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Sbírkový evidenční systém MUSEION
moderní metody evidence sbírkových předmětů a management sbírky
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propracovaný katalog sbírek s moderními funkcemi
evidenci založenou na evropských standardech
jednu kvalitní databázi s fulltextovým vyhledáváním
snadné nastavení vzhledu a prostředí
podporu souřadnicových systémů a GIS
kompletní evidenci provedených změn
systém schvalování a časových zámků
kompletní manipulaci se sbírkovým předmětem
plně automatizované zpracování multimédií
podporu automatické digitalizace
podporu práce na mobilních zařízeních a tenkém klientu
workflow - systém řízení a schvalování
eSbirk
online export pro eSbirky.cz
a Europeana.eu
řadu systémových průvodců
konzervátorsko-restaurátorskou agendu
virtuální výstavy, audio a video průvodce
online videonávody, příručky a legislativu
snadnou komunikaci s dalšími registry

MUSEION ONLINE - komplexní hostované řešení pro garantovanou sbírkovou evidenci a management sbírky
online v certifikovaném datovém centru
MUSEION KATALOG - za bezkonkurenční cenu online poskytuje základní, ale kvalitní evidenci sbírek
MUSEION NÁSTROJE - již brzy uvedeme na trh řadu online nástrojů pro pracovníky paměťových institucí
- snadná instalace vodoznaků, titulků a copyrightů do multimédií, generování náhledů, QR a čárkových kódů…
MUSEION CENTRÁL - management sbírek pro zřizovatele přináší managerské sestavy a výstupy, kompletní
statistiky, krizové sestavy, kontrolu práce odborných oddělení, management a tvorbu sbírky za pomoci umělé inteligence

online ukázka fulltextového vyhledávání v MUSEIONU

MUSOFT.CZ, s.r.o.
Na Radosti 106/64, PSČ 155 21, Praha 5 - Zličín
+420.222.361.145
musoft@musoft.cz

www.musoft.cz

fulltext.musoft.cz
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úvodník
Vážení čtenáři,
možná jste již zaregistrovali, že nás v letošním roce čeká

obsah
Zprávy, aktuality, informace

str. 4

mezinárodní konference Muzeum a změna IV. Od předchá-

Sekce, komise, kolegia

str. 12

zející konference s pořadovým číslem III uběhly více než tři

Z konferencí, seminářů

str. 14

myšleno doslovně i přeneseně, děje. Minulá konference

Téma: Dokumentace současnosti

str. 17

byla nejen bohatě navštívena, ale zaznamenala i zájem ma-

Pozvánky na konference

str. 20

Muzeologie a muzejnictví

str. 23

marketing, PR, lobbing, ekonomika a kultura. Pro čtvrté děj-

Nové expozice

str. 24

ství konference jsme zvolili hlavní téma, které nás bude vést

Přeshraniční spolupráce

str. 26

Koho to napadlo

str. 27

Personálie

str. 28

rá by měla pro naše instituce a pracovníky přinášet nejen

Příběh muzejního předmětu

str. 29

řadu otazníků, ale i prostoru pro nové výzvy a zároveň ob-

Pozvánky na výstavy

str. 29

roky a je tedy nasnadě podívat se, co se v prostoru muzeí,

joritní muzejní společnosti o většinu témat, která se během
tří dnů konání konference vystřídala. Mezi hlavními tématy
byla výstavba muzeí, rekonstrukce, tvorba expozic a výstav,

a zároveň spojuje všechny bloky konference.
Tímto tématem je soudobá dokumentace, dokumentace současnosti. Stačí jen krátké zamyšlení nad tímto čtyřslovím a dostáváme se do velmi komplikované oblasti, kte-

lasti rozvoje. Definování otázek a zároveň hledání odpovědí
v širším prostoru pro dialog je cílem našeho setkání. Možné
způsoby uchopení tématu dokumentace současnosti prezentují i tři příspěvky v tomto čísle Věstníku AMG.
Již jen terminologické vymezení vnáší řadu nejistot. Co
se vlastně rozumí soudobou dokumentací a jak je možné
dokumentovat současnost? Doplněním tohoto ústředního
tématu budou i podoblasti, které prakticky souvisejí s naší
činností. Možná máte pocit, že se Vás tato otázka příliš nedotýká, alespoň z pohledu některých typů sbírek. Na dru-

Kalendárium kulturních událostí a Přílohu
naleznete uprostřed časopisu
Pro otištění aktuálních výstav Vašeho muzea
v Kalendáriu zasílejte jejich přehled vždy na
tři následující měsíce na e-mailovou adresu
vestnik@cz-museums.cz do 20. dne v lichém
měsíci daného roku (nyní do 20. května 2013).

hou stranu je možné si položit několik jednoduchých otázek, které nás k tématu konference přiblíží: Jak řešíte otázku
deponování digitálních dat? Nemají zrovna výstavy z blízké
minulosti největší ohlas? Jak je hodnotí samotní návštěvníci? Doplňujete sbírky dnešními předměty? Jaký klíč jste
k jejich výběru použili?
Podíváme-li se do zahraničí, zjistíme, že toto téma neřešíme sami. Z tohoto důvodu doplní naši konferenci i zahraniční hosté, kteří se s námi podělí o vlastní zkušenosti z této
oblasti. V blízké době obdrží všichni členové AMG první
cirkulář pozvánek, ve kterém naleznou veškeré informace.
Konečně nesmím zapomenout na to nejdůležitější – napište si prosím již teď do svých diářů:
Konference Muzeum a změna IV, 12.–14. listopadu,
Nová budova Národního muzea. Těším se, že se společně
setkáme a pobavíme se o nelehké výzvě, kterou dokumentace současnosti je.
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zprávy, aktuality, informace
Jednání zástupců AMG s vedením
Národního památkového ústavu
Dne 21. února 2013 se uskutečnilo jednání zástupců

mohou být prodlouženy. Každá žádost v tomto směru bude
posuzována individuálně a na podmínkách zápůjčky tedy
bude možné se s příslušným pracovištěm NPÚ dohodnout.
Všechny uvedené body jsou obsaženy v memorandu,
které je k dispozici na webu AMG http://cz-museums.cz.

Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) s vedením Národního
památkového ústavu. Za AMG se jednání zúčastnili před-

Luděk Beneš

seda PhDr. Luděk Beneš a výkonná ředitelka Anna Komárková, BBus (Hons), NPÚ zastupovala generální ředitelka
Ing. arch. Naděžda Goryczková a její náměstek pro správu
památkových objektů Ing. Petr Svoboda.

Muzeana

Web pro podporu digitalizace muzejních sbírek

Předmětem jednání bylo především poskytování vzá-

Od roku 2010 je možné na internetu nalézt zajímavý

jemných výhod při vstupu do objektů v majetku či sprá-

web týkající se muzejnictví a digitalizace na Slovensku

vě členských institucí AMG, resp. ve správě NPÚ. Obě

http://www.muzeana.sk. Jedná se o prezentaci činnos-

strany došly k závěru, že tyto výhody budou i nadále po-

ti občanského sdružení Muzeana, jako sdružení expertů

skytovány na základě předložení členských průkazů AMG,

pro podporu odborných muzejních činností. Jak říká web:

resp. průkazů pracovníků NPÚ, a to bezplatně. AMG tedy

„Združenie expertov pre podporu odborných múzejných čin-

doporučuje svým členům, aby tuto zásadu dodržovali, ne-

ností je dobrovoľným apolitickým profesijným združením

požaduje-li jejich zřizovatel vysloveně jiný postup.

odborníkov zameraných na oblasť digitálneho spracovania,

AMG a NPÚ se rovněž dohodli na součinnosti při přípra-

správy a ochrany múzejných zbierok na podporu digitálneho

vě a připomínkování nových legislativních norem, a to ze-

vedomostného systému múzeí a digitálnej vizualizácie múzej-

jména v oblasti památkové péče, archeologické památkové

ných zbierok.“

péče, autorského práva, digitalizace a v dalších oblastech,

Mezi cíle Muzeany patří pomoc s přípravou projektů,

týkajících se zájmů obou stran. Dalším tématem vzájemné

vytváření příznivých podmínek pro tvorbu digitálního vě-

spolupráce budou společné projekty v rámci zpřístupňová-

domostního systému muzeí, umožnění jeho využití ve vědě

ní a popularizace objektů ve správě či v majetku členských

a vzdělávání a v neposlední řadě i odborné vstupování do

institucí AMG nebo ve správě NPÚ.

organizačních procesů digitální vizualizace. Jako důvod

Pokud jde o téma vzájemného poskytování výhod

svého vzniku Muzeana uvádí neexistenci odborné plat-

při zápůjčkách či pronájmu mobiliáře a poskytování

formy, která by umožnila sdružování odborníků v oblasti

dalších materiálů, došly obě strany k dohodě, že budou za-

digitalizace a informatiky. Hlavním tématem webu je totiž

chovávat vstřícný postoj. Metodický pokyn NPÚ, který byl

projekt „Digitálne múzeum“. Jedná se bezesporu o jedineč-

zmiňován na jednání Senátu AMG 19. února 2013, sice sku-

ný a náročný projekt nejen národní, ale i evropské úrovně,

tečně obsahuje ustanovení o pronájmu mobiliáře za úpla-

který má na Slovensku vzniknout jako součást operačního

tu s výjimkou organizačních složek státu a jím zřizovaných

programu informatizace společnosti. Že jde o projekt „těž-

příspěvkových organizacích, ze strany zástupců NPÚ však

kého kalibru“, napovídá i jeho cena – 27 a půl milionu eur

bylo konstatováno, že lze poskytnout výjimku v podobě

a vznik 36 nových pracovních míst. Nezanedbatelný je i po-

bezplatné zápůjčky i jiným subjektům, pokud se vypůjči-

čet více jak 180 000 digitalizovaných sbírkových předmětů

telé budou podílet na restaurování zapůjčených předmětů

(většina má mít v Digitálnem múzeu 3D rozměr). Na webu

a pokud bude dodržena zásada reciprocity, tj. vypůjčitel

http://www.muzeana.sk je soustředěno množství informací

bude ochoten poskytnout bezplatnou výpůjčku územním

týkajících se přípravy i průběhu projektu. Vedle toho web

pracovištím či objektům ve správě NPÚ. Uvedené výjimky

sleduje muzejní legislativu, dění v oboru, přináší reakce mu-

jsou možné pouze v případě vystavení zapůjčených před-

zejníků v diskuzích pod jednotlivými příspěvky. Ke stažení

mětů ve veřejně přístupných prostorách čili pro výstavy

zde zájemce najde i materiál týkající se zkušeností s digita-

a expozice, které jsou navíc dobře zabezpečené a splňu-

lizací od soukromých společností, které s muzei na Sloven-

jí potřebné klimatické podmínky. Výpůjční smlouvy lze

sku aktivně spolupracují.

uzavřít maximálně na osm let, po vypršení platnosti však
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Študijný program Muzeológia
a kultúrne dedičstvo
na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave

Štúdium muzeológie v bývalom Československu sa spá-

apod.) a v magisterskom stupni na prax (ochrana a správa
kultúrneho dedičstva, archívne dedičstvo a i.).
Súčasťou získanej akreditácie z roku 2012 je aj možnosť konania rigoróznych skúšok (PhDr.) v odbore muzeológia. V súčasnosti je našou hlavnou ambíciou akreditovanie
3. stupňa vysoko-školského štúdia (Ph.D.) v odbore 2.1.24
Muzeológia, s ktorým počítame v horizonte troch rokov.

jalo najmä s aktivitami muzeológov pôsobiacich v Brne.
Po rozdelení Československa vznikla praktická potreba

Ľuboš Kačírek a Pavol Tišliar

zabezpečiť výučbu muzeológie aj na Slovensku.V sústave
študijných odborov sa takto už v roku 1993 prvýkrát objavilo štúdium muzeológie. Realizovala ho Katedra histórie na
Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici ako jednoodborové externé trojročné bakalárske

Mezinárodní den muzeí
v roce 2013

štúdium, ktoré prebieha dodnes. V pomerne krátkom čase

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) ustanovila Mezinárodní

sa postupne vytvorili ďalšie možnosti štúdia tohto zame-

den muzeí v roce 1977 s cílem upozorňovat širokou veřej-

rania, a to v oboch formách (externé, interné) s centrami

nost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti. Od Ameriky

v Banskej Štiavnici (dnes už nerealizovaná ekomuzeológia)

po Oceánii, přes Evropu, Asii a Afriku, je Mezinárodní den

v rámci FHV UMB v Banskej Bystrici, a v Nitre, kde možno

muzeí každoročně významnou událostí. Tento den před-

študovať obe formy štúdia pod Katedrou muzeológie na

stavují zúčastněná muzea témata a otázky týkající se všech

Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa (jedno-

kulturních institucí. Mezinárodní den muzeí je zároveň jedi-

odborová muzeológia).

nečnou příležitostí pro muzejní pracovníky setkávat se s ná-

Univerzita Komenského v Bratislave začala realizovať

vštěvníky a již tradičně se slaví kolem 18. května. Akce mo-

výučbu muzeológie od akademického roku 1993/1994 po

hou probíhat v rámci jednoho dne, víkendu nebo celého

vzore brnianskeho štúdia najskôr ako nadstavbové trojroč-

týdne. Cílem je setkat se v muzeu na základě hesla „Muze-

né externé rozširujúce štúdium pre vysokoškolských absol-

um jako významný prostředek kulturní výměny, vzájemné-

ventov. V súvislosti s akreditačným procesom v slovenskom

ho obohacování kultur a rozvoje porozumění, spolupráce

školstve a nutnosti realizácie jednoodborových študijných

a míru mezi národy“. Do oslav se zapojuje stále více muzeí

programov však bolo potrebné toto štúdium prebudovať.

po celém světě. V roce 2012 se ho účastnilo na 32 000 muzeí

Stalo sa tak v roku 2006, kedy Katedra etnológie a kultúrnej

ve 129 zemích pěti kontinentů.

antropológie FiF UK otvorila denné jednoodborové baka-

Téma Mezinárodního dne muzeí volí Poradní výbor

lárske štúdium muzeológie. Jeho ideovú koncepciu vytvo-

ICOM tak, aby zdůraznil roli muzeí v životě společnosti. Pro

ril doc. Ladislav Mlynka a s istými úpravami sa realizuje do

rok 2013 muzejní společenství rozhodlo, aby se den nesl

súčasnosti.

v duchu tématu:

Bakalárske štúdium muzeológie na FiF UK v Bratislave je

„Muzea (paměť + kreativita) = proměny společnosti“.

ťažiskovo zamerané na muzeografiu a príklon k národným

Naše bohaté kulturní dědictví, které muzea opatrují

dejinám vrátane pomocných vied historických. Od akade-

a prezentují, spolu s vynalézavostí a vitalitou, které muzejní

mického roku 2012/2013 fakulta získala plnú akreditáciu

sektor osvědčil v posledních letech, jsou dnes tím, v čem

aj na magisterské štúdium v študijnom programe Muzeoló-

spočívá síla muzejních institucí. Spojení jejich tradičního

gia a kultúrne dedičstvo.

poslání, jímž je uchovávání paměti, s kreativitou nutnou

Pre druhý stupeň štúdia, ktorý je sústredený do roviny

k jejich obnově a rozšíření okruhu návštěvníků, to je směr,

muzeológie (špecializovaná muzeológia, metamuzeológia,

jímž se muzea ubírají v pevném přesvědčení, že jejich exi-

výstavníctvo, múzejná komunikácia, múzejná a galerijná

stence a činnost mohou konstruktivním způsobem pře-

pedagogika a i.), je charakteristický aj príklon k etnografii

tvářet společnost. Letošní jednoznačně optimistické téma

a materiálnej kultúre.

vyjádřené formou rovnice dynamicky propojuje různá po-

Na rozdiel od nitrianskeho a banskobystrického štúdia

jetí definice toho, co je dnes muzeum, a zdůrazňuje univer-

muzeológie je v Bratislave koncipovaný širší študijný pro-

zální charakter těchto institucí i pozitivní vliv, který mají na

gram, obohatený aj na oblasť kultúrneho dedičstva. V pr-

společnost. Shrnuje širokou škálu úkolů, které muzea plní,

vom bakalárskom stupni sa orientuje na teóriu (teoretická

a připomíná, že jejich posláním je přispívat k rozvoji a stme-

pamiatková starostlivosť, dejiny, legislatíva, knižná kultúra

lování společnosti.
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Abychom vám pomohli s přípravou oslav Mezinárodního dne muzeí a usnadnili orientaci v daném tématu, nabízíme pět oblastí, na něž by se vaše programy mohly zaměřit:

Oborová muzeologická knihovna
Centra pro prezentaci kulturního dědictví

»» Místo neformálního vzdělávání. Muzea vzdělávají hra-

Od svého vzniku v roce 2006 buduje Centrum pro pre-

vou formou; jsou místem prvního nezávazného zasvěce-

zentaci kulturního dědictví, metodické centrum působící

ní do tématu, které umožňuje poznávání stále obnovo-

při Národním muzeu, odbornou muzeologickou knihovnu.

vanými prostředky.

Unikátní fond čítá v současné době téměř 1 000 převážně

»» Společenský prostor zakotvený v daném teritoriu.

anglicko-jazyčných publikací z oboru muzeologie, muzeo-

Muzeum spoluvytváří identitu a dynamiku daného te-

grafie, muzejní pedagogiky, prezentace sbírek, aplikace

ritoria. Svou činností přispívá ke zhodnocení minulosti

digitálních technologií, výstavnictví, muzejní komunikace

tohoto území a k budování jeho budoucnosti.

a public relations, muzejního marketingu a managementu,

»» Mezigenerační pojítko. Muzea udržují a oživují spojení
komunity s její historií. Jsou místem mezigeneračního

konzervace a restaurování.
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, jedno ze
sedmi metodických center zřízených Ministerstvem kultury

dialogu.
»» Prezentovat dědictví minulosti moderním způsobem.

České republiky, se zabývá oblastí muzejní prezentace a ko-

Muzea se dokázala rychle chopit příležitosti, kterou nová

munikace s veřejností. Budování odborné muzeologické

média nabízejí pro komunikaci a mediaci, a jsou nyní

knihovny patří mezi základní oblasti každodenní činnosti

velmi vzdálena od zaprášeného obrazu, kterým někdy

Centra.
Fond knihovny je průběžně budován s ohledem na

mohla působit.
»» Inovativní postupy pro lepší uchovávání. Vybavení

aktuální trendy českého i světového muzejnictví. Kromě

pro uchovávání se zlepšuje a muzea se stávají skutečnou

nejnovějších anglických titulů lze v knihovně najít i řadu

laboratoří, v níž se pracovní postupy neustále vyvíjejí.

odborných publikací v jazycích českém, francouzském
a německém. Knihovnu využívají především odborní pra-

předsednictvo ČV ICOM

covníci při řešení teoretických a praktických otázek, ale
i studenti při tvorbě seminárních, bakalářských, diplomových a disertačních prací. Publikace zahrnují širokou škálu
disciplíny muzeologie a postupně se zaměřují i na hraniční
obory. Nedílnou součástí knihovny jsou i významná zahraniční periodika působící na poli muzeologie.
Nejnovějším projektem knihovny je postupná tvorba
fondů muzejních materiálů, které nejsou ve formě publikace či periodik. Knihovna momentálně spravuje materiály
obecně propagační, katalogy expozic a výstav – českých
i zahraničních, materiály týkající se výstavní činnosti, pracovní listy a letáky dětských programů, materiály o digitalizaci v muzeích, materiály diskutující konzervaci a restaurování a materiály týkající se využití moderních informačních
a komunikačních technologií.
Knihovna Centra nabízí publikace k prezenčnímu studiu prostřednictvím studovny Knihovny Národního muzea
v Nové budově. Otevírací doba pro veřejnost je každé pondělí od 10 do 18 hodin, či jiný pracovní den po domluvě
s pracovníky Centra.
Knihy je potřeba objednat elektronicky, s alespoň týdenním předstihem, na e-mailu: centrum@nm.cz. Aktuální knihovní fond je dostupný ke stažení či k vyhledávání online
na: http://www.emuzeum.cz/knihovna-centra/. Další informace o knihovně a jejím provozu lze získat na telefonním
čísle +420 224 497 177.
Barbora Maříková
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Projekt vzdělávání zaměstnanců
úspěšně realizovaný
Židovským muzeem v Praze

číslem CZ.2.17/1.1.00/34387, jehož ukončení je plánováno
na prosinec tohoto roku, byl podpořen dotací v celkové výši
1 158 766 Kč.
Cílem OP Praha Adaptabilita je zajistit jeho účastníkům

Židovské muzeum v Praze (zájmové sdružení právnic-

významně lepší konkurenceschopnost na trhu práce, kte-

kých osob) vzniklo v roce 1994, kdy Federace Židovských

rá je v Praze v této zaměstnanecké skupině ovlivněna mi-

obcí ČR získala od státu zpět rozsáhlé a světově unikát-

mořádnou koncentrací paměťových institucí, z nichž řada

ní sbírky, zabavené v roce 1950. Muzeum sídlí na Praze 1

musela v nedávné době z důvodu rozpočtových či jiných

a představuje z pohledu Evropské unie střední podnik, vy-

opatření snížit stavy svých pracovníků, což se neblaze pro-

tvářející roční obrat kolem 160 milionů Kč. Je důležitým pri-

jevilo také v rámci specifické profesní skupiny pracovníků

márním zaměstnavatelem první pražské městské části (ke

v kultuře a jejího postavení na trhu práce. Proto se projekt

konci roku 2010 vytvářelo 122 přepočtených pracovních

zaměřuje nejen na rozvoj obecných dovedností zaměst-

úvazků). Významná je i jeho role v generování pracovních

nanců (jazykové dovednosti, počítačová gramotnost), ale

míst na vlastní činnost muzea navázaných. Židovské muze-

realizací individuálních vzdělávacích kurzů přizpůsobených

um v Praze je dlouhodobě nejnavštěvovanějším muzeem

struktuře a specifickým profesním skupinám (restaurátoři,

v České republice, což je důležité uvést především proto,

konzervátoři, fotografové) rovněž umožňuje rozvoj doved-

že jeho činnost není podporována z veřejných rozpočtů:

ností unikátních, na trhu práce špatně dostupných. Jeho

představuje tak unikátní příklad mimořádné kulturní insti-

obsah byl vytvořen přímo na míru cílové skupině zaměst-

tuce světového významu, jejíž existence je plně zajištována

nanců, kteří se také aktivně podíleli na jeho formování.

z vlastních příjmů.

Realizací projektu získávají zaměstnanci dovednosti

Jako každá funkční soukromá společnost musí i ŽMP

uplatnitelné na jakékoliv pracovní pozici napříč zaměstna-

reagovat pružně na poptávku trhu, která se od roku 2008

vatelskými skupinami, a také řadu specifických dovedností

z důvodu dopadů finanční krize výrazně snížila. Významný

vhodných pro získání pracovních pozic v oblasti prezen-

pokles na straně příjmů vedl v letech 2008–2011 k několika

tace a digitalizace kulturního dědictví u zaměstnavatelů

interním reorganizacím a zásadnímu snížení poctu zaměst-

ze skupiny paměťových institucí. K tomu je určena přede-

nanců z původních 143 na současných 122 přepočtených

vším skupina kurzů specifických dovedností, jejichž obsah

úvazků (-15 %). Z hlediska skupin zaměstnanců ohrožených

s lektory připravovali sami zaměstnanci (kurz Restaurování

na trhu práce je situace nejkomplikovanější v odboru sbírek

fotografií vedený Ing. Petrou Vávrovou, Ph.D., kurz Fotogra-

(podíl těchto zaměstnanců zde dosahuje 60 %, což je nej-

fování ve ztížených podmínkách vedený Ing. Zdeňkem Réry-

vyšší procentuální zastoupení ze všech administrativních

chem, kurz Mikroskopování vedený Ing. Marií Benešovou či

celků muzea), který byl proto vybrán jako vhodný adept

kurz Pozlacování vedený Janem Staňkem).

pro podání žádosti o podporu pilotního projektu ŽMP do

Své místo v rámci projektu má rovněž skupina kurzů

Operačního programu Praha Adaptabilita – Další profesní

z oblasti digitalizace, archivace a správy obrazových dat

vzdělávání pro skupiny zaměstnanců ohrožené na trhu práce.

(především ovládání počítačových programů Zoner Photo-

Od března roku 2012 tak probíhá v rámci jednoho ad-

studio a Adobe Photoshop). Důležité jsou také kurzy, jejichž

ministrativního celku ŽMP, specializujícího se výhradně

absolvováním získají vybraní zaměstnanci exkluzivní, výji-

na muzejní činnosti v oblasti správy sbírkového fondu,

mečné dovednosti, což je nejen důkazem o jejich výjimeč-

projekt Zvýšení konkurenceschopnosti projektové skupiny

ných osobních předpokladech (rychlá a dobrá orientace,

pracovníků odboru sbírek Židovského muzea v Praze nále-

nadprůměrná přesnost a pečlivost), ale vede i ke zlepšení

žejících do skupin zaměstnanců ohrožených na trhu práce

logického uvažování a získání pozitivní opory ve vlastních

realizací vzdělávacího programu. Jeho cílem je zajistit 17

schopnostech a tím může napomoci v odbourávání komu-

vybraným pracovníkům odboru, kteří splňují kritéria pod-

nikačních bariér. Předpokládáme, že absolvování některých

pory (zaměstnanci z podporovaných cílových skupin, tedy

kurzů povede u zaměstnanců nejen k urychlení a usnadně-

ti po dovršení 50. roku života, mladí zaměstnanci do dovr-

ní práce a tím ke zvýšení produktivity, ale také ke zvýšení

šeného 30. roku života a zaměstnanci rodiče, tedy zaměst-

jejich vlastní konkurenceschopnosti na trhu práce.

nanci na mateřské či rodičovské dovolené a zaměstnanci

V rámci projektu některé podpořené osoby získávají

do 1 roku od ukončení mateřské či rodičovské dovolené)

možnost ověřit si nabyté znalosti prostřednictvím stáží na

komplexní rozvoj jejich znalostí a především individuálních

zahraničních pracovištích. Předání takto získaných zku-

schopností, a to prostřednictvím téměř dvouletého vzdě-

šeností projektové skupině může nejen pomoci navázat

lávacího programu. Projekt schválený pod registračním

kontakty se zahraničními pracovišti, ale prostřednictvím
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ujištění se o vlastní mezinárodní konkurenceschopnosti
může pomoci získat motivaci pro další vzdělávání, zvyšování kvalifikace, či se stát inspirací pro mezinárodní mobilitu

Web AMG v novém
V minulém čísle Věstníku AMG byl publikován příspěvek
Ing. Evžena Vaňka, který informoval o webových službách

pracovních sil.
V současné době již byla realizována více než polovina

Asociace muzeí a galerií ČR a o jejich rozšiřování. V době

aktivit řešených v rámci projektu. Vznikla výuková místnost,

jeho vydání byly změny ještě ve fázi dokončování, dnes je

která byla vybavena patřičnou technikou, bylo realizováno

web již ve finální podobě.

administrativní zajištění projektu, proběhly všechny pláno-

Pokusím se shrnout, jaké výhody tyto změny přináší a co

vané kurzy z klíčových aktivit věnovaných realizaci kurzů

je jejich obsahem. Cílem byla především lepší uživatelská

v ovládání programů kancelářského balíku Microsoft Office

orientace a jednodušší vyhledávání, kterému by měla po-

(Word, Excel, PowerPoint), stejně tak již proběhly všechny

moci jednak sjednocená grafická podoba webu a jednak

plánované kurzy specifických dovedností popsaných výše.

snaha o roztřídění informací podle uživatele, kterému jsou

Průběžně probíhají kurzy jazykové a kurzy v oblasti zkvalit-

určeny. Pravdou je, že z důvodu shromaždování čím dál

nění administrativních dovedností. První pracovník absol-

většího množství různorodých informací z činnosti AMG,

voval zahraniční stáž, a to v Berlíně, na pracovišti věnujícím

jednotlivých institucí a z muzejního oboru, se stránky po-

se úkonům spojeným s mobilitou sbírkových fondů. Připra-

stupně začínaly stávat nepřehlednými.

vují se stáže dalších pracovníků: na digitalizačním pracovi-

Množství událostí z muzeí a galerií propagovaných na

šti v Mnichově a v restaurátorském ateliéru v Jeruzalémě.

našem webu, vedlo k potřebě samostatné prezentace, kte-

Projekt probíhá úspěšně, i co se týká čerpání dotace, schvá-

rá by byla schopná tyto informace pojmout. Vzniklo tak

leny byly jak Zpráva o zahájení realizace projektu, tak první

Kalendárium akcí, které bylo spuštěno na počátku roku

Monitorovací zpráva.

2013 a dnes je již plně v provozu. Jedná se o průběžně ak-

Vzhledem k tomu, že pražské paměťové instituce mají,

tualizovaný přehled událostí, pořádaných muzei a galerie-

na rozdíl od muzeí a galerií sídlících v ostatních krajích Čes-

mi České republiky. Naleznete zde nabídku akcí členěných

ké republiky velmi omezené možnosti, co se týká získávání

do kategorií – přednášky, konference, semináře, exkurze,

prostředků z evropských fondů, považujeme za důležité

komentované prohlídky, ale i kurzy, workshopy a další akti-

využívat v maximální míře alespoň těch několik dotačních

vity zaměřené na širokou či odbornou veřejnost. V nejbližší

příležitostí, které Hlavní město Praha pro naše specifické

době plánujeme zpřístupnit stránky Kalendária samotným

potřeby nabízí. Realizace vzdělávacích a tréninkových pro-

institucím tak, že by jednoduchým způsobem mohly vklá-

gramů pro zaměstnance se při úspěšném projektu (který

dat své aktuální akce a samy tak prostřednictvím našich

prochází dvoukolovým hodnotícím řízením) stává dostup-

stránek své muzeum či galerii propagovat. Vyhledávání je

nou nejen pro instituce privátního charakteru, ale může

založeno na stejném principu jako v Adresáři muzeí a galerií

přispět k rozvoji péče o lidské zdroje také u zaměstnavatelů

ČR – podle místa, data konání nebo druhu události, najdete

ze skupiny muzeí a galerií státních či městských. Jediným

přesně to, co hledáte. Zároveň je možné se přes vybranou

omezením v případě konkrétního operačního programu,

kulturní událost v Kalendáriu přenést do Adresáře mu-

z nějž jsme dotaci čerpali my, je minimální výše dotace

zeí a galerií ČR a o instituci, pořádající tuto akci, načerpat

(1 mil. Kč) a maximální výše podpory přepočtená na jednu

všechny potřebné informace pro Vaši návštěvu. Adresář,

podpořenou osobu (100 000 Kč). Znamená to tedy, že mini-

který průběžně během roku aktualizujeme na základě při-

málně lze podpořit skupinu 10 osob, spadajících do skupin

pomínek, které nám jednotlivá muzea posílají, je od roku

zaměstnanců ohrožených na trhu práce (jak jsou vymezeny

2012 doplněn o fotografie a loga institucí.

poskytovatelem dotace). V případě zájmu rádi naše kolegy

Změny zaznamenala i sekce Dění v obou. Stránky se zpře-

seznámíme s detaily realizace projektu, a věříme, že naše

hlednily a také zacílily především na odbornou veřejnost.

zkušenosti mohou být inspirací také pro ostatní.

Jsou tu shromážděny právní předpisy týkající se muzejní
profese, kontakty na české i zahraniční organizace spojené

Dana Veselská

s oborem nebo seznam specializovaných metodických center Ministerstva kultury ČR. Novinkou jsou Muzejní aktuality,
pod nimiž jsou k nalezení aktuální informace o vypsaných
výběrových řízeních, nabídce putovních výstav, stáží a publikacích vydávaných muzejními institucemi.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
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V současné době nejnavštěvovanější jsou prezentace
Festivalu muzejních nocí 2013, na kterých je seznam všech
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pořádaných akcí zúčastněných institucí, společně se všemi
potřebnými kontakty (http://www.muzejninoc.cz). Protože
právě skončil XI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, je důležité upozornit, že na stránkách http://www.
gloriamusaealis.cz je umístěn mimo jiné seznam všech
přihlášených projektů, včetně informací o každém z nich
a fotogalerií.
Na úvodní stránce AMG jsou publikovány ty nejdůležitější
novinky z činnosti Asociace. Struktura tohoto webu zůstala
stejná, naleznete zde například kontakty na představitele
všech Orgánů AMG, odkazy na Knihovnu AMG, informace
o členských průkazech či publikace vydané naším profesním sdružením. Z dílčích novinek, které se na našem webu
objevily, je to hlavně publikování všech čísel Věstníku AMG
včetně aktuálního, které jsou ke stažení ve formátu PDF na
hlavní stránce, v Kalendáriu akcí jsou publikovány Přehledy

Musaionfilm 2013

16. ročník přehlídky muzejních filmů
v Uherském Brodě

konaných výstav, které se pravidelně objevují jako příloha

Na dny 5. až 7. června 2013 (středa – pátek) připravuje

Věstníku AMG, a v Dění v oboru jsou k nahlédnutí informace

Muzeum J. A. Komenského další ročník přehlídky především

o kulturních akcích, které sice nepořádají muzea a galerie,

dokumentárních filmů, vznikajících ve spolupráci s muzei,

ale týkají se muzejnictví či příbuzných oborů.

vyprávějící o muzeích nebo natáčených přímo muzejními

V závěru bych ráda připomněla, že webové stránky Aso-

pracovníky. Záměrem přehlídky je také být jakousi malou

ciace muzeí a galerií ČR tu jsou především pro Vás a pro pro-

školou filmových výrazových prostředků, a proto již tradič-

pagaci Vašeho muzea. Proto nám dále posílejte aktualizace

ně mezi muzejníky sekretariát přehlídky zve osvědčeného

adresáře, akce a výstavy konané Vaším muzeem. Všichni

filmového režiséra a pedagoga, prof. Rudolfa Adlera a další

předsedové Krajských sekcí a Komisí AMG se mohou také

odborníky. Musaionfilm má přes svou otevřenost vůči veřej-

podílet na podobě webových stránek Asociace tím, že pro-

nosti ráz odborného semináře, na němž se filmy promítají,

střednictvím vlastních přístupových hesel spravují prezen-

analyzují a stávají se předmětem mnohých diskusí. Některé

tace svých komisí a sekcí.

z nich končí až u skleničky příjemného vína a dobré cimbá-

Věříme, že všechny popsané změny vedou k lepší infor-

lové muziky v atriu muzea. Na připravovaný ročník jsou již

movanosti uživatelů, a že na našich webových stránkách

přihlášeny filmy významných výstavních projektů z minulé-

na adrese http://www.cz-museums.cz naleznete vše, co

ho roku – „Pernštejnové a jejich doba“ a „Europa Jagelloni-

hledáte. Aktuality z činnosti AMG a z muzejního oboru jsou

ca“. Přehlídka opět počítá s udělením dvou cen – ceny po-

také pravidelně přidávány na Facebook, kde má Asociace

roty Černý Janek a ceny diváků (anketa). A protože Uherský

vytvořenou svou stránku. Pokud máte jakékoliv dotazy či

Brod leží nedaleko Luhačovic, přijede Musaionfilm zahájit

připomínky, obraťte se na Sekretariát AMG.

Luhačovický okrašlovací spolek Calma (ve středu 5. června
Jana Slezáková

2013 ve 20 hodin). Novinkou 16. ročníku Musaionfilmu je
jeho tematické zaměření. Vděčí za to projektu Podoby víry,
který je spojen s letošním výročím 1 150 let od příchodu
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Projekt
Podoby víry zahrnuje výstavu fotografií chrámů a posvátných míst (evropské a mimoevropské cesty etnografa Pavla Popelky) a zároveň filmů Musaionfilmu, které se tohoto
tématu dotýkají. Proto byla přehlídka rozšířena také o projekce více přístupné veřejnosti – využitím projekčního sálu
Kina Máj v Uherském Brodě a rozšířením časového rozvrhu
projekcí do večerních hodin (pro veřejnost). Vzácné filmové
dokumenty se tak mohou poprvé dostat blíže k lidem.
Přihlášku a aktuální informace naleznete na http://www.
musaionfilm.cz.
Aleš Kapsa
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Městská policie nejen chrání,
ale i obohacuje fondy

Zde bychom rádi uvedli naši nedávnou zkušenost. Od
doby obnovení městské policie již uplynulo přes dvacet
let a řada městských policií v České republice slavila kulatá

Prostor pro spolupráci mezi městskou policií a místními

výročí svého založení. V Brně jako součást oslavy výročí při-

(městskými) muzei většina lidí spatřuje převážně v oblasti

pravila městská policie o svém dvacetiletém působení pu-

zabezpečení objektů a ochrany uložených nebo přepravo-

blikaci a také rozsáhlou výstavu, umístěnou v působivém

vaných sbírek. Jak bychom však na základě zkušenosti rádi

prostředí Křížové chodby v budově Nové radnice města

nastínili v tomto příspěvku, spolupráce může probíhat i ve

Brna. První část výstavy podrobně mapovala historii strážců

zcela jiné rovině.

města od konce 18. století až po léta 1945–1947, kdy do-

V roce 1991 odsouhlasila tehdejší Česká národní rada

šlo k postupné centralizaci bezpečnostních sborů, což de

(předchůdce současné Poslanecké sněmovny Parlamentu

facto znamenalo zánik obecních výkonných policií i četnic-

ČR) zákon č. 553, o obecní policii. Zmíněný právní doku-

tva, a tím předání veškeré činnosti do rukou Sboru národní

ment po více než čtyřiceti letech znovuobnovil složku, slou-

bezpečnosti. Další část pak byla věnována následnému ob-

žící obyvatelům měst a obcí k zajištění veřejného pořádku.

novení městské policie počátkem 90. let 20. století, až po

Po letech se tak do ulic vrátili strážníci, osoby nerozlučně

současnost. Při přípravě výstavy, na které se velmi aktivně

spjaté s každodenním městským ruchem. Čím je tento údaj

podílelo Muzeum města Brna, Technické muzeum v Brně,

významný pro muzejní instituce?

Moravské zemské muzeum, Muzeum policie ČR i Klub po-

Podíváme-li se na historii sbírkových předmětů souvise-

licejní historie Brno, jsme provedli průzkum ve sbírkových

jících s městskou policií z období Rakouska-Uherska i mezi-

fondech jiných měst republiky a s překvapením jsme zjistili,

válečného období, většina z nich se do muzeí dostala spíše

jak málo dokladů zde zůstalo po tisících strážníků, kteří od

cestou dlážděnou šťastnými okolnostmi a náhodami, než

druhé poloviny 19. století do poloviny století 20. touto pro-

úmyslně. A kolik dalších předmětů spojených s jednotlivý-

fesí prošli. Jedinou zcela zachovanou uniformu jsme nalezli

mi městskými policiemi zmizelo bez jakékoliv dokumen-

v Českých Budějovicích. V brněnských sbírkách jsou ales-

tace? O kolik působivých exponátů mohly být současné

poň některé části výbavy jako kabát a buben, jinak se sbírky

sbírky bohatší, kdyby tenkrát jen jednu osobu v celém kraji

omezují převážně na šavle, přilby a střelné zbraně. O kolik

napadlo vzít například novou kompletní uniformu stráž-

četnější jsou exponáty, týkající se státní policie a četnictva.

níka a uložit ji do sbírek. Bohužel se tak nestalo. Zřejmě to
nikdo nepovažoval za významné, protože se tak dalece do
budoucna nedíval.
Činnost strážníků významně zasahovala a zasahuje do
každodenního chodu měst a obcí, lidé však o jejich historii
vědí jen málo. Stačí se podívat na některý novodobý film
věnující se předválečnému období, namátkou například
oblíbený seriál Panoptikum města pražského. Pokud jsou ve
filmu osoby v uniformě, vystupují v roli buď státních policistů, nebo městských strážníků. Ale kolik diváků, včetně
odborníků na historii, při sledování filmu vnímá, že uniformy osob oslovovaných jako strážníci mají na sobě uniformu
státního policisty? Je to jev, opakující se takřka ve všech

Z výstavy 20 let městské policie v Brně , únor–březen 2012

nových filmech, kde vystupuje historický strážník. Proč

Po těchto zkušenostech bychom rádi uvedli jeden fakt,

výrobci kostýmů pro televizi nebo divadla neví, že na uni-

který může být pro některého pracovníka regionálního

formu strážníka patří modré límcové nášivky, namísto po-

muzea inspirativní. Když byla v roce 1991 znovuobnovena

užitých červených, identifikujících státní policii, případně

městská policie, nebylo v prvních letech její existence tak

četnictvo?

striktně dáno, jako je tomu nyní, jak má uniforma strážníka

U četnictva je situace jiná. Četníci měli jiný odstín unifo-

v daném městě vypadat. Výsledkem toho bylo, že strážní-

rem a díky různým fanklubům a dostatku exponátů v mu-

ci vypadali úplně jinak v Brně, v Prostějově a třeba v Praze.

zeích je k jejich existenci tolik hmotných podkladů, že k po-

Tato situace se již zřejmě nikdy nebude opakovat, protože

dobným omylům téměř nedochází. Další podstatné rozdíly

panuje tendence vše sjednocovat, ať už v rámci České re-

u strážníků jsou například na přilbě, ale který výrobce rekvi-

publiky, nebo EU. Nebylo by zajímavé podchytit poslední

zit tato fakta zná a popravdě řečeno – odkud?

zbytky této originální a odlišné výstroje, kterou ještě mají
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doma strážníci, působící v profesi delší dobu, a uložit ji pro

Obrovského pojednávající o úloze Moravského zemského

pozdější využití? Soukromí sběratelé tento trend velmi

muzea na záchraně kulturních hodnot po druhé světové

dobře pochopili například u rukávových nášivek, které také

válce a v souvislosti s komisí, jež vznikla zákonem v roce

prošly vývojem a ty, které se používaly mezi prvními, dnes

1947. MZM řešilo naléhavé úkoly týkající se záchrany sbírek

tvoří ozdobu jejich sbírek.

i začleňování příhraničních (většinou německých) do sítě
Michal Simandl

Museologica Brunensia na
počátku
Na podzim roku 2012 vyšlo první číslo nového vědec-

československých muzeí.
Oscar Navarro v článku „History and education as bases
for museum ligitimacy in Latin Amarican museums“ popisuje kritickou muzeologii jako teorii, která podporuje názor,
že tradiční muzeologie je stejně jako jeden z jejich základních pojmů (muzealita) produktem společnosti.

kého recenzovaného muzeologického časopisu Museo-

V medailonu věnovaném doc. Zbyňkovi Z. Stránskému

logica Brunensia vydávaného Masarykovou univerzitou

se jeho autorovi Václavovi Rutarovi podařilo vskutku mini-

v Brně. Editorial redakční rady časopisu jasně ukazuje, ja-

malistickým způsobem podchytit podstatu celoživotního

kým směrem se hodlá toto periodikum ubírat a jaké cíle si

díla jednoho z nejvýznamnějších představitelů teoretické

stanovuje. Mimo jiné chce ovlivňovat trendy moderní mu-

muzeologie. V části vyhrazené recenzím literatury a muzej-

zeologie, podpořit muzeologii jako jedinečný vědní obor

ní kritice jsou prezentovány články, které přímo potvrzují

a být platformou pro výměnu informací. Takové ambice

myšlenku z editorialu, že tento vědecký recenzovaný mu-

nelze než upřímně vítat a podporovat. Formálními nezbyt-

zeologický časopis má být místem pro dialog v našem sou-

nostmi, které jsou pro čtenáře jakousi přidanou hodnotou,

časném muzejním prostředí.

jsou abstrakty v angličtině pro české články a v češtině pro

Časopis je půlročním periodikem. Pilotní číslo, které je

anglicky psané příspěvky, a samozřejmě i neméně důležitý

pro zájemce zdarma, vyšlo na podzim roku 2012. Další číslo

poznámkový aparát a medailonky autorů.

vyjde v květnu 2013 a bude stát 180 Kč. V případě zájmu

Bylo jistě správným krokem poskytnout v úvodu pro-

o předplatné kontaktujte redakci na adrese: info@mendel-

stor jedné z nejváženějších osobností české a českosloven-

museum.muni.cz. Více informací najdete na http://www.

ské muzeologie, doc. Zbyňkovi Z. Stránskému, který má

mendelmuseum.muni.cz/cz/museologica-brunensia.

i k současné situaci v oboru stále co říci. V článku nazvaném
„Bylo tomu čtyřicet let…“ se věnuje počátkům publikační

Petr Nekuža

činnosti katedry muzeologie Masarykovy univerzity v Brně
a v závěru připomíná, že „žádný obor se nemůže obhájit ani
rozvíjet bez vlastní publikační činnosti“.
Václav Rutar v článku „Geneze pojmů muzeálie, muzealita a muzealizace“ sumarizuje vývoj těchto termínů na stránkách Muzeologických sešitů v letech 1969–1986. Autor tímto také připomenul význam Muzeologických sešitů a jejich
vliv i na současnou muzeologickou diskusi.
Martin R. Schärer v příspěvku „The Exhibition – a Place
of Limited Dialogue“ nahlíží na muzejní prostředí jako na
několik navzájem propojených dialogů a pokouší se odpovědět na mnoho souvisejících otázek, což může být – vzhledem k jeho autorství mnoha stěžejních muzeologických
publikací a působení v několika komisích ICOM – pro českého čtenáře velmi inspirativním a přínosným čtením.
Velice zajímavou se jeví stať „O niektorých aspektoch
muzealizácie skutočnosti“ od slovenského kolegy Milana
Lalkoviče. Pokouší se popsat muzealizaci ne jako módní
trend, ale jako pojem běžně používaný (i nepoužívaný)
v muzejní praxi.
„Působení Moravského zemského muzea do počátků
činnosti Národní kulturní komise“ je historická stať Jana

11

2[13

sekce, komise, kolegia
Zprávy z Krajských sekcí AMG
Plzeňská krajská sekce AMG se sešla dne 14. ledna

muzeí směrem k veřejnosti, změnu webových stránek a zasílání Věstníku AMG. Novým předsedou Královéhradecké
krajské sekce AMG byl zvolen PhDr. Michal Babík.

2013 v Západočeském muzeu v Plzni. PhDr. Jana Hutníková

Liberecká krajská sekce AMG zasedala v Severočes-

přítomné seznámila s nejnovějšími informacemi z činnos-

kém muzeu v Liberci dne 5. února 2013. Po zprávě Anny

tí nově zvolené exekutivy a informacemi z jednání Senátu

Komárkové, BBus (Hons) o aktualitách v činnosti AMG se

AMG 5. prosince 2012; dále pohovořila o přípravě slavnost-

přítomní členové vyjadřovali k zápisu ze zasedání Sená-

ního zahájení Festivalu muzejních nocí, které se uskuteční

tu AMG 5. prosince 2012. Přítomní jednohlasně podpořili

17. května 2013 v Jindřichově Hradci. Upozornila na mož-

návrh předsedkyně komise knihovníků PhDr. Štěpánky

nosti zpoplatnění vstupného, podle ujednání s náměstkyní

Běhalové na zřízení elektronické konference a odmítli její

ministryně kultury PhDr. Annou Matouškovou. Mgr. Dag-

nahrazení newsletterem AMG. V další části setkání následo-

mar Viletová seznámila přítomné s rozšířením členské zá-

vala dlouhá debata o proběhnuvším Sněmu AMG v Opavě.

kladny sekce o Muzeum Josefa Hyláka v Radnicích. Kon-

Přítomní vyjádřili nesouhlas s průběhem Sněmu, zejména

cem jednání se rozvinula velká diskuse k dlouhodobému

s nelogickou posloupností schvalování programu činnosti

problému muzeí, kterým je aktualizace Demusu. Na závěr

Asociace na další období a až poté volbou nové Exekutivy

proběhla volba předsedy/kyně sekce, ve které byla opět

a předsedy AMG. Pro příští Sněm AMG sekce navrhuje, aby

zvolena Mgr. Dagmar Viletová z Městského muzea a Muzea

prezentace kandidátů do exekutivy a na předsednický post

J. V. Sládka ve Zbirohu.

proběhla první den zasedání Sněmu, spolu s představením

Jednání Pardubické krajské sekce AMG se konalo

jejich volebního programu, následně proběhla volba a na

28. ledna 2013 v České Třebové. Po úvodních informacích ze

základě uskutečněné volby by se druhý den Sněmu, ve sho-

Senátu AMG a z X. Sněmu AMG v Opavě proběhla diskuze:

dě s volebním programem, schválil plán činnosti AMG. Poté

členové sekce vyjádřili trvající zájem o seminář k digitalizaci

pokračovala debata a výměna názorů a zkušeností k dalším

(přesněji řečeno setkání, kde jednotlivá muzea shrnou své

okruhům: restituce církevního majetku, poplatky ze strany

poznatky a zkušenosti), který přislíbilo připravit Regionální

NPÚ za zápůjčky sbírkových předmětů, převod archiválií

muzeum ve Vysokém Mýtě a Regionální muzeum v Litomy-

z muzeí do archivů, fungování oborových komisí, výhody

šli. Mezi dalšími tématy byla práce muzejních pedagogů

a nevýhody převodu sbírek do vlastnictví obcí. Na závěr

v souvislosti se seminářem, který připravuje Východočeská

setkání byla do funkce předsedkyně sekce opět zvolena

galerie a Východočeské muzeum v Pardubicích. Byl vznesen

Mgr. Petra Hejralová z Městského muzea v Železném Brodě.

požadavek, aby na něm erudovaný a vystudovaný muzejní
pedagog vedle praktických zkušeností zasvětil účastníky

– dle zaslaných zápisů

i do teorie a jednoznačně formuloval, co je účelem muzejní
pedagogiky. Na závěr proběhla volba předsedy, kterým byl
opět zvolen Mgr. Jiří Junek z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

Zasedání Muzeologické komise AMG
Plenární zasedání Muzeologické komise AMG (MuK) se

Olomoucká krajská sekce AMG zasedala dne 30. ledna

konalo 10. ledna 2013 v Národním muzeu v Praze. Předsed-

2013 ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. V úvodu jedná-

kyně komise PhDr. Dana Veselská, Ph. D., shrnula činnost

ní byli členové seznámeni s obsahem schůze Senátu AMG,

MuK za uplynulé volební období 2010–2012. V následují-

následně si od Mgr. Himmlera vyslechli zprávu z vypořádání

cích volbách byl za předsedu komise zvolen PhDr. Jan Do-

připomínek k novele vyhlášky č. 275/2000 Sb. Na závěr byla

lák, členy výboru byli zvoleni: Mgr. Petr Nekuža, Mgr. Pavel

volbou potvrzena ve funkci předsedkyně sekce PhDr. Marie

Holman, Mgr. Václav Rutar a Mgr. Žaneta Marešová.

Gronychová z Vlastivědného muzea v Šumperku.

Druhé zasedání MuK v tomto roce se konalo 14. února

Jednání Královéhradecké krajské sekce se uskutečnilo

2013 v Technickém muzeu v Brně. Hlavním tématem byla

31. ledna 2013. Na začátku rezignovala na post předsed-

příprava Mezinárodní muzeologické konference Muzeum

kyně krajské sekce Mgr. Naďa Machková-Prajzová, Ph. D.

a změna IV., která se uskuteční ve dnech 12.–14. listopadu

Členové sekce diskutovali o proběhnuvším X. Sněmu AMG

v Národním muzeu v Praze. Členové komise diskutovali

v Opavě a o činnosti AMG obecně, zazněly návrhy na vnitř-

o možných přednášejících ze zahraničí a navrhli zařaze-

ní kritiku a recenze muzejních výstav, zvýšení propagace

ní studentského programového bloku, kde by vybrané
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práce mohli přednést studenti muzeologických oborů

Ivana Housky. Pestrost přednesených příspěvků je odra-

z Brna, Opavy, Nitry a Bratislavy. Mgr. Václav Rutar dále in-

zem široké škály rozmanitých předmětů kulturní povahy.

formoval o zřízení webových stránek komise http://www.

Nejedná se jen o díla výtvarná nebo sochařská, ale i o nej-

muzeologicka-komise.webnode.cz, které budou fungovat

různější předměty – zejména ty, které jsou chráněny v mu-

souběžně se stránkami MuK na webu AMG. Jako termín

zejních sbírkách – mající uměleckořemeslnou hodnotou,

plenárního zasedání komise v roce 2013 bylo zvoleno pon-

dokumentující každodenní život či vývoj různých lidských

dělí 11. listopadu 2013, v nultý den konference Muzeum

oborů a činností, nebo prezentující samotnou přírodu a její

a změna IV.

změny. Na toto téma byly zaměřeny například příspěvky
–dle zaslaných zápisů

týkající se konzervace hrobových textilií, historických hraček (houpacího koně), středověkého skla, průzkumu pane-

Zpráva z konference Komise
konzervátorů-restaurátorů AMG
Konference konzervátorů-restaurátorů, která je pravidel-

lu ovládání klimatizace ve Vile Tugendhat, způsobu čištění
stříbrných pohárků, ochrany nejstarších typů fotografií, glazované keramiky či vycpanin – dermoplastických preparátů. Navazující problematiku bylo možné diskutovat v rámci
posterových prezentací.

ně pořádaná každý rok Technickým muzeem v Brně – Meto-

Součástí programu konference byla i odborná exkurze.

dickým centrem konzervace ve spolupráci s Komisí konzer-

Pro letošní rok byly vybrány turisticky i odborně zajímavé

vátorů-restaurátorů AMG, se konala v termínu 11.–13. září

lokality. První zastávkou účastníků byl Památník Terezín,

2012 v Litoměřicích. Dalším odborným a organizačním

kde se uskutečnila komentovaná prohlídka. Dále autobu-

partnerem bylo Oblastní muzeum v Litoměřicích. Konfe-

sy pokračovaly do Doksan, kde byla připravena prohlídka

rence se konala tradičně za podpory Asociace muzeí a ga-

Kláštera sester premonstrátek, který je jedním z nejpo-

lerií ČR, Českého výboru ICOM a nově též Katedry UNESCO

zoruhodnějších barokních komplexů v České republice

pro muzeologii a světové dědictví Masarykovy univerzity

s cenným pozůstatkem románské baziliky. Další program

v Brně. Jejím tématem byla prezentace aktuálních výsled-

exkurze naplnila prohlídka Vodního hradu v Budyni nad

ků z oblasti materiálových a technologických průzkumů

Ohří a poslední zastávkou pak bylo město Třebenice, kde

předmětů kulturního dědictví, nových metod a technologií

účastníci konference navštívili Muzeum českého granátu,

jejich ochrany včetně realizovaných konzervátorsko-restau-

třídírnu a naleziště granátů.

rátorských zásahů. V rámci programu bylo předneseno 24
přednášek na uvedená témata a 16 posterových prezentací.
Úvodní příspěvek byl zaměřen na materiálový průzkum
techniky deskových maleb Mistra Litoměřického oltáře
a jeho dílny, který dlouhodobě probíhal v Národní galerii.
Vzhledem k hostitelskému městu nemohlo být zvoleno
lepší téma pro zahájení konference. Výsledky tohoto sofistikovaného průzkumu mají širší souvislosti a jsou podkladem pro hlubší poznání techniky deskového malířství v Čechách, v počátku 16. století. Výtvarným malířským dílům,
jejich průzkumu a konzervování-restaurování, se věnovaly
i některé následující příspěvky kolegů z Památkového
úřadu v Bratislavě a VŠCHT. Ukázkou mistrovské řemeslné
dovednosti je slonovinová řezba Merkur na voze, patřící
do sbírek Národního muzea, která byla velice citlivě restau-

Celkem bylo na konferenci registrováno přes 225 účast-

rována v rámci studentské práce pod vedením pedagogů

níků, což řadí tuto akci z hlediska srovnání s historií koná-

v ateliéru AVU v Praze. Další příspěvek k tématu analýzy

ní těchto konferencí k nejvíce obsazeným. Vysoký zájem

a ošetření bronzové situly ze žárového pohřebiště starší

o prezentované příspěvky i možnost setkání s nejrůznějšími

doby římské představil precizní materiálový a technologic-

specialisty a odborníky je dokladem našeho odpovědného

ký průzkum, následnou stabilizaci nálezu a jeho restaurová-

přístupu k ochraně předmětů kulturního dědictví. Je též

ní. Rozsáhlou a zdařilou prací byl průzkum a konzervování-

potvrzením smysluplnosti pořádání Konferencí konzervá-

-restaurování bronzové sochy Jana Žižky na Vítkově, kterou

torů-restaurátorů do budoucna, jako platformy pro sdílení

realizoval v letech 2010–2011 tým odborníků pod vedením

znalostí a zkušeností z daného oboru.
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Poděkování patří kolegům z Oblastního muzea v Lito-

S Europeanou podle očekávání souvisely i některé další

měřicích za spolupráci na organizaci celé akce a za finanční

příspěvky, kromě prezentace evropského projektu Linked

podporu AMG a Českému výboru ICOM. Většina příspěvků,

Heritage, jehož se účastní za Českou Republiku Institut

které zazněly na konferenci, byly publikovány v časopise

umění – Divadelní ústav a který je zacílen na koordinaci

Fórum pro konzervátory-restaurátory, ročník 2013 (http://

standardů, rozvoj persistentních identifikátorů a větší za-

mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr).

pojení soukromého sektoru do Europeany, také například
Alena Selucká

projekt CARARE, v jehož rámci je vyvíjen evidenční a prezentační systém pro objekty památkové péče.

z konferencí,
seminářů
Konference Archivy, knihovny,
muzea v digitálním světě
Tradičně velmi pestrá konference je hlavní domácí
událostí představující digitalizační projekty paměťových

Bohdana Stoklasová představila ambiciózní projekt
Knihovny.cz, portál, který má sjednotit nevyrovnanou
úroveň služeb poskytovaných více než šesti tisíci českých
knihoven, resp. zprostředkovat všechny dostupné služby ve
všech – i regionálních – knihovních pobočkách. Podobně
široký záběr mají i prezentované projekty Virtuální depozitní knihovny (Tomáš Foltýn, NK ČR), pomáhající například
doplňovat Národní konzervační fond, či projekt aplikace
RESOLVER (Ladislav Cubr, Zdeněk Vašek, NK ČR), přidělující
nově digitalizovaným dokumentům mezinárodní identifikátor URN:NBN.

institucí a zároveň živým setkáním, na němž se odehrává

Klíčovými pro celou konferenci byly dvě prezentace pro-

široká oborová diskuse o práci s daty v knihovnách, archi-

jektu INTERPI („Interoperabilita v paměťových institucích“),

vech a muzeích. Konference, která proběhla 28.–29. listo-

realizovaného Národním archivem a Národní knihovnou

padu 2012 v Praze na Chodovci, byla koncipována velmi

v rámci dotačního programu NAKI. INTERPI usiluje v návaz-

demokraticky – ve více než třiceti příspěvcích, které letos

nosti na práci s národními autoritami o vytvoření společ-

během dvou dnů zazněly, se představily jak mezinárodní

né znalostní databáze paměťových institucí a o vytvoření

a celostátní projekty stojící na vrcholu současného uvažo-

nástrojů pro sémantickou interoperabilitu jejich fondů

vání o digitalizaci, tak i regionální projekty bez větších pře-

a sbírek.

sahů, až po občasné téměř insitní vstupy. Pozornost byla

Kromě konkrétních digitalizačních projektů, jako je na-

stejně jako v předchozích letech soustředěna v první řadě

příklad nová digitalizační jednotka Kraje Vysočina, projekt

na knihovny a archivy, mnohá probíraná témata byla ale

RETROBI na digitalizaci a zpřístupnění retrospektivní biblio-

klíčová i pro muzea a galerie. Na konferencích na Chodovci

grafie české literatury, naskenování rodopisné a místopisné

je každoročně patrné, že knihovny a archivy jsou ve struk-

kartotéky Augusta Sedláčka, zpřístupnění sbírek Fotoatelié-

turálním přístupu ke svým datům, v jejich zveřejňování

ru Seidel či – coby příklad ochranné digitalizace – naskeno-

a v práci s autoritami před muzei o krok napřed. Z bohaté-

vání spisů Mimořádného lidového soudu Praha, byli účast-

ho programu konference jsem vybral několik bodů a témat,

níci konference seznámeni s několika „post-digitalizačními“

které považuji za inspirativní.

projekty, které rozšiřují možnosti práce s digitalizovanými

Kromě samotných digitalizačních a post-digitalizač-

materiály. Například Europeana Newspapers, projekt agre-

ních projektů je podstatné uvažovat také o tom, jaké mají

gující digitalizované novinové sbírky do Europeany, zá-

zpřístupněná data další využití. Právě tím se ve vstupním

roveň vyvíjí nástroje na strojové rozpoznávání jmenných

referátu zabýval Adolf Knoll z pražské Národní knihovny. Ve

identit či segmentaci jednotlivých článků a nadpisů.

svém příspěvku shrnul snahy o vytvoření evropské digitální

U nás inovativní je úsilí Moravské zemské knihovny

knihovny, roli TEL (The European Library) a Europeany, která

o vytvoření „národní fonotéky“. Tato instituce systematicky

si klade za cíl stát se nejdůležitějším bodem přístupu k ev-

digitalizuje své sbírky gramofonových desek a pracuje na

ropskému kulturnímu dědictví. Knoll ukázal, že při hledání

zpřístupňování zvukových nahrávek v systému Kramerius.

konkrétních informací zatím nemůže TEL ani Europeana

Místo Adély Faladové z Ministerstva kultury odprezento-

konkurovat službám společnosti Google, mj. jeho projektu

val Vít Richter, hlavní organizátor celé konference, projed-

GoogleBooks, jenž je v současnosti zdaleka nejobsáhlejší

návané změny v novele autorského zákona. Dlouhodobá

světovou digitální knihovnou s desítkami miliónů digitali-

diskuse, do níž byli zapojeni zástupci paměťových institucí,

zovaných svazků. Smysl má podle Knolla zpřístupňovat pře-

kolektivních správců i vydavatelů a knihkupců, v budouc-

devším jinak nedostupné nebo málo dostupné materiály.

nosti pravděpodobně povede k rozšíření dosavadní praxe
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kolektivní správy děl. Širší možnosti zpřístupnění by v tako-

V průběhu staletí se uměleckému broušení mečů věnovalo

vém případě byly zpoplatněny, zatím ale nepanuje žádná

několik rodů. Od konce období Momojama (1596) byly nej-

jasnější představa o nákladech na širší zprostředkování děl

více respektovanými brusiči a znalci japonských mečů rodi-

chráněných autorským zákonem.

ny Hon´ami, Kija a Takeja, které pracovaly pro šóguna a cí-

I letošní konference poskytla celkově dobrý přehled

sařský dvůr. Uměleckým brusem se udržuje v dokonalém

o tom, co se děje na poli vytváření a uplatnění digitálních

stavu čepel až k řapu. Oproti tomu řap nesmí být žádným

dat českých knihoven, archivů a muzeí. Zajímavé byly také

způsobem pozměňován, je významným prvkem k identifi-

prezentace dlouhodobých projektů, jejichž zástupci zde

kaci stáří a dokladem historie meče. Amatérské leštění če-

každoročně informují o nejnovějším vývoji (Manuscipto-

pel zpravidla fatálně poškodí. Nejlepší ochranou je správná

rium, archiv výtvarného umění AbART). Prakticky všechny

konzervace a optimální uložení.

příspěvky provázely plodné a živé diskuse, v několika přípa-

Vystavování japonských mečů a jejich částí se řídí přísný-

dech dokonce přecházející do otevřených konfrontací. I ty

mi zásadami, jejichž nedodržení je velmi špatnou vizitkou

ale jen ukázaly, že pracovníci paměťových institucí neberou

odbornosti kurátora. Základní pravidlo říká, že exponát je

práci s digitálními daty na lehkou váhu.

vystaven lícovou stranou k návštěvníkovi. To znamená, že
Jakub Hauser

meče typu katana se umísťují do stojanů vodorovně, s jílcem vlevo a ostřím nahoru, meče tači ostřím dolů.

Seminář Ochrana mečů
ve sbírkách

Společnost pro studium japonského meče Nihonto
Kenkyukai založila v roce 1998 Registr mečů CZ, který je
zaměřen na prevenci kriminality službami jako: identifikace a ověření pravosti meče; prověření, zda nebyl odcizen

Pracovní skupina Kovy Komise Konzervátorů-restauráto-

v ČR nebo v zahraničí; zhotovení kvalitní dokumentace; při

rů při Asociaci muzeí a galerií ČR uspořádala 20. listopadu

ztrátě exponátu zařazení do seznamu odcizených mečů.

2012, ve spolupráci s Muzeem Policie ČR a Česko-japonskou

Podrobné informace naleznete na http://nihonto.japan.cz/

společností, odborný seminář „Ochrana mečů ve sbírkách“.

index.php/cs/registr-me-cz.

Seminář byl zaměřen na ochranu kovových předmětů

„SwordScan a ToolScan – nové technologie pro 2D a 3D

(především mečů) v muzeích a postihl široké spektrum ak-

dokumentaci“, byl název přednášky Ing. Josefa Mikeše, CSc.

tuálních témat. Sešlo se na něm přes šedesát konzerváto-

Pro moderní způsoby dokumentace sbírkových exponátů

rů-restaurátorů, správců depozitářů a kurátorů muzejních

slouží digitální 3D skenery, které Ing. Mikeš účastníkům

sbírek. Celkem zaznělo osm přednášek a byly představeny

představil. Podrobnosti lze nalézt na http://www.forensic.

dva postery.

cz/cs/products/lucia-toolscan.

Přednáška PhDr. Petra Konopiského, z Policejního prezi-

„Tesáky a problematika jednosečných zbraní středově-

dia ČR, byla zaměřena na prevenci kriminality páchané na

ku a raného novověku“ byla komplexně pojatá prezentace

sbírkových předmětech. Praxe devadesátých let, kdy se ote-

Mgr. Petra Žákovského. Představil široké téma historických

vřely naše hranice nejen do Evropy, ale také organizované-

chladných zbraní ve středoevropském regionu.

mu zločinu ukázala, že ochrana veřejných i privátních sbírek

„Jaké tajemství se skrývá uvnitř – analýza 1 500 let sta-

je velmi slabá. Dr. Konopiský spatřuje prevenci především

rého svitku olověného plechu. CT analýza kovu, počítačový

v kvalitní a podrobné dokumentaci sbírkových předmětů,

tomograf pro průzkum archeologických nálezů“ byl název

která se týká zejména jedinečných odlišností, poškození

přednášky Ing. Daniela Stričeka. Moderní CT technologie

a zvláštností, které napomáhají k identifikaci předmětu, je-

byla v létě instalována na Technické univerzitě Brno.

-li s odstupem let policií nalezen.

Bc. Patrick Bárta přednesl příspěvek „Výroba repliky – re-

„Japonský meč v muzeích a Registr mečů CZ“, přednáš-

konstrukce meče z Blatnice. Forma průzkumu originálu?“.

ka v podání Bohumila Planky, byla zaměřena na specifiku

Na základě průzkumu archeologického nálezu meče bylo

japonských mečů, které sice netvoří stěžejní fundus tuzem-

přistoupeno k výrobě jeho repliky za použití historicky

ských sbírek, ale jedná se o téma mezi muzejníky vítané. Ja-

věrných postupů. Tento způsob přinesl poznatky, které po-

ponský meč stejně jako další sečné a bodné japonské zbra-

mohly upřesnit informace z původního průzkumu.

ně se materiálem, technologií a specifickými podmínkami

Mgr. Evženie Šnajdrová představila historické „Meče

pro jeho restaurování a ošetřování (konzervování) velmi od-

ze sbírky zbraní Národního muzea“. Vzácné meče z 11. až

lišuje od tuzemských zvyklostí. Krásu čepele lze plně studo-

17. století tvoří významnou část sbírky chladných zbraní.

vat jen tehdy, je-li její povrch v dokonalém stavu. O to dbá

Jsou ve velmi dobrém stavu a veřejnost má jen vyjímečně

v Japonsku starodávné řemeslo, umělecké broušení mečů.

možnost je vidět.
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Přednášku „Metody konzervování a restaurování plátové

Kroupa, DiS, který představil projekty „Paměť národa“ a „Pří-

zbroje“ přednesl Mgr. Stanislav Hrbatý. Zaujal nejen prezen-

běhy 20. století“ neziskové organizace Post Bellum, zaměře-

tací nejnovější technologie laserového čištění kovů, ale shr-

né na reflexi totalitních režimů ve vzpomínkách pamětníků

nul také zásady restaurování a konzervování historických

a interpretace příběhů jako součást dlouhodobého procesu

předmětů, které se promítají do odborně hluboce promy-

vyrovnání se s minulostí. V dnešní uspěchané době se často

šlené volby postupů a optimalizace použité technologie.

stává, že nejbližší rodina vůbec nezná příběh vlastního dě-

Seminář uzavřela komentovaná prohlídka výstavy „Po-

dečka nebo babičky. Setkávání mladé generace s nejstarší

cta japonskému meči“, která probíhala v Muzeu Policie ČR

v muzeích už nefunguje, a pokud přicházejí někteří pamět-

od 7. září do 21. prosince 2012. Na výstavě bylo představe-

níci ještě do škol, pro většinu dnešních dětí „je to nuda“.

no 40 mečů, více než 200 mečových záštit, tři zbroje a další

Pan Kroupa se také dotkl problému orální a dokumentární

artefakty japonských historických zbraní ze soukromých

historie a mluvil též o lhostejnosti naší. Když starý člověk

sbírek.

zemře, zajímavé a důležité materiály většinou skončí v kon-

Nezkrácenou zprávu z konference, včetně obrazové do-

tejneru, ať už se jedná o fotografie, písemnosti, dokumenty

kumentace, naleznete na webu AMG pod záložkou Komise

nebo předměty, které by mohly obohatit místní muzejní

konzervátorů-restaurátorů.

sbírky. Nepatrná část končí v archívech, ale tyto materiály
Bohumil Planka

čekají zbytečně dlouho na zpracování.
Posledním příspěvkem kolokvia bylo téma „Pamětníci

Muzeum pro seniory

Zpráva z brněnského kolokvia

s pohnutou historií aneb Přínos židovských seniorů pro aktivity Židovského muzea v Praze“. Mgr. Marie Zahradníková
zasvěceně pohovořila o projektu Zmizelí sousedé, do kte-

V Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně se

rého se zapojilo velké množství dětí a studentů. Dotkla se

26. listopadu 2012 uskutečnilo kolokvium „Muzeum pro se-

i fenoménu popírání holocaustu a osvětlila důležitou roli,

niory – senioři pro muzeum aneb Senioři jako návštěvníci,

kterou hrají právě pamětníci. Představila i novější projekt

pamětníci a dobrovolníci“. Po zahájení promluvil PhDr. Mi-

s názvem „Stopy totality“, který pomocí stejné metodiky

chal Šerák, Ph.D., z katedry andragogiky a personálního říze-

mapuje období 50.–80. let 20. století. V závěru se zmínila

ní FF UK na téma „Specifické problémy zapojení seniorů do

i o dalším problému dnešní doby, kterým je porušování lid-

kulturně-edukačních aktivit“. Na přednášce dr. Šeráka jsem

ských práv a lidské svobody. V některých krajích je to např.

byla již v minulém roce a velice mne zaujala svým zpracová-

také romská otázka.

ním a prezentací, což byl i jeden z hlavních důvodů, abych

Závěrečné slovo patřilo Mgr. Tomáši Drobnému z Meto-

se opět přihlásila na podobnou akci. Přiblížil problémy dů-

dického centra muzejní pedagogiky Moravského zemské-

chodového věku, adorace (či negování) stáří, seniorů jako

ho muzea v Brně. Jeho příspěvek „Senioři a my aneb Pilotní

informátorů (pamětníků) v době internetu, mezigenerační

projekty MCMP pro seniory“ byl rovněž zajímavý, měli jsme

komunikace, zmínil se také o specifických problémech za-

možnost např. seznámit se s výsledky dotazníkového šetře-

pojení seniorů do kulturně edukačních aktivit.

ní mezi návštěvníky, kdy se muzeum snažilo získat seniory

Dalším přednášejícím byla paní Dana Ramíková z Muzea

pro případné dobrovolnictví v muzeu. Řada výsledků šetře-

Beskyd Frýdek-Místek. Téma referátu „Dvacet let Senior-

ní přinesla podněty i pro moji práci v muzeu: lidé si z 80 %

gymnázia ve Frýdku-Místku“ nadchlo nejen mne, ale i řadu

vybírají výstavy podle jejich zaměření, výstavy je třeba plá-

dalších účastníků kolokvia. Jednalo se v podstatě o univer-

novat tak, aby zaujaly jak generaci dospělých (seniorů), tak

zitu třetího věku, kdy se senioři z celého regionu setkáva-

i dětí (jejich vnoučat); od návštěvy muzea senioři očekávají

li v prostorách muzea, chodili na komentované prohlídky

kromě nového poznání i možnost setkání s novými lidmi,

muzejních výstav, jezdili na společné zájezdy. Později byly

možnosti komunikace a někteří i překvapení; zajímají je

zařazeny i různé zajímavé výtvarné dílny nebo speciální

především dějiny regionu. Muzeum navštěvují proto, že se

rozšířené kurzy (genetika, trénink paměti…). Po ukonče-

snaží nebýt osamělí.

ní studia se senioři mohou nadále setkávat v Seniorklubu.

Chtěla bych moc poděkovat pracovníkům Metodického

Takovouto činnost je nutné pečlivě naplánovat a musí se

centra muzejní pedagogiky za uspořádání tohoto velice

dělat srdcem, důležitá je i podpora vedení muzea. Zájem-

podnětného kolokvia, škoda jen, že přítomno bylo podle

ci se mohli více dovědět i z vydané publikace věnované

mého názoru poměrně málo účastníků. Vládla zde nádher-

tomuto projektu, fungujícímu už od roku 1992. Určitě by

ná pracovní atmosféra a setkala jsem se s velkým zájmem,

stálo za zvážení tuto skvělou myšlenku aplikovat i v ji-

podporou a nadšením pro věc.

ných větších muzeích. Třetím přispívajícím byl pan Mikuláš
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Vlaďka Šulcová

Kalendárium kulturních událostí
Bělá pod Bezdězem

Pavilon Anthropos
Dobrodružná Afrika očima cestovatelů

Muzeum v Bělé pod Bezdězem
Bezděz na dobových fotografiích
a pohlednicích

1. 5. – 28. 7. 2013

Benátky nad Jizerou

Muzeum Benátky nad Jizerou
Roman Pavlík: Obrazy

1. 5. – 31. 5. 2013

Beroun

Muzeum Českého krasu, p. o.

Sběratelé zkamenělin vystavují
Berounští Fotorici
Antonín Porket – Malíř starého Berouna

Blovice

Boskovice

31. 1. – 5. 5. 2013
1. 3. – 30. 4. 2013
1. 3. – 26. 5. 2013
9. 5. – 31. 7. 2013
9. 5. – 30. 6. 2013

Brno

4. 4. – 30. 6. 2013
9. 4. – 5. 5. 2013

Moravská galerie

Jurkovičova vila
Zdeněk Plesník a Miroslav Navrátil
Místodržitelský palác
Disegno. Kresby z pozůstalosti malíře
Judy Tadeáše Suppera
Rytmy + pohyb + světlo
Pražákův palác
S. d. Ch.: Orbis Varlén a nic
Rudolf Koppitz
Uměleckoprůmyslové muzeum
Prostřeno barokem. Vídeňský figurální
porcelán 18. století
Odstup, a jsi blíž. He Jinwei
a Tomáš Císařovský
Přirozeně: Karel Novák – Jock Sturges
Jan Calábek: Věda, film a umění
k potěše včel, básníků a botaniků

Muzeum města Brna, p. o.
Petr Jedlička: Sochy a obrazy
Orbis Pictus. Krystalíza her

Muzeum romské kultury, s. p. o.
Identy_ta

Moravské zemské muzeum

Brtnice

22. 5. – 31. 12. 2013

17. 12. 2012 – 31. 12. 2013
12. 2. – 19. 5. 2013
12. 3. – 30. 9. 2013

Rodný dům Josefa Hoffmanna

Bruntál

28. 5. – 27. 10. 2013

Muzeum v Bruntále, p. o.
Boleslav Polnar
Zámek Bruntál ve fotografiích
800 let města Bruntál I.

Břeclav

Městské muzeum a galerie Břeclav
Alois Mikulka
Merkur – dětství se šroubky
Synagoga
Nepál – osmitisícovky

Bučovice

Muzeum Boskovicka

Tito jsou otcové naši. Cyrilometodějská úcta
v Čechách a na Moravě
Vladimír Bláha: Imaginace a motivy z lesa

Vynálezci a vynálezy
Kočárky 1880 –1980
Jan Drtina: Život a dílo

Josef Hoffmann – Friedrich Kiesler
20. 3. – 18. 8. 2013
23. 3. – 15. 5. 2013
24. 4. – 4. 9. 2013

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Liščí stopy aneb Lišky kolem nás
Karel Škrábek – muzejník a archeolog
Koloniál u pana Bajzy
Z tvorby Josefa Matějky
Kouzlo? Ne. Holografie!

Technické muzeum v Brně

Muzeum Bučovice

Rudolf Firkušný, největší český pianista
Výstava hasičských uniforem

Bystřice pod Hostýnem

26. 3. – 28. 4. 2013
16. 4. – 26. 5. 2013
17. 5. – 28. 7. 2013
4. 4. – 5. 5. 2013
18. 5. – 15. 9. 2013
16. 4. – 9. 6. 2013
10. 4. – 12. 5. 2013
17. 5. – 30. 6. 2013

Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem
11. 4. – 27. 10. 2013
1. 2. – 28. 4. 2013
15. 2. – 19. 5. 2013
21. 3. – 29. 9. 2013
4. 4. – 7. 7. 2013
24. 1. – 30. 6. 2013
18. 4. – 28. 7. 2013
26. 4. – 28. 7. 2013
26. 4. – 28. 7. 2013
11. 4. – 26. 5. 2013
30. 5. – 28. 10. 2013
19. 5. – 29. 9. 2013

Biskupský dvůr
Botanika známá i neznámá
17. 4. – 22. 9. 2013
Dietrichsteinský palác
Kamenná duha
15. 2. 2012 – 21. 3. 2014
Bystřec. Založení, život a zánik středověké vsi 24. 4. – 31. 12. 2013
Normalizaci navzdory
4. 6. – 10. 11. 2013
Palác šlechtičen – Etnografický ústav
Cyril a Metoděj – doba, život a dílo. 1150 výročí
příchodu věrozvěstů
28. 3. – 29. 9. 2013
Památník Leoše Janáčka
Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala
3. 5. – 16. 6. 2013

Osmdesáté výročí otevření muzea
v Bystřici pod Hostýnem

Čáslav

19. 4. – 12. 5. 2013

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Radek Charvát: Dřevořezby, obrazy
a sochy ze dřeva

6. 5. – 2. 6. 2013

Čelákovice

Městské muzeum v Čelákovicích
Obrazy Eduarda Borovičky
Malý salón

Česká Lípa

20. 4. – 12. 5. 2013
18. 5. – 23. 6. 2013

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Lenka Vilhelmová: Černá hlava a barevný svět 1. 3. – 5. 5. 2013
Tváře a postavy. Z fotografických ateliérů
Českolipska 19. století
7. 3. – 8. 5. 2013
Adepte cechu Hubertova…
Tradice a současnost myslivosti
30. 3. – 31. 10. 2013
Pangrác. Výběr z díla malíře
Miroslava Pangráce ml.
12. 4. – 9. 6. 2013
Dříve, než odejdeš. Fotografie Lužických Srbů 14. 5. – 20. 6. 2013
Pohaslá sláva. Meziválečné plakáty
českolipské tiskárny Künstler
16. 5. – 16. 6. 2013

Český Brod

Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Lidová architektura na Českobrodsku

Český Těšín

Muzeum Těšínska, p. o.

Čechy a městská společnost 16. –19. století

Dobrovice

Dobrovická muzea
Židé v boji a odboji

Doksy

Památník Karla Hynka Máchy
Dokská Riviéra

18. 4. – září 2013

2. 4. – 30. 8. 2013
1. 5. – 31. 5. 2013
1. 5. – 28. 7. 2013

I

Kalendárium kulturních událostí
Dvůr Králové nad Labem

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Výstavní síň ve Staré radnici
Podmořská setkání

Františkovy Lázně

Městské muzeum Františkovy Lázně
Pohoda zvířecí
Výběr z tvorby Michaely Vaňkové

Frenštát pod Radhoštěm

12. 4. – 26. 5. 2013

Vyšla hvězda na kraj světa. Dřevořezy,
dřevorytiny a rytiny ze sbírek muzea

5. 4. – 26. 5. 2013

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Jiří Sibinský: Fragmenty krajiny
Léta létání

Fulnek

14. 4. – 2. 6. 2013
28. 4. – 15. 9. 2013

Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Dialogy. Od opatství Escaladieu v Bigorre
po Červený Klášter na Spiši
Kurt Kaindl: Cesty po Zemi nikoho

Havířov

Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.
Mistři plakátu. Plakáty období Belle Epoque

15. 3. – 9. 6. 2013
2. 4. – 9. 6. 2013

7. 3. – 5. 5. 2013

Hustopeče

Městské muzeum a galerie

Antonín Vojtek – Julie Vojtková: Obrazy
19. 4. – 10. 7. 2013
18. 5. – 2. 8. 2013

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

Frýdek-Místek

Hranice

Cheb

28. 4. – 26. 5. 2013

Galerie výtvarného umění v Chebu

Hana Puchová: Na dotek
14. 3. – 5. 5. 2013
Eva Volfová: Z domu a zahrady
4. 4. – 29. 9. 2013
Na cestách proti své vůli. Antonín Pelc v Maroku,
na Martiniku a v Americe (1940–45)
4. 4. – 30. 6. 2013
Hanuš Schwaiger: Povstání novokřtěnců
10. 5. – 27. 6. 2013

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
Merkur – svět legendární stavebnice

1. 3. – 12. 5. 2013

Choceň

Orlické muzeum

2. světová válka v Chocni
Výstava železničního modelářství

8. 5. – 31. 5. 2013
8. 5. – 31. 5. 2013

Chomutov

Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.

Nová stálá expozice: Než se město zrodilo
od 21. 3. 2013
Cestou necestou
21. 3. – 19. 5. 2013

Rodina Hohenlohe-Langenburg
na Červeném Hrádku
Zdeňka Binterová 1925–2013
Alexandr Stich 1934–2003

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Městské muzeum a galerie v Chrastavě

Výstavní síň Musaion

Havlíčkův Brod

Romantické krajiny Wilhelma Riedela

22. 3. – 12. 5. 2013

Jaký byl Jiří Veselý aneb
Zmizelý Havlíčkův Brod
Evžen Štáfl – skaut, sběratel, broďák
Cesta do pravěku Havlíčkobrodska

13. 3. – 24. 5. 2013
13. 3. – 19. 5. 2013
31. 5. – 28. 7. 2013

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.

Hlinsko v Čechách

Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
Martin Tomášek

Hluboká nad Vltavou

27. 4. – 9. 6. 2013

Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Čižba – umění jemné a líbezné

Hlučín

Muzeum Hlučínska, p. o.
Ve znamení ohně

Hodonín

1. 4. – 31. 10. 2013
11. 4. – 30. 6. 2013

Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Martin Benka (1888–1991)

27. 3. – 2. 6. 2013

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Mince habsburských panovníků
Studenstská halenka…

Holešov

Městské muzeum a galerie Holešov
Staré fotografie Holešova

Hrabyně

Památník II. světové války
Řop, řop, řopík
Muži a válka

Hradec Králové

15. 2. – 12. 5. 2013
22. 3. – 26. 5. 2013
7. 3. – 31. 5. 2013

II

Tereza Štěpařová: Grafiky

Chropyně

2. – 30. 5. 2013

Zámek Chropyně a Památník Emila Filly
Křídla motýlí
Nechte na hlavě

6. 4. – 29. 9. 2013
1. 6. – 29. 6. 2013

Chrudim

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Pavel Kalfus a Alois Tománek: Společně,
každý svou cestou
2. 10. 2012 – 10. 1. 2014
Kašpárci celého světa
20. 12. 2012 – 21. 7. 2013

Regionální muzeum v Chrudimi
Secese ze sbírek RM v Chrudimi
Národní geopark Železné hory
150 let Gymnázia Josefa Ressela

Jablonec nad Nisou

4. 4. – 25. 5. 2013
26. 4. – 7. 7. 2013
31. 5. – 27. 6. 2013

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Z Nového světa do celého světa. 300 let
harrachovského skla
Piercing – mezi rituálem a pózou
Galerie Belveder
Království za oponou. Loutky ze sbírky
chebského muzea

1. 2. – 26. 5. 2013
31. 5. – 13. 9. 2013
25. 1. – 3. 5. 2013

Jesenice

Vlastivědné muzeum Jesenice

Co oko nevidí… Mikroskop v dějinách bádání 3. 4. – 5. 5. 2013

5. 4. – 30. 11. 2013
5. 4. – 30. 11. 2013

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Přijďte před sto lety
Divadlo českých potulných loutkářů
Rižská secesní architektura

Chrastava

20. 4. – 7. 7. 2013
24. 4. – 18. 5. 2013
24. 4. – 18. 5. 2013

1. 2. – 2. 6. 2013
1. 3. – 1. 9. 2013
19. 4. – 30. 6. 2013

Jičín

Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Staré zlaté časy? Procházka
fotografiemi Jičína

Jihlava

28. 2. – 12. 5. 2013

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Romantická zastavení aneb
Střípky z módní historie

11. 4. – 16. 6. 2013

Kalendárium kulturních událostí
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Nekonečné perspektivy. Krajina a veduty 19. století
ze sbírky Patrika Šimona
7. 2. – 28. 4. 2013
Zdenko Feyfar: Výběr z fotografické tvorby
František Kaván: Výběr z tvorby
Výstava hraček
Dům čp. 1
Z kuchyně našich předků

Jílové u Prahy

8. 3. – 12. 5. 2013
22. 3. – 5. 5. 2013
17. 5. – 29. 9. 2013
31. 5. – 29. 9. 2013

Regionální muzeum v Kolíně

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Tradice stále živá
Petr Koubek: Zpráva o divadle II.
Rudi Lorenz: Ponorka Victoria
Řežba
Skvosty podzemní

Jindřichův Hradec

2. 3. – 12. 5. 2013
9. 3. – 5. 5. 2013
13. 4. – 16. 6. 2013
13. 4. – 30. 6. 2013
11. 5. – 30. 6. 2013

Muzeum Jindřichohradecka

Libuše Pilařová-Kverková:
Jihočeská krajina
6. 4. – 26. 5. 2013
Antonín Málek k pětasedmdesátinám
30. 5. – 21. 7. 2013
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Na sklonku monarchie. Život v Jindřichově Hradci
na stránkách týdeníku Ohlas od Nežárky 18. 4. – 30. 12. 2013
Padesátiletý Fokus. Výstava k výročí
jindřichohradecké fotoskupiny
9. 5. – 16. 6. 2013
Ve Svatojánské
Letem hračkářským světem. Hračky z celého světa
ze sbírky Františka Kyncla
25. 4. – 30. 12. 2013

Muzeum fotografie a moderních
obrazových médií, o. p. s.

Akt. Mistři černobílé fotografie
Alexandr Paul – legenda české fotografie

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum

Tucet. Pedagogové SUPŠS a jejich hosté

Karlovy Vary

Galerie umění Karlovy Vary

20. 4. – 30. 11. 2013
21. 4. – 30. 11. 2013
3. 4. – 2. 6. 2013

Jakub Švéda: Fusionpoint
Becherova vila
11 světů. Současná česká ilutrace pro děti

11. 4. – 16. 6. 2013

Je Ferda nejlepší Mravenec?
Ještě jsme ve válce

13. 3. – 12. 5. 2013
15. 5. – 23. 6. 2013

7. 3. – 5. 5. 2013

Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje

Karviná-Fryštát

Výstavní síň Interklub Karviná
Heraldické památky

Kladno

13. 2. – 9. 8. 2013

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Škola v pohodě aneb Aby učení nebolelo

Klatovy

26. 4. – 9. 6. 2013

Galerie Klatovy / Klenová

Galerie U Bílého jednorožce
Miroslav Pacner: Proměny země

6. 4. – 16. 6. 2013

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Pozvánka na odpolední čaj
Klatovské karafiáty
NEFOSIN
Pavel Hubený 2013

Galerie Klatovy / Klenová

Jan Sekal: Izrael – země zaslíbená
Natři: Vladimír Véla, Michaela Maupicová,
Pavel Šimíček
Sýpka
Cesta 2013. Přehlídka prací žáků ZUŠ
Nablízko a nadostřel 3

Jilemnice

Krkonošské muzeum Jilemnice

Klenová

12. 1. – 31. 5. 2013
12. 1. – 31. 12. 2013
5. 4. – 31. 5. 2013
10. 4. – 31. 5. 2013

Kolín

Červinkovský dům
Rudolf Mazuch: Opuštěná paleta

Kopřivnice

4. 4. – 30. 6. 2013
7. 4. – 9. 6. 2013
7. 4. – 19. 5. 2013
26. 5. – 28. 7. 2013

9. 4. – 16. 6. 2013

Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s.
Lašské muzeum
Krása ženy
Muzeum Fojtství
Výstava obrazů Treuchelových

Kouřim

11. 4. – 26. 5. 2013
14. 3. –12. 5. 2013

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Archeologie bez hranic. Raný středověk
v Horní Falci a na Chebsku
Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Vesnické brány na Mladoboleslavsku
Zelené svátky v Muzeu lidových staveb

Kralupy nad Vltavou

31. 5. – 31. 10. 2013
28. 3. – 30. 6. 2013
1. 5. – 2. 6. 2013

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Etnografie a Velikonoce s KLT Praha

Kroměříž

7. 3. – 19. 5. 2013

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum 80. Vaše muzeum má narozeniny!
3. 4. – 2. 6. 2013
František Makeš: Sny o krajině
11. 4. – 19. 5. 2013
Kroměřížské události
24. 5. – 1. 9. 2013

Kunín

Zámek Kunín

Poklady z depozitáře III.
Farář Anton Dominik Schindler

Kunovice

31. 3. – 28. 10. 2013
24. 5. – 23. 6. 2013

Letecké muzeum Kunovice

Adresát: Letecké muzeum. Pohlednice
ze soukromé sbírky
Výsledky soutěže Namaluj letadlo!

Kutná Hora

České muzeum stříbra – Hrádek
Kutná Hora v obrazech
Kamenný dům
Pivovary na Kutnohorsku
Tylův dům
Móda 19. století

Galerie Středočeského kraje GASK
Michal Škapa: Pixa
Amar Mulabegovič: Intervence
Karel Štědrý: Neo
Images for Images. Artists for Tichý –
Tichý for Artists
Maria Pia Severi: Benátky – věčný sen

Kyjov

1. 4. – 31. 10. 2013
30. 5. – 31. 8. 2013
1. 4. – 2. 6. 2013
1. 4. – 30. 11. 2013
1. 4. – 1. 6. 2013
24. 2. – červen 2013
24. 2. – červen 2013
24. 2. – červen 2013
6. 4. – 31. 8. 2013
28. 4. – 30. 6. 2013

Vlastivědné muzeum Kyjov

Václav Pěnčík: Umělecko-řemeslné
zpracování kovů

15. 4. – 16. 6. 2013

III

Kalendárium kulturních událostí
Lány

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Vladimír Švec: Obrazy – Dvojice

Lešná

Mnichovo Hradiště
18. 4. – 19. 5. 2013

Zámek a park – Muzeum regionu Valašsko
Historické loutky

1. 5. – 31. 8. 2013

Letohrad

Muzeum řemesel Nový Dvůr Letohrad
Zámek
Historie pošty Kyšperk – Orličné – Letohrad

Kulturní památka Lety

Lidičtí muži v boji za svobodu

Ležáky – Miřetice u Hlinska
Pietní území Ležáky, n. k. p.
Povstalecké pancéřové vlaky

Liberec

25. 3. – 31. 5. 2013
15. 5. – 20. 6. 2013

Lidice

18. 4. – 9. 6. 2013
18. 4. – 9. 6. 2013
22. 3. – 12. 5. 2013
29. 3. – 26. 5. 2013

Památník Lidice, n. k. p.

Ženy a válka
3. 1. – 31. 5. 2013
Krajina paměti. Poválečný architektonický
vývoj Lidic a Ležáků
6. 2. – 30. 4. 2013
41. ročník mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice 2013
29. 5. – 31. 10. 2013

Litoměřice

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Egyptologie – úspěchy české vědy
objektivem Martina Frouze

Lomnice nad Popelkou

15. 3. – 30. 6. 2013

Městské muzeum a galerie

Jaroslav Klápště: Výběr z celoživotního díla

1. 5. – 26. 5. 2013

Louny

Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě

6. 4. – 1. 9. 2013

Mariánská Týnice – Kralovice

Muzeum a galerie severního Plzeňska
Jubilanti Hollaru

23. 4. – 2. 6. 2013

Mělník

Albánie – divoká příroda zapadlé země
Historie našeho města hrou
Jen si hlavu lámej

Mikulov na Moravě

19. 4. – 12. 5. 2013
7. 5. – 2. 6. 2013
24. 5. – 30. 6. 2013

Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Piaristické školy v Mikulově
a jejich vědecké přístroje
Z pokladů mikulovských farností
Petr Macháček: Ptáci Islandu

Mladá Boleslav

Muzeum Mladoboleslavska

Mladoboleslavsko v boji za svobodu
Na cestě… Absolventské práce žáků ZUŠ
Indie

IV

Patchwork

Náchod

Ruské malířství 19. století
Kamil Mikel: Geometrie světla a stínů
Natalia Akovantseva: Tváře a povahy

Nejdek

Národopisné muzeum v Nejdku

Netolice

4. 4. – 18. 5. 2013
2. 3. – 3. 11. 2013
27. 4. – 16. 6. 2013
3. 5. – 16. 6. 2013
11. 4. – 26. 5. 2013

Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích

28. 3. – 3. 11. 2013
4. 4. – 3. 11. 2013
25. 4. – 11. 8. 2013
15. 3. – 2. 6. 2013
13. 4. – 30. 6. 2013
15. 6. – 29. 9. 2013

1. 5. – 2. 6. 2013

Nová Paka

Městské muzeum Nová Paka
Zajímavosti z depozitářů muzea
Vlastmil Mužíček: Obrazy

Nové Strašecí

30. 3. – 28. 4. 2013
4. 5. – 16. 6. 2013

Muzeum Nové Strašecí

Jak se dělá krása aneb O šikovnosti
keltských šperkařů

Nový Jičín

Muzeum Novojičínska, p. o.

Dravci a sovy ze sbírek muzea
Malíř zvěře Jiří Židlický
Městské opevnění a boje o město Nový Jičín

Odry

4. 4. – 26. 5. 2013
10. 4. – 5. 5. 2013
10. 4. – 5. 5. 2013
1. 5. – 25. 8. 2013

Muzeum Oderska

Mapy zapomenutých míst. Odry na stavebních
plánech 1867–1918
17. 1. – 30. 4. 2013
Silesia picta. Veduty starých měst
a staré mapy Slezska
6. 5. – 30. 6. 2013

Opava

Slezské zemské muzeum
Jan Balabán: Jsem tady
Svět iluzí a klamů

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Regionální muzeum Mělník

Vlastivědné muzeum

Zdeněk Přibyl: Pozitivní svět negativů

Všechno nejlepší, galerie!
Pod Ještědem. Současná výtvarná
scéna Liberecka
Pocta japonskému meči
Pravěký a současný šperk

6. 4. –30. 6. 2013

Mohelnice

Umění lovu

Oblastní galerie v Liberci, p. o.

Severočeské muzeum v Liberci, p. o.

Putování za předky

Galerie výtvarného umění v Náchodě

3. 5. – 15. 6. 2013

Lety

Muzeum města Mnichova Hradiště

Orlová-Lutyně

20. 3. – 31. 8. 2013
1. 5. – 6. 7. 2013

Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže

Slezská vlasti, půdo svatá… České národní
hnutí na Těšínsku
19. 3. – 20. 8. 12013

Ostrava

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Krása podzimu středověku
Ostravské muzeum, p. o.
Košický zlatý poklad

Ostrov nad Ohří

26. 4. – 5. 5. 2013
15. 3. – 5. 5. 2013

Letohrádek Ostrov – Galerie umění Karlovy Vary
Stožáry velmi vysokého napětí
pro 21. století
Jiří Načeradský: Kresby a grafika 1956–2012

Pardubice

25. 4. – 19. 5. 2013
25. 4. – 18. 8. 2013

Východočeské muzeum v Pardubicích
90 let pardubického hokeje
Keltové ve východních Čechách
Krása motýlích křídel
Vzduch umí střílet

19. 1. – 28. 4. 2013
14. 2. – 26. 5. 2013
25. 4. – 13. 10. 2013
20. 5. – 8. 9. 2013

Kalendárium kulturních událostí
Paseky nad Jizerou

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Svědectví starých stavebních plánů aneb
Jak se dřív na Pasecku stavělo
2. 12. 2012 – 31. 10. 2013
Sedlačina pěkná dřina
4. 5. 2013 – 30. 4. 2014

Muzeum hlavního města Prahy

Památník zapadlých vlastenců

Emilie Brzezinski: Family Trees

Petřvald u Karviné
Technické muzeum

Když jsem já sloužil to první léto

Písek

26. 2. – 31. 5. 2013

Prácheňské muzeum v Písku

Gustav Klaban: Paříž Roberta Desnose
a Jiřího Slavíčka
Jaroslav Hübl: Paříž, má láska
Lenka Horňáková-Civade: V krajinách
z Provence

Plzeň

5. 4. – 28. 4. 2013
6. 4. – 28. 4. 2013
7. 4. – 28. 4. 2013

Západočeské muzeum v Plzni

Nová stálá expozice:
Pohledy do minulosti plzeňského kraje
od 18. 4. 2013
Lepší než skutečnost. Mystifikace a fikce v české (a plzeňské)
společnosti 19. století
22. 2. – 19. 5. 2013
Giganti. Doba ledová
8. 5. – 23. 6. 2013
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Poutní místa Plzeňské diecéze
4. 4. – 2. 6. 2013
Muzeum loutek Plzeň
Kinetický dvorek 2012
1. 8. 2012 – 27. 7. 2013
Národopisné muzeum Plzeňska
Plzeňští střelci
26. 4. – 26. 6. 2013

Západočeská galerie v Plzni

Masné krámy
Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury
a české výtvarné umění 1850–1950
30. 1. – 28. 4. 2013
Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl. Česká moderna
ze sbírek Národní galerie v Praze
24. 5. 2013 – 18. 8. 2014
„13“
Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace
v umění 19. století
13. 2. – 5. 5. 2013
Ludmila Padrtová: Gesto, pohyb, barva
17. 5. – 11. 8. 2013

Praha

Galerie hl. m. Prahy

Bílkova vila
František Bílek a portrét
od 10. 5. 2013
Colloredo-Mansfeldský palác
Jiří David: Křik paviánů
25. 5. – 8. 9. 2013
Dům U Kamenného zvonu
Radek Kratina
6. 3. – 19. 5. 2013
Dům U Zlatého prstenu
Jakub Petr: Toroid
16. 5. – 16. 6. 2013
Městská knihovna
Vnitřní okruh v současné české fotografii
15. 5. – 18. 8. 2013
Staroměstská radnice
Pavla Sceranková. Žena na Měsíci
20. 3. – 5. 5. 2013
Evžen Šimera: Duch látky
22. 5. – 7. 7. 2013
Trojský zámek
Benátské hutně tvarované a české řezané sklo ze sbírek
Uměleckoprůmyslového musea v Praze
3. 4. – 3. 11. 2013
Vášeň, sen a ideál. Česká secesní plastika
3. 4. – 3. 11. 2013

Chvalský zámek

Pohádková půda ve sklepení zámku
Jak se žilo v Horních Počernicích

6. 4. – 16. 6. 2013
13. 4. – 26. 5. 2013

26. 4. – 9. 6. 2013

Vinohrady a Žižkov – nová města za východní
pražskou hradbou
11. 10. 2012 – 5. 5. 2013
Výzdoba Karlova mostu
20. 2. – 26. 5. 2013
Zdenko Feyfar známý i neznámý
13. 3. – 25. 8. 2013
Tbiliské památníky
22. 4. – 12. 5. 2013
Zámecký areál Ctěnice
Kámen svému městu – hornictví a lámání kamene
na území Prahy
23. 2. – 31. 8. 2013
Hrajeme si celý den
16. 3. – 16. 6. 2013
Barvy a tvary matky Země. Bohatství přírody
očima dětí celého světa
22. 4. – 25. 8. 2013

Muzeum Policie ČR

160 let pro Pražany
V. A. Šrůtek: Retrospektiva
Unikáty z depozitářů

Národní galerie v Praze

24. 3. – 31. 8. 2013
4. 4. – 30. 4. 2013
5. 5. – 15. 8. 2013

Valdštejnská jízdárna
Jan Křížek a umělecká Paříž 50. let
13. 5. – 29. 9. 2013
Salmovský palác
Pohledem romantika: Holandské a belgické
malířství 19. století z Rademakersovy sbírky
3. 5. – 1. 9. 2013
Schwarzenberský palác
Africké dobrodružství Václava Hollara
27. 3. – 30. 6. 2013
Šternberský palác
Mistrovská díla rakouské a německé
malby 19. století
11. 10. 2012 – 31. 5. 2013
Vivarini 1451. Setkání po více než sto letech 20. 4. – 15. 6. 2013
Veletržní palác
Alfons Mucha: Slovanská epopej
10. 5. 2012 – 31. 12. 2013
Štěpánka Šimlová: Jdi a nestřílej
20. 2. – 28. 4. 2013
Hugo Demartini: … a měl rád ženy
1. 3. – 28. 7. 2013
Národní styl – kultura a politika
8. 3. – 2. 6. 2013

Národní muzeum

České muzeum hudby
Století valčíku a polky / Monarchie
od 19. 4. 2013
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Po stopách Karla Maye / Monarchie 24. 10. 2012 – 27. 10. 2013
Národní památník na Vítkově
Sportsmani v zemích českých /
/ Monarchie
7. 9. 2012 – 5. 5. 2013
Žižkov ve vzpomínkách
21. 2. – 21. 6. 2013
Národopisné muzeum – Musaion
Krmě – jídlo – žrádlo / Monarchie
6. 10. 2012 – 5. 5. 2013
Nová budova – bývalého Federálního shromáždění
Člověk ve fotografii / Monarchie
13. 12. 2012 – 9. 6. 2013
Dětský svět za císaře pána / Monarchie 13. 12. 2012 – 9. 6. 2013
Monarchie
13. 12. 2012 – 9. 6. 2013

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Poklady čtyř staletí

Národní technické muzeum
Nové stálé expozice:
Generátor Van de Graaf
Čas
Chemie všude kolem nás
Jak Fingerhut k Náprstkovi přišel
Šedesát let České televize

19. 10. 2012 – 10. 6. 2013
od 26. 3. 2013
od 14. 5. 2013
od 14. 5. 2013
5. 10. 2012 – 31. 8. 2013
30. 4. – říjen 2013

V

1

Doporučení Komise konzervátorů-restaurátorů AMG
pro postup zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací

Komise konzervátorů-restaurátorů AMG (Komise KR) je profesním sdružením, jehož hlavním cílem je zejména podpora
a rozvoj konzervování-restaurování sbírkových předmětů a zkvalitňování celkové úrovně ochrany kulturního dědictví v naší
zemi. Odborná činnost jejich členů je organizována formou krajských sekcí a pracovních skupin, přičemž směřuje zejména do
oblasti aplikace vědecko-výzkumných poznatků v rámci materiálových průzkumů a technologie ošetření, hodnocení jednotlivých konzervátorsko-restaurátorských zásahů, šíření znalostí na bázi prezentačních a vzdělávacích aktivit včetně zvyšování
kreditu profese u odborné i laické veřejnosti. Jednou ze stěžejních aktivit Komise KR, realizovanou v poslední době, byla práce
na etickém profesním kodexu, který byl po více než pětiletém úsilí zpracován v podobě Dokumentu o profesi konzervátora-restaurátora a schválen Senátem AMG v roce 2011. Tento materiál vymezuje požadavky a nároky na výkon profese konzervátora-restaurátora včetně určení hlavních zásad a principů ochrany muzejních sbírek; je k dispozici na webových stránkách
AMG pod položkou Základní dokumenty. Dokument by měl tedy sloužit jako základ pro vymezení působnosti konzervátorů-restaurátorů v rámci muzeí a galerií, zároveň může být i nápomocen při hodnocení a posuzování kvality konzervátorsko-restaurátorských prací.
V souvislosti s větším uplatňováním tohoto dokumentu v praxi se členové Rady a Výboru Komise KR dohodli na zpracování
doplňujících materiálů a doporučení k postupu zadávání a dokumentace konzervátorsko-restaurátorských prací. Potřeba nadále se zabývat touto problematikou je též reakcí na některé realizované konzervátorské zásahy, které bohužel neodpovídají
požadovaným kritériím zodpovědného a fundovaného způsobu konzervátorsko-restaurátorské práce, přesto jsou prezentovány jako ukázky „kvalitní“ péče o sbírkový fond. Diskuse k tomuto tématu měla být vyvolána v rámci programu Sněmu AMG,
který se konal na podzim loňského roku v Opavě. Vzhledem k časovým a organizačním změnám však zde nebyl dán dostatečný prostor připravenému příspěvku zástupců Komise KR. Jelikož samotné téma vyvolalo zájem přítomných, bylo dohodnuto
zpracovat základní koncept příspěvku pro zveřejnění ve Věstníku AMG. Jeho smyslem je poskytnout základní osnovu zahrnující podstatné aspekty související s procesem zadávání a realizace konzervátorsko-restaurátorských zásahů. Autoři příspěvku
jsou si vědomi již existující legislativní normy dané zákonem č. 20/1987, o státní památkové péči ve znění pozdějších úprav,
která stanovuje požadavky na zpracování restaurátorské dokumentace k restaurování kulturních památek. Přesto pro oblast
ochrany předmětů kulturní povahy evidovaných v muzejních sbírkách není dostatečně rozpracována metodika zpracování
konzervátorsko-restaurátorské (ko-re) dokumentace. Uvedená základní osnova může tedy posloužit jako podklad správcům
nebo vlastníkům sbírkových předmětů při zadávání zejména externích zakázek v oboru konzervování-restaurování. Nutno
ještě podotknout, že následující doporučení zahrnuje vesměs profesní požadavky, ale neobsahuje právní rozklad souvisejících
zákonných úprav jako je např. zákon o státní památkové péči nebo zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ten musí být
posuzován vždy individuálně podle charakteru ošetřovaných předmětů a rozsahu plánovaných prací.

Základní požadavky na ko-re zásah
(na základě Dokumentu o profesi konzervátora-restaurátora):
»» Zachování komplexní hodnoty předmětu – je nutné vzít v úvahu a vyhodnotit všechny faktory přispívající ke komplexní
hodnotě předmětu kulturního dědictví. Také je nutné znát, jaký dopad bude mít konzervace pro zachování komplexní hodnoty předmětu a tento dopad minimalizovat nebo od sanačního zásahu odstoupit a předmět zajistit prostředky preventivní
konzervace.
»» Reverzibilita a rozpoznatelnost zásahu – znamená to možnost odstranění ko-re zásahu s minimálním rizikem poškození
předmětu. Rozpoznatelnost zásahu se hodnotí při bližším ohledání. Tímto požadavkem je výrazně ovlivněn např. způsob
retuše u uměleckých děl. U předmětů uměleckořemeslných nebo technických je v některých případech zásah rozpoznatelný pouze na základě dokumentace.
»» Používání ověřených a trvale odstranitelných materiálů – použité materiály nesmí, dle současných znalostí, poškozovat materiál předmětu, případně ostatních předmětů v jeho blízkosti. Použité materiály musí vyhovovat také hygienickým
požadavkům. Trvale odstranitelné materiály jsou trvale rozpustné, případně tavitelné. Je možné je odstranit pomocí rozpouštědel bez poškození materiálu předmětu. V některých případech, např. u prací v kameni, je tolerována odstranitelnost
lepidel pomocí zvýšené teploty. Je třeba si uvědomit, že zejména v případě objemnějších předmětů zpevněných petrifikací
(např. dřevěné sochy) je totální odstranění, byť rozpustné, pryskyřice prakticky nemožné.
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»» Minimalizace zásahu – stanovení úrovně sanační konzervace a restaurování (zajištění fyzické stability nebo navrácení
srozumitelnosti/funkčnosti). Zejména v muzejním prostředí se upřednostňuje konzervace (zajištění fyzické stability) před
restaurováním. Požadavek na úroveň zásahu závisí na mnoha hodnotových faktorech (komplexní hodnotě předmětu) a na
obhajitelném požadavku na funkci a funkčnost předmětu.
»» Části odstraněné z důvodů zlepšení srozumitelnosti či ochrany předmětu musí být dokumentovány, a pokud to jejich
stav vyžaduje, konzervovány (většinou v rovině preventivní konzervace) a uloženy s předmětem.
»» Všechny fáze ko-re zásahu musí být písemně, obrazově příp. i zvukově dokumentovány srozumitelnou formou a uchovány dle archivních standardů.

Dílčí kroky při zadávání konzervátorsko-restaurátorské práce
Zpracování zadávací dokumentace (zadavatele) obsahující vstupní průzkum stavu předmětu (přírodovědný a humanitní), který může být doložen samostatnou zprávou o průzkumu, zhotovenou přímo zadavatelem ve spolupráci s příslušnými
experty (kurátor, archeolog, přírodovědec atd.). Slouží k profilaci zadání, zejména k určení souboru hodnot, které činí předmět
významným, jakožto součásti komplexní hodnoty předmětu. Předpokládá se, že vstupní průzkum je uskutečněn na bázi neinvazivního šetření a bude doplněn dalším průzkumem v rámci zpracovaného ko-re záměru (konzervátorem-restaurátorem)
a následně rozšířeným průzkumem během ko-re zásahu. Vstupní průzkum má tedy posloužit k zodpovězení otázky: Proč je
třeba předmět konzervovat, resp. restaurovat?
Na základě vstupního průzkumu a v souladu se současnou resp. budoucí funkcí předmětu (např. vystavení předmětu v muzejní vitríně apod.) je stanoven účel a cíl ko-re zásahu. Může se tedy jednat například o stabilizaci fyzického stavu předmětu,
odstranění nevhodných předchozích zásahů, zlepšení srozumitelnosti předmětu či obnovení jeho funkčnosti ap. Důležité je
též vyjasnit, zda předmět bude ošetřován v místě zadavatele (velmi cenné předměty, fragilní ap.) nebo mimo jeho působiště,
stejně tak i následné limity pro podmínky uložení předmětu (exteriér/interiér), kladoucí specifické nároky na technologii ko-re zásahu. V případě exteriérových podmínek může být ko-re zásah neproveditelný nebo nezaručující potřebnou trvanlivost
a předmět bude navržen k přesunu do interiéru. Standardním požadavkem je stanovení termínu odevzdání práce a finančního
limitu.
Součástí zadávací dokumentace zadavatele je též stanovení kvalifikačních požadavků na uchazeče (konzervátora-restaurátora), které v závislosti na finanční výši zakázky zahrnují následující požadavky:
»» základní (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních požadavků apod.);
»» profesní (kopie živnostenského oprávnění, výpis z obchodního rejstříku, příp. oprávnění k restaurování kulturních památek – licence MK ČR);
»» technické (doložení potřebného vzdělání a zkušeností – seznam referencí, obdobných předchozích ko-re zásahů, doložení
ukázky předchozí obdobné ko-re dokumentace.
Další požadavky, které by měl zadavatel zvážit, a případně zahrnout do podmínek zadávací dokumentace jsou:
»» doložení pojištění profesní odpovědnosti;
»» doložení odpovídajícího vybavení pracoviště konzervátora (zajištění vhodného klimatu, bezpečnostního jištění ap.) – umožnění prohlídky na jeho pracovišti;
»» poskytnutí bezplatné licence zadavateli k využívání ko-re dokumentace (autorská práva);
»» dodržování profesního etického kodexu (Dokument o profesi ko-re AMG) během ko-re prací.
Projevem profesionálního přístupu zadavatele je poskytnutí uchazeči kopií veškeré dostupné dokumentace k historii předmětu a jeho předchozímu ošetření, včetně podmínek prostředí uložení (výzkumné zprávy, odborné články, ko-re karty apod.).
Zpracování konzervátorsko-restaurátorského záměru (návrhu postupu prací konzervátora-restaurátora), jehož základem je vyhodnocení/interpretace vstupního průzkumu (komentář, zhodnocení) obsahující:
»» popis předmětu (materiál, struktura, technologie);
»» výsledky základní analýzy (většinou nedestruktivní metody);
»» popis stavu poškození předmětu, předchozí zásahy (v návaznosti na dostupnou dokumentaci historie předmětu);
»» doporučení pro podrobnější analýzy (potvrzení chemického složení, stratigrafický průzkum ap.);
»» obrazová dokumentace stavu předmětu.

3

Konzervátorsko-restaurátorský záměr reflektuje veškeré závěry průzkumu a dále navrhuje:
»» koncepci ko-re zásahu včetně jejího odůvodnění;
»» postup prací včetně možných alternativ (zajištění opatření na úrovni preventivní konzervace – sanační konzervace –
restaurování);
»» rozšířený průzkum (podrobnější analýzy);
»» postupy, metody a konzervační prostředky včetně jejich charakteristiky, s uvedením jejich rizik a výhod;
»» doporučení pro zajištění vhodných podmínek prostředí pro transport a uložení předmětu,
»» etapizaci prací;
»» finanční kalkulaci.
Následuje konzultace a odsouhlasení ko-re záměru – zadavatel musí písemně potvrdit souhlas s ko-re záměrem příp.
doložit nezávislé oponentní stanovisko. Na základě odsouhlaseného ko-re záměru zadavatel připraví smlouvu o provedení
konzervátorsko-restaurátorských prací (smlouvu o dílo), která je podkladem pro uzavření smlouvy o fyzickém předání věci za
účelem konzervování-restaurování.
Zpracování ko-re zprávy (dokumentace) – detailní popis veškerých aplikovaných prací zahrnující:
»» zprávu o průzkumu (vstupního a rozšířeného) s interpretací materiálového a technologického průzkumu;
»» odsouhlasený ko-re záměr;
»» popis zvoleného postupu prací včetně zdůraznění postupů odlišných od navrhovaných v ko-re záměru;
»» použité prostředky a materiály;
»» části nebo materiály odebrané během zásahu (způsob a místo jejich uložení);
»» nové informace a skutečnosti zjištěné během zásahu;
»» změny na předmětu během ošetření – popis stavu předmětu po ošetření;
»» odpovídající fotodokumentaci stavu předmětu před započetím prací, v průběhu prací a stavu po ošetření, doplněnou případnou grafickou dokumentací;
»» jména spolupracovníků, asistentů;
»» doporučení pro uložení a zacházení s předmětem;
»» závěr, vyhodnocení.
Uvedený text nezahrnuje všechny okruhy dokumentace ko-re práce, které mohou být odlišené vzhledem k různorodým
specializacím. Členové Komise KR předpokládají, že se budou jednotlivým tématům věnovat i nadále, přičemž budou dále
podrobněji rozpracována a prezentována na odborných setkáních a na webových stránkách Komise KR na webu AMG http://
cz-museums.cz. Vítané jsou též připomínky a podněty k dané oblasti související s ochranou předmětů kulturního dědictví ze
strany muzejních pracovníků, památkářů či jiných specialistů. Stejně tak je možné se obrátit na zástupce Komise konzervátorů-restaurátorů AMG v případě potřeby konzultací, nezávislého posouzení či oponentského stanoviska k dílčím konzervátorsko-restaurátorským pracím.
Tento materiál byl připraven na základě pracovních jednání a diskusí členů Rady a Výboru Komise konzervátorů-restaurátorů AMG, za které konečnou verzi příspěvku zpracovali:
Ivo Štěpánek, Alena Selucká, Jan Josef

Kalendárium kulturních událostí
Národní zemědělské muzeum Praha

Od věku sloužím člověku I.
18. 9. 2012. – 31. 12. 2013
Od věku sloužím člověku II.
1. 2. – 31. 12. 2013
Tomáš Míček: Stromy světa
7. 3. – 31. 12. 2013
Kouzlo zemědělské techniky 7. ročník
18. 4. – 9. 6. 2013
Poslové dobrých zpráv
27. 9. 2012 – 28. 4. 2013

Obecní dům, a. s.

Ivan Lendl: Alfons Mucha

10. 4. – 31. 7. 2013

Letohrádek Hvězda
Michal Singer: Argonauti

3. 4. – 19. 5. 2013

Památník národního písemnictví
Poštovní muzeum

Vladimír Suchánek: Známková tvorba
a drobná grafika

Židovské muzeum v Praze

24. 4. – 23. 6. 2013

Motýli ze sbírky Josefa Háši
Vzhůru k výšinám

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum

Rožnov pod Radhoštěm

Rychnov nad Kněžnou
Historie filmu

Rýmařov

Cirkus je poslední romantika na světě! Gejza Bajerle
fotografuje Národní cirkus Jo – Joo
28. 3. – 15. 8. 2013

Prachatické muzeum

Jihočeský zedník Jakub Bursa
Slánky ze Slaného

2. 4. – 30. 9. 2013
2. 5. – 29. 8. 2013

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
12. 5. – 6. 10. 2013
3. 4. – 31. 10. 2013

Dům historie Přešticka

19. 4. – 29. 9. 2013
17. 5. – 27. 10. 2013
4. 5. – 30. 5. 2013

Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, n. k. p.

Muzeum a galerie Orlických hor

21. 3. – 4. 8. 2013

11. 4. – 2. 6. 2013
11. 4. – 2. 6. 2013

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

17. 1. – 28. 4. 2013

Muzeum české loutky a cirkusu

Přeštice

Roztoky u Prahy

Tři století cyrilometodějské tradice
na Moravském Valašsku

Prachatice

Meopta 80. Historie optického průmyslu
v Přerově
ORNIS – Ornitologická stanice
Ve městě to žije!

Rýsovaný svět. Konstruktivní
tendence 60. let
Adéla Ducháčová: Květy a jiné světy

16. 5. – 18. 8. 2013

Galerie Roberta Guttmanna
Symboly emancipace. Synagogy 19. století
v českých zemích

Přerov

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Ze života současných Inků a Mayů

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
VIP sklo. Mezinárodní sklářské
sympozium 2012
Galerie Josefa Sudka
František Drtikol: Bromografie

Roudnice nad Labem

Městské muzeum Rýmařov
Jakub Čuška: Malby
Galerie Octopus
Bolek Doboš – Hynek Šnajdar
Jakub Vala: Černobílé valéry

Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany
Operace Anthropoid
Sedlčany v historii

Skuteč

Městské muzeum ve Skutči
Zločin a trest na Skutečsku
Tragédie v běloruské Chatyni
Zapomenuté Javoříčko

Slavkov u Brna

Zámek Slavkov – Austerlitz

28. 3. – 3. 11. 2013
13. 4. – 7. 7. 2013
4. 6. – 29. 6. 2013
2. 4. – 28. 4. 2013
4. 5. – 28. 5. 2013
9. 4. – 12. 5. 2013
14. 5. – 16. 6. 2013
26. 2. – 12. 5. 2013
1. 5. – 15. 6. 2013
1. 5. – 15. 6. 2013

Ve stínu svého manžela. Zdenka Hlávková-Havelková, žena
architekta a mecenáše Josefa Hlávky 1. 3. 2013. – 19. 5. 2013
Konec II. světové války na Plzeňsku
16. 4. – 19. 5. 2013

Cukry
Kroje Brněnska
Výstava krajky z Mohelnice
a polského Slawkowa

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře

Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí

Příbor

Fauna Poodří a Podbeskydí

Rajhrad

Památník písemnictví na Moravě
In omnibus glorificetur Deus

Rakovník

14. 3. – 20. 5. 2013

24. 4. – 31. 10. 2013

Muzeum T. G. M. Rakovník

Vietnam – pět let po válce / Fotografie
z archivu Amfory XI.
20. 3. – 28. 4. 2013
Mirka Mádrová: Obrazy vážné i nevážné
25. 4. – 16. 6. 2013
Galerie Samson – Cafeé
Kreby, grafiky, fotografie a komorní plastiky ze sbírek Vladimíra
Kleindiensta a Hany Holarové
23. 4. 2013. – 31. 5. 2013

Rokycany

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Pavel Niebauer – Zdena Niebauerová-Králová – Eva Králová:
Prostor-barva-tvar		
4. 4. – 5. 5. 2013
140 let gymnázia v Rokycanech
10. 5. – 16. 6. 2013

Soběslav

Rožmberský dům
Jan Holec: Pohledy vzhůru

Sokolov

28. 3. – 9. 6. 2013
28. 3. – 2. 6. 2013
30. 5. – 20. 6. 2013

1. 5. – 2. 6. 2013

Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje
Stromy jako domy
Výstava o historii Sokolova
Sokolovský poklad

Sovinec

Hrad Sovinec

Oděvy pěti století VI.

Stará Huť

4. 4. – 9. 6. 2013
2. 5. – 19. 5. 2013
25. 5. – 2. 6. 2013

30. 4. – 26. 5. 2013

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
Výstava k 50. výročí vzniku
Památníku Karla Čapka

Staré Město

Památník Velké Moravy
Vampyrismus

27. 4. – červen 2013
18. 3. – 31. 12. 2013

VI

Kalendárium kulturních událostí
Stěbořice

Turnov

Arboretum Nový Dvůr

Preparátor. Putování světadíly
s Vilémem Borůvkou
Rhododendrony
Nejvzácnější rostliny ČR

Strakonice

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
19. 12. 2012 – 25. 11. 2013
1. 4. – 31. 5. 2013
6. 4. – 31. 10. 2013

Muzeum středního Pootaví Strakonice
Káva, kafe, kafíčko
Po stopách archeologie

Strážnice

Městské muzeum

Jan Hlinica: Keramika a kachle

Sušice

28. 4. – 14. 6. 2013

Svitavy

Městské muzeum a galerie ve Svitavách

24. 3. – 5. 5. 2013
1. 4. – 26. 4. 2013

Šumperk

5. 4. – 19. 5. 2013

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.

Paměť map II: Náš stát, jeho země a územně
správní celky v proměnách
4. 4. – 26. 5. 2013
Prostrč bez dotyku
12. 4. – 16. 5. 2013
Barbie a její svět
13. 4. – 16. 9. 2013
Každá mince má dvě strany
25. 4. – 23. 6. 2013

Tábor

Husitské muzeum v Táboře
Tábor starosty Václava Soumara

Tachov

Muzeum Českého lesa v Tachově
Josef Pospíšil

Teplice

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Anifest 2013
Poklady z teplického muzea

Terezín

9. 3. – 28. 5. 2013
23. 4. – 26. 5. 2013
26. 4. – 13. 5. 2013
8. 5. – 17. 8. 2013

Památník Terezín, n. k. p.
Malá pevnost
Jiřina Hankeová a Jiří Hanke:
Black & White
Jiří Kubový

Trutnov

Galerie města Trutnova
Zde jsou draci

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

18. 4. – 30. 6. 2013
18. 4. – 30. 9. 2013
4. 5. – 8. 6. 2013

Tajemství a poklady hradu Vízmburku 18. 10. 2012 – 31. 8. 2013
Veronika Souralová: Kouzlo hmyzí říše
21. 3. – 2. 6. 2013

Třinec

Muzeum Třineckých železáren a města Třince, a. s.
Vesmír tvoří – meditační obrazy
Panenky
Tango sklo
Ostrý ve čtyřech ročních obdobích
Fauna Beskyd

VII

Týnec nad Sázavou
Městské muzeum

Uherské Hradiště

6. 2. – 28. 4. 2013
6. 2. – 28. 4. 2013
10. 3. – 30. 7. 2013
5. 5. – 31. 7. 2013
5. 5. – 10. 7. 2013

21. 4. – 31. 10. 2013
od 1. 4. 2013
1. 4. – 30. 9. 2013

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
V srdci hedvábné stezky. Umění
a řemeslo Střední Asie
Život za mřížemi. Věznice
v Uherském hradišti
Galerie Slováckého muzea
Od informelu k figuře
Ladislav Hodný: Obrazy, knižní vazby

Uherský Brod

Muzeum ve Šlapanicích

Morava vypráví aneb Moravské mýty,
pověsti a pohádky

Hrad Helfštýn

Nová stálá expozice: Netopýři
Svět panenek

Stříbrná krása. Stříbrné sklo ze sbírek muzea 1. 3. – srpen 2013

Šlapanice

Týn nad Bečvou
Ostře elegantní

30. 3. – 4. 8. 2013
30. 3. – 28. 7. 2013

Muzeum Šumavy v Sušici

Svitavské výtvarné nebe
Tragédie Lidic – Zapomenuté Javoříčko

Historie a současnost včelařství na Turnovsku 18. 4. – 2. 6. 2013
Horolezecká fotografie
14. 5. – 30. 6. 2013
Český granát na světových výstavách
16. 5. – 14. 7. 2013

Muzeum Jana Amose Komenského
Jiří Trnka: Tajemná zahrada pohádek
Ano v bílém?
Podoby víry

Ústí nad Labem

28. 2. – 23. 6. 2013
14. 3. – 30. 6. 2013
11. 4. – 23. 6. 2013
11. 4. – 26. 5. 2013
8. 3. – 19. 5. 2013
19. 4. – 4. 8. 2013
31. 5. – 15. 9. 2013

Muzeum města Ústí nad Labem

Světlo zbořeného města. Příběh historika
a architekta Alfreda Piffla
Po stopách Germánů
Vítězslav Fischer: Mravenci a létající stroje
Slavné vily Čech, Moravy a Slezska
Příběhy míst. Topografie soudobé
paměti národa

Ústí nad Orlicí

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Zašlé časy ústeckého textilu
Gejša a samuraj. Japonské umění
ze sbírek Náprstkova muzea

Valašské Meziříčí
Zámek Kinských

23. 2. – 28. 4. 2013
7. 3. – 12. 5. 2013
21. 3. – 9. 6. 2013
27. 3. – 31. 5. 2013
2. 4. – 4. 7. 2013
22. 3. – 3. 6. 2013
26. 4. – 16. 6. 2013

Vysílá československý rozhlas a televize
Živá řeka Bečva

31. 1. – 1. 6. 2013
4. 4. – 30. 6. 2013

Cyrilometodějská tradice na Valašsku

31. 5. – 1. 9. 2013

Lapidárium Trojice

Valtice

Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Život v tropech III.
Japonská inspirace

Veselý Kopec

1. 4. – 31. 10. 2013
1. 4. – 28. 10. 2013

Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec
Živé dědictví

Vikýřovice

27. 4. – 31. 10. 2013

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Historické motocykly

Vimperk

9. 4. – 15. 6. 2013

Muzeum při Správě NP a CHKO Šumava
Vimperk 1263 –2013
Šumavské lokálky – 120 let železnice

1. 5. – 30. 10. 2013
1. 5. – 31. 10. 2013

Kalendárium kulturních událostí
Vinařice u Kladna

Znojmo

Hornický skanzen Mayrau
Michal Matzenauer

17. 3. – 16. 5. 2013

Vodňany

Městské muzeum a galerie Vodňany
Městská galerie
Vody Prácheňska. K poctě
akademického malíře Václava Štětky
Městské muzeum
Michaela Šechtlová: Stromy a voda

7. 4. – 2. 6. 2013

Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami

Ani gram uranu okupantům
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
Otmar Oliva: Kresby z vězení
Josef Toufar, farář v Číhošti

Volyně

12. 5. – 23. 6. 2013
2. 1. – 28. 4. 2013
2. 1. – 31. 12. 2013
2. 1. – 31. 12. 2013
1. 5. – 30. 6. 2013

Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Maxmilián Boháč: Když klekání
klinká v Hartmanicích
Post renovatum
Podpisowatel mena Jakub Bursa
Galerie Na shledanou
Jan Turner: Mistrovství života

15. 2. – 5. 5. 2013
16. 4. – 11. 8. 2013
4. 5. 2013 – 30. 3. 2014
20. 4. – 30. 6. 2013

Vrchlabí

Krkonošské muzeum – Augustiniánský klášter
Tajemství Velké noci
Muzeum slaví! 1883–2013
Dům čp. 222
Spoušť ve Vrchlabí!
50 let Krkonošského národního parku

Vsetín

Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Prababička v kuchyni

Vyškov

26. 3. – 5. 5. 2013
24. 4. – 30. 6. 2013
5. 3. – 8. 5. 2013
17. 5. – 1. 9. 2013

2. 12. 2012 – 15. 5. 2013

Vyškovsko a Velká Morava. Život na velkomoravské vesnici
ve světle archeologických nálezů
1. 2. – 28. 4. 2013
Poklady Muzea Vyškovska
10. 4. – 29. 12. 2013
Slabikář – Klíč ke čtení
16. 4. – 26. 5. 2013

Zábřeh

Egypt – dar Nilu

O tradiční svatbě na Znojemsku
Strom jako prostředí, materiál, inspirace
Dům umění
Iva Šulcová a Vladimír Šťastný: Znojmo
a okolí pokaždé jinak
Mistři české malby
Pohled na svět. 15 let Věznice Znojmo
Tomáš Kotouč: Podmořské fotografie

Zubří

Muzeum Zubří

Obrazy Jany Ulrichové

Žacléř

Městské muzeum Žacléř
Škola, základ života

Žamberk

11. 4. – 8. 6. 2013

1. 3. – 26. 5. 2013
11. 4. – 10. 6. 2013
14. 3. – 4. 5. 2013
22. 3. – 25. 5. 2013
4. 4. – 4. 5. 2013
10. 5. – 10. 6. 2013
16. 5. – 12. 6. 2013
10. 5. – 1. 9. 2013

Městské muzeum Žamberk

Z historie žamberského zámku
a rodu Parishů
Podorlicko ve fotografiích Josefa Kvíčery

Žatec

27. 4. – 22. 5. 2013
26. 5. – 14. 6. 2013

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Dírkou sem a tam
Karel Hynek Mácha – Máj
Křížova vila
Tradice hračkářství v Krušnohoří

Ždánice

18. 4. – 9. 6. 2013
2. 5. – 1. 9. 2013

14. 3. – 20. 5. 2013

Městské Vrbasovo muzeum

Ludmila a Miroslav Kovaříkovi: Keramika
a bronz
Škola základ života

Železná Ruda

Muzeum Šumavy Železná Ruda
Josef Pospíchal: Kresby

Muzeum Vyškovska, p. o.

Vlastivědné muzeum

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

Železný Brod

29. 3. – 26. 5. 2013
2. 6. – 7. 7. 2013
14. 2. – 27. 5. 2013

Městské muzeum v Železném Brodě
Běliště – Národopisná expozice
Lidové krajky a výšivky

Žihobce

Muzeum Lamberská stezka
Šumavská fauna očima zoologa
Milan Bauer – Dalibor Nesnídal

21. 5. – 23. 6. 2013
23. 1. – 31. 5. 2013
1. 5. – 30. 9. 2013

Další ročník Školy muzejní propedeutiky
Ve školním roce 2013–2014 nabízíme dva vzdělávací kurzy, které jsou určeny pracovníkům muzeí a galerií, zaměstnancům
státní správy i soukromým zájemcům, kteří spravují sbírky. Oba kurzy kladou důraz na praktické využití nabytých poznatků.
V základním kurzu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě a o práci se sbírkami.
Nástavbový kurz Muzejní výstavnictví je učen absolventům základního kurzu a rozšiřuje poznatky o vystavování sbírek
a o problematice jejich prezentace pro veřejnost.
Informace o kurzech naleznete zde: http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika.
Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2013. Zaslání Vaší přihlášky ale neodkládejte, o přijetí do kurzu rozhoduje pořadí přijatých přihlášek a zájem je tradičně veliký!
Kontaktní osobou pro pořádání kurzů a organizační zajištění Školy muzejní propedeutiky je BcA. Jana Slezáková, e-mail:
slezakova@cz-museums.cz.
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téma: Dokumentace současnosti
Soudobá dokumentace v České
republice po roce 1989

Pokusy, byť nesystematické, dokumentovat současnost
se objevují v Národním muzeu. Oddělení novodobých
českých dějin (dále ONČD) se zaměřuje na několik okruhů

Před rokem 1989 byla problematice soudobé dokumen-

v oblasti soudobé dokumentace. Jedná se především o po-

tace, respektive dokumentaci výstavby socialismu, věno-

litickou dokumentaci (např. volby, Týden neklidu v roce

vána značná pozornost. Především proto, že muzea patřila

2004, odborářské demonstrace v roce 2010, aktivity spjaté

mezi významné paměťové instituce, které hrály aktivní roli

se smrtí Václava Havla v prosinci 2011). Soudobou doku-

při budování a uchování komunistického systému a měla

mentací se rovněž zabývá i bývalé oddělení tělesné výcho-

pomáhat formovat pozitivní vztah široké veřejnosti k to-

vy a sportu, které se snaží dokumentovat především vrchol-

muto systému. Debaty o podobě a způsobech řešení sou-

né sportovní akce, např. XX. letní olympijské hry v Londýně.

dobé dokumentace v Československu v období 70. let mi-

Dalším pracovištěm Národního muzea se vztahem k sou-

nulého století, které reflektovaly proměnu životního stylu

dobé dokumentaci je Centrum pro dokumentaci populární

a rychlé tempo změn společnosti, jež bylo nutno nějakým

hudby a nových médií v Českém muzeu hudby. Podobné

způsobem dokumentovat, nakonec našly své východisko

zaměření má i např. soukromé Popmuseum. Obě instituce

v Zásadách zabezpečení kompletní dokumentace období vý-

dokumentují nejenom hudbu před rokem 1989, ale věnují

stavby socialismu z roku 1980. Metodický návod byl vydán

se hudební produkci po roce 1989 v širokých souvislostech.

až v roce 1986, a proto se Zásady v praxi nestačily příliš roz-

Další významnou institucí, která se zabývá soudobou

vinout.

dokumentací, je Vojenský historický ústav Praha. Vznikl

Po roce 1989 se zásadně změnily podmínky pro sou-

zde koncepční materiál, na jehož základě je prováděna

dobou dokumentaci. Podniky už neměly povinnost doku-

dokumentace účasti českých vojáků v zahraničí. Nejvýraz-

mentovat svoji výrobu a muzea se musela složitě vyrov-

něji tato dokumentace probíhala v Kosovu a v současnosti

návat s komplikovanou situací v oblasti kultury v nových

v Afganistánu. Soudobá dokumentace probíhá i v dalších

společenskopolitických podmínkách. Přestože vznikla

specializovaných muzeích, především technických a umě-

nová legislativa, byla zavedena centrální evidence sbírek,

leckoprůmyslových, a v galeriích. Mezi další instituce, které

problematice soudobé dokumentace se ani jedna norma

provádí soudobou dokumentaci v České republice, patří

nevěnovala. Můžeme tedy říct, že vlastně až do současné

Národní knihovna a Národní archiv ČR. Národní knihovna

doby otázky soudobé dokumentace nebyly komplexně ře-

se především zaměřuje na dokumentaci webových stránek

šeny. Přesto existují dílčí pokusy, jak se s dokumentací sou-

a snaží se archivovat všechny podstatné weby s doménou

časnosti vyrovnat. V roce 2006 se v Brně uskutečnil seminář

cz. Národní archiv buduje sbírku dokumentace, kterou mů-

s názvem „Teorie a praxe – dokumentace současnosti“, který

žeme považovat za soudobou dokumentaci, přestože ob-

se zabýval některými aspekty jak z teoretického, tak prak-

sahuje archiválie už od konce 19. století. Důležitá byla pro

tického hlediska. Přítomní se ovšem shodli na tom, že doku-

Národní archiv také spolupráce se Společností pro soudo-

mentace současnosti v českých muzeích je nesystematická,

bou dokumentaci, o. p. s., která se zaměřovala v uplynulých

nesourodá a ve velmi rozdílné kvalitě.

dvaceti letech na dokumentaci tištěné produkce nezisko-

Otázku soudobé dokumentace se snaží řešit i muzea

vého sektoru.

v zahraničí, z nichž některé mají vytvořenu propracovanou

Je tedy zřejmé, že soudobá dokumentace se v České

metodiku. Nejznámějším příkladem soudobé dokumen-

republice v průběhu předcházejících 20 let systémově ne-

tace je švédský SAMDOK. Tímto projektem se inspiroval

řešila. Že se jedná o palčivý problém, který vnímají zaměst-

maďarský program MaDok, který vytvořil síť muzeí pod pa-

nanci nejen muzeí, ale i knihoven a archívů, potvrzují disku-

tronátem Národopisného muzea. Jádrem MaDoku je infor-

se v rámci jednotlivých odborných komisí Asociace muzeí

mační databáze o sbírkových předmětech a obecně všech

a galerií ČR (dále AMG), a v Národním muzeu, ale i aktivity

aktivitách vztahujících se k dokumentaci současnosti. Vedle

samotné AMG a snahy Ministerstva kultury ČR, které po-

odborných a informativních výstupů patří mezi základní

važují soudobou dokumentaci za akutní problém českého

výsledky projektu i výstavy a vzdělávací projekty. Největší

muzejnictví. Ukazuje se, že se jedná o natolik komplikova-

ohlas vzbudil projekt věnovaný používání plastu v soudobé

nou problematiku, že bude nutné vytvořit síť českých muzeí,

společnosti.

která se soudobé dokumentaci bude věnovat systematicky.
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Podobná síť by mohla fungovat pod hlavičkou AMG, ať už

vlastivědných muzeí z 19. století. Později se často toto velmi

v rámci současné Komise muzejních historiků a Komise mo-

potřebné úsilí z pracovních plánů muzeí jaksi vytratilo...

ravských regionálních historiků, nebo v rámci nově vzniklé

Jak na tom vlastně jsme? Slabší je dokumentace obdo-

komise. České muzejnictví ovšem v rámci řešení problema-

bí po roce 1948. Paradoxní je, že právě v tuto dobu byl na

tiky soudobé dokumentace čeká velký kus práce.

dokumentaci socialismu kladen poměrně velký důraz, pod-

Marek Junek

ložený dokonce vládním nařízením. Hlavním úkolem bylo
dokazovat, že máme více televizorů a vysokých pecí než
měli naši otcové. Dokumentace socialismu se často redukovala na sbírání fotek z prvomájových průvodů, v lepším
případě vznikaly přírůstky z návštěv místních podniků a nošení jejich výrobků do muzea, nejednou bez průvodní dokumentace. Listopad přinesl svobodu, avšak místo aby byla
dokumentace socialismu přeměněna v dokumentaci současnosti, často byla zcela odmítnuta. Největší dluh muzeí
proto spatřuji v dokumentaci revolučních změn ve všech
oblastech života společnosti za posledních 23 let.
Domnívám se však, že poměrně rychle doháníme zane-

Katalog z výstavy plastu v Národopisném muzeu v Budapešti

dbané. Problém spatřuji právě v onom „dohánění“. Proč to,
co je dnes běžné, levné, dostupné i s průvodní dokumentací, „objeví“ až naši potomci, samozřejmě v torzovitém sta-

Dokumentace současnosti
a nejnovější historie doma
i ve světě

vu? Slováci zdokumentovali podíl slovenských firem a vědců na budování urychlovače částic v CERNU, nejsložitějšího
zařízení na světě, a dokonce na toho téma uspořádali výstavu. Víme my Češi, že kompresory pro CERN se vyráběly
ve Velké Bíteši?

O nutnosti dokumentovat současné a nedávno minu-

Jaká je situace v zahraničí? Je viditelné, že co možná nej-

lé dění už bylo popsáno mnoho papíru, u nás nejčastěji

úplnější dokumentace nedávného dění a následná prezen-

doc. Z. Z. Stránským, později třeba dr. Markem Junkem.

tace je přímo úměrná míře svobody v té či oné zemi. Velmi

Mnoho zajímavého k domácí problematice najdeme ve

recentní je Skandinávie, Američané se rádi pochlubí svými

sbornících Technického muzea v Brně ze seminářů „Teorie

technickými úspěchy. Spíše opatrné jsou zmínky o znovu-

a praxe“, z posledního zasedání komise CIMUSET, ve sbor-

sjednocení v Historickém muzeu v Hongkongu, výrazný

níku o tezauraci menšin vydaného Židovským muzeem

ideologický aspekt (obrana vlastní identity) je patný v pa-

v Praze či v on-line přístupném švédském sborníku Conne-

mátnících Sunjatsena a Čankajška v Taipei. Typickou zemí,

cting Collecting. Zatímco termín „dokumentace“ je celkem

která jaksi „neví, co s vlastními novějšími dějinami“, je Rusko.

srozumitelný, u „současnosti“ je to jiné. Současnost je něco,

Není náhodou, že rozsáhlá expozice Státního historického

co má nějakou minulost, je právě nyní a s největší pravdě-

muzea v Moskvě končí v roce 1917. Jinde je doba SSSR pre-

podobností bude i zítra. Co nemá budoucnost nemůže být

zentována úspěchy v oblasti sportu a kosmonautiky, ale do

současné. Tím je stanoveno určité rozhraní mezi dokumen-

hlubších rozborů se ruští kolegové zatím moc nepouštějí.

tací současnosti a nejnovější historie, byť oboje je mimo-

Čínské expozice sklouzávají k pouhým dogmatickým „vy-

řádně potřebné. Za zavádějící považuji termín „soudobá

znáním víry“, podobně jako expozice v autoritářských ze-

dokumentace“. Jestliže dokumentace znamená dokládání

mích Afriky.

nějaké skutečnosti průkazným materiálem a soudobé je to,

Má cenu po vzoru švédského SAMDOK či maďarského

co probíhá nyní, pak např. archeolog ve velkomoravském

MA-DOK uvažovat o nějakém českém projektu CZ-DOK?

hrobu provádí nepochybně soudobou dokumentaci.

Určitě ano. Jeho hlavní smysl bych viděl jednak v upozorně-

Snaha vyjadřovat se muzejními prostředky k aktuál-

ní na důležitost tématu a také v koordinační práci. Na druhé

ním problémům naprosto vůbec není nová. Vždyť i Fran-

straně je třeba přiznat, že kdo chce cokoli dokumentovat,

tiškovo muzeum v Brně se od počátku zabývalo vodními

může tak činit bez jakýchkoli oficiálních programů. Pokud

prameny a moderními způsoby obhospodařování půdy,

historik velkého muzea řekne, že pro něj historie končí

uměleckoprůmyslová muzea byla výrazně současná, zá-

v roce 1945, jde o názor hodný hlubokého rozboru.

jem dokumentovat průmysl najdeme přímo ve stanovách

Jan Dolák
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Raději na stokoruny s Gottwaldem
než uctívat baroko?

nulosti od dokumentace současnosti? Na tuto otázku je těž-

Kde je ovšem hranice, která odděluje dokumentaci miké odpovědět. Inspiraci bychom mohli hledat třeba u his-

Přestože si myslím, že problematika tzv. dokumentace

torické vědy. Žádný historik dnes nepochybuje o tom, že

současnosti je doménou muzeologů, za kterého bych se

téma sametové revoluce patří na stránky odborné historic-

nerad označoval, chci svým drobným příspěvkem poukázat

ké literatury. Podobně tomu bylo třeba s historickou reflexí

na to, jakým způsobem se jičínské muzeum v posledních

Mnichovské dohody – v druhé polovině 50. let (tedy ani ne

letech ve své výstavní činnosti pokouší o zobrazení doby

20 let po Mnichovu) začaly vycházet první historické prá-

nedávno minulé. Většina tradičních návštěvníků muzeí má

ce věnující se této problematice. Inspirací při dokumentaci

v sobě přece jen zakonzerovovanou představu, že do mu-

současnosti může být třeba známý projekt SAMDOK, který

zea se chodí spíše uctívat baroko, než dívat se na stokoruny

vznikl v 70. letech 20. století ve Švédsku.

s Gottwaldem. Zjednodušeně řečeno – tradiční návštěvník

Rád bych se věnoval dvěma výstavám, které jičínské

muzea se do muzea chodí dívat na věci, které s jeho živo-

muzeum uspořádalo v letech 2011 a 2012. První výstava

tem souvisí jen pramálo nebo vůbec. Jedním z důležitých

s názvem „Udělej si sám!“ se věnovala fenoménu kutilství

cílů proto je pokusit se přesvědčit návštěvníka, že i před-

v období československé normalizace, druhá s názvem

měty, ke kterým má sám návštěvník nějaký osobní vztah

„ENTER“ se věnovala výpočetní technice, opět ve stejném

a pamatuje si je ze svého života, mohou být předmětem

období. Obě výstavy si dovoluji označit za výstavy, týkající

muzejní reflexe. Z mého pohledu soudím, že dokumenta-

se dokumentace současnosti, neboť zachycovaly jev, který

ce současnosti zásadně souvisí i se smyslem muzeí dnešní

nadále trvá v přítomnosti – v prvém případě je to fenomén

doby a je nanejvýš nutné se touto problematikou zabývat.

kutilství, v druhém je to pak vnímání počítačové techniky,

O to víc vítám zaměření letošní konference Muzeum a změ-

respektive jeho proměna.

na IV., která se tomuto tématu bude věnovat.

Regionální muzeum a galerie v Jičíně se již více než de-

Na konci 19. století, kdy muzea v českých zemích ma-

set let komplexně profiluje jako muzeum hry. Někdy je toto

sivně vznikala, se pod vlivem romantismu sběratelské úsilí

muzeum návštěvníky zaměňováno za muzeum hraček, tak

zaměřovalo nejen k historickým památkám, ale také k do-

tomu ovšem není. Hra, tak jak ji chápeme v obecné rovině

kumentaci tradičních a tehdy živých, tedy „současných“

a jak o ní uvažujeme, je především způsob nabývání infor-

hodnot. Srovnáme-li tuto situaci se sběratelským úsilím

mací. Snažíme se naznačovat, pokládáme otázky a záměrně

většiny muzeí v dnešní době (resp. v období posledních

neříkáme odpovědi, vybízíme návštěvníka k aktivitě – pro-

dvaceti let), je rozdíl jasně vidět. Co se týče dokumentace

stě si spolu s návštěvníkem si v různých rovinách hrajeme.

současnosti, tuzemská muzea (až na čestné výjimky) vidí

Tak trochu se naše muzeum stává svým niterným zaměře-

těžiště své sběratelské činnosti jinde a zaměřují se spíše na

ním podobné něčemu, co s muzeem nemá mnoho spo-

starší období. Současnost jaksi neumějí uchopit. Paralelně

lečného – totiž divadlu. Divadlu, ve kterém jsou vystavené

se sbírkotvornou činností je tento přístup vidět i ve většině

exponáty spíše herci, kteří mají své vlastní role.

stálých expozic tuzemských muzeí, i zde však existují výjimky. Je to samozřejmě dáno historickým vývojem, mnoho
muzeí po roce 1989 kompletně stornovalo sbírky, které připomínaly dobu socialismu.
Mohu to ilustrovat na příkladu – při přípravě poslední
výstavy z tohoto období jsme sháněli obraz Gustava Husáka, fotografii, která visela v každé škole, v mnoha kancelářích, všem jistě známou. V našich fondech tento předmět
nemáme, obrátil jsem se tedy na 5 okolních muzeí, ani tam
však obraz prostě neměli. Podařilo se nám jej sehnat až od
jednoho sběratele, který sbírání podobných předmětů považuje za recesi. Otázkou je, zda by tomu tak mělo skutečně být? Dokumentaci období, které nikdo z nás neměl rád,
protože nemohl studovat a cestovat, se zkrátka nebudeme
se věnovat? Jak ale informace o těch negativních momentech doby muzejně předáme dalším generacím? Vidím zde
ještě mnoho otázek.
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Princip hry byl přítomen i na výstavě „Udělej si sám!“, je-

v duchu muzea hry, vyvolat některé další otázky. Tou nej-

jímž cílem bylo nastínit v českých muzeích zcela opomíjené

prostší a nejočekávanější výzvou bylo přinutit návštěvníka

téma (a to jak ve sbírkotvorné, tak i prezentační činnosti)

ke komparaci vnímání výpočetních techniky v době, kdy

českého kutilství v době normalizace. Návštěvníci na vý-

počítače byly spíše raritou, s dnešní dobou, kdy jsou počíta-

stavě viděli nejrůznější kutilské výtvory, se kterými se sice

če zcela běžnou součástí našeho života. Na výstavě byl také

ještě mohli setkávat na zahradách, chatách či v domác-

interaktivní koutek, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet hra-

nostech, ovšem v muzejním prostředí byly tyto předměty

ní počítačových her a také programování v jazyku BASIC.

prezentovány ve zcela jiném kontextu. To vedlo k překva-

Byť to vypadá, že hraní her na počítači je jen jednoduchým

pení, údivu a vzhledem k tomu, že jednotlivé předměty

doplňkem k výstavě, motivy byly hlubší. Chtěli jsme tím

pocházely z doby nedávné, také k osobním konotacím

upozornit, nakolik může mít počítačová hra, coby produkt

typu: „Tohle jsme přece měli také doma“. Princip hry byl

virtuálního světa, potenciál předmětu muzejní reflexe. Jak

přítomen mj. právě v tom, že návštěvník si uvědomil, že

vlastně muzejně uchopit nehmatatelné produkty počítačo-

i takovéto výrobky, které reprezentují konkrétní fenomén,

vého světa? V jedné z úvodních vitrín byly instalovány různé

mohou být předmětem muzejní reflexe. Během výstavy

součásti PC a také joysticky, které si čeští počítačoví fanatici

jsme často pozorovali návštěvníky, kteří se při pohledu na

museli kvůli nedostatku vyrábět sami – byl zde například

některé bizarní kutilské kousky, sami rozvyprávěli o svých

joystick vyrobený z domovních zvonků, či z rukojeti od jízd-

vlastních kutilských snahách. Netroufli jsme si daný feno-

ního kola. Touto vitrínou se mělo téma symbolicky propojit

mén komplexně představit (ani v historické vědě není fe-

s výstavou „Udělej si sám!“. Součástí byla také projekce úryv-

nomén do-it-yourself zpracován), ale spíše nastínit. Výstava

ků z normalizačních filmů, ve kterých se objevoval počítač.

měla být mimo jiné podnětem k tomu, aby se tuzemská

Ohlas výstavy byl obdobný jako u té předchozí. Zajímavým

muzea začala zabývat dokumentací doby nedávno minu-

momentem při pořádání výstavy také bylo, že nebyl velký

lé. Hra spočívala také v tom, že předměty prezentované na

problém na ni sehnat sponzoring – počítačových firem je

výstavě byly samy o sobě silnými komunikátory. Záměrem

v České republice dost a toto téma jim bylo blízké.

tvůrců proto nebylo dodávat k nim další doprovodné texty

Cílem obou popsaných výstav nebylo témata komplex-

atd. Při přípravě výstavy byl zvolen neobvyklý, i když niko-

ně zpracovat, spíš upozornit na to, že právě současnost do

liv novátorský přístup: na základě této výstavy by mohla

muzea patří – a dá se s ní skvěle pracovat. A muzeím může

teprve vzniknout sbírka muzejní povahy, zatímco většinou

dávat také trochu jinou tvář.

se v muzeích používá spíše postup opačný – tzn. výstava

Michal Babík

je prezentací již existující sbírky. Vzhledem k tomu, že část
užitných předmětů byla shromážděna na základě rok trvající veřejné výzvy, byla výstava také silně komunitní – byly na
na ní ve velké míře zastoupeny výrobky kutilů z Jičínska. Tak
to bylo plánováno od začátku v souvislosti s naplňováním
regionální funkce našeho muzea.

pozvánky
na konference

Byť myšlenka výstavy byla zcela seriózní, mnoho návštěvníků ji považovalo za jakousi recesi, na kterou však
stojí za to se vypravit. O tom svědčí i mediální ohlas výsta-

18. Veletrh muzeí České republiky

vy. Přece jen ne často se podaří muzeím zaujmout bulvární

Také v letošním roce proběhne tradiční akce pořáda-

média typu Blesk anebo se dostat do televizního Receptáře

ná Muzeem Vysočiny Třebíč, v pořadí již osmnáctý Veletrh

s Přemkem Podlahou. Nicméně o výstavu projevila zájem

muzeí České republiky, který bude uskutečněn v rámci pro-

i média typu týdeníku Respekt a psalo se o ní také v ně-

jektu „Porta culturae“ a ponese název „Etnografická terénní

meckých či ruských muzeologických periodikách. O tom, že

práce“.

toto téma návštěvníky opravdu přitáhlo, svědčila také ná-

Třídenní odborný seminář proběhne ve dnech 22. až

vštěvnost výstavy – v Jičíně se jednalo o vůbec nejnavště-

24. května 2013 v Muzeu řemesel Moravské Budějovice.

vovanější výstavu od roku 1989.

Své příspěvky přednesou odborníci z příhraničních regio-

Druhou akcí, která měla v podstatě totožnou motivaci,
byla výstava o výpočetní technice v období československé normalizace. Téma naprosto zřejmé, každý návštěvník
už z plakátu pochopil, co na výstavě uvidí. Cílem výstavy
však nebylo jen vystavit staré počítače, ale pokusit se, opět

nů – Vysočiny, jižních Čech, jižní Moravy a Dolních Rakous.
Součástí programu bude také odborná exkurze.
Podrobnější informace získáte na webových stránkách
muzea http:// www.zamek-trebic.cz.
Eva Tomášová
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Textil v muzeu

Bytový textil – reprezentační i privátní
11.–12. června 2013
Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Etnografickou
komisí a Komisí konzervátorů a restaurátorů AMG pořádá
již po deváté odbornou konferenci věnovanou textilním
sbírkám a technologiím. Konference, která se koná v Technickém muzeu v Brně, je koncipována jako místo pro mezioborové předávání poznatků o předmětu studia. Ústředním tématem konference „Textil v muzeu“ pro rok 2013 je
problematika interiérového textilu. Program konference
bude složen z příspěvků, které se rozhodnou přednést kurátoři sbírek, restaurátoři, památkáři, vysokoškolští pedagogové či studenti. Během dvou dnů tak zazní příspěvky
zástupců široké odborné veřejnosti profesně zainteresova-

Muzeum a změna IV.
/ The Museum and Change IV.
12. – 14. listopadu 2013

né na výzkumu, správě, uchovávání a prezentaci textilních

Na podzim letošního roku připravuje Asociace muzeí

sbírkových artefaktů a historických dokumentů s vazbou

a galerií České republiky ve spolupráci s Ministerstvem

na textilní problematiku. Přednesené příspěvky budou

kultury ČR, Národním muzeem, Českým výborem ICOM

moci autoři publikovat v recenzované publikaci Textil v mu-

a Masarykovou univerzitou – Mendelovým muzeem v po-

zeu, která vyjde po skončení konference a bude zaslána

řadí již čtvrtou mezinárodní konferenci nazvanou Muzeum

všem jejím účastníkům.

a změna IV / The Museum and Change IV, která se bude konat
v Nové budově Národního muzea v Praze. Předešlé ročníky,

Doporučené okruhy příspěvků:
»» Interiérové textilie v historické perspektivě (ikonografic-

uskutečněné v letech 2002, 2005 a 2009, se snažily odpovědět na řadu otázek z činnosti muzeí a jejich každodenní
praxe – Jak se změnily organizační podmínky, sbírkotvorná

ké doklady, memoáry apod.)
»» Významné textilní firmy a tvůrci interiérového textilu

činnost a přístup muzeí ke svým návštěvníkům? Jak nově vy-

»» Historie sbírkových kolekcí, personália

chovávat nastupující generaci muzejních pracovníků? Jak se

»» Bytový textil v měšťanském interiéru

do činnosti muzeí mohou zapojit dobrovolníci? Jak profesní

»» Bytový textil v lidovém interiéru

organizace ovlivňují chod muzejnictví? Jaká je role muzeí

»» Preventivní konzervace – nové depozitáře pro textil,

v moderní společnosti? Čtvrtou konferencí bychom chtěli
navázat na témata předešlých jednání a zaměřit se na to,

výstavní a expoziční prostory
»» Konzervace a restaurování textilních předmětů

co se v prostoru muzejních institucí za více než tři roky

»» Evidenční systémy – digitalizace, odborné názvosloví

změnilo, co se v nich aktuálně odehrává. Ústředním téma-

»» Prezentace textilních sbírek výstavní či nevýstavní

tem našeho setkání bude problematika dokumentace
současnosti, a to ve všech oblastech a aspektech muzejní

formou

práce.

»» Zprávy z oboru

Konference Muzeum a změna IV. / The Museum and
Definitivní program konference bude zveřejněn 31. květ-

Change IV. je příležitostí k setkání muzejních pracovníků,

na 2013 na webových stránkách TMB a současně bude roze-

pedagogů, studentů, zástupců zřizovatelů muzeí a galerií

slán všem přihlášeným účastníkům na udané e-mailové ad-

atd. Naším záměrem je, aby se tato setkávání stala pravidel-

resy. Uzávěrka přihlášek pro přednášející je 17. května

nými meetingy nad aktuálními tématy souvisejícími s mu-

2013, pro účastníky bez příspěvku pak 7. června 2013.

zei, jejich návštěvníky a každodenní praxí. Cílem našeho

Přihlášky a další informace jsou ke stažení na stránkách

setkání by měla být možnost konfrontovat názory na fun-

Technického muzea http://www.technicalmuseum.cz pod

gování muzejní komunity, představit nové trendy vývoje

záložkou Akce. Kontaktní osobou je:

oboru muzejnictví v Evropě i v zámoří, poskytnout prostor

Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D.,

pro mezinárodní diskusi nad dalším rozvojem a směřová-

slabotinsky@technicalmuseum.cz, tel.: +420 541 421 420.

ním muzeí, sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat, reagovat nejen na hlavní téma konference – dokumentaci

– dle zaslaných materiálů
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Konference bude rozdělena do pěti tematických bloků:

práce muzea s návštěvníkem? Virtuální realita a změny

I. Dokumentace současnosti – úvod do problematiky

ve způsobu vnímání z pohledu současné populace. Mo-

Co je muzealizace současnosti? Je muzejním institucím

derní formy výstavní prezentace, muzejní výstavnictví

zcela jasné teoretické či terminologické vymezení to-

budoucnosti a využívání moderních technologií. Vý-

hoto tématu? Jak je možné dokumentovat současnost?

znam osobního kontaktu, komunikace muzea a působe-

Jaké používat metody práce? Jaká bude úloha muzeí

ní muzea na veřejnost.

v globalizovaném světě ve vztahu k dokumentování
naší přítomnosti? Je rozdíl v přístupu k této problema-

Veškeré informace budou průběžně zveřejňovány na

tice v evropských zemích či zámoří a u nás? Jaká je per-

webových stránkách AMG http://www.cz-museums.cz pod

spektiva vlastivědných muzeí a změní se jejich poslání

záložkou Muzeum a změna, kde bude umístěn také elektro-

či fungování v soudobé společnosti? Je to dokumentace

nický přihlašovací formulář. Začátkem května budou muzea

velkých dějin nebo každodennosti?

obeslána 1. cirkulářem přihlášek, který bude možno zaslat

II. Za zdmi muzeí

na adresu Sekretariátu AMG do 30. června 2013.

Jaká kritéria zvolit při akviziční činnosti? Doplňují muzea
sbírkové fondy předměty z naší současnosti, a jaký klíč
používají při jejich výběru? Jak se vyhnout možné unifikaci sbírek jednotlivých muzeí? Kolik a čeho se vlastně
sbírá? Jak pečovat o sbírkové předměty současnosti? Jak

Muzea a sociálně znevýhodnění
19. – 20. června 2013

řešit otázku jejich uložení např. z hlediska stálosti použi-

Masarykovo muzeum v Hodoníně, Ústav archeologie

tých materiálů? Jak přistupují k akvizicím ze současnosti

a muzeologie FF MU Brno a Muzeologická komise AMG si

kurátoři přírodovědných a humanitních odvětví? Je tře-

vás dovolují pozvat na tradiční seminář v sálu Evropa Masa-

ba definovat SAMDOK i v českém prostředí či standardy

rykova muzea v Hodoníně, tentokrát na téma „Muzea a so-

muzejní práce ve vztahu k dokumentování současnosti?

ciálně znevýhodnění“. Hodonínské semináře v minulých

III. Místa vzdělávání a potěšení

ročnících akcentovaly práci muzeí s konkrétními skupinami

Edukační činnost muzeí jako důležitá podpora a sou-

návštěvníků, naposled to byla problematika specifických

část vzdělávání? Jaký prostor mají programy muzejních

potřeb seniorů, na niž bychom rádi logicky navázali.

institucí ve výuce moderních dějin? Využití muzeí pro

Šíře tématu umožňuje sledovat jeho reflexi v rámci obo-

vzdělávání pedagogů. Přinesla reforma školství v České

ru v různých podobách – muzea a sociální inkluze, orienta-

republice nové možnosti pro spolupráci muzeí a škol?

ce muzea na rodinné návštěvy a na menšiny, muzeum jako

Vznikají nové projekty zaměřené na dějiny 20. století,

komunitní centrum, orientace muzea směrem k typickým

resp. zprostředkování událostí po roce 1989? Jak rea-

skupinám sociálně znevýhodněných. Na dané téma může-

gují muzea na demografické změny společnosti? Nové

me nahlížet jak po stránce sociálně znevýhodněných jako

nabídky specifickým skupinám návštěvníků – programy

uživatelů muzeí s problematikou jejich specifických potřeb,

pro rodiny s dětmi, seniory, handicapované, menšiny ...

tak po stránce sociální a etické roviny problematiky, tak i po

IV. Když rozpočty nestačí

stránce sociálně znevýhodněných jako objektu dokumen-

Muzeum – kolik to stojí? Muzea a financování kultury

tace doby a její prezentace. Vítány jsou teoreticky zaměře-

v období ekonomické krize? Změnila se akviziční čin-

né příspěvky i praktické zkušenosti. Předpokládaný časový

nost muzeí – přibylo více darů, mecenášů, sponzorů?

rozsah jednotlivých vystoupení je cca 15–20 min. Příspěvky

Kolik předmětů je získáváno sběrem, kolik dary, jaké

na uvedené téma se stanou opět součástí sborníku.

množství předmětů bylo zakoupeno? Jak pěstovat filan-

Přihlášky zasílejte do 25. dubna 2013 na adresu:

tropii v muzejnictví? Jak pečovat o své donátory? Využí-

Masarykovo muzeum v Hodoníně

vají již muzea více dobrovolnické práce? Management

Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín

pro 21. století z pohledu muzejnictví; rozvoj kulturních

nebo na e-mail: m.zalesakova@masaryk.info. Přihlášky

zdrojů a kapitálu; význam kultury pro ekonomiku; kultu-

a veškeré informace k semináři jsou zveřejněny na inter-

ra jako konkurenční výhoda.

netových stránkách muzea http://www.masaryk.info pod

V. Prezentujme a interpretujme

záložkou Informace – Pro odborníky; dotazy je možné smě-

Jaké jsou nové možnosti interpretace kulturního dědic-

řovat na Mgr. Irenu Chovančíkovou:

tví? Jak využívat informační technologie k prezentaci

i.chovancikova@masaryk.info, tel. +420 518 351 834.

muzejních sbírek současnosti? Digitalizovaný záznam
versus reálný sbírkový předmět? Jakým směrem se ubírá

– dle zaslaných materiálů
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muzeologie a muzejnictví
Prosím, čtěte…

Sbírka jako jedna nedělitelná věc hromadná

sbírek muzejní povahy, tj. sbírek tvořených ve veřejném zájmu, je u nás v současné době tento záměr dán v obecné
rovině definicí sbírky v zákoně č. 122/2000 Sb. – jde o sbírky,

O sbírce muzejní povahy (dále jen „sbírka“) jako o „jed-

které jsou „významné pro prehistorii, historii, umění, literatu-

né nedělitelné věci hromadné“ se začalo poprvé mluvit

ru, techniku, přírodní nebo společenské vědy…“. Z toho plyne,

poměrně nedávno, při jednání nad novelou zákona o účet-

že výběr věcí pro zařazování do těchto sbírek se děje po-

nictví. Tato novela zavedla povinnost vést sbírky v účetní

dle základního kritéria – zařazovány jsou ty věci, které

evidenci, a při zmíněném jednání došlo ke shodě, že každá

k „významu sbírky pro…“ přispívají. Pokud tomu tak je,

sbírka bude v účetní evidenci vedena jako jedna věc a po-

stává se sbírka onou jednou nedělitelnou věcí hromadnou,

kud není známa její nabývací cena, bude oceněna ve výši

tj. každý sbírkový předmět v ní má své místo, a to nejen pro

1 Kč. Přispělo k tomu právě to, že jsme dokázali specifikum

vlastní schopnost být svědkem minulých jevů a událostí,

této zvláštní „věci“ (sbírky), tvořené často i miliony věcí, sro-

ale také – a především – pro svou schopnost udržovat či

zumitelně vyjádřit slovy jedna nedělitelná věc hromadná.

zvyšovat potenciál celé sbírky jako celku „být významnou

S tím zástupci muzejní obce rádi souhlasili, realizaci povin-

pro…“, být svědkem minulých jevů a událostí a tedy zdro-

nosti zavést sbírky do účetní evidence to podstatně zjed-

jem poznatků o světě. S tímto vědomím je pak nutné se

nodušilo.

k jednotlivým sbírkovým předmětům chovat, pečovat o ně

Ta zdánlivě nová definice sbírky nebyla ale vymyšlena

a uchovávat je pro příští generace, protože ztráta jednoho

účelově, pouze byla nalezena ta správná slova pro skuteč-

každého sbírkového předmětu (nebo ztráta znaků, pro

nost již existující. Sbírky už po staletí představují zvláštní

něž byl do sbírky zařazen) snižuje „význam sbírky pro…“.

kulturní statky, jejichž specifiku možná nejlépe – protože

Předpokládám, že v teoretické rovině není o logice toho-

jednoduše – vystihuje nizozemská legislativa, která říká, že

to výkladu sporu, ale praxe je stále jiná. Mnozí kurátoři sbí-

„sbírkou je soubor věcí, které patří k sobě“. Sbírka je výsledkem

rek se ve své každodenní činnosti stále nemohou oprostit

realizace muzeality, jak ji definoval Z. Z. Stránský – poznáva-

od vnímání sbírkových předmětů jako více či méně význam-

cího a hodnotícího vztahu člověka ke skutečnosti, který se

ných jednotlivostí a sbírky jako jejich volného souboru. Po-

projevuje tím, že jsou ze svého původního prostředí vybírá-

dle toho také sbírky tvoří – zařazují do nich nejen sbírkové

ny hmotné doklady a ty uchovávány „in fondo“ jako svědci

předměty, které skutečně „význam sbírky pro…“ umocňují,

minulých jevů a událostí. Muzealita pak je jedním z projevů

ale i ty, jejichž přínos pro sbírku je jen malý nebo dokon-

imanentní lidské potřeby hledat odpověď na tzv. věčnou

ce žádný, a to jen proto, že „to nic nestojí“ – což ale není

otázku – Kdo jsme, odkud přicházíme a kam směřujeme?

pravda. Pak rozlišují sbírkové předměty pro sbírku stěžejní

Uspokojování této potřeby je pak jedním z předpokladů

a ty, které jsou koneckonců pro sbírku zbytné – a logicky

civilizační konkurenceschopnosti společnosti a její prospe-

tak nemohou sbírku jako jednu nedělitelnou věc hromad-

rity. Jinými slovy – realizací muzeality získáváme nenahra-

nou vnímat. Lze to doložit např. tím, že při ztrátě několika

ditelný zdroj kulturních hodnot, a tedy i poznatků o přírodě

sbírkových předmětů v jednom muzeu na otázku, jaké dů-

a společnosti, tj. o světě, v němž je nám dáno žít. To nám

sledky budou ze ztráty vyvozeny, bylo odpovězeno, že žád-

následně umožňuje se v tomto světě orientovat. Kulturní

né, protože hodnota těch ztracených sbírkových předmětů

hodnoty je ovšem nutné přenášet z generace na generaci,

pro sbírku byla vlastně takřka nulová. Při nedávné diskusi

a proto je nutné ten zdroj uchovávat, pečovat o něj a ty po-

o novele vyhlášky č. 275/2000 Sb., se rovněž ukázalo, jak

znatky o přírodě a společnosti z něj získávat. Lidé tuto čin-

obtížné je pro mnohé vnímat rozdíl mezi rozšířením cha-

nost, která měla nespočet forem, dělají již tisíce let. Jednu

rakteristiky sbírky využitím digitálních fotografií a digitali-

z nich, určitě nikoliv poslední, představují veřejná muzea,

zací kulturního obsahu jednotlivých sbírkových předmětů.

v nichž jsou v současné době uchovávány nejvýznamnější

Jinými slovy – že sbírka není volným souborem více či

a nejpočetnější sbírky.

méně „zajímavých“ věcí nebo souborů věcí, ale jednou

Sbírky, jakožto produkt realizace muzeality, jsou po sta-

věcí hromadnou. Ten rozdíl lze nejlépe pochopit na přirov-

letí vytvářeny na základě výběru, tj. na základě nějakého

nání sbírky k mozaice. Ta může být tvořena tisíci kamínky,

záměru. Pro kvalitu a tedy i optimální využití sbírky je ten-

z nichž některé mohou být např. drahými kameny, jiné jsou

to „sběratelský“ záměr velmi důležitý. Může být prostinký,

krásně barevné a třpytivé a další samy o sobě takřka bez-

lze sbírat např. všechny věci kulaté a červené, ale v případě

cenné, zcela nevýrazné, jednobarevné. Všechny ale slouží
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k tomu, aby byl vytvořen o něčem vypovídající obraz, kte-

určený výhradně pro prezentaci. Na základě dalšího zkou-

rý ztrácí na své vypovídací hodnotě, ať vypadnou kamínky

mání pak je možné některé věci později do sbírky zařadit,

drahé, barevné nebo nevýrazné. A mozaiku málokdo vnímá

jiných se zbavit atp. Druhá nejčastější námitka zní: Nelze

jako soubor kamínků, ale je vnímána jako jedna věc-obraz.

přece vyloučit omyl, kdy se do sbírky zařadí předmět, o němž

S dobře tvořenou sbírkou je to stejné, je jedním kulturním

není pochybnost, že má ve sbírce své místo, ale později se zjistí,

statkem. Některé sbírkové předměty by byly samy o sobě

že tomu tak není, ale už se nedá nic dělat, protože na vyhození

kulturními statky (byly by např. prohlášeny za kulturní pa-

není. Jenže dělat se dá – takový předmět je možné kdyko-

mátky), jiné by samy o sobě neměly význam takřka žádný,

liv ze sbírky vyřadit z důvodu přebytečnosti a zařadit jej do

nikoho by ani nenapadlo je uchovávat pro příští generace,

průvodní dokumentace či do studijního materiálu nebo do

jenže k vypovídací schopnosti sbírky podstatně přispívají.

materiálu určeného pro prezentaci.

S tímto vědomím je třeba sbírky tvořit a uchovávat –

A co říci na závěr? Zapamatujme si tuto praktickou radu

jako tu mozaiku, tj. jednu nedělitelnou věc hromadnou.

– když se nám tolik líbí, že do účetní evidence je sbírka

A jak toho dosáhnout? Je to povýtce otázka stavu naší

zapsána jako jedna věc, vnímejme ji tak i při každodenní

mysli a stav naší mysli je ovlivňován jednak tradicí a zvyk-

muzejní práci a chovejme se tak k ní. Sbírka je jednou ne-

lostmi a jednak vzděláním. Tzv. muzejní fenomén se v prů-

dělitelnou věcí hromadnou, protože ji tvoří soubor věcí

běhu tisíciletí vyvíjel a každý, kdo se jím jen trochu zabý-

movitých či nemovitých, které patří k sobě.

val, ví, jakými formami se projevoval (antické chrámové

Jiří Žalman

klenotnice, pinakotéky, museiony, křesťanské chrámové
klenotnice, panovnické a šlechtické sbírky, kabinety kuriozit… veřejná muzea), Zapomínáme ale, že se s formami
měnil i obsah. Zjednodušeně řečeno – od sbírání zajíma-

nové expozice

vých, krásných, případně cenných „kamínků“ k vytváření
„mozaiky“ na základě vědecky podloženého záměru nebo
– chcete-li – od prostého sběratelství věcí k tvorbě sbírek.
Bohužel to „prosté sběratelství“ a „tvorba sbírek“ se v praktické činnosti muzeí stále sváří. Ještě pořád mnohde platí,
že sice tvoříme „mozaiku“, ale když najdeme krásný (zajímavý, třpytivý, starobylý …) „kamínek“, bez rozmyšlení jej do
„mozaiky“ přidáme, byť ke kvalitě obrazu, který „mozaika“
představuje, sám nepřispívá. Sbírka je pak často spíše „řízenou skládkou věcí starobylých“ než sbírkou.
Nepíšu o tom všem poprvé a mluvil jsem o tom mnohokrát. A tak se musím vypořádat s nejčastějšími námitkami.

Alfons Mucha – Plakáty

Ta první zní: No, jo, ono se to hezky říká, ale copak o všech

V září loňského roku otevřelo Regionální muzeum

předmětech mohu bez pochybností vědět, zda sbírku mohou

v Chrudimi novou, moderní expozici unikátní sbírky plaká-

či nemohou zhodnotit? Copak máme málo příkladů, kdy věci,

tů Alfonse Muchy. Tato kolekce zahrnuje 42 litografií z jeho

jejichž zařazení do sbírky bylo dlouho těžko zdůvodnitelné,

umělecky nejhodnotnějšího pařížského období i další

se po letech ukázaly být pro sbírku velmi přínosné a byli jsme

tvorby. Jedná se o nejucelenější sbírku tohoto charakteru

rádi, že je někdo do sbírky zařadil? Jde o námitku, nad kterou

v České republice. Dva výstavní sály historické budovy byly

nelze mávnout rukou, je namístě. Vychází ale z předpokla-

stavebně upraveny, opatřeny moderní světelnou a audio-

du, že zařazení do sbírky je jediným možným způsobem,

vizuální technikou. Byla provedena odborná adjustace pla-

jak věc zachránit. Tak tomu ale není. Stačí si přečíst definici

kátů, a to tak, aby celá kolekce litografií byla chráněna před

muzea v zákoně č. 122/2000 Sb., kde se říká, že „Muzeum je

slunečním zářením, prachem a vlhkostí. Expozice splňuje

instituce, která získává a shromažďuje přírodniny a lidské vý-

všechny náročné technické podmínky (světelná intenzita,

tvory…z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytváří sbír-

vlhkost, teplota) pro dlouhodobé vystavování a uchovává-

ky, které trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává…“.

ní sbírkových předmětů z papíru. Současně může fungo-

Zřetelně z toho vyplývá, že tvorba sbírky se děje na zákla-

vat také jako depozitář s odpovídajícími podmínkami. To

dě výběru ze získaných a shromážděných věcí. To „co zby-

umožnil systém světelných čidel, která osvětlují exponáty

de“ lze rovněž dlouhodobě uchovávat jako doprovodnou

pouze po dobu pobytu návštěvníka v expozici, a technolo-

dokumentaci ke sbírce či studijní materiál nebo materiál

giím udržujícím stálé klimatické podmínky. Návštěvníci tak
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zhlédnou expozici s kompletním LED osvětlením a exponá-

dalších stálých expozic. Ovšem peněz nebylo tolik, kolik

ty chráněnými speciálními skly, zabraňující jejímu dalšímu

muzeum potřebovalo. Proto do přístavby s výtahem, kte-

poškozování UV zářením, současně však nebudou ochuzeni

rá byla realizována v letech 2004–2006, byly vloženy i pro-

o plnohodnotný estetický zážitek. Ve spolupráci s Národ-

středky, které muzeum soustřeďovalo v investičním fondu

ním archivem v Praze je tato sbírka monitorována pomocí

a počítalo s nimi na přípravu nové přírodovědné expozice.

koloristických měření.

V roce 2008 se poprvé objevila možnost získat dotaci z EU

Tematicky je expozice rozdělena do šesti celků. Těmi

a ukázalo se, že náhoda přeje připraveným.

jsou divadelní, reklamní a propagační plakáty, dekorativní

Díky tomu, že muzeum mělo projekt přírodovědné ex-

panó a kalendária. Kolekci plakátů doplňují grafické listy

pozice rámcově připraven, mohlo v roce 2008 podat svo-

ze souboru „Documents Décoratifs“, trojrozměrné exponá-

ji první žádost o dotaci do 3. výzvy dotačního titulu ROP

ty, audiovizuální projekce a informace o životě Alfonse Mu-

NUTS II Jihozápad. Finanční prostředky na expozici se získat

chy a jeho vztahu k Chrudimi.

nepodařilo, i když jiný projekt muzea – revitalizace náhonu

Expozici doplňuje bohatá nabídka edukačních progra-

u vodního hamru v Dobřívě – dotační prostředky získal.

mů. Pracovní listy, prezentace, hry, které budou určeny pro

O rok později, v roce 2009, muzeum podalo žádost o do-

mateřské, základní i střední školy, pomohou poznat osob-

taci na expozici znovu, a tentokrát bylo úspěšné. Scénář

nost Alfonse Muchy i jeho dílo. Na své si přijde nejen jedi-

a většinu exponátů zajistilo muzeum vlastními odbornými

nec školou povinný, ale i milovník historie či senior. Každý

silami v terénu, využilo stávající muzejní sbírky a doplnilo je

návštěvník si může zakoupit upomínkové předměty, samo-

nově preparovanými exponáty druhů, které nebyly ve sbír-

obslužné průvodce nebo katalog expozice.

ce dosud zastoupeny.

Zdeněk Konečný

Při pořízení fotografií kurátorka muzejních sbírek spolupracovala i s několika externími profesionály. Při zpracová-

Příroda pro budoucnost
v Rokycanech
Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech má ve
svých fondech kromě sbírek z různých oborů historie a sbí-

ní architektonického návrhu a výtvarného řešení muzeum
vsadilo na spolupráci s architektem, který navrhoval i ostatní rokycanské expozice, otevřené v předchozích letech. Ty
si již získaly oblibu muzejních návštěvníků nejen domácích,
ale i zahraničních. Nová expozice s názvem „Příroda pro budoucnost“ byla dokončena v závěru roku 2012.

rek paleontologických, také další přírodovědné sbírky –

Nová expozice představuje návštěvníkům zvláště chrá-

zoologické, entomologické a botanické. Tyto fondy byly

něná přírodní území na Rokycansku – přírodní památky,

v minulosti prezentovány veřejnosti jen zcela ojediněle,

přírodní rezervace a přírodní parky. V expozici jsou použity

pouze na krátkodobých výstavách. Bylo to z mnoha dů-

i interaktivní prvky. Součástí jsou i krátké filmy v jazykových

vodů, mezi něž patřilo zejména to, že v muzeu od 40. let

mutacích (kromě češtiny i němčina a angličtina), které byly

20. století nebyl odborný kurátor, který by sbírky spravoval.

natočeny ve spolupráci s odborným pracovníkem muzea

Ve větším rozsahu byly vystaveny pouze ornitologické sbír-

v terénu v jednotlivých rezervacích.

ky v 60. letech jako otevřený depozitář, v roce 1989 pak byla
tato expozice zrušena.

Expozice je bezbariérová, přístupná i handicapovaným
návštěvníkům, vozíčkářům a maminkám s kočárky. Základ-

Od poloviny 90. let, v rámci nové koncepce muzejních

ní informace o jednotlivých chráněných územích získají

expozic, bylo uvažováno také o samostatné přírodověd-

návštěvníci nejen přímo v expozici, ale i v propagačním

né expozici, která by přiblížila přírodní krásy Rokycanska,

letáku, který byl k expozici vydán. Podrobnější informace

jeho faunu a flóru. Prioritu však získala nejprve expozice

najdou návštěvníci i v publikaci o chráněných územích Ro-

železářství, prezentující první ze specializací muzea. Další

kycanska, která je v prodeji u pokladny muzea.

nově koncipovanou expozicí se stala expozice „Rokycansko

Slavnostní otevření nové expozice „Příroda pro budouc-

v minulosti“, věnovaná historii regionu a poté expozice pa-

nost“ se uskutečnilo 9. února 2013 za účasti zástupců zřizo-

leontologická, reprezentující druhou ze specializací muzea.

vatele, města Rokycany, Úřadu regionální rady soudržnosti,

Všechny expozice byly připravovány za plného provozu

odborné muzejní veřejnosti, přírodovědců z muzeí i AOPK,

včetně všech stavebních úprav a bez investičních prostřed-

médií, zástupců realizačních firem a dalších hostů. V kul-

ků, pouze z běžného provozního rozpočtu.

turním programu vystoupil smíšený pěvecký sbor Cantate

Když v roce 2003 přešlo muzeum do zřizovatelské pravo-

z Rokycan pod vedením Dr. Jiřího Frolíka.

moci Plzeňského kraje, svitla i naděje na získání investic na

Jak připomněla ředitelka muzea, která je autorkou scé-

stavební úpravy muzejních prostor a pokračování přípravy

náře k nové expozici, je tato expozice věnována památce
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zakladatele rokycanského muzea, botanika a přírodovědce

kým městem, kam mířili za vzděláním posluchači z různých

Dr. Bohuslava Horáka, od jehož tragického úmrtí v koncen-

zemí Evropy a kde pedagogicky působili přední odborníci

tračním táboře v Osvětimi uplynulo 10. února 2013 plných

z oblasti montánních věd. Tyto i další skutečnosti mohlo

71 let. I proto se v rámci slavnostního zahájení provozu ex-

muzeum bohatě využít po roce 1989 také při rozvíjení pře-

pozice uskutečnil krátký pietní akt u jeho pamětní desky

shraničních styků.

v muzeu.

O spolupráci s Hornickým muzeem Příbram projevují

Nová expozice vyplnila poslední možný výstavní prostor

zájem s ohledem na historické kořeny a geologické po-

v historické expoziční budově muzea. Možnosti dalšího

měry především technická muzea působící v Německu

rozšíření a tvorby tematických expozic se ale rýsují v jiném

a v zemích bývalého Rakouska-Uherska. Mnohem snáze se

muzejním objektu v Rokycanech, který se uvolní po přestě-

vytvářejí přeshraniční vazby tam, kde již dříve existovala ur-

hování sbírek do nových depozitářů, s jejichž stavbou mu-

čitá historická, společenská či jiná pojítka, nebo obdobné

zeum začne v roce 2013.

přírodní podmínky. Kooperace nabízená Příbramí se vine
Miroslava Šandová

v několika rovinách. Na prvním místě výměnou zkušeností
v rámci jednotlivých muzejních oborů, dále společnou vědeckovýzkumnou a badatelskou činností, ve sféře prezentační atd. Při expozičních aktivitách byl od počátku 90. let
20. století nemalý zájem ze strany zahraničních kolegů například o ukázky tvorby vzpomínaných příbramských hornických betlémů a o modely dolů – tzv. štufnverky. Výstavy
na toto téma uspořádalo Hornické muzeum Příbram na
četných místech v Německu, Rakousku, na Slovensku, v Itálii, Belgii i jinde. Příbramské muzeum naopak usiluje o získávání dalších materiálů k důlní technice a technologiím,
o zkušenosti s novodobým využíváním šachetních objektů
a zahlazováním následků hornické činnosti, a také o dokumentaci k působení osobností spjatých se zdejší montánní

přeshraniční
spolupráce
Hornické muzeum Příbram
a přeshraniční spolupráce

praxí.
V roce 2004 se Hornické muzeum Příbram přihlásilo do
zajímavého expozičního projektu pořádaného v Německu pod názvem „Muzea se představují“. Do dnešního dne
uspořádalo více než dvě desítky putovních výstav, ve kterých nabídlo zájemcům v SRN informace o jednotlivých areálech příbramského muzea, včetně historického podzemí
dolů, a o nejcennějších exponátech z dějin hornictví.
Nezanedbatelnou úlohu při řešení přeshraniční spolu-

Hornické muzeum Příbram, založené roku 1886, se zabý-

práce sehrálo navázání osobních kontaktů s představiteli

vá od prvopočátku bohatou tradicí místní těžby a zpraco-

některých muzejních institucí a začlenění do mezinárod-

vání rud, která sahá až do prehistorie. Největšího rozmachu

ních organizací a struktur. V roce 2001 bylo muzeu nabíd-

dosáhlo příbramské báňské podnikání na sklonku 19. stole-

nuto členství ve Středoevropské unii technických muzeí

tí, kdy se ve zdejším revíru vytěžilo okolo 90 % zásob stříbra

(MUT) a roku 2010 se stalo muzeum v Příbrami členem ně-

a olova v rámci celého habsburského státu, a doly zazname-

mecké asociace muzeí Deutscher Museumsbund. Z nejno-

naly řadu mezinárodních úspěchů (např. roku 1875 poprvé

vějších činností muzea je možné zmínit uzavření partnerské

na světě dosáhly 1 000 m hloubky, poprvé v monarchii byla

smlouvy se Slovenským banským múzeem Banská Štiavni-

aplikována drátěná těžní lana a použity parní a tzv. stou-

ca, týkající se spoluúčasti při organizování mezinárodní-

pací stroje v rudném hornictví). Toto období prosperity

ho sympozia s názvem „Vivat akadémia“, orientovaného

a mezinárodního věhlasu reprezentují v muzeu zajímavé

na tradici montánního školství a na hornickou symboliku,

industriální stavby, unikátní stroje, technologická zařízení,

nebo uspořádání výstavy pojmenované „Historie drátěných

zpřístupněné podzemí, mineralogicko-geologické sbírky,

těžních lan“ ve spolupráci s pěti německými partnery (tře-

havířský folklor (mimo jiné hornické betlémy) a podobně.

mi muzei, archivem a vysokou školou). Tato společná čes-

V letech 1849–1946 byla Příbram též báňským akademic-

ko-německá tematická výstava, po její instalaci v Příbrami
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roku 2011, putovala po technických muzeích v SRN a pak

gesce šumperského muzea. Autorům výstav byla dána

zamířila do Francie a na Slovensko. Zájem napomáhat pro-

možnost sáhnout hluboko do bohatě zásobených depozi-

hlubování mezinárodních přeshraničních vztahů deklaro-

tářů a před návštěvníka předestřít stovky muzejních před-

vali v posledních deseti letech při pracovních návštěvách

mětů tak, aby mu mohly vyprávět svůj příběh.

muzea též někteří reprezentanti dalších států (např. velvy-

Kámen jako jeden z nejstarších materiálů používaných

slanci USA, SRN, Polska, Slovenska, Španělska). Při příleži-

člověkem se stal námětem první výstavy. Autoři vycházeli

tosti konání XX. setkání hornických měst Evropy roku 2005

z faktu, že nejčastěji se vyskytující horniny na severní Mo-

v německém Freibergu obdrželo Hornické muzeum Pří-

ravě jsou žula, pískovec, mramor a krupník. Zaměřili se jak

bram za dosavadní činnost na poli mezinárodní spolupráce

na prezentaci předmětů denní potřeby (např. zrnotěrky,

pamětní stříbrnou medaili.

hraniční kameny, mlýnský kámen vyrobený z náhrobního
Josef Velfl

kamene, litinové náhrobní kříže na mramorových podstavcích, pamětní desky, domovní znamení, znak města Mohelnice z pískovce, znaky a erby významných moravských
rodů), tak na předměty ušlechtilejší povahy, např. opracované polodrahokamy (náhrdelník z jantaru nebo achátové
medailony s monogramem či překrásné japonské brože).
Dřevo, materiál, který člověka rovněž provází celými
jeho dějinami, se stalo námětem druhé výstavy. V úvodní
části se expozice věnovala přírodovědecké charakteristice
dřeva a stromů se zřetelem na druhy dřevin vyskytujících
se přirozeně v našem regionu. Instalovány byly především předměty z botanické a lesnické sbírky šumperského
a úsovského muzea. V další části pak byla zmapována lidská
činnosti související se dřevem, jeho těžbou a zpracováním

Skupina poslanců parlamentu Republiky Ghana obdivuje
parní těžní stroj Breitfeld & Daněk. Foto: Roman Abušinov

jednotlivými dřevozpracujícími řemesly. Tato část byla rozdělena podle technik zpracování na tři úseky: práce z bloku (výrobky ze samorostů, korytářské výrobky a řezbářské

koho to napadlo
Kámen, dřevo, hlína, kov
a člověk tvůrce

umění), práce ze štípu (šindel, luby, bednářství, kolářství
a drobné předměty pro domácnost), práce z rámu (tesařství
a truhlářství). Jednotlivé oddíly dokumentovaly pracovní
nářadí i samotné výrobky. Na výstavě byly také prezentovány stromy v lidských představách a víře, nechyběla ani
umělecká díla zpracovaná ve dřevě.
Po kameni a dřevu následovala hlína jako jeden z nej-

Osobité příběhy o kameni, hlíně, dřevu a kovu, nejstar-

vhodnějších a nejstarších materiálů k výrobě předmětů

ších materiálech používaných člověkem, se staly náměty

denní potřeby. Ta byla nejprve představena z geologického

čtyř výstav zahrnutých do projektu s názvem „Člověk tvůr-

pohledu, druhá část pak zmapovala lidskou činnost souvi-

ce“, kterým Vlastivědné muzeum v Šumperku oslovilo té-

sející s hlínou a jejím zpracováním. Tato část výstavy byla

měř 4 000 návštěvníků během čtyř let (2009–2012). Dnes

rozdělena podle způsobů zpracování na nejstarší předměty

můžeme jen těžko říci „koho to vlastně napadlo“. To však

archeologické povahy, nechyběly ani loštické poháry, kte-

není tak podstatné. Důležité je, že se povedlo upozornit

ré náš region proslavily po celé Evropě. Následovala lidová

na pevné vazby člověka s přírodou, na jeho um a vynaléza-

„hrnčina“ v nainstalované hrnčířské dílně. Dále byly prezen-

vost při zpracování a využití různých přírodních materiálů

továny technologicky dokonalejší výrobky, a to zejména fa-

i schopnost odhalit krásu v těchto materiích ukrytou, a to

jáns, kamenina a porcelán. Mezi technickou a stavební ke-

všechno ryze muzejními prostředky.

ramiku patřila speciální kamnářská produkce prezentovaná

Každá výstava představila dané téma ve dvou rovinách.

kachlemi nejrůznějšího typu a nakonec produkcí místní

V té obecné, zobrazující technologie a postupy typické pro

továrny na kachlová kamna Franze Rollepatze. V rámci vý-

práci s určitou matérií, a v konkrétní rovině, představující

stavy byl uspořádán Hrnčířský den – malý jarmark místních

sbírkové předměty typické pro Šumpersko, Mohelnicko,

výrobků s ukázkami výroby. Děti si mohly vyzkoušet práci

Zábřežsko, Lošticko a Úsovsko, tedy regiony spadající do

na hrnčířském kruhu i volné modelování z hlíny.

27

2[13
„Den železný, měděný a zlatý“ zahájil čtvrtou, zatím
poslední výstavu cyklu na téma kov. V úvodní části čekal

1) Jaká profesní dráha předcházela Vašemu nástupu do
současné funkce?

návštěvníky model čela štoly a nářadí, které člověk pou-

S „muzejním světem“ jsem se profesně setkala poprvé

žíval k těžbě rud. Ve druhé části se návštěvník seznámil

v roce 2001, kdy jsem nastoupila do Muzea Dr. Bohuslava

s dokumentací čištění, drcení a tavení rudy, kde zaujaly ze-

Horáka v Rokycanech. Začínala jsem jako dokumentátorka

jména zajímavé modely zařízení a tavících pecí. Poslední,

a později jsem přešla na pracovní pozici kurátorka sbírkové-

nejobsáhlejší část výstavy se věnovala zpracování kovu do

ho fondu – správkyně depozitáře.

podoby různých finálních výrobků a prezentovala jak ar-

Do rokycanského muzea jsem se vrátila i po mateřské

cheologické nálezy, tak ukázky kovářských, zámečnických

dovolené, takže prakticky celá moje dosavadní „muzejní“

a klempířských prací.

praxe byla spjata s Rokycany.

Pro zvídavější návštěvníky byly připraveny nejen listovací soubory s dalšími podrobnějšími informacemi, ale

2) Bylo něco, co Vás po nástupu do funkce mile či nepří-

i filmové záznamy dokumentující některá řemesla. Inter-

jemně překvapilo?

aktivní prvky (hrnčířský kruh, neolitická konstrukce domu,

Nevím, jestli jsem vlastně měla čas být překvapena, ať

kterou návštěvníci mohli vymazávat hlínou, kovářská dílna,

mile nebo nemile. Jsou věci příjemné více, jiné méně. Muze-

komentované prohlídky a výukové programy pro žáky ZŠ

um vnímám jako živý organismus se vším všudy a pokud se

spojené s tvořivými dílnami), bohatě uplatňované po dobu

někde něco zadrhne, pak zde není prostor pro překvapení,

trvání výstav, byly hojně využívány dětmi i studenty, kte-

ale pro řešení. Beru věci tak, jak jsou… Měla jsem ve svém

rým byly výstavy určeny především. V roce 2014 završí pěti-

dosavadním profesním životě štěstí, že jsem potkávala spo-

letý projekt závěrečný příběh, tentokrát věnovaný sklu.

lupracovníky s otevřenou myslí a zápalem pro věc. A takové jsem našla i v Blovicích.

Mária Kudelová, Jakub Halama, Miluše Berková
3) Co považujete za nejzajímavější předmět ve Vašem

personálie

muzeu?
V muzejních sbírkách je možné najít spoustu zajímavých
předmětů, ale jako nejzajímavější bych označila nikoli před-

Noví ředitelé muzeí odpovídají

mět, nýbrž samotnou budovu muzea. Nádherný objekt

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
PhDr. Radka Křížková Červená

ního Plzeňska v Blovicích od roku 2002 sídlí, je perlou zasa-

pseudogotického zámku Hradiště, ve kterém Muzeum jižzenou ve zdejší krajině.
4) Čeho si přejete svým působením ve vedení muzea
dosáhnout?
Ráda bych v praxi naplnila vizi, kterou jsem si ještě před
svým nástupem připravila pro koncepci dalšího rozvoje
muzea. Je nutné kvalifikovanou a zodpovědně vykonávanou muzejní práci, která významnou měrou přispívá ke
zhodnocení kulturního dědictví, odpovídajícím způsobem
prezentovat odborné i laické veřejnosti. Návštěvníci se
musí naučit vnímat muzeum jako atraktivní místo – ti ze
vzdálenějších lokalit jako poutavý cíl své cesty, ti bližší pak
jako ohnisko, v němž specifickým způsobem rezonuje veškeré místní dění.
Muzeum by nemělo působit jako nedobytná pevnost,
v níž je minulost pouze zakonzervována. Naopak, při zachování všech muzejních standardů, by mělo být otevřeným
prostorem, umožňujícím vcítění a prožívání minulého. Prostřednictvím této projekce pak muzeum umožní veřejnosti
vnímat historickou kontinuitu jako přirozenou součást běžného života, nikoli coby překonaný anachronismus.
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příběh muzejního
předmětu

pozvánky
na výstavy
O tradiční svatbě na Znojemsku
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
1. března – 26. května 2013

Lidé dříve za počátek jara považovali Hromnice (2. února). Přestože krajinu často pokrývá bílá sněhová peřina, jaro
je již cítit ve vzduchu a společně s probouzející se přírodou
procitá v lidském nitru i touha milovat. Ne nadarmo se jasně
erotický podtext zračí v kontextu různých jarních obyčejů,
k nimž patří především masopustní obchůzky. Konec konců i svátek lásky připadá právě na únor, konkrétně na den
Pracovníci ústeckého muzea Mgr. Martin Krsek a Mgr. Václav
Beran při transportu pračky. Foto: Jiří Preclík

sv. Valentýna (14. února). Kořeny dne zamilovaných však

Prapračka v ústeckém muzeu

připomínali svátek Jupiterovy manželky Juno, ochránkyně

hledejme ještě ve starověkém Římě, kde si 14. února lidé
žen, královny bohů a patronky svateb. I v našem prostředí

Prababička praček, tak vypadá jeden z nejčerstvějších

probíhaly svatby nejčastěji v předjaří, a to zejména o ma-

darů, které průběžně získává Muzeum města Ústí nad La-

sopustu. Konaly se v závislosti na hospodářských pracích

bem od svých příznivců. Stroj na praní pochází asi z roku

a stavu zásob, později však tyto racionální pohnutky upra-

1910 a jde o místní výrobek. Převážná část pračky je ze dře-

voval ještě přísný církevní půst v předvelikonočním a před-

va, je to vlastně více méně bednářská práce. Prastarý prací

vánočním období.

stroj připomíná sud na nožičkách. Jde o pračku mechanic-

Dávnými obyčeji a probouzející se jarní přírodou se ne-

kou, pradlena musela velkou dřevěnou pákou pohyby tam

chali inspirovat také zaměstnanci Jihomoravského muzea

a zpět roztáčet v bubnu soustavu metlic, asi jako když se

ve Znojmě, kteří pro veřejnost přichystali na počátek jara

šlehá sníh z vaječného bílku. „Já si ještě pamatuji, že na ní

výstavu „O tradiční svatbě na Znojemsku“. Výstavu si ná-

babička prala. Dost často totiž u nás dříve vypadával proud,

vštěvníci budou moci prohlédnout ve zcela nových výstav-

a pak byla elektrická pračka k ničemu. Myslím, že naposled

ních prostorách prvního poschodí minoritského kláštera,

byla v provozu v padesátých letech,“ vzpomíná dárce Věro-

které jsou pro veřejnost zpřístupněny vůbec poprvé.

slav Veit z Brné. Babička Anna Veitová se narodila v roce

Návštěvník se zde může dozvědět o původu svatebních

1888 v Klukách u Poličky. Do Ústí se přestěhovala se svým

zvyků a obyčejů, které sice mnoho mladých dvojic v nej-

manželem kolem roku 1910. Tehdy byla pračka drahá zále-

krásnější den svého života dodržuje dodnes, jejich význam

žitost. Většina obyvatel Ústí v té době ještě prala na valše

je ovšem často zakryt závojem věků a mnohdy si již ani

v neckách a o takovém pomocníku v domácnosti jen snila.

nedokážeme představit, proč před staletími vůbec vznikly.

Pračka přestála různé vlny úklidů a nyní se dostala do

Seznámíme se zde s kořeny střelby a jiného hlučení, které

muzea. Jde o bezkonkurenčně nestarší stroj tohoto druhu,

i v současnosti doprovází svatební průvod novomanželů

který se ve sbírkách nachází. „Je prakticky kompletní, plně

v podobě hlasitého troubení klaksonů osobních aut. Ob-

funkční a v dobrém stavu. Většina částí je z odolného tvrdého

jasníme si únos nevěsty i to, proč je ženichovi při příchodu

dřeva, vyjma páky na ovládání mechanismu, na té si pochut-

do domu jeho vyvolené nejprve nabídnuta nevěsta falešná

nali červotoči a rozpadla se. Hodnotu tohoto exponátu zvy-

a v některých případech jej do dveří vůbec nechtějí vpustit.

šuje fakt, že je to místní výrobek. Pozůstatky firemního štítku

Povíme si rovněž o svatebním stromku, symbolu dívčí krá-

prozrazují, že výrobcem byl majitel firmy na mechanické prač-

sy a nevinnosti; ochranných amuletech, které byly součástí

ky křestním jménem Bruno a nečitelného příjmení začínající

oděvu nevěsty i ženicha; o obsypávání novomanželů, rozbi-

písmeny Re… Zřejmě ale podnik brzy zkrachoval, neboť nefi-

tém nádobí i obřadu posadu, ale také o tom, proč nevěstu

guruje v žádném dobovém seznamu ústeckých firem,“ komen-

přes práh domu přenášejí. Řekneme si samozřejmě i o vý-

toval přírůstek historik Martin Krsek.

znamu svatební tabule a také o obřadních pokrmech, které
Václav Houfek

29

se na ní v různých obdobích objevovaly. Pro návštěvníky

2[13
bude poprvé k vidění také rekonstrukce svatebního koláče, o němž se dochovaly kusé zprávy z Vémyslic a Petrovic.

Hrajeme si celý den

ze Znojemska a Třebíčska. Mezi dalšími exponáty nalez-

Muzeum hl. m. Prahy – zámecký areál Ctěnice
16. března – 16. června 2013

neme svatební střevíce, věnečky a závoje, výbavu nevěsty

V polovině března 2013 otevřela dvě největší pražská

a zejména kolekci mužských i ženských svatebních komple-

muzea společnou výstavu „Hrajeme si celý den“. Národní

tů. Mezi těmi nejzajímavějšími nebudou chybět šaty třebíč-

muzeum a Muzeum hlavního města Prahy připravily spo-

ské nevěsty ze 30. let 19. století, svatební dámský komplet

lečně prezentaci japonských hraček ze sbírek Náprstkova

z poloviny 19. století, secesní mušelínové šaty z Jemnice, či

muzea asijských, afrických a amerických kultur. Muzeum

pro účel výstavy restaurované svatební šaty Terezie Svobo-

hl. m. Prahy v loňském roce rozšířilo své výstavní prostory

dové ze Znojma z roku 1912. Bude možno zhlédnout také

o zámecký areál ve Ctěnicích, ve kterém v krátké době zača-

rekonstrukci svatebního krojového kompletu nevěsty z Mo-

lo připravovat zajímavé výstavní a edukativní programy. Zá-

ravskokrumlovska. Celou expozici zpestří desítky historic-

mecký areál se sice nachází v mírně odlehlé části Prahy 9 na

kých svatebních fotografií z kolekce znojemské sběratelky

katastrálním území Vinoře, ale tuto zdánlivě slabší stránku

Miloslavy Klimtové, fotografického fondu Muzea Vysočiny

muzeum dokonale zúročuje výběrem tématu výstav a pře-

Třebíč a soukromých archivů.

devším zaměřením na své věrné návštěvnky, kterými jsou

Zvyk začepení nevěsty bude ilustrován nádhernými čepci

Prostory navíc doplnily květinové vazby vytvořené žáky
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Znoj-

rodiny s dětmi. V areálu již funguje i kavárna, koňská farma,
zahradnictví. Výlet celé rodiny se tedy rozhodně vyplatí.

mo – Dvořákova, připravené na zahajovací na zahajovací

S hračkami si japonské děti hrály odedávna, ale první

dny této výstavy. Doprovodný program prvního víkendu

historický důkaz o jejich existenci pochází až z období Hei-

zpestřil interaktivní koutek pro rodiče s dětmi. Výstavu Ji-

an (794–1185). Největší rozvoj všech druhů hraček nastal až

homoravského muzea i svatební květinové vazby doplnily

v období Edo (1600–1868), tedy v období velkého rozvoje

taktéž současné svatební modely, které v předsálí předsta-

všech řemesel i obchodu; až do této doby se patrně nároč-

vil místní Svatební salon Eva.

nější hračky vyráběly jen pro šlechtické děti.

Výstava není jen jedinečnou příležitostí dozvědět se

Tradičních japonských hraček existuje přes tisíc druhů

něco více o našich tradičních svatbách a zvycích, které je

a většinou se rozdělují do tří hlavních skupin. První skupi-

až do dnešních dnů provází, ale především jarním povzbu-

nu tvoří hračky, se kterými si skutečně děti hrály, druhou

zením k dotekům lásky a rodinného štěstí, jež svatba a sva-

pak hračky umělecky zpracované, které lahodily i oku do-

tební obřad odpradávna symbolizují. Na své si zde přijdou

spělých, a třetí skupinu představují hračky, které zároveň

snad všichni. Malá děvčátka uvidí na vlastní oči šaty jako

fungovaly jako amulety nebo byly spojené s místními

z pohádky, mladí lidé i zamilované dvojice naleznou inspi-

tradicemi. Příkladem hraček první skupiny jsou hliněné či

raci pro svatbu vlastní a ti, kteří si již své „ano“ řekli před lety,

papírové panenky nebo míčky temari. Zástupci druhé sku-

budou moci zavzpomínat na krásné a romantické chvíle,

piny mohou být umělecky pomalovaní draci nebo krásně

které zůstaly vepsány nejen v albech, ale především v jejich

zpracované dřevěné pálky hagoita na japonský badminton.

srdcích a vzpomínkách.

Nejcharakterističtější je asi třetí skupina, protože je spojená

Na výstavu Vás proto srdečně zvou všichni zaměstnanci

s místními zvyky a legendami. Např. v Tokiu se nově naroze-

Jihomoravského muzea ve Znojmě, kteří vám tímto přejí

né děti obdarovávaly psem z papíroviny, tzv. inu hariko, aby

i nádherné jaro plné lásky a radosti.

je chránil. Na výstavě se představují všechny zmíněné kateJiří Mačuda

gorie, a to jednak podle jednotlivých svátků během kalendářního roku a jednak podle materiálů (papír a papírovina,
dřevo, sláma, hlína, textil), ze kterých jsou vyrobené.
Hračkám se japonsky obecně říká omoča, ale také odbornějším názvem složeným ze znaků: gangu. Potom to
mohou být tradiční hračky dentó gangu nebo také lidové
hračky kjódo gangu. Již od 30. let 20. století si japonské děti
hrají i s „moderními“ hračkami z plastu a dalších materiálů,
ale ty tradiční stále žijí v povědomí jako cosi opravdu japonského, a stále se vyrábějí jako krásné dárky, suvenýry ze
známých míst (např. panenky kokeši v lázních severního Japonska), případně jako talismany pro štěstí a pro ochranu.
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2[13
Unikátní japonská sbírka Náprstkova muzea obsahuje
téměř 1 700 hraček a jejich sběr začal už za časů zakladatele muzea Vojty Náprstka a jeho paní Josefy, kdy jim jejich
přátelé z řad cestovatelů darovali první exponáty. Velkým
dílem přispěl do sbírky Vojtěch Schűck, který hračky nakupoval v Japonsku po první světové válce, Joe Hloucha, jenž
je získal při svých dvou cestách do Japonska (1906 a 1926).
Nemenší zásluhu na rozšíření sbírky má také bývalá kurátorka japonské sbírky, PhDr. Libuše Boháčková. Ta hračky
nejen sama sbírala, ale také navazovala kontakty s japonskými etnografy a formou výměny získala mnoho národopisně zajímavých předmětů, mezi nimi i hračky. Další velký
díl zejména lidových hraček získalo muzeum od PhDr. Vlas-

Program Národního zahájení
Festivalu muzejních nocí 2013
Oficiální zahájení v konferenčním sále
Muzea Jindřichohradecka

ty Winkelhöferové v roce 2009. Naše přední japanoložka

»» 15.00–16.00 prezence účastníků

sbírala hračky během svých dlouhodobých pobytů v Ja-

»» 16.00–16.45 slavnostní zahájení IX. ročníku Festivalu

ponsku v letech 1957–1968 a 1990–1996; a předměty z její
sbírky jsou cenné mimo jiné pro to, že je přesně známo, kde

muzejních nocí 2013
»» 16.45–17.00 prezentace vítězů XI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

a kdy byly vyrobeny.
Všem sběratelům patří díky za velmi pestrou paletu nejen hraček, ale také her, jež možná dnešní japonské děti
znají jen z vyprávění nebo muzejních expozic. Tím zajíma-

»» 17.00–17.10 prezentace Muzejních nocí dvanácti organizací zřizovaných Jihočeským krajem
»» 17.10–19.00 raut v prostorách konferenčního sálu

vější a vzácnější je příležitost podívat se ve středu Evropy na
tuto část japonské historie a případně si s replikami hraček

V rámci Národního zahájení Festivalu muzejních nocí
2013 bude od 17.00 do 20.00 hodin účastníkům akce zpří-

pohrát.
Výstavní projekt „Hrajeme si celý den“ je příkladem dobré praxe dvou největších pražských muzeí, která i dosud

stupněn areál jezuitského semináře na Balbínově náměstí
včetně výstav a expozic.

na různých úrovních dobře spolupracovala. Nyní jde však
o první skutečný výstavní projekt s interaktivním doprovodným programem na vysoké profesionální úrovni. Výstava je splněným společným přáním propojovat spolupráci

Program Muzejní noci 2013
v Muzeu Jindřichohradecka

kurátorů, marketingových pracovníků, ale i těch, kteří jsou

Kostel sv. Jana Křtitele

při přípravě výstav vždy neviditelní, bez nichž by se však vý-

»» 19.00 – varhanní koncert

stavy ani ostatní akce se nemohly konat.

»» 19.15 – slavnostní otevření půdních prostor nad koste-

Eva Dittertová, Zuzana Strnadová

lem sv. Jana Křtitele
»» 19.30, 19.50, 20.10, 20.30, 20.50, 21.10, 21.30 – vstupy na
půdu kostela
Rajský dvůr minoritského kláštera
»» 20.30 – vystoupení Jarošovské krojové družiny na téma
Prodaná nevěsta
»» 21.00 – flamencové taneční a hudební vystoupení na
téma Carmen
»» 21.40 – divadelní spektákl s orientálním tancem Stětí
Jana Křtitele na téma Salomé
Zadní dvory minoritského kláštera
»» 19.30–22.00 – zastavení s Emou Destinnovou – soutěžní
úkoly pro děti na náměty oper
»» Okultní koutek Emy Destinnové v Soukenické kapli

Foto: Jiří Vaněk, Národní muzeum – Náprstkovo muzeum
asijských, afrických a amerických kultur
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Více informací naleznete na http://www.muzejninoc.cz
nebo http://www.mjh.cz.

Gloria musaealis
2012

Ministerstvo kultury České republiky
a Asociace muzeí a galerií České republiky
ve spolupráci s Národním muzeem

XI. ročník
Národní soutěže muzeí
slavnostní vyhlášení výsledků
16. května 2013 od 17.00 hodin
Národní muzeum – České muzeum hudby,
Karmelitská 2, Praha 1

Muzejní výstava roku
Muzejní publikace roku
Muzejní počin roku

Vzájemné uznávání průkazek

členů AMG a pracovníků NPÚ a členů ICOMOS
Rádi bychom vás informovali o obnovení dohody Asociace muzeí a galerií ČR s Národním památkovým ústavem o vzájemném
uznávání průkazek AMG a pracovníků NPÚ a členů ICOMOS.
Exekutiva AMG doporučuje členským muzeím a galeriím umožnění volných vstupů pracovníkům NPÚ a členů ICOMOS
na základě předložení platného průkazu s účinností od 1. dubna 2013, se zahájením turistické sezóny na památkových
objektech ve správě NPÚ.
Pro držitele průkazu AMG to znamená, že po předložení vlastní průkazky u pokladny institucí zřizovaných Národním
památkovým ústavem mu bude umožněn bezplatný vstup. Od roku 2001 rovněž platí Dohoda o vzájemné spolupráci mezi
AMG a Zväzom múzeí na Slovensku, jejíž součástí je i vzájemné uznávání členských průkazů.
Veškeré informace týkající se recipročního uznávání všech volných vstupů včetně seznamů institucí a podob jednotlivých
průkazů jsou umístěny na internetových stránkách AMG http://www.cz-museums.cz pod záložkou Průkaz člena AMG. K identifikaci volného vstupu slouží samolepka AMG vylepená na pokladně instituce. Pokud ji potřebujete vyměnit, kontaktujte nás
na e-mailu: vestnik@cz-museums.cz.
Doufáme a pevně věříme, že možnost vzájemného uznávání volných vstupů bude mezi členskými muzei a galeriemi AMG
vítána jako příjemná výhoda, a zároveň že dohoda mezi NPÚ a AMG, a také Zväzem múzeí na Slovensku bude dodržována
všemi členy AMG, aby nemusela být z důvodu nerespektování v budoucnu zrušena.
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