opevnění sedmileté války, a to do obo-
ry u Žehrova.  

Všechny rekonstrukce bude doprovázet množství 
archeologických exponátů, včetně známého pokladu 
z křižovatky Pomníky u Dobšína. 

Jiří Waldhauser 



 
Kompletní služby v oblasti realizace 
výstav i nadále pro rok 2004 nabízí 

 
VÝSTAVNÍ REALIZACE 

P R A H A 
• zpracování scénáře do prostorového řešení 

• stavba prostorového řešení a vitrín 
• truhlářské, elektrikářské a čalounické práce 

• fotografické a polygrafické práce 
• velkoplošný digitální tisk a sítotisk 

•  aranžování 

www.vystavnirealizace.cz 
 

ostatní info tel.: 602 611 837 nonstop 
 

1989 – 2003 

se mělo jednat o kvalitní a vysoce navštěvované medium, 
jakým server E-Česko bezesporu je. Každý měsíc ho navští-
ví více něž 26 000 uživatelů, kteří si přečtou přes 190 000 
stránek (zdroj: TopList, květen 2004). 
           Velmi si vážíme zájmu o spolupráci ze strany AMG  
a doufáme, že díky spolupráci s jednotlivými zařízeními vy-
tvoříme jednotný informační systém, který přispěje ke zvýše-
ní povědomí o kulturním dědictví našeho národa. 

Vladimír Pour - vedoucí projektu E-Česko 
 
Jak aktualizovat aktivity muzeí a galerií na internetu? 
Portál E-Česko.cz bude na základě spolupráce s AMG pravi-
delně aktualizovat údaje o jednotlivých muzeích a galeriích. 
Mimo to nabízí správcům jednotlivých objektů možnost vyu-
žívání dalších modulů portálu. 
 
AKCE&TIPY – jednoduchý on-line modul, pro vložení akce 
není potřeba žádná registrace. Na úvodní stránce www.e-
cesko.cz stačí kliknout na tlačítko Akce&Tipy a vložit novou 
akci. 
MAGAZÍN GULLIVER – internetový magazín o cestování. 
Do redakce stačí poslat informace o muzeu, galerii, zajíma-
vé expozici či chystaném projektu. Redakce článek zpracuje 
a uveřejní. 
AKTUALITY – krátké upozornění na akce konané v daném 
týdnu. 
 
Pro více informací o spolupráci, aktualizaci dat a zpracová-
ní článků kontaktujte správce portálu - společnost Algema  
s.r.o., tel. 485 240 367, nebo pište na solcova@algema.cz. 

MMMMuzeum hlavního města Prahyuzeum hlavního města Prahyuzeum hlavního města Prahyuzeum hlavního města Prahy    
 

nabízí regionálním muzeím a galeriím 
 

možnost nažehlování obrazů možnost nažehlování obrazů možnost nažehlování obrazů možnost nažehlování obrazů     
na vakuovém nažehlovacím stole na vakuovém nažehlovacím stole na vakuovém nažehlovacím stole na vakuovém nažehlovacím stole     

 
jako základní zajištění olejových maleb před restaurováním. 
Po takovémto zajištění původního plátna i barevné vrstvy je 
možné obraz uložit do doby, kdy budou prostředky pro re-
staurování. 
 
Plocha stolu: 115x150 cm (plátna do šíře 150 cm, avšak 
delší jak 115 je možno nažehlit postupně celé délce) 
Nažehlovací médium: voskopryskyřičná směs (vosk + ka-
lafuna) 
Základní sazba za stůl: 1800,- Kč (do plochy stolu lze 
umístit i více menších obrazů) 
Potah stolu folií Melinex nebo Hostaplan: 180,- Kč 
Základní sazba celkem: 1980, - Kč 
 
Ostatní materiál na 1 m2 plochy obrazu: plátno 335,- Kč; 
igelit 76,- Kč; nažehlovací směs 350,- Kč; materiál na 1 m2 
celkem 761,- Kč. 
 
Pokud je obraz snímán z napínacího rámu, rubová strana 
čištěna, zpevňována a broušena – sazba za jednu hodinu 
práce je 250,- Kč. Při použití vliselinu ke zpevnění poškoze-
ných míst je sazba 110,- Kč/m2.  
Současně lze objednat i zhotovení nových napínacích rámů 
a případné napnutí nažehlených pláten. 
 
Kontakt: J. Prokop, tel. 251 627 764, l. 127; 724 311 116 

           Stejně jako jiná od-
větví, i cestovní ruch v ČR 
se za posledních 15 let vý-
razně změnil. Stává se vý-
znamnou hospodářskou ob-
lastí, jejíž význam bude se 
vstupem do EU neustále 
stoupat. Jedním z lákadel 
tuzemských i zahraničních 
turistů jsou bezesporu sbír-
kové fondy muzeí a galerií. 
V čem však za světem zao-
stáváme, je informovanost  
o našem kulturním dědictví. 

V oblasti moderních informačních technologií, zejména inter-
netu, jsme ještě s ostatními státy nesrovnali krok. Možná 
právě pro jeho bouřlivý rozvoj jsme se nedovedli vyvarovat 
chyb jako je nekoncepčnost, roztříštěnost a nízká aktuálnost 
informací a často i neochota spolupráce některých organiza-
cí na jednom kvalitním projektu. 
           Server www.e-cesko.cz je celorepublikový informační 
systém, který je zacílen na podporu cestovního ruchu a je 
příkladem spolupráce několika společností na jednom pro-
jektu. Společnosti ALGEMA s.r.o., Its Beskydy s.r.o. a Gar-
pon & Rebel s.r.o. vytvořily koncepci, která je podřízena po-
třebám uživatele internetu především z hlediska kvality infor-
mací. Ty se dají shrnout do několika okruhů: 
• e-magazín Guliver, přinášející články o zajímavých na-

bídkách pro turistiku 
• akce a tipy, modul pro rychlou informaci o akcích, výsta-

vách, apod. 
• místopis měst a obcí ČR s návazností na turistické cíle 

a památky v jejich okolí 
• nabídka cestovního ruchu v jednotlivých turistických 

oblastech ČR 
           Celková koncepce je vytvořena ve spolupráci 
s Ministerstvem pro místní rozvoj a Českou centrálou ces-
tovního ruchu v souladu s jejich marketingovou koncepcí. 
Zapojením dalších organizací jako je Národní památkový 
ústav, AMG a dalších, chceme sjednotit celou škálu informa-
cí na jedné internetové adrese.  
           Důležitou součástí každého serveru je aktualizace 
informací, kde sběr těchto dat nemůže být závislý na jednom 
subjektu, ale musí vycházet ze široké iniciativy všech zainte-
resovaných subjektů. Je na rozhodnutí každého managera, 
jaká media si vybere k propagaci své práce. Každopádně by 
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DDDDoktor Šebek se voktor Šebek se voktor Šebek se voktor Šebek se v    Prachaticích sešel se svým předkemPrachaticích sešel se svým předkemPrachaticích sešel se svým předkemPrachaticích sešel se svým předkem    
 
           „Podvědomě mne to sem 
do Prachatic táhlo, jakoby to mělo 
být osudové,“ svěřil se dr. Šebek 
na večerní recepci v Prachaticích 
u příležitosti slavnostní výstavy 
k 100. výročí muzea, a to ještě 
netušil, že předtucha má své 
opodstatnění,  neboť jedna 
z figurín, kterou tvůrčí tým vytvořil 
podle antropologického měření 
kosterních pozůstatků jednoho z 
předních zdejších měšťanů, mu je 
nápadně věrná svou podobou. 
           „Houby jsme to modelovali 
podle kosterních pozůstatků měš-
ťanostu, to naše ředitelka se chtě-
la dr. Šebkovi navěky zavděčit za 
jeho úvodní referát,“ prozradila 
zase jiný původ figuríny jedna 
z autorek expozice. 
           „Výsledek je určitě příklad-
ný, neboť v přicházející vlně oslav 
stoletých výročí našich muzeí vět-
šina z nás může být vymodelova-
ná,“ prozradila s nadějí v hlase 
jiná nejmenovaná velká postava 
českého muzejnictví. 

Pavel Popelka 

A k t u á l n ě  . . .  

Nové kontakty na Nové kontakty na Nové kontakty na Nové kontakty na 
muzea a galeriemuzea a galeriemuzea a galeriemuzea a galerie    

 
Muzeum Chotěboř: 

e-mail: mm@muzeum-
chotebor.org 

www.muzeum-chotebor.org 
 

Městské muzeum Čáslav  
e-mail: galerie@cmuz.cz 

 
Prachatické muzeum:  

e-mail:  
muzeum@a-contanct.cz 

nová adresa:  
Velké nám. 13,  

Prachatice 383 01 
 

Městské vlastivědné  
Mudruňkovo muzeum 

v Říčanech  
mění název na Muzeum  

Říčany, 
tel: 323 603 161, 323 605 645, 

323 605 646,  
fax: 323 605 644 

nová adresa depozitáře:  
Zděbradská 26,  

Říčany – Jažlovice, 251 01 

NNNNabídka abídka abídka abídka     
možnosti prezentace možnosti prezentace možnosti prezentace možnosti prezentace     
Vašich fotopublikacíVašich fotopublikacíVašich fotopublikacíVašich fotopublikací    

 
Možná si již někteří pracovníci mu-

zeí povšimli, že od roku 2001 vychází jednou 
ročně sborník s názvem „Historická fotogra-
fie“, zaměřený na problematiku a prezentaci 
fotografických vyobrazení v muzeích a archi-
vech. 

Jeho vydavatelem je Muzeum vý-
chodních Čech v Hradci Králové a Státní 
ústřední archiv v Praze. Od prvního ročníku 
je ve sborníku vymezen prostor pro zveřejňo-
vání informací o nových publikacích věnova-
ných fotografiím, nebo fotografie ve větší mí-
ře využívající.  

Bohužel tato možnost není muzei 
ani archivy příliš využívána. Nabízíme proto 
možnost bezplatně uveřejňovat ve sborníku 
anotace příslušných tiskovin vydaných 
v posledních dvou letech, doplněných úda-
jem o ceně a místě prodeje. Lze připojit  
i vyobrazení titulní strany (JPEG, 300dpi, čer-
nobílé).  
           Příspěvky prosím posílejte na  
e-mail: j.zikmund@muzeu mhk.cz. 

 
Jiří Zikmund 

pracovník MVČ v Hradci Králové 

MMMMezinárodní služba AHICE ezinárodní služba AHICE ezinárodní služba AHICE ezinárodní služba AHICE ––––    
Art Historian Information from Art Historian Information from Art Historian Information from Art Historian Information from 

Central EuropeCentral EuropeCentral EuropeCentral Europe    
 
           Cílem služby spravované Mezinárod-
ním kulturním centrem v Krakově je poskyto-
vat jednodušší přístup k informacím o udá-
lostech v oboru dějin umění v zemích tzv. 
Visegrádské čtyřky (ČR, Maďarsko, Polsko, 
Slovensko) a zprostředkovávat kontakty mezi 
jednotlivými odborníky i institucemi. Důraz je 
kladen na zdroje hledaných informací – kaž-
dá instituce registrovaná tímto systémem si 
sama vkládá do vytvořené struktury informa-
ce (česky nebo anglicky) o vlastních aktivi-
tách. Partneři AHICE – přední instituce pra-
cující v oblasti dějin umění ve svých ze-
mích – sami registrují další domácí instituce. 
Pro Českou republiku je partnerem Moravská 
galerie a určeným správcem, který zodpoví-
dá za spolupráci a udržování kontaktů 
s ostatními institucemi je Zora Wörgötter 
(cz@ahice.net). 
           V případě že byste chtěli navázat spo-
lupráci s AHICE, stačí navštívit domovskou 
stránku www.ahice.net, kde je možno získat 
bližší informace o povaze služby AHICE  
a kde je ke stažení přihláška, kterou je potře-
ba vyplnit a odeslat písemnou formou na ad-
resu Moravské galerie v Brně, Husova 18, 
Brno 662 26. 

– dle zaslaných materiálů 
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Dagmar Fialová:  
Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele  
muzejní práce. 
Cena: 70,- Kč. Pro členy AMG zdarma. 
ISBN 80-86611-02-7 

Sborník materiálů ze VII. Sněmu Asociace muzeí a galerií 
České republiky, který se konal ve dnech 15.—16. října 
2003 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. 
ISBN 80-86611-05-1 

Muzea pro všechny. Příručka k fyzické a smyslové  
dostupnosti muzeí stručně zhrnuje základní pravidla, ji-
miž by se měla řídit muzea a galerie, aby usnadnila pří-
stup a zpříjemnila pobyt ve svých prostorách postiženým 
návštěvníkům a koneckonců i všem ostatním. 
ISBN  80-86611-03-5 

Muzeum a změna.  
Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní  
konference, která proběhla v říjnu 2002 v Národním mu-
zeu 
v Praze. 
Cena: 125,- Kč. Pro členy AMG zdarma. 

Asociace muzeí a galerií České republiky vydala: 

Výroční zpráva II. ročníku Národní soutěže muzeí  
Gloria musaealis 2003.  
ISBN 80-86611-06-X 


