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úvodník

Nový ročník kurzů Školy muzejní propedeutiky

Ve školním roce 2010/2011 otevírá Asociace muzeí a gelerií ČR s podporou Ministerstva kul-
tury ČR již IX. běh základního kurzu Školy muzejní propedeutiky a IV. běh nástavbového 

kurzu  – muzejního výstavnictví.

Pro nový ročník dochází ke zvýšení školného – pro členy AMG ze 700 Kč na 1500 Kč, 
pro nečleny z 1200 Kč na 2000 Kč.

Podrobné informace o studiu a přihlášky naleznete na internetových stránkách 
http://www.cz-museums.cz.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. srpna 2010 na adresu sekretariátu AMG.
Asociace muzeí a galerií ČR, Jindřišská 901/5 II. schodiště,

110 00  Praha 1  – Nové Město.
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Květen, ten nám dal letos zabrat 

Měsíc květen nemůže za to, že 18. květen byl vybrán za Mezi-

národní den muzeí. Naopak, květen byl a bude spojován s časem 

lásky a dobré nálady, vždyť krásný čas léta máme před sebou. Do-

volenou, prázdniny, teplo. V muzejnictví je však květen měsícem, 

kdy se koná nejvíce muzejních akcí.

Letos začal špatnými zprávami. České muzejnictví se hned na 

začátku měsíce dozvědělo zprávu o úmrtí kolegy ředitele Podješ-

tědského muzea v Českém Dubu PhDr. Tomáše Edela (zemřel 26. 

dubna) a vzápětí 3. května náhle zemřel náš kamarád a kolega, 

generální ředitel Národního zemědělského muzea v Praze, Mgr. 

Přemysl Reibl. A tak první velké smutné květnové setkání muzejní 

obce se konalo dne 11. května v Boskovicích, kam jsme se přijeli 

s Přemkem rozloučit. Všem bylo těžce, smutně. Nelehkou úlohu 

měl PhDr. Michal Lukeš, Ph.D, generální ředitel Národního muzea, 

který se ujal role řečníka, a za nás za všechny se s Přemkem veřej-

ně rozloučil. I statečnost paní Mgr. Šárky Steinové z NZM Praha 

byla obdivuhodná. Věřme, že přípitky, které byly potom ještě pro-

neseny v Muzeu Boskovicka, byly důstojně lidské a bylo řečeno 

to, co léta všichni cítíme, vnímáme. Zde při loučení s Přemkem 

jsme si uvědomili, jak obrovskou cenu pro nás má příslušnost  

k muzejní obci, jak dokážeme stát při sobě ve chvílích takto osu-

dových a bolestných. 

A pak přišly květnové slavnostní chvíle. Vyhlášení Národní sou-

těže muzeí Gloria musaealis a Festival muzejních nocí. V lednu 

to však vypadalo, že celosvětová krize vstoupila i do muzeí a už 

muzea neopustí. V každé soutěžní kategorii bylo jen několik málo 

příhlášených projektů. Ale když zasedala koncem března porota, 

měla skutečně nelehký úkol, z tolika projektů vybrat ty nejlepší. 

Vybrali a myslím, že opravdu dobře. 

Ke Glorii přidám i svůj zásadní postřeh z posledních dnů. Při dě-

kování, v médiích, v kuloárech jsem několikrát zaslechla dvě slova: 

„prestižní soutěž“. To je asi to nejlepší, co jsme mohli slyšet. Vždyť 

před 8 roky, kdy soutěž startovala, tomu tak nebylo. Skromný po-

čátek, hlavně co do počtu přihlášených, nedával příliš optimismu, 

že se rozvine toto muzejní klání v soutěž tak prestižní. Vzpomí-

nám na tehdejší skepsi, zda jsme její pravidla nastavili dobře, jak 

jsme si tehdy říkali: „bylo by dobré vydržet“. A ona výdrž se vy-

platila. Dnes je soutěž muzeí a galerií skutečně prestižní cenou, 

značkou kvality muzejní práce v oblasti výstav a expozic, publi-

kací a muzejních počinů. Jak napsali v katalogu Seidlova muzea  

v Českém Krumlově. Na stránkách velmi vydařeného katalogu 

píší, že Seidlovo muzeum za rok 2008 obdrželo první místo v ka-

tegorii Muzejní počin roku v prestižní soutěži Gloria musaealis. 

Slavnostní večer 13. května, již tradičně v Pantheonu Národ-

ního muzea, byl nejen večerem vyhlášení výsledků soutěže, byl  

i setkáním muzejní obce a zástupců nominovaných muzeí s Mi-

nistrem kultury, vzácnými hosty i médii. Druhý den v Jihlavě se 

konal již třetí ročník Národního zahájení Festivalu muzejních nocí, 

nápad, který vznikl v roce 2007 v Jihomoravském kraji, se setkal  

s nečekaným ohlasem. Byl skvěle připravený, nechyběla výborná 

atmosféra, výtečná hudba, a potěšil nás i primátor města Jihlavy 

pyšný na zahájení právě zde v historické Jihlavě a její nádherně 

rekonstruované gotické radnici. 

Bohužel nás mrzelo, že někteří kolegové a kolegyně, kteří zde 

měli prezentovat svůj vítězný projekt, chyběli. I Národní zahájení 

festivalu muzejních nocí, právě s prezentací vítězných projektů  

v regionech, je přece také součástí této prestižní události českého 

muzejnictví. V regionech chceme ukázat to nejlepší, co naše mu-

zejnictví má, vítězné projekty této ojedinělé soutěže, nejen pro 

inspiraci, ale i pro zvýšení důvěry a praktické provázanosti mezi 

centrem a regiony. A také proto, abychom dokázali, že peníze  

a podpora investovaní do uchování hmotného kulturního dědic-

tví nejsou vyhozené prostředky. Dnes je oceněné třeba Brno, zítra 

to může být Golčův Jeníkov. 

Třeba se dočkáme, že i slavnostní Národní zahájení festivalu mu-

zejních nocí získá na odpovídající prestiži v muzejní obci. Letošní 

zahájení ukázalo i jinou a další dimenzi, nabídlo nejen společen-

ský večer, ale také poznání historické Jihlavy a jejích památek  

a osobní setkání s nadšenými místními kolegy z muzeí a galerií.

Eva Dittertová
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Zápis ze zasedání Senátu 
dne 28. dubna 2010 
v Národním muzeu

Přítomno: 33 z 54 s hlasem rozhodovacím, 4 z 21 s hlasem 

poradním

Jednání Senátu AMG dne 28. dubna 2010 proběhlo  

v přednáškovém sále Národního muzea – budově bývalého 

Federálního shromáždění. Přítomné přivítal člen exekutivy 

PhDr. Pavel Douša, Ph.D., který provázel celým programem 

jednání. V úvodu byly podány návrhy na mandátovou a ná-

vrhovou komisi. Mandátovou komisi tvořili Ing. Vlastimil 

Vykydal, Mgr. Pavel Šafr a PhDr. Zdeněk Zahradník. Návrho-

vou komisi tvořili Mgr. Antonín Reček, Mgr. Irena Chovan-

číková, PhDr. Pavel Ciprian. Senátoři se svým hlasováním 

vyjádřili pro přijetí návrhu na složení obou komisí.

Ještě před prvním bodem programu vystoupil před se-

nátory PhDr. Ivan Plánka, odcházející ředitel Muzea jiho-

východní Moravy ve Zlíně a dlouholetý předseda Zlínské 

krajské sekce. Poděkoval představitelům AMG za získané 

zkušenosti a také za možnost setkávání se s kolegy, díky 

čemuž si během svého působení v AMG vybudoval i osob-

ní přátelství. Předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová v této 

souvislosti vznesla návrh, aby PhDr. Ivan Plánka a také PhDr. 

František Šebek, bývalý ředitel Východočeského muzea  

v Pardubicích, který stále spolupracuje s AMG zejména  

v oblasti muzejní statistky a Školy muzejní propedeutiky, se 

stali čestnými členy AMG. Tento návrh byl senátory jedno-

myslně přijat.

Dr. Douša následně představil program jednání a zeptal se 

přítomných, zda nemají nějaké připomínky, popřípadě ná-

vrhy na další body k projednání. Připomínky z pléna nebyly 

žádné, a tak se slova ujala dr. Dittertová, která seznámila 

senátory s činností Exekutivy AMG v období od minulého 

zasedání Senátu AMG. Exekutiva se sešla dvakrát a nasta-

vila si pravidelnost setkávání jednou za měsíc. Hlavními 

tématy jednání byly: muzejní statistika, muzejní legislativa, 

uznávání průkazů AMG a NPÚ, Národní soutěž muzeí Gloria 

musaealis, Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2010, 

Výroční zpráva AMG za rok 2009 i příprava Kolokvia. Dr. Dit-

tertová představila projekt Muzejní a galerijní akademie 

(MGA). Jedná se o záměr Centra muzejní pedagogiky při 

Moravském zemském muzeu na vytvoření kurzů muzejní 

pedagogiky. Hlavním cílem projektu by mělo být zvyšo-

vání klíčových kompetencí v oblasti odborných znalostí  

a dovedností muzejních pedagogů a dalších muzejních 

profesionálů. O tomto záměru se AMG poprvé dozvěděla 

na společné schůzce zástupců AMG, MZM a také OMG MK 

ČR, která se uskutečnila 4. února 2010 na sekretariátu AMG. 

Dle získaných informací byl projekt MGA podpořen dotací 

MK ČR jako aktivita metodického centra pro rok 2010. Je-

likož je v materiálu Komise pro muzejní pedagogiku a PR 

při AMG uvedena jako jeden z odborných partnerů a pro 

rok 2011 se zde objevuje i finanční spolupráce AMG, byl  

v souvislosti s přípravou a realizací projektu požádán ře-

ditel MZM PhDr. Martin Reissner o společnou schůzku, na 

které by měla být projednána konkrétní podoba spoluprá-

ce a uzavřena smlouva o spolupráci jako u jiných projektů 

metodických center. Projekt MGA se navíc ukázal být v sou-

běhu se záměrem AMG připravit pro školní rok 2010/2011 

kurzy pro muzejní pedagogy v rámci nástavbového kurzu 

Školy muzejní propedeutiky. Z tohoto důvodu se exekuti-

va rozhodla přeřadit finanční prostředky získané z dotace 

MK ČR na tento projekt na organizační a technické zajištění 

kolokvia.

V této souvislosti byla rovněž prezentována problematika 

pojmu muzejní pedagog jako katalogové heslo zpracova-

né dr. Polákovou z Centra muzejní pedagogiky. Komise pro 

muzejní pedagogiku při AMG bude tuto záležitost znovu 

projednávat a své závěry poté předloží exekutivě. AMG pak 

bude usilovat o vyvolání jednání se zástupci MK ČR a MŠMT. 

Komise pro muzejní pedagogiku zároveň zpracovala stano-

visko k materiálu MŠMT k výuce dějin 20. století, které bylo 

zasláno ministryni školství jako podklad pro další jednání. 

Dr. Dittertová sdělila přítomným, že AMG získala dotace 

na 2 projekty – na propagaci a popularizaci muzejnictví ve 

výši 600 tis. Kč a na projekt informační servis v oblasti mu-

zejnictví ve výši 1 500 tis. Kč. Vzhledem k výši přidělených 

dotací byly komisím a členům AMG ponechány příspěvky 

v požadované výši. 

Exekutiva rovněž jednala s ředitelkou Collegia Bohemica 

Mgr. Blankou Mouralovou o převzetí pořadatelství Česko-

sasko-bavorských a nově i rakouských setkání muzejních 

pracovníků. Collegium Bohemicum by do budoucna mělo 

zájem se stát za českou stranu hlavním organizátorem to-

hoto setkání, které se uskuteční v roce 2012 a mělo by se 

konat v Ústí nad Labem na téma česko-německé vztahy.  

V červnu 2010 by se mělo uskutečnit společné jednání 

představitelů AMG, Collegia Bohemica, saského, rakouské-

ho a bavorského muzejního svazu, kde by byly domluveny 

další podrobnosti spolupráce. Konference 2010 se uskuteč-

ní v Horním Rakousku ve Freistadtu a tématem jsou církevní 

sbírky a církevní problematika v muzeích.

Předsedkyně AMG informovala o změnách týkajících se 

krajských sekcí. Novým předsedou krajské sekce Vysočina 

se stal ředitel Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě MgA. Jiří 

Jedlička. Předsedkyně Moravskoslezské krajské sekce AMG 

Mgr. Hana Garncarzová rezignovala na svou funkci, neboť 
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na IX. Sněmu v Písku byla zvolena zároveň členkou revizní 

komise AMG. Stanovy AMG neumožňují zastávat funkci čle-

na revizní komise a souběžně s ní i funkci předsedy krajské 

sekce.

AMG vyšle své zástupce na základě žádosti OMG MK ČR 

do komise pro výběrové řízení na funkci ředitele Husitské-

ho muzea v Táboře. Zúčastní se jej dr. Dittertová a jako ná-

hradník dr. Beneš. Výběrové řízení by mělo proběhnout na 

MK ČR dne 19. května 2010.

Dr. Dittertovou vystřídala PhDr. Jana Hutníková, které 

představila Plán činnosti a rozpočet na rok 2010. Oba 

materiály byly dány Senátu k dispozici již na jeho minulém 

jednání. Oproti původní verzi došlo jen k jedné změně, a to 

u výdajů počítaných na přípravu nástavbového kurzu pro 

muzejní pedagogy v rámci Školy muzejní propedeutiky. 

Vzhledem k realizaci kurzů se stejnou tematikou Centrem 

pro muzejní pedagogiku při MZM; budou tyto finanční pro-

středky přeřazeny do položky na organizační a technické 

zajištění VI. kolokvia v Brně. Dr. Douša vyhlásil hlasování  

o schválení návrhu Plánu činnosti a rozpočtu pro rok 2010  

a senátoři tento návrh následně přijali.

Zprávu Revizní komise AMG představil její člen PhDr. Pa-

vel Popelka. Při kontrole, která proběhla 21. dubna 2010 na 

sekretariátu AMG, bylo zjištěno, že limit pokladní hotovosti 

nebyl v průběhu roku 2009 překročen, a že stav hotovosti  

v peněžním deníku souhlasí ke dni 21. dubna 2010 s vý-

pisem. Kontrolou bylo dále zjištěno neuhrazení členských 

příspěvků za rok 2006 1 individuálního člena, za rok 2007  

2 řádných a 2 individuálních členů; za rok 2008 1 individu-

álního člena a 5 řádných členů; za rok 2009 4 individuálních 

členů a 9 řádných členů (k 31. prosinci 2009). Revizní komi-

se AMG proto doporučila vyzvat neplatiče k úhradě. Revizní 

komise AMG prošla jednotlivé vyúčtování poskytnutých 

grantů a dotací AMG a shledala, že je vyúčtování vedeno 

pečlivě, přehledně a systematicky.

Výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, DiS. stručně 

představila přítomným znění Výroční zprávy AMG za rok 

2009, kterou měli na jednání k dispozici. Apelovala na před-

sedy komisí a krajských sekcí, aby zkontrolovali správnost 

údajů. Tam, kde chyběl záznam z činnosti z roku 2009, bylo 

ve Výroční zprávě uvedeno, že se komise či sekce nesešla. 

Termín pro zasílání posledních připomínek a chybějících 

informací byl stanoven na 17. května 2010. Výroční zpráva, 

jejíž součástí je i zpráva Revizní komise a přehled hospoda-

ření AMG, byla senátory schválena s tím, že do stanoveného 

termínu je možné ještě zapracovat chybějící údaje. 

Zprávu o mediálních akcích AMG a Národní soutěži mu-

zeí Gloria musaealis 2009 představila senátorům nová ře-

ditelka Národní soutěže muzeí a členka exekutivy AMG Mgr. 

Irena Chovančíková. Do VIII. ročníku se přihlásilo 49 institucí 

s 84 projekty. Závěrečné zasedání poroty se uskutečnilo ve 

dnech 31. března–1. dubna 2010 a vzešly z něj nominace 

na první tři místa, zvláštní ocenění ve všech kategoriích  

a také doporučení pro kategorie Ceny Českého výboru 

ICOM a Ceny čestného výboru soutěže. Ředitelka soutěže 

všechny přítomné pozvala na slavnostní ceremoniál, který 

se uskuteční dne 13. května 2010 od 17 hodin v Pantheonu 

Národního muzea. 

Mgr. Chovančíková rovněž zmínila přípravy na Národní 

zahájení Festivalu muzejních nocí 2010, které se uskuteč-

ní 14. května 2010 v Jihlavě. Slavnostní zahájení proběhne 

v gotické síni jihlavské radnice od 18 hodin. V rámci slav-

nostního zahájení budou prezentovány výsledky VIII. roční-

ku Národní soutěže muzeí a galerií, i z tohoto důvodu Mgr. 

Chovančíková zdůraznila, aby zástupci oceněných subjektů 

do Jihlavy dorazili a mohli představit své projekty. Pro ve-

řejnost je připraven bohatý program zahrnující divadelní 

představení, vernisáž výstavy v Muzeu Vysočiny Jihlava, oh-

ňovou show a samozřejmě také možnost zdarma navštívit 

jihlavská muzea, galerie a jiná místní zajímavá místa. Záštitu 

nad akcí převzal hejtman kraje Vysočina MUDr. Běhounek 

a primátor města Jihlava Ing. Vymazal. Do šestého ročníku 

FMN 2010 se přihlásilo 218 institucí a 123 měst. Festival má 

opět společné logo, které bylo distribuováno pořádajícím 

institucím a společnou internetovou prezentaci na http://

www.muzejninoc.cz

O muzejní legislativě podal zprávu I. místopředseda AMG 

PhDr. Luděk Beneš. Dne 25. února 2010 se uskutečnilo jed-

nání na Archivní správě Ministerstva vnitra ČR k Metodické-

mu návodu k vedení evidence v NAD v kulturně-vědeckých 

institucích. Exekutiva AMG se ztotožnila s připomínkami MK 

ČR, že předložený návrh je v rozporu s vyššími legislativními 

normami, neboť tvrdí, že archiválie, které byly vzaty do sbír-

kové evidence na základě zákona č. 122/2000 Sb. „omylem“, 

je dle tohoto návrhu třeba z této evidence vyjmout a zaevi-

dovat v NAD. Na základě připomínek AMG bylo na jednání 

domluveno, že bude zpracována nová verze návrhu meto-

dického návodu. Tento materiál by měl na sekretariát AMG 

být doručen do 30. dubna 2010. 

PhDr. František Šebek referoval o situaci v oblasti muzejní 

statistiky. Představil dílčí změny, které se týkají dotazníku 

V-kult pro rok 2010, zejména v oblasti konzervace-restaura-

ce-preparování a také v položce Výkony muzejních pedago-

gů. Připomínky k dotazníku 2011 je možné ještě zasílat na 

sekretariát AMG do 10. května 2010. NIPOS by měl v květnu 

dokončit software pro sledování výkonnosti muzeí a galerií 

v ČR; v červnu by pak měly být osloveny jednotlivé insti-

tuce. NIPOS se také v roce 2010 chystá vydat statistickou 

„skládačku“ s vybranými muzei a galeriemi s komentářem 

za období od roku 1980–2009. 
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Oblast uznávání průkazů AMG přítomným přiblížila člen-

ka exekutiv AMG PhDr. Zita Zemanová. Mezi AMG a NPÚ 

byla obnovena dohoda o recipročním uznávání volných 

vstupů členů AMG, NPÚ a ICOMOS s platností od 1. dubna 

2010, se zahájením turistické sezóny na památkových ob-

jektech ve správě NPÚ. Do členských muzeí a galerií AMG 

byl zaslán dopis s touto informací a také s náhledem průka-

zek zaměstnanců NPÚ a ICOMOS, od roku 2001 platí rovněž 

dohoda se Zväzom múzeí na Slovensku o uznávání volných 

vstupů. Členská muzea tak byla informována o tom, že jim 

na objektech NPÚ bude umožněn volný vstup a zároveň 

jim bylo Exekutivou AMG doporučeno, aby umožnila volný 

vstup pracovníkům NPÚ a ICOMOS do svých institucí. Exe-

kutiva rovněž vzala na vědomí situaci v Národní galerii, kte-

rá celou záležitost bude projednávat na své poradě vedení 

až 30. dubna 2010. 

Na vedení AMG se obrátil náměstek pro správu památ-

kových objektů NPÚ Mgr. Milan Svoboda ve věci proble-

matického vystupování zaměstnance Hornického muzea 

v Příbrami Mgr. Romana Abušinova, který se při svých 

soukromých cestách po hradech a zámcích ČR v rámci re-

cipročního uznávání volných vstupů zaštiťuje Asociací mu-

zeí a galerií ČR. Exekutiva AMG tak písemnou formou bude 

informovat vedení Hornického muzea v Příbrami s prosbou  

o domluvu. Dr. Beneše zároveň upozornil na fakt, že některá 

členská muzea neuznávají volný vstup držitelům kartiček. 

Anna Komárková, DiS. seznámila senátory s přípravou VI. 

Kolokvia, které bude uspořádáno k 20. výročí vzniku AMG. 

Konference se bude v odborné části věnovat problema-

tice autorského zákona a digitalizace. Termín kolokvia je 

stanoven na 2.–3. listopadu 2010, uskuteční se v sále Bře-

tislava Bakaly na Žerotínově nám., ubytování účastníků je 

předběžně domluveno v hotelu Slavia. Společenské setkání 

účastníků kolokvia bude probíhat v prostorách Moravského 

zemského muzea v Dietrichsteinském paláci. 

V bodě Stav a změny členské základny informovala Anna 

Komárková, Dis. o ukončení členství Správy Pražského hra-

du. Dále představila kandidáty na řádné členství v AMG 

– Chodovar s. r. o. a Zoologické muzeum Protivín. O prv-

ně jmenovaném referovala dr. Hutníková a doporučila ho  

k přijetí, Senát svým hlasováním pak toto doporučení po-

tvrdil. Hlasování o přijetí Zoologického muzea Protivín bylo 

odloženo na příští jednání. Projednávali se také žádosti  

o individuální členství Mgr. Milana Janča a Mgr. Marie Na-

vrátilové, o jejichž přijetí rozhodl Senát svých hlasováním. 

Naopak bylo odloženo hlasování o přijetí Mgr. Martina Ha-

laty a Vladka Váchy, neboť nebyl přítomen nikdo, kdo by  

o nich mohl referovat. 

Poslední na programu jednání byl bod Různé. Vystou-

pil zde Mgr. Junek, předseda Středočeské krajské sekce se 

stížností Muzea Muzeum čs. opevnění K-S 14 „U cihelny“ 

Králíky. Muzeum se ohradilo proti tomu, že jako občanské 

sdružení dostane jen 3 členské průkazky AMG na rok pro 

všechny členy (tzn. přenosné) bez udání jména a cítí se 

tímto faktem poškozeni. Členka exekutivy dr. Hutníková na 

tento fakt reagovala tak, že Stanovy AMG, resp. Jednací řád 

AMG, připouštějí vydávat průkazky AMG jen zaměstnancům 

muzeí a galerií, proto není možné je vydat někomu jinému. 

Opatření s vydáváním 3 průkazek pro občanská sdružení je 

tak vstřícný krok směrem k těmto sdružením, nikoliv jejich 

poškozením. Exekutiva AMG zašle písemné stanovisko do 

Králíků, kde celou situaci vysvětlí s odkazem na Stanovy  

a Jednací řád AMG.

Mgr. Hana Němcová, předsedkyně Komise pro muzejní 

pedagogiku, vystoupila s rozšiřujícími informaci k projektu 

Muzejní a galerijní akademie při Metodickém centru mu-

zejní pedagogiky MZM, na kterém se také podílí. Kurz by 

měl být určen muzejním pracovníkům věnujícím se peda-

gogice, ale také studentům a cílem by měl být absolvent, 

který se orientuje v oblasti muzejní pedagogiky, umí např. 

sestavit doprovodný program či vést tým lektorů. Kurz by 

měl začínat v říjnu a měl by být dvouletý. Název kurzu není 

zatím konečný a je předmětem diskuze.

Předsedkyně Českého výboru ICOM PhDr. Zuzan Strnado-

vá připomněla přítomným blížící se Mezinárodní den mu-

zeí 18. května a doporučila, aby o předcházející popřípadě 

následující sobotě či neděli umožnili návštěvníkům vstup 

zdarma. Tématem letošního Mezinárodního dne muzeí je 

„Muzeum a sociální harmonie“ a vyzvala ta muzea, která 

jsou členem ICOMu, aby o svých aktivitách a doprovodných 

programech na tento den zaslali Českému výboru ICOM 

zprávu.

Dr. Dittertová upozornila na to, aby krajské sekce a komise 

při plánování svých akcí se informovaly (např. na webových 

stránkách AMG), zda ve zvoleném termínu se nekonají jiné 

muzejní semináře či setkání, aby se tematicky ani časově 

neprolínaly. 

Anna Komárková, DiS. vyzvala k přihlášení se do kurzů 

Školy muzejní propedeutiky. V novém ročníku by měl být 

otevřen i nástavbový kurz Muzejní výstavnictví, který v mi-

nulých ročnících musel dát přednost dvěma třídám základ-

ního kurzu. 

Na závěr jednání přednesla Mgr. Chovančíková návrh 

usnesení, který byl senátory přijat. Dr. Douša poděkoval pří-

tomných za jejich čas a pozval je na další jednání Senátu, 

slavnostní ceremoniál Gloria musaealis i na zahájení Festi-

valu muzejních nocí do Jihlavy.

Zapsala Malvína Brychová

         zprávy, aktuality, informace
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Server muzeí a galerií ČR

V uplynulém období došlo na webových prezentacích 

AMG k další řadě změn, jejichž cílem bylo rozšíření služeb 

muzeím a galeriím v rámci internetu a současně i poskyt-

nout návštěvníkům stránek na adrese http://www.cz-mu-

seums.cz více informací. Tyto dva základní směry rozvoje 

doprovázelo využití potenciálu internetového systému  

k výrazným úsporám při práci s daty i pro pracovníky AMG.

Rozšíření nových informací je nejvíce patrné v Adresáři 

muzeí a galerií České republiky, který byl doplněn o sekci 

Knihovna. Nyní lze každý subjekt adresáře doplnit o muzej-

ní knihovny včetně otevíracích dob a služeb poskytovaných 

badatelům. V praxi to znamená, že o tyto nové položky se 

rozšířila nejen část prezentační, ale i administrační rozhraní 

pro zadávaní dat do webového systému.

Ve snaze co nejvíce usnadnit návštěvníkům plánování ces-

ty a lokalizaci muzeí a galerií v České republice byly informa-

ce u všech subjektů doplněny na webu o mapové podklady, 

které nejsou jen statickým obrázkem, ale jsou to regulérní 

aktivní mapy napojené přímo na internetové mapové infor-

mace společnosti Google. Zobrazit mapové podklady on-

line a začlenit je do Adresáře muzeí a galerií ČR byla jedna 

věc, na druhé straně bylo však nutné těmito daty systém 

naplnit, což v případě, kdy je v databázi na tisíc subjektů, 

není vůbec jednoduché a bylo by to i časově velmi náročné. 

Firma EVANEK se proto rozhodla pro jiné řešení. Aby se žád-

ná nová data ohledně vykreslení mapy vkládat nemusela, 

webový systém AMG při zavolání požadavku na zobrazení 

údajů o konkrétním muzeu nebo galerii sám požádá mapy 

Google o všechny informace, a to pouze na základě již vlo-

žené adresy muzea nebo galerie. Vše probíhá zcela automa-

ticky. Pokud se u muzea změní adresa, automaticky se bude 

mapa „natahovat“ podle nové adresy. Zobrazování pracuje 

velmi spolehlivě, je však ještě třeba jej ošetřit u některých 

méně běžných adres typu Zámek 1 apod., se kterými mají 

online mapy obecně  stále problémy.   

         zprávy, aktuality, informace

1. Senát zvolil mandátovou komisi ve složení: Ing. 
Vlastimil Vykydal, PhDr. Zdeněk Zahradník, Mgr. Pa-
vel Šafr
2. Senát zvolil návrhovou komisi ve složení: PhDr. 
Pavel Ciprian, Mgr. Antonín Reček, Mgr. Irena Cho-
vančíková
3. Senát vzal na vědomí zprávu o činnosti exekutivy 
AMG od minulého zasedání senátu
4. Senát vzal na vědomí zprávu revizní komise za rok 
2009
5. Senát vzal na vědomí zprávu o mediálních akcích 
AMG na rok 2010 a o vyhodnocení VIII. ročníku Ná-
rodní soutěže muzeí Gloria musaealis
6. Senát vzal na vědomí informace o vývoji oborové 
legislativy
7. Senát vzal na vědomí informace o muzejní sta-
tistice a vyzval členy k zasílání připomínek do 10. 5. 
2010
8. Senát vzal na vědomí informace o dohodě o vzá-
jemném uznávání průkazů NPÚ, ICOMOS, a ZMS  
s účinností od 1. 4. 2010 a zároveň ukládá exekutivě 
řešit písemnou formou stížnosti zaměstnance Hor-
nického muzea v Příbrami vůči NPÚ
9. Senát vzal na vědomí stav příprav kolokvia na ak-
tuální téma k 20. výročí vzniku AMG. Kolokvium se 

uskuteční ve dnech 2. – 3. 11. 2010 v Sále Břetislava 
Bakaly v Brně
10. Senát vzal na vědomí informace předsedkyně 
Komise pro muzejní pedagogiku a práci s veřejností 
o stavu příprav projektu Muzejní a galerijní akade-
mie, který připravuje ve spolupráci s Centrem muzej-
ní pedagogiky MZM
11. Senát vzal na vědomí stížnost občanského sdru-
žení Muzeum čs. opevnění K-S 14 „U cihelny“ Králíky 
na princip přidělování průkazek AMG a ukládá exe-
kutivě reagovat na stížnost v souladu se Stanovami 
a Jednacím řádem AMG
12. Senát schválil plán činnosti a rozpočet AMG na 
rok 2010
13. Senát schválil výroční zprávu za rok 2009 s vý-
hradou věcného doplnění drobných změn ze strany 
sekcí a komisí do 17. 5. 2010
14. Senát schválil přijetí PhDr. Ivana Plánky a PhDr. 
Františka Šebka za čestné členy AMG
15. Senát schválil přijetí Chodovar s. r. o. za řádného 
člena AMG
16. Senát schválil přijetí Mgr. Marie Navrátilové  
a Mgr. Milana Janča za individuální členy AMG

Irena Chovančíková

Usnesení Senátu AMG
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V sekci webového systému – Festival muzejních nocí  

– jsme se věnovali archivaci starších ročníků festivalu a roz-

šiřovali, opět v duchu posílení služeb pro muzea a galerie, 

služby na internetu. Archivované ročníky se teď zobrazují 

ve svém původním designu a grafice; jsou přístupné i včet-

ně přihlášek. 

V administraci webového sytému lze zakládat databázově 

nové ročníky, a tak se celý proces při přípravě nového roční-

ku výrazně zjednodušuje a zrychluje a nebude v budoucnu 

vyžadovat další finanční prostředky na zhotovení prezen-

tace pro nový ročník festivalu. Pro šestý ročník muzejních 

nocí jsme připravili pro návštěvníky webových stránek další 

služby, a to zejména vyhledávání akcí podle lokality pomocí 

interaktivní mapy nebo navazujících textových odkazů; řa-

zení akcí podle názvu muzea a řazení akcí podle data akce. 

Abychom opět alespoň trochu usnadnili online přihlašová-

ní do festivalu muzeím, je přihlašovací formulář doplněn  

o rozbalovací seznam lokalit, kde jsou muzea umístěna. Se-

znam lokalit se opět načítá podle aktuálního stavu centrál-

ní webové databáze – pokud dojde ke změnám, okamžitě 

se promítnou do formuláře na přihlášení i do kontaktů na 

web. 

U prezentace Národní soutěže muzeí Gloria musaealis byly 

spuštěny nové online formuláře pro přihlášení. Firma EVA-

NEK testovala maximální usnadnění přihlašování do sou-

těže, ale řešení s jedním složitým formulářem, se ukázalo 

obtížně proveditelné. Důvodem bylo i to, že doba strávená 

vyplňováním formuláře se v reálných podmínkách natolik 

prodlužovala, že bylo náročné udržet zabezpečenou komu-

nikaci mezi přihlašující se organizací a databází webového 

systému. Formuláře jsou nyní řešené tak, že jsou stejně jako 

tištěné přihlášky rozděleny na jednotlivé kategorie, tím se 

celý proces přihlašování dostane do úrovně, kdy je možné 

komunikaci s databází bezproblémově zajistit. Dále bylo 

testováno doplnění formulářů o možnost přidávat navazu-

jící soubory příloh, fotografie apod.

AMG vydává pravidelně ve dvouletých intervalech tištěný 

Adresář muzeí a galerií ČR, kde jsou zveřejňována všechna 

muzea a galerie, která jsou také na webu AMG. Příprava 

tiskových podkladů takového adresáře byla časově velmi 

náročná. Během přípravy tištěného seznamu ještě navíc 

docházelo k průběžným změnám, a tak se situace s knižním 

vydáním velmi komplikovala. Požadavek AMG na racionali-

zaci této činnosti a hlavně zpřesnění celého procesu s cílem 

získat aktuální stav v jednom jediném okamžiku vedl k vy-

tvoření programu, který dokáže tiskové podklady z webové 

databáze připravit automaticky ve formátu PDF. Řešením 

je výpis požadovaných informací ve struktuře pro tiště-

ný adresář. Nejde však pouze o běžný výpis adresáře, ale  

i o přiřazení přesného formátování pro tisk. Během několika 

sekund a na stisknutí jediného tlačítka tak systém vygene-

ruje tiskové podklady s téměř tisícovkou adres a kontaktů 

muzeí a galerií České republiky. Pak už jen stačí k vygene-

rovanému PDF souboru přidat titulní a závěrečnou stránku  

a předat vše tiskárně. 

V prosinci 2008 byla spuštěna v rámci webu AMG také 

statistika návštěvnosti, dle které se dá sledovat zájem  

o jednotlivé prezentace v průběhu měsíců, dnů i hodin. Ze 

statistik vyplývá, že návštěvnost prezentací AMG je na vý-

borné úrovni a že návštěvníci využívají webový portál AMG 

k tomu, aby získali přístup k aktuálním informacím o akcích 

muzeí a galerií, volných pracovních místech atd. Webový 

portál AMG je ale běžně využíván i jako hlavní vstupní brá-

na vedoucí k prezentacím jednotlivých muzeí a galeriích 

České republiky na internetu. 

Evžen Vaněk

Akce Centra Bavaria Bohemia 
pořádaná v rámci projektu 
Kultura bez hranic

V rámci projektu „Kultur ohne Grenzen – Kultura bez hra-

nic", dotovaného z dotačního programu Evropské unie Cíl 

3 Svobodný stát Bavorsko – Česká republika, představilo 

20. dubna 2010 Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee ve 

spolupráci se 40 muzei z českých a bavorských sousedních 

regionů propagační materiál o akcích, které byly pořádány 

u příležitosti Mezinárodního dne muzeí 16. května 2010  

a Muzejní noci 2010.

Mapa, která by měla povzbudit veřejný zájem o muzea na 

české a bavorské straně, prezentuje 40 muzeí ve třech čes-

kých (Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský kraj) a třech bavor-

ských (Horní Franky, Horní Falc, Dolní Bavorsko) sousedních 

regionech, které jsou zapojeny do této marketingové akce. 

Zadní strana mapy informuje o akcích jednotlivých muzeí, 

které proběhnly u příležitosti Mezinárodního dne muzeí  

a Muzejní noci 2010 dne 16. května 2010, i o těch, které lze 

dále navštívit. 

Projekt „Kultur ohne Grenzen – Kultura bez hranic", jehož 

realizace probíhá od 1. listopadu 2008, navazuje na part-
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nerskou spolupráci Centra Bavaria Bohemia (CeBB) a Plzeň-

ského kraje, zahájenou v roce 2006. Cílem tohoto tříletého 

projektu je zintenzivnění kulturní výměny mezi bavorský-

mi a českými sousedními regiony, podnícení spolupráce  

a přeshraniční kulturní prezentace za účelem zvýšení zájmu 

veřejnosti o sousední zemi. Zřizovatelem střediska a nosi-

telelem projektu, který vede Hans Einbauer, ředitel CeBB, je 

spolek Bavaria Bohemia, českým partnerem je Západočes-

ké muzeum v Plzni. 

- dle zaslaných materiálů

Výpovědi pamětníků oživily 
expozici sedlčanského 
muzea

Stálá expozice sedlčanského muzea se v části zaměřené 

na regionální dějiny za 2. světové války zabývá proble-

matikou vystěhování místního obyvatelstva, ke kterému 

došlo v letech 1942–45. Vystěhování se uskutečnilo v ně-

kolika etapách pod záminkou zřízení vojenského cvičiště 

jednotek SS a vedlo k postupnému vystěhování obyvatelstva  

z rozsáhlého území ve středních Čechách mezi řekami Vlta-

vou a Sázavou. Nejvíce bylo postiženo samo okresní město 

Sedlčany, odkud se stěhovalo přes 2.000 ob-

čanů. Z obyvatel celého tehdejšího soudní-

ho okresu muselo opustit své domovy 3.194 

osob.

Tomuto tématu, postavenému na vzpo-

mínkách pamětníků, je věnován krátký film, 

kterým byla obohacena expozice městského 

muzea v Sedlčanech. Sedmnáctiminutovou 

projekcí nás vedle výpovědí pamětníků, 

spojených s projekcí archivních materiálů 

– fotografií a dokumentů, doprovází hudba 

skladatele Bohuslava Martinů. Zajímavostí 

je zaznamenání výpovědi francouzského 

příslušníka SS, který v tomto období prošel 

vojenským výcvikem na Sedlčansku.

Projekce je automaticky spuštěna při 

vstupu návštěvníka do expozice novově-

ku, kde je zobrazena na velkoplošné plaz-

mové obrazovce. Svým technickým řešením navazuje na 

úspěšné obdobné projekty realizované naším muzeem  

v minulých letech – o Krčínově kancionálu a hudebním 

skladateli Josefu Sukovi.

David Hroch

Fotografie a dokumenty použité pro tento krátký film pochází z ar-

chivu Městského muzea Sedlčany a také z archivních fondů Národní-

ho archivu Praha a Vojenského historického ústavu Praha.

Projekci pro Městské muzeum Sedlčany zhotovili fotograf Mgr. Mar-

tin Stecker společně se svým synem Marcelem Steckerem. Text pro ko-

mentář zpracoval pracovník muzea Jiří Páv. Vlastní komentář namlu-

vil Tomáš Gibiš. Montáž realizovala firma AQ, s. r. o., Červenka. Celý 

projekt vznikl díky grantu Fondu kultury Středočeského kraje.

Pracovní listy v sedlčanském 
muzeu

Spolupráce našeho muzea s žáky a studenty místních 

škol, která má již několikaletou tradici, byla rozšířena o tzv. 

pracovní listy. Na jejich zhotovení se výrazně podílela stu-

dentka místního gymnázia Eliška Hodysová, kterou jsem 

tímto úkolem pověřil. Při jejich zpracování bylo přihlédnuto 

k chronologickému dělení naší expozice na období pravě-

ku, středověku a novověku a zařazení důležitých detailů, 

které by dle mého názoru měly v těchto listech dominovat. 

Detailní zpracování jsem ponechal na realizátorce, což se 

ukázalo velmi prozíravé, neboť zpracovatelka byla obdaře-

na tím, čeho se nám většinou nedostává – pohledem cílové 

skupiny, pro kterou je aktivita určena. 

Finalizaci pracovních listů jsme provedli společně – vý-

sledkem naší práce byly tři okruhy pracovních listů pro dru-

hý stupeň ZŠ a odpovídajících ročníků studentů gymnázia. 

Pracovní listy jsou složeny z napohled jednoduchých otá-

zek typu Najdi, Nakresli, Vyjmenuj, Vysvětli či Vyplň křížov-

ku, ale v tom je právě jejich síla.
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Z důvodu rychlé manipulace byly pracovní listy rozmno-

ženy a společně s psacími pomůckami a polštářky rozmís-

těny po podlažích do skříněk vždy před vstupy do jednot-

livých muzejních expozic. Jejich digitální podoba v PDF je 

umístěna i na našem muzejním webu: http://www.muzeu-

m-sedlcany.cz/prac_listy.php.

Vlastní práce s cílovou skupinou probíhá tak, že každému 

z dětí rozdá pracovník muzea jeden pracovní list (který si 

po vyplnění může ponechat) společně s podložkou, tuž-

kou a gumou (které po vyplnění vracejí). Následuje krátký 

úvod našeho pracovníka s návodem na vyplňování a vlastní 

zhruba 30 minutová práce dětí, případně rady našeho za-

městnance během plnění úkolu. Na závěr proběhne kont-

rola vyplněných pracovních listů (zpětná vazba) společně  

s vyhodnocením. Musím říci, že za osm let činnosti v na-

šem muzeu jsem se nesetkal s takovou pozitivní odezvou 

a zájmem ze strany dětí a studentů při řešení daných úkolů. 

Zcela jistě je to jedna z cest, po které se malá muzea, jež ne-

jsou obdařena různými specializovanými muzejně-pedago-

gickými pracovníky, mohou vydat. Vedle výše zmíněného je 

třeba uvést, že studentka zpracovávající naše pracovní listy 

je zhotovovala v rámci své běžné brigádní činnosti v naší 

muzejní recepci – pokladně.

David Hroch

Navázání spolupráce s novou 
sekcí Památek a významných 
turistických cílů Asociace 
cestovních kanceláří

Začátkem března 2010 se Muzeum hlavního města Prahy 

stalo jedním z prvních přidružených členů nově vzniklé sek-

ce Památek a významných turistických cílů Asociace ces-

tovních kanceláří ČR. V domě U kamenného zvonu v Praze 

se dne 18. března 2010 konala tisková konference, kterou 

uspořádalo Muzeum hlavního města Prahy ve spoluprá-

ci s Asociací cestovních kanceláří ČR v prostorách Galerie 

hlavního města Prahy. Na této konferenci byly představeny 

některé zajímavé výstavní projekty, které budou pro zahra-

niční i tuzemské návštěvníky v Praze připraveny na podzim 

tohoto roku.

Nejprve byla předsedou Asociace cestovních kanceláří 

ČR panem Viliamem Sivekem oficiálně představena nově 

vzniklá sekce Památek a významných turistických cílů ACK 

ČR, která byla založena 10. února 2010. Jejími členy se mo-

hou stát hrady, zámky, muzea, galerie, botanické a zoolo-

gické zahrady, skanzeny a další atraktivity vhodné pro akti-

vity příjezdového a domácího cestovního ruchu. Do sekce 

už (ke dni 18. března 2010) vstoupily: Botanická zahrada 

Liberec, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, Muzeum hl. 

města Prahy, Muzeum Kampa – nadace Jana a Medy Mlád-

kových, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci, Pražská 

informační služba, Ruční papírna Velké Losiny, Národní kul-

turní památka Vyšehrad, Čokoládový dům, Poštovní muze-

um, Římskokatolická farnost Kutná Hora, Hornické muzeum 

v Příbrami. Předsedkyní sekce se stala PhDr. Jolana Mysliv-

cová, majitelka a ředitelka školy kultury podnikání v cestov-

ním ruchu Tyrkys, s. r. o.

Sekce připravuje prezentace pro incomigové agentury  

a cestovní kanceláře, na nichž jako první byly představeny 

výstavní projekty podzimu roku 2010 a zimy 2010–2011, 

které pomohou obohatit programovou nabídku pro zahra-

niční i domácí turisty.

Prvním představovaným projektem na tiskové konferen-

ci byla výstava „Královský sňatek, Eliška Přemyslovna a Jan 

Lucemburský“, která se bude konat v termínu od 4. listopa-

du  2010 do 6. února 2011 v Domě U Kamenného zvonu. 

Uskuteční se při příležitosti sedmistého výročí nástupu 

Jana Lucemburského na český trůn po jeho sňatku s českou 

princeznou Eliškou Přemyslovnou (1. září 1310, korunovace 

manželů 7. února 1311 v Praze). Výstavu pořádá Muzeum 

hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy a Ar-

chiv hlavního města Prahy za podpory Magistrátu hlavního 

města Prahy. Výstava je pořádána ve spolupráci s Národním 

muzeem v Praze a Národním muzeem ve Vratislavi.

Další výstavu pořádá Národní galerie v Praze ve spoluprá-

ci se Správou Pražského hradu u příležitosti čtyřstého výro-

čí narození Karla Škréty. Výstava „Karel Škréta (1610–1674): 

Doba a dílo“ se uskuteční ve dnech od 24. listopadu 2010 až 

10. dubna 2011 ve Valdštejnské jízdárně a v Jízdárně Praž-

ského hradu. Bude vůbec nejrozsáhlejší přehlídkou tohoto 

významného umělce, zakladatele barokního malířství v Če-

chách. 

Poslední představovaná výstava, „Pražské výletní restaura-

ce“, se bude konat v hlavní budově Muzea hlavního města 

Prahy v termínu od 22. září 2010 do 20. března 2011.

Společně s představiteli Asociace cestovních kanceláří 

ČR doufáme, že navázaná spolupráce přispěje k aktivnímu 

zapojení dalších muzeí, galerií a památek do cestovního 

ruchu a tím i k další prezentaci našeho kulturního dědictví 

tuzemským i zahraničním návštěvníkům.

Zuzana Strnadová
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Středočeská krajská sekce 
AMG se sešla ve Středočeském 
muzeu v Roztokách

V úterý 20. dubna 2010 se uskutečnilo ve Středočeském 

muzeu v Roztokách jednání Středočeské krajské sekce 

AMG. Jednání bylo přítomno 11 členů Středočeské krajské 

sekce AMG, čtyři členové se omluvili.

Na úvod zasedání PhDr. Luděk Beneš, ředitel Muzea Mla-

doboleslavska, krátce a věcně seznámil účastníky s obsa-

hem jednání posledního zasedání Senátu AMG ze dne 17. 

února 2010. Seznámil členy sekce s projektem Centra pro 

muzejní pedagogiku v Brně při Moravském zemském mu-

zeu, které by mělo zahájit kurzy pro muzejní pedagogy 

od září roku 2010. Členy sekce dále informoval o tom, že 

ve stávající podobě není již zajištěno fungování programu 

DEMUS v prostředí nových Windows (platforma MS Access 

97 není již podporována). Připomněl také nově uzavřenou 

dohodu mezi AMG a NPÚ ohledně vzájemného uznávání 

průkazek pro volný vstup do členských muzeí AMG a ob-

jektů ve správě NPÚ. Tomuto tématu byla věnována diskuse 

se závěrem, že je nutno bedlivě dbát na dodržování této 

dohody z naší strany.

V otázce vedení sbírek v účetnictví seznámila PhDr. Zita 

Zemanová, ředitelka Středočeského muzea v Roztokách, 

přítomné s poslední informací z MK ČR pro příspěvkové 

organizace zřizované MK ČR k oceňování a účtování kultur-

ních památek, sbírek muzejní povahy a předmětů kulturní 

hodnoty.

Následná diskuse byla věnována digitalizaci sbírek. Pří-

tomní ředitelé organizací byli vyzváni k dodávání fotografií 

sbírkových předmětů a foto depozitářů v rámci dané insti-

tuce do CES. V tomto smyslu byla nastolena otázka standar-

dizace fotografie daného sb. předmětu (jasných zásad pro 

způsob fotografování – měřítko, světlost), což není dopo-

sud stanoveno.

Zazněla také kritika „Projektu osobnosti Středočeského 

kraje“, kdy bylo konstatováno, že se sice jedná o zajímavý 

projekt, ale bohužel z důvodu neexistence tiráže ve vyda-

ných brožurách (povinnost vydavatele daná autorským zá-

konem) není možné tyto brožury v této podobě distribuo-

vat (sankce hrozí jak vydavateli, tak distributorovi). 

Na závěr jednání vystoupila Kristina Váňová, ředitelka 

Památníku Karla Čapka ve Staré Huti, s návrhem na účast 

jednotlivých ředitelů středočeských muzeí na poradách 

ředitelů středočeských škol. Návrh byl přítomnými přijat  

s tím, že při účasti na těchto poradách by mohli naši zástup-

ci seznámit ředitele škol s možnostmi vzdělávání žáků a stu-

dentů v našich muzeích.

Další datum setkání Středočeské krajské sekce AMG bylo 

stanoveno na úterý 26. října v 10 hodin ve Středočeském 

muzeu v Roztokách.  

 David Hroch

Zápis o volbě předsedy krajské 
sekce Vysočina

Všichni členové krajské sekce AMG za Vysočinu byli e-mai-

lem vyzváni k nominování kandidátů na funkci předsedy 

krajské sekce. Navržen byl jediný kandidát MgA. Jiří Jedlič-

ka, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod.

Následně byli všichni členové krajské sekce obesláni hla-

sovacím lístkem s výzvou k volbě. V určeném termínu bylo 

řádně vyplněno 15 hlasovacích lístků; 13 hlasů bylo pro 

zvolení kandidáta, 2 hlasující  se zdrželi.

Novým předsedou krajské sekce Vysočina byl zvolen MgA. 

Jiří Jedlička.

Karel Malý

Zprávy ze zasedání Liberecké 
krajské sekce 

Zasedání Liberecké krajské sekce Asociace muzeí a gale-

rií ČR se uskutečnilo dne 23. února 2010 v Severočeském 

muzeu v Liberci. Z celkového počtu 13 řádných členů se za-

sedání zúčastnilo 7 členů. Tím byla přítomna nadpoloviční 

většina, která mohla zvolit nového předsedu krajské sekce.      

Nejprve odstupující předseda přednesl informace o dění 

a situaci v AMG a o jednáních senátů AMG. Následovala dis-

kuse a představení kandidátů na funkci nového předsedy 

Liberecké krajské sekce. Na základě řádné volby byla novou 

předsedkyní Liberecké krajské sekce AMG zvolena Mgr. Pe-

tra Hejralová, ředitelka Městského muzea v Železném Bro-

dě.

V další části zasedání zazněla informace o průběhu a zá-

věrech IX. Sněmu AMG ve dnech 6.–7. října 2009 v Písku. 

sekce, komise,
kolegia

sekce, komise, kolegia
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Projednán byl zákon o účetnictví a sbírky muzejní povahy  

s poslední variantou výkladu a jeho dopadu na řešení situa-

ce v muzeích. Informace vyvolala rozsáhlou diskusi s řadou 

dotazů. 

V rámci diskuse pak byla projednávána různorodá té-

mata související s odbornou, muzejní, výstavně-expoziční  

a sbírkotvornou činností muzeí. Zazněla informace o no-

vém soukromém muzeu obrněné techniky ve Smržovce  

a jeho činnosti. Velká část diskuse byla věnována stavu roz-

počtu muzeí a dalšímu vývoji jejich financování. Zazněly  

i informace zástupce Libereckého kraje o další spolupráci  

s Libereckou krajskou sekci i jednotlivými muzei. 

   

Zdeněk Vitáček

Malé ohlédnutí za Glorií

Za dámou se my muži občas rádi ohlédneme a to zejmé-

na tehdy, když za ohlédnutí stojí. Dovolte tedy i mně učinit 

malé ohlédnutí, protože naše muzejní dáma, Gloria musae-

alis za něj určitě stojí. Ač teprve osmiletá, chová se již jako 

dospělá, životaschopná, zajímavá, krásná, ale i náladová, 

vrtošivá, a zejména z pohledu poroty, velmi, velmi časově 

náročná. Prostě dáma v nejlepších letech.

Nová porota, jíž mám tu čest předsedat, měla v uplynu-

lém VIII. ročníku opravdu těžký úkol. Jednak proto, že co do 

počtu projektů byl minulý ročník rekordní, jednak proto, že 

přihlášky na poslední chvíli nutily porotu navštěvovat vzdá-

lená místa opakovaně, což bylo opravdu velice náročné. 

Tradičně ospalý start přihlašovaných projektů byl nahra-

zen v posledních třech měsících zběsilým finišem končícím 

číslicí 84. Uvážíme-li, že z toho bylo 50 projektů v kategorii 

muzejní výstava a muzejní počin, které porota osobně na-

vštívila a zhlédla, nezbývá než před porotou pomyslný klo-

bouk hluboce smeknout.

Porota absolvovala 23 výjezdů, při kterých zhlédla 48 pro-

jektů. Jednalo se o společné nájezdy porotců do muzejně-

galerijních luhů a hájů, tedy předem ohlášených se společ-

nou prohlídkou projektů, většinou spojenou (až na výjimky 

v několika málo organizacích) s více či méně řízenou diskuzí 

s jejich autory, případně realizátory. Dle destinace a regionu 

někde u kávy a čaje, někde ve výstavě či expozici, někde jen 

tak mezi dveřmi, vzácně u slivovice a špeku, vždy však dle 

časových možností a s ujištěním předsedy o neovlivnitel-

nosti poroty.

Nestalo se, že by projekt při společných prohlídkách 

zhlédli méně než 3 porotci. Porotci pilně doháněli zameš-

kané společné prohlídky individuálními návštěvami, tak-

že je možné konstatovat, že projekty v kategorii výstava  

a počin nenavštívené všemi porotci byly opravdu výjimkou. 

Jedním z nich byl z časových důvodů poslední výjezd, kdy 

došlo v průběhu celé činnosti poroty k jedinému rozdělení 

na Čechy a Moravu, do Karlových Varů (česká část poroty  

– 3 osoby) a na Severní Moravu do Karviné, Ostravy, Hraby-

ně a Bruntálu (Moravci – 4 osoby). Ukázalo se, že individu-

ální, lépe řečeno inkognito návštěvy, byly zajímavým příno-

sem pro doplnění informací před závěrečným hodnocením  

v Nepomuku.

Porota při společných výjezdech v délce 23 dnů urazila 

celkem 10.429 km, z toho po dálnici 5.920 km a po silni-

cích I.-III. třídy 4.509 km. Pro zajímavost to znamená, že 

při dosahovaných průměrných rychlostech strávila porota 

135 hodin (tj. 5,5 celých – 24 hodinových dnů) sedíc v autě. 

Výjezdy pro vzdálenější část poroty (ať z Čech či Moravy) 

ráno před 6. hodinou a návraty po 19. hodině byly praktic-

ky pravidlem. Ovšem doba strávená porotou v dopravních 

prostředcích nebyla v žádném případě promarněná. Živá  

a plodná diskuze tříbila názory na jednotlivé projekty, jejich 

přednosti, nedostatky a šance na umístění v jednotlivých 

kategoriích. V autě rovněž vznikly připomínky ke způso-

bům a možnostem změn v závěrečném hodnocení sou-

těžních projektů v budoucnu, v autě se také občerstvovalo, 

protože doba strávená na obědě by chyběla v plánovaném 

programu. S jedinou výjimkou. Rebelie Moravců při výjez-

du Ležáky, Skuteč, Polička, v posledně jmenovaném městě 

zapříčiněna asi interaktivní expozicí z dob husitských válek, 

měla úspěch v podobě návštěvy výborné restaurace Na 

hradbách k pozdnímu obědu. Přesvědčivé a úlisné sliby 

předsedy, že si vše vynahradíme na závěrečném dvouden-

ním hodnocení v Nepomuku, měly účinek jako dopad hra-

chu na vozovou hradbu.

Závěrečné hodnocení v Nepomuku tak bylo vlastně vyvr-

cholením celoroční práce vycházející z průběžného tříbení 

názorů a diskuzí při společně stráveném čase členů poroty.

Myslím, že mohu nejen za sebe, ale i za celou porotu pro-

hlásit, že práce v ní nám, přes všechny potíže a peripetie 

s tím spojené, přináší radost, svým způsobem uspokojení 

a potěšení ze setkávání se s lidmi oddanými svému obo-

ru. Všem muzejním pracovníkům pak porota přeje přízeň  

a vlídné zacházení ze strany zřizovatelů, pevné nervy, zdraví 

a invenci při tvorbě projektů pro IX. ročník soutěže.

Vlastimil Vykydal

téma: Gloria 
musaealis 2009
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Výsledky VIII. ročníku 
Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis 2009

Dne 13. května 2010 byla v Pantheonu Národního muzea  

v Praze vyhlášena tato ocenění ve všech soutěžních kategoriích 

osmého ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2009:

Kategorie Muzejní výstava roku 2009

Cena Gloria musaealis

Slezské zemské muzeum za stálou expozici „Památník  

II. světové války – Doba zmaru a naděje“ 

V návaznosti na rekonstrukci areálu Památníku II. světo-

vé války byla otevřena i nová dynamicky koncipovaná ex-

pozice s názvem „Doba zmaru a naděje“, která připomíná 

události druhé světové války, a to nejen účast českosloven-

ských vojáků v zahraničním odboji na východní i západní 

frontě, ale prezentuje život v Protektorátu Čechy a Morava, 

perzekuce obyvatelstva, utrpení lidí v koncentračních tá-

borech, domácí odboj i každodennost, dotýkanou přímo či 

nepřímo světovým konfliktem. Expozice přibližuje válečné 

události prostřednictvím autentických předmětů, aranžova-

ných scén, dobových filmových záběrů, pomocí světelných 

a zvukových efektů. Multimediální ráz dodávají expozici 

infokiosky s vlastními prezentacemi, v nichž návštěvníci na-

leznou dobové fotografie, dokumenty, mapy a doprovodné 

texty ve třech jazykových mutacích.

II. místo 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové za stálou ex-

pozici „Královské město nad soutokem“

Expozice podává přehled vývoje města Hradce Králové od 

pravěku přibližně do poloviny 18. století, a to se zaměřením 

na proměny životního stylu. Expozice kromě často unikát-

ních muzejních exponátů zejména z oborů archeologie, 

numismatiky, uměleckého řemesla, kampanologie i výtvar-

ného umění dokumentuje též poprvé uceleně a přehledně 

podobu města přibližně k roku 1420. Speciálně pro účely 

této prezentace byl vytvořen model rekonstrukce středově-

kého města před rokem 1420, který zobrazuje všechny zná-

mé, ale dnes již často nedochované církevní i světské objek-

ty jako např. královský hrad, řádové komendy, kostely apod. 

Svou technologií umožňuje aktivní přístup návštěvníků  

k vyhledávání jednotlivých objektů a jejich identifikaci.

III. místo

Moravské zemské muzeum za výstavu „Darwin“

Ojedinělá interaktivní výstava připomínala – jako jediná 

v České republice – 200. výročí narození zakladatele evo-

luční teorie Charlese Darwina a zároveň 150. výročí vydání 

slavného díla „O původu druhů přírodním výběrem“. Výsta-

va představovala Darwinův 

životní příběh a okolnosti, 

které ho přivedly na cestu 

kolem světa. Na příkladech 

návštěvník mohl poznat pří-

rodní zákonitosti podřízené 

boji o zachování a přežití dru-

hu. Dvě dioramata ukazovala 

na jedné straně obrovskou 

biodiverzitu jihoamerického 

pralesa a na druhé chudou 

faunu a floru souostroví Ga-

lapág jako názorný příklad 

vývoje druhů geografickou 

izolací. Projekt byl zařazen 

vládou mezi kulturní projek-

ty k příležitosti předsednictví 

České republiky EU v roce 

2009.

Zvláštní ocenění 

Městské muzeum ve Skutči za stálou expozici „Muzeum 

obuvi a kamene ve Skutči“ 

Obuvnická část Městského muzea ve Skutči široce mapu-

je práci a dovednost zdejších řemeslníků, vystaveno je na 

250 modelů obuvi se širokou možností budoucí reinstalace. 

Čtyři vzácné stroje prošly restaurátorským zásahem. V inte-

riérové kamenické prezentaci je zachyceno dlouhé období 



rozmachu kraje, které bylo v minulosti vykládáno pouze 

tendenčně v rámci expozice dělnického hnutí. Rovněž po 

několika desítkách let je prezentována cenná geologická 

podsbírka muzea. Na bývalé muzejní zahradě došlo k vy-

budování imitace lomu, kde panuje sugestivní atmosféra 

skutečného provozu. Většina exponátů (strojů a zařízení) 

obou expozic je funkčních a je schopna demonstrativních 

ukázek.

Kategorie Muzejní publikace roku 2009

Cena Gloria musaealis

Muzeum Kroměřížska, p. o. za publikaci „Kroměříž zmi-

zelá a znovu zrozená aneb Historie ukrytá pod dlažbou 

města“ autorky Mgr. Heleny Chybové.

Kniha Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Histo-

rie ukrytá pod dlažbou města přibližuje prostřednictvím 

archeologických památek a památek dochovaného pod-

zemního urbanismu bohatou historii města ukrytou hlu-

boko pod městskou dlažbou a odkrývanou náhodně nebo 

cílenými archeologickými výzkumy. Formou přístupnou 

odborné i laické veřejnosti seznamuje se stopami osídlení, 

které na území města zanechali nositelé pravěkých kultur  

i naši slovanští předkové. Prostřednictvím bohaté obrazové 

dokumentace mohou čtenáři sledovat průběh a výsledky 

archeologických výzkumů realizovaných na území města 

a obdivovat prostou krásu věcí, které zavál čas. Publikace 

byla finančně podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejn-

ska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Nor-

ského finančního mechanismu a Zlínským krajem.

II. místo

Památník Terezín za publikaci „Franz Peter Kien“ autorek 

Eleny Makarové a Iry Rabin. 

V roce 2009 uplynulo 90 let od narození osobnosti, která  

v mnoha ohledech symbolicky ztělesňuje tragedii naší 

země v první polovině 20. století. František Petr Kien pat-

řil k čelným představitelům a organizátorům kulturního 

života v terezínském ghettu. Kromě výtvarných aktivit psal 

také poezii, divadelní hry a libreta k operám. 16. října 1944 

byl se svými rodiči a manželkou poslán transportem do 

Auschwitz – Birkenau, kde byli všichni zavražděni. V první 

polovině roku 2009 předsedala Česká republika Evropské 

unii a Památník Terezín se rozhodl přispět k této události 

připomenutím osobnosti, která ztělesňuje nejenom zvrh-

lost nacistického režimu, ale také ztrátu, kterou Evropa 

utrpěla vyvražděním kulturní elity mnoha národů, malířů, 

hudebníků, divadelníků a samozřejmě milionů zcela nevin-

ných lidí, kteří mohli svou prací, svými životy pozvednout 

kulturu tohoto kontinentu a vlastně i celého světa. Publika-

ce byla vydána v české, anglické a německé verzi.

III. místo

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o. za pub-

likaci „Fenomén Baťa. Zlínská architektura 1910–1960“ 

kolektivu autorů pod vedením Ladislavy Horňákové. 

Publikace představuje výsledky systematické badatelské, 

sběratelské, publikační i prezentační práce Krajské gale-

rie výtvarného umění ve Zlíně. Poprvé souhrnně mapuje 
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zlínskou architekturu a kulturní aktivity firmy, města i jeho 

obyvatel. Poukazuje na prosperitu firmy Baťa, reprezenta-

tivnost, velkorysost a kulturnost, nadstandardní úroveň 

architektury a vůbec života ve Zlíně do konce 30. let – s do-

zníváním rozvoje v poválečných letech. Především sezna-

muje se Zlínem jako ojediněle stylově jednotným městem  

a vrcholem prvorepublikového funkcionalismu. Publika-

ce je vydána také v anglické verzi – jedná se o první takto 

rozsáhlé dílo o architektuře a kultuře meziválečného Zlína, 

přeložené do angličtiny.

Zvláštní cena

Muzeum umění Olomouc, s. p. o. za publikaci „Růžová 

zahrádka – Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. 

Sbírka Jana Poše.“ kolektivu autorů pod vedením Anežky 

Šimkové

Kniha „Růžová zahrádka“ i doplňková publikace („Duchov-

ní křesťanské katolické jádro všech modliteb, Franc Štěpá-

nek, 1824–1825. Faksimile rukopisné modlitební knížky.“) 

jsou jednou z částí celoročního projektu Muzea umění 

Olomouc, věnovaného v roce 2009 knize, se zaměřením na 

vlastní sbírky. Růžová zahrádka je vůbec prvním odborným 

a objevným knižním zpracováním pozapomenutého a ne-

doceněného fenoménu, který představují v 18. a 19. století 

ručně psané a výtvarně zdobené modlitební knížky, maso-

vě rozšířené na tehdy dvojjazyčném českém a moravském 

venkově. Publikace poukazuje na tento v Evropě ojedinělý 

a specifický projev knižní kultury, spočívající především ve 

výtvarném i citově podmanivém charakteru prací nepro-

fesionálních tvůrců, především z řad venkovských učitelů. 

Obě publikace vydané ve spolupráci s nakladatelstvím Ar-

bor vitae doplňovaly i stejnojmennou výstavu Muzea umě-

ní Olomouc.

Kategorie Muzejní počin roku 2009

Cena Gloria musaealis

Technické muzeum v Brně za projekt „Nová tvář vodního 

mlýna ve Slupi“

Pozdně renesanční budova vystavěná nejspíše na konci 

16. století na místě staršího mlýna patří mezi největší do-

chované stavby svého druhu na našem území. Mlýn ležící 

na Krhovicko-jaroslavickém náhonu řeky Dyje vybavený 

čtyřmi či pěti koly a deseti mlecími složeními patřil v 17.  

a 18. století k největším na Moravě. Ke zpřístupnění vod-

ního mlýna ve Slupi veřejnosti došlo na jaře roku 1983. Od 

této doby se technický stavu objektu zhoršil a instalova-

ná expozice vývoje mlynářství se stala fyzicky i obsahově 

zastaralou. V posledních několika letech proto přistoupilo 

Technické muzeum v Brně k rozsáhlým rekonstrukčním pra-

cím zakončeným slavnostním zpřístupněním nové expozice  

v létě roku 2009. Nová expozice společně s instalovanými 

stroji umožňuje návštěvníkům seznámit se v autentickém 

prostředí v úplnosti s vývojem mlynářské technologie od 

počátků pěstování obilovin po 20. století.

(foto na obálce)

II. místo

Uměleckoprůmyslové museum v Praze za projekt „Návra-

ty paměti – Příběhy majetku obětí holocaustu“

Uměleckoprůmyslové museum v Praze jako první česká 

sbírkotvorná instituce naplnilo spolupráci s Centrem pro 

dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 

II. světové války. Obě instituce se společně pokoušejí téma 

navrácení odcizeného majetku dostat do širšího povědomí 

společnosti. Snahou UPM a Centra nebylo jen připomenout 

a zdokumentovat hrůzné činy nacistického režimu promyš-

leně páchané na židovských obyvatelích, ale také dosáh-

nout stavu, aby všechny „nedobrovolné“ válečné přírůstky 

dostaly své pravé jméno a právní postavení ve sbírkách mu-

zea. Výstava „Návraty paměti / Příběhy majetku obětí holo-

caustu“ byla vyústěním první etapy této spolupráce se sna-

hou poukázat a částečně se vyrovnat s křivdami páchanými 

především na židovských obyvatelích naší země během  

II. světové války. Proces je také zachycen ve stejnojmenné 

publikaci vydané Centrem, na kterou navazuje publikace „Vý-

kupné za život“ (Vývozy a vynucené dary uměleckých před-
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mětů při emigraci židů z Čech a Moravy v letech 1938–1942, 

na příkladu Uměleckoprůmyslového muzea. Vyd. 2009).

III. místo

Muzeum hlavního města Prahy za projekt „Výstavba  

a zprovoznění depozitáře E Muzea hl. m. Prahy“

V roce 2009 byla dokončena výstavba a zahájen provoz 

depozitáře „E“ v areálu odborných pracovišť a depozitářů 

Muzea hl. m. Prahy v Praze 13 – Stodůlky. Cena celé inves-

tiční akce, zahájené v roce 2004, včetně vnitřního vybavení 

depozitářů, zabudovaného vybavení kanceláří, bezpeč-

nostních systémů a stabilních hasicích zařízení, činila 151 

milionů Kč. Objekt projektovaný Ing. arch. Michalem Sbor-

witzem je určen pro uložení nejcitlivějších historických 

sbírek muzea a pro pracoviště zaměstnanců, kteří s těmito 

sbírkami pracují. Do objektu se ve druhé polovině roku 2009 

přestěhovali všichni zaměstnanci oddělení historických sbí-

rek; díky maximálnímu nasazení zaměstnanců muzea byla 

zastěhována i většina depozitářů. V současné době tak má 

Muzeum hl. m. Prahy uloženy všechny historické sbírky od-

povídajícím způsobem ve vlastních depozitářích.

Zvláštní ocenění 

Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích za projekt 

„Nový depozitář muzea v Netolicích“

Muzeum v Netolicích získalo v roce 2009 

grantové prostředky Jihočeského kraje  

a také za finančního přispění zřizovatele vy-

budovalo nový depozitář, ve kterém jsou 

nově instalované pojízdné prachotěsné re-

gály s úložným prostorem. V depozitáři lze 

udržovat optimální klimatické podmínky  

a režim. Doposud byly sbírky menších rozmě-

rů uloženy v jiných sbírkových předmětech – 

skříních, truhlách apod., v místnostech, které 

plnily více funkci skladu, než depozitáře. Tím-

to novým depozitářem muzeum zlepšilo péči 

o sbírky, které jsou uloženy nyní podle oborů 

a přehledně. V rámci regionálního muzea 

menšího typu, zřizovaného obcí, to znamená 

převratnou změnu v péči o sbírky.

Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaea-

lis v kategorii Muzejní počin roku 2009 udělené na návrh 

čestného výboru soutěže

Památník Lidice, p. o. Ministerstva kultury ČR za stálou 

expozici „Ležáky od vypálení po současnost“

Nová expozice v muzeu NKP Ležáky respektuje původní 

koncept budovy. Výstavní prostor byl vytvořen z prostoru 

pro pokládání věnců. Výstavní box, pět lavic, recepční pult  

a deska s textem tvoří fundus nové expozice. Tyto prvky 

mají novou povrchovou úpravu – jsou bílé, hladké, vyso-

ce lesklé. V první části muzea je promítán úvodní film. Ve 

vitrínách jsou kopie dokumentů z pardubického gestapa, 

některé jsou určeny zahraničnímu odboji. Výstavní box ve 

druhé části se zaměřuje na obyvatele Ležáků, vnitřní pro-

stor je věnován obětem. Dvě řady fotografií na stěnách ob-

sahují portréty obětí a zničených domů. Linii fotografií do-

plňuje digitální projekce dobového filmu. Kromě fotografií 

je uvnitř umístěn pouze fragment původního mlýnského 

kamene a jediná vitrína připomíná popraviště.

 

Cena Českého výboru ICOM

Moravské zemské muzeum za výstavu „Nejstarší umění 

střední Evropy

Výstava přinesla doposud nejrozsáhlejší ukázku originá-

lů předmětů stáří několik desítek tisíc let. Ústav Anthro-

pos Moravského zemského muzea realizoval tuto výstavu 

s cílem vůbec poprvé za dobu existence ústavu vystavit 

všechny originály uměleckých předmětů z údobí mladého 

paleolitu (38.000 – 10.000 let př. n. l.). K pořádání výstavy 

byl přizván Archeologický ústav AV ČR Brno, který vlastní 

rovněž unikátní umělecké artefakty, jež u nás nebyly dosud 

vystaveny. Vedle nálezů ze světoznámých moravských loka-

lit byly vystaveny i rytiny zvířat na břidlicích z Čech, venuše 

z Moravan n/Váh., z Rakouska tzv. tančící žena ze Stratzin-

gu (do nynějška nejstarší ženské zobrazení v Evropě), ke-

ramické figurky z Kremže, neobyčejná figurka z vápence  

z jeskyně v Mauern (Bavorsko), plastická i rytá zobrazení 

žen, rytiny zvířat z několika lokalit v Německu a z pazour-

ku vyštípané postavy z Wylczic v Polsku. Poprvé tak nejen  

v našich zemích, ale v celé střední Evropě, byly prezentová-

ny originály paleolitických uměleckých předmětů nevyčísli-

telné umělecké a historické hodnoty na jednom místě.

Pokračování na str. X



 I

Kalendárium kulturních událostí
Bechyně
Mezinárodní muzeum keramiky AJG
Ateliér designu keramiky Fakulty umění a designu Univerzity  
J. E. Purkyně Ústí nad Labem + továrna Český porcelán v Dubí  
u Teplic 1.5. – 30.9.2010
Mezinárodní keramická sympozia 1966–2008 1.5. – 30.9.2010
Zdeněk Manina, Helena Samohelová 1.5. – 16.7.2010
Pavel Drda, Ludmila Kovaříková 31.7. – 30.9.2010
Bělá pod Bezdězem
Muzeum v Bělé pod Bezdězem
Jak se muzeum stěhovalo 8.5. – 3.10.2010
Karel Sekenný – Obrazy 5.6. – 30.6.2010
„Čímpak posloužím?“ 12.6. – 30.9.2010
Jiří Lochman – Obrazy 3.7. – 1.8.2010
Václav Krolmus (1790–1861) 10.7. – 30.9.2010
Miroslav Horníček – Koláže 7.8. – 4.9.2010
Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Hana Antošová – keramika 1.5. – 22.6.2010
Husovo náměstí 1.5. – 29.8.2010
Za kulturou Indonésie 1.5. – 30.6.2010
Jiří Lhoťan – Fotografie 30.6. – 12.9.2010
Benešov
Muzeum umění a designu Benešov
Pixel 30.3. – 11.7.2010
Veronika Richterová – Cosi je ve vzduchu 1.6. – 16.8.2010
Bílovec
Muzeum v Bílovci
Výtvarné práce absolventů a žáků ZUŠ Bílovec
 11.5. – 18.6.2010
Výstava patchworku 26.6. – 16.7.2010
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Pozdrav ze Šumavy červen – srpen 2010
Kouzelný svět šumavských skřítků červen – srpen 2010
Spaní na čtyřech kolečkách 3.4. – 5.9.2010
Boskovice
Muzeum Boskovicka
Copuli lapidum – kresebné rekonstrukce hradů a hrádků  
v povodí Svitavy červenec – srpen 2010
Gymnázium Boskovice – 110 let 3.6. – 30.6.2010
Synagoga Maior
Unijazz 2010 – Festival pro židovskou čtvrť 8.7. – 31.8.2010
Brandýs nad Labem
Oblastní muzeum Praha – východ
Nový Zéland – život na ostrovech 3.6. – 15.8.2010
Vazba knih 17.6. – 18.7.2010
Alena Ladová 22.7. – 12.9.2010
Sloni a čaje 19.8. – 26.9.2010
Brno
Biskupství brněnské – Diecézní muzeum
Křtiny – Santiniho perla Moravy 29.4. – 19.9.2010
Moravská galerie v Brně 
Uměleckoprůmyslové muzeum
Šperkovnice jako šperk 24.2. – 27.6.2010
24. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2010  
 22.6. – 24.10.2010
Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
Pokladnice drahokamů – pegmatity od 14.7.2010 

Dietrichsteinský palác
Dora Müllerová 2.4. – 19.6.2010
Příběhy věcí kolem nás 14.4. – 18.9.2010
Moravský kras známý neznámý 5.5.2010 – únor 2011
Etnografický ústav MZM
Adresát Oldřich Mikulášek 2.6. – 9.10.2010
Mozart ve Vídni a v Brně 9.6. – 30.7.2010
Smrt, ďábel a Schwarzenneger– Filmové plakáty z Ghany
 23.6. – 30.10.2010
Pavilon Anthropos
Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici. 
 od 18.5.2010 
Karel Absolon – Fotografie 26.5. – 12.9.2010
Muzeum města Brna, p. o.
Brněnská osmdesátá 13.5. – 1.8.2010
Dámská volenka 9.6. – 31.10.2010
Tři generace skla 30.6. – 5.9.2010
Muzeum romské kultury, s. p. o. 
Plátna pro velké černé oči – Cikáni v díle Míly Doležalové
  9.4. – 15.8.2010
Technické muzeum v Brně
Nová stálá expozice: Kabinet elektronové mikroskopie   od 9.11.2009
Nanotechnologie 29.12.2009 – 17.10.2010
Tajemství depozitářů 1.1. – 31.12.2010
Svoboda na dvou kolech II 1.1. – 5.9.2010
10 let střediska TEIRESIÁS 2.3. – 31.12.2010
Technické objekty na pohlednicích 30.3. – 20.6.2010
Design 30.6. – 19.9.2010
70. Výročí Bitvy o Británii s československou účastí  
 17.8. – 17.10.2010
Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hofmann – Dorit Margreiter Přepisy prostoru  
 4.5. – 31.10.2010
Bruntál
Muzeum v Bruntále, p. o.
Čestmír Šuška – práce z let 1989–2009 30.5. – 30.9.2010
Břeclav
Městské muzeum a galerie
Loutky celého světa červen – srpen 2010
Synagoga
Nepál – Tance v maskách 22.6. – 10.10.2010
Bučovice
Muzeum Bučovice
Skleněné obrazy J. Matúšové 11.6. – 29.8.2010
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Marie Manová – vosková batika 7.6. – 20.6.2010
Lidový oděv ve středních Čechách 26.7. – 29.8.2010
Muzeum zemědělské techniky
Industria Wichterlensis červen – říjen 2010
Čeladná
Památník Josefa Kaluse
Regionální umělci květen – červenec 2010
Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Stará Boleslav – významné duchovní místo české země - 
 srpen – září 2010
Botanická výstava 29.5. – 22.8.2010
Egypt ve fotografiích Roberta Honse 28.8. – 19.9.2010
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Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Prof. JUDr. Vladimír Franz – obrazy červenec – září 2010
Vladimír Dvořáček – Fotografie 2.6. – 6.7.2010
František Friedrich a Jarmila Kočárová – Převážně neškodní
 2.6. – 11.7.2010
Ženy v Bunyakiri 7.6. – 11.7.2010
Muzeum na rozcestí dějin 24.6. – 12.9.2010
Tajemný K. H. Mácha 9.7. – 25.7.2010
Divadelní kostýmy – Od myšlenky k realizaci 6.8. – 12.9.2010
Místa spatřená a milovaná 15.8. – 15.9.2010
Galerie vlastivědného muzea
Wilhelm Reichelt – Obrazy 14.5. – 31.12.2010
Galerie Jídelna
Richard Homola – Máchovo jezero 16.5. – 18.7.2010
Petr a Pavel Vašíčkovi – Malba 23.7. – 22.8.2010
Ladislav Pelc – Obrazy 27.8. – 26.9.2010
Česká Skalice
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
Patchwork 5.7. – 15.8.2010
Divadelní opony 15.8. – 30.9.2010
Českoskalický objektiv 2010 23.8. – 30.9.2010
Muzeum textilu v České Skalici
Spolupráce výtvarníků s textilním tiskem 9.5. – 20.6.2010
Backovský – Foto z Karnoly Krnov 18.5. – 27.6.2010
České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Volby duben – září 2010
85 let budějovického národopisu 31.3. – září 2010
Wortnerův dům AJG
Není plotna jako plotna 13.5. – 27.6.2010
Michal Burgert, Vladimír Véla 1.7. – 29.8.2010
Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Venezuelou křížem krážem 4.5. – 29.8.2010
Český Krumlov
Egon Schiele Art Centrum o. p. s.
Ona B. 17.4. – 31.10.2010
Egon Schiele (1890–1918) 17.4. – 31.10.2010
Alois Mitter 17.4. – 31.10.2010
Lucie Novotná 17.4. – 31.10.2010
Robert Schad 17.4. – 31.10.2010
Roman Týc 17.4. – 31.10.2010
Bernadette Huber 17.4. – 31.10.2010
Český Těšín
Muzeum Těšínska, p. o.
Výstavní síň Muzea Těšínska
Krása lidového oděvu – krojové součástky a výtvarná díla
 18.5. – 10.10.2010
Dačice
Městské muzeum a galerie
Nová stálá expozice: Svět písniček Vladimíra Fuky    
  od 23.5.2010
Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.
Spirála času 12.5. – 5.9.2010
Vladimír Klein –Sklo 26.5. – 22.8.2010
Desná v Jizerských Horách
Muzeum – Riedlova vila
Putovní výstava fotografií památek UNESCO srpen – září 2010

Jaroslav Michálek – Památné stromy červen – červenec 2010
Kouzlo starých stromů 3.6. – 31.7.2010
Dobrá Voda u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
Šumavské motivy 4.5. – 30.6.2010
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Zločin a trest ve Dvoře Králové n. L. 22.6. – 5.9.2010
ŽIVÉ/NEŽIVÉ. O přírodě a člověku jak je možná neznáte
 22.6. – 5.9.2010
Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Vladimír Suchánek 7.5. – 4.8.2010
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Výstava z díla Antonína Strnadla 18.6. – 28.8.2010
Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Železniční modely 25.4. – 19.9.2010
Frýdecký zámek 10.6. – 24.8.2010
Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Výstava patchworku 18.6. – 20.6.2010
Volný šperk 23.6. – 31.8.2010
Památník J. A. Komenského ve Fulneku, Národní 
kulturní památka
David Zeisberger 14.5. – 30.6.2010
Havířov
Památník Životické tragédie
Kapličky, kříže a boží muka 27.4. – 22.7.2010
Havířov před Havířovem od 5.8.2010
Výstavní síň Musaion
Mapa je klíčem světa 4.3. – 30.6.2010
Mincovní platidla 22.7. – 31.10.2010
Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Pocta Bohuslavu Reynkovi 20.5. – 11.7.2010
Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
51. Výtvarné Hlinecko – Jakub Schikaneder (1855–1924)
 25.6. – 5.9.2010
Gustav Macoun 25.6. – 6.9.2010
Pletení ze smrkových loubků čili kořínků 
 červenec – srpen 2010
NPÚ UOP v Pardubicích, Soubor lidových staveb 
Vysočina
Homo Faber 1.6. – 29.8.2010
Soubor lidových staveb Vysočina - Betlém
Pomocníci v kuchyni 1.7. – 31.10.2010
Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Karel Zlín – Retrospektiva 1.5. – 5.9.2010
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Josef Ressel – lesník a vynálezce 1.4. – 30.6.2010
Tajemný svět lišejníků 2.7. – 29.8.2010
Hlučín
Muzeum Hlučínska, p. o.
… Pro ženu, Lenka Hudečková – autorský šperk  
 8.6. – 5.9.2010
Čisté prádlo 24.6. – 12.9.2010
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Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Svetom, moje, svetom. O slovenských drátěnících  
 20.4. – 27.6.2010
Šlechta ve službách Masarykovy republiky 24.6. – 5.9.2010
Národní tř. 21
Platím! 3.7. – 12.9.2010
Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Myšlenky 1.6. – 30.9.2010
65. výročí osvobození – Americká armáda v Horažďovicích
 1.6. – 30.9.2010
Horní Slavkov
Muzeum Horní Slavkov
ZUŠ H. Slavkov – výtvarné práce dětí 23.4. – 20.6.2010
Hrabyně
Památník II. světové války
Perzekuce – příběh zla: Vypálené Lidice 28.4. – 30.6.2010
Budujeme Slezsko 28.4. – 31.12.2010
Jedna oprátka za druhou: Heliodor Píka – tragický osud vlasten-
ce 19.6. – 30.9.2010
Plastikové modely letadel bojové techniky II. světové války
 1.7. – 30.10.2010
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích
Malba I 13.5. – 20.6.2010
Humpolec
Městské kulturní a informační středisko – Muzeum 
dr. Aleše Hrdličky
Karel Kratochvíl – Fotografie srpen 2010
Alena Dvořáková, Viktor Fischer – Fotografie srpen 2010
Jiří Duffek – Obrazy červenec 2010
Jan Valenta – Fotografie červen 2010
Výstavní sál
Jaroslava Chlupáčová – Obrazy červenec 2010
Sdružení výtvarníků Praha srpen 2010
Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Tradiční výtvarná kultura hanáckého Slovácka 
 13.6. – 12.9.2010
Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
On-lino – český linorit 1910–2010 22.4. – 20.6.2010
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
Zbraně orientu   22.5. – 21.11.2010
Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Žijeme spolu 17.4. – 22.8.2010
Chotěboř
Městské muzeum Chotěboř
Slavné vily Vysočiny 21.5. – 27.6.2010
Káva nebo čaj? Ve společnosti od baroka po dnešek  
 1.7. – 5.9.2010
Chrast u Chrudimě
Městské muzeum
Keramika 29.4. – 31.8.2010
Chropyně
Zámek Chropyně a Památník Emila Filly
Soumrak zemské hotovosti 1.6. – 30.9.2010

Chrudim
Kabinet ex libris – umělecké sbírky PNP
Ilustrace Jaroslava Šerýcha červenec – srpen 2010
Viktor Nikodem (1885–1958) – Intimní zpověď 29.4. – 15.8.2010
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Z loutkářova pakováku 4.3. – 30.12.2010
Od Ústředního loutkového divadla k Minoru 4.3. – 30.12.2010
Divadélka na hraní 4.3. – 30.12.2010
Václav Kábrt – portrét výtvarníka 4.3. – 30.12.2010
Proměny muzea 4.3. – 30.12.2010
200 let s přeletem nad loutkářským hnízdem 27.5. – 29.8.2010
Regionální muzeum v Chrudimi
II. světová válka a Chrudim 6.5. – 27.6.2010
To pivečko je boží dar 10.6. – 29.8.2010
Chrudimsko na pohlednicích 3.7. – 12.9.2010
Ivančice
Muzeum v Ivančicích
150. výročí narození A. Muchy 22.7. – 31.10.2010
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Jiří Šuhájek. Ateliérové sklo a design 26.2. – 24.6.2010
Ars Longa 25.6. – 10.10.2010
Záře rubínu. Jablonecká módní bižuterie firmy Prade z let 
1922–1995 9.7. – 10.10.2010
Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Jablunkov na skle malovaný 1.6. – 30.9.2010
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Adolf Kašpar 18.6. – 19.9.2010
Galerie
Jak se točí Fimfárum 5.6. – 28.9.2010
Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Gustav Mahler a Vídeň 18.5. – 31.7.2010
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
150. let jihlavského piva červenec – srpen 2010
Šaty dělaj pračlověka 4.5. – 26.6.2010
Mahlerovské dívání objektivem Jana Černo 14.5. – 11.7.2010
Sára Saudková, fotografie III 14.5. – 20.6.2010
Netolička: obrazy 24.6. – 15.8.2010
150 let jihlavského Ježka 2.7. – 27.8.2010
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Řeč umění III. – Umění z let 1948–1970 
 26.11.2009 – prosinec 2010
Mahler – Maler 16.4. – 20.6.2010
Martin Gerboc – Locus Solus 14.5. – 11.7.2010
Emil Orlík 18.5. – 20.6.2010
Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Nablýskaná krása 18.6. – 30.9.2010
Výstava k 660. výročí první připomínky města Jilemnice
 1.7. – 31.8.2010
Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Hejej, dadej, broučku malej 6.5. – 30.12.2010
Kamenné fontány a koláže rodiny Svátkových 13.5. – 11.7.2010
Emmy Destinn – Cognita et incognita 27.5. – 30.12.2010
Výtvarník Vladimír Merta 17.7. – 5.9.2010
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Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova
Nová stálá expozice: Venkov v proměnách staletí     od 20.5.2010 
Noste na stůl     od 23.8.2010
Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí 6.4. – 31.7.2010
Kadaň
Městské muzeum v Kadani
Keramická plastika 12.6. – 28.9.2010
Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
100. výročí založení brusičského oddělení při Sklářské škole  
v K. Šenově 29.5. – 31.12.2010
Karlovy Vary
Krajské muzeum Karlovy Vary, p. o.
Příběh Grandhotelu Pupp 23.6. – 26.9.2010
Karviná – Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Amoniti 13.4. – 30.6.2010
Rychleji, výše, silněji! 15.7. – 21.11.2010
Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Literární záře nad Kladnem 4.6. – 30.9.2010
Dvě muzejní výročí 18.6. – 17.10.2010
Hornický skanzen Mayrau
Co jsme si zbořili 21.3. – 20.6.2010
Stará kola 30.6. – 31.8.2010
Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová – Galerie U Bílého jedno-
rožce v Klatovech
Milan Kunc – Obrazy 15.5. – 25.7.2010
Kostel sv. Vavřince
Přátelé v barvách trikolory 16.6. – 18.7.2010
Václav Gatarik 31.7. – 30.9.2010
Umění ve veřejném prostoru jihozápadních Čech po roce 1989  
 31.7. – 30.9.2010
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Klatovy – 750. výročí založení města 23.6. – 19.9.2010
Chceš-li poznat náš kraj více, nestačí jen pohlednice IV
 23.6. – 7.1.2011
Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Normalizační galerie – Akvizice 1970–1989 11.4. – 27.6.2010
Josef Vaniš a Vladimír Sís 4.7. – 31.7.2010
Výběr II 7.8. – 30.9.2010
Start point 2010 7.8. – 3.10.2010
La Strada 8.8. – 26.9.2010
Sýpka
Started 2010 13.6. – 26.7.2010
Kolín
Červinkovský dům
Lidé doby bronzové 13.5. – 29.8.2010
Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici o. p. s.
Lašské muzeum
Zdeněk Burian – (st)Opět 29.4. – 22.7.2010
Muzeum Fojtství
Emil Zátopek běžící vítězící 27.5. – 5.9.2010
Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství
Božena Kolská – Porcelán červen 2010

Ema Pok – Obrazy červenec 2010
Archiv výtvarného umění srpen 2010
Kouřim
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Symfonie ohňů – Jaroslav Kašpar 1.4. – 19.6.2010
Bitva u Kolína ve výtvarném umění 1.7. – 31.10.2010
Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Josef Holub – Osobnost a dílo 22.6. – 22.8.2010
Krnov
MIKS – městské muzeum
Nová stálá expozice: Minorité v Krnově     od 12.5.2010
Velké prádlo 25.5. – 31.8.2010
Kroměříž
Muzeum Kroměřížska, p. o.
Salvádor Dalí: Božský komediant 20.5. – 15.8.2010
Stará Kroměříž ve fotografiích 17.6. – 12.9.2010
Pravěk počítačů 26.8. – 31.10.2010
Kutná Hora
České muzeum stříbra
850. výročí korunovace knížete Vladislava II. českým králem
 16.4. – 27.6.2010
Neznámí světci Kutnohorska 8.7. – 26.9.2010
600 let farnosti u Svatého Jakuba 8.7. – 10.10.2010
Kamenný dům
Nová stálá expozice: Lapidárium     od 9. května 2010
Od obilí ke chlebu 1.4. – 30.11.2010
Tylův dům
Následky vichřice na Zručsku 1.7. – 31.7.2010
Tajemný vesmír 7.8. – 11.9.2010
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Platím!!! 19.4. – 30.6.2010
Domácí umění 7.7. – 30.8.2010
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Záviš z Falknštejna a jeho doba 29.5. – 29.8.2010
Galerie
L. Pilařová-Kverková – obrazy – krajiny a zátiší 29.5. – 29.8.2010
Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
T. G. Masaryk a jeho rodina 3.6. – 5.9.2010
Ledeč nad Sázavou
Městské muzeum
Obrazy – olej a kresba srpen – září 2010
Galerie muzea
Výstava obrazů „Olejomalba" červen – červenec 2010
Letohrad
Kulturní centrum Letohrad
Výstava modelů hradů a zámků Východočeského kraje  
 24.5. – 17.6.2010
Krajkářská výstava 25.6. – 4.7.2010
Arkády – výstava výtvarného umění 20.8. – 5.9.2010
Liberec
Oblastní galerie v Liberci, p. o.
Přírůstky 2000–2010 15.4. – 12.9.2010
Šimon Brejcha 17.6. – 19.9.2010
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Oldřich Plíva a Václav Machač 14.5. – 27.6.2010
Bydlení a Design 11.6. – 20.6.2010
Vojenské stavby Euroregionu Nisa 29.6. – 15.8.2010
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Lidice
Národní kulturní památka – Památník Lidice
Lidice očima studentů FAMU 2.6. – 30.7.2010
Nehodné žití 3.8. – 15.10.2010
Lidická galerie
38. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2010
 26.5. – 31.10.2010
Ležáky
Heydrichiáda 17.6. – 30.6.2010
Tragédie v San Panevaeiu 1.7. – 31.8.2010
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Místa utrpení, smrti a hrdinství 10.6. – 1.8.2010
Slovenské národní putování a úloha generála Františka Chábery  
 5.8. – 26.9.2010
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměři-
cích, p. o.
Richard Konvička a Jan Hendrych 24.6. – 12.9.2010
Lišov
Muzeum F. M. Čapka
Obrazy VSUJČ   7.5. – 7.7.2010
Mezinárodní výstava obrazů   9.7. – 7.9.2010
Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Barbie a její svět 1.5. – 31.8.2010
Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
Knižní ilustrace Adolfa Kašpara srpen 2010
200 let tradice sucharů z Lomnice 30.5. – 13.7.2010
Drahé kameny a minerály 18.7. – 7.9.2010
Louny
Galerie Benedikta Rejta
Kosmos Kamila Linharta 10.4. – 29.8.2010
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Mapy a plány našeho regionu 27.4. – 27.6.2010
Ohře a Louny – soužití s řekou 1.7. – 12.9.2010
Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Příběh vyšívaného šátku 21.1. – 31.10.2010
Mariánské Lázně
Městské muzeum Mariánské Lázně
Fenomén Martinů květen – srpen 2010
Mělník
Regionální muzeum Mělník
Brouci 14.5. – 27.6.2010
Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Grafika 17. století ze sbírek muzea 28.5. – 31.7.2010
Hladiny – Dagmar Štrosová, Lenka Sýkorová 
 6.6. – 30.9.2010
V ohrožení – Milan Novotný, obrazy 10.6. – 25.7.2010
Sběratelství SD Jednota – sbírka obrazů 10.6. – 31.7.2010
Synagoga
Josef Císařovský – Židovské hřbitovy v Hostouni  
 30.5. – 18.7.2010
Jindřich Štreit – Tak blízko, tak daleko 23.7. – 30.9.2010
Miletín
Muzeum českého amatérského divadla
Sympozium 2010 na téma: Tradice ochotnického divadla  
a amatérské divadlo dnes 1.8. – 2.8.2010

Milevsko
Milevské muzeum
Tvář národa 7.5. – 22.8.2010
Mladá Boleslav
Kultura Města Mladá Boleslav a. s.
Galerie Sbor českých bratří
Design – „čti dyzajn" červenec – září 2010
František Gellner – básník, malíř, karikaturista 21.4. – 7.11.2010
Dominika Michailidisová 2.6. – 30.6.2010
David Osalay – Umělecký kovář 8.7. – 22.8.2010
Městský palác Templ
Irena Křivánková – výstava obrazů 27.5. – 27.6.2010
Výstava studentů a absolventů VŠUP 1.7. – 5.9.2010
Muzeum Mladoboleslavska
Fotografie a koláže Vladislava Krédla 3.6. – 11.7.2010
Rudolf Turek – archeolog a historik 5.6. – 3.10.2010
Orient – život v zemích Blízkého Východu 12.6. – 5.9.2010
Mladoboleslavský hrad na starých fotografiích  
 14.7. – 12.9.2010
Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichova Hradiště
Stavebnice Merkur červen – září 2010
Mohelnice
Vlastivědné muzeum
Významní rodáci Mohlenicka 2.6. – 2.10.2010
Moravský Krumlov
Městské muzeum
Spolky v Moravském Krumlově 9.6. – 20.8.2010
Most
Oblastní muzeum v Mostě, p. o.
Emil Uhl – malíř, cestovatel a mostecký rodák 16.3. – 4.7.2010
Smrt v pravěku a ve středověku 11.5. – 29.8.2010
Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Věra Frömlová-Zezuláková (1924–1998) – Výběr z díla  
 24.6. – 29.8.2010
František Matoušek (1901–1961) 24.6. – 29.8.2010
Martin Salajka 29.6. – 25.7.2010
Václav Girsa 30.7. – 29.8.2010
Nejdek
Národopisné muzeum v Nejdku
V hlavní roli Vladimír Ráž 7.5. – 20.6.2010
Romantické cesty zaniklou krajinou 25.6. – 26.9.2010
Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Věra Dytrichová – Kresby červen 2010
Adéla a Miloš Vášovi – Portrétní fotografie zvířat a makrofoto-
grafie srpen 2010
Kateřina Mrázová – Portréty červenec 2010
Pošumavské lokálky – 115 let železnice Netolice 1.5. – 30.9.2010
Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Jiří Bašta – Aluminium 13.5. – 22.8.2010
Jan Vondra  aj. – Vysočinou 13.5. – 22.8.2010
Proměny tvorby na Horácku od 3.6.2010
Horácké muzeum
Řada výtvarných příhod 29.5. – červen 2010
Světy v kameni 24.6. – 5.10.2010
40. výročí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy  
 1.7. – 22.8.2010
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Nové Strašecí
Městské muzeum
ZŠ Nové Strašecí – tabla a fotografie 27.5. – 27.6.2010
Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
140. výročí založení Sklářské školy v Novém Boru  
 červen – září 2010
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Miroslava Janoušková – Obrazy a sklo 28.5. – 22.8.2010
Alfred Neubauer – Muž tisíce triků 11.6. – 12.9.2010
Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Zdeněk Sýkora / Barva a prostor 13.5. – 12.9.2010
SIAL (Sdružení inženýrů a architektů Liberec) 3.6. – 19.9.2010
Sochař a designér Josef Vinecký (1882–1949) – Umělec čisté 
pravdy tvaru a materiálu 17.6. – 3.10.2010
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Josef Winterhalder mladší (1743–1807) 20.5. – 29.8.2010
Arcidiecézní muzeum Kroměříž / zámek
Josef Ignác Sadler (1725–1767) 6.5. – 3.10.2010
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Výstava kaktusů červenec 2010
Obnovená krása květen – srpen 2010
Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše 
 21.5. – 1.8.2010
Stalo se v zemi České… Jak se učí dějepis 21.5. – 1.8.2010
Opava
Slezské zemské muzeum
Drobní savci České republiky ve fotografiích 13.5. – 22.8.2010
Španělská keramika 20.5. – 15.8.2010
Bizarní tvary kamení 19.6. – 10.8.2010
Podoba mincí v průběhu věků 14.8. – 5.10.2010
Památník Petra Bezruče
Město literatury 4.6. – 22.8.2010
Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? 18.3. – 26.9.2010
Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Orbis Pictus 2.4. – 4.7.2010
Labyrint světla v Ostravě 9.4. – 18.7.2010
Sto tváří lásky 5.5. – 25.7.2010
Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
Stanislava Bílá (Faiglová) – Výběr z tvorby 15.5. – 8.8.2010
Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Klukovský sen, holčičkám vstup dovolen 16.4. – 17.10.2010
Pardubice, kolébka českého letectví 28.5. – 19.9.2010
Ptáci Pardubic na poštovních známkách 19.6. – 26.10.2010
Paseky nad Jizerou
Památník zapadlých vlastenců
Svatební fotografie přelomu 19. a 20. století
 10.4. – 31.3.2011
Velké prádlo – Jak naše babičky praly, žehlily a mandlovaly
 1.5. – 24.2.2011
Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Kouzlo krystalu 4.5. – 17.10.2010

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Písecký venkov v 19. století     od 18.5.2010
Obrazová galerie českých panovníků     18.5.2010
Pavla Gregorová a Karel Kudla – Obrazy, sochy červenec 2010
Robert Vano – Platinum collection srpen 2010
Teodor Buzu – Ohlédnutí 28.5. – 20.6.2010
Jaromír Zemina – Kresby 2.6. – 27.6.2010
Horáková.cz 8.6. – 11.7.2010
Pavel Kopp – Chvilky s Itálií 30.6. – 25.7.2010
Chodba knihovny
Bakoláře – archeologický výzkum srpen 2010
Malé výstavní síně
Marie Valtrová – výtvarné práce červenec 2010
Sladovna Písek, o. p. s.
Zdeněk Smetana – ilustrace a film 13.5. – 27.6.2010
Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
Grebeníčková – Handl – SKLO 23.4. – 1.8.2010
Západočeši na západní frontě 30.4. – 25.7.2010
65. výročí Brigáda Západ 6.5. – 25.7.2010
Jan Saudek – Fotografie 14.5. – 1.8.2010
Výprava divadla bratří Formanů 11.6. – 22.8.2010
Loutka – bratří Formanové 13.6. – 21.8.2010
Plzeňský knihtisk 12.8. – 26.9.2010
Národopisné oddělení 
Zdeněk Doležal – entomolog a malíř 28.5. – 4.7.2010
Snídaně v trávě 15.7. – 5.9.2010
Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Zrzavý Martinů 15.5. – 25.7.2010
Praha
Galerie hl. m. Prahy 
Dům U Kamenného zvonu
Bienále mladých 25.6. – 26.9.2010
Městská knihovna
Roky ve dnech: České umění 1945–1958 28.5. – 19.9.2010
Staroměstská radnice
Ouka Leele 14.5. – 26.7.2010
Muzeum hlavního města Prahy
Nová stálá expozice: Slabikář návštěvníků památek    od 3.11.2009
Jan Vaněk – Civilizované bydlení pro každého 3.3. – 22.8.2010
Vietnam v Praze 31.3. – 19.9.2010
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
Jiří Sozanský: Skelety 10.6. – 19.9.2010
Muzeum Policie ČR
Kriminalistický kabinet 1954–1970 do 30.6.2010
Kriminalistika proti zločinu do 30.6.2010
Barevný vodní svět – dětská výtvarná díla E-dílna  
 4.6. – 31.8.2010
Obrazy z Čech 9.6. – 4.7.2010
Národní galerie v Praze
Schwarzenberský palác
Pět smyslů 27.4. – 27.7.2010
Šternberský palác
Ovidius v proměnách – Říše Flóry 13.4. – 11.7.2010
Veletržní palác
Grand Prix Obce architektů červen – září 2010
Mistrovská díla grafiky a kresby 26.5. – 5.9.2010
Diplomanti AVU 15.6. – 31.7.2010
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Národní muzeum
Řády Václava Havla do 6.7.2010
Nejen suchá věda 3.12.2008 – 31.12.2010
Příběh planety Země 30.9.2009 – 6.7.2010
Smrt pravých neštovic 21.4. – 17.10.2010
Lidové kroje z Čech a Moravy 3.5. – 27.6.2010
Tvář Karla Hynka Máchy 7.5. – 31.12.2010
České muzeum hudby
Beatlelmánie!  3.6. 2010 –10.1.2011
České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
Narodila jsem se v Americe 6.5.2009 – 31.12.2010
České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
Pražský pěvecký sbor Smetana – 100 let 1.1.2009 – 27.3.2011
Chvalský zámek
České hrady v díle Jana Konůpka červenec – srpen 2010
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických 
kultur
Ve stínu Jaguára 22.10.2009 – 27.6.2010
Národní památník na Vítkově
Bernhardt KONCENTRÁT květen – říjen 2010
Zlatá šedesátá květen – únor 2011
Hradní fotoarchiv 1918–1933 28.10.2009 – 6.7.2010
Nová budova Národního muzea – budova bývalého Fede-
rálního shromáždění
Za svobodu! Be free! 17.11.2009 – 6.7.2010
Světlo nad Prahou po deseti letech 12.5. – 3.10.2010
Marathon 2500 19.5. – 30.9.2010
Národní zemědělské muzeum Praha
Patřičný a hosté – O dřevě 30.9.2009 – 30.6.2010
Kouzlo zemědělské techniky IV. – kresby studentů ČVUT
 23.4. – 27.6.2010
Pod korouhví stříbrného lva (řeznictví v Čechách)  
 18.6. – 10.12.2010
Fair Trade Flowers 30.7. – 3.10.2010
Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
K. H. Mácha 29.6. – 31.10.2010
Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského  
v Praze
Evropský humanista Přemysl Pitter (1895–1976) 26.3. – 11.7.2010
De Geerové a J. A. Komenský 29.7. – 14.11.2010
Trmalova vila – Centrum architektury rodinného 
bydlení
Luxferový luxus – Nekolektivní bydlení 70. let v Československu
 28.5. – 7.8.2010
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
100 % Sklo 17.6. – 19.9.2010
Galerie Rudolfinum
Double Fantasy 22.4. – 4.7.2010
Krajina, obraz, fotografie 22.4. – 4.7.2010
Valdštejnská jízdárna
Klasicismus a biedermeier z knížecích lichtenštejnských sbírek
 6.5. – 17.10.2010
Židovské muzeum v Praze
A vypravuj synu svému… Hagady ve sbírkách  25.3. – 27.6.2010
Od té doby věřím na osud… Transporty protektorátních Židů do 
Běloruska v roce 1941–1942 29.7. – 30.1.2011
Prachatice
NM – Muzeum české loutky a cirkusu
Cesta na severní pól 14.4. – 17.10.2010

Prostějov
Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Velký Kosíř, příroda a lidé 1.4. – 14.11.2010
Z historie četnictva a policie 27.5. – 9.9.2010
Rodinný tábor 1.6. – 5.9.2010
Za krásou, která hřeje 15.6. – 9.9.2010
Špalíček
Z historie armády v Prostějově 17.6. – 19.9.2010
Prostřední Lhota u Nového Knína
Muzeum Křížovnický špýchar – Muzeum života ven-
kovského obyvatelstva středního Povltaví
Kambodža a její česky mluvící fotografický král objektivem 
Čechů 1.5. – 30.6.2010
Protivín
Památník města Protivína
Jiří Bohdal a Jan Ševčík – Krása ptačích křídel 8.6. – 10.7.2010
Předklášteří
Podhorácké muzeum
Školní kabinet 25.4. – 17.10.2010
Dobrodružství vertikál 23.5. – 28.9.2010
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Ptáci 2010 2.5. – 29.8.2010
Josef Kočí 15.5. – 18.7.2010
Pověst o Ječmínkovi dětskýma očima 1.6. – 27.6.2010
Řemeslo a zlaté dno 1.6. – 29.8.2010
Ornitologická stanice 
Péro, peří, opeření 2.4. – 31.10.2010
Přeštice
Dům historie Přešticka
Lékař léčí, příroda uzdravuje 27.4. – 29.8.2010
Písmák Mašek z Vodokrt, 215. výročí narození  
 1.6. – 27.6.2010
Dana Raunerová – kresby, obrazy 29.6. – 29.8.2010
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Za beskydskými zbojníky 25.5. – 30.6.2010
Slované 28.5. – 5.9.2010
Příbram
Hornické muzeum Příbram
důl Vojtěch
Doba spalovačů mrtvol 1.6. – 31.10.2010
Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Ludvík Kundera 18.3. – 26.9.2010
Ex libris z Moravy 1.4. – 26.9.2010
Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Jiří Ježek a Zdeněk Kleindienst – Obrazy 25.5. – 26.6.2010
UNESCO – Světové dědictví v Porýní-Falci 4.6. – 27.6.2010
Josef Seibert – Fotografie 29.6. – 21.8.2010
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Obrazy z dějin královského města Rokycany 6.5. – 19.9.2010
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Antonín Slavíček 6.5. – 29.8.2010
Podřipské muzeum
100 let od slavnostního otevření nového roudnického mostu 
 duben – červen 2010
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Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Lego – hračka i hobby 21.3. – 25.6.2010
Co slušelo prababičkám 2.4. – 18.7.2010
Loutky ze sbírky Jiřího Vorla 11.6. – 21.11.2010
Rituální plastika západní Indie 6.8. – 17.10.2010
Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Příroda Brd – Fotografie červen 2010
Pavel Šafránek – Obrazy červenec 2010
Světla Hásková – Obrazy červen 2010
Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoš-
těm, národní kulturní památka
Krásná jizba 1.6. – 28.2.2011
Řezbář Gajda 8.6. – 31.7.2010
Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou
Galerie
O krtečkovi Zdeňka Milera do 30.6.2010
Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Kontrasty 2.6. – 30.6.2010
Jaroslav Dostál 3.7. – 28.7.2010
J. Matoušek 31.7. – 27.8.2010
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Merkur – nestárnoucí stavebnice 17.6. – 12.9.2010
Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Máša Šormová – Česká krajina a pražské motivy  
 21.5. – 20.6.2010
Krása tahem štětce 29.6. – 29.8.2010
Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Život je i v podzemí 22.4. – 30.7.2010
Historické oděvy na panenkách 6.5. – 4.7.2010
Antonín Dvořák 8.6. – 18.11.2010
Tak jde čas 6.7. – 10.11.2010
En Espace – objekty a instalace 5.8. – 30.9.2010
Sokolov
Krajské muzeum Sokolov, p. o.
Druhá světová válka na Sokolovsku 2.5. – 29.8.2010
České a moravské synagogy 25.6. – 5.9.2010
Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Rostliny bez půdy 1.8.2009 – 30.6.2010
Svět šišek 3.3. – 30.11.2010
Počátky lesnictví v USA 31.3. – 31.12.2010
Motýli v arboretu 1.6. – 30.6.2010
Strakonice
Muzeum středního Pootaví
Církevní plastiky do 31.10.2010
Život za války, Strakonice v letech 1939–1945 6.5. – 25.7.2010
Jaroslav Šusta – obrazy a kresby 3.6. – 6.7.2010
Obrázky z Francie 10.7. – 31.8.2010
Strážnice
Městské muzeum
Autogramy 6.8. – 23.9.2010

Národní ústav lidové kultury – Muzeum vesnice 
jihovýchodní Moravy
Nástroje lidové hudby v České republice 1.5. – 31.10.2010
Ze zámeckých salonů 1.5. – 31.10.2010
50. výročí činnosti Národního ústavu lidové kultury  
 1.5. – 31.10.2010
Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2010 24.6. – 27.6.2010
Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Merkur je věčný 19.3. – 22.8.2010
Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Antonín Suchan – Odívání tvaru 5.5. – 20.6.2010
Léčivé rostliny, aneb Není bylina, aby na něco nebyla  
 4.6. – 30.9.2010
Galerie mladých
Lanx, alebo Netradičné rozprávanie o časoch Tibéria  
 3.6. – 13.7.2010
Galerie Šumperska
Cesta do pravěku 25.2. – 29.8.2010
Hollarova galerie
Zapomenutí hrdinové do 7.7.2010
Telč
Muzeum Vysočiny Jihlava
Maturitní tabla Jana Floriana 30.4. – 25.7.2010
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Fotografie Františka Kornalíka srpen 2010
Toulky zámeckou zahradou 14.5. – 29.8.2010
Barvy přírody 14.5. – 12.7.2010
Pavel Mizera – Poslední dobou 28.5. – 20.6.2010
Terezín
Památník Terezín 
Malá pevnost
Jaromír Másler – Obrazy, Karel Peřina – Sochy  
 15.4. – 20.8.2010
Osudy a tvorba – Přírůstky sbírky Památníku Terezín v letech 
2004–2009 6.5.2009 – 31.7.2010
Osvobození míst utrpení a statečnosti 6.5. – 12.9.2010
Lenka Vilhelmová – Prázdná krajina, krajina bez lidí   
 5.8. – 31.10.2010
Muzeum ghetta
Nadia Rovderova (fotografie, obrazy) & Jim Schantz (obrazy) – 
Terezín mezi zemí a nebem 25.5. – 22.9.2010
Třešť
Muzeum Vysočiny Jihlava
Nová stálá expozice: Třešťský průmysl     od 22.12.2009
Rod Radkovských 13.5. – 20.6.2010
Stavební proměny města ve fotografii 1.7. – 29.8.2010
Třinec
Muzeum Třineckých železáren, a. s. a města Třince
Vít Adamus – Obrazy 27.4. – 25.7.2010
Pásli ovce Valaši 12.5. – 22.8.2010
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Hračky nejen pro děti 10.4. – 29.8.2010
Divadelní svět 18.5. – 26.9.2010
Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Poldi Habermann – Skulptury 10.4. – 31.10.2010
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Týn nad Vltavou
Městské muzeum
Skauting na Vltavotýnsku květen – červen 2010
J. Lukš a spol – kresby, malby červenec – srpen 2010
Bojová technika – výstava plastikových modelářů  
 červenec – srpen 2010
Panenky z košíku květen – červen 2010
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Výstava k Letní filmové škole v Uherském Hradišti do12.9.2010
Pozdraveno budiž světlo 22.4. – 6.7.2010
Galerie Slováckého muzea
Tomáš Vosolsobě – obrazy 13.5. – 15.8.2010
Karel Bartoší – Kapesní stříbro 17.6. – 3.10.2010
Gabriela Novákov – kresba, grafika 17.6. – 10.10.2010
Vratislav Varmuže – keramika 17.6. – 10.10.2010
Státní zámek Buchlovice
Eduard Timko – Fotografie 28.5. – 3.10.2010
Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Rod De Geerů očima malířů 16.4. – 13.7.2010
Újezdec v historii a lidových tradicích 5.6. – 29.8.2010
Střípky z cest 23.7. – 12.9.2010
Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Kočárky a panenky našich babiček 22.6. – 31.8.2010
Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně – pobočka 
Valašské Meziříčí
Bez jízdenky kolem světa 1.4. – 4.7.2010
Valtice
Muzeum zahradnictví a životního prostředí
Od nektaru k medu – Včela a její význam v přírodě  
 1.4. – 29.8.2010
Šel zahradník… 1.4. – 31.10.2010
Chvála síle motoru… (od lidské námahy ke stroji)  
 1.4. – 31.10.2010
Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Nejstarší národopisné sbírky veselského muzea 
 28.4. – 8.8.2010
Bartolomějské náměstí – pohled do historie 23.8. – 28.11.2010
Vimperk
Muzeum při Správě národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava
Rok vody červenec – srpen 2010
Iva Hüttnerová – Obrázky 1.5. – 30.6.2010
60 let muzea 1.5. – 31.10.2010
Fotografie z Národního parku 1.7. – 31.8.2010
Architekt Josef Zítek 1.7. – 31.8.2010
Vlašim
Muzeum Podblanicka
Obnovená staletí 10.6. – 5.9.2010
Vodňany
Městské muzeum a galerie
Podoby loutky a scény 1.4. – 27.6.2010
Ryby nejen z vodňanských rybníků 1.5. – 20.6.2010
Vodňanské rybářské dny: 20letá tradice 2.5. – 20.6.2010
Tomáš Záborec – Obrazy 27.6. – 8.8.2010
Jiří Vinklát – Obrazy 14.8. – 30.9.2010

Galerie
Vidět barevně 10.5. – 27.6.2010
Václav Holub – Obrazy 4.7. – 29.8.2010
Infocentrum
Hra na madony 5.4. – 27.6.2010
Okouzlena přírodou – Helena Nováková 5.7. – 28.9.2010
Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami
Ivan Bukovský – Kresby do 30.6.2010
Sochy akad. sochaře Jiřího Sozanského do 24.6.2010
Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Alois Boháč – Miláčkové 22.5. – 28.9.2010
Vrchlabí
Správa KRNAP, Krkonošské muzeum 
– Augustiniánský klášter
Portréty, koláže… housle i ptáčci 6.5. – 16.6.2010
Louky Krkonoš 25.5. – 29.8.2010
Svět tropů, hor a severské tundry 25.6. – 31.10.2010
Krkonošské muzeum – Tři historické domy
Práce žáků Speciální školy Vrchlabí 16.6. – 30.6.2010
Řemeslnické léto 7.7. – 5.9.2010
Vsetín
Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Zbojnický mýtus 4.4. – 5.9.2010
Fotoklub Vsetín 2010 30.4. – 27.6.2010
Soužití s velkými šelmami 5.5. – 27.6.2010
Vysoká u Příbrami
Památník Antonína Dvořáka
Po stopách Antonína Dvořáka 2.7. – 12.9.2010
Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou  
a okolí
Výstava ke stému narození malíře Oldřicha Vodseďálka  
 11.6. – 13.10.2010
Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických 
staveb středního Povltaví
Život obyvatel kolem Vltavy 1.5. – 31.10.2010
Lidová architektura a sídla na Sedlecku 1.5. – 31.10.2010
Nejstarší roubené domy 1.5. – 31.10.2010
Sekery a sekernické řemeslo v životě vesnického člověka
 1.5. – 31.10.2010
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Proměny Vyškova 24.5. – 21.6.2010
Josef Fantura – Fotografie 25.6. – 5.9.2010
Střelecké malované terče 2.7. – 5.9.2010
Z historie Beatles 2.7. – 29.8.2010
Zábřeh
Vlastivědné muzeum
Poezie dřeva 10.6. – 28.8.2010
Zbiroh
Městské muzeum ve Zbiroze
Zbiroh mezi Prahou a Plzní 27.4. – 20.6.2010
Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
Fenomén Baťa – zlínská architektura 1910–1960 13.4. – 29.8.2010
Grafický kabinet
Prostor Zlín – čeští a slovenští umělci 4.5. – 12.10.2010



 X

    Kalendárium kulturních událostí
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Ilustrace a kresby – Ladislav Pálka 29.4. – 29.8.2010
Z truhel nejnádhernější šat 5.5. – 29.8.2010
Otrokyně módy 6.5. – 29.8.2010
Nevstupovat-vyvolávám 10.6. – 5.9.2010
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Hospodářský rok na vsi ze sbírek JMM 18.3. – 22.8.2010
Objekty JMM na historické fotografii 6.5. – 31.7.2010
Práce žáků ZUŠ Znojmo 14.5. – 23.6.2010
Jiří Kolář – Ladislav Novák: Dialog – Picasso a Braque – koláže
 2.7. – 9.9.2010
Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Zaváté stopy – Život v Krkonoších na rytinách Ericha Fuchsa
 30.4. – 31.10.2010

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Příběhy pláten s výjevy z oper a divadelních her  
 22.5. – 20.6.2010
Deset let pocty dřevu v Žamberku 25.6. – 27.6.2010
Josef Kubíček – Plastiky a řezby 25.6. – 31.8.2010
Ždánice
Městské Vrbasovo muzeum
Ždánické inspirace v obrazech červenec – srpen 2010
Dobové fotografie ze Ždánic 1.4. – 30.6.2010
Žďár nad Sázavou
Muzeum knihy
Dílo Karla Hynka Máchy v ilustracích 8.4. – 31.10.2010

Gloria musaealis 2009
Přehled oceněných do 10 místa

Muzejní výstava 2009
1. Slezské zemské muzeum Památník II. světové války; Doba zmaru a naděje 
2. Muzeum východních Čech v Hradci Králové; Královské město nad soutokem 
3. Moravské zemské muzeum; Darwin 
4. Moravské zemské muzeum; Nejstarší umění střední Evropy
5. Muzeum Kroměřížska, p. o.; Historie ukrytá pod dlažbou města
6. Muzeum hlavního města Prahy; Cesta do hlubin města – 12 nej... objevů pražské archeologie
7. Muzeum města Brna; Baroko. Příběhy barokního Brna 
8. Městské muzeum ve Skutči; Muzeum obuvi a kamene ve Skutči
9. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou; Flámské a holandské malířství 16.–18. století 

10. Muzeum Policie České republiky; Kriminalistika proti zločinu 

Muzejní počin 2009
1. Technické muzeum v Brně; Nová tvář vodního mlýna ve Slupi 
2. Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Návraty paměti – Příběhy majetku obětí holocaustu
3. Muzeum hlavního města Prahy; Výstavba a zprovoznění depozitáře „E“ ve Stodůlkách
4. Národní zemědělské muzeum Praha; Nový vizuální styl Národního zemědělského muzea Praha
5. Památník Lidice, p. o. Ministerstva kultury ČR; Ležáky od vypálení po současnost
6. Městské muzeum a galerie Polička; Centrum Bohuslava Martinů v Poličce 
7. Západočeské muzeum v Plzni; Realizace projektu Muzeum loutek v Plzni 
8. Západočeská galerie v Plzni; Řešení interiéru výstavní síně „13“ a nový vizuální styl 
9. Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje; Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlíkové nebe
10. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.; Rekonstrukce Památníku Velké Moravy a instalace nové multimediální expozice

Muzejní publikace 2009
1. Muzeum Kroměřížska, p. o.; Kroměříž zmizelá a znovu zrozená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města
2. Památník Terezín; Franz Peter Kien
3. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.; Fenomén Baťa – Zlínská architektura 1910–1960
4. Muzeum umění Olomouc; Růžová zahrádka – Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Sbírka Jana Poše.
5. Muzeum hlavního města Prahy; Adolf Loos – dílo v českých zemích 
6. Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě; Uherský Brod očima dobových fotografů 1865–1945
7. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou; Flámské a holandské malířství od 16. do raného 18. století 
8. Muzeum Českého ráje v Turnově; V babiččině kuchyni od tří králů do Vánoc 
9. Památník národního písemnictví; Kam se v Praze chodilo za múzami

10. Muzeum umění Olomouc, s. p. o.; Skleník. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969–1989
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Občan a návštěvník 
s poruchami zraku 
v památkové rezervaci, v památkové 

zóně a v památce, muzeu a galerii

V Muzeu hlavního města Prahy se dne 5. května 2010 

uskutečnil jednodenní odborný seminář Národního památ-

kového ústavu (NPÚ) a Muzea hlavního města Prahy (MMP) 

věnovaný problematice úprav (nejenom) památkových 

rezervací a zón pro zrakově postižené občany a návštěv-

níky a možnostem zpřístupňování památkových objektů 

návštěvníkům s poru-

chami zraku, a to na 

základě dosavadních 

zkušeností získaných 

prací s nevidomými  

v památkách, muze-

ích a galeriích České 

republiky. Příprava 

semináře navázala na 

Mimořádné a hlavní 

úkoly stanovené Minis-

terstvem kultury České 

republiky generální 

ředitelce Národního 

památkového ústavu 

v roce 2009, konkrét-

ně na plnění hlavního 

úkolu č. 10 – „Nabídka 

služeb poskytovaných 

NPÚ pro zrakově a slu-

chově postižené“. Se-

minář byl připravován 

Mgr. Zdeňkou Kalovou, DiS. a Mgr. Milanem Jančem v rámci 

vědeckého záměru VZ MK 07503233301, úkolu 101 HS-I.  

– „Vědecký výzkum ke zkvalitnění odborně metodického 

řízení státní památkové péče“.

Odborný seminář vzbudil v řadách především odborné ve-

řejnosti mimořádný zájem. Sešlo se na něm na sedmdesát 

zájemců. Kromě zástupců Ministerstva kultury ČR a Minis-

terstva pro místní rozvoj ČR se ho účastnili členové Sjedno-

cené organizace slabozrakých a nevidomých a společnosti 

TyfloCentrum, jež zastupují slabozraké a nevidomé ČR, dále 

členové Národní rady osob se zdravotním postižením a od-

borná veřejnost z Národního památkového ústavu, ústřed-

ního pracoviště a územních odborných pracovišť, Asociace 

muzeí a galerií ČR, muzeí, galerií, univerzit, památkových 

objektů (nevyjímaje Pražský hrad), a zástupci dalších ob-

čanských sdružení pomáhajících zdravotně postiženým.

Seminář zahájila ředitelka MMP PhDr. Zuzana Strnadová  

a Mgr. Milan Svoboda, náměstek generální ředitelky NPÚ 

pro správu památkových objektů. K nim se se svými úvod-

ními příspěvky připojili pan Josef Stiborský, prezident Sjed-

nocené organizace slabozrakých a nevidomých ČR, a pan 

Mgr. Viktor Dudr, rovněž ze Sjednocené organizace slabo-

zrakých a nevidomých ČR. Ta se dlouhodobě věnuje mož-

nostem zpřístupňování památek, muzeí a galerií a dalších 

kulturních zařízení zrakově postiženým.

Semináře se zúčastnila také Jessika, královský pudl Mgr. 

Elišky Hluší z Technického muzea z Brna

Odborná část semináře byla rozdělena do čtyř základních 

bloků. Obsáhnuta v nich byla jak problematika úprav veřej-

ných prostranství pro zrakově postižené, tak zpřístupňová-

ní památek, muzeí a galerií především formou hmatových 

expozic. Během semináře zaznělo celkem patnáct příspěv-

ků, doprovázených vždy také diskuzí.

Odbornou část semináře, blok „památky“, zahájil referát 

Mgr. Heleny Doubkové věnovaný samostatným prohlídko-

vým okruhům pro zrakově postižené připraveným na hradě 

z konferencí, seminářů
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Křivoklát a na zámku v Mníšku pod Brdy. Následovala troji-

ce příspěvků zaměstnanců Národní galerie. Mgr. Eva Zíková 

představila hmatovou expozici děl českého středověkého 

umění, PhDr. Gabriela Šimková bývalou a nově připravova-

nou hmatovou expozici umění asijského a Mgr. Jana Klímo-

vá hmatovou expozici umění barokního. Pro mnohé bylo 

příjemným překvapením vystoupení Mgr. Jany Strakové, 

která ve svém příspěvku přiblížila novou haptickou expozici 

vytvořenou v Národním divadle v Praze, která představuje 

rozsáhlý soubor byst osobností českého kulturního života 

19. a 20. století.

Nejrozsáhlejší soubor referátů spadal do bloku „muzea“.  

Z příspěvků vyplynulo, že příprava hmatových expozic není 

vázaná jen na velké státní instituce. Připravují je i muzea 

krajská, obecná, a dokonce soukromá. Ing. Vladimíra Sýko-

rová představila sdružení Hapestetika, výrazně přispívající 

k podpoře příprav hmatových expozic, a Malé máslovické 

muzeum másla. Paedr. Zdeňka Poláková přiblížila činnost 

Centra muzejní pedagogiky Moravského zemského muzea 

a dvanáct dosavadních výstav Dětského muzea, které byly 

přístupné jak zdravým, tak handicapovaným. Mgr. Mirka 

Šmolíková pak představila výstavy pořadatelského Muzea 

hlavního města Prahy přibližující svět archeologie. Během 

přestávky měli zájemci možnost se seznámit s hmatovou 

expozicí MMP „Slabikář návštěvníků památek – sloh román-

ský a gotický“.

Po přestávce pokračovaly příspěvky věnované muzeím. 

Mgr. Eliška Hluší promluvila o deseti letech činnosti Od-

dělení dokumentace tyflopedických informací Technické-

ho muzea v Brně. Paní Zdena Popelková přiblížila jeskyni 

Blanických rytířů, která je v současné době ve vlastnictví 

soukromého vlastníka a je zpřístupněná i pro zrakově po-

stižené, a budovanou Zahradu smyslů, přibližující již dnes 

zrakově postiženým bohatost vůní a tvarů flóry. Mgr. Mo-

nika Hanousková pak referovala o přípravě a fungování ex-

pozice „Žalář dotekem“, umístěné v expozici Muzea města 

Brna na hradě Špilberk. Blok zakončil příspěvek PhDr. Ivany 

Kubečkové věnovaný hmatovým výstavám Středočeského 

muzea v Roztokách u Prahy, jejich možnostem a limitům.

Na muzejní příspěvky navázaly opět příspěvky věnované 

památkám. Pan Jan Příborský a Mgr. Petr Bradáč z Tyflo-

Centra Olomouc pohovořili o možnostech prezentace ce-

lých historických staveb a celých městských čtvrtí pomocí 

hmatových modelů a přiblížili spolupráci mezi společností 

TyfloCentrum a Národním památkovým ústavem. O zpří-

stupnění státního zámku Kozel návštěvníkům se zrakovými, 

sluchovými a pohybovými handicapy referoval jeho dlou-

holetý kastelán Karel Bobek.

Aby se návštěvník se zrakovým handicapem dostal k pa-

mátce, muzeu či galerii, aby občan se zrakovým postižením 

mohl svobodně a bezpečně žít ve městě, nejenom v památ-

kové rezervaci nebo zóně, potřebuje mít dle svých potřeb  

a požadavků upravena veřejná prostranství. Těmto úpra-

vám, na nichž závisí bezpečný pohyb zrakově postižených 

na veřejných prostranstvích, byl věnován závěrečný příspě-

vek pana Petra Lněničky. Seminář zakončila dlouhá diskuze, 

která pokračovala i po jeho zakončení.

Odborný seminář „Občan a návštěvník s poruchami zra-

ku v památkové rezervaci, v památkové zóně a v památce, 

muzeu a galerii“, připravený především pro zaměstnan-

ce Národního památkového ústavu, ukázal, že chceme-li 

zpřístupnit bohatství památkových objektů ve správě NPÚ 

návštěvníkům s handicapy, je od koho a z čeho se učit. 

Úspěšné realizace projektů na hradě Křivoklát, na zámcích 

Kozel, Mníšek pod Brdy či Mnichovo Hradiště, spolupráce 

TyfloCentra Olomouc a NPÚ ÚOP v Olomouci ukazují, že  

i památky ve správě NPÚ mohou být příkladem pro ostatní. 

Za přínosné lze považovat i společné setkání všech, kteří se 

věnují tvorbě hmatových expozicí (ti si tak mohli vyměnit 

zkušenosti), a to napříč institucemi, památkami, muzei a ga-

leriemi. Pro ty ze zúčastněných, kteří stáli u kolébky hmato-

vých výstav, bylo příjemným zjištěním, že myšlenka tvorby 

expozic „pro všechny“ žije, rozvíjí se a má své pokračovate-

le. Proto organizátoři a všichni zúčastnění věří, že odborný 

seminář „Občan a návštěvník s poruchami zraku v památ-

kové rezervaci, zóně a v památce, muzeu a galerii“, konaný  

5. května 2010, nebyl poslední svého druhu.

Zdena Kalová a Milan Jančo

Exkurze na moravsko-
slovenské pomezí 
aneb Na Ďuriho na Javorinu

V  Moravském zemském muzeu – Etnografickém ústavu 

v  Brně končí v květnu výstava „Josef Šíma (1859–1929). 

Kreslíř a fotograf“. K výstavě, která představuje méně známé 

fotografie lidového oděvu z moravsko-slovenského pome-

zí z osmdesátých let 19. století, byl připraven také dopro-

vodný program, který téma v jiných rovinách doplňoval  

a rozšiřoval. S velkým ohlasem veřejnosti se setkalo pro-

mítání archivních filmů z filmotéky brněnského pracoviště 

Etnologického ústavu AV ČR. V případě Plickova Mizejícího 

světa dokonce s takovým, že diváci seděli i na okenních 

parapetech. A spokojeni, alespoň podle okamžitých i ná-

sledovných ohlasů, byli také účastníci exkurze na morav-

sko-slovenské pomezí, která se konala 24. dubna, na Jiřího. 

Záměrem bylo symbolicky sledovat stopu fotografické vý-

pravy Josefa Šímy z roku 1887 a navštívit i další místa, kde 
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se během 19. století setkávali Češi a Slováci ve vzájemném 

podporování svých národněosvobozeneckých snah. 

První zastávka byla v Uherském Ostrohu na renesančním 

zámku a v přilehlé městské památkové zóně. Následovala 

cesta na východ přes Bílé Karpaty do Zemianského Podhra-

dí, kde čekalo (pro některé) tak trochu překvapení – z druhé 

strany hranic nám jela naproti výprava kolegů a přátel ze 

Slovenské národopisné společnosti. Program pokračoval 

společnou prohlídkou empírového evangelického kostela 

a fary, kde je nyní umístěno muzeum Josefa Ľudovíta Ho-

lubyho a Ľudovíta Riznera, a gazdovství v Bošáci, které in 

situ konzervuje stav hospodářské usedlosti z první poloviny 

20. století.

Symbolickým i faktickým vrcholem exkurze byl nenároč-

ný výstup od Holubyho chaty na Javořinu, nejvyšší horu 

Bílých Karpat. Tady potom nemohly chybět přípitky, „prího-

vory“ vážné i méně vážné, recitace v češtině i slovenštině, 

pohoštění, ba i na zpěv došlo. Po společné fotografii jsme 

se se slovenskými kolegy rozloučili a jeli přes Myjavskou 

pahorkatinu zpátky na Moravu. Do programu exkurze byl 

operativně zařazen i výhled z nové rozhledny nad obcí Ja-

vorník, a potom plánovaná procházka ke genofondovému 

Evangelická fara a empírový kostel v Zemianském Podhradí, 

Slovenská republika

sadu ovocných stromů v přírodní rezervaci Pod hájem ve 

Velké nad Veličkou. Jedinečnou přírodu Bílých Karpat jsme 

mohli sledovat v průběhu celého dne a tady nám mnohé 

aspekty a problémy její ochrany osvětlila dr. Jongepierová 

(CHKO Bílé Karpaty). Posledním zastavením byla vesnická 

památková zóna v Hrubé Vrbce. 

Obsahově program exkurze zajišťovalo Moravské zemské 

muzeum – Etnografický ústav, proto nechyběly ani před-

nášky o lidové kultuře materiální i o folklóru z těch regio-

nů a subregionů, jimiž jsme projížděli – za to patří dík Janě 

Pospíšilové (Etnologický ústav AV ČR) a Miroslavu Válkovi 

(Ústav evropské etnologie FF MU).

Sebelépe připravený program by mohlo zhatit počasí, 

ale svatý Jiří i svatý Petr nám opravdu přáli. Závěrem cituji 

jeden ohlas slovenských kolegů: „To teda bola pekná sobo-

tienka…“

Helena Beránková

NEMO – síť evropských 
muzejních organizací
Roční setkání v Linci 
27. – 29. listopadu 2009

Setkání se konalo v prostorách Státní galerie (dříve Zem-

ské museum). Linec byl zvolen jistě i proto, že byl Evrop-

ským městem kultury 2008. K tomuto faktu také směřovaly 

úvodní příspěvky hostitele 

Petera Assmanna (předseda 

Rakouské asociace muzeí  

a ředitel Dolnorakouského 

státního muzea, ostatně 

přestavěného velkoryse 

právě k této příležitosti)  

a Michaela Franze z ra-

kouského ministerstva pro 

výchovu, umění a kulturu. 

Zúčastnilo se 21 zemí, buď 

zástupci asociací muzeí 

nebo, pokud v zemi neexis-

tuje profesní svaz, tak větši-

nou z ministerstev kultury.

Za NEM0 účastníky přiví-

tala Elizabeta Petrusa- Stru-

kelj ze slovinské asociace, 

která působí jako předseda-

jící NEMO v době mezi volbami na nového předsedu. Ozná-

mila, že kancelář NEMO zůstane i pro rok 2010 v Berlíně při 

německé asociaci muzeí. Další příspěvky zhodnotily zejmé-

na přínos muzeí pro kulturu a ekonomiku, včetně pozitiv-

ních čísel za roční období v Linzi, kdy návštěvnost vzrostla 

o jednu čtvrtinu.

Další bloky měly za téma Kreativitu a inovaci v muzeích, 

jako hlavní téma EU, své poznatky zajímavě shrnul Massi-
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mo Negri, ředitel Evropského muzejního fora. Na příspěvky 

navazoval krátký workshop, ve kterém účastníci jmenovali 

dobré příklady pro inovativní a kreativní muzeum, o kte-

rých pak proběhla diskuze.

Jednacím dnem byla sobota, kdy byly představeny všech-

ny probíhající projekty, které mohou evropské asociace 

resp. muzea využívat či se k nim připojit. NEMO vydává 

News, červnové číslo bylo věnováno „Acces to Culture“, na 

konci roku vyjde na téma „Innovation and Creativity in Mu-

seums“.

Informace byla podána o jednáních v Bruselu na zjištění 

možností programů a příležitostí k získání finančních gran-

tů pro NEMO, které by byly vhodné pro působení sítě ev-

ropských muzeí, kterou NEMO představuje.

Dalším tématem bylo „Mobility of collection“, v jehož rám-

ci se někteří členové zúčastnili pracovních setkání a projekt 

Lifelong Learning, který je podporován EU a na toto téma 

se bude konat v roce 2010 konference v Kodani ve dnech 

23. – 24. září, kam jsou všichni členové zváni.

Další informace byla o partnerských projektech, v nichž 

bylo NEMO vyzváno k účasti. Vše lze nalézt na http://www.

euromuse.net, http://www.europeana.eu, Exhibiting Euro-

pe http://www.ntnu.no, Past: the future of Europe http://

www.euroclio.eu. Všechny další informace na www.ne-mo.

org.

Závěrečným tématem bylo shrnutí pozice NEMO a její bu-

doucnosti, které podal Mark Taylor z Museums Association 

Velké Británie.

Hlavní otázky se týkaly funkce NEMO, jejího prosazování 

v rámci EU, dále kdo má být členem NEMO (pouze muzej-

ní asociace či i jiné organizace) a konečně, jak by mělo být 

NEMO financováno (od EU, členskými příspěvky, projekty 

atd.). Po diskuzi v pracovních skupinách členové rozhodli, 

že hlavním smyslem NEMO je lobbování a zastupování mu-

zeí při EU. Členská struktura by měla být dostatečně flexi-

bilní, aby zahrnula dosavadní členy a zároveň mohla zajistit 

nezávislý hlas evropských muzeí. Podporu z EU považují 

všichni za zásadní, ale také by se mělo uvažovat o případ-

ných členských příspěvcích (všechny závěry jsou na webu 

NEMO).

Na závěr proběhly volby, kdy pro rok 2010 byla zvolena 

Elizabeta-Strukelj a jako další členové exekutivy Peter Ass-

mann, ředitel Rakouské asociace muzeí a Siebe Weide, ředi-

tel Nizozemské asociace.

Využila jsem setkání k dotazu, jak probíhá v jiných zemích 

zaúčtování muzejních sbírek, pokud k němu přistoupily. 

Získané podklady jsem předala OMG MK. V příštím roce lze 

očekávat stanovení členského poplatku, jehož výše by měla 

být odstupňována podle druhu členství, pro asociace by to 

mělo být v rozmezí mezi 300–1000 Euro. Za AMG jsme na-

vrhli jako únosné ve výši max. 500 Euro. Aktuální informace 

je, že NEMO právě obdrželo od EU jako jedna z mála (žada-

telů bylo cca 180) grant na činnost. O dalším vývoji budu 

informovat. Přítomní velmi pozitivně hodnotili, že se AMG 

opět zúčastnila ročního setkání.

Helena Koenigsmarková

Benchmarking muzeí v ČR

Muzeum je institucí s řadou náročných funkcí ve službách 

společnosti. Podle svého zaměření se muzeum snaží zkou-

mat (poznat) „prostředí“ (tj. buď území svého působiště, 

nebo nějaký obor lidské činnosti, případně nějaký jev pří-

rodní, společenský atp.), na základě čehož z tohoto prostře-

dí uvědoměle vyjímá předměty schopné dokumentovat 

ono území nebo obor lidské činnosti aj. Tyto předměty vy-

tvářejí jakožto součást věcné paměti muzejní sbírky. Muze-

um je pak od toho, aby své sbírky zkoumalo, interpretovalo, 

řádně odborně spravovalo, uchovávalo a zpřístupňovalo 

veřejnosti nejrůznějšími vhodnými formami, z nichž nejdů-

ležitější (nejtypičtější a nezastupitelnou) je forma muzej-

ního výstavnictví. Lapidárně řečeno každé muzeum musí 

usilovat o to, aby mělo skvělé, hodnotné sbírky v dobrém 

stavu, aby o ně měla veřejnost zájem a muzeum mělo hojně 

spokojených návštěvníků.

Ne každé muzeum je schopno takového ideálu dosáh-

nout. Příčin může být mnoho. Musíme si ale uvědomit, že 

se nacházíme v prostředí, kde existuje určitý objem volné-

ho času dané populace, řekněme veřejnosti. O to zaujmout 

co nejvíce lidí a na co nejdelší dobu strhnout jejich zájem 

usiluje celá řada institucí, organizací, masových médií, pod-

nikatelů, ať už působících na bázi nonprofitní nebo vyslo-

veně komerční. Jejich řady houstnou a nutno si uvědomit, 

že na trhu nabídky využití volného času sílí a neúprosně 

bude růst konkurence. Kdo před tím zavírá oči a odmítá to 

vzít na vědomí, je ztracen k budoucí bezvýznamnosti. Sto  

a víceletá tradice mnoha našich muzeí nám sama o sobě ne-

pomůže. Musíme obstát v konkurenci a zvyšovat svůj zisk. 

To je jediná cesta, byť vroubená dřinou a vyrovnáváním se  

s neustálými změnami. Cože je tím ziskem muzea? Inu 

přece vědomí, že máme kvalitní dobře spravované sbírky, 

jejichž hodnota roste. To lze osvědčit dobrozdáním respek-

muzeologie 
a muzejnictví
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tovaných odborných autorit, což ovšem nepřijde samo od 

sebe a hned. Na základě takové reference je potom oním 

ziskem muzea především zájem veřejnosti o naše (skvělé) 

sbírky, o naše poznatky, jichž jsme dosáhli při jejich studiu, 

a spokojení návštěvníci našich výstav a expozic.

Dosahovat takového zisku je v rostoucí konkurenci na trhu 

volného času stále složitější a vyžaduje to angažovanost 

pracovníků s vynikajícími znalostmi, kvalitní managament 

a dobrou marketingovou strategii, stále se inovující podle 

měnících se vnějších a vnitřních podmínek. Jedním z prv-

ních kroků k tomu je kvalitní analýza situace, v níž se mu-

zeum v tom kterém časovém úseku nachází. Postupů, jak 

to provést, je řada. Vždy si však budeme klást otázky typu: 

Jsme lepší nebo horší v té či oné složce činnosti ve srovnání 

s muzei obdobného typu? Jak si s naší výkonností stojíme 

ve srovnání s našimi kolegy v regionu? Máme srovnatelné 

podmínky k činnosti (stejné zdroje) jako ostatní? 

Dejme si ruku na srdce, jsme schopni si na takovéto dů-

ležité otázky aspoň trochu exaktně a komplexněji odpově-

dět? Jsem přesvědčen, že kladně odpovědět může jen ne-

patrný zlomek našich muzeí. Přitom právě znalost odpovědí 

na naznačené otázky by měla nepochybně silný motivující 

účinek. Zjištěná data nás totiž mohou vést k zaměření se 

na činnosti, u nichž se ukáže, že máme ve srovnání s jinými 

(srovnatelnými) muzei určité rezervy. Ukáže-li se, že jsme 

naopak výborní, bude to pro nás jistě dobrou referencí, 

uplatnitelnou např. vůči sponzorům nebo vůči zřizovateli, 

nebo nás to požene k dalším výkonům, abychom si svou 

pozici uhájili nebo ještě více upevnili. Je sice také pravdou, 

že v Čechách se leckdy úspěch neodpouští (nedopouští), 

neboť se má po zásluze potrestat. To je jistě pro některá 

muzea určité riziko, začneme-li prezentovat aspoň trochu 

měřitelné rozdíly ve výkonnosti muzeí. Tyto obavy a hrozby 

však nemohou převážit výše naznačené jednoznačně pozi-

tivní stránky věci.

Metodu, která nám může pomoci porovnat naši výkon-

nost s jinými, představuje benchmarking. Benchmarking je 

systém měření výkonnosti srovnatelné skupiny institucí při 

dosahování (naplňování) určitých porovnávacích ukazatelů. 

Benchmarking se využívá delší dobu v zahraničí i při měření 

výkonnosti některých institucí v oblasti kultury. V ČR jej za-

čal aplikovat u veřejných knihoven obcí a krajů NIPOS Pra-

ha ve spolupráci se SKIP. Nyní je po dohodě exekutivy AMG  

a po projednání v senátu AMG připraven ve spolupráci s NI-

POS Praha pilotní projekt benchmarkingu také pro muzea  

v ČR. Pilotní projekt je připraven pro muzea zřizovaná obce-

mi a kraji. Především je třeba zdůraznit, že zapojení do něj 

je (a bude vždy) dobrovolné (!) a bezplatné. Muzeum, které 

se do systému přihlásí, musí ovšem souhlasit, že poskytnu-

tá data bude možné zveřejnit. Data o činnosti muzea, která 

budou zpracovávána se získají z úředního ročního statistic-

kého výkazu Kult(MK) 14-01, avšak asi 7 údajů bude v této 

fázi projektu  muset dodatečně doplnit účastnící se muze-

um. Předpokládáme, že po dopracování pilotního projektu 

do konečné podoby a po úpravách ročního statistického 

výkazu budou do dvou let stačit jenom data převzatá ze 

statistického výkazu. Agendu benchmarkingu a zpracování 

dat zajistí NIPOS Praha. V současné době se dokončuje soft-

war pro zpracování a vyhodnocení dat.

Chci věřit, že do projektu se přihlásí co největší počet mu-

zeí a zároveň, že se posléze muzea aktivně zapojí do dis-

kuze o definitivní podobě soustavy indikátorů, jimiž bude 

měřena dosahovaná výkonnost a podmínky, které muzeu 

ke své činnosti má, jakož i domyšlení některých dalších otá-

zek. Projektem benchmarkingu se dostane do rukou české-

mu muzejnictví skutečně důležitý nástroj, který bude moti-

vovat rozvoj muzeí i muzejnictví jako celku, a kromě toho 

výrazně přispěje k definování standardů u řady činností 

muzeí. Může se také stát důležitým nástrojem pro systém 

registrace a akreditační systém muzeí, dopracuje-li se jed-

nou české muzejnictví k tomu. 

Bude věcí managementu každého muzea, zda se chopí 

nabídky na získání jednoho ze zajímavých prostředků, jak 

reflektovat stav a pozici své instituce. Vězme, že to je také 

jedna z cest, jak se vyvarovat ztráty perspektiv.

František Šebek

Takhle to bylo
Památník v Hrabyni umí mluvit 
moderní řečí

V roce 1980 byl jako připomínka těžkých osvobozovacích 

bojů ostravské operace a pietní místo naší vlasti otevřen v obci 

Hrabyně – jedné z nejvíce boji poznamenaných obcí v ČSR – 

rozsáhlý Památník ostravské operace (patřil pod Muzeum re-

volučních bojů a osvobození v Ostravě). Do paměti účastníků, 

především tisíců školních výprav, které sem do začátku deva-

desátých let tehdy povinně směřovaly, se asi nejvíce zapsal fil-

mem Evalda Schorma promítaným na 9 pojízdných plátnech, 

který uměleckou formou zpracovával období války a osvobo-

zení moravsko-slezského regionu. 

Na jaře 2009 byl památník, který je od roku 1992 součástí 

Slezského zemského muzea v Opavě, po rozsáhlé rekonstrukci 

znovu otevřen. Vize o jeho „novém životě“ zmínila v rozhovoru 

vedoucí památníku Mgr. Jana Horáková. 

rozhovor

muzeologie 
a muzejnictví
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Expozice památníku je vzhledem k minulé verzi pojata 

diametrálně odlišně. Jistě to byl nelehký úkol vměstnat 

moderním a přitažlivým způsobem tak zásadní událost 

jako je II. světová válka do tohoto, byť ne zrovna malého, 

objektu. Měli jste v tomto nějaké inspirace?

Při hledání konceptu, jak by expozice památníku měla po 

rekonstrukci vypadat, jsme hledali inspiraci všude, ale hlav-

ně tam, kde s budováním rozsáhlých expozic mají zkuše-

nosti, např. ve Francii. Tam bylo vidět, že státní muzea mají 

více peněz a expozice byly luxusnější, ale byly udělané jako-

by ve zkratkách, symbolech. V malých soukromých muzeích 

bylo vystaveno úplně všechno – maximum, co ti sběratelé 

měli. Např. v muzeu La Gleize bylo vystaveno 40 figurín ve 

40 uniformách, a když člověk vyšel ven, už nevěděl, co tam 

vlastně v tom množství viděl. Takže jsme se rozhodli jít ces-

tou „zkratky“. 

Mgr. Jana Horáková

Pedagogická fakulta, obor jazyk český-dějepis. Na památní-

ku jako vedoucí pracuje od července 1990.

Památník v Hrabyni má mj. sloužit i jako jakási učebnice 

dějin 20. století. Budete v tomto duchu rozvíjet mimo ex-

pozic i jinou činnost?

Samozřejmě, hlavní důraz chceme klást na práci s mládeží 

všech stupňů škol. Možná znáte unikátní webové stránky 

http://www.modernidejiny.cz, na jejichž vzniku se podílela 

řada učitelů z Ostravy a dramaturg ČT Ostrava J. Albrecht, 

s nímž nyní spolupracuji na vzniku dokumentu o generálu 

Píkovi. V této souvislosti jsme například zkusili město Opa-

va požádat o finanční podporu na zpracování materiálu, 

který nebude do dokumentu použit. Během natáčení jsme 

se setkali se spoustou lidí, natočili hodiny rozhovorů, které 

by zůstaly navždy v archivu ČT. Tento digitálně zpracovaný 

materiál bychom chtěli použít pro práci se studenty, kteří  

z něj budou moci vytvořit vlastní dokument a my jej odpre-

zentujeme při výstavě či v expozici.

To zní velmi zajímavě,  moderní mluvou bychom mohli 

říci, že památník bude „akční“. 

Ano, v tomto duchu chceme památník vést. Spolupracuje-

me s řadou základních a středních škol v Moravskoslezském 

kraji, např. s Gymnáziem O. Havlové v Ostravě, kteří k nám 

budou jezdit v rámci historického semináře a seznamovat 

se s faksimilemi různých sbírkových předmětů, např. již 

letos s faksimilemi dopisů a motáků z vězení gen. H. Píky 

(originály jsou psány tužkou na to-

aletním papíru). Myslím si, že takto 

mají jedinečnou možnost si osobně 

„sáhnout“ na dobu, která se nazývá 

„totalita“ a snad i ledacos pochopit 

lépe, než jen čtením učebnic. Ty di-

gitalizované materiály zamýšlíme 

využívat v chystané multimediální 

učebně, která bude v provozní bu-

dově památníku. Tam budou mít ná-

vštěvníci k dispozici jednak počítače, 

ale i interaktivní tabuli, takže třeba 

polovina třídy žáků půjde do památ-

níku a polovina bude v učebně. Mo-

derní spolupráci se školami považuji 

za velmi důležitou – ve všech muze-

ích. A konkrétně náctiletí, kteří nám 

tvoří největší podíl na návštěvnosti, 

jsou dnes velmi nároční ke způsobu 

podávání informací. A pokud chceme být pro ně zajímaví, 

tak se jim musíme přizpůsobit. 

Co vlastně stálo na samotném počátku tak zásadní pro-

měny památníku v Hrabyni?

První úvahy o nutné rekonstrukci celého areálu památní-

ku nás napadly již před rokem 2000. Jsou zde totiž velice 

drsné povětrnostní podmínky. Je zde chladněji než v Opavě 

a Ostravě, vane tady nepříjemný severní vítr, a tudíž stavby 

hodně trpí. Z okolních polí zde v zimě nafouká sníh, proto 

byly např. destičky symbolického hřbitova velmi zničené, 

stejně jako provozní budova a střechy nebyly v dobrém 

stavu. Co nás však trápilo nejvíce, bylo, že tady v Hrabyni 



stojíme na jednom konci a na druhém konci je rehabilitač-

ní ústav, kde žije trvale asi 500 postižených a jezdí tam lidé  

z celé republiky a do památníku nebyl bezbariérový přístup, 

takže jsme některé návštěvníky vynášeli až do 3. patra, což 

bylo velmi nedůstojné. Takže ta bezbariérovost nás vedla  

k tomu, že objekt musíme proměnit. A když se v roce 2000 

dostalo do života nařízení vlády č. 264 a byly tam vyjmeno-

vány památníky národního odboje a my jsme byli v sezna-

mu vyjmenovaní jako ústřední památník 2. světové války, 

tak to pro nás bylo jasným impulsem získat peníze v rámci 

tohoto programu s tím, že rozšíříme také výstavní prostory 

– to bylo prioritní – a že tady uděláme všude bezbariérové 

přístupy. Další zásadní věcí bylo, že objekty v zimě praktic-

ky nebyly vytápěny, protože akumulační kamna se za dvě 

hodiny provozu „vyčerpala“ a místo tepla na nás foukala 

studený vzduch, a pak tady byla neuvěřitelná zima. Když 

jsme třeba přes zimu čistili vitríny, tak jsme měli za deset 

minut fialové ruce, pára nám šla od pusy, zkrátka nedalo se 

to vydržet.

Takže rekonstrukcí jsme chtěli vyřešit hlavně zateplení 

všech objektů areálu a efektivnější vytápění, aby ani sbír-

ky nadále netrpěly. I z hlediska ochrany sbírek byla rekon-

strukce nezbytná nutnost. V roce 2000 jsme se dostali do 

programu, v roce 2002 nám byly přislíbeny peníze na revi-

talizaci památníku a v roce 2005 jsme započali s faktickou 

rekonstrukcí.

Jednou z důležitých věcí „paměťových institucí“ je propa-

gace a popularizace jejich činnosti. Jak se vám daří v této 

oblasti?

Na dva měsíce po otevření jsme si najali tzv. mediálního 

manažera, který jako profesionální novinář skvěle komuni-

koval prakticky se všemi dostupnými médii. Dále chceme 

udělat prezentace pro školy, aby učitelé věděli, co tady  

s dětmi mohou vidět, protože právě oni tvoří a budou tvo-

řit největší díl návštěvnosti. Aby s tím učitelé měli co nej-

méně práce, chceme to zpracovat nějakou multimediální 

formou, např. na CD. Také bychom rádi měli více prostoru 

na internetu, jak webu Slezského zemského muzea, tak na 

webových stránkách partnerských institucí. Dále chceme 

spolupracovat s dalšími památníky v republice a vlastně 

přinášet informace o druhých, a tím si vzájemně dělat re-

klamu – např. nyní jsme začali spolupracovat s památníkem 

v Lidicích, příští sezonu zde budeme mít jejich výstavy, 

rádi bychom podepsali i memorandum o spolupráci. Také 

k nám jezdí hodně návštěvníků z Polska, takže to chceme 

podobně udělat i s muzeem Auschwitz, s nímž si chceme  

i vzájemně vyměňovat lektory a pořádat semináře. 

Nová expozice je v nemalé míře podpořena digitálními 

zařízeními, které mají zvýšit její atraktivnost i sdělnost.

Když jdete do památníku, máte tam 11 infokoutků, kde si 

můžete vyhledávat informace. Dva se trochu liší od ostat-

ních – jsou níž, aby se k nim dostali vozíčkáři. Z každého 

infokoutku se dostanete do všech informací, které potře-

bujete. Pak tam máme 31 plazmových obrazovek s tím, že 

některé nepracují jednotlivě, ale např. jsou umístěny čtyři 

za sebou a v hlavní „bojové“ scéně je dokonce devět obra-

zovek spřažených do jedné matice, takže vznikne zajímavé 

promítací plátno. Máme i dataprojektory, ale není jich moc, 

protože jejich životnost není velká. Máme centrální server, 

přes který ovládáme infokoutky i plazmy. Asi dva měsíce 

nám trvalo, než vše začalo fungovat, tak jak by mělo, ale  

v současnosti už s tímto nejsou žádné problémy (Mgr. Ho-

ráková klepe na dřevo). V případě problému kontaktujeme 

firmu, která nám techniku dodala a má dálkový přístup do 

systému, případně zavoláme vlastního pracovníka – speci-

alistu na IT. Pak také může nastat situace, že za velkých let-

ních bouřek může vypadnout elektřina, a pak musí nastou-

pit lektor s mluveným výkladem, který jinak pouze podává 

úvodní slovo před vstupem do expozic a zodpovídá otázky 

návštěvníků, kterých ostatně také není málo.

Vedle audiovizí jsou pro návštěvníky připravena  i velmi 

působivá dioramata...

Největší pozornost v expozici přitahuje hlavní bojová scé-

na, kde jsou u dioramat použity velkoformátové fotografie 

8 x 5 m hrabyňského zámku a kostela, máme zde postavenu 

zbořeninu domu, vojenskou techniku tak, aby to navodilo 

atmosféru urputných bojů, které se tu vedly o každý dům 

prakticky týden v kuse. Emotivnost dioramatu je umocněna 

ukázkou toho, jak se obyvatelé Hrabyně skrývali ve sklepích 

domů, protože jim Němci zakázali opustit obydlí, je zde au-

tentický kredenc poškozený střepinou granátu, zvuk střel-

by, bojů.  Samotný památník stojí na cestě, po které přichá-

zeli v dubnu 1945 sovětští vojáci od Opavy, a když se kopalo 

vedení pro plynové potrubí, našli se dokonce ještě ostatky 

dvou německých vojáků.

Než jsme znovu otevřeli, měli jsme vstup každou ho-

dinu, což se však ukázalo jako velmi komplikované, tak-

že jsme změnili systém tak, aby vyhovoval jak mamince  

s dítětem, tak zájemcům o historii. Překvapilo nás, že velký 

zájem mají návštěvníci o „válečnou kroniku“, tedy přehled 

nejdůležitějších válečných událostí, které se ten rok staly  

a které jsou uvedeny na panelech. Zájem je tak velký, že toto 

uděláme příští rok v tištěné formě. Ostatně nynější sezónu 

bereme jako „startovní“, kdy sledujeme reakce návštěvníků 
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a uvažujeme, co vše bude třeba doplnit a vylepšit, např.  

i v infokoutcích, kam jsme zatím nedali moc fotografií, nebo 

rozšířit místa pro oddych návštěvníků, popisky exponátů, 

které asi rozšíříme o podrobnosti a zajímavosti k jednotli-

vým exponátům, které se někdy dovídáme od samotných 

návštěvníků. „Práci“ s návštěvníkem bereme jako prioritu  

i pro budoucnost, expozici se budeme snažit každý rok ak-

tualizovat, aby stále přitahovala pozornost a měla co říci  

i těm, kteří zde jednou již byli. A také myslíme i na možnost 

prezentovat věci, kterých se mohou lidé dotýkat – třeba aby 

si potěžkali výzbroj a výstroj, kterou s sebou museli vojáci  

v té době nosit. Další velkou vizí je i audioprůvodce, ne však 

takový ten oficiální, ale aby v každém patru návštěvníky 

provázel přímý účastník bojů té doby. To by celkové atmo-

sféře památníku hodně dodalo na váze. Už jen to vysvětlit 

dnešním náctiletým, že existovalo něco jako koncentrační 

tábory – to je pro ně něco neuvěřitelného. Z učebnice to 

tak nevyplyne, ale tady vše najednou vidí na panelech, pro-

mlouvá k nim řada věcí. Myslím, že tady jednotlivé události 

začínají více chápat a naší povinností je ukázat, že takhle 

to bylo. 

Za rozhovor pro čtenáře Věstníku AMG děkuje Michal Janiš

Standing ovation
glosa Jiřího Žalmana

České muzejnictví má za sebou dvě desetiletí, která předsta-

vují velmi významnou a zajímavou etapu jeho dvousetleté 

historie. Dnes ji lze charakterizovat jako přechod k normální 

existenci ve svobodné společnosti, jen je ale třeba připome-

nout, že ta normální existence se může za určitých okolností 

jevit jako velmi „nenormální“. Před dvaceti lety nastala situa-

ce, kterou lze přirovnat k vypuštění zvířat, narozených a cho-

vaných dlouhá léta v zoologické zahradě, do volné přírody  

– a náhle i „lvové, bijící o mříže“ jsou bezradní a nevědí, co  

s nabytou svobodou, pokud u nich už vyhasly instinkty nezbyt-

né pro přežití. Tato glosa je věnována těm, kteří dokázali nejen 

přežít, ale výrazně pomohli muzejnictví přechod k normální 

existenci zvládnout. 

České muzejnictví je možné si představit jako bytost, která 

má hlavu a krk (národní a zemská muzea) a tělo s mnoha 

údy (regionální a místní muzea, soukromá muzea, památ-

níky). Hlavu a tělo pak spojuje páteř, kterou tvoří velká 

„krajská“ muzea a spolu s nimi také městská muzea v Praze  

a Brně. Muzea se sídlem v Roztokách u Prahy, v Českých 

Budějovicích, v Plzni, v Teplicích, v Liberci, v Hradci Králové,  

v Pardubicích a v Olomouci jsou základem této páteře  

a byla v roce 1990 zřizována tehdejšími krajskými či okres-

ními (muzeum v Liberci) národními výbory, po jejich zruše-

ní přešla do působnosti Ministerstva kultury, aby se v roce 

2001 vrátila zpět do působnosti nových krajů. S výjimkou 

muzeí v Roztokách u Prahy a v Olomouci, kde se vystřída-

lo několik ředitelů, byli do čela uvedených muzeí v první 

polovině 90. let jmenováni ředitelé, kteří je dlouhodobě  

a úspěšně řídili a většinou ještě stále řídí. Myslím, že stojí za 

to, abychom si připomněli jejich jména. PhDr. František Še-

bek řídil Východočeské muzeum v Pardubicích, pozici ředi-

tele opustil v loňském roce. PhDr. Dušan Špička ještě stále 

řídí Regionální muzeum v Teplicích, hodlá sice z funkce od-

stoupit, ale dosud se nepodařilo najít jeho nástupce. Zápa-

dočeské muzeum v Plzni řídí od poloviny 90. let PhDr. Fran-

tišek Frýda, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích řídí 

Mgr. Pavel Šafr, Severočeské muzeum v Liberci Mgr. Alois 

Čvančara a v čele Muzea východních Čech v Hradci Králo-

vé stojí už řadu let nejmladší z této šestice PhDr. Zdeněk 

Zahradník. Nehodlám se rozepisovat o zásluhách těchto 

pánů, ani o úspěších muzeí pod jejich vedením, zmíním se 

pouze o tom, co je spojuje a co, podle mého soudu, stojí za 

připomenutí a zaznamenání.

Uvedená šestice ředitelů reprezentuje generaci, před níž 

se náhle zjevila výzva převést muzea do svobodné společ-

nosti. Spojuje je to, že všichni v muzeích, jejichž řediteli se 

stali, pracovali už před tím. Žili sice také v „zoologické za-

hradě“, ale jak se brzy ukázalo, neztratili ty instinkty nezbyt-

né pro normální život. Byli na řízení muzeí odborně i lidsky 

připraveni nejlépe, jak to tehdy bylo možné, měli potřebný 

morální kredit i přirozenou autoritu nejen u svých kolegyň 

a kolegů, ale také u nadřízených. To byl základ jejich pozděj-

ších úspěchů. Usedli do ředitelských židlí už ve zralém věku, 

většinou jako čtyřicátníci, a měli své názory a zkušenosti, ale 

byli schopni a ochotni se dále učit. Všichni, bez výjimky, se 

také tak či onak angažovali v oborových věcech veřejných, 

aktivně pracovali a pracují v Asociaci muzeí a galerií České 

republiky, někteří ji pomáhali zakládat. Pracují v komisích 

a poradních orgánech Ministerstva kultury ČR, podíleli se 

na přípravě nové legislativy, někteří učí na univerzitách  

a ve Škole muzejní propedeutiky, jsou autory učebních 

textů. Jejich podíl na rozvoji nejen muzeí, která řídí, ale ce-

lého oboru muzejnictví, je nepřehlédnutelný. Myslím, že si 

zaslouží POTLESK VE STOJE – jako reprezentanti generace 

úspěšných „porevolučních“ ředitelů muzeí a galerií. A za-

tleskejme včas, protože generační výměnu nelze zastavit 

personálie
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a za nějaký ten rok už bychom mohli tleskat jen ředitelům 

emeritním a znáte to – sejde z očí…. I když – úspěšnost vy-

sazení v zajetí chovaných zvířat zpět do volné přírody se 

prokáže až tím, že se začnou pravidelně rozmnožovat. Mys-

líte, že už se to děje?  

Jiří Žalman

Rozloučení s Přemyslem 
Reiblem
(9. ledna 1967 – 3. května 2010)
Smuteční řeč Michala Lukeše pronesená na pohřbu

Byl jsem požádán, abych se jménem českých muzejníků 

naposledy rozloučil s generálním ředitelem Národního ze-

mědělského muzea, Přemyslem Reiblem. To loučení je vel-

mi těžké a všechny nás moc bolí. V Přemkovi nám odešel 

skvělý kolega a výborný kamarád. Opustil nás náhle a příliš 

brzy.

Přemysl Reibl absolvoval Filozofickou fakultu Masaryko-

vy univerzity. Brzy po studiích se však jeho profesionálním 

osudem stalo muzejnictví. V letech 1990–1992 působil  

v literárním oddělení Moravského zemského muzea. Jako 

velmi mladý se potom v roce 1992 stal ředitelem Muzea 

Boskovicka v Boskovicích. Pod jeho vedením začala éra 

rozkvětu tohoto muzea. Přemek z něj svým úsilím, nápady, 

neutuchající energií a manažerskými schopnostmi dokázal 

za krátký čas udělat jedno z nejdynamičtějších a nejlepších 

městských muzeí v České republice. On sám si brzy získal 

uznání a respekt i od kolegů z mnohem větších a význam-

nějších muzeí. Byl jedním z průkopníků moderních muzej-

ních metod, podílel se na prvních projektech Evropské unie, 

které se v České republice realizovaly. 

Jako historik odvedl ohromný kus práce při studiu a pre-

zentaci dějin Boskovicka. Je spoluautorem celé řady publi-

kací, inicioval a vedl mnoho výzkumných a popularizačních 

projektů. Jeho osobnost brzy přerostla region a Přemysl 

Reibl se stal uznávaným odborníkem a manažerem na ce-

lostátní úrovni. Není tedy divu, že byl v roce 2003 zvolen 

do exekutivy AMG a v roce 2004 zvítězil v konkurzu na mís-

to generálního ředitele Národního zemědělského muzea, 

jednoho z nejvýznamnějších muzeí České republiky. Toto 

doposavad poněkud spící muzeum, dokázal probudit neví-

daným způsobem. Národní zemědělské muzeum pod jeho 

vedením získalo zpět svou odbornou prestiž a především 

přízeň návštěvníků, když je začalo lákat do svých objektů, 

do té doby nevídanými, poutavými výstavami a dalšími 

špičkovými projekty. Přemysl Reibl se v Praze neztratil, nao-

pak velice rychle si získal respekt a autoritu i mezi význam-

nými osobnostmi pražské kultury. V roce 2009 byl zvolen 

členem Českého výboru ICOM a jmenován do Rady Národ-

ního muzea. 

Osobně jsem se s Přemkem seznámil v roce 2002, již s jako 

respektovaným boskovickým ředitelem. Sblížili jsme se pře-

devším při společné práci v exe-

kutivě AMG. Poznal jsem v něm 

skvělého odborníka, manažera 

a muzejníka, který pro náš obor 

vykonal ohromný kus nezištné 

práce. Poznal jsem v něm člově-

ka, jehož slovo vždy 100 % platilo  

a hodně vážilo, který s nadhle-

dem a vtipem dokázal vyřešit  

i zdánlivě neřešitelné. Přede-

vším jsem však získal skvělého 

kamaráda, příjemného společ-

níka, parťáka na sklenku dob-

rého vína a povídání si o všem 

možném i nemožném. Kamará-

da, který měl vzácný dar – uměl 

lidem naslouchat a lidem s ním 

bylo dobře. 

Jeho pověstná gastronomická setkání v zemědělském 

muzeu byla chvílemi, na které jsme se vždy moc těšili, ne-

jen pro Přemkovo skvělé kuchařské umění, ale především 

pro jeho pohostinnost a pohodu, kterou okolo sebe uměl 

vytvořit. Bohužel, to poslední slíbené skvělé menu už nám 

uvařit nestihl.

Odešel v něm dobrý a užitečný člověk!

Budeš nám moc chybět, Přemku!

Čest Tvojí památce.
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Modernizace multimediální 
expozice v městském paláci 
Templ v Mladé Boleslavi

V pondělí 22. února 2010 byla slavnostně otevřena zmo-

dernizovaná multimediální muzejní expozice v městském 

paláci Templ v Mladé Boleslavi. Pozdně gotický městský pa-

lác Templ náleží k nejstarším zachovalým stavbám v Mladé 

Boleslavi a reprezentuje vzácnou ukázku architektury měst-

ského šlechtického sídla. Byl postaven mezi lety 1488–1502 

Janem Císařem z Hliníka, tehdejším správcem boleslavské-

ho panství. Od roku 2000 je v jeho prostorách umístěna 

stálá muzejní multimediální expozice historie a archeologie 

města nazvaná „Templum historicum et archaeologicum 

boleslaviense“. 

Společnost Kultura města Mladá Bole-

slav a. s. v roce 2009 zahájila rekonstrukci 

a modernizaci vnitřního vybavení paláce 

Templ spolu s dalším rozvojem galerijní 

činnosti. Nosným pilířem byl projekt, ve 

kterém se nám podařilo spojit schopnos-

ti mnoha odborníků a specialistů, takže 

ve finále vznikl zcela nový komplex audi-

ovizuálních prezentací, které moderním 

způsobem mapují a prezentují archeo-

logické objevy a významné historické 

památky našeho města, ale i širšího okolí 

až do oblasti Českého ráje.

Při realizaci audiovizuálního projektu  

a nové expozice v Templu jsme využili 

nejnovější technologie – moderní infor-

mační terminály, dotykové obrazovky, 

nové dataprojektory, speciální plazmovou obrazovku pro 

podlahovou projekci a v místnosti respiria u recepce je 

umístěna další velkoplošná obrazovka, kde návštěvníci mo-

hou sledovat dokumenty z různých akcí, vernisáží výstav  

a vůbec kulturního života celého našeho města.

O inovaci expozice v Templu se hovořilo již dříve, naším 

autorským vkladem je navíc pojetí celé multimediální pre-

zentace – vytvořili jsme ji co nejatraktivnější, blízkou doku-

mentárním filmům, a navíc tak, aby poskytovala návštěvní-

kům možnosti voleb programů a byla interaktivní.

K projektu byli přizváni filmoví tvůrci David Borozidis a Jan 

Chramosta, jejichž styl a umělecký pohled na svět je blízký 

mladým lidem. Vědecká část prezentace vznikla ve spolu-

práci s významnými archeology a historiky – na projektu 

pracovali PhDr. Jiří Waldhauser CSc., Mgr. Pavel Sosnovec, 

Bc. Filip Krásný a PhDr. Karel Herčík. Většina filmového ma-

teriálu vznikla za osobní účasti archeologů a historiků, kteří 

tak měli ojedinělou možnost osobně prezentovat výsledky 

svého bádání, takže nálezy nejsou prezentovány anonymně 

a návštěvníci uvidí  skutečné osoby, které se na historických 

objevech opravdu podílely.

V soutěži na dodavatele nových technologií uspěla spo-

lečnost Friendlyway s. r. o., která přináší ucelená řešení pro 

využití informačních terminálů. V paláci Templ byla firma 

Friendlyway nejen dodavatelem technologie, ale starala se 

o propojení systému s původní expozicí, a hlavně – muse-

la instalovat a zprovoznit celý nový projekt, který obsahuje 

300 fotografií, 250 stran vědeckých textů a více než 50 vi-

deofilmů.

Filmový materiál vznikal přímo v místech, na kterých se 

před desetiletími i staletími odehrály různé události, jako 

bylo „vhození meče do řeky“, měření času pomocí sluneč-

ního paprsku nebo dopadnutí bomby na náměstí. Město 

Mladá Boleslav a jeho okolí je plné této historie. V místech, 

kde my denně chodíme do školy, do práce nebo třeba do 

parku na procházku, chodili v minulosti lidé popelnicových 

polí, Keltové, Germáni, Slované, rytíři, příslušníci Jednoty 

bratrské, umělci i významní politikové. A tento zvláštní po-

cit, tento genius loci Mladé Boleslavi a jejího krásného okolí 

nebylo vůbec snadným úkolem přenést do podoby doku-

mentu. Filmařům k tomu pomohla nejen spolupráce s od-

borníky, ale také příjemně nostalgická atmosféra překrásné 

hudby od Milana Caise ze skupiny Tatabojs.

    nové expozice
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Podstatné rozšíření počítačových programů doplňují-

cích expozici v Templu umožňuje seznámit návštěvníky jak  

s různými tématy, které byly dosud prezentovány jen v ome-

zené šíři, tak s řadou nových objevů, které často podstatně 

rozšiřují naše znalosti o pravěkých, středověkých i novově-

kých dějinách Mladé Boleslavi a okolního regionu. „Poklady 

Mladé Boleslavi a Mladoboleslavska“ přibližují nejnovější 

výzkumy i objevy archeologů i některé starší, především 

mincovní nálezy. Na prvním místě je však expozice nálezu 

osobního archivu Matouše Konečného, posledního seniora 

Jednoty bratrské v Čechách. Objev více než 500 dopisů, de-

sítek rejstříků, účtů, různých poznámek či konceptů je zce-

la mimořádný a v našich novodobých dějinách v podstatě 

nemá obdoby. Písemnosti nejde dlouhodobě vystavovat,  

a tak forma zpřístupnění pomocí počítačů je ideálním způ-

sobem, jak trvale, po celý rok, přiblížit unikátnost i rozmani-

tost objevených dokumentů. 

Část nové expozice je také věnována archeologii Mladé 

Boleslavi a okolí. Veřejnosti jsou představeny unikátní zla-

té a stříbrné poklady ze sbírek Muzea Mladoboleslavska.  

V multimediální prezentaci má návštěvník možnost si pro-

hlédnout dokumentační fotografie přímo z terénu a zpro-

středkovaně prožít okamžik, kdy poklady po staletích či tisí-

ciletích opět spatřují světlo světa. V nově zhotovené vitríně 

jsou tyto výjimečné předměty vystaveny in natura. Některé 

z nich, například nádobka s téměř kilogramem stříbrných 

slitků, byly objeveny v loňském roce a k vidění jsou úplně 

poprvé. Je možné si prohlédnout i známý pravěký poklad 

zlatých ozdob a bronzových seker. Prostor je věnován také 

nálezům mincí od počátku letopočtu do novověku.

Projekt modernizace stálé muzejní multimediální ex-

pozice v paláci Templ představuje ve finančním objemu 

investici více než 1 mil. Kč (dodávka technologií, autorské 

honoráře, instalace). Větší část finančních prostředků přišla 

převodem z příspěvkové organizace Kulturní středisko Svět 

(nyní středisko Svět jako součást společnosti Kultura města 

Mladá Boleslav a. s.), což znamená, že celá náročná rekon-

strukce nevyžadovala přispění z rozpočtu města a žádným 

způsobem ho tedy nezatížila.

V posledních letech se Templ stal místem pro pořádání 

celé řady již tradičních akcí jako je Muzejní noc, Středově-

ký jarmark, Halloween, Vánoce na Templu. Do jeho prostor 

si našli cestu návštěvníci všech věkových kategorií nejen  

z Mladé Boleslavi. Zvláště na dějepisné programy z experi-

mentální archeologie jezdí žáci a studenti mnoha škol. I to 

je motivací, proč chce společnost Kultura města Mladá Bo-

leslav a. s. v projektu dále pokračovat. Technické parametry 

nových terminálů totiž umožňují vkládat nová data a filmy, 

a expozici tak průběžně aktualizovat.   

  

Pavel Filip, Alena Nastoupilová

Klenotnice v Muzeu českého 
ráje v Turnově

Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola pro 

zpracování kovů a drahých kamenů v Turnově (zal. 1884) 

schraňuje jedinečnou sbírku nejlepších prací svých uči-

telů a studentů – brusičů a řezáčů drahokamů, zlatníků  

a stříbrníků od počátků činnosti školy do současnosti. Jsou 

mezi nimi díla, jež získala zlaté medaile na světové výsta-

vě v St. Louis 1904 nebo Velké ceny na proslulé výstavě 

dekorativních umění v Paříži 1925 a opět v Paříži 1937.  

K naší škodě však v posledních letech byly školní práce  

k vidění hlavně v zahraničí. Nicméně to byly právě ohlasy ze 

zahraničních výstav, které přispěly k realizaci nové expozi-

ce v Muzeu Českého ráje. Po turné v Německu a Holandsku  

v letech 2005–2007 to byla hlavně mimořádně dobře přija-

tá výstava „Vom Jugendstil zum Art-Deco“ ve velkolepé hale 

Wagnerovy vídeňské Postsparkasse na jaře 2008. Zprávy  

v celostátní televizi a rozhlasu tehdy doprovázelo na sedm-

desát recenzí a anoncí v tisku po celém Rakousku, dokonce 

i ve Slovinsku. 

Prostředky na rekonstrukci muzejních sklepů, pořízení 

bezpečných vitrín, vzduchotechniku a vydání katalogu  

v pěti jazykových mutacích se s podporou Libereckého kra-

je našly v Operačním programu česko-polské přeshraniční 

spolupráce Cíl 3. Partnerem v projektu Klenotnice/Skarbi-

ec se na polské straně stalo Regonální muzeum v Jaworu, 

s nímž jsme spolupracovali již vícekrát v minulosti, např. 

na cyklu workshopů a výstav „Výtvarní umělci Euroregionu 

Nisa“. Díky entuziasmu našeho mineraloga RNDr. Tomáše 

Řídkošila mohli polští kolegové otevřít v Jaworu stálou di-

daktickou výstavu nerostů, fosilií a dokumentů k dějinám 

místního hornictví. Výstava prezentující přírodní bohatství 

části dolního Slezska přispěje k oživení práce s jaworskou 

sbírkou nerostů, obnoví kdysi četné mineralogické burzy  

a v širším pohledu by měla vést ke zvýšení zájmu veřejnosti 

o přírodu. V Turnově se naproti tomu prezentuje lidská in-

vence a zručnost, jež kámen a kov přetvořily v klenoty, šper-

ky a stolní stříbro. 

Ke stálé prezentaci byly do nové Klenotnice vybrány arte-

fakty dokumentující výtvarnou invenci a špičkové řemeslo 

od historismu a secese k art-deco a lyrismu doznívajícímu 

na začátku 50. let. Jejich instalace respektuje časovou linii  

s přihlédnutím ke  stylovým proměnám. Nejstarší, neorene-

sanční brože jsou z let 1891–1896, nejmladší zase tepaná, 

almandiny zdobená stříbrná miska na ovoce z roku 1954. 

Toto časové vymezení má svůj důvod. Před polovinou 50. 

let totiž došlo v turnovské škole k výrazné generační obmě-

ně výtvarných pedagogů, jež ji nasměrovala k Bruselu 58. 

Školní sbírku tak zřetelně dělí hranice mezi tradičně chápa-
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ným uměleckořemeslným solitérem a stále více se prosazu-

jícím designérským myšlením. 

Za mimořádně zdařilou novou expozici však nevděčíme 

jen vystaveným exponátům, ale také restaurovaným, pů-

sobivým sklepním prostorám, jejichž monumentalita, syro-

vost pískovce a režné cihlové klenby kontrastují s křehkými, 

zářivě barevnými artefakty. Velmi vnímavě využil a ještě 

podtrhl specifikum prostoru prof. Vratislav K. Novák při ře-

šení sestavy vitrín realizovaných firmou Revyko Praha. Prů-

hledy vitrínami, odrazy předmětů ve skleněných stěnách  

a zrcadlech i světelné reflexy umocňují a zmnožují dojem  

z drahocenných objektů, avšak instalace současně umožňu-

je nerušenou detailní prohlídku i té nejmenší brože či jehlice. 

Ruční zrcátko (zlato, české granáty, 1906)

Nová expozice tak nabízí jedinečnou podívanou, jež bere 

dech a současně budí respekt ke špičkové práci. Současná 

diskuse na téma finanční náročnosti odborného školství, 

která, mimo jiné, má vést ke zrušení uznávané sklářské ško-

ly v Kamenickém Šenově, pak dává Klenotnici ještě další, 

aktuální rozměr. Vždyť bez velkorysé záštity, hmotné i spo-

lečenské, jíž se odborným školám dostávalo od úřadů c. k. 

monarchie i první republiky, by turnovské skvosty, dnes 

cenná součást našeho kulturního dědictví, nemohly spatřit 

světlo světa.

Miroslav Cogan

Příběh pláten 
aneb Mimořádný dar Johna 
Marmaduka Parishe

Vážení čtenáři Věstníku AMG, náš krátký příspěvek přináší 

informaci o významné akvizici, která zcela zásadně obohati-

la sbírkové fondy žamberského muzea a nyní je připravena 

k prezentaci.

V roce 2008 učinil pan John Marmaduk Parish, pokračo-

vatel rodu Parishů, kteří více než 130 let vlastnili panství  

a velkostatek Žamberk, významné rozhodnutí, daroval do 

sbírek Městského muzea v Žamberku vzácný soubor sedmi 

velkoplošných pláten s výjevy z oper a divadelních her. Tato 

plátna zakoupil druhý majitel z rodu Parishů Georg Parish 

po roce 1858 v Paříži. Tady tedy započal jejich příběh. Bliž-

ší podrobnosti o převozu těchto olejomaleb úctyhodných 

rozměrů o velikosti 189 x 126 cm do Žamberka neznáme, 

původně byla zakomponována do vytlačovaných tapet po 

obvodu hudebního sálu, který měl báječnou akustiku, kte-

rá příznivě umocňovala zvučnost provozovaných skladeb,  

a také další vybavení dotvářelo příjemné prostředí pro do-

konalé vychutnání hudby. Tato unikátní kolekce byla pů-

vodně tvořena deseti plátny a vytvářela výtvarnou výzdobu 

hudebního sálu. Georg Parish byl aktivním podporovatelem 

hudebního života a vynakládal mnoho prostředků na čin-

nost žamberské zámecké kapely. Panství Žamberk zdědil  

v roce 1858, fakticky ho však převzal v roce 1860, do té doby 

žil v New Yorku a Bostonu. Byl zvyklý na čilý ruch těchto vel-

koměst, kde navštěvoval operu, divadlo i koncerty, chtěl se 

pochopitelně také v Žamberku obklopovat hudbou. Sám 

byl hudebně nadaný a hrál na violoncello. Podporoval bo-

hatý kulturní život, zval do svého žamberského sídla členy 

šlechtických rodin z okolních panství, umělce a vybranou 

společnost. 

Za George Parishe prožívala zámecká kapela „zlatý věk“ 

své existence. Vybavil kapelu vším potřebným, koupil hu-

debníkům nástroje a obleky, ze svých cest přivážel notový 

materiál a nechal nově vybavit také taneční a hudební sál, 

který byl nejreprezentativnějším sálem žamberského zám-

ku. Pro náměty obrazů vybral scény z oper a divadelních 

her, které oslovovaly početné publikum milovníků evrop-

ské hudby 2. poloviny 19. století. Dramatický náboj a touhu 

osvobodit se ze zajetí nesvobody přinášela scéna z opery 

Fidélio (Ludwiga van Beethovena), noční scénu spojenou  

příběh muzejního 
předmětu



    29

    3[10

s magií a kouzly navozoval výjev z opery Čarostřelec (Carl 

Maria von Webera). Další romanticky laděný obraz pocházel 

z opery Sen noci svatojánské (Benjamina Brittena), 

dramatický náboj ztvárnil výjev z opery OthelIo 

(Giuseppe Verdiho), a naopak milostné okouzle-

ní dýchne ze scény Faust a Markétka (Charlese 

Gounoda). Oddanost a smír vyzařuje ze scény 

z opery Ifigenie v Aulidě (Christopha Willibalda 

Glücka) a zoufalý čin milující ženy je námětem 

tragedie Médeia (podle předlohy Euripida). 

Do osudu pláten však fatálně zasáhly událos-

ti po únoru roku 1948, kdy byl veškerý majetek 

pokračovatele rodu barona Charlese Parishe, 

čtvrtého majitele z rodu Parishů, zestátněn  

a následného rozvozu nebyla ušetřena ani tato 

plátna. Nešetrné přemísťování předmětů přines-

lo mnohačetné defekty. Plných šedesát let če-

kala na okamžik svého znovuzrození. Teprve po 

roce 1989 mohl uplatnit zákonný nástupce John 

Marmaduk Parish rescituční nároky na majetek 

Parishů, a tehdy získal také tento unikátní sou-

bor zpět do svého vlastnictví. Z původního po-

čtu deseti olejomaleb, se však dochovalo pouze 

sedm z nich. 

V roce 2008 a 2009 byly podány MK ČR a Pardu-

bickému kraji projekty, jejichž cílem bylo navodit 

stav, který by dovolil vystavení pláten. Bylo třeba 

upevnit lokálně se odlupující vrstvy malby, řešit 

perforace pláten, odstranit ztmavlé laky, opatřit 

plátna novými napínacími rámy a vhodně je rá-

movat. Oba subjekty – MK ČR i Pardubický kraj se 

rozhodly projekt v plné výši podpořit, zbývající 

prostředky poskytlo Město Žamberk. Nelehkého 

úkolu zrestaurovat plátna se zhostila akad. ma-

lířka Marie Beranová a Jaromír Beran, vhodným rámováním 

byla pověřena dílna uměleckého knihaře pana Jiřího Fogla 

ze Žamberka. Veškeré práce proběhly za pečlivého dozoru 

odborných pracovníků Národního památkového ústavu  

v Pardubicích. Do záchrany těchto sedmi pláten, která jsou 

zapsána v soupisu kulturních památek, byly vloženy finanč-

ní prostředky v celkové výši 200.000 Kč.

Byl obnoven soubor, který má jedinečnou umělecko-

historickou hodnotu, ta je mimo jiné dána sporadickým 

zastoupením žánrové malby francouzské romantické ško-

ly ve sbírkových fondech muzeí a zámeckých mobiliářích  

v Čechách. Plátna vypovídají mnohé o zálibách a kultur-

ních hodnotách, které vyznával, pěstoval a obklopoval se 

jimi George Parish a jeho pokračovatelé v Žamberku, jsou 

dokladem jeho vřelého vztahu k hudbě, divadlu a umění. 

Díky němu se hudba v Žamberku čile provozovala a město 

se stalo důležitým kulturním centrem a živnou půdou pro 

růst významných hudebních osobností.

Čarostřelec – olejomalba na plátně,  189 x 126 cm 

( Foto : Petr Kalous)

Poděkování náleží panu Johnu Marmaduku Parishovi za 

obohacení sbírkových fondů žamberského muzea. Rádi by-

chom, aby rozhodnutí MK ČR, Pardubického kraje i Města 

Žamberk finančně podpořit záchranu této jedinečné ko-

lekce bylo s těmito subjekty trvale spojováno. Svoji novou 

premiéru budou mít zrestaurovaná plátna pro návštěvníky 

již od května letošního roku, kdy budou veřejnosti po více 

než šedesáti letech představena. Jste-li ctitelé výtvarného 

umění a milovníci hudby nebo pokud chcete vědět, které 

zvratové okamžiky z dramatických dějů oper plátna zachy-

cují, určitě se přijďte do žamberského muzea touto nově 

zrestaurovanou kolekcí potěšit.

Marie Otavová

příběh muzejního 
předmětu



Plátna pro velké černé oči 
Cikáni v díle Míly Doleželové
Muzeum romské kultury 
9. duben – 15. srpen 2010

Muzeum poprvé představuje veřejnosti kompletní sbírku 

malířčiných děl reflektujících romské téma, kterou za dobu 

svého trvání shromáždilo. Tak naplňuje téměř dvacetiletou 

práci na budování této reprezentativní kolekce. Výstava 

ukazuje sice jen segment z díla akademické malířky Bo-

humily Doleželové (1922–1993; 1946–1950 studuje AVU 

u profesora Vladimíra Pukla), zato však segment zásadní,  

z něhož pak malířka vycházela i v dalších etapách své tvor-

by, kdy se už věnovala především křesťanské tematice. Ci-

káni a jejich specifické antropologické rysy jí posloužili při 

tvorbě prototypu Člověka, který hledá Pravdu, jde za láskou. 

Malířka si Cikány vybrala už v době svého dětství, které bylo 

poznamenáno hmotným nedostatkem, kdy děti cikánské  

a děti chudiny byly jejími jedinými společníky při dobro-

družstvích v prostějovských ulicích. Společně s nimi pro-

žívala jejich přezírání většinou, všudypřítomné „házení do 

jednoho cikánského pytle“ bez ohledu na konkrétní jedince 

a jejich skutky. Vlastně v celé své tvorbě se pak vyrovnáva-

la s touto v dětství zažitou nespravedlností, a jak to sama 

přiléhavě nazývala, s maloměšťáctvím. „U kořene je zloba, 

nesmiřitelná nenávist za toto období mého zkorodované-

ho dětství, zůstává stupidita a šerednost ´bílých´ měšťáků  

z mého města oproti Cikánům a žebrákům z předměstí, 

kteří byli mým útočištěm. Rozhodla jsem se ukázat jejich 

hloupost, hloupost těch, kteří ještě dnes ve světě procházejí 

jako nevidomí před krásou lidí barev.“ 

Velkoplošná plátna malířky překvapí návštěvníky výstavy 

nezvyklou barevností, která jen podtrhuje celkově exotický 

dojem z obrazů. Na nich svým výrazem doslova promlou-

vají postavy Romů s velikýma očima; ale také dlaněmi  

a bosýma nohama. Malířka se ve svém „cikánském obdo-

bí“ nechala inspirovat mimo jiné verši španělského básníka  

a dramatika Federica Garcíi Lorcy (Cikánské romance). Ob-

razy nezapřou inspiraci také u mexických muralistů jako je 

Diego Rivera nebo David Alfaro Siqueiros. V našich podmín-

kách však malířka neměla předchůdce ani následovníky, na 

docenění své velikosti teprve čeká.

Doleželová vytvořila celkem na 1.800 obrazů, z nichž mi-

nimálně 600 je prvoplánově svázáno s romskou tematikou, 

výstava Muzea romské kultury představuje 43 z nich (olejů) 

a také desítky kreseb, skic, akvarelů i knižní ilustrace. K výsta-

vě je vydáván barevný katalog a vycházejí také pohlednice 

s reprodukcemi malířčiných děl. Výstavu finančně podpoři-

lo Ministerstvo kultury ČR a Statutární město Brno. Výstava 

byla realizována i s laskavou pomocí České dominikánské 

province, Praha, Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových, Jih-

lava, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a mnoha dalších.

Jana Horváthová

Příběh Grandhotelu Pupp
Muzeum Karlovy Vary
23. červen – 26. září 2010

Karlovarské muzeum připravilo na hlavní letní sezónu 

unikátní výstavu o Grandhotelu Pupp, který je nejstarším, 

nejznámějším a nejvýznamnějším hotelem v Karlových Va-

rech. Je s podivem, že tomuto proslulému fenoménu a jeho 

pozoruhodným dějinám nebyla dosud věnována žádná 

muzejní výstava. Tohoto úkolu se zhostilo karlovarské mu-

zeum v letošním roce.

Počátky GH Pupp spadají až do roku 1701, kdy byl po-

staven Saský sál. Klíčový význam pro vývoj hotelu měla 
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    pozvánky na výstavy



hoteliérská dynastie rodiny Puppů, jež v průběhu 200 let 

sehrála důležitou roli v dějinách karlovarské gastronomie  

a podnikatelství. Výstava v hlavních rysech mapuje postupné  

a mnohdy složité budování hotelu od baroka až po dnešek 

a připomene osudy rodiny Puppů, zejména otce zakladate-

le Johanna Georga Puppa, jeho synů a vnuků.

Návštěvník uvidí kolem 150-ti fotografií dokumentujících 

stavební vývoj a proměny podoby Saského a Českého sálu 

v dnešní GH Pupp či originální projektovou dokumenta-

ci zásadní přestavby hotelu do dnešní podoby v letech 

1892–1893. Neméně zajímavé jsou veřejnosti dosud nikdy 

nezveřejněné archiválie z archivu GH Pupp jako jsou např. 

dobové projekty, reklamní prospekty, písemnosti ze základ-

ního kamene Parkhotelu či kupní smlouva rodiny Puppů na 

Český sál z roku 1776. Z muzejních fondů jsou zase originály 

starých rytin a map zachycujících proměny podoby hote-

lu od 18. století nebo též portréty, rodinné snímky Puppů  

a upomínkové předměty osobní povahy, získané od dosud 

žijících členů rodiny Pupp.

Rodinná oslava Puppů 1912

Rok 2010 je rokem oslav 300 let evropského porcelánu, 

výstava se stala součástí projektu Cesta porcelánu, která 

připomíná významný přínos české produkce porcelánek  

v evropském historickém kontextu. Výstava „Příběh Grand-

hotelu Pupp“ tak v této souvislosti neodmyslitelně ukazuje 

vysokou úroveň stolování s prezentací porcelánu z produk-

ce významných porcelánek v regionu. Rovněž inscenace ka-

várenského zátiší vtáhne návštěvníka do poklidné lázeňské 

atmosféry počátku 19. století. Ke stolování neodmyslitelně 

patří i jídelní a nápojové lístky, jejichž historické proměny 

grafického ztvárnění ale i cen vyloudí v návštěvníkovi pou-

smání. Kurátorem výstavy je historik karlovarského muzea 

PhDr. Stanislav Burachovič. Výstavní texty a popisky expo-

nátů jsou v češtině a němčině. 

Přijměte pozvání na tuto exkluzivní výstavu, která se koná 

v Muzeu Karlovy Vary na Nové louce 23. V rámci výstavy je  

v muzeu v prodeji jedinečná reprezentativní vícejazyčná 

(ČJ, NJ, AJ) publikace „Příběh Grandhotelu Pupp“, jež po 

ukončení výstavy nebude v prodeji v žádné distribuční síti. 

- dle zaslaných materiálů

Adresát Oldřich Mikulášek
Moravské zemské muzeum
Palác šlechtičen
2. červen – 25. září 2010

Výstava u příležitosti narození významného básníka… ne-

snadný úkol. Co nového vymyslet, jak neotřele přiblížit ná-

vštěvníkovi slavnou osobnost, čím naplnit obligátní zadání 

„přehled života a díla“?

Oldřich Mikulášek na filmovém festivalu v Karlových Varech 

(50. léta)
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Kýžený klíč však autorům nabídl, ba přímo určil materiál 

sám: stěžejní část pozůstalosti Oldřicha Mikuláška, uložené 

v oddělení dějin literatury MZM, tvoří bohatá korespon-

dence – rozhodli jsme se tedy postavit expozici právě na ní.  

A představit autora, redaktora, občana Oldřicha Mikuláš-

ka jakožto adresáta: dopisů osobních i úředních, vlídných  

i oficiálně chladných, závažných i rozverných. Jako příjemce 

rozhodnutí nakladatelů, obdivných dopisů i redakčních ho-

norářů. V nejširším slova smyslu jako adresáta zpráv, život-

ních událostí nebo společenských podnětů.

Ve výtvarném uchopení hraje roli barva: charakterizuje 

jednotlivé etapy v životě osobním, do něhož se promítly 

politické souvislosti. Ty zřetelně vyvstanou, užijeme-li jako 

grafických zarážek portrétů státníků na poštovních znám-

kách, s patřičným označením českých zemí. 

Gratulace, kondolence, posudky, pozdravy z cest. Kolik 

toho povědí o životě člověka! Tak jsme rázem blízko i těm, 

kteří je odeslali! Výstavu samozřejmě doplní ukázky Miku-

láškových rukopisů a vydaného díla, fotografie, novinové 

recenze a další dokumenty. Jako příklad ztížené cesty textu 

ke čtenáři jsme vybrali sbírku Agogh: nabídneme rukopis  

s básníkovými opravami, autorské korektury, nakladatel-

skou smlouvu, anotaci v bulletinu Československého spi-

sovatele – poté korespondenci, týkající se vyřazení knihy  

z edičního plánu, a po dlouhé pomlce pak dopisy, směřující 

konečně k vydání v roce 1989.

Výstava je primárně určena dospělému návštěvníkovi, ale 

věříme, že zaujme i studenty středních škol a žáky druhého 

stupně škol základních. Nahlédnutí do soukromí jim nejen 

přiblíží konkrétní uměleckou osobnost, ale jejím prostřed-

nictvím také pomůže lépe pochopit historické souvislosti, 

přiblíží jim reálie této země v právě uplynulém století.   

Hana Kraflová

Nový časopis nejen o dějinách 
vědy

V roce 2009 začal v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, 

v. v. i., vycházet nový odborný časopis „Práce z dějin Akade-

mie věd“. Navazuje na bohatou publikační tradici Archivu 

Akademie věd. Je zaměřen především na studie z dějin na-

šich vědeckých institucí a edice dokumentů k téže proble-

matice. Čtenářům přináší informace o aktivitách Akademie 

věd ČR a jejích předchůdců, přibližuje život a dílo našich 

předních vědců. Věnuje se rovněž tématům z archivnictví, 

k nimž patří zpracování a zpřístupňování institucionálních 

a osobních archivních fondů a sbírek nebo spisová služba.  

V rubrikách Archivní fondy a Kronika seznamuje s aktuálním 

děním na pracovišti a v širší archivářské (vědecké) obci; ne-

dílnou součástí časopisu jsou recenze a zprávy o literatuře.

Ve dvou loňských číslech byly publikovány studie věno-

vané Česko-rakouské komisi historiků, komenioložce Jiřině 

Popelové-Otáhalové, profesním a osobním osudům mikro-

biologa, akademika Ivana Málka v 70. a 80. letech 20. století 

nebo meziválečného rektora Univerzity Karlovy, botanika 

Karla Domina. Edice přinesly mj. vzájemnou korespondenci 

medievalistů Ondreje R. Halagy a Václava Chaloupeckého. 

Podnětem k odborné diskuzi o budoucnosti archivní práce 

by se mohl stát příspěvek „Duchové dějiny a nové archivní 

teorie hodnocení“ s podtitulem „Příklad možného dialogu 

historické vědy a archivnictví“. Letos byly pro první číslo při-

praveny články a edice týkající se dějin Historického klubu 

(právě vychází), dále počítáme s otištěním příspěvku o sou-

boru rozhovorů s pamětníky Československé akademie věd 

a studií k historii kádrových prověrek na vysokých školách  

v roce 1958 (vyjde v listopadu 2010).

Časopis uvítá nové přispěvatele i čtenáře, kteří se věnují 

institucionalizaci vědeckého bádání a osobnostem vědců  

i v regionech, zejména v kontextu vývoje české vědy 18.–20. 

století. Více informací o Pracích z dějin Akademie věd včet-

ně kontaktu na redakci je umístěno na webových stránkách 

vydavatele (http://www.mua.cas.cz/prace_dav.html).

Marie Bahenská a Hana Kábová
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publikace

Změny telefonních čísel v muzeu ve Vysokém Mýtě

Z důvodu uskutečnění přeměny naší telefonní ústředny 

došlo ke změně telefonních čísel Regionálního muzea ve 

Vysokém Mýtě. Nová telefonní čísla: +420 465 461 950, 

+420 465 461 952, fax: +420 465 461 970



publikace

Slavnostní ceremoniál   Gloria musaealis 2009

Cena Gloria musaealis – Muzejní výstava roku 2009

Cena Gloria musaealis – Muzejní počin roku 2009

Cena Gloria musaealis – Muzejní publikace roku 2009

Porota soutěže

Poděkování členovi Čestného výboru soutěže 
Hugu hraběti Mensdorffu - Pouillymu



Asociace muzeí a galerií České republiky
ve spolupráci 

s Mendelovým muzeem MU
a oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky

pořádá VI. celorepublikové kolokvium na aktuální téma 
českého muzejnictví

při příležitosti 20. výročí vzniku 
největšího profesního svazu sbírkotvorných institucí a osob 

činných v oboru muzejnictví

Muzea, autorský zákon a digitalizace
2.– 3. listopadu 2010, Brno, Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

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

ální téma českého muzejnictví. V letošním roce jsme se rozhodli jeden z bloků kolokvia věnovat oblasti autorských práv a povinnostem, vyplývajícím  

z této normy muzeím a galeriím v České republice, také v návaznosti na změny, které probíhají a připravují se na celoevropské úrovni a souvisejí zejména  

s problematikou digitalizace kulturního dědictví a následným zveřejňováním digitalizovaných dat. Digitalizaci, jednomu z nejvíce skloňovaných témat 

současnosti, by měl být věnován další blok konference také v souvislosti s přípravou Národní strategie digitalizace kulturního obsahu a potřebou vzniku 

společných standardů pro tuto specifickou oblast muzejní činnosti. Kolokvium se uskuteční u příležitosti významného výročí vzniku Asociace muzeí  

a galerií České republiky, která 11. května 2010 oslavila již 20 let svého trvání, a jeden z konferenčních bloků bychom tak chtěli věnovat zhodnocení 

uplynulého období činnosti AMG a výhledu do budoucna.

Vycházíme z osvědčené praxe z minulých let, a proto Vás oslovujeme nyní – ve fázi programové přípravy – abyste Vy sami určili obsahovou náplň 

našeho setkání. Chceme, aby pro Vás účast na kolokviu byla maximálně efektivní, aby reagovala přímo na Vaše otázky a potřeby. Žádáme Vás tedy, 

abyste zároveň s přihláškou v rámci prvního cirkuláře kolokvia uvedli alespoň dvě otázky nebo tématické okruhy, které jsou pro Vás v této problematice 

aktuální, o nichž byste chtěli diskutovat, nebo cítíte potřebu o nich načerpat chybějící informace. 

Ubytování je pro Vás zajištěno v Hotelu Slavia v ceně 500,- Kč / za osobu a noc na dvoulůžkovém pokoji se snídaní; samostatný pokoj v ceně 900,- 

Kč / za noc (http://www.slaviabrno.cz). Ubytování si prosím zajistěte sami v hotelu. Kontakt: Mgr. Jana Neumannová, e-mail: recepce@slaviahotel.cz, 

tel.: +420 542 215 080.

Účastnické poplatky na kolokviu „Muzeum, autorský zákon a digitalizace“ (2.–3. listopadu 2010)

Přihlášky poslané   Základní výše   Pro členy AMG 

                      (základní sleva 15%)

po 30. září 2010         800 Kč           680 Kč

do 30. září 2010 (sleva 15 %)        680 Kč           580 Kč

do 31. července 2010 (sleva 25 %)       600 Kč           500 Kč

Účastnické poplatky budou vybírány při prezenci a zahrnují náklady na organizační zajištění kolokvia, materiály pro účastníky, pohoštění v rámci prv-

ního i druhého jednacího dne a raut na společenském večeru. Cestovné a ubytování si hradí účastníci kolokvia sami. Námi vyžádaní lektoři účastnický 

poplatek nehradí.

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

tezí příspěvku a profesního životopisu. Podrobný program s organizačními pokyny bude účastníkům rozeslán po uzávěrce II. cirkuláře. 

Přihlášky zasílejte sekretariátu AMG na adresu:

Asociace muzeí a galerií České republiky, 

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

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

Uzávěrka přihlášek I. cirkuláře je 31. července 2010!


